ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول ﺣﻮزه اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری دﯾﺪﮔﺎه ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﯾﻦ درﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
1.ﭼﺮا در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲھﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
•ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﯿﻞ در ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﯿﺶﻧﻮﻳﺲھﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﺐ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻛﻪ آن ﭘﯿﺶﻧﻮﻳﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺐ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد.
2.ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺘﺮﺳﯽھﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﮐﺮد؟ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی
از ﭘﻮﺷﻪھﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
•ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ دو ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد -1 :در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن در دﺳﺘﺮﺳﯽھﺎی
ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎی در دﺳﺘﺮس« را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ -2 .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﺑﺮر روی ﺳﻤﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎ ،ﺗﯿﮏ ﭘﻮﺷﻪھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﻪھﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﻧﻮار
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺷﻪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ را
ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
3.ﭼﺮا در ﻗﺴﻤﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؟ و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
•ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽھﺎی اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی دﺳﺘﺮﺳﯽ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﯾﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
4.اﮔﺮ در ھﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﺮه  IEﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم refreshﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
•ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  popup blockerدر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺼﺐ  toolbarدﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﯾﺎھﻮ ﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ  popup blockerﻓﻌﺎل
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
5.ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ را دارﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
•اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﯿﮏ ﺧﻮردن ﮔﺰﯾﻨﻪھﺎی اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ  /درﯾﺎﻓﺘﯽ  /ارﺳﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت وﺟﻮد دارد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻮاردی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد دارای ﺣﻖ اﻣﻀﺎ )ﻣﺪﯾﺮ(
درﺧﻮاﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
6.در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺸﺎھﺪه ﭘﻮﺷﻪھﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ھﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
•ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت وﺟﻮد دارد-1 :ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻮﺷﻪھﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ -2 .ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﻮﺷﻪ در ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ -3 .ﭘﻮﺷﻪھﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
7.ﭼﺮا در ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﭘﻨﺠﺮه ارﺟﺎع ﻧﺎﻣﻪھﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎم اﻓﺮاد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺮﻧﺪه ارﺟﺎع وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
•درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  100آﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮔﺮوه
ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از  100ﻧﻔﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﻨﺠﺮه
ارﺟﺎع در ھﻨﮕﺎم ﯾﺎزﺷﺪن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی آن ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
8.ﭼﺮا در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ دراﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد دارد و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
•ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺪد
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ در اﻧﺘﻈﺎر »اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه و درﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲھﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﮫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ در
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ.
9.ﭼﺮا در ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﯾﻞھﺎی  jpegﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ آن
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟

•ﺑﺎ ﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ  IE 7و ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﻠﯿﺪھﺎی ذرهﺑﯿﻦ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازه ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
10.ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  IEﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
•در ﻗﺴﻤﺖ  Toolsﭘﻨﺠﺮه  IEدر ﻗﺴﻤﺖ  internet optionsدر  tabدوم ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﻗﺴﻤﺖ  securityدر ﮔﺰﯾﻨﻪ  sitesﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی
trusted sitesو ﯾﺎ Local Interanetﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ  custom levelﮔﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻻزم ﺑﺮ روی  enableﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
11.در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﺎﯾﻞ  wordو ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﺎم »اﻣﮑﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﺎﯾﻞ  wordوﺟﻮد ﻧﺪارد« ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
•ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ  adminﻣﺠﺪداً درﯾﺎﻓﺖ اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  IEرا ﻣﺠﺪداً اﻧﺠﺎم داد .ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد از اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮی از روی دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺬف ،ﺳﯿﺴﺘﻢ  Restartﺷﺪه و ﻣﺠﺪداً درﯾﺎﻓﺖ اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
12.ﺑﺮای ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﻪھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ
داﺷﺖ؟
•ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ/ارﺳﺎﻟﯽ/داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ داده ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ھﺎی
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ »وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎی ﺳﺎﯾﺮ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪھﺎ« را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
13.ﭼﺮا در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻋﻼﻣﺖ drop downﻋﺒﺎرت »ھﯿﭻ ﻣﻮردی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ« ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﻣﯽﺷﻮد؟
•زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﺮف در ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮاد
ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دھﺪ.
14.ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ  IEﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد؟
•ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ  Ctrlروی ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮد.
15.ﭼﺮا در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﺮح ارﺟﺎع ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮد ﮔﯿﺮﻧﺪه ارﺟﺎع ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
•زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻞ /روﻧﻮﺷﺖ /روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺨﻔﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ ﺷﺮح ارﺟﺎع را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ را اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ارﺟﺎع ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺮﻧﺪه ،درج ﺷﺮح ارﺟﺎع و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
16.ﭼﺮا ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮد؟
•زﯾﺮا اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ارﺟﺎع و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ و ..را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﻘﺼﺪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ آن ﻧﻤﻮد.
17.ﭼﺮا ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن دﯾﺪن ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺎدی را در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻠﺶ ﻧﺪارد؟
•در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽھﺎی ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
18.ﭼﺮا روی ﻧﺎﻣﻪای ﻣﮫﻠﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﯾﺎدآوری آن ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮕﺮدد؟
•اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﺮﺟﻊ را زده و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪ را از آﻧﺠﺎ ارﺟﺎع ﯾﺎ اﺧﺘﺘﺎم زد.
19.ﭘﯿﺸﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺪه وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻋﻮدت ﺑﺰﻧﻨﺪ.ﭼﺮا؟
•زﯾﺮا ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ واﻣﮑﺎن ﻋﻮدت در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
20.ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮی در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﻼﯾﻦ
•اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺴﺨﻪھﺎی  3 ،2.5 ،2و  3.5زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم  Microsoft .NET Frameworkﻧﺼﺐ ﮔﺮدد
ﺳﭙﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ آﻓﻼﯾﻦ از ﻣﻨﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

21.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ  boxﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﻤﺎره را در ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.ﭼﺮا؟
•ﺑﺎﯾﺪ wordدﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎز ﮐﺮده ﯾﮏ  texboxروی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ و  saveﮐﻨﻨﺪ،ﻣﺠﺪداً دﯾﺪﮔﺎه را ﺑﺎز ﮐﺮده ،
22.ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪھﺎ را دارد وﻟﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮوﮔﺰارشﮔﯿﺮی در ھﻨﮕﺎم ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﻪ ،اﻣﮑﺎن
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ را ﻧﺪارد
•در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺘﯽ آن ﭘﻮﺷﻪ زده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
23.ﮐﺎرﺑﺮ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺪام ﭘﻮﺷﻪ در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻠﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
•در آرﺷﯿﻮ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﮔﺮ ﻣﻮس را روی ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻪ دارد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺪام ﭘﻮﺷﻪ در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻠﺶ ﻗﺮار دارد
24.ﮐﺎرﺑﺮی دارای دو ﺳﻤﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﮑﯽ از ﺳﻤﺖھﺎ را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.ﭼﺮا؟
•ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض را روی ﺳﻤﺘﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﮐﻪ آن دﺑﺮﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﺸﺨﺺ در آن ﻗﺮار دارد
25.ﭼﺮا در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﮫﺎﻳﻲ در ﭘﻨﺠﺮه ارﺳﺎل ﭘﯿﺶﻧﻮﻳﺲ tabﺳﺎﻳﺮ دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد؟
•در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ »ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ« را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.
26.ﭼﺮا ﭘﻨﺠﺮه ﻳﺎدآوري ﺑﺎز ﻧﻤﻲﺷﻮد؟
•ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺗﯿﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎر ﻳﺎدآوري ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
•در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ، IEﮔﺰﻳﻨﻪ  POP UP-Blockerﻓﻌﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
27.در آرﺷﯿﻮ ﻧﺎﻣﻪھﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﮫﻤﯿﺪ ﻧﺎﻣﻪ در ﻛﺪام زﻳﺮ ﭘﻮﺷﻪ ﻗﺮار دارد؟
•ﺑﺎ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮس ﺑﺮ روي ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﻨﺠﺮه آرﺷﯿﻮ ﻧﺎﻣﻪھﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻛﺎرﺗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد.
28.در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﯿﺮﻧﺪه ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﻤﻲﺷﻮد؟
•در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻮع ﻧﺴﺨﻪ ارﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
29.ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ در ﭘﻨﺠﺮه ارﺟﺎع ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ اﻓﺮادي ھﺴﺘﻨﺪ؟
•ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ارﺟﺎع و ﻳﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
30.ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻮم ﻣﻲﺷﻮد در ﻛﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﻛﺮد؟
•در ﻣﻨﻮي اﺑﺰار ﻗﺴﻤﺖ آرﺷﯿﻮ ﻧﺎﻣﻪھﺎي ﺷﺨﺼﻲ
31.اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺮﻧﺪهﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺒﺸﻨﻮﯾﺲ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
• زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﯿﺸﻨﻮﯾﺲ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
دﺳﺘﺮﺳﯽھﺎی آن ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﮫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد
32.ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی در ھﻨﮕﺎم وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻮﯾﺲ از  print previewاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ close
previewرا ﺑﺰﻧﺪ  hederو  bookmarkو  boxﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﻤﺎره از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺎﻣﻪھﺎ را ﺑﺪون ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﺪ

• در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن ﯾﮏ  wordﺧﺎرج از ﻧﺮماﻓﺰار دﯾﺪﮔﺎه و  insertﮐﺮدن ﯾﮏ  TextBoxدر آن و ﺑﺎزﮐﺮدن ﻣﺠﺪد دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﮔﺮدد.
33. IE 8را ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدم اﻣﺎ ﭘﯿﻐﺎم اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻓﺎﻳﻞ  Wordوﺟﻮد ﻧﺪارد را ﻣﻲدھﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در IE
7اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ؟
• در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد:
 1از ﻗﺴﻤﺖ  Tools / Internet Options / Advanced / Reset Internet Explorer settingsﮔﺰﻳﻨﻪ  Resetرا ﻛﻠﯿﻚ ﻛﺮده و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  IEراResetﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
2از ﻗﺴﻤﺖ  Tools / Internet Options / Securityاز داﺧﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾﺖھﺎ  Local Intranetو ﯾﺎ ، Trusted Sitesآدرس دﯾﺪﮔﺎه رو ﺣﺬفﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی  OKﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رو ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
3ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد ، IEدر ﻗﺴﻤﺖ  Tools / Internet Options / Securityآدرس دﯾﺪﮔﺎه رو ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ActiveXھﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ Only allow approved domains to use ActiveX without
promptرا روي  Disableﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

