
 رایانه کار پیشرفته 

 .برًاهِ ای را بٌَیسیذ کِ عذدی را از ٍرٍدی دریافت کردُ ٍ فاکتَریل آى را در خرٍجی ًواش دّذ .1

 

 . برًاهِ ای را بٌَیسیذ کِ با دریافت ّوسهاى ٍرٍدی از جعبِ هتي ًَضتِ آى را در عٌَاى فرم ًوایص دّذ .2

 

 .  عذد ٍرٍدی دریافت کردُ ٍ زٍج ٍ فرد بَدى آًْا را تعییي کٌذ10الگَریتوی را طراحی کٌیذ کِ  .3

 

 دکوِ داضتِ باضذ ٍ ّر کذام ًوایٌذُ یک رًگ باضٌذ ٍ با کلیک بر 3برًاهِ ای را بٌَیسیذ کِ در فرم اصلی  .4

 . رٍی ّر کذام فرهی با پس زهیٌِ رًگ هَرد ًظر ًوایص دادُ ضَد

 

 . برًاهِ ای بٌَیسیذ کِ عذدی از ٍرٍدی دریافت کردُ ٍ آى را تعییي عالهت کٌذ .5

 

 . سیستن خَد را هطخص ًواییذRamٍ  (CPU)هطخصات پردازًذُ  .6

 

 (Ntfs, Fat16 , Fat32) چِ هیباضذ؟ cهطخص کٌیذ سیستن فایل درایَ  .7

 

 . را هطخص ًواییذDهیساى فضای خالی درایَ  .8

 

 .بررسی ًواییذ کذام قطعات ٍ سخت افسار رٍی سیستن ضوا بِ طَر درست ًصب ًطذُ است .9

 

 errorهٌظَر )تٌظیوات سیستن را طَری قرار دّیذ کِ خطای تعلیق سیستن رفع ضَد  .10

reporting) 

 

 . سیستن خَد را در حالت رفع عیب قرار دّیذ .11

 

 .  سیستن خَد ًسخِ پطتیباى تْیِ ًواییذdاز درایَ  .12

 

 (Restore)ًسخِ پطتیباى ایجاد ضذُ را برگرداًیذ  .13

 

 . را ًطاى دّیذCPUهیساى استفادُ از  .14

 



 . بِ یک ّفتِ قبل برگرداًیذsystem resoreسیستن خَد را با استفادُ از  .15

 

 .پَضِ ای ایجاد ًواییذ ٍ ضکل آیکي آى را تغییر دّیذ .16

 

 .پَضِ ای ایجاد ًواییذ ٍ آى را فطردُ ًواییذ .17

 

 .یک کاًکطي برای اتصال بِ ایٌترًت ایجاد ًواییذ .18

 

 .دیَار آتص سیستن خَد را تٌظین ًواییذ .19

 

 .پٌجرُ رجیستری سیستن خَد را باز ًواییذ .20

 

 .فایلْای سیستوی ٍیٌذٍز را ًطاى دّیذ .21

 

 .ًحَُ ٍیرایص فایلْای سیستوی را ًطاى دّیذ .22

 

 . سیستن خَد را در حالت ٍیرایص قرار دّیذBoot.iniیکی از فایلْای  .23

 

 . تٌظیوات حافظِ هجازی را اجرا ًواییذ .24

 

 . سیستن خَد را بْیٌْسازی ًواییذ .25

 

 . هطکالت حافظِ سیستن خَد را رفع عیب ًواییذ .26

 

 

 .  را بٌَیسیذVBدستَر هخفی کردى در  .27

 

 .دستَری بٌَیسیذ کِ دٍ عذد را با ّن جوع ًوایذ .28

 


