
 :نهاآانواع فایل های کامپیوتری وپسوندهای 
  

 فايل های صوتی  

 دارای پسوندهای زیر می باشند:

WAV, MP3, WMA, OGG, ACC... , 

 ( Image)فايل های تصويری  

 دارای پسوندهای زیر می باشند:

BMP, GIF, JPG, TIF, PNG, TGA, XBM 

 .  Vector Imagesو  Raster Imagesبطور كلی فايل های تصويری را می توان به دو گروه تقسيم كرد: 

Raster مثل JPG , BMP ( كه آنچه در آنها ديده می شود از كنار هم بودن نقطه های رنگیPixel )

هستند. اين دسته تصاوير  Pixelساخته می شود و دارای ابعاد )طول و عرض( مشخصی بر مبنای 

 دارای عمق رنگی باال هستند و عكس ها در اين فرمت ارئه می شوند. 

كه به معنای تصاوير برداری است از اشياء نظير نقطه و خط ساخته می شوند.  Vector Imagesاما 

گوشه ها و ضخامت خط و رنگ هستند و هنگام به نمايش در آمدن، نرم  اين اشياء دارای مختصات

افزار مربوطه آنها را بر اساس مشخصات ترسيم می كند. اين نوع فايل ها برای ترسيم اشكال 

 از اين دسته هستند.  WMF, SVG, EMFهندسی مناسب هستند. فايل های 

 

 فايل های ويدئويی  

 دارای پسوندهای زیر می باشند:

MPEG, MPG, AVI, WMV, 3GP, ASF, DAT, DIVX, FLV, OGV, QT 

 

 ( Executableفايل های اجرايی ) 

بدون كدهای اجرايی يعنی نرم افزارها و برنامه های كامپيوتری، سخت افزار و داده ها بی استفاده 

گرفته و به معنای اجرايی  Executableكه از عبارت  EXEهستند. در سيستم عامل ويندوز، پسوند 

شده، نشان دهنده اين است كه فايل روبرو حاوی كدهای اجرايی بوده و يك برنامه كامپيوتری است. 

 Compile/Linkاين نوع فايل ها ساختمان پيچيده های دارند و توسط برنامه های ديگری با فرايند 



ب فايل های ساخته می شوند كه در حيطه كار برنامه نويسی است. سازندگان نرم افزارها در اغل

نشانه آن برنامه به كار  اجرايی تحت ويندوز آيكن هايی لحاظ می كنند كه ويندوز همان ها را به عنوان

 .می برد

 

 فايل های متنی  

TXT, CSV, HTML, HTM, JS, CSS, C, CPP, PHP, BAS, ASM, LOG, INF... , 

( Plain Textهستند كه متن مطلق )( فقط فايل هايی Textدر اين گروه منظور از فايل های متنی )

 .  MS-Wordمتعلق به  DOCهستند و نه فايل هايی مثل فايل 

( نوشته می Plain Text( برنامه ها و اسكريپت ها بصورت متن مطلق )Source Codeتمام كد ها مبنع )

 شوند. 

 

 فايل های فشرده آرشیوی  

ZIP, RAR, LHA, ARJ, CAB... , 

های ديگری ذخيره و آرشيو شده اند. ذات چنين فايل ها و نرم افزارهايی فشرده در اين فايل ها، فايل 

سازی و كاستن از حجم اوليه فايل ها است و بعد قابليت مجموعه سازی و آرشيو كردن فايل ها به 

همراه پوشه ها می باشد كه در مجموع باعث تسهيل در عمليات نگهداری و يا جابجايی فايل ها می 

 شود. 

 



 با پرونده ها و پوشه ها : کار

 

 آوردن فایلها : انتخاب کردن و از انتخاب در 

 دهستفاا بنتخاا راه ترين دهسا كنيم بنتخاا را فايل آن بايد نخست فايلي هر از دهستفاا ايبر

 باشدمی  هم با وسما و كليد صفحه از

 كنيد كليك آن روي ستا كافي فايل يك بنتخاا ايبر -1

 كه حالي در سپس و بنتخاا را فايل ليناو همركنا يفايلها از وهگر يك بنتخاا ايبر -2

 يمـميكن بنتخاا را فايل خرينآ ،شتيمدا نگه پايين را  Shiftكليد

 و بنتخاا را فايل ليناو ،ندارند ارقر هم ورتمجا در كه ییفايلها از يـهوگر باـنتخا ايرـب -3

 دنكر كليك با را نظرردمو يفايلها كـكتـت مـياتهـشدا نگه پايين را Ctrl كليد كه حالي در بعد

 آن رويرـب يمدرآور بنتخاا از را فايلي هيمابخو كه تيرصودر و ميكنيم بنتخاا آن روي

 ميكنيم كليك رهبادو

 

 :Folder يا  پوشه يك ديجاا 

زیرمنوی  Newکليک راست کرده و  از منوی   به منظور ایجاد یک پوشه در مکان موردنظر 

Folder  را انتخاب کرده وEnter  . بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزيندو كنيد بنتخاا را  Renameبرای تغيير نام  دادن یک پوشه روی آن کليک راست کرده و  

  كليد و دهكر شتددايا را جديد منا ميكند داـيجا ردـفول آن ماـن افطرا در را يشيايرو دركا يك

Enter هيدد رفشا را 

 



 :پوشه يا فايل يك دادن نمكا تغییر يا دنكر كپي 

 نـيا ايرـب كنيم كپي يا لنتقاا را پوشههايي يا فايل ميكنيم اپيد زنيا ما كه يدآمي پيش ربسيا

 آن نمكا تغيير ايبر وCopy لينک  روي بر دنكپيكر ايبر بعد و بنتخاا را رـنظردوـم لـفاي روـمنظ

 کنيد Paseکليک کرده و در محل مورد نظر  cut كـلين رويرـب

 

 

 

 : رمیزكا رويبر Shortcut يا میانبر يك ديجاا 

 نتارميزكا روي آن از ميانبر يك نيداميتو يددار فايل يا برنامه يك به سريع سترسيد به زنيا گرا

 يك روي رينكاا ايبر.  باشيد شتهدا سترسيد دخو برنامه به ميانبر باـنتخا اـب و دـكني داـيجا

 بنتخاا را Shortcut  گزينه  New يمنو از سپس كنيد سترا كليك نتارميزكا از خالي قسمت

    كمهد روي هرـپنج نـيا در دـميكن زباCreate Shortcut  انعنو تحت را اي هپنجر وزيندو كنيد

Browse  و بنتخاا را دخو برنامه مسير و دهكر كليك Ok كمهد بعد و بزنيد را   Nextدر و زده را 

 كنيد كليك Finish كمهد روي بعد و كنيد بنتخاا دخو ميانبر ايبر را نامي هشدزاـب جديد هپنجر

 ایجاد می شود. روی ميزکار شما برنامه از يميانبر

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  CDو يسكتد فالپي يك روي بر پوشه يا فايل كپي 

  Sendگزينه هشد ظاهر يمنو از كنيد سترا كليك كنيد كپي هيداميخو كه فايلي روي بر

 toمايل كه را محلهايي از امهركد نيداميتو دميشو ظاهر كه يرـيگد يمنو از و بنتخاا را 

 .كنيد بنتخاا ننظرتاردمو فايل كپي جهت هستيد

 را CD گرا ليو دميشو منتقل فالپي به بالفاصله باشيد دهكر بنتخاا را يسكد يـفالپ رـگا

 در نيدابتو شما تا ميكند دآوريگر محلي در را اـفايله وزدـينو ادـبتا باشيد دهكر بنتخاا

. فرماييد كپي اـج كـي را سپسهمه و آوريجمع تطالعاا CD ظرفيت ازهندا به تمايل رتصو

 .كنيد طي بايد را حليامر CD روي بر كپي موقع در

 

 

 

 

 

 


