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شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور 
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از 

اتکای به اجانب بپرهیزید.
َسِسّرهالّشریف( امامخمینی)قدِّ
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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بستة آموزشی است که در نظام 
جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و در جهت تقویت اعتمادبه نفس و ایجاد 
انگیزه در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل محتواهای مرتبط و استخراج شده 
از دروس دیگر رشتة تحصیلی شما است تا به جای حفظ کردن آنها، با مراجعه به این 
کتاب از آن مطالب برای انجام فعالیت های کارگاهی و حل مسائل استفاده کنید. در 
این صورت دیگر نیازی به مراجعه به کتاب های درسی متعدد حین انجام کار نیست و 

وابستگی شما به کتاب درسی کم می شود.
با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته تدوین می شود، موجب پیوند 
خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه های مختلف تحصیلی می شود. کتاب 
همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر اساس نیازهای بازار کار 

)فعلی و آتی( و ارتقاء توان کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه ای تألیف شده است.
نظر و عمل، کاهش حجم  پیوند  برای  ایجاد فرصت  ـ  یادگیری،  یاددهی  بهبود زمان 
کتاب های درسی، کاهش اضطراب در ارزشیابی، استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک 
و کمک به تحقق شایستگی های مادام العمر فنی و حرفه ای از ویژگی های دیگر کتاب 

همراه هنرجو است.
قطع کتاب به گونه ای در نظر گرفته شده است تا امکان جابه جایی آسان برای شما فراهم 

باشد و بتوانید در محیط های مختلف آموزشی و حتی محیط کار از آن استفاده کنید.
مندرج  اطالعات  از  می توانید  و  نمی گیرد،  صورت  ارزشیابی  کتاب  این  محتوای  از 
در کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده در طول سال تحصیلی و 

آزمون های مستمر و پایانی استفاده کنید.

دفترتألیفکتابهایدرسیفنیوحرفهایوکاردانش
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فصل 1
جداولتخصصی
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مرورگرها، برنامه هایی برای ورود به صفحات اینترنتی می باشند. سرعت بارگذاری صفحات، امنیت و 
امکانات جانبی مرورگرها و قدرت تطبیق با انواع سیستم عامل ها نقش بسزایی در انتخاب یک مرورگر 
دارد. مرورگرهای زیادی در رقابت با هم عرضه  شده اند در جدول زیر به معرفی مرورگرهای متداول 

می پردازیم.

ویژگینمادنام

اینترنت
IEاکسپلورر

علت  به  و  می شود  ارائه  مایکروسافت  ویندوز  نصب  همراه  به   IE
کانون  در  که  است  شده  باعث  بودن  پرکاربر  و  بودن  معروف 
باعث  موضوع  و همین  بگیرد  قرار  و خراب کارها  نفوذگران  توجه 
البته  پدیدار شدن مشکالت امنیتی فراوانی برای IE شده است. 
مایکروسافت هم در این میان با انتشار برنامه های امنیتی سعی در 

برطرف کردن مشکالت امنیتی مرورگر خود کرده است.

نتاسکیپ1
دارای امکاناتی نظیر اضافه کردن قسمت هایی است تا به کمک آنها 
... را دریافت کنید. این  اقتصادی، ورزشی و  جدیدترین خبرهای 

مرورگر همچنین دارای ظاهر کاربرپسند است.

موزیال

این مرورگر بر پایه کدهای نت اسکیپ قدیمی  و با برطرف کردن 
ایرادهای آن نوشته  شده است. در موزیال قسمتی هم برای دریافت 
 )Spam( هرزنامه ها  ورود  از  جلوگیری  و  الکترونیکی  نامه های 
درنظر گرفته  شده است. این مرورگر هم مانند فایرفاکس )محصول 
دیگر همین شرکت( مشکالتی برای اتصال با برخی تارنما ها دارد.

گوگلکروم

گوگل کروم یک نرم افزار مرورگر اینترنتی متن  باز است که توسط 
مرورگر  ویژگی های  از  برخی  است.  شده  عرضه  شرکت گوگل 

گوگل کروم عبارت اند از:
ـ بهبود در افزایش سرعت بارگذاری صفحات

ـ  امنیت باال در محیط ناامن اینترنت
)PopUp Blocker( ـ جلوگیری از باز شدن صفحات تبلیغاتی بی مورد

ـ محافظت از پسوردها و رمز های عبور خصوصی و امنیتی
HTML5 ـ سرعت و کیفیت باال در اجرای

سافاری2

ابتدا برای سیستم  عامل ios عرضه شده بود ولی نسخه های ویندوز 
آن نیز منتشر شد. برتری سرعت و امنیت نسبت به دیگر مرورگرها در 
برخی موارد دارد ولی برای باز کردن برخی تارنما های ایرانی مشکل 
دارد. تم آن مانند مرورگرهای دیگر قابل تغییرنیست؛ و دارای امکانات 

وسیع در نوار ابزار خود نیست.

و آول باال  مرورگر، سرعت  از  استفاده  هنگام  کاربری  مدیریت حساب 
گرافیک باال، امکان دانلود رایگان و امکان تغییر شناسه آی پی است.

انواع مرورگر  

1 -Netscape
2 -Safari
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برای سازگاری بیشتر و حفظ امنیت اطالعات و منابع داده ای کاربران ایرانی، مرورگرهایی توسط 
متخصصین ایرانی عرضه  شده اند. در جدول زیر دو مورد از این مرورگرها معرفی شدند.

ویژگینمادنام

ساینا

و  افقی  ساختارهای  ایجاد  همراه،  تلفن  و  رایانه  در  قابل استفاده 
صفحه  یک  در   URL آدرس  دو  همزمان  مشاهده  برای  عمودی 
و تخصیص آدرس دلخواه به زبانه ها و امکان تغییر اندازه زبانه ها، 
این  امتیازات  از  والدین  توسط  فرزندان  وبگردی  کنترل  برنامه 
مرورگراست. از نظر ساختار این مرورگر بسیار شبیه موزیال است.

تیزبال

قابلیت تبدیل نوار عنوان به حالت چند وظیفه ای، تنظیم چندین 
آدرس به عنوان صفحه خانگی، قابلیت تنظیم فونت، اندازه و رنگ 
از  استفاده  پیشرفته جهت  تنظیمات  و  کاربرپسند  رابط  سربرگ، 
موتورهای جست وجو و نمایش صفحات وب و تنظیمات پیشرفته 

جهت فیلتر اشیاء تبلیغاتی

اطالعات است.  و  پیام  تبادل  برای  رایانه  از کاربردهای متداول  ایمیل یکی  یا  رایانامه  از  استفاده 
سرورهای گوناگونی با رقابت بر سر امکانات پستی و امنیتی عرضه  شده اند که در ادامه جدول های 

سرویس دهنده رایانامه معتبر خارجی و ایرانی معرفی  شده اند.

ویژگینمادنام

اپرا1

سریع، به همراه امکانات صوتی ویژه ای است. این مرورگر مدیریت 
بر گذر واژه ها، جلوگیری از صفحات بازشو و پخش و خواندن اخبار 
از گروه خبری RSS را دارد. و به خوبی توانایی ارتباط با تارنما های 
روی  نصب  نسخه  دارد.  را  بانکی خارجی(  تارنما های  )مانند  مالی 

موبایل را هم دارا است.

آونت2

امکان استفاده همزمان از چند صفحه را دارد. به این ترتیب که شما 
می توانید تمامی صفحات را به طور هم زمان و با ابعاد دلخواهتان )کنار 
هم بازشده( داشته باشید. این مرورگر هم می تواند جلوی صفحات 
بازشو را بگیرد و کنترل خوبی روی کوکی ها دارد. نوار ابزار آن دارای 
امکانات زیادی نظیر موتور جست وجو و ویرایش متن، است تم ظاهری 

آن قابل تبدیل به IE است.

مرورگرهای ایرانی  

معرفی سرویس های رایانامه  

1 -Opera
2 -Avent
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ویژگینمادرایانامه

یاهومیل1

یکی از پرکاربردترین و قدیمی ترین سرویس دهنده های رایانامه است؛ 
برای  قوی  آنتی ویروس  بودن  دارا  جمله  از  بسیار  امکانات  دارای  و 
نامه های رسیده است؛ و به خاطر پراستفاده بودن همواره ازنظر امنیت 

آسیب پذیر است.

جیمیل2
متعلق به گوگل است و فضای زیادی هم برای نگهداری اطالعات در 
اختیار کاربران قرار می دهد ولی به همان اندازه یاهو از نظر امنیتی 

درخطر است.

اینباکس3
این سرویس هم یکی از بزرگ ترین خدمات دهندگان پست الکترونیک 
است ولی از  نظر امنیتی در وضعیت بهتری قرار دارد و بالغ    بر 5 گیگا  بایت 

فضا در اختیار کاربر قرار می دهد و باید گفت فضای قابل توجهی است.

هاتمیل4
این سرویس هم خدمات قابل توجهی ازجمله 2 گیگا بایت فضا و 

ارائه می دهد. با HTML را  و سازگاری  الکترونیکی  امضای 

ایم5
یک سرویس رایگان رایانامه که 2 گیگا  بایت فضا در اختیار شما 
قرار می دهد و دارای سیستم بررسی ویروس و ضد هرزنامه است.

آول6
دارای بخش اخبار و هوشمندی در زمینه عالقه مندی های وب گردی 

کاربر و موتور جست وجوی قوی است.

مایوی7
در  فضا  مگابایت   125 که  قوی  الکترونیک  پست  سرویس  یک 
اختیار شما قرار می دهد سرعت خوبی دارد و یک پورتال )مانند 

است. هم  یاهو( 

هاتپاپ8
یک سرویس رایانامه که به صورت رایگان خدمات پست الکترونیک  
POP3 را ارائه می دهد و شما با نرم افزارهایی مانند Outlook یا 

Thunderbird می توانید رایانامه خود را چک کنید.

1 -Yahoo Mail
2 -Gmail
3 -Inbox
4 -Hot Mail
5 -Aim
6 -Aol
7 -My Way
8 -Hotpop
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مستقر  کشور  از  خارج  در  آنها  اصلی  سرویس دهنده  خارجی،  رایانامه های  سرویس  آنجایی که  از 
است و به خاطر اختیاراتی که یک سرویس دهنده دارد، به محتویات صندوق پستی کلیه کاربران 
از  نهادهای دولتی و حتی شخصی می توان  امنیت در  برای حفظ  بنابراین  خود دسترسی دارند؛ 
سرویس دهنده های رایانامه  ایرانی استفاده کرد برخی از این خدمات رایانامه نیاز به ثبت نام و تأییدیه 
و پرداخت هزینه به سرویس دهنده دارد. زیگورـ چاپارـ میل دیتاـ وطن میلـ  میهن میلـ  میل  فاـ  

صبا میل از جمله  این رایانامه های ایرانی هستند.

آدرستوضیحنام

زیگور
یک پورتال ایرانی است که یکی از امکانات آن 

www.zigur.com/view/registerسرویس رایانه ایرانی با نام پیک است. 

چاپار
 یک سرویس دهنده  ایرانی است که دارای امنیت

www.chmail.irباالیی است. 

میلدیتا
میل دیتا، سرویس دهنده پست الکترونیک 

www.maildata.irرایگان به کاربران فارسی زبان مي باشد.

وطنمیل
مجانی  امکانات  دارای  دهنده  سرویس  این 
همچنین پولی برای ارایه سرویس رایانامه با 

شرایط مختلف است. 
www.vatanmail.ir

میهنمیل

 یک گیگابایت فضای رایگان در اختیار کاربران
 قرار می دهد که   600 مگابایت برای رایانامه ها
و 400 مگابایت برای فضای وب قابل استفاده 
است. همچنین دارای رایانامه مستعار با امکان 
داشتن چند آدرس رایانامه برای یک کاربر 

است.

www.mihanmail.ir

میلفا
رابط کاربری وب میل فا بسیار روان و متناسب 
با نیازهای فارسی زبانان است و در استفاده از 

آن کامالً راحت خواهید بود.
www.mailfa.com

جهت تولید محتوای الکترونیکی نیاز به برنامه های جانبی صوتی، تصویری و گرافیکی است تا با 
استفاده از آن بتوان محتوایی مناسب عرضه نمود. در این جداول برنامه های متداول در این زمینه 

معرفی می شود.

نرم افزارهای جانبی و کاربردی برای تولید محتوا  
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کاربردنمادنرمافزار

 Windows
DVD Maker

از برنامه های ویندوز که امکان ساخت فیلم و آلبوم با درج عنوان 
و صدا از مجموعه عکس ها و فیلم های موجود را فراهم می آورد.

IocFX
و  دلخواه  ویرایش آیکون های  و  برای ساخت  نرم افزاری جامع 

منحصر به فرد است.

VideoAdvance
Compressor

برنامه ای برای کاهش حجم فیلم ها است؛ و فیلم مورد     نظر را 
به  قالب های دیگر تبدیل می کند.

After Effect
نرم افزاری که دارای ابزارهای جهت افزودن جلوه های دو بعدی و 
سینمایی به فیلم است و با نرم افزارهای استاندارد کاماًل سازگار 

است؛ و برای فیلم های تبلیغاتی کاربرد دارد.

Camtasia
و  جانبی  امکانات  با  صفحه نمایش  از  فیلم  برداری  نرم افزار 

ویرایش روی فیلم است.

Fast Ston
نرم افزار فیلم برداری و عکس برداری از صفحه نمایش، ویژگی مهم 

این نرم افزار تولید فیلم های کم حجم است.

3 Dmax
نرم افزار قوی جهت طراحی پویانمایی های سه بعدی است که در 

مدل سازی و طراحی بازی کاربرد دارد.

Photo shop
در  و  است  تصاویر  با  کار  نرم افزارهای  متداول ترین  از  یکی 

طراحی پوستر و لوگو و ترمیم تصاویر کاربرد دارد.

نرمافزارمریم
برنامه فارسی ساز جهت سازگاری نوشته های فارسی با نرم افزارهای 

گرافیکی و تولید چندرسانه ای است.

DVD Cutter
برنامه ای برای برش و چسباندن فیلم ها است؛ و برای جداسازی 

صدا و موسیقی از فیلم کاربرد دارد.

Sub Creator.نرم افزاری جهت ساخت زیرنویس برای فیلم ها است

convertor
نرم افزارهایی بسیار مفید برای تبدیل انواع فایل های صوتی و 

تصویری و فیلم به قالب های دیگر 

نرمافزارهای
اتورانساز

هدف از به کاربردن این نرم افزارها یک جا جمع کردن محتوای 
تولید شده در قالب فهرست است.
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نرم افزارهای زیادی جهت ایمیج گرفتن وجود دارد که شرکت های مختلف نرم افزاری سعی می کنند 
با عرضه قابلیت های ویژه آنها را به فروش برسانند. در جدول زیر برخی از پرکاربردترین نرم افزارهای 

ایمیج گیری معرفی می شوند.

ویژگیطرحوارهنامنرمافزار

IsoBuster

ـ سرعت و کارایی باالی نرم افزار
ـ اسکن خطاهای دیسک به صورت فیزیکی

ـ ایجاد فایل های کنترلی
ـ پشتیبانی از چندین نوع قالب فایل 

ـ اسکن برای فایل ها و پوشه های ازدست رفته
Image ـ تبدیل فایل های

UltraISO

ـ ساخت و رایت ایمیج با سرعتی باال
ـ امکان ساخت ایمیج از Hard Disk و CD/DVD و یا شبکه های 

رایانه ای
ـ پشتیبانی از اکثر قالب های رایج ایمیج

Iso ـ امکان تبدیل ایمیج در قالب های گوناگون به
ـ امکان ویرایش فایل های ایمیج

ISO 
Workshop

ـ سادگی در اجرای کار
ـ توانایی رایت فایل های ایمیج Iso و bin و cue را روی لوح های 

فشرده
ـ استخراج فایل ها و فولدرهای درون فایل های ایمیج

ـ شناسایی انواع فایل های ایمیج

اهمیت گرفتن نسخه پشتیبان یا Backup از فایل ها و درایوها و... زمانی بیشتر احساس می شود که 
کاربران به هر دلیل دچار مشکلی در سیستم و به دنبال آن نابودی اطالعات خود شوند. ولی اگر از 
اطالعات رایانه خود نسخه پشتیبان تهیه نموده باشند با خیالی آسوده با مشکل نابودی اطالعات 
کنار آمده و با استفاده از همین نسخه پشتیبان، اطالعات نابود شده را به راحتی به دست می آورند. 

در ادامه برخی از متداول ترین نرم افزارهای پشتیبان گیری معرفی می شود.

نرم افزارهای ایمیج گیری  

نرم افزارهای پشتیبان گیری از سیستم های رایانه ای
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مشخصاتطرحوارهنامنرمافزار

Acronis 
Backup

& Recovery

ـ سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز
ـ بازگردانی اطالعات بدون توجه به سخت افزار مبدأ و مقصد 

)Universal Restore(
ـ سرعت مناسب و رابط کاربری ساده

ـ بازگردانی اطالعات ذخیره شده در یک پارتیشن مخصوص 
خود بدون نیاز به استفاده از دیسک بوت
ـ زمان بندی پشتیبان گیری و بازگردانی

ـ تبدیل Image بکاپ گرفته شده به فایل های قابل استفاده 
VMware در نرم افزار ماشین مجازی مانند

ـ پشتیبان گیری از اطالعات بر روی یک پارتیشن مخفی برای 
جلوگیری از آسیب دیدن فایل های پشتیبان

ـ امکان پسوردگذاری بر روی پارتیشن مخفی پشتیبان
ـ فشرده سازی اطالعات در هنگام پشتیبان گیری

ـ قابلیت انتخاب فایل ها در هنگام تهیه نسخه پشتیبان
ـ امکان تکه تکه کردن فایل های پشتیبان گرفته شده به صورت 

دستی یا خودکار

NortonGhost

به صورت  یا  و  از سیستم  کامل  به صورت   Backup تهیه  ـ 
انتخاب پوشه و فایل

ـ توانایی به روز رسانی نسخه پشتیبان به این صورت که فقط 
از فایل های تغییر یافته، نسخه پشتیبان گرفته شود.

ـ توانایی تنظیم زمان دلخواه یا بازه زمانی جهت گرفتن نسخه 
پشتیبان

ـ توانایی فشرده سازی و قفل کردن حرفه ای فایل های پشتیبان
JAZZ و ZIP ،USB ـ سازگاری با انواع درایو های

ـ گرفتن Image از دو رایانه از طریق شبکه 
و  ویندوز  فایل های  سیستم  انوع  با  سازگاری  و  شناسایی  ـ 

لینوکس

Iperius
Backup

ـ رابط گرافیکی کاربر پسند
ـ تهیه نسخه پشتیبان بر روی انواع سیستم، سرور و سرویس های 

ابری
ـ پشتیبان گیری از تمامی پایگاه داده ها

ـ فشرده سازی و رمزگذاری
ـ امکان برنامه ریزی برای پشتیبان گیری خودکار

Service ـ نصب و راه اندازی به عنوان
 VMWare ESXi مجازی  ماشین های  از  پشتیبان  تهیه  ـ 

Hyper -V  و
ـ امکان آپلود و دانلود از تارنما

)VSS( ـ پشتیبان گیری از فایل های باز
ـ ارسال گزارش ها و اطالعیه ها به رایانامه کاربر
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مشخصاتطرحوارهنامنرمافزار

Drive
SnapShot

درایو های  کل  از  پشتیبان گیری  برای  کم حجم  برنامه ای  ـ 
دیسک سخت

ـ اجرای خودکار
ـ پشتیبان گیری از داده ها و اطالعات امنیتی و سیستمی

 ـ بازیابی در کمترین زمان
ـ استفاده از Image File به عنوان یک درایو مجازی 

IPubsoft
Android
Desktop
Manager

ـ مدیریت و پشتیبان گیری از دستگاه های اندروید توسط رایانه
ـ سازگاری با گوشی ها یا تبلت هایی که با سیستم عامل اندروید 

کار می کنند. 
ـ با سرعت باال فایل ها را از سیستم اندرویدی به رایانه منتقل 

می کند.
اندرویدی خود و  از اطالعات سیستم عامل  ـ پشتیبان گیری 

ذخیره آن در رایانه 
ـ تهیه پشتیبان از مخاطبین و پیامک های دستگاه  اندرویدی 

برای استفاده بهینه از منابع سخت افزاری و نرم افزاری می توان از نرم افزارهای ماشین مجازی استفاده 
کرد و با این روش می توان سخت افزارها و نرم افزارهایی که شرایط خاصی را برای اجرا الزم دارند در 
سیستم عامل های مختلف قابل استفاده نمود. استفاده از ماشین مجازی سبب صرفه جویی در هزینه 
تجهیزات و زمان دسترسی و افزایش بهره وری در امکانات و انعطاف پذیری سیستم های رایانه ای 
خواهد شد. در ادامه چند نرم افزار ماشین مجازی برای سیستم عامل ویندوز و لینوکس و اندروید 

و....، معرفی  شده است.

ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

Virtualbox

ـ حجم پایین تر نسبت به نرم افزارهای مشابه
ـ پشتیبانی کامل از تمامی نسخه های ویندوز

ـ پشتیبانی از انواع سیستم عامل ها
ـ سرعت مناسب در بارگذاری سیستم عامل ها

ـ قابلیت برقراری ارتباط شبکه در میان سیستم عامل اصلی 
و مجازی

ـ استفاده از تمامی منابع سخت افزاری نظیر درایوهای نوری، 
فالپی درایو و...

ـ قابلیت اتصال به اینترنت
ـ قابلیت نصب سیستم عامل از روی ایمیج

ـ قابلیت عکس گرفتن از سیستم عامل مجازی

نرم افزارهای ماشین مجازی
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ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

VMware
Workstation

Player

ـ ساده سازی و کارآمدتر کردن مجازی سازی سیستم های رایانه ای
ـ سازگاری با ویندوز 10 و سیستم عامل های دیگر

ـ رابط کاربری با گرافیک های سه بعدی قدرتمند برای اجرای 
نرم افزارهای سه بعدی

 USB3/0 ،HD audio ـ پشتیبانی از آخرین سخت افزارهای
و Bluetooth برای اتصال پرینتر، هدست و وب کم به ماشین 

مجازی

VirtualPC

چندین  استفاده  برای  مجازی  ماشین  قدیمی ترین  از 
سیستم عامل به طور همزمان است.

 vmware مانند  جدیدتر  نرم افزارهای  به  را  خود  جای  که 
داده است و از محصوالت شرکت مایکروسافت است.

System
Commander

ـ پشتیبانی از انواع سیستم عامل ها
ـ انتخاب نوع سیستم عامل در زمان بوت سیستم و مدیریت 

آن توسط ماشین مجازی
ـ امنیت و پشتیبانی از پیکربندی اصلی سیستم

ـ پارتیشن  بندی خودکار
ـ ویژگی Os Wizard برای نصب سیستم عامل

Andy
ـ شبیه ساز محیط اندروید در ویندوز است.

ـ پشتیبانی از نرم افزارهای تحت گوگل
ـ دسترسی به فایل های سیستمی اندروید در محیط ویندوز

BlueStacks

ـ شبیه ساز محیط اندروید در ویندوز است.
ـ پشتیبانی از نرم افزارهای شبکه های اجتماعی

ـ قابلیت همگام سازی برنامه
ـ امکان پشتیبان گیری از اطالعات ذخیره شده

AMIDuOS

ـ شبیه ساز محیط اندروید در ویندوز است.
ـ پشتیبانی از سخت افزارهای ویندوز مثل حسگرها، وب کم 

و میکروفون
ـ پشتیبانی از پردازنده های 32 و 64 بیتی

ـ امکان اشتراک فایل میان اندروید و ویندوز
 All in One ـ پشتیبانی از لمس در لپ تاپ ها و سیستم های

لمسی

droid4x

ـ شبیه ساز محیط اندروید در ویندوز است.
ـ هم سطح نرم افزار AMIDuOS ولی با ثبات کمتر

اجرای  برای  کنترلر ها  از  استفاده  و  افزونه ها  از  پشتیبانی  ـ 
بازی ها
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ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

Genymotion

ـ شبیه ساز محیط اندروید در ویندوز است.
ـ قابلیت انتخاب نوع دستگاه و نسخه اندروید موردنظر و سوییچ 

بین آنها
ـ امکان بررسی صحت عملکرد محصوالت نرم افزاری

ـ عدم پشتیبانی برخی اپلیکیشن ها

Nox
ـ شبیه ساز محیط اندروید در ویندوز است.

Bluestacks ـ هم سطح نرم افزار
ـ پشتیبانی ازکنترلر های بازی

این  است.  سرویس ها  و  سرورها  کاربردی،  برنامه های  شامل  اداری  بسته ای   Microsoft Office
مجموعه نرم افزار در سال 1988 توسط بیل گیتس معرفی شد. نخستین نسخه مجموعه آفیس 
شامل نرم افزارهای Excel ،Word و Power Point بود. آفیس در چندین نسخه عرضه  شده است. 
رایج ترین نسخه آن نسخه رومیزی است که ویژه سیستم عامل های ویندوز و Mac است. نسخه 
موبایلی این محصول نیز به طور رایگان برای سیستم عامل های اندروید، ویندوز فون و iOS عرضه  شده 
است.  در کنار نسخه های مختلف، مایکروسافت یک نسخه برخط آفیس را به طور رایگان در اختیار 
کاربران قرار داده است. کاربران با استفاده از نسخه برخط بدون آن  که به نصب بسته آفیس نیازی 
داشته باشند، می توانند از نرم افزارهایی همچون Word و Power Point استفاده کرده و اسناد خود 

را در فضای ابری ذخیره سازی کنند.
در ادامه چندین مجموعه نرم افزار نسخه رومیزی، برخط و موبایل مشابه با مجموعه آفیس معرفی می شوند:

ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

LibreOffice

سیستم عامل های  در  قابل  اجرا  رایگان  نرم افزارهای  مجموعه  ـ 
لینوکس و  مکینتاش  ویندوز، 

ـ شامل نرم افزارهای Writer)واژه پرداز(، Impress )ارائه مطالب(، 
داده(،  پایگاه  با  )کار   Base ،)فلوچارت و  نمودار  Draw )رسم 
Math )کار با فرمول های ریاضی و علمی(، Calc )نرم افزار صفحه 

گسترده(
ـ امکان رسم جداول و وکتور های گرافیکی

OpenOffice

ـ مجموعه نرم افزارهای رایگان قابل اجرا در سیستم  عامل های ویندوز، 
لینوکس، مکینتاش، سوالریس

ـ شامل نرم افزارهای Writer)واژه پرداز(، Impress )ارائه مطالب(، 
داده(،  پایگاه  با  )کار   Base ،)فلوچارت و  نمودار  Draw )رسم 
Math )کار با فرمول های ریاضی و علمی(، Calc )نرم افزار صفحه 

گسترده(
ـ سازگاری با زبان های مختلف از جمله زبان فارسی

Microsoft Office مجموعه نرم افزار
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ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

WPS Office

ـ مجموعه نرم افزار تجاری قابل اجرا در سیستم عامل های ویندوز 
و لینوکس

 Spreadsheets )واژه پرداز(،   Writer برنامه  چهار  دارای  ـ 
مطالب( )ارائه   Presentation گسترده(،  )صفحه 

ـ دارای بیش از 100 فرمول آماده ماکرو و دستورالعمل
read/write ـ امکان قرار دادن پسورد و محافظت از

 Ashampoo
Office

ویندوز  سیستم عامل  در  قابل  اجرا  تجاری  نرم افزار  مجموعه   ـ 
 Presentations ،)صفحه گسترده( Plan Maker دارای سه ابزار

)ارائه مطالب( و Text Maker )واژه پرداز(
ـ امکان نصب بر روی فلش دیسک

 SoftMaker
Office

ـ مجموعه نرم افزار تجاری قابل  اجرا در سیستم عامل ویندوز 
و لینوکس

 Presentations ،)صفحه گسترده( Plan Maker ـ دارای چهار ابزار
)ارائه مطالب( و Text Maker )واژه پرداز( و BasicMaker )خودکار 

کردن نرم افزارهای TextMaker و PlanMaker( است.
 TextMaker ـ قابلیت اسکریپت نویسی و اجرای دستورات در

 Visual Basic سازگار با ،PlanMaker و

 IBM Lotus
Symphony

ـ بستة رایگان اداری شرکت IBM برای سیستم عامل ویندوز
 PowerPoint ،Word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های

Excel و
ـ پشتیبانی از زبان های مختلف

iWork
ـ مجموعه نرم افزار قابل  اجرا در سیستم عامل مک

)صفحه   Numbers )واژه پرداز(،   Pages برنامه  سه  ـ  دارای 
مطالب( )ارائه   Keynote گسترده(، 

ـ پشتیبانی کامل از زبان فارسی

Calligra Suite

ـ مجموعه نرم افزار رایگان قابل  اجرا در سیستم عامل لینوکس، 
FreeBSD و ویندوز 

ـ دارای نرم افزارهای Tables )محاسبات(، Stage )ارائه مطالب( 
 Kexi رسم فلوچارت و نمودار( و( Flow ،)واژه پرداز( Words و

)پایگاه داده(
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نشر رومیزی )desktop publishing(  شامل انواع نرم افزار هایی است که کاربر می تواند با استفاده از 
آن عملیاتی نظیر  حروفچینی،  صفحه بندی، طراحی، و چاپ را انجام می دهد. حاصل نهایی نرم افزار 
نشر رومیزی، فیلم یا زینک است که دارای قابلیت چاپ  است. همچنین با استفاده از این نرم افزار ها 
می توان نشر شمارگان پایین کتاب، مجله و خبرنامه ناشران و سازمان ها را با سرعت و هزینه پایین 

انجام داد. برخی از این نرم افزارهای نشر رومیزی در ادامه معرفی می شوند.

ویژگیطرحوارهنامنرمافزار

Adobe
InDesign CC

ـ نرم افزار حرفه ای برای صنعت چاپ و صفحه آرایی با قابلیت 
اشتراک گذاری عکس ها، فیلم ها و نمونه کارها برای پیشرفت 

در طراحی
 XML ـ امکان قالب بندی متون و طراحی ها به صورت

ـ امکان ساخت کتاب الکترونیک پیشرفته
ـ امکان استفاده از جلوه های ویژه در کتاب های ساخته شده

PDF یا SWF ـ ارائه خروجی به صورت
QR ـ امکان ساخت کد

ـ پشتیبانی از خروجی های سه بعدی فتوشاپ
ـ دارا بودن افکت های فتوشاپ به صورت درونی

PDF ـ قابلیت استفاده از فایل های
ـ ابزار طراحی گرافیکی پیشرفته

 Microsoft
Publisher

ـ زیر مجموعه محصوالت مایکروسافت آفیس
ـ رابط گرافیکی کاربر پسند

ـ امکان الیه بندی و تایپوگرافی
ـ پشتیبانی زبان های مختلف

)master pages( ـ ایجاد صفحات مستر
ـ استفاده از Design Checker برای حل مسائل طراحی

ـ آماده سازی نشریات برای وب
Mail Merge ـ استفاده از

ـ آماده سازی نشریات برای چاپ تجاری
Pack and Go ـ اشتراک گذاری نشریات به وسیله

Adobe
FrameMaker

ـ سازگار با سیستم عامل ویندوز
ـ برنامه کاربردی برای پردازش متن و نشر رومیزی

ـ توانایی ایجاد و کار با سربرگ، ته برگ، گرافیک ها، جداول، 
پاراگراف ها، محتوای شرط

 DITA ،XML ـ پشتیبانی از فایل های نوشتاری با قالب های
DTD و 

نرم افزارهای نشر رومیزی
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ویژگیطرحوارهنامنرمافزار

زرنگار

ـ محصول ایرانی با سابقه
ـ دارای قفل سخت افزاری و غیررایگان

ـ پردازش متن و رسم الخط
ـ مونتاژ و فرم بندي و ضبط تصویري پرونده ها

ـ امکان گرفتن خروجي چهار رنگ )CMYK( از پرونده ها
ـ قابلیت بازخواني پرونده هاي زرنگار در محیط هاي گرافیکي 

 PS و ارسال و مراسالت الکترونیکي با امکانات تبدیل قالب به
PDF و

ـ امکانات خوشنویسي فارسي )خطوط تحریري، نستعلیق، 
شکسته، ثلث، نسخ(

ـ امکانات اعراب گذاري کامل حروف فارسي یا عربي همراه با 
قابلیت جابه جایي آنها

QuarkXPress

PSD ـ سازگاری با پروژه های
ـ کنترل پیشرفته تصاویر

ـ فناوری Leadig - Edge پردازش جداگانه تصاویر گرافیکی
ـ دارای ابزار پیشرفته در طراحی
ـ قابلیت دسترسی سریع ابزارها

ـ سرعت باال
ـ رابط کاربری آسان

ـ خروجی با دقت باال

Adobe InCopy

ـ مناسب برای نامه نگاری، ویرایش متن، و  آرشیو اسناد
ـ طراحی صفحه بندی زیبا

ـ امکان نوشتن و ویرایش حرفه ای متن
Adobe InDesign ـ یکپارچگی با

ـ امکان ساخت جدول
ـ امکان مشاهده پیش نمایش

ـ قابلیت تصحیح غلط های امالیی و شمارشگر حروف

ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

 Google Docs,
 Sheets and

Slides

ـ سرویس رایگان و برخط گوگل
)واژه پرداز(،   Google Docs برخط  سرویس  سه  شامل  ـ 
Google Sheets )صفحه گسترده(، Google Slides )ارائه 

مطالب(
ـ ویرایش اسناد به اشتراک گذاشته شده با دستگاه های دیگر

ـ ذخیره اطالعات در سروری قدرتمند و بدون نگرانی از دست 
دادن آنها

ـ امکان اضافه کردن نظر و یا پاسخ دادن به کامنت ها
ـ محیط کاربری بسیار ساده و بدون هیچ تبلیغاتی

Microsoft Office جدول سرویس های برخط جایگزین
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ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

 Office Suite
Pro

iOS ـ قابل اجرا در سیستم عامل های اندروید و
 ،Excel ،Word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های

pdf و PowerPoint

WPS Office
iOS ـ قابل اجرا در سیستم عامل های اندروید و

 ،Excel ،Word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های
pdf و PowerPoint

Polaris Office
iOS ـ قابل اجرا در سیستم عامل های اندروید و

 ،Excel ،Word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های
pdf و PowerPoint

Smart Office
iOS ـ قابل اجرا در سیستم عامل های اندروید و

 ،Excel ،Word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های
pdf و PowerPoint

ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

zoho.com

ـ مجموعه ای گسترده از نرم افزارهاي آنالین
 Zoho ـ سرویس رایگان شامل تعداد زیادی نرم افزار ازجمله
 Zoho ،)صفحه گسترده( Zoho Sheet ،)واژه پرداز( Writer
 ،Zoho Wiki  ،Zoho Notebook مطالب(،  )ارائه   Show

Zoho Email ،Zoho Chat ،Zoho Planner و غیره
ـ امکان استفاده از تارنما به صورت آفالین

 iWork for
iCloud

iWork ـ سرویس ابری برنامه
ـ دارای سـه برنـامه Pages )واژه پـرداز(، Numbers )صفحه 

گسترده(، Keynote )ارائه مطالب(
ـ پشتیبانی کامل از زبان فارسی

live-documents.
com

ـ سرویس رایگان برخط
 Excel ،Word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های

PowerPoint و 

thinkfree.
com

ـ سرویس رایگان برخط
 Excel ،Word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های

PowerPoint و 

Microsoft Office نرم افزارهای نسخه موبایل جایگزین
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مثال کاربرد فرمول نوعتابع

=Sum(C10:C20(   جمع کردن ورودی ها SUM

M
at

h 
ضی

ریا

=SUMIF(B2:B25,">5"( جمع کننده تک  شرطی SUMIF

=SUMIFS(A2:A9,B2:B9,"=A*",C2:C9,"Tom"( جمع کننده چند  شرطی SUMIFS

=SUMPRODUCT(A2:B4, D2:E4( مجموع و ضرب ... SUMPRODUCT

=MOD(A1,B1( باقی مانده تقسیم MOD

=POWER(5,2( به توان رساندن POWER

=SUBTOTAL(9,A2:A5(
 فرمول های حساس به

فیلتر SUBTOTAL

=Average(F5:G11( میانگین AVERAGE

S
ta

tis
tic

al
ی 
مار

آ

=AVERAGEIF(B2:B5,"<23000"( میانگین تک شرطی AVERAGEIF

=AVERAGEIFS(B2:B5, B2:B5, ">70", B2:B5, "<90"( میانگین چند شرطی AVERAGEIFS

=MIN(A1:E12( یافتن کوچک ترین مقدار MIN

=MAX(A1:E12( یافتن بزرگ ترین مقدار MAX

=COUNTBLANK(A2:B5( شمارش تهی COUNTBLANK

=COUNTIF(A1:G10,">30"( شمارش تک شرطی COUNTIF

=COUNTIFS(B2:B5,"=Yes",C2:C5,"=Yes"( شمارش چند شرطی COUNTIFS

=COUNTA(B2:B12(
 شمارش غیرتهی )عدد

یا متن یا نماد( COUNTA

=COUNT(B2:B12( شمارش اعداد COUNT

=IFERROR(A2/B2, "Error in calculation"( بررسی خطای فرمول ها IFERROR

L
og

ic
al

ی 
طق
من

=IF(A1>=10;"WIN";"FILL"’( بررسی شرط IF

=OR(A2>1,A2<100( یا منطقی OR

=AND(A2>1,A2<100( و منطقی AND

=ISODD(A11( بررسی فرد بودن عدد ISODD

In
fo

rm
at

io
n 
تی
عا
طال

ا

=ISEVEN(A4( بررسی زوج بودن عدد ISEVEN

=ISERROR(A4(
 بررسی خطا داشتن

سلول ISERROR

=ISNA(A1( #N/A بررسی خطای ISNA

فرمول های کاربردی اکسل  
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مثال کاربرد فرمول نوعتابع

=VALUE("$1,000"( تبدیل متن به عدد VALUE

T
E

X
T 
نی

مت

=MID(A2,7,20( استخراج بخشی از متن MID

=SEARCH("e",A2,6( جست وجو داخل متن SEARCH

=LEN(A3( نمایش طول متن LEN

=REPLACE(A2,6,5,"*"(
 جای گذاری بخشی

از متن REPLACE

=MATCH(25,A1:A3,0(
 یافتن سلول ها با آدرس

نسبی MATCH

L
oo

ku
p 

&
 R

ef
er

en
ce

ع 
جا
ار
وو

وج
ت
س
ج

=ROW(C10( تعیین شماره ROW

=COLUMN(B6( تعیین شماره ستون COLUMN

 جست وجوی عمودی و
نمایش خانه های مرتبط VLOOKUP

=INDIRECT(A2(
 نمایش محتوای سلول ها

با آدرس INDIRECT

=INDEX(A2:B3,2,1(
 یافتن سلول حاصل از
 آدرس سطر و ستون

یک محدوده
INDEX

=OFFSET(D3,3,2,1,1ـ(  یافتن اندیس نسبی
سلول در یک محدوده OFFSET
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در حال حاضر عالوه بر PowerPoint، نرم افزارهای ارائه مطلب متنوعی وجود دارد که می توانیم 
از آنها استفاده کنیم. این نرم افزارها از لحاظ محیط اجرا، شکل، امکانات و حق نشر دارای شرایط 

مختلف هستند. برخی از این نرم افزارها را در زیر مشاهده می کنید:

امکاناتطرحوارهنامنرمافزار

Google Slides
ـ نرم افزار ساخت ارائه مطلب در دستگاه های اندروید

ـ پشتیبانی و شناسایی فایل های پاورپوینت

iCloud
Keynote

ـ نرم افزار ساخت ارائه مطلب در دستگاه های اپل
ـ قابلیت گرافیک و پویا نمایی باال

ـ الگوهای آماده
ـ پشتیبانی از شش نمایشگر

ـ داستان گویی قابل ضبط
ـ نمایش های خودکار برای کیوسک ها و نمایشگرها

ـ کنترل از راه دور اسالیدها
ـ اشتراک در شبکه های اجتماعی و سرویس های رایانامه

 LiberOffice
Impress

ـ نرم افزار ارائه مطلب متن باز
ـ قابل استفاده در سیستم های مبتنی بر لینوکس و ویندوز و ....

ـ راهنمای استفاده از نرم افزار به زبان های مختلف

Office Sway

ـ مبتنی بر وب آفیس و حساب کاربری مایکروسافت
ـ امکان کار به صورت برخط و آفالین

ـ ارائه شده در ویندوز 10 و دستگاه های موبایل
ـ دارای الگوهای آماده

ـ تعامل با شبکه های اجتماعی

OpenOffice.
org Impress

ـ سازگار با تمام نسخه های آفیس و متن باز
ـ قابلیت مدیریت امور اداری و اجرایی نظیر مایکروسافت آفیس

swf ،pdf ـ توانایی ذخیره سازی در قالب های استاندارد مانند
ـ طراحی بهتر و منحصر به  فرد

ـ از 30 زبان دنیا از جمله فارسی پشتیبانی می کند.

Powtoon

ارائه های پنج دقیقه ای به صورت پویانمایی و  امکان ساخت  ـ 
رایگان تحت وب

ـ دارای جعبه ابزار مشابه پاورپوینت
ـ قابلیت ارائه به صورت آفالین

آشنایی با نرم افزارهای ارائه مطلب
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امکاناتطرحوارهنامنرمافزار

PreZentit

ـ رایگان و قابل دسترس در اینترنت از طریق تارنما
ـ تهیه محتواهای ارائه مطلب به  صورت انفرادی یا گروهی تحت 

وب و برخط
ـ رابط کاربری گرافیکی باال و جذاب

ـ پویا نمایی قوی
ـ در دسترس بودن همیشگی

ـ عدم محدودیت مدت  زمان ارائه

Prezi

ـ اجرای اسالیدها به صورت آفالین بدون نیاز به هیچ نرم افزاری 
)exe با تهیه خروجی(

ـ حرکت دوربین روی اسالید و موضوعات
ـ تهیه اسالید و پویا نمایی به صورت برخط و آفالین

ـ کار با سیستم عامل ویندوز و مکینتاش
pdf و Flash ـ قالب خروجی

ـ محیط طراحی بسیار ساده و سبک
ـ سازگار با نسخه های مختلف ویندوز

ـ قابلیت سازگاری خودکار با ابزارهای مختلف

SlideRocket

ـ رابط کاربری ساده و جذاب
ـ مبتنی بر وب و ارائه به صورت برخط

ـ تعامل بیننده و ارائه دهنده در حین اجرا
ـ امکان نظرسنجی

Google Docs, Flicker ـ سازگار با
ـ انتشار در فضای ابری

WPS
presentation 

ـ سازگار با تمام نسخه های آفیس
ـ متن باز و سازگار با انواع سیستم عامل ها

انجام  برای  مناسب  کم حجم  و  ابزارهایی سبک  بودن  دارا  ـ 
مدیریتی و  محاسباتی  امور 

ـ امکان کنترل کامل ارائه های پاورپوینت
ـ پشتیبانی کامل از قابلیت های شخصی سازی فونت ها، استایل ها، 

پاراگراف ها و…

سیستم مدیریت پایگاه داده مهم ترین نرم افزاری در سیستم پایگاه داده است که به عنوان رابط بین 
پایگاه داده و کاربر و برنامه های کاربردی عمل می نماید. برای کار با پایگاه داده به  منظور ایجاد، 
ویرایش و کنترل، بازیابی و به هنگام سازی داده ها و ... نرم افزارهای مختلفی بر اساس قابلیت های مورد 
نیاز تولید شده اند. در جدول زیر برخی از نرم افزارهای مطرح به همراه ویژگی های آنها معرفی شده اند.

نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده
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ویژگینمادنرمافزارپایگاهداده

 Microsoft
Access

با این نرم افزار می توانید به صورت بصری پایگاه داده خود را 
استفاده  شده  کدی  چه  از  که  ببینید  سپس  کنید.  طراحی 

است تا این جداول ساخته شوند.
جدول ها  طراحی  قسمت  که  است  این  آن  ایرادات  از  یکی 
را  آنها  نمی توان  و  بوده  هم  همراه  آنها  مدیریت  قسمت  و 
به صورت جداگانه نصب کرد؛ و ایراد بعدی آن که عماًل فقط 
روی سیستم عامل ویندوز کار می کند و روی سایر سیستم 

عامل ها کار نمی کند.

SQL Server
مدیریتی  موتورهای  تقریباً   SQL Server, Oracle, DB2
داده ها مشابه هم بوده و تفاوت در ساختار و Syntax آنهاست 

در واقع صرفاً گرامر زبان آنها باهم متفاوت است.

Oracle

اوراکل پایگاه داده توزیع شده ای است که با سیستم عامل های 
متفاوتی می تواند کار کند. یکی از معیارهای سنجش کارایی 
بانک اطالعاتی تعداد تراکنش )transaction( های همزمانی 
است که در واحد زمان توسط آن بانک اجرا می شود. به این 
TPC(Transaction Process- اطالعات بانک  در  یقابلیت 

اوراکل  می شود،  ing Performance Council) گفته 
باالترین قابلیت TPC را نسبت به سایر  بانک های اطالعاتی 

دیگر دارد.

MySQL

همانند  که  است  متن  باز  داده  پایگاه  سرور  یک   MySQL
SQL Server برای نگهداری و کار با داده ها استفاده می شود.

MySQL محبوب ترین پایگاه داده متن  باز است و یکی از دالیل 
سرور PHP است طراحان  با  کامل  سازگاری  محبوبیت  این 
تارنما های PHP، می توانند به راحتی از MySQL برای نگهداری 
 SQL و کار با داده، تحت وب استفاده نمایند. این سرور همانند
Server، از دستورات ساختار یافته زبان SQL استفاده می نماید 

و تفاوتی بین دستورات آنها وجود ندارد.
در ابتدا فقط بر روی پلتفرم لینوکس قابل اجرا بود اما حال 
بر روی هر نوع پلتفرم هایی مثل مکینتاش، لینوکس و ویندوز 

قابل اجرا است.
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FileMaker

و  سفارشی سازی  مدیریت،  برای  شما  که  تمامی ابزارهایی 
احتیاج  خود  داده های  پایگاه  و  اطالعات  گذاری  اشتراک  به 
پایگاه  می توانید  شما  می دهد.  قرار  اختیارتان  در  را  دارید 
نیازتان،  مورد  تمام خصوصیات حرفه ای  با  را  داده های خود 
با  آنها  از  و  نموده  ایجاد  در یک محیط حرفه ای و هوشمند 
ضریب امنیتی باالیی حفاظت کنید. از بارزترین ویژگی های 

این نرم افزار عبارت است از:
 ساخت بانک اطالعاتی و نگهداری از داده های مهم و امکان 

تهیه گزارش
 تبدیل داده های ذخیره شده در Excel به پایگاه داده پیشرفته 

)drop و drag تنها به وسیله(
 ایجاد پایگاه داده برای وب

 ضریب امنیتی باال
 توانایی برقراری ارتباط منظم با دیگر برنامه های کاربردی

db2 و از نظر فایل ها و Oracle Express Edition خیلی مشابه
آموزش های برخط بسیار قوی است.

PostgreSQL
SOHO نصب  لینوکس و حتی  و  ویندوز  بر روی  راحتی  به 
می شودو یکی از نکات جالب در نصب آن عدم نیاز کاربران به 

حقوق مدیریتی سیستم جهت نصب آن است.

MongoDB

با  که  است   NoSQL خانواده  اعضای  از  یکی   MongoDB
 )OrientedـDocument( کار می کند و سندگرا JSON ساختار

است.
منعطف  قوی،  داده  پایگاه  MongoDB یک  دیتابیس 
 out scale توانایی  داده  پایگاه  این  است.  مقیاس پذیر  و 
مثل  رابطه ای  داده های  پایگاه  ویژگی های  از  خیلی  و  کردن 
ایندکس  گذاری و دامنه پرس و جوها و ذخیره سازی را دارا است. 
 inـbuilt بسیاری از این ویژگی ها، مثل MongoDB  پایگاه داده
 بودن پشتیبانی کردن از style aggregation ـ MapReduce     و

style aggregation ـ MapReduce را دارا است.

Microsoft
Azure

با نام “SQL Azure” شناخته  این نوع پایگاه داده که عموماً 
می شود، در جهت مقیاس بندی و گسترش برنامه های کاربردی 
و سرویس ها به درون  ابر به کار می رود و این کار را با استفاده از 
فناوری Microsoft SQL Server انجام می دهد. همچنین این 
پایگاه داده، با اکتیو دایرکتوری، مرکز سیستم مایکروسافت و 

Hadoop یکپارچه می شود.
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 SQL Server
Express

سطح  و  رایگان  داده ای  پایگاه    Express  سرور اس کیو ال 
نرم افزارهای کاربردی  برای آموزش و ساخت  پایین است که 
شخصی  رایانه  یا  سرور  برروی  داده های  کوچک  بر  مبتنی 
فروشندگان  برای  انتخاب  بهترین   نسخه  این  است.  آل  ایده 
برای ساخت  توسعه دهندگان و عالقه مندان  نرم افزار،  مستقل 
نرم افزارهای مشتری است. اگر نیازمند ویژگی های پایگاه داده 
هیچ  بدون    Express اس کیو ال سرور پیشرفته تری هستید، 
مشکلی قابل ارتقاء به نسخه های پیشرفته تر اس کیو ال سرور 
از  سُبک  مدلی   ،Localdb Express  سرور اس کیو ال  است. 
این  برنامه نویسی  ویژگی های  تمام  که  نسخه Express است 
نسخه را داراست، ولی  درحالت کاربری فعالیت می کند و نصبی 
سریع و بدون نیاز به تنظیمات داشته و پیش نیازهای کمی دارد.

اس کیو ال سرور  Express دارای حداقل نیازهای سخت افزاری 
است.

SQLite

 500 درحدود  و  کم حجم  خیلی  داده  پایگاه  یک   SQLite
کیلوبایت است که به زبان C و در قالب یک کتابخانه نوشته 
 ،)Public Domain( شده است. این پایگاه داده بدون لیسانس

آزاد و open source منتشر می شود.

Firebird

فایر  بـرد که به  اختصار به آن FB می گویند یک موتور دیتابیس 
یک   ،SQL زبان تمامی  ویژگی های  از  پشتیبانی  با  قدرتمند، 
سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای )RDBMS( پایدار، سریع، 
سبک و متن باز است و می توان برای مقاصد تجاری از آن استفاده 
نمود، نیازمندی های سخت افزاری بسیار پایین که باعث کاهش 
embed-  هزینه های استفاده کنندگان می شود، این پایگاه داده

ded است، از 1000 کاربر به  راحتی به صورت استفاده همزمان 
پشتیبانی می کند، حجمش بسیار پایین است و کم حجم ترین 

پایگاه داده تا به امروز است.

 Oracle SQL
Developer

ویژگی برتری آن نسبت به SQL Server تنوع بیشتر پلتفرم هایی 
است که می توان پایگاه داده را روی آن پیاده سازی کرد.

Cassandra

دارد،   Cassandra که قدرتمندی  و  قابلیت ها  تمام  علی رغم 
معایب  ولی  است  بی نظیر  زمینه مقیاس پذیری  در  مثال  برای 
 join و  subquery قابلیت دو  از  دارد:  نیز  شناخته شده ای 
نمی کند  پشتیبانی   cursor از نمی کند.  پشتیبانی   SQL در 
دستی  به صورت  باید  بزرگ  برای  resultset های  بنابراین 
مقادیر  در  محدودیت هایی  شوند.   )pagination( صفحه بندی 

ستون، Collection یا تعداد cell ها نیز دارد.
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MariaDB

از  گرفته  انشعاب  و  رابطه ای  داده  پایگاه  یک   MariaDB
MySQL است. 

MariaDB در هر نسخه بهبودی های فراوانی در بهینه سازی 
Query ها و بهینه سازی های زیادی در باال بردن بازدهی سیستم 
و   MariaDB داده پایگاه  دو  بین  مقایسه  انجام می دهد. در 
MySQL پایگاه داده MariaDB از 3 تا 5 درصد بازدهی بیشتر 
به نسبت MySQL را دارا است. شاید گفته شود که 5 درصد 
چندان عدد باالیی برای این مهاجرت نیست اما به هرحال بازدهی 
بیشتر حتی به    اندازه 1میلی ثانیه سریع تر بودن پایگاه داده را نشان 

می دهد.

SharePoint

چندمنظوره  فناوری های  از  مجموعه ای  شامل  شیرپوینت 
تحت وب است که بر روی یک ساختار فنی قوی قرارگرفته 
مشابه  شیرپوینت  کاربری  رابط  پیش فرض  به صورت  است. 
مایکروسافت آفیس است و یکپارچگی باالیی با مجموعه آفیس 
دارد. ابزارهای تحت وب شیرپوینت به گونه ای طراحی شده است 
که توسط کاربر غیرفنی قابل  استفاده باشد. شیرپوینت بستر 
مناسبی برای راهکارهایی چون پورتال داخلی، مدیریت فایل ها 
اکس ترانت،  اجتماعی،  شبکه های  گروهی،  تعامالت  اسناد،  و 
وب تارنما ها، جستجوی سازمانی و هوش تجاری است. عالوه بر 
این شیرپوینت قابلیت یکپارچه سازی سیستم ها، یکپارچه سازی 

فرآیندها و اتوماسیون گردش کارها را فراهم می کند.
بستر شیرپوینت بسیار انعطاف پذیر و متشکل از یک معماری 
سرویس گرای چند الیه است. می توان شیرپوینت را در ابعاد 
کوچک به گونه ای پیکربندی کرد که بر روی یک رایانه نصب 
رایانه  صد  چند  روی  بر  را  آن  بستر  یا  و  شود؛  راه اندازی  و 

پیکربندی و راه اندازی کرد.

Navicat

آن  در  که  است  داده  پایگاه  مدیریت  navicat یک نرم افزار 
 ،SQLite ،SQL server ،MySQL می توانید به پایگاه های داده
Oracle و PostgreSQL  به طور همزمان و در یک برنامه واحد 
متصل شوید. درنتیجه به سادگی می توانید با پایگاه های داده کار 
 Navicat اعضای  سایر  .توابع   Navicate Premium کنید 
پایگاه های  از  بسیاری  ویژگی های  و  کرده  ترکیب  باهم  را 
همچنین  نرم افزار  این  می کند.  پشتیبانی  را  ذکرشده  داده 

ویژگی های پیشرفته ای شامل موارد زیر را دارد:
 ابزار مدل سازی داده، وارد و صادر کردن داده

 همخوانی با پایگاه های داده معروف و پرکاربرد
 ابزارهای پیشرفته مدل سازی

 قابلیت اتصال چندگانه
 پشتیبانی ویژگی های سایر پایگاه های داده

 محیط ساده و کاربر پسند
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Redis

کالستر بندی، قابلیت  با  است،  داده  پایگاه  سرور   Redis یک 
 متن  باز، درون حافظه اصلی و همچنین Key و value دیتابیس

می کنند تفاوت  از Redis پشتیبانی  زبان ها  از  بسیاری  است. 
ذخیره سازی  پایگاه  سیستم های  دیگر  بین Redis و  عمده 
داده ها این است که Redis نه تنها مقدار رشته را می پذیرد  

بلکه مقادیر داده ای زیر را نیز پشتیبانی می کند:
)Lists( فهرستی از رشته ها 

)Sets( مجموعه ای از رشته ها 
است رشته  مقادیر Key ,Value آنها  که    Hash جداول  

)Hash Tables(
 HyperLogLog ها که برای تخمین زدن و برآورد تقریبی 

کاردینالیتی به کار می رود.

شرکت های بزرگ نرم افزاری برای سهولت استفاده، نرم افزارها را در قالب فایل exe  یا همان فایل 
Setup منتشر می کنند تا به  راحتی در رایانه ها نصب شود. برنامه نصب امکانات زیادی از قبیل ثبت 
مواردی در رجیستری در هنگام نصب، قرار دادن آیکون برنامه در منوی استارت و غیره را برای 
برنامه را به صورت منظم در  رایانه ها فراهم می آورد. بخش های مختلف  استقرار پروژه روی دیگر 
جایگاه های تعیین شده، قرار می دهد و برنامه کاربردی به  طور مستقل و بدون دخالت تولیدکننده 
قابل  استفاده است. نرم افزارهای مختلفی برای ساخت برنامه نصب از شرکت های مختلف ارائه شده 

است که در جدول زیر به بررسی آنها می پردازیم.

ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

Install Shield

ـ امکان ساخت نرم افزارهای trial بدون کوچک ترین دخالت در 
کدها

ـ امکان مدیریت و ویرایش کد
Visual Studio ـ  پشتیبانی کامل از محیط های برنامه نویسی 

NET Framework و Visual Basic 
DLL1 ـ قابلیت برنامه نویسی در فایل نصب و صدا کردن فایل های

ـ پشتیبانی از زبان های زنده دنیا ازجمله فارسی و انگلیسی
و  MYSQL نظیر  اطالعاتی  بانک های  از  پشتیبانی   ـ 

ORACLE و SQL SERVER

 Advanced
Installer

 Visual Studio, Silver Light ـ دارا بودن افزونه اختصاصی برای
Net و

ـ سازگاری با IIS برای استفاده از نرم افزارهای تحت وب
Installer ـ قابلیت تغییر تمامی تنظیمات مربوط به

Setup نرم افزارهای ساخت

1ـ یک فایل DLL شامل توابع، کدها و داده هایی است که برنامه نویسان می توانند از آنها در برنامه های خود استفاده کنند.
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 IndigoRose
Setup Factory

Visual Basic :ـ پشتیبانی از زبان های مختلف برنامه نویسی مانند 
.NET و

DLL ـ قابلیت برنامه نویسی در فایل نصب و صدا کردن فایل های 
ـ پشتیبانی از زبان های زنده دنیا ازجمله فارسی و انگلیسی

Setup ـ امکان چند قسمت کردن فایل
Setup برای فایل Patch ـ امکان ساخت

Shortcut ـ امکان ساخت و مدیریت آیکون برای

 InstallAware
Studio Admin

ـ امکان تشخیص خودکار و حذف نسخه های قبلی نصب شده، 
پیش از نصب نسخه جدید

ـ سازگاری و هماهنگی با پردازنده های چندهسته ای و افزایش 
سرعت نصب به دلیل استفاده از همه هسته ها

در   MSM و   MSI1 فایل های  مستقیم  واردکردن  امکان  ـ 
و   MSI فایل های  مستقیم  واردکردن  قابلیت  نیز  و  پروژه 
EXE در Active Directory بدون نیاز به برنامه مدیریت 

دسترسی تنظیمات  و  سرور 

QSetup
 Installation 

Suite

MSI و EXE ـ ایجاد فایل نصب در دو قالب
ـ قابلیت قرار دادن مدیریت الیسنس و درخواست سریال برای 

نصب برنامه

 Inno Setup
Compiler

ـ رایگان و کدباز بودن نرم افزار
ـ پشتیبانی نصب برنامه های 64 بیتی در نسخه های 64 بیتی 

ویندوز
ـ پشتیبانی از تمام نسخه های ویندوز مورد استفاده امروز

ـ پشتیبانی از زبان پاسکال
ـ پشتیبانی از نصب رمزگذاری شده

 Nullsoft
Scriptable

Install System

ـ رایگان و کم  حجم
ـ سادگی کار با نرم افزار و نداشتن تنظیمات پیشرفته

نصب  قوانین  و  لیسانس  نمایش   ،Shortcut ایجاد  قابلیت  ـ 
نرم افزار

ـ قابلیت اضافه کردن صفحه ای دلخواه به فایل نصب

1ـ یک فایل  MSI یک فایل اجرایی برای سیستم عامل های مایکروسافت است که با استفاده از آن می توان یک نرم افزار را 
نصب، نگهداری و حذف کرد. واژه MSI از Microsoft Installer گرفته شده است.



34

برای حفظ پویایی سیستم رایانه، افزایش کارایی و بهینه سازی عملکرد قطعات سخت افزاری، می توان 
از نرم افزارهای تست سخت  افزار بهره گرفت تا از صدمات ناشی از خرابی قطعات سخت افزار جلوگیری 
کرد. انواع نرم افزارهای عیب یابی قطعات سخت افزار رایانه برحسب مدل قطعات موجود است. یادآوری 
می شود نصب این برنامه ها روی سیستم رایانه ممکن است باعث کندی سرعت سیستم می شود که 
به نظر می رسد به خاطر حجم باالی این نرم افزارها است. در جدول زیر چند نمونه از این نرم افزارها 

به همراه ویژگی های آنها معرفی می شود.

تصویرویژگیعملکردنامنرمافزار

 BurnInTest
Professional

ـ مشخص کردن اطالعات سیستم شامل: نوع و شماره سریال 
CPU و سرعت

تعیین یک  به وسیله  ـ نشان دادن کارایی قسمت تست شده، 
سری وظیفه برای هر تست

ـ پشتیبانی برای پرینت گرفتن از نتایج تست دستگاه، تست 
عملکرد دیسک سخت، حافظه اصلی، کارت گرافیک، چاپگر 

سیاه  سفید و رنگی، دستگاه DVD ROM و...

BATExpert
بررسی عملکرد باطری لپ تاپ و نمایش اطالعاتی مانند دما و 
عمر مفید باطری و نحوه شارژ باطری و مشخصات باطری از 

قابلیت های این نرم افزار است.

AIDA64

از قابلیت های این نرم افزار، شناسایی مشخصات قطعات سیستم، 
از  هریک  دمای  نمایش  و  عملکرد  سرعت  تست  و  عیب یابی 
قطعات است. همچنین مشخصات نرم افزاری سیستم رایانه را به 
دست می آورد و نهایتاً امکان استفاده در محیط های شبکه ای را 

هم دارد.

 SiSoftware
Sandra

نیز دارد.  نرم افزار نسخه های تجاری، شخصی و مهندسی  این 
قابلیت نمایش مشخصات قطعات و نرم افزارهای سیستم و مقایسه 
سرعت قطعات برحسب ظرفیت استاندارد قطعات و عیب یابی 
و تشخیص قطعات خراب و اطالعات مربوط به دما و تنظیم 

رجیستری سخت افزار و... از ویژگی های بارز این نرم افزار است.

Passmark Key-
boardTest

این نرم افزار درستی عملکرد صفحه کلید را از نظر سرعت تایپ 
و خرابی کلیدها و پشتیبانی انواع اتصاالت صفحه کلید بررسی 

می کند.

Z-Device Test
نرم افزار تست سخت افزاری گوشی همراه و تبلت اندرویدی که از 
نظر صحت عملکرد، قسمت های مختلف دستگاه را بررسی می کند.

نرم افزارهای تست سخت افزار
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 کلیدهایمیانبرنرمافزاراتوکد
با استفاده از کلیدهای ترکیبی می توان در هنگام ترسیم، ابزار مورد نظر را بدون استفاده از ماوس 
فعال کرد. البته برخی از این کلیدهای ترکیبی در تمام نرم افزارهای تحت ویندوز مشترک هستند.

عملکرد کلیدترکیبی نامدستور

باز کردن صفحه برای طراحی Ctrl+N New drawing

ذخیره کردن فایل طراحی شده Ctrl+S Save drawing

انتخاب کردن همه موارد Ctrl+A Select all object

طرح کادر محاوره ای Ctrl+P Plot dialog box

عقب یا جلو زدن طرح ها در صفحه های 
متفاوت

Ctrl+Tab/
Ctrl+Shift+Tab

 Switch to next / switch to
previous drawing

باز کردن گیره های موضعی F3 object snap mode

نمایش خطوط شطرنجی F7 grid mode

کشیدن خط در جهت های افقی و عمودی F8 ortho mode

snap فعال کردن ابزار F9 snap mode

رسم خط با زاویه های دلخواه F10 polar mode

فعال یا غیر فعال کردن
object snap tracking F11 object snap tracking

حالت ورودی پویا F12 dynamic input mode

کپی کردن موضوع ترسیم شده Ctrl+C Copy object

انتقال موضوع ترسیم شده Ctrl+X Cut object

چسباندن موضوع کپی شده Ctrl+V Paste object

بازگرداندن به عمل قبلی Ctrl+Z Undo last action

انجام عمل بازگشته شده Ctrl+Y Redo last action

نرم افزار اتوکد
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 استفادهازکلیدهایصفحهکلیددرخطفرماننرمافزاراتوکد

عملکرد کلیدمیانبر نامدستور

رسم کمان A ARC

بزرگ نمایی Z ZOOM

پاک کردن موضوعات انتخابی E ERASE

رسم دایره C CIRCLE

رسم خط با گوشه های خمیده F FILLET

گروه کردن طراحی ها G GROUP

جابه جا کردن طراحی ها M MOVE

جابه جایی ظاهری پنجرۀ دید P PAN

رسم خط L LINE

بریدن بخشی از موضوعات T TRIM

ایرانی ایجاد شده اند  از نرم افزارهای تولید داخلی که توسط برنامه نویسان  در جدول زیر تعدادی 
معرفی شده است. این نرم افزارها دارای حق کپی رایت می باشند و مجوز فروش به کاربران را دارند.

شرکتسازنده کاربرد نامنرمافزار

شرکت پارس تیام 
رایانه

نرم افزار درمانگاه )مطب( همان نرم افزار مدیریت درمانگاه است. 
نرم افزار درمانگاه یا نرم افزار پذیرش برای پذیرش و نوبت دهی 

و مدیریت درمانگاه )مطب( است.

نرمافزاردرمانگاه
تیام

گروه نرم افزاری 
دادکین

به  طراحی شده  نرم افزاری  دادکین  طبی  آزمایشگاه  نرم افزار 
منظور مدیریت پذیرش ها و جواب دهی آزمایشات برای مدیریت 

بهتر آزمایشگاه های تشخیص طبی است.

نرمافزار
آزمایشگاهطبی

دادکین

شرکت مهندسی 
آبان رایان البرز

نرم افزار دفترچه تلفن سرو محصول شرکت مهندسی آبان رایان 
البرز با داشتن امکانات فراوانی همچون ثبت و فهرست سیاه 
نمودن شماره تلفن های همراه و ثابت، نام و نام خانوادگی و 
امکاناتی همچون وضعیت حساب مشتریان طرف معامله، چاپ 
دفتر معین به شما کمک خواهد نمود تا وضعیت بدهکاری و 

بستانکاری مشتریان خود را یادآوری کنید.

نرمافزاردفترچه
تلفن

نرم افزارهای پرکاربرد ایرانی
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شرکتسازنده کاربرد نامنرمافزار

شرکت کافه بازار
برنامه شما می توانید  این  با  اندروید  برای  دیوار  برنامه  ایرانی 
بدون واسطه و به راحتی لوازم اضافه خود را بفروشید و یا لوازم 

موردنیاز را تهیه کنید و دارای رابط کاربری ساده است.
دیوار

طرفه نگار

و  خرید  حسابداری،  )انبار،  هلو  یکپارچه  مالی  نرم افزارهای 
فروش، کنترل چک و تولید( دارای نسخه های تخصصی برای 
فروشگاه ها، شرکت ها و تولیدی ها است. این نرم افزارها دارای 
سررسید  اعالم  فاکتور،  انواع  صدور  ازجمله  زیادی  امکانات 
چک ها به  صورت خودکار، امکان دریافت گزارش های متنوع و... 
است. کاربری آسان همراه با امکانات گسترده، نرم افزارهای هلو 
را به پرکاربرترین نرم افزار مالی کشور تبدیل کرده است. این 

نرم افزار در نسخه های تک کاربر و شبکه ارائه می شود.

نرمافزار
حسابداریهلو

روندنما نموداری برای نمایش داده ها، اطالعات و روش کار یک الگوریتم به وسیله نماد های خاص و 
خطوط جهت دار است. با مروری بر روند نما مراحل و جزئیات برنامه، ورودی و خروجی هر مرحله 
مشخص می شود. استفاده از روندنما بدون در نظر گرفتن زبان برنامه نویسی، نوشتن برنامه را سهولت 
این  از  تعدادی  ادامه  دارد. در  روندنما وجود  برای رسم  زیادی  تارنما های  و  نرم افزارها  می بخشد. 

نرم افزارها و تارنما ها معرفی می شوند.

 نرمافزارهایرسمروندنما

ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

Microsoft
Visio

ـ ارائه طیف گسترده ای از قالب های مورد نیاز رشته های مختلف
ـ رسم روندنما، نمودار شبکه، دیاگرام گردش کار و مدل های پایگاه داده

Edraw Max

ـ قابلیت رسم روندنما، نمودار سازمانی، دیاگرام شبکه، ارائه کسب 
و کار، نمودارهای UML، نمودارهای طراحی تارنما، نمودارهای 

مهندسی برق
ـ دارا بودن بیش از 4600 عالمت برداری

ConceptDraw

ـ  دارای سه بخش Concept Draw MINDMAP )برنامه ریزی 
 Concept Draw ،)و طرح ریزی طوفان فکری و فرآیند ساخت
 Concept ،)رسم روندنما، نمودار و اشکال هندسی متنوع( PRO

Draw PROJECT )طرح ریزی پروژه ها(
ـ  اجرا و مدیریت کلیه اجزای یک پروژه مانند گروه، اسناد، جلسات،  
گزارشات  شماتیک ها،  نقشه ها،  نمودار ها،  و  طرح ها  زمان ها، 

مدیریتی، وضعیت بودجه

1 - Flow chart

رسم روند نما1
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ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

SmartDraw
ـ قابلیت رسم روندنما، نمودارهای سازمانی، فرم های اداری، برنامه 
زمانی پروژه، تقویم های برنامه ریزی، نمودارهای فروش و پالن 

ساختمان و رسم مدارهای الکتریکی

RFFlow

ـ قابلیت رسم انواع مختلف روندنما و نمودار، طراحی شبکه های 
ارتباط  نمودارهای  الکترونیک،  و  برق  نقشه های  رایانه ای، 
انتقال  نمودارهای  زمانی،  جداول  گانت،  نمودار  موجودیت ها، 

نمودار ساختار شکست کار  اشیا، 

Edge
Diagrammer

ـ قابلیت رسم انواع قالب های روندنما، نمودار های شبکه، نمودار 
بلوک، نمودار سازمانی

Diagram
Designer

ـ نرم افزاری بسیار کم حجم
وارد کردن  نمودار، فراخوانی و  نما و  قابلیت طراحی روند  ـ 
انواع عکس، متن، شکل های هندسی، نماد در نمودار، مرتبط 

کردن نمودار و روندنما با یکدیگر

 تارنماهایرسمروندنما

ویژگیهایسرویسطرحوارهسرویس

gliffy.com
ـ قابلیت رسم روندنما، نمودار UML، نمودار ERD، نمودار 
و  سازمانی  نمودار  تجاری،  فرآیند  مدل  تارنما،  نقشه  شبکه، 

غیره

www.draw.ioـ قابلیت رسم روندنما، نمودار شبکه، دیاگرام گردش کار و غیره

lucidchart.com و بسیاری UML ،ـ  قابلیت رسم روند نما، نمودارهای گردش کار
موارد دیگر به صورت برخط و آفالین

cacoo.com
شبکه،  نمودار  سازمانی،  نمودارهای  روندنما،  رسم  قابلیت  ـ 
نمودار UML، برنامه زمانی پروژه، نقشه تارنما و رسم مدارهای 

الکتریکی و غیره

creately.com ـ قابلیت رسم انواع مختلف روندنما و نمودار، طراحی شبکه های
رایانه ای، نقشه های برق و الکترونیک، UML و غیره
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به روش های مختلف برنامه نویسیProgramming paradigm گفته می شود. یک  زبان برنامه نویسی 
 c++ می تواند یک یا چند شیوه برنامه  نویسی را پشتیبانی نماید. برای مثال، برنامه های نوشته  شده با
می توانند کاماًل به  صورت رویه ای یا منطبق بر شیوه برنامه نویسی شیءگرا باشند که در تضاد کامل با 
شیوه رویه ای است. تصمیم گیری برای چگونگی استفاده از عناصر و شیوه های برنامه نویسی بر عهده 

طراح برنامه یا برنامه نویس است. روش های برنامه نویسی رایج شامل موارد زیر است:

توضیحشیوهبرنامهنویسی

        Imperative programming
)برنامهنویسیدستوری(

اجرای  مراحل  آن  در  که  است  برنامه نویسی  شیوه های  از  یکی 
می شود.  بیان  برنامه نویس  توسط  قدم  به  قدم  رایانه ای  برنامه  یک 
زبان  با  و  باشیم  داشته  را  دری  بازکردن  قصد  اگر  به عنوان مثال 
شو،  بلند  گفت  خواهیم  باشیم  داشته  را  آن  بیان  قصد  دستوری 
به طرف در نزدیک شو، دستگیره را بگیر و در را به  طرف بیرون هل 
 ،BASIC ،COBOL ،ALGOL ،FORTRAN ،بده. زبان ماشین

Pascal و C از روش برنامه نویسی دستوری استفاده می کنند.

Functional programming 
)برنامهنویسیتابعی(

در برنامه نویسی تابعی مراحل اجرای برنامه در قالب ترکیب توابع و فراخوانی 
آنها توسط برنامه نویس بیان می شود. برخالف زبان های Imperative، در 
زبان های Functional توابع نوع داده ای اولیه هستند و این بدین معنی 
است که در زبان های Functional ما می توانیم از توابع به عنوان مقادیر 
)مانند متغیرها در زبان های Imperative( استفاده کنیم و آنها را به عنوان 
پارامتر برای یک تابع دیگر ارسال کنیم و یا به  عنوان مقدار بازگشتی 
،Scheme ،APL ،IPL ،Lisp یک تابع از آنها استـفاده کنیم. زبان های 
Wolfram ،Clojureو #F ازجمله زبان های برنامه نویسی تابعی هستند.

Declarative programming
برنامهنویسیاعالنی

در برنامه نویسی اعالنی منطق و هدف محاسبات بدون شرِح چگونگی 
انجام آنها بیان می شود . این روش مطابقت کامل و واضح با منطق 
به جای  اعالنی  زبان های  زبان های دستوری،  برخالف  دارد.  ریاضیات 
چه کاری  این که  روی   )how( عمل  یک  انجام  چگونگی  بر  تأکید 
 SQL مثل  می کنیم.  تأکید   )what( دهیم  انجام  می خواهیم  را 
چگونگی  ولی  می خواهیم  چه  که  می گوییم  query ها  با  فقط  که 
اعالنی شامل برنامه نویسی  زبان های  نمی شود.  بیان  این عمل   انجام 
SQL، Prolog، DASL Programming Language (Distributed 

(Application Specification Language  و غیره است.

      Procedural programming
برنامهنویسیرویهای

این روش بر پایه مفهوم فراخوانی زیر روال)تابع( است. هر تابع می تواند 
در هر نقطه ای در طول اجرای برنامه فرا خوانده شود. بیشتر زبان های 
برنامه نویسی رویه ای از نوع برنامه نویسی دستوری نیز هستند. زبان های 
از   C و   Pascal  ،BASIC  ،COBOL  ،ALGOL  ،FORTRAN

روش برنامه نویسی رویه ای استفاده می کنند.

روش های مختلف برنامه نویسی
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توضیحشیوهبرنامهنویسی

Object -oriented 
programming

برنامهنویسیشیءگرا

یک شیوه برنامه نویسی است که ساختار اصلی آن، شیء است. به این 
معنا که داده ها و توابع، در قالبی به نام شیء در کنار یکدیگر قرار 
گرفته و یک واحد را تشکیل می دهند. امروزه اکثر زبان های دستوری 
برنامه نویسی از فنون شیءگرایی پشتیبانی می کنند. زبان هایی مانند  
Delphi ،Java, C++, C#, Python, PHP, Ruby, Perl ازجمله 

زبان های برنامه نویسی شیء گرا می باشند.

Logic programming
برنامهنویسیمنطقی

رایانه  برنامه نویسی  در  ریاضی  منطق  کاربرد  منطقی  برنامه نویسی 
است.  منطق  و  قانون  ویژگی های  دارای  منطقی  برنامه  یک  است. 
زبان هایی مانند Answer set programming (ASP( ،Prolog و 

Datalog از جمله مشهورترین زبان های منطقی است.

 انواعزبانهایبرنامهنویسی
زبان های برنامه نویسی از نظر کاربرد و ساختار، دسته بندی های متفاوتی دارند مانند برنامه نویسی 
از صدها  بیش  امروزه  داده گرا.  برنامه نویسی  و  ارائه  برنامه نویسی  برنامه نویسی شی ءگرا،  رویه گرا، 
زبان برنامه نویسی موجود است. در جدول زیر برخی از پرکاربردترین زبان های برنامه نویسی معرفی 

می شود.

ویژگینمادزبان

سی شارپ

 NET زبان  دل  از  و  مایکروسافت  شرکت  توسط  زبان  این 
توانست  بعد ها  زبان  این  یافت.  پرورش  و  خلق  مایکروسافت 
یک  به عنوان  و  کند  دریافت  را   Ecma و   ISO استاندارد های 
زبان استاندارد تأیید شود. زبان برگزیده مایکروسافت برای ایجاد 
سیستم عامل Windiws Phone 7 )سیستم عامل موبایل( است. 
این زبان برای پروژه های اقتصادی و بزرگ، انتخاب بسیار خوبی 

است.

سی پالس پالس
مورد  صنعتی  و  مهندسی  نرم افزارهای  در  بیشتر   C++ زبان 

استفاده قرارگرفته است.

متلب1

واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی  و هم به معنی 
واژه  دو  ترکیب  از  که  است  مربوطه  برنامه نویسی  زبان  خود 
شبیه سازی  در  و  است؛  شده  ایجاد  آزمایشگاه 3  و  ماتریس 2 

پروژه های محاسباتی استفاده می شود.

Matlab ـ  1
Matrix ـ 2
Laboratory ـ 3
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SQL ـ 4

ویژگینمادزبان

اس کیو ال1
از زبان های برنامه  نویسی داده گرا است و برای برنامه نویسی 

پایگاه داده استفاده می شود.

پایتون

برای  دانشگاهی  و  باالیی در جوامع علمی   پایتون محبوبیت 
از  دارد.  بیوانفورماتیک  و  داده  تحلیل  درحوزه های  فعالیت 
پایتون برای برنامه نویسی در ویندوز، مک و لینوکس می توان 
اینستاگرام،  پینترست،  باکس،  دراپ  گوگل،  کرد.  استفاده 
ردیت، بیت تورنت و Civilization IV شرکت هایی هستند 

که از پایتون در بسیاری از پروژه هایشان بهره می برند.

جاوا

زبانی چندسکویی )Cross-Platform( و مستقل از سیستم   عامل 
در  استفاده  قابلیت  و  امنیت  مانند   ویژگی هایی  که  است 
پلتفرم های مختلف را برای توسعه دهندگانش به ارمغان می آورد. 
از جاوا برای ساخت اپلیکیشن های اندروید، برنامه های دسکتاپی 

و بازی ها می توان استفاده کرد.

 انواعدادههایازپیشتعریفشدهدرسیشارپ
انـواع داده های از پیـش تعریف  شده در سی شارپ در فضـای نام System در چهارچوب کاری 

)framework( قرار دارند.

محدوده مقدار
حافظه)بایت( کاربرد پسوند نوعداده

128ـ تا 127 1 اعداد صحیح sbyte

عددی

0 تا 255 1 اعداد صحیح مثبت byte

215ـ تا 1ـ215 2 اعداد صحیح short

0 تا 1ـ 216 2 اعداد صحیح مثبت ushort

231ـ تا 1ـ 231 4 اعداد صحیح int

0 تا 1ـ 232 4 اعداد صحیح مثبت u یا U uint

263ـ تا 1ـ 263 8 اعداد صحیح l یا L long

0 تا 1ـ 264 8 اعداد صحیح مثبت  UL ulong
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محیط یکپارچه توسعه نرم افزار1 یک محیط برنامه نویسی است که مجموعه ای از نرم افزارهای که 
معموالً شامل ویرایشگر کد برنامه )Code Editor(، کامپایلر )Compiler(، دیباگر )Debugger( و 
در نهایت رابط گرافیکی یا GUI هستند را در یکجا جمع کرده است و در اختیار برنامه نویس قرار 
داده است تا بتواند به راحتی و بدون دغدغه کدهای برنامه خود را تولید کند. Visual Studio محیط 
 Visual .یکپارچه توسعه نرم افزار شرکت مایکروسافت جهت تولید برنامه رایانه ای برای ویندوز است
برنامه های  ویندوز،  سرویس های  ویندوزی،  کنسولی،  برنامه های  نوشتن  برای  می تواند   Studio
کاربردی موبایل، برنامه های کاربردی ASP.NET و سرویس های وب ASP.NET همراه با زبان هایی 
مانند #C++, C#, VB.NET, J استفاده شود. عالوه بر ویژوال استودیو نرم افزارهای دیگری نیز جهت 

کار با زبان برنامه نویسی #C وجود دارد که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم:

ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

SharpDevelop

ـ نرم افزار رایگان و متن باز
IronRub و .C#,C++,VB ـ پشتیبانی از زبان های

 NET,Boo,F#,IronPython
ـ تکمیل خودکار کد

)Code Syntax Highlighting( ـ برجسته کردن کد
)Code Conversion( ـ تبدیل کد

)Integrated Debugger(ـ یکپارچه کردن اشکال زدایی

Integrated development environment ـ 1

4 اعداد اعشاری f یا F f loat

8 اعداد اعشاری با دقت زیاد d یا D double

16
اعداد صحیح بزرگـ  اعداد 
اعشاری با دقت بسیار زیاد m یا M decimal

1 مقدار منطقی bool

غیرعددی
2

یک حرف یا 
عالمت)کاراکتر( char

رشته string

آدرس یک داده object

محدوده مقدار
حافظه)بایت( کاربرد پسوند نوعداده

Visual Studioهای جایگزینIDE
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ویژگیهاینرمافزارطرحوارهنرمافزار

JetBrains Rider
ـ  محیط یکپارچه توسعه نرم افزار NET. براساس پلتفرم 

ReSharper2 و IntelliJ1

.NET Framework ،.NET Core ـ  پشتیبانی از

Monodevelop

.NET ـ محیط یکپارچه توسعه نرم افزار متن باز برای
ـ قابل  اجرا بر روی سیستم  عامل های ویندوز، لینوکس، مک، 

Solaris ،OpenBSD ،FreeBSD
ـ پشتیبانی از بسیاری از زبان های برنامه نویسی

ـ تکمیل خودکار کد 
ـ پنجره های قابل تنظیم، تعریف اتصاالت کاربران 

ـ یکپارچه کردن اشکال زدایی
ـ کامپایلر یکپارچه

QuickSharp

.NET ـ محیط یکپارچه توسعه نرم افزار متن باز برای
ـ ایجاد کد منبع، که در ویرایشگر ها ساخته شده است.
.NET ـ کامپایلر برنامه های کاربردی در هر فریم ورکی از

ـ مکان های هشدارها و خطا ها درون ویرایشگر ها مشخص می شود.

چشم انسان در مدل طبیعی قادر است محدوده ای از رنگ های اشیا یا فضای اطراف خود را ببیند و 
رنگ آنها را درک کند. اصوالً تمایز رنگ ها و شناخت آنها هنگامی  معنی پیدا می کند که نور وجود 
داشته باشد. رنگ با تأثیر مستقیم نور یا بازتابش نور از اشیای کدر درک می شود. برای نمایش 
تصویرها و رنگ ها روی کاغذ و صفحه نمایش یا چاپ رنگ ها توسط چاپگرها، مدل های رنگی متفاوتی 

تعریف شده است که در جدول ذیل مقایسه شده است.

نمونهتوضیحناممدل

RGB
ترکیبیازرنگهای
قرمز،سبزوآبیاست

RedـGreenـBlue

صفحه  نمایش  و  تلویزیون  مثل  وسیله هایی  در 
که رنگ را با تاباندن نور و مثالی از طبیعت مثل 
رنگی  مدل  این  از  می کنند،  ایجاد  رنگین کمان 
استفاده می شود؛ یعنی هر یک از نقاط تشکیل دهنده 
تصویر، از ترکیبی از میزان نورهای قرمز، سبز و آبی 
تشکیل می شوند که مقدار هر یک از این رنگ ها با 

عددی بین 0 تا 255 تعیین می شود.

1ـ پلتفرمی برای ایجاد IDE است که شامل مجموعه کامپیونت های کامل از جمله ویرایشگر کد و چهارچوب اشکال زدایی است.
2ـ افزونه ای است که برای بهینه سازی کد، تجزیه و تحلیل کیفیت کد و حذف خطاها به کار می رود.

رنگ شناسی
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نمونهتوضیحناممدل

CMYK
ترکیبیاز4رنگ
Cyanیافیروزهای،

Magentaیا
سرخابی،Yellowیا

زردوBlackیامشکی
است.

از این مدل بیشتر در کارهای چاپی و لیتوگرافی 
استفاده می شود.

چهار جوهر اصلی )فیروزه ای، ارغوانی، زرد و مشکی( 
مورد استفاده در چاپگرهای رنگی می باشند.

رنگی  به صورت  بخواهیم  را  تصویری  فایلی  اگر 
تعریف  برای  رنگ  مدل  این  از  باید  کنیم  چاپ 

رنگ های موجود در تصویر استفاده شود.

HSB
اینمدلبراساس

تصور،درکوشناخت
انسانازمفهومرنگ

تعریفشدهاست.ازسه
پارامترHueبهمعنای
مایهرنگSaturation
بهمعنایغلظتو

Brightnessبهمعنای
روشناییاست

رنگمایه: مشخصه ای برای طبقه بندی رنگ  بر 
مبنای هفت رنگ طیف نور مرئی: قرمز، نارنجی، 

زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش.
غلظت:این پارامتر، مقدار غلظت رنگ را برحسب 

درصد نشان می دهد.
مشخص  را  رنگ  روشنایی  میزان  روشنایی: 
می کند. با میزان روشنایی صد در صد، رنگ در 
حد اعالی نور و درخشندگی دیده می شود و با 
تیره و  کاماًل  میزان روشنایی صفر درصد، رنگ 

سیاه به نظر می رسد.

LAB
اینمدلرنگیمستقل
وبدونوابستگیبه
دستگاهیخاصمثل
صفحهنمایش،چاپگر

است

میزاندرخشندگی که با L مشخص می شود.

میزانرنگ از سبز به قرمز که با a مشخص می شود.

میزانرنگ از آبی به زرد که با b مشخص می شود.
مقدار  که  می آید  پدید  وقتی  مشکی  رنگ 
درخشندگی صفر است و رنگ سفید وقتی پدید 

می آید که میزان درخشندگی صد است.

)HSBـLABـRGBـCMYK(کدهایرنگقرمزوآبیدرچهارمدلرنگ



45

زبان های برنامه  نویسی تحت وب را می توان به دو دسته ایستا و پویا تقسیم کرد. در اوایل پیدایش 
ابتدا  انجام می دادند زیرا در  برنامه نویسی تحت وب این زبان های ایستا بودند که تمامی کارها را 
زبان های پویا اصاًل ساخته نشده بودند. زبان های برنامه نویسی تحت وب پویا، مزایا و کارایی های 
زیادی نسبت به زبان های برنامه نویسی ایستا داشته و بسیار قدرتمندتر از آنها هستند. زبان های ایستا 
زمانی به کار می آیند که تنها بخواهیم تارنمایی با کارایی های محدود و کاماًل ساده داشته باشیم، مثاًل 
تارنمای که فقط صفحاتی با اطالعات و تصاویری ثابت دارد و هیچ  گونه امکاناتی برای تعامل با کاربر 
نداشته و برای ایجاد هرگونه تغییر در قسمت های مختلف تارنمایمان نیاز به برنامه نویسی و تغییر در 

کدهای تارنمایمان داریم.
اما زبان های برنامه نویسی پویا که در سال های اخیر وارد صنعت برنامه نویسی تحت وب شده اند 
امکانات و قابلیت هایی به تارنما های جدید اضافه کرده اند که در اوایل کار شاید به فکر هیچ  کس 
نمی رسید. این ویژگی ها عبارت اند از: قابلیت شخصی سازی تارنما برای هر یک از کاربران، قابلیت 
عضوگیری، طراحی دیتابیس و صدها امکان دیگر که ما را قادر به طراحیتارنماهایی با قابلیت های 
مورد نظرمان می کند. زبان های زیادی در برنامه نویسی تحت وب پویا مورد استفاده قرار می گیرند که 

برخی از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

Web Safeرنگهای
برای طراحی تارنما های اینترنتی بهتر است از مجموعه رنگ های استفاده گردد که کد رنگ RGB آنها ترکیبی 

از مقادیر 00 و 33 و 66 و 99 و CC و FF باشد این مجموعه رنگ را اصطالحاً WebSafe می نامند.

انواع زبان های برنامه نویسی تحت وب
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ویژگی نماد زبان

 رایج ترین زبان برنامه نویسی برای طراحی تارنما است.
آن  با  و  استفاده می شود  تارنما  تولید  برای  فقط  زبانی است که   

نوشت. ویندوز  برای  برنامه ای  نمی توان 
 یک زبان منبع باز )open source( و قابل توسعه است.

 یک زبان اسکریپت نویسی برای وب است.
 روی معماری سه الیه توجه بیشتری دارد.

 کاربر پسند است یعنی از لحاظ یادگیری بسیار ساده است و از 
است. برخوردار  باالیی  امنیت 

 تارنما های بزرگی مثل facebook و yahoo از آن استفاده می کنند.
 عملکرد و اجرای php از Asp سریع تر است.

 قابل حمل )cross platform( است و روی بیشتر سیستم عامل ها 
قابل اجراست و انعطاف پذیری باالیی دارد.

 توانایی قرار دادن کدهای Html داخل آن وجود دارد با این ویژگی 
به راحتی می توان تارنما استاتیک را به تارنما دینامیک تبدیل کرد.

 زبانی با توابع و کتابخانه های باالست.
 ،DNS امکان برقراری ارتباط با بسیاری از پروتکل های مختلف نظیر 

LDAP ،IMAP ،Pop3 ،NNTP و......
 امکاناتی نظیر مجوز ورود به کاربران، برقراری ارتباط با بسیاری از 

کارت های اعتباری و.... را فراهم می کند.

Php
 Preprocessor(

)Hypertext

صفحات  تولید  برای  زبان ها  پرقدرت ترین  از  یکی  حاضر  حال  در 
است.   Sql Server همان  آن  اطالعاتی  بانک  معموالً  پویاست.  وب 
 mvc ساخت یافته و شی ء گراست. توجه زیادی روی معماری سه الیه یا
دارد. با توجه به کتابخانه غنی، توابع و کالس های دات نت تقریباً هرکاری 
در وب امکان پذیر است. کارها را ساده کرده و از یک فرم ساده و مجوزی 
برای گسترش پیکربندی تارنما جهت ایجاد یک برنامه استفاده می کند. 
یک زبان برنامه نویسی run time است. جعبه ابزار کامل و محیط طراحی 

توسعه یافته ای دارد و قابلیت گرافیکی باالیی دارد.
 امنیت را در سطوح مختلف تأمین می کند.

 باعث افزایش کارایی با توجه به کامپایلر نمودن کدها می شود
 زبان های زیادی را حمایت می کند مخصوصاً از #C و vb.net استفاده 

می کند.
 پسوند صفحات Asp.net به صورت aspx است.

 فایل های Asp.net که کدهای C3 درون آن تعریف  شده اند، دارای 
پسوند cshtml است. فایل های Asp.net که کدهای VB درون آن 

تعریف  شده اند دارای پسوند vbhtml است.
در Asp.net چهار دسته عمده از ابزارها موجود است:

 ،text Box  ،Radio Button  ،ListBox مانند  اصلی  ابزارهای   
Button

 ابزارهای اعتباری برای حصول اطمینان از ورود و تأیید صحت 
فرم ها و  ورودی  اطالعات 

 ابزارهای داده ای برای ارتباط با بانک اطالعاتی و دست کاری داده ها
 ابزارهای پیشرفته جهت نمایش عناصر پیچیده در واسط کاربر 

مانند تقویم و آگهی های تبلیغاتی

Asp.net
 Active Server

Page
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ویژگی نماد زبان

 رایج ترین زبان وب پویا است
 برنامه ای تابعی، شی ءگرا و ساخت یافته است.

 جاوا اسکریپت از خانواده زبان های اسکریپتی است و قادر است 
در بین عناصر صفحه قرار گیرد و عناصر مورد نظر را تحت کنترل 

خود درآورد.
 یک متن ساده است که در Notepad و دیگر ویرایشگرهای ساده 

قابل  ویرایش است
 اغلب وبگاه ها برای اعتبارسنجی اولیه فرم ها از این زبان استفاده 

می کنند.
 در دو حالت می توان javascript را به کار برد. یکی استفاده از 
کدهای آن در داخل کدهای Html و یا نوشتن کد در فایلی جداگانه 

Html و فراخوانی آن فایل در میان کدهای
 گرامرهای شبیه به زبان C دارد.

پذیرفته  افزونه  یا  کامپایلر  به  نیاز  بدون  مرورگرها  تمام  توسط   
می شود. تفسیر  مرورگر  توسط  و  می شود 

)Cross platform( .بر روی تمام سیستم عامل ها قابل  اجراست 
 قابلیت عیب یابی و اشکال زدایی ساده را دارد.

پیش  از  کتابخانه  از  استفاده  صورت  در  آسان:  توسعه پذیری   
تعیین شده برای آن، شما قادر به انجام عملیات بسیار پیچیده، بدون 
صرف وقت اضافه و به وجود آمدن خطاهای احتمالی در کد خواهید 

بود.
 توانایی Ajax : توانایی ارسال درخواست به سرور برای دریافت 

اطالعات، بدون بارگذاری مجدد صفحه را دارد.
 زبانی است که در صفحات html کاربرد دارد و قابلیت های بسیاری 
از قبیل: افزایش کیفیت طراحی صفحات، کنترل صفحات، کنترل 
بازید کنندگان، ساخت و استفاده کوکی ها و اعتبارسنجی داده ها و 

ایجاد محتوای تعاملی )برای مثال بازی ها و پخش صدا و تصویر(
عیب آن کاهش سرعت عملکرد مرورگر و عملکرد ضعیف در حفظ 

امنیت کاربران است.

Javascript

توسط  ایجادشده  مجازی  ماشین  برای  برنامه نویسی  یک  زبان   
است. فیس بوک 

 از PHP گرفته  شده است.
 هدف از ایجاد آن طراحی وبگاه ها و سایر نرم افزارها به صورت سریع 

است.
 قابلیت تلفیق زبان های برنامه نویسی ایستا مانند C و ++C را با 

دارد.  Php مانند  پویا  زبان های 
 متن باز )Open source( است.

 شباهت بسیاری با php دارد و نقص ها و کمبودهای آن را برطرف 
کرده است.

 فیس بوک درحال انتقال تمام کدهای PHP خود به Hack است.

Hack
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ویژگی نماد زبان

 یک زبان برنامه نویسی ساخت یافته، سطح باال، شی ءگرا و مفسر است.
باال و کوتاهی  فلسفه ایجاد آن تأکید بر دو هدف اصلی خوانایی   

است. آن  باالی  نسبی  بازدهی  و  نوشته شده  برنامه های 
 تعداد کتابخانه های بسیار زیادی دارد.

 بالک های کد آن با تعداد فاصله آنها از سر خط مشخص می شود.
 از مدیریت حافظه خودکار استفاده می کند.

 متن باز )Open source( است.
 امنیت باالیی دارد.

 توسعه پذیر است یعنی می تواند در زبان های دیگر استفاده شود.
 قابل حمل )Cross platform( است، چون پایتون با زبان قابل حمل 
C نوشته شده می تواند به صورت مجازی روی هر پردازشگری اجرا شود.

 قابلیت درونی سازی و گسترش دارد  و می تواند زبان های دیگر را 
داخل کدهای خودش استفاده کند.

 سهولت یادگیری
 نیاز به کامپایلر ندارد.

 مشهورترین کاربر زبان پایتون غول دنیای اینترنت یعنی گوگل و 
یاهو است.

Python

 یک زبان تحت سرور قدرتمند است.
 هم از برنامه نویسی ساخت گرا و هم شیءگرا پشتیبانی می کند.

و  مفسر  دارای  همه منظوره،  باال،  سطح  برنامه نویسی  یک زبان   
است. دینامیک 

 زبان پرل یک زبان جدانشدنی از یونیکس است. البته دارای خاصیت 
زبان  با  که  نرم افزاری  )یعنی  است   )cross platform( قابل حمل 
پرل تحت سیستم عامل لینوکس و یا مک نوشته می شود بر روی 

سیستم عامل های ویندوز و یونیکس هم قابل اجراست.(
 متن باز )Open source( است.

 توسعه پذیر، قدرتمند و انعطاف پذیر است.
 در پردازش متون بر دیگر زبان های برتری دارد.

 کاربرد مهم آن در نوشتن کدهای مخرب و هک کردن است.
 گسترده استفاده آن برای ایجاد برنامه های 3 بعدی است.

 امروزه در زمینه های هوش مصنوعی، ژنتیک، نظامی، تحقیقاتی، 
صنعتی به طور گسترده استفاده می شود.

 نوشتن یک بانک اطالعاتی، صفحه گسترده و یا یک وب سرور شاید 
با پرل کار عاقالنه ای نباشد ولی امکان پذیر است.

مورد  دیگر  زبان های  در  می تواند  یعنی  است،  یک زبان چسبنده   
گیرد. قرار  استفاده 

Perl
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ویژگی نماد زبان

 یک زبان برنامه نویسی انعطاف پذیر، پویا و شی ءگراست.
 روی نیاز کاربران تمرکز دارد تا روی رایانه ها.

 بر روی اکثر سیستم عامل ها قابل اجراست.
 Python و شی ءگراتر از Perl یک زبان اسکریپت نویسی قوی تر از 

است.
 انعطاف پذیر است و کاربر قادر است آزادانه قسمت های مختلف آن 

را تغییر دهد.
 برای افزایش توان تولید و تفریح برنامه نویسان طراحی  شده و از 

اصل رابط کاربری خوب پیروی می کند.
 یک زبان مفسری است و مدیریت حافظه را به  صورت خودکار انجام 

می دهد.
وب،  تحت  برنامه های  ساختن  به  می توان  آن  ازکاربردهای   
شبیه سازها، مدل های سه بعدی، برنامه تجاری، رباتیک، شبکه، علوم 

کرد. اشاره  سیستم  مدیریت  سیستم های  مخابراتی، 

Ruby

 درواقع یک مفسر جاوا اسکریپت است که مفهوم نحوه کار کردن 
یک سرور را تغییر می دهد.راهی برای اجرای جاوا اسکریپت در خارج 

از محیط مرورگر است.
برنامه های  مقیاس  پذیرتر  و  سریع تر  ساخت  آن  ایجاد  از  هدف   

بود. وب  تحت  کاربردی 
 دارای مجموعه ای از ماژول های اصلی برای نوشتن وب سرورهاست.

 بهبود عملکرد و کاهش پیچیدگی دارد
 توسعه پذیر است.

 یک برنامه تحت سرور است و می تواند ده ها هزار اتصال را پشتیبانی 
کند.

Node.js

 یک زبان شیء گرا، ساخت یافته، دستوری و تابعی است.
 Cross )قابل حمل  قابل  اجراست.  سیستم عامل های  انواع  روی   

)platform
 امن و قوی

 معماری بی طرف
 C/C++شبیه زبان 

این است که مدیریت حافظه را به  صورت  قابلیت مهم آن  یک   
خودکار انجام می دهد. برخی از کاربردهای آن برنامه های تحت وب، 
رایانه جیبی،  تلفن همراه،  مانند  برنامه نویسی سیستم های کوچک 

برنامه های رومیزی است. و  بزرگ  برنامه های کاربردی 
 عیب: مصرف حافظه باال و نیاز به سخت افزار قوی دارد مدیریت 

توزیع پذیری قابلیت  و عدم   Thread pool غیرمتوازن
 جاوا یک زبان Multi thread است یعنی مجموعه ای از دستورالعمل ها 
را می تواند به صورت همزمان اجرا کند. )یک کاربر می تواند همزمان با 
اینکه یک صفحه وب را می خواند به یک کلیپ صوتی گوش دهد و 

همزمان در پس زمینه مرورگر یک عکس بارگذاری کند.(
 معمول ترین برنامه ای که با جاوا نوشته می شود Applet ها هستند. 
)Applet ها برنامه ای پویاست که در یک صفحه وب اجرا می شود و 

برای دیدن آن به مرورگر نیازی نیست که جاوا را پشتیبانی کند.(

Java
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در  که  است  برگرفته  شده   Integrated Development Environment حروف از   IDE
برنامه نویسی به معنای محیط یکپارچه توسعه نرم افزار است. برنامه نویسان حرفه ای برای سرعت 
از IDE مناسب کار خود استفاده می کنند. برای زبان های  بخشیدن به توسعه نرم افزارهای خود 
زبان  با  ابزارهای متناسب  و  نیز وجود دارد که امکانات  برنامه نویسی مختلف، IDE  های مختلفی 

می دهد. اختیار برنامه نویس قرار  در  برنامه نویسی 

توضیحنامنرمافزار

Adobe Dreamweaver از یکی   Adobe Dreamweaver
ساخت  و  طراحی  نرم افزارهای  پیشرفته ترین 
می توان  برنامه  این  با  است.  دنیا  در  تارنما 
به آسانی یک تارنما ساخت. در واقع این نرم افزار 
تارنما  طراحی  متنوع  ابزارهای  از  متشکل 
است که توسط آنها می توان اقدام به طراحی 
قسمت های مختلف صفحات یک تارنما نمود. 
افرادی که به صورت حرفه ای در زمینه طراحی 
با  می توانند  به  راحتی  می کنند  کار  تارنما ها 
کدنویسی در محیط این برنامه اقدام به ساخت 
تارنمای مورد نظرشان کنند. همچنین افرادی 
که تخصص چندانی با برنامه نویسی وب ندارند 
نیز می توانند از این برنامه برای طراحی تارنما ها 
دارای بخشی  نرم افزار  این  زیرا  استفاده کنند 
می توانید  نیز  کدنویسی  بدون  شما  که  است 
اقدام به طراحی قسمت های مختلف تارنمای 
زبان های  از  برنامه  این  کنید.  نظرتان  مورد 
 ،HTML نظیر  وب  برنامه نویسی  مختلف 
،JavaScript  ،XML  ،CSS  ،XHTML 

 ،ASP ،Adobe ColdFusion ،Ajax PHP
ASP.NET پشتیبانی می کند.

ActiveState Komodo محیط ActiveState Komodo IDE یک 
برنامه نویسی حرفه ای برای زبان های برنامه نویسی 
همچون پایتون، پی اچ پی، روبی، جاوا اسکریپت، 
پرل، وب، ویندوز، مک، لینوکس و سوالریس 
است. این نرم افزار محیط برنامه نویسی کامل و 
سریعی است و شما می توانید به  راحتی به آن 
اعتماد کنید. به کمک این نرم افزار می توانید به 
برنامه های خود  ویرایش، اشکال زدایی و تست 
بپردازید. شما می توانید امور مربوط به توسعه 
با  محصول  این  امکانات  کمک  به  را  نرم افزار 

سرعت هرچه بیشتر انجام دهید.

انواع IDEهای وب
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توضیحنامنرمافزار

Zend Studio
زبان  به  برنامه نویسی  محیط های  از  یکی 
این  است.    Zend Studio نرم افزار PHP
تولیدکنندگان  و  برنامه نویسان  به  محصول 
کدهای PHP قابلیت توسعه و اشکال زدایی از 
کدهای نوشته  شده را می دهد. قابلیت هایی چون 
تغییر در کدهای نوشته  شده، افزایش کد، آنالیز 
معنایی و ... از امکاناتی است که به برنامه نویس در 
جهت توسعه روند برنامه نویسی کمک می کند. از 
دیگر امکانات قابل توجه این محیط برنامه نویسی 
قابلیت اشکال زدایی و تست برنامه نوشته شده با 

سرعت هرچه بیشتر است.

Aptana Studio
IDE های  قوی ترین  از  یکی  نرم افزار  این 
 PHP برنامه نویسان  بین  که  است   PHP
 IDE بسیار محبوب است. قابلیت هایی که این
از  عبارت اند  می دهد   PHP نویسان  برنامه  به 
داشتن سرور داخلی جهت اجرا و پیش نمایش 
و   Code assist بودن  دارا   ،PHP کدهای 
برنامه  مختلف  بخش های  ساختار  نمایش 
توابع،  فهرست  )نمایش  خالصه  به صورت 
کردن  منظم  امکان  و   )... و  حلقه ها  شرط ها، 
نصب  امکان  مرتب،  و  اصولی  کد  به  کدهای 
 debug برای بررسی و PHP های Debugger

PHP کردن کدهای

AWD
برنامه Android Web Developer یکی از 
برای توسعه دهندگان وب  IDE های محبوب 
است که امکان دسترسی به ابزارهای محیط 
یکپارچه توسعه نرم افزار IDE را درگوشی یا 
برنامه  این  می کند.ویژگی های  فراهم  تبلت 

عبارت اند از:
 PHP, از  پشتیبانی  و  کم  حجم 
CSS, JS, HTML, JSON 
Error check- و Code completion  قابلیت

ing
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از  زبان  این  استفاده می شود.  تولید صفحات وب  برای  ابرمتن است که  نشانه گذاری  زبان   Html
تعدادی Tag )برچسب( تشکیل شده است که به  وسیله آنها تعیین می شود. عناصری مانند متن، 

عکس، صوت و فیلم چگونه و با چه مشخصاتی در صفحه وب به نمایش درآیند.

htmlبرچسبهایپایه 

HTML5 توضیحات برچسب

 نوع سند را تعریف می کند  <! DOCTYPE>

 پرونده HTML را تعریف می کند <html>

 یک عنوان برای سند تعریف می کند <title>

 بدنه سند را تعریف می کند <body>

 تیتر هایی با سطح 1 تا 6 تعریف می کند <h6< ـ >h1>

 یک پاراگراف تعریف می کند <p>

 برای ایجاد یک خط جدید استفاده می شود. <br>


یک خط افقی ایجاد می کند، برای جدا کردن دو موضوع در 

صفحه HTML به کار می رود. )مانند تغییر موضوع( <hr>

 برای قرار دادن توضیحات استفاده می شود ...ــ!> <ــ

 برچسبهایقالببندیمتن

HTML5 توضیحات برچسب

ـ برای تعریف یک مخفف از آن استفاده می شود <acronym>

 برای تعریف یک مختصر یا مخفف استفاده می شود. <abbr>


 / سند  مالک   / نویسنده  برای  تماس  اطالعات  تعریف  برای 

مقاله استفاده می شود. <address>

 متن را به صورت پر رنگ تعریف می کند. <b>

کدهای html
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بخشی از متن که از قالب سایر قسمت های متن جدا شده است.
زبان  از  کاراکتراهایی که خارج  یا  به متن  دادن  برای جهت 
اصلی صفحه بوده و از لحاظ قالب با آن فرق دارد، استفاده 

می شود. 
<bdi>


 bdo مخفف Bi-Directional Override  و به معنای نادیده 

گرفتن دو جهته است. جهت فعلی متن را نادیده می گیرد. <bdo>

ـ متن را به صورت بزرگ تعریف می کند.  <big>

 تعریف بخشی از متن که به نقل از منبع دیگری آمده است. <blockquote>

ـ تعریف متن، به صورتی که در وسط قرار گیرد. <center>

 عنوان کار شما را تعریف می کند. <cite>

 یک قطعه از کد رایانه ای را تعریف می کند. <code>


نمایش  است  از سند حذف شده  که  را  متن  قسمت از  یک 

می دهد. <del>


را مشخص  تعریفی  عبارت  و یک  است  تعریفی  برچسب  یک 

می کند. <dfn>

 متن تأکیدی را تعریف می کند. <em>

ـ فونت، رنگ و اندازه یک متن را تعریف می کند. <font>


بخشی از متن را با حالتی متناوب تعریف می کند. محتوای این 

برچسب معموال به صورت کج یا مورب نشان داده می شود. <i>



این برچسب برای نشان دادن یک متن جدید وارد شده در 
درون خود  نوشته های  زیر  و یک خط  به کار می رود  صفحه 

می کشد.
<ins>


را مشخص  یک برچسب عبارتی است و ورودی صفحه کلید 

می کند. <kbd>

 متن مشخص شده / رنگ دار شده را تعریف می کند <mark>

 اندازه گیری عددی در محدوده شناخته شده، تعریف می کند. <meter>


متن در این برچسب در یک پهنای فونت ثابت و حفظ همان 

مقدار فضای خالی و پرش به خط بعد نمایش داده می شود. <pre>

 نمودار پیشرفت کار را نشان می دهد. <progress>
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 یک کوتیشن کوتاه ایجاد می کند. <q>


مشخص می کند که چه چیزی نشان داده شود این در صورتی 

است که مرورگر از حاشیه نویسی ruby پشتیبانی نکند. <rp>


تایپوگرافی شرق  )برای  تلفظ صحیح حروف  یا  توضیح  برای 

آسیا( در حاشیه نویسی Ruby استفاده می شود. <rt>

 حاشیه نویسی روبی را تعریف می کند <ruby>

ـ
مشخص می کند که متن درست، دقیق و مناسب نیست، و 

متن را به صورت خط خورده نمایش می دهد. <s>

 خروجی یک برنامه رایانه ای را تعریف می کند. <samp>

 متن با سایز کوچک تعریف می کند. <small>

ـ یک متن به صورت خط خورده تعریف می کند.  <strike>

 متن را به گونه ای مهم تعریف می کند. <strong>

 متن را به صورت زیرنویس تعریف می کند. <sub>

 متن را به صورت باالنویس تعریف می کند. <sup>

 تاریخ و زمان را تعریف می کند. <time>

ـ یک متن تله تایپ تعریف می کند. <tt>

ـ <u> قسمتی از متن را به صورت زیر خط دار می کند.

 برای تعریف متغیر استفاده می شود. <var>


واژه( مشخص می کند که در کجای  از شکستن  )جلوگیری 

متن خوب است یک lineـbreak اضافه کنیم. <wbr>

 برچسبهایفرمهاوورودی

HTML5 توضیحات برچسب

 یک فرم HTML برای ورود داده از سمت کاربر معرفی می کند. <form>

 کنترل های ورودی را تعریف می کند. <input>

 کنترل ورودی به صورت چند خطی تعریف می کند. <textarea>
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 دکمه با قابلیت کلیک را تعریف می کند. <button>

 یک فهرست بازشو تعریف می کند. <select>

 یک گروه از گزینه های مربوط به فهرست کشویی تعریف می کند. <optgroup>

 یک گزینه در فهرست کشویی را تعریف می کند. <option>

 یک برچسب برای ورودی عنصر تعریف می کند. <label>

 یک گروه مرتبط با عناصر در یک فرم تعریف می کند. <fieldset>

 یک عنوان برای یکی از فیلدها )عناصر( تعریف می کند. <legend>


فهرستی از گزینه های از پیش تعیین شده برای کنترل های 

ورودی است. <datalist>


این برچسب یک فیلد کلید جفتی ) کلید رمز نگاری شده( را 

در فرم های Html ایجاد می کند.  <keygen>


 نشان دهنده نتیجه یک محاسبه است. )مانند نتیجه محاسبات 

انجام شده توسط یک اسکریپت( <output>

 برچسبهایقاببندی

HTML5 توضیحات برچسب

ـ برای تعریف یک پنجره یا قاب استفاده می شود. <frame>

ـ برای تعریف مجموعه ای از قاب ها استفاده می شود. <frameset>

ـ
  <frame> یک جایگزین برای مرورگرهایی است که از برچسب

پشتیبانی نمی کنند. <noframes>

 برای تعریف فریم )قاب( های برخط استفاده می شود. <iframe>

 برچسبهایتصویر

HTML5 توضیحات برچسب

 یک تصویر تعریف می کند. <img>


برای نمایش تصویر یک نقشه در سمت سرویس گیرنده استفاده 

می شود. <map>
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HTML5 توضیحات برچسب

 بخشی را درون یک تصویر تعریف می کند. <area>


برای ترسیم های گرافیکی با استفاده از جاوا اسکریپت استفاده 

می شود. <canvas>

 برای تعریف یک عنوان برای شکل یک عنصر استفاده می شود. <figcaption>



برای آن قسمت  ما  قرار است  بیان کننده قسمتی است که 
یک توضیح قرار دهیم مثل عکس یا چارت ها یا نمودارها که 

یک متن هم به همراهشان می آید. 
<figure>

 منبع چند تصویر را می توان تعریف کرد. <picture>

 برچسبهایصداوویدئو

HTML5 توضیحات برچسب

 برای تعریف محتوای صوتی به کار می رود. <audio>


تعریف منابع چندگانه صوتی تصویری برای عناصر صوتی تصویری 

استفاده می شود. <source>



برای مشخص کردن زیرنویس ها، فایل های عنوان یا  فایل های 
دیگر که حاوی متن قابل مشاهده هستند استفاده می شود. 
این برچسب زمانی فعال می شود که رسانه درحال پخش است.

<track>

 برای تعریف ویدئو یا فیلم استفاده می شود. <video>

 برچسبپیوند

HTML5 توضیحات برچسب

 برای تعریف یک پیوند استفاده می شود. <a>


تعریف رابطه بین یک سند و یک منبع خارجی )فایل خارجیـ  
اغلب برای ارتباط بین css خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.(

<link>

 مجموعه ای از لینک های ناوبری را تعریف می کند. <nav>
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 برچسبهایفهرست

HTML 5 توضیحات برچسب

 یک فهرست نامرتب تعریف می کند. <ul>

 یک فهرست مرتب تعریف می کند. <ol>

 عناصر درون یک فهرست را تعریف می کند. <li>

ـ یک فهرست دایرکتوری تعریف می کند. <dir>

 یک فهرست توضیحی تعریف می کند. <dl>

 یک نام در فهرست توضیحی تعریف می کند. <dt>

 برای توصیف یک نام در فهرست توضیحی استفاده می شود. <dd>

 یک منو / فهرستی از دستورات تعریف می کند. <menu>

 یک دستور / آیتم درون منو را تعریف می کند. <menuitem>

 برچسبهایجدول

HTML 5 توضیحات برچسب

 یک جدول را تعریف می کند. <table>

 عنوان یک جدول را تعریف می کند. <caption>

 سرستون برای ستون های جدول تعریف می کند.  <th>

 برای تعریف سطر در جدول استفاده می شود. <tr>

 برای تعریف سلول / خانه در جدول استفاده می شود. <td>


برای ایجاد و دسته بندی سطر سرعنوان )Header( استفاده 

می شود. <thead>

 <tbody> محتویات بدنه یک جدول را گروه بندی می کند.


برای گروه بندی محتویات پایانی یک جدول HTML استفاده 

می شود. <tfoot>

 ویژگی های خاص هر ستون را تعریف می کند. <col>


تعریف یک گروه شامل یک یا چند ستون در یک جدول برای 

قالب بندی <colgroup>
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 برچسبهایسبکومعناشناسی

HTML 5 توضیحات برچسب

 برای سبک دهی به اطالعات موجود در سند استفاده می شود. <style>

 یک بخش درون سند تعریف می کند. <div>


راهی را برای اضافه کردن قالب به بخشی از یک متن و یا بخشی 

از یک سند فراهم می کند. <span>

 سر صفحه )هدر( برای سند یا بخشی از آن تعریف می کند. <header>

 پاصفحه )فوتر( برای سند یا بخشی از آن تعریف می کند. <footer>

 بخش ویژه و مهم درون یک سند را مشخص می کند. <main>

 یک بخش درون سند را تعریف می کند. <section>

 <article> محتوایی مستقل و جامع را مشخص می کند.

 محتوایی جدای از صفحه را تعریف می کند. <aside>

 تعریف جزئیات اضافی که کاربر می تواند مشاهده یا پنهان کند. <details>

 یک کادر محاوره یا پنجره را تعریف می کند. <dialog>

 هدری قابل مشاهده از جزئیات یک عنصر تعریف می کند. <summary>

 برچسبهایمتادیتا

HTML 5 توضیحات برچسب

 اطالعات درون یک سند را تعریف می کند. <head>

 metadata  های درون یک سند را تعریف می کند. <meta>



 URL یک  سند،  در  موجود  نسبی  URL های  تمام  برای 
 <base> هدف و پایه تعیین می کند.در هرسند حد اکثر یک
می تواند وجود داشته باشد و این تگ باید در <head> قرار 

گیرد.
<base>

ـ
کلیه  برای  فرض  پیش  فونت  و  اندازه  و  رنگ  تعریف  برای 

متون درون سند استفاده می شود. <basefont>
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 برچسبهایبرنامهنویسی

HTML 5 توضیحات برچسب

 اسکریپت های سمت سرویس گیرنده را تعریف می کند. <script>


تعریف بخشی برای محتوایی که جایگزین محتوای اسکریپتی 
شود. ) برای کاربرانی که اسکریپت ها را دریافت نمی کنند (  <noscript>


 برای فراخوانی برنامه های کوچک جاوا که تنها سمت کاربر اجرا 

می شود و اپلت نام دارد استفاده می شود. <applet>



این برچسب یک بخش برای یک برنامه خارجی و یا محتوای 
تعاملی )یک افزونه(  تعریف می کند. این برچسب یک عنصر 

خالی است و تگ پایان ندارد .
<embed>


برای ارتباط بین شی خارجی مثل فایل صوتی یا تصویری به 

صفحه html  استفاده می شود. <object>

 برای تعریف پارامتر برای شی استفاده می شود. <param>

 مشاهدهکدتارنما
هر تارنما اینترنتی به وسیله ترکیبی از دستورات HTML و زبان های برنامه  نویسی مبتنی بر وب 
ایجاد می شود که با مراجعه به گزینه VIEW SUORCE مرورگر می توان این کدها را مشاهده نمود 

در ذیل کدهای مربوط به چند تارنما نمایش داده  شده است.
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نوع داده های مختلف و متنوعی  از  بانک اطالعاتی  مانند سایر سرویس دهنده  های  نیز   MySQL
پشتیبانی می کند. انواع داده های عددی، متنی، منطقی و ... را می توان در MySQL برای فیلدها 

تعریف کرد. در MySQL سه نوع اصلی داده وجود دارد: متنی، عددی و تاریخ و زمان

My SQL
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My SQLانواعدادههایمتنیدر 

توضیحاتاندازهماهیتنوعداده

CHARوابسته به حروف رشته ای
تعریف شده

خاص  حرف های  و  اعداد  حروف،  شامل  می تواند 
باشد.

حداکثر  و  می شود  مشخص  پرانتز  در  رشته  طول 
255 حرف است.

VARCHARوابسته به حروف رشته ای
تعریف  شده

رشته ای با طول متغیر می تواند شامل حروف، اعداد 
و حرف های خاص باشد.

و  می شود  مشخص  پرانتز  در  رشته  طول  حداکثر 
حداکثر 255 حرف است.

توجه: اگر رشته ای با طول بیش از 255 حرف را 
در آن قرار دهید، به نوع TEXT تبدیل خواهد شد.

TINYTEXTوابسته به حروف رشته ای
رشته ای با طول حداکثر 255 حرفتعریف شده

TEXTوابسته به حروف رشته ای
رشته ای با طول حداکثر 65,535 حرفتعریف  شده

MEDIUMTEXTوابسته به حروف رشته ای
رشته ای با طول حداکثر 16,777,215 حرفتعریف شده

LONGTEXTوابسته به حروف رشته ای
رشته ای با طول حداکثر 4,294,967,295 حرفتعریف  شده

BINARYخود باینری در  را  بایت   8000 تا   1 از  فیلدها،  نوع  این 
جای می دهند.

VERBINARYاین نوع فیلدها هم از 1 تا 8000 بایت را در خود باینری
جای می دهند. )متغیر(

MEDIUMBLOBبایت باینری حداکثر 16,777,215  طول  با  باینری  داده 
)Binary Large Object(

BLOBداده باینری با طول حداکثر 65,535 بایت باینری
)Binary Large Object(

LONGBLOBبایت باینری حداکثر 4,294,967,295  طول  با  باینری  داده 
)Binary Large Object(
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توضیحاتاندازهماهیتنوعداده

ENUM
(x,y,z,etc(

فهرستی 
از 

مقادیر

با توجه به تعداد 
حروف وارد شده 

در فهرست

شده  فهرست  پرانتز  در  که  از مقادیری  یکی  فقط 
 65535 حداکثر  می توانید  دارد.  ورود  اجازه  است، 
که  مقداری  اگر  کنید.  فهرست   ENUM در  حرف 
 blank یک  شود،  درج  ندارد،  وجود  فهرست  در 
گرفته می شود نظر  در  آن  به جای  خالی  فضای   یا 

توجه: مقادیر به ترتیبی که شما وارد کرده اید، مرتب 
می شوند.

SET
با توجه به تعداد 
حروف وارد شده 

در فهرست

مانند ENUM است با این تفاوت که، حداکثر 64 
از  بیشتر  آیتم می توانید فهرست کنید و همچنین 

یک انتخاب دارید.

My SQLانواعدادههایعددیدر 

توضیحاتتکمیلیاندازهتوضیحاتنوعداده

TINYINTمحدوده اعداد مجاز به صورت عالمت دار: 128ـ تا 1127 بایتصحیح
محدوده اعداد مجاز به صورت بدون عالمت: 0 تا 255

SMALLINT2 بایتصحیح

محدوده اعداد مجاز به صورت عالمت دار:
32768ـ تا 32767

محدوده اعداد مجاز به صورت بدون عالمت:
0 تا 65535

MEDIUMINT3 بایتصحیح

محدوده اعداد مجاز به صورت عالمت دار:
8388608ـ تا 8388607

محدوده اعداد مجاز به صورت بدون عالمت:
0 تا 16777215

INT4 بایتصحیح

محدوده اعداد مجاز به صورت عالمت دار:
2147483648ـ تا 2147483647

محدوده اعداد مجاز به صورت بدون عالمت:
0 تا 4294967295

BIGINT8 بایتصحیح

محدوده اعداد مجاز به صورت عالمت دار: 
9223372036854775808ـ تا 

9223372036854775807
محدوده اعداد مجاز به صورت بدون عالمت:

0 تا 18446744073709551615
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توضیحاتتکمیلیاندازهتوضیحاتنوعداده

DECIMAL
(size,d(اعشاری

برای هر 
9 رقم 4 

بایت

از این نوع داده برای نگهداری اعداد اعشاری با ممیز ثابت 
استفاده می شود. 

پارامتر size حداکثر تعداد ارقام و پارمتر d حداکثر تعداد 
ارقام سمت راست ممیز اعشار را مشخص می کند

FLOAT(size,d(4 یا 8 اعشاری
بایت

ممیز  با  اعشاری  اعداد  ذخیره  داده برای  نوع  دو  این  از 
شناور استفاده می شود. پارامتر size حداکثر تعداد ارقام و 
پارامتر d حداکثر تعداد ارقام سمت راست ممیز اعشار را 

مشخص می کند
بایتی بودن فیلد  بایت یا 8  پارامتر size نشان دهنده 4 
است. اگر بین 1 تا 24 است، 4 بایتی است و اگر بین 25 

تا 53 است، 8 بایتی است.

 DOUBLE
(size,d(8 بایتاعشاری

ممیز  با  اعشاری  اعداد  برای ذخیره  داده  نوع  دو  این  از 
شناور استفاده می شود پارامتر size حداکثر تعداد ارقام و 
پارامتر d حداکثر تعداد ارقام سمت راست ممیز اعشار را 

مشخص می کند.

REALیک عدد 4 بایتی است که اعداد به صورت توانی از 10 4 بایتاعشاری
نگهداری می شوند.

My SQLانواعدادههایتاریخوزماندر 

توضیحاتتکمیلیاندازهتوضیحنوعداده

DATE3 بایتتاریخ

این نوع داده برای نگهداری تاریخ )بدون ساعت(، با غالب 
'DDـMMـYYYY' استفاده می شود

تا  '01ـ01ـ1000'  به صورت  تاریخی  محدوده  توجه: 
'31ـ12ـ9999' است

DATETIME
تاریخ و 
8 بایتساعت

این نوع داده برای نگهداری زمان )هم تاریخ و هم ساعت 
با  زمانی(،  منطقه  به  توجه  بدون  و  تفکیک شده  به صورت 

 'YYYYـMMـDD غالب
'HH:MM:SS استفاده می شود
توجه: محدوده زمانی به صورت

 '00:00:00 01ـ01ـ1000' تا
 '23:59:59 31ـ12ـ9999' است.
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توضیحاتتکمیلیاندازهتوضیحنوعداده

TIMESTAMP4 بایتساعت

عدد  یک  می شود،  داده  تغییر  ایجاد یا  سطری  زمان  هر 
داده می شود.  ذخیره  فیلد  این  در  خودکار  به صورت   یکتا 
timestamp وابسته به ساعت داخلی سیستم است و با زمان 

 timestamp واقعی مطابقت ندارد. هر جدولی ممکن است یک
متفاوت داشته باشد. به عبارت  دیگر در این فیلد 8 بایتی، تایم 
لحظه ای اجرای دستور نگهداری می شود و کاربرد آن کنترل 
به روزرسانی همزمان )Concurrency( اطالعات توسط چند 
کاربر است. البته در تعداد رکوردهای پایین به کار نمی آید و 
بیشتر زمانی مورد نیاز است که تعداد رکوردها خیلی زیاد است 

مثاًل 100 میلیون رکورد! 
توجه: محدوده زمانی به صورت

'00:00:00 01ـ01ـUTC' 1000' تا

هنگام  یعنی  UTC'9999' است؛  31ـ12ـ   23:59:59'

 )Time Zone( محلی  زمان  از  را  آن  زمان،  ذخیره سازی 
سیستم به زمان UTC )گرینویچ( تبدیل می کند و هنگام بازیابی، 

آن را از UTC به زمان محلی سیستم تبدیل می کند.

TIME3 بایتساعت

این نوع داده برای نگهداری زمان )فقط ساعت، بدون تاریخ(، با 
غالب 'HHH:MM:SS' یا 'HHH:MM:SS' استفاده می شود.

ـ' تا '838:59:59'  توجه: محدوده ساعتی به صورت '838:59:59
است.

که  است  داده این  نوع  این  در  منفی  مقدار  پذیرش  علت 
زمان  دو  اختالف  ذخیره  برای  داده  نوع  این  از  می توان 

استفاده کرد.

YEAR1 بایتسال
ذخیره سال به قالب دو رقمی  یا چهار رقمی

تا 2155 و مقادیر دو  از 1901  توجه: مقادیر چهار رقمی: 
رقمی: از 70 تا 69 که نماینده 1970 و 2069 است.
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SQLدستورات 
دسته بندی  زیر  به  صورت  آن  دستورات  که  است   Structerd Query Language مخفف   SQL

می شود.

شرحعملکردنامدستور

DDL
Data Definition Language

زبان تعریف داده ها است که با استفاده از این زبان امکان حذف و یا 
انجام داد که  را می توان  بانک اطالعاتی  از  اضافه کردن یک جدول 
 ،Create :خود این زبان دستورات خاص خود را دارد که عبارت اند از

Drop Index ،Alter Index ،Create Index ،Drop ،Alter

DML
 Data Manipulation

Language

می توان  آن  از  تغییر ساختار جداول  برای  که  داده ها  پردازش  زبان 
استفاده نمود.  این زبان دارای سه دستور اصلی است که عبارت اند از 

Delete و Update و Insert

DCL
Data Control Language

 این زبان دستورات مدیریت و کنترل داده ها را بر عهده دارد که در 
کنترل داده های بانک اطالعاتی که بیشتر در رابطه با دسترسی این 
داده ها به دیگر کاربران است کاربرد دارد. این ویژگی از چهار دستور 
 Alter Password Revoke اصلی پشتیبانی می کند که عبارت اند از

Create Synonym و Grant و

DQL
Data Query Language

 این زبان دستورات پرس و جوی داده ها را بر عهده دارد که تنها از یک 
دستور به نام Select تشکیل شده که بیشترین حجم کاری را برای 

یک کاربر که با SQL کار می کند در برمی گیرد.

SQLشکلکلیدستورات 

SQLدستور نحوهنگارشدستور

AND / OR

SELECT )نام ستون)ها
FROM نام جدول
WHERE شرط
AND|OR شرط

ALTER TABLE

ALTER TABLE نام جدول
ADD نام ستون نوع داده

یا

ALTER TABLE نام جدول
DROP COLUMN نام جدول
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AS (alias(

SELECT نام ستون AS نام جدید ستون
FROM نام جدول
یا
SELECT نام ستون
FROM نام جدول  AS نام جدید جدول

BETWEEN
SELECT )نام ستون)ها
FROM نام جدول
WHERE نام ستون
BETWEEN 1 مقدار AND 2 مقدار

CREATE DATABASE CREATE DATABASE نام پایگاه داده

CREATE TABLE

CREATE TABLE نام جدول
),نوع داده  نام ستون یک 
,نوع داده  نام ستون دو 
,نوع داده  نام ستون سه 
)...

CREATE INDEX

CREATE INDEX نام ایندکس
ON نام ستون(نام جدول(
یا
CREATE UNIQUE INDEX نام ایندکس
ON نام ستون(نام جدول(

CREATE VIEW

CREATE VIEW نام دید)VIEW( AS
SELECT )نام ستون)ها
ROM نام جدول
WHERE شرط

DELETE

DELETE FROM نام جدول
WHERE مقدار مورد نظر= نام ستون
یا
DELETE FROM نام جدول 
)این دستور کل رکوردهای جدول را حذف خواهد نمود(
DELETE * FROM نام جدول
)این دستور کل رکوردهای جدول را حذف خواهد نمود(

DROP DATABASE DROP DATABASE نام پایگاه داده

DROP INDEX

DROP INDEX نام شاخص.نام جدول )SQL Server( 
DROP INDEX نام شاخص ON نام جدول )MS Access( 
DROP INDEX نام شاخص )DB2/Oracle( 
ALTER TABLE نام جدول
DROP INDEX نام شاخص )MySQL(



67

SQLدستور نحوهنگارشدستور

DROP TABLE DROP TABLE نام جدول

EXISTS

IF EXISTS )SELECT * FROM نام جدول WHERE id =?( 
BEGIN 
دستوراتی که باید در صورت برقرار بودن شرط اجرا شوند
 END 
ELSE 
BEGIN 
 دستوراتی که باید در صورت برقرار نبودن شرط اجرا شوند
END

GROUP BY

SELECT نام ستون , 
 )نام ستون(تابع تجمعی
FROM نام جدول
WHERE نام ستون operator value
GROUP BY نام ستون 

HAVING

SELECT نام ستون ,
 )نام ستون(تابع تجمعی
FROM نام جدول
WHERE نام ستون operator value
GROUP BY نام ستون 
HAVING نام ستون(تابع تجمعی( operator value

IN

SELECT )نام ستون)ها
FROM نام جدول
WHERE نام ستون
IN )مقدار یک,مقدار دو,..(

INSERT INTO

INSERT INTO نام جدول
VALUES )3مقدار1, مقدار 2, مقدار, …(
یا
INSERT INTO نام جدول
)ستون1, ستون 2, ستون3,....(
VALUES ) … ,3مقدار1, مقدار 2, مقدار

INNER JOIN

SELECT )نام ستون)ها
FROM 1 نام جدول
INNER JOIN 2نام جدول  
ON
                           نام ستون. نام جدول 2 = نام ستون. نام جدول 1

LEFT JOIN

SELECT )نام ستون)ها
FROM 1 نام جدول
LEFT JOIN 2 نام جدول
ON
نام ستون. نام جدول 2 = نام ستون نام جدول 1
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RIGHT JOIN

SELECT )نام ستون)ها
FROM 1نام جدول
RIGHT JOIN 2نام جدول
ON
                           نام ستون. نام جدول 2 = نام ستون. نام جدول1

FULL JOIN

SELECT )نام ستون)ها
FROM 1نام جدول
FULL JOIN 2نام جدول
ON
                        نام ستون. نام جدول 2 = نام ستون 2. نام جدول1

LIKE
SELECT )نام ستون)ها
FROM نام جدول
WHERE نام ستون LIKE الگو

ORDER BY
SELECT )نام ستون)ها
FROM نام جدول
ORDER BY نام ستون[ASC|DESC]

SELECT SELECT )نام ستون)ها
FROM نام جدول

* SELECT SELECT * 
FROM نام جدول

SELECT DISTINCT SELECT DISTINCT )نام ستون)ها
FROM نام جدول

SELECT INTO

SELECT * 
INTO نام جدول جدید [IN externaldatabase] 
FROM نام جدول موجود
or
SELECT )نام ستون)ها
INTO نام جدول جدید [IN externaldatabase] 
FROM نام جدول موجود

SELECT TOP SELECT TOP نام ستون )ها( درصد | عدد 
FROM نام جدول

TRUNCATE TABLE TRUNCATE TABLE نام جدول

UNION
SELECT )نام ستون)ها FROM 1 نام جدول
UNION 
SELECT )نام ستون)ها FROM 2 نام جدول

UNION ALL
SELECT )نام ستون)ها FROM 1 نام جدول
UNION ALL 
SELECT )نام ستون)ها FROM 2 نام جدول



69

SQLدستور نحوهنگارشدستور

UPDATE
UPDATE نام جدول
SET 1مقدار= ستون2, مقدار= ستون,... 
WHERE مقدار = ستون

WHERE
SELECT )نام ستون)ها
FROM نام جدول
WHERE نام ستون operator value

یکی از دغدغه های امروز در حوزه فناوری اطالعات و فضای سایبر، برقراری امنیت است. روش های 
متنوعی برای برقراری امنیت وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از انواع قفل ها بر روی نرم افزار، 

سخت افزار، لوح فشرده و غیره است.
قفلهاینرمافزاری: به برنامه هایی گفته می شود که کنترل کپی نمودن آنها فقط از طریق نرم افزار 

و بدون نیاز به سخت افزار اضافی، قابل انجام است. 
قفلهایسختافزاری: قفل سخت افزاری )Hardware Lock( یا دانگل )Dongle( وسیله ای 
الکترونیکی است که به منظور ایجاد امنیت بیشتر برای نرم افزار و جلوگیری از کپی شدن غیرقانونی 
آن طراحی و ساخته شده است. فروشندگان نرم افزارهای گران قیمت، همراه با نرم افزار خود یک 
قفل سخت افزاری نیز به کاربران ارائه می دهند. از آنجایی که کپی کردن سخت افزار بسیار دشوارتر 
از کپی کردن نرم افزار است، قفل سخت افزاری می تواند تا حد زیادی از دسترسی غیرقانونی افراد 

غیرمجاز به نرم افزار جلوگیری کند.
تفاوتقفلسختافزاریونرمافزاری:در قفل سخت افزاری، نرم افزارها با اضافه کردن یک 
سخت افزار جدید به رایانه برنامه خود را کنترل می کنند. برنامه قبل از اجرا، ابتدا به سخت افزار مورد 
نظر خود مراجعه کرده و در صورت یافتن آن، تست های مختلف اعم از تست رمز، خواندن اطالعات 
و ... را انجام داده و در نهایت می تواند تصمیم گیری نماید؛ اما در قفل های نرم افزاری برنامه، بدون 
نیاز به سخت افزار اضافی و با کنترل رسانه ذخیره سازی، تصمیم گیری می کند. روش های مختلف 
قفل گذاری شامل قفل گذاری با استفاده از مشخصات سیستم، قفل با استفاده از موقعیت فایل روی 

دیسک سخت و قفل با استفاده از قالب غیراستاندارد و غیره است.

 قفلگذاریبااستفادهازمشخصاتسیستم
اصلی  برد  سخت،  دیسک  سریال  از  استفاده  با  اجرا  از  قبل  برنامه  نرم افزاری،  قفل  نوع  این  در 
)Mainboard( یا CPU و رمزنگاری این عدد، یک سریال نامبر به کاربر نشان می دهد. سپس کاربر 
عدد تولیدشده را در تارنما شرکت تولیدکننده نرم افزار وارد کرده و کد فعال سازی دریافت می کند. 
کد فعال ساز با سریال نمایش داده  شده به کاربر مقایسه می شود و در صورت صحیح بودن برنامه 
اجرا می شود. با استفاده از این روش برنامه فقط بر روی یک رایانه قابل  اجرا است. شکل زیر مراحل 

کار این نوع قفل را نمایش می دهد:

آشنایی با انواع قفل ها
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 روشهایبهدستآوردنشمارهسریالقطعاتسختافزاری
 CPU یا )Mainboard( روش های مختلفی برای به دست آوردن سریال دیسک سخت، برد اصلی

وجود دارد:
و  سخت افزار  سیستم عامل،  اطالعات  از  داده ای  پایگاه  که   c# در   WMI1 سرویس  از  استفاده  ـ 

است. شده  نصب   سیستم  یک  روی  بر  که  است  نرم افزارهایی 
ـ استـفاده از فـایـل های dll که تـوسط شرکت های مـختلفی ارائه شده اسـت از جـملـه تـارنـماهای 
آوردن  به دست  برای   www.devlib.net/getdiskserial.htm و   www.diskserialnumber.com

سریال دیسک سخت

Windows Management Instrumentation ـ  1

روز به  روز به تعداد افراد مخاطب بازی های 
حالی  در  این  و  می شود  افزوده  رایانه ای 
به  عــالقه مندان  سنی  تنــوع  که  است 
بازی های رایانه ای نیــز گسترش می یابد. 
بازی هـای رایــانه ای می تــوانند تأثیرات 
ویژه ای را بر مخاطبین خود داشته باشند. با 
توجه به وجود  صحنه های خشن، دلهره آور، 
هنجارهای  به  نا  دینی،  ارزش های  نقض 
اجتماعی در بسیاری از بازی ها و همچنین 
نگرانی های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، 
کشورها اقدام به تدوین نظام ویژه ای برای 
نموده اند. در  رایانه ای  بازی های  رده بندی 
 »ESRA« ایران از سیستم رده بندی به نام
بازی های  سنی  رده بندی  ملی  نظام  که 

رایانه ای است استفاده می شود.

ردهسنیعالمت

3سالگیوباالتر

7سالگیوباالتر

12سالگیوباالتر

15سالگیوباالتر

18سالگیوباالتر

25سالگیوباالتر

شمارهشناساییدیسک
سخت،برداصلییاCPU

رمزگذاریرویشماره
سریالبهدستآمده

شمارهسریالنمایشداده
شدهبهکاربر

مقایسه
 Serialکدفعالسازو

Number
قفلصحیحاست

قفلاشتباهاست

کدفعالساز

رده بندی سنی بازی های رایانه ای



71

 مقدارولتاژبرقدرکانکتورهایمختلفیکرایانه
برای محاسبه توان مصرفی منبع تغذیه رایانه با استفاده از شکل زیر می توان مقدار ولتاژ برق کانکتورهای 

مختلف را به دست آورد.

 کلیدهایورودبهبایوسمحبوبترینبرندهایلپتاپ
مخفف واژه Base Input Output System است و شامل امکاناتی جهت تنظیم و پیکربندی سیستم 
بایوس شده و تنظیمات را  با فشار دادن کلید Delete وارد  رایانه های رومیزی معموالً  است. در 
می توان تغییر داد اما در لپ تاپ به این شکل نیست و هر برند تولید کننده برای محصوالت خود یک 
یا چند کلید منحصر به  فرد طراحی کرده است که برای اطالع یافتن از این دکمه باید به دفترچه 
راهنمای لپ تاپ مراجعه کرد. در جدول زیر کلیدهای دسترسی به بایوس در برخی از برندهای 

معرف لپ تاپ معرفی شده اند.

سخت افزار
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نحوهورودبهبایوسبرندلپتاپ

Sony
 Assist و در مدل های جدید کلید F3 یا F2 یا F1 پس از روشن نمودن رایانه کلید

را فشار دهید.

Acer
بالفاصله پس از روشن شدن رایانه کلیدهای F2 و یا Delete و در رایانه های قدیمی 

معموالً یکی از کلیدهای F1 و Ctrl+Alt+Esc را فشار دهید.

Compaq

زمانی که cursor در گوشه سمت راست باالی نمایشگر در حال چشمک زدن است 
کلید F10 و در رایانه های قدیمی تر یکی از کلیدهای F1 یا F2 یا F10 یا Del را 

فشار دهید.

Dell
زمانی که لوگوی Dell را مشاهده نمودید کلید F2 در رایانه های رومیزی و یا لپ تاپ 

قدیمی تر Dell کلیدهای Ctrl+Alt+Enter یا Del را فشار دهید.

 Acer 
eMachines

 Del یا Tab را بر روی نمایشگر مشاهده کردید کلید eMachines زمانی که لوگوی
و در مدل های قدیمی تر کلید F2 را فشار دهید.

Fujitsu.را فشار دهید F2 زمانی که لوگوی فوجیتسو را مشاهده کردید کلید

Gateway
پس از راه اندازی مجدد رایانه کلید F1 و در مدل های قدیمی تر کلید F2 را فشار 

دهید.

HP

پس از روشن کردن رایانه یکی از کلیدهای F1 یا F8 یا F10 و یا F11 را فشار دهید.
در صورتی که رایانه HP شما با هیچ یک از کلیدهای فوق به بایوس وارد نشد کلید 

F2 یا Esc را امتحان کنید.

IBM.را فشار دهید F2 و در رایانه های قدیمی تر کلید F1 پس از فشردن کلید پاور کلید

Lenovo

قدیمی تر  رایانه های  در  و   F2 یا  F1 کلیدهای از  یکی  رایانه  کردن  روشن  از  پس 
فشار  را   Fn+F2 یا  Fn+F1 یا  Ctrl+Alt+Ins یا   Ctrl+Alt+F3 ترکیبی کلیدهای 

دهید.
در مدل های جدید برای این منظور دکمه NOVO قرار داده  شده است.

Samsung.را پس از روشن نمودن رایانه فشار دهید F2 کلید

Toshiba.را فشار دهید F12 کلید Toshiba Equium و در مدل  Esc یا F1 یکی از کلیدهای

Asus.را فشار دهید F8 یا F2 یکی از کلیدهای
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 دستگاههایعیبیابسختافزاری
برای استفاده بهینه از دستگاه های سخت افزاری و کنترل مشکالت و موانعی که هنگام کار با تجهیزات 
الکترونیکی و سخت افزار اتفاق می افتد می توان از دستگاه های عیب یاب قطعات سخت افزاری استفاده 
و  را در شرایط مختلف بررسی می کنند  نمود؛ که  این دستگاه های عیب یاب طی مراحلی قطعه 
وضعیت درستی عملکرد قطعه مورد نظر را مشخص می کنند و براساس این وضعیت می توان تصمیم 
به تعمیر یا تعویض قطعه سخت افزاری گرفت. طرز کار تسترهای دیجیتال به  این صورت است که 
کدهای خطای مربوط به دستگاه مورد نظر را روی صفحه نمایش تستر نشان می دهد و توضیح 
این کدها توسط دفترچه راهنمای دستگاه ها قابل دسترسی است. در جدول زیر چند نمونه از این 

دستگاه های عیب یاب معرفی شده اند:

تصویردستگاهمشخصاتنامدستگاه

تسترمنبع
تغذیه
دیجیتال

این دستگاه با پشتیبانی از انواع کانکتور ها، 
تغذیه  منبع  خروجی  ولتاژهای  اندازه 
رایانه را روی صفحه نمایش دستگاه نشان 
می دهد. چنانچه در هنگام اسمبل کردن 
سیستم و یا هنگام تعمیرات از سالم بودن 
احتمال  نباشید  مطمئن  تغذیه  منبع 
دارد  وجود  رایانه  اصلی  قطعات  سوختن 

که عموماً شامل گارانتی هم نیست.

تستر)دیباگر(
برداصلی

از آنجایی  که برد اصلی برای اتصال کلیه 
قطعات مهم سیستم های رایانه ای استفاده 
انواع  خرابی  تشخیص  بنابراین  می شود 
دستگاه های متصل به آن و یا تعبیه  شده 
در آن به وسیله تعمیرکاران بسیار پیچیده 
است. با نصب تستر روی برد اصلی، اجزای 
صحت  بررسی  مورد  اصلی  برد  مختلف 

عملکرد قرار می گیرند.

تستر
صفحهنمایش

تست انواع صفحه نمایش آنالوگ و دیجیتال 
در مدهای گرافیکی مختلف

تسترحافظه
Ramاصلی

بانک  خرابی  بررسی  برای  تستر  این  از 
 Ram وضعیت  بررسی  و  اصلی  حافظه 

استفاده می شود.
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 نقشهمادربرد
برد اصلی از چند الیه بردالکترونیکی تشکیل شده است که رابط بین قطعات مختلف رایانه می باشد. 
پردازنده، حافظه اصلی و کارت گرافیک به صورت مستقیم بر روی آن نصب می شوند و دیگر قطعات 

مانند دیسک سخت از طریق کابل به برد اصلی متصل می شوند.

تسترکابل
شبکه

از این تستر برای کنترل اتصال کابل های 
کارت شبکه و تلفن استفاده می شود.
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شاید اگر دویست سال پیش کسی راجع به قوانین راهنمایی و رانندگی بحث می کرد باعث تعجب 
بود چون هنوز خودرویی اختراع نشده بود و مسائل مربوط به آن قابل  درک نبود. پس از اختراع 
خودرو و رواج استفاده از آن در معابر و خیابان ها برای حفظ ایمنی و نظم، قانون گذاران ناچار به وضع 
قوانین راهنمایی و رانندگی شدند. بر همین اساس و با نفوذ اینترنت و شبکه های رایانه ای عمومی و 
خصوصی، برای حفظ حریم شخصی و جلوگیری از صدمات ناشی از سوء استفاده افراد سود جو 
لزوم وضع قوانینی در این رابطه ضروری به نظر می رسد. قانون جرائم رایانه ای در ایران مشتمل بر 
56 ماده و 25 تبصره است. این قانون در جلسه علنی مورخ 5 خرداد سال 1388 مجلس شورای 
اسالمی تصویب و در تاریخ 1388/3/20 به تأیید شورای نگهبان رسید. در ادامه چند قانون مصوب 

در ارتباط با جرائم رایانه ای ذکر می شود.

بخشیکمـجرائمومجازات

جرائمعلیهمحرمانگیدادههاوسامانههایرایانهایومخابراتی فصلیکمـ
دسترسیغیرمجاز مبحثیکمـ

ماده1ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر 
امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 
پنج میلیون )5,000,000( ریال تا بیست میلیون )20,000,000( ریال یا هر دو مجازات محکوم 

خواهد شد.

شنودغیرمجاز مبحثدومـ
ماده2ـهرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای 
یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای 
نقدی از ده میلیون )10,000,000( ریال تا چهل میلیون )40,000,000( ریال یا هر دو مجازات 

محکوم خواهد شد.

جاسوسیرایانهای مبحثسومـ
در  یا ذخیره  شده  انتقال  در حال  داده های سری  به  نسبت  غیرمجاز  به طور  هر کس  ماده3ـ 
سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات مقرر محکوم 

خواهد شد:
الف( دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس 
میلیون  شصت  تا  ریال   )20,000,000( میلیون  بیست  از  نقدی  جزای  یا  سال  سه  تا  یک  از 

)60,000,000( ریال یا هر دو مجازات.
ب( در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صالحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج( افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا 
عامالن آنها، به حبس از پنج  تا پانزده سال.

تبصره1ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف 

قانون جرائم رایانه ای
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سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، 
کشور، ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت  

وزیران خواهد رسید.

فصلپنجمـهتکحیثیتونشراکاذیب
را  دیگری  تصویر  یا  یا صوت  فیلم  مخابراتی،  یا  رایانه ای  به وسیله سامانه های  ماده16ـ هرکس 
تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً 
موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 
)5,000,000( ریال تا چهل میلیون )40,000,000( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مابقی مباحت جرائم رایانه ای به شرح زیر است:
جعل رایانه ایـ  تخریب و اخالل در داده های سیستم های رایانه ای و مخابراتیـ  سرقت و کاله برداری 
مرتبط با رایانهـ  جرایم علیه عفت و اخالق عمومیـ  هتک حیثیت و نشر اکاذیبـ  مسئولیت کیفری 

اشخاص ـ سایر جرائم ـ تشدید مجازات و بخش آیین دادرسی

با توجه به اینکه فناوری وابسته به رایانه و دنیای دیجیتال امروزه در همه امور زندگی و شغلی بسیار نفوذ 
دارد در این بخش به معرفی چند کسب وکار ساده و بررسی شرایط پیاده سازی آنها پرداخته می شود. 
البته الزم به ذکر است که هرکدام از این کسب  و کارها نیاز به اخذ مجوز از اصناف مربوط به خود را 

دارند که شامل شرایط سنی و مهارتی معتبر و صالحیت های اجتماعی مخصوص به خود می شود.

تجهیزاتسختافزاریونامکسبوکار
موقعیتجغرافیاییمهارتهایموردنیازنرمافزاری

خدماتتایپ
وتکثیروامور

رایانهای

ـ رایانه
ـ اسکنر

ـ دی وی دی رایتر
ـ چاپگر سیاه  سفید و رنگی

ـ مجموعه نرم افزارهای 
سیستم عامل ویندوز 
و لینوکس و آفیس و 
نرم افزارهای کاربردی

ـ مجموعه راه اندازهای 
سخت افزاری

ـ اینترنت پرسرعت

ـ مهارت واژه پرداز و تایپ 
رایانه ای

ـ مهارت کار با اینترنت
ـ آشنایی با عیب یابی و تعمیر 

رایانه و قطعات رایانه ای
ـ مهارت نصب سیستم عامل و 

نرم افزار

مجاورت ادارات 
و دانشگاهی و 

مراکز شهر

خدمات
تعمیرات
رایانهای

ـ رایانه
ـ قطعات رایانه ای

ـ جعبه ابزار
ـ تسترهای سخت افزاری

ـ تسترهای نرم افزاری
ـ مجموعه نرم افزارهای 

راه انداز

ـ مهارت تعمیر رایانه ای
ـ مهارت مشاوره برای ارتقای 

قطعات رایانه

مجاورت ادارات 
و مجتمع های 

عرضه و فروش 
رایانه و تجهیزات 

رایانه ای

کسب وکارهای کوچک مبتنی بر رایانه
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تجهیزاتسختافزاریونامکسبوکار
موقعیتجغرافیاییمهارتهایموردنیازنرمافزاری

فروشگاههای
اینترنتی

ـ رایانه
ـ لپ تاپ

ـ تبلت و موبایل
ـ چاپگر

ـ اینترنت پرسرعت

ـ مهارت کار نرم افزارهای تحت 
وب و فروشگاه های مجازی ساز
ـ فن بازاریابی و دانش تجارت 

الکترونیکی
مستقل از مکان

کافینت

ـ رایانه
ـ تجهیزات سرور شبکه

ـ اینترنت پرسرعت
ـ چاپگر رنگی و سیاه سفید

ـ اینترنت پرسرعت
ـ اسپیکر
ـ اسکنر

ـ نرم افزارهای مانیتورینگ
ـ نرم افزارهای امنیت

ـ مهارت عمومی کار با رایانه
ـ مهارت کار با ماشین مجازی

ـ آشنایی با تنظیمات شبکه و 
تعمیر و سرویس رایانه

مراکز فرهنگی
آموزشی و 

دانشگاهی و 
اداری

خدمات
پشتیبانی
شبکه

ـ ادوات راه اندازی شبکه
ـ تجهیزات دوربین 

مداربسته
ـ آنتی ویروس

ـ سیستم عامل و 
نرم افزارهای شبکه و 

نرم افزارهای پشتیبانی

مهارت پیاده سازی شبکه های 
محلی کابلی و بی سیم

تنظیمات دوربین مداربسته 
روی رایانه و تبلت و موبایل و 

اینترنت
پشتیبانی شبکه و عیب یابی

امنیت شبکه
اشتراک منابع سخت افزاری و 

نرم افزاری

شرکت ها و 
دفاتر تولیدی و 

خدماتی و ادارات 
و مراکز آموزشی 

و تجاری

خدمات
رایانهایسیار

ـ لپ تاپ قطعات رایانه
ـ مجموعه نرم افزارهای 

عمومی  و سیستم  عامل و 
راه اندازها

مهارت نصب سیستم عامل و 
نرم افزار

مهارت پشتیبان گیری از سیستم
مهارت تنظیمات شبکه

در این مدل 
کسب کار نیاز به 
مکان جغرافیایی 

ثابت نیست.
و برمبنای 

بازاریابی و عقد 
قرارداد با مراکز 

موردنظر است

)Cafe net(آییننامهدفاترخدماتاینترنت 
1 دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه های اطالع رسانی و اینترنت Cafe net محلی برای 

اینترانت( است. دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به شبکه اطالع رسانی )اینترنت و 

2 این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه، واحد صنفی محسوب می شوند و مشمول 
قانون نظام صنفی بوده و مجوز الزم توسط اتحادیه صنفی صادر می شود.

اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی به وزارت ارتباطات  تبصرهـ
و فّناوری اطالعات نیز ارسال نماید.
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3 اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران

ـ اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
ـ پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ـ عدم اشتهار به فساد اخالقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر
ـ داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام  وظیفه برای آقایان

ـ متأهل با داشتن حداقل 30 سال سن
3ـ1: این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و رعایت ضوابط اماکن عمومی الزامی است.

3ـ2: ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق مؤسسات شرکت های رسا ISP مجاز است.
3ـ3: ارائه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی ـ آوانت VOIP مستلزم کسب مجوز مربوط 

است.
3ـ4: رعایت ضوابط مندرج در ماده )6( آیین نامه مؤسسات و شرکت های رسا ISP الزامی است.

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون راهبردی 
شورای عالی اطالع  رسانی می رسد.

4 نام و نشانی کامل و شماره تلفن و نمابر، رایانامه Email و شماره پروانه کسب باید در سربرگ های 
دفتر خدمات درج بوده و پروانه کسب و مرجع خط ارتباطی از رسا ISP مربوط به صاحب مجوز، هر 

یک به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.

5 به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات 
هویتی، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و IP تخصصی را در دفتر روزانه ثبت و در 

صورتحساب کاربر نیز ذکر نماید.

6 دفاتر و کاربران برای محتوایی که خود تولید و عرضه می نمایند مطابق مقررات و ضوابط قانونی 
موجود کشور ازجمله رعایت قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی، مسئول و پاسخگو می باشند.

7 تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه های انتقال اطالعات رایانه ای ممنوع است:
7ـ1: نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی

7ـ2: اهانت به دین اسالم و مقدسات آن
7ـ3: ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقالل و تمامیت ارضی کشور را خدشه دار کند.

7ـ4: اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید
7ـ5: تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسالم، ارزش های انقالب اسالمی و مبانی تفکر 

سیاسی امام خمینی )ره(
7ـ6: اخالل در وحدت و وفاق ملی

7ـ7: القای بدبینی و نا امیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسالمی
7ـ8: اشاعه و تبلیغ گروه ها و احزاب غیر قانونی

7ـ9: انتشار اسناد و اطالعات طبقه بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی
7ـ10: اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خالف اخالق و عفت عمومی

7ـ11: ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه و یا منفجره
7ـ12: ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر
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7ـ13: ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما
7ـ14: ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

7ـ15: افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطالعات شخصی آنان
7ـ16: انتشار اطالعات حاوی کلیدهای رمز بانک های اطالعاتی، نرم افزارهای خاص، صندوق های 

پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها
7ـ17: فعالیت های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبکه اطالع رسانی و اینترنت از 

قبیل جعل، اختالس، قمار و ...
7ـ 18: خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطالع رسانی و اینترنت از کاالهایی که منع قانونی دارند.

7ـ19: هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطالعات خصوصی و محرمانه و تالش برای شکستن 
قفل رمز سیستم ها

7ـ20: هرگونه حمله به مراکز اطالع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی 
آنها

7ـ21: هرگونه تالش برای شنود و بررسی بسته های اطالعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران 
تعلق دارد.

7ـ22: ترویج مصرف سیگار
کمیسیون راهبردی شورای عالی اطالع رسانی در استان تهران و کمیته های استانی در استان ها 
متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان، نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
نظر شرکت  زیر  استان،  نماینده صدا وسیما  اتحادیه صنفی،  نماینده  استان،  دادگستری  نماینده 
مخابرات استان برگردش کار این دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به نحو 

ذیل اقدام می شود. نحوه اقدام در سایر زمینه ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفی است.
با اعالم وزارت ارتباطات و فّناوری اطالعات، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 
48 ساعت اقدام و دفتر تعطیل می شود و اتحادیه موظف است پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 
ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید. در صورت تعلل اتحادیه صنفی، وزارت ارتباطات و فّناوری 

اطالعات مستقیماً از طریق قّوه قضاییه اقدام می نماید.
تبصره1: چنانچه تخلف از موارد بند »1« تا »13« ماده 7 آیین نامه باشد برای بار اول، به مدت 3 
ماه پروانه فعالیت لغو می شود و با کسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه 
ملغی می شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو می شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب 

پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.
تبصره2:چنانچه تخلف از موارد بند »14« تا »22« ماده 7 این آیین نامه باشد، برای بار اول کتباً به 
صاحب پروانه تذکر داده می شود، بار دوم، پروانه به مدت 1 ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد 
عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می شود، برای تخلف بار سوم، پروانه به مدت 6 
ماه لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم، پروانه به طور دائم لغو می شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب 

پروانه مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.
تبصره3: نظر کمیسیون راهبردی و کمیته های استانی درخصوص جرائم و مجازات فوق، الزم  االجرا 

و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی  نفع در محاکم نخواهد بود.
ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه، کلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستان ها موظف اند، حداکثر ظرف 

مدت 2 ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز الزم مطابق مفاد این آیین نامه اقدام نمایند.
ـ تا تأسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن که وزارت بازرگانی 

معرفی می نماید مراجعه خواهند نمود.
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جهت ثبت نرم افزاری که طراحی و تولید نموده اید باید تأییدیهفنی از شورای عالی انفورماتیک 
کشور دریافت کنید. شورای عالی انفورماتیک کشور وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
فرآیندهای صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارها را انجام می دهد. لذا متقاضیانی که تقاضای صدور 
»گواهی ثبت« برای آثار خود را دارند باید از طریق انجام فرآیندهای شورا تقاضای دریافت تأییدیه 
فنی نمایند. پس از دریافت این مدرک و ارائه آن به دبیرخانه »گواهی ثبت « صادر خواهد شد. 
جهت اقدام، ابتدا به سامانه ثبت و صدور شناسنامه نرم افزار )login.saramad.ir( وارد شده و فرم 
الکترونیکی »درخواسترمزعبور« را تکمیل نموده و ارسال کنید )این فرآیند فقط یک بار انجام 

می شود( با توجه با فایل های راهنمای ثبت نرم افزار، مراحل دریافت تأییدیه ادامه خواهد یافت.

مراحل ثبت نرم افزار تولیدشده
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 اختراعاتنرمافزاریتأییدشدهدرشورایعالیانفورماتیک
نرم افزارهای معتبر و کاربردی که توسط طراحان و برنامه نویسان تولید می شود را می توان در مراکز 
رسمی  مربوطه نظیر شورای عالی انفورماتیک به عنوان یک اثر به ثبت رساند تا از حق کپی رایت 

برخوردار گردد. در جدول زیر برخی از این آثار به ثبت رسیده، معرفی  شده اند.

عنواناختراعتاریخثبتردیف

نرم افزار شبیه ساز پردازش سیگنال رادار و ردگیری اهداف راداری11383/11/26

21385/02/23
با دادگان بزرگ  موتور بازشناسی گفتار پیوسته مستقل از گوینده 

برای زبان فارسی

طرح تفکیک کاربران انسان از رایانه به کمک متون فارسی و عربی31385/08/15

روش جدید برای تشخیص کلمات خارج از واژگان41386/04/06

سیستم سرعت سنج ویدئویی خودرو51387/8/29

شارژ اعتباری تلفن همراه از طریق ارتباط صوتی بین دو گوشی تلفن61394/11/11

اصوات انگلیسی و جدول IPA : در بیشتر دیکشنری های امروزی برای نشان دادن تلفظ کلمات 
انگلیسی از سیستم IPA استفاده می شود. در جدول زیر همه عالئم و نشانه های IPA آورده شده 

است.

حروفصدادارحروفبیصدا

IPAWordsIPAwords

ʌcup, luck آ کوتاهbbad, labب

a:arm, father آ کشیدهddid, ladyد

ӕcat, black آffind, ifف

emet, bed آ کوتاهggive, flagگ

əaway, cinema بین آ و آhhow, helloح

ɜ:ґturn, learn آ کشیدهjyes, yellowی

واژه نامه تخصصی
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حروفصدادارحروفبیصدا

ıhit, sitting ای کوتاهkcat, backک

i:see, heat ای کشیدهlleg, littleل

ɒhot, rock آ کشیدهmman, lemonم

»ن« نوک 
ᴐcall, four: آ کشیدهnno, tenزبانی

uput, could آ کوتاهŋsing, finger»ن« حلقی

u:blue, food او کشیدهppet, mapپ

aIfive, eye آیrred, tryر

aunow, out اَوssun, missس

ougo, home اُوʃshe, crashش

eəґwhere, air آ کشیدهttea, gettingت

eIsay, eight اِیtʃcheck, churchچ

Iəґnear, here ای ِیϴthink, bothص

ᴐIboy, join اُیðthis, motherد

uəґpure, tourist یو آvvoice, fiveو معمولی

wwet, windowو

zzoo, lazyز

ʒpleasure, visionژ

ʒdjust, largeج
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تلفظمعنیلغتتلفظمعنیلغتتلفظمعنیلغت
Accountحساب کاربر/əkaʊnt/Detectتشخیص/dətekt/Invalidناموفق/Invələd/

Activateفعال/ӕktəyet/Deviceوسیله/dIvaIs/Joinالحاق/ʤəmp/

Addافزودن/ӕd/ Dialog
Boxکادر گفتگو /daIəlᴐg/

/baks/Jumpپرش/kɜəmp/

Alarmهشدار/əlarm/Directoryفهرست/dərektəri/Kernelهسته/kɜrnl/

Alignmentتراز بندی/əlaInmənt/Documentسند/dakjəment/Levelسطح/levl/

Attachاتصال/ətӕtʃ/Editویرایش/edit/Lidدر/lId/

Back-
groundپس زمینه/bӕkgraʊnd/Equivalentبرابری/IkwIvələnt/Loadبارگذاری/loʊd/

Basicاساسی/beIsIk/ExecuteاجراLockقفل/lak/

Bridgeپل/brIʤ/ExpiredمنقضیLogicalمنطقی/laʤIkl/

Broadcastانتشار/brɒdkӕst/ExtractاستخراجManagerمدیر/mӕnəʤər/

Cacheصندوق/kӕʃ/Favoriteدلخواه/feIvərət/Messageپیام/mesəʤ/

Callفراخوانی/kɒl/Figureشکل/fIgjər/Multi Userچندکاربره---/juzər/

Capabilityتوانایی/kənfIgjəreIʃ/Folderپوشه/foʊldə/Nodeگره/noʊd/

Configura-
tionپایه ریزی/kənfIgjəreIʃ/Headerعنوان/hedər/Notifica-

tionاعالن/noʊtIfIkeIʃn/

Connectorاتصال دهتده/kənektər/Hibernateخواب/haIbərnet/Objectشی ء/abʤekt/

Convertتبدیل/kanvərt/Hiddenپنهان/hIdn/Operationعملیات/apəreIʃn/

 Copy
Rightحق کپی/kapi/

/raIt/Horizontalافقی/hᴐrəzantl/Packageبسته/pӕkIʤ/

Currentجاری/kɜrənt/Ignoreصرف نظر/Ignᴐr/Pauseتوقف/pɒz/

Decom-
pressغیر فشرده/dikəmpres/Insertدرج/Insɜrt/Peripheralتجهیزات/pərIfərəl/

Defaultقرارداد/dəfɒlt/Interfaceرابط/Intərfes/Permanentثابت/pɜrmənənt/

Detailجزییات/dəteIl/Interrup-
tionدرنگ/Intərəpʃn/Playbackپخش صدا/pleIbӕk/

 Popup
Menuمنوی کرکره ای --

/menju:/Securityامنیت/sIkʊrəti/Tileکاشی/taIl/

Portدرگاه/pᴐrt/Selectانتخاب/səlekt/Tool barنوارابزار/tul/
/bar/

Powerتوان/paʊər/Sendارسال/send/Trackشیار/trӕk/

processپردازش/proʊses/Serialپشت سرهم/sIriəl/Transferانتقال/trӕnsfɜr/

Programبرنامه/proʊgrӕm/Serverسرویس دهنده/sɜrvər/Updateبه روزرسانی/əpdeIt/

Qualityکیفیت/kwaləti/Setupتنظیم/setəp/Userکاربر/juzər/

Randomتصادفی/rӕndəm/Sharewareنسخه رایگان/ʃer/
 /wer/

 Utility
Program

برنامه های 
سودمند

/jutIləti/
/proʊgrӕm/

Realواقعی/ril/Sideلبه/saId/Validموفق/vӕləd/

Rearجلو/rIr/Sourceمنبع/sᴐrs/Variableمتغیر/veriəbl/

Recognizeتشخیص/rekəgnaIz/Spamهرزنامه/spӕm/Versionنسخه/vɜʤən/
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تلفظمعنیلغتتلفظمعنیلغتتلفظمعنیلغت
Recordingضبط/rəkᴐrdIŋ/Speechصحبت/spitʃ/Viewدیدن/:vju/

Recoveryبازیابی/rIkəvri/Stand byگوش به زنگ/stӕndbaI/Virtualمجازی/vɜrtʃuəl/

Registryثبت تنظیمات/reʤəstri/Stateحالت/steIt/Wallpaperکاغذدیواری/wɒlpepər/

Removeحذف/rimuv/Successfulموفق/səksesfl/Workgroupکارگروه/wɜrk/
/grup/

Repairتعمیر/rəper/Supplyتغذیه/səplaI/Worksta-
tionایستگاه کاری/wɝksteIʃən/

Restoreبازیابی/rəstᴐr/Supportپشتیبانی/səpᴐrt/

Runاجرا/rən/Targetهدف/targət/

Scaleمقیاس/skeIl/Taskوظیفه/tӕsk/

 Screen
Shotعکس برداری/skrin/

/ʃat/Task Barنوار وظیفه/tӕsk/
 /bar/

Searchجستجو/sɜrtʃ/Textمتن/tekst/

Sectionبخش/sekʃn/Text Baseمتن گرا
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فصل 2
علومپایه
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تابع
 اگر دو کمیت )الف( و )ب( با یکدیگر مرتبط باشند و با مشخص شدن مقدار کمیت )الف(، یکمقدارمعین

برای کمیت )ب( به دست آید، در این صورت کمیت )ب( را تابعی از کمیت )الف( می نامند.

مقادیری که کمیت )الف( می تواند داشته باشد را دامنه این تابع می نامند و قانونی را که، مقادیر 
کمیت )ب( را برحسب مقادیر کمیت )الف( به دست می دهد، قانونیاضابطه این تابع می نامند.

شکلکلیتابعدرجهاولودرجهدوم:

aبرحسبمقدارقانونیاضابطهتابعدامنهشکلکليتابعبادامنه

a < 0

تابع ثابت
a = 0

a > 0

 تابع خطي درجه اول یا زیرمجموعه ای از 
f)x( = ax + b

a > 0

a < 0
 تابع درجه دوم یا زیرمجموعه ای از 

f)x( = ax2 + bx + c
a  ≠0

ریاضي
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نمایشمجموعهبهصورتبازه

نمایشمجموعهنمایشرویمحورنمایشبازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

)a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b(a b{x∈ |a ≤ x < b}

)a,b(a b{x∈ |a < x < b}

)a,+∞(a +{x∈ |a < x}

)-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

حلمعادلهازطریقرسم

معادلهتابعجوابمثال

a
b-

x= a
b- جواب 

محل برخورد با محور 
x ها در صورت وجود

رسم تابع خطی درجه اول
f)x( = ax + b

معادله درجه 1 
ax + b=0

a > 0

m n

x=n و x=m جواب

محل برخورد با محور 
x ها در صورت وجود

رسم تابع درجه دوم
f)x( = ax2+bx + c

a  ≠0

معادله درجه 2
ax2 + bx + c = 0

a ≠0

a > 0

جواب ندارد زیرا نمودار با محور xها 
برخورد نمی کند.

محل برخورد با محور 
x ها در صورت وجود

رسم تابع درجه 2
f)x( = ax2 + bx +c

a ≠0

معادله درجه 2
ax2 + bx + c = 0

a ≠0
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 نامساوی های به صورت ax2 + bx + c ≤ 0 یا ax2 + bx + c ≥ 0 که در آن c ،b ،a اعداد داده 
به یک  را  نامعادله  x که  از  نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی  را   )a ≠0( حقیقی هستند

نامساوی درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند. 

حلنامعادلهازطریقرسمتابع

جوابنامعادله
f)x(0≥

جوابنامعادله
f)x(0>

جوابنامعادله
f)x(0<

بهطورمثالنمودارتابع)f)x
بهشکلزیر

قسمت هایی از نمودار که 
محور xها را قطع کرده و 

پایین آن است.

[a,b]

قسمت هایی از نمودار که 
پایین محور xها است.

)a,b(

قسمت هایی از نمودار که 
باالی محور xها است.

( ,a) (b, )−∞ +∞

a b

مثلثات
 L

r
 اگر نقطه ای از یک دایره به شعاع r کمانی به طول L را در جهت مثبت طی کند، مقدار 

L را مقدار 
r

− را اندازه زاویه چرخش آن نقطه، بر حسب رادیان می نامند. برای زاویه های منفی، 
آن زاویه برحسب رادیان می نامند.

LR )رادیان(
r

=       

L

R

r
  

 دایره ای که شعاع آن 1 واحد است، دایرهواحد نامیده می شود. در دایره واحد، طول کمان 
طی شده، همان اندازه زاویه چرخش برحسب واحد رادیان است. در تساوی های زیر 

L D
r

π=
180

 , LD
r

= ×
π

180

L همان اندازه زاویه برحسب رادیان است. اگر اندازه یک زاویه برحسب رادیان را با R و اندازه 
r

آن زاویه برحسب درجه را با D نشان دهیم، این تساوی ها به صورت زیر درمی آیند. 

D R=
π

180  , R Dπ=
180
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 و ضریب تبدیل درجه به رادیان 
π

180 این تساوی ها نشان می دهند، ضریب تبدیل رادیان به درجه 
π است.

180

}} q sin  q

cos q

1

نسبتهایمثلثاتیزاویههایدلخواه
فرض کنید θ یک زاویه تند برحسب رادیان باشد، در این صورت داریم:

sin)π  -  θ( = sinθ cos)π  -  θ( = -cosθ  tan)π  -  θ( = -tanθ 

sin)π  +  θ( = -sinθ cos)π  +  θ( = -cosθ tan)π  +  θ( = tanθ

sin)-  θ( = -sinθ  cos)-  θ( = cosθ  tan)-  θ( = -tanθ

sin)2π  +  θ( = sinθ cos)2π  +  θ( = cosθ tan)2π  +  θ( = tanθ

sin)2π  -  θ( = -sinθ cos)2π  -  θ( = cosθ tan)2π  -  θ( = -tanθ

نسبتهایمثلثاتیزاویههایخاص

60°45°30°

1
2

2
2

3
2

cos θ

3
2

2
2

1
2

sin θ

313
3

tan  θ

⇒
θزاویه

نسبت
⇓
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 روابطبیننسبتهايمثلثاتي:
زاویه θ را در نظر بگیرید، در این صورت داریم:

sin2θ + cos2θ = 1
و همچنین اگر θ زاویه ای باشد که cosθ ≠ 0 بنا به تعریف داریم:

sintan
cos

θθ =
θ

 شیبخطوتانژانتزاویهها:
برای هر خط دلخواه به معادله y = ax + b با شیب a که با محور طول ها زاویه θ می سازد، داریم:
tanθ = a

لگاریتموخواصآن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
log)bc( = logb + logc  براي b, c <0 داریم:                                                           

 log)a+b( ≠ loga + logb در حالت کلي: براي هر a, b <0 داریم:                                 
blog براي b, c <0 داریم:                                                           log b log c

c
= −

  log)a-b( ≠ loga - logb در حالت کلي: براي هر a, b <0 داریم:  
logbx = xlogb براي b <0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b <0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=

آمارتوصیفی:
 نمودارپراکنشدوکمیت،مجموعهايازنقاطدرصفحهمختصاتاستکهطولوعرضهر

نقطه،دادههايمربوطبهاندازهگیريهایمتناظردوکمیتاست.
 x و y دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت براي برخي از xها در یک بازه، مشخص 
باشد، پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در این بازه به کمک خط برازش را درونیابي و  

پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در خارج از این بازه را برونیابي مي نامند.
 پس از مرتب کردن مقادیر داده ها، عددی را که تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي:

Q 1 Q 3M بیشترینداده

چارکاولچارکسوم

کمترینداده

میانه
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فصل 3
ایمنی،بهداشتوارگونومی
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Wجدولمقادیرمجازحدتماسشغلیصدا

ترازفشارصوتبهdBAمدتمواجههدرروز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15

 حدودمجازمواجههسرب

نامعلمیردیف
مادهشیمیایی

وزن
مولکولی

مبنایتعیینحدمجازنمادهاحدمجازمواجههشغلی
مواجهه TWASTEL/C

388

سرب و ترکیبات معدنی 
آن

 Lead and inorganic
compounds as Pb

207/20
متفاوت

50mg/m3ـ BEL؛A3 اختالالت سیستم اعصاب
محیطی و مرکزی؛  اثرات 

خونی

389
کرومات سرب ؛

 Lead chromate 
as Pb

323/223/50mg/m
3/210mg/m

ـ
ـ

BEL؛ A2

A2

آسیب سیستم تولید مثل  
اثـــرات  در مـــردان و 
ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان390
Lindane

290/853/5 mg/mپوست؛ ـ
A3

اختالل  کبدی؛  آسیب 
مرکزی اعصاب  سیستم 

هیدرید لیتیم391
Lithium hydride

7/953/520mg/mفوقانی ــ قسمت  تحریک 
و چشم پوست  تنفسی؛ 

هیدروکسید لیتیم392
Lithium hydroxide

ــmg/m3 1ـ23/95

ایمنی، بهداشت و ارگونومی
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تجهیزاتحفاظتازگوش

مشخصاتوویژگینوعگوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللة گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
گوش قرار می گیرند، آنها به صورت یکبار مصرف 

و چندبار مصرف در بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

ترکیبی از حفاظ روگوشی و توگوشی است. این 
داخل  در  توگوشی  حفاظ  مانند  گوشی ها  نوع 
که  تفاوت  این  با  می گیرند،  قرار  گوش  کانال 
انتهای هر یک از توگوشی های چپ و راست، با 
به  بند سفت و سخت،  از یک پیشانی  استفاده 

یکدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

برای برخی مشاغل که ممکن است به سر نیز 
برای  همچنین  و  کند  وارد  مکانیکی  صدمات 
کنترل انتقال صوت از طریق جمجمه به گوش 
داخلی و حفاظت بافت مغز در برابر صدمات موج 
صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به صورت 

کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدولشاخصهوایپاک

رنگهاسطحاهمیتبهداشتیشاخصکیفیتهوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در 
گستره زیر است:

کیفیت هوا را این گونه توصیف 
می کنیم:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استانداردکیفیتهوا
)اولیه(

استانداردکیفیتهوا
آالیندههادورهارزیابی)ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

gr/m3µ150gr/m3µ260میانگین 24 ساعتهSPM
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فصل 4
شایستگیهایغیرفنیوتوسعهحرفهای
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)TRIZ(اصولحلمسئلهابداعي

5-ترکیبوادغام4-نامتقارنسازي3-کیفیتموضعی2-استخراج1-جداسازی

10-اقدامپیشاپیش9-مقابلهپیشاپیش8-جبرانوزن7-تودرتوبودن6-چندکاربردي

15-پویایی14-انحنادادن13-تغییرجهت12-همسطحسازي11-حفاظتپیشاپیش

کمي کمتر، کمي 16-
بیشتر

17-حرکتبهبعدي
جدید

20-تداومکارمفید19-عملدورهای18-لرزشونوسان

25-خدمتدهیبهخود24-واسطهتراشي23-بازخورد22-تبدیلضرربهسود21-حملهسریع

30-پوستهوپردهنازک29-ساختارباديیامایع28-تعویضسیستم27-یکبارمصرفي26-کپیکردن

33-همــجنسو32-تعویضرنگ31-موادمتخلخل
همگنسازی

35-تغییرویژگي34-ردکردنوبازسازی

37-انبساطحرارتی36-تغییرحالت


38-اکسیدکننده
قوی

40-موادمرکب39-محیطبیاثر

کارگاه نوآوری و کارآفرینی   
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متغیرهادرحلمسئلهابداعي
قدرت یا توان21وزن جسم متحرک1

تلفات انرژی22وزن جسم ساکن2

ضایعات مواد23طول جسم متحرک3

اتالف اطالعات24طول جسم ساکن4

تلفات زمان25مساحت جسم متحرک5

مقدار مواد26مساحت جسم ساکن6

قابلیت اطمینان27اندازه و حجم جسم متحرک7

دقت اندازه گیری28اندازه و حجم جسم ساکن8

دقت ساخت29سرعت9

عوامل زیان بار خارجی مؤثر بر جسم30نیرو10

اثرات داخلی زیان بار31تنش / فشار11

سهولت ساخت یا تولید32شکل12

سهولت استفاده33ثبات و پایداری جسم13

سهولت تعمیر34استحکام14

قابلیت سازگاری35دوام جسم متحرک15

پیچیدگی وسیله یا ابزار36دوام جسم غیرمتحرک16

پیچیدگی کنترل یا دشواری عیب یابی37دما17

سطح خودکار بودن )اتوماسیون(38روشنایی18

بهره وری39انرژی مصرفی جسم متحرک19

 انرژی مصرفی جسم ساکن20

تکنیکخالقیتاسکمپر

ترکیبکردن
جایگزینی

بازآرایی

انطباقباتغییر

اصالحکردن

استفادههایدیگر
حذفکردن

بزرگیاکوچککردن

معکوسکردن
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مدلایجادتفکرانتقادی

کجا؟ چرا؟
چهزمانی؟چهکسی؟

چهچیزی؟ چطور؟

پیامدحلنشدن؟
چهپیامدیدارد؟

راهحلچیست؟

موضوع/مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیهوتحلیل

فعالیتهایپیشبرد،ترویجوتوسعهفروش

پیشبردفروشویژهمشتریان

محیط داخلی فروشگاهمسابقه و برنامه های انگیزشی نمونه های رایگان

تبلیغات نمایشیتخفیف های تجاری کوپن

استندها در محل خریدپوسترها و استندهاامتیازهای ویژه

تخفیف قیمتیبرنامه های آموزشیمسابقه ها و قرعه کشی ها

مارک گذاری خصوصی نمایشگاه های تجاریبازپرداخت و استرداد وجه

فروش آنالینتبلیغات مشترکبسته های پاداش

تخفیف قیمتی

پیشبردردهفروشانپیشبردفروشتجاری

پیشبردفروش

چند کاال به یک قیمت 

برنامه های وفاداری

الف(مدلکسبوکار

ارتباط با مشتریان

بخش مشتریان
 فعالیت های کلیدی

شریک یابی
 منبع یابی                

 ساختار هزینه ها

ارزش پیشنهادی
کانال توزیع
درآمدزایی
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بخشمشتریان

برای چه      افرادی    ارزش آ فرینی 
می کنیم؟ 

مهم ترین مشتریان ما چه افرادی 
هستند؟

ارتباطبامشتریان
مشتریان مختلف انتظار برقراری 
و حفظ چه نوع رابطه ای را از ما 

دارند؟
کــدام یک از آنهــا برقــرار شده 

است؟
این روابط چگونه با کل اجزای مدل 

کسـب و کار ما تلفیق می شوند؟
هزینه آنها چقدر است؟

  
درآمدزایی

واقعاً  بهایی  چه  به  ما  مشتریان 
پول می دهند؟ آنها در حال حاضر 
چه بهایی می پردازند؟ آنها در حال 
می پردازند؟  را  بها  چگونه  حاضر 
چگونه  که  می دهند  ترجیح  آنها 
بپردازند؟ هر جریان درآمد چگونه 

به درآمد کل کمک می کند؟

منبعیابی
ارزش  برای  اصلی  منابع 
پیشنهادی، کانال توزیع، ارتباط 
چه  درآمد زایی  و  مشتری  با 

هستند؟

ارزشپیشنهادی
ارائه  مشتریانمان  به  ارزشی  چه 
مسائل  از  کدام یک  می دهیم؟ 
می کنیم؟  حل  را  مشتریانمان 
)محصوالت  ما  پیشنهادی  بستة 
به مشتریان مختلف  و خدمات( 
نیازهای  از  کدام یک  چیست؟ 

مشتریان را برطرف می کنیم؟

کانالتوزیع
از طریق چه کانال هایی می توانیم 
به بخش مشتریان دسترسی پیدا 
کنیم؟ در حال حاضر چگونه به 

آنها دسترسی داریم؟ 
یکپارچه  چطور  ما  کانــال های 

شده اند؟
عملکرد  کدام یک بهتراست؟

پرهزینه ترین   کانا ل ها کدام اند؟
چطور آنها را با نیاز های مشتریان  

هماهنگ  می کنیم؟

شریکیابی
شرکای کلیدی و تأمین کنندگان 

کلیدی ما چه کسانی هستند؟ 
منابع اصـــلی به دست آمـــده از 

شرکای مان کدام اند؟ 
فعالیت های اصلی انجام شده توسط 

شرکای مان کدا  م اند؟

فعالیتهایکلیدی

با  ارتباط  توزیع،  کانال  پیشنهادی،  ارزش  برای  اصلی  فعالیت های 
مشتری و درآمدزایی چه هستند؟

ساختارهزینهها

مهم ترین هزینه های اصلی ما در مدل کسب و کار کدام اند؟
ما  اصلی  فعالیت های  ما کدام اند؟ گران ترین  اصلی  منابع  گران ترین 

کدام اند؟

ب(بومکسبوکار

مهارتهایکارآفرینی:ویژگیهایکارآفرین
نظمدرونی)خودنظمی(
تواناییپذیرشخطر
خالقیتونوآوری
گرایشبهتغییر

پشتکار

مهارتهایفنی:
تواناییانجامعملیات)اجرایی(

ارتباطاثربخش
طراحی

تحقیقوتوسعه
مشاهدهفعاالنهمحیط

مهارتهایمدیریتی:
برنامهریزی

تصمیمگیری
انگیزش
بازاریابی

مدیریتمالی
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مراحلثبتکردنوایجادیکشرکتدانشبنیان

منمیخواهمیکشرکت
دانشبنیانداشتهباشم!!!

زمینه در توسعه و تحقیق
تخصصموردعالقه

آیاکاال/خدمتموردنظردر
لیستدانشبنیاناست؟؟؟

بازدید و ارزیابیمستندات
شرکت از کارگزار حضوری
واعالمنتیجهبهکارگروه!!!

اعالمنتیجهنهاییتأییدیه
دانـشبنیانشـدنتوسط
کارگروهارزیابیبهشرکت

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیاشرکتثبتشدهدارم؟؟؟
یکشرکتدرموضوعموردعالقه

ثبتمیکنم!!!

از جدید خدمت / کاال تأییدیه
وتشخیص ارزیابی کارگروه طرف
صالحیتشرکتهایدانشبنیان!!!

تأییدیه کارگزار معرفی و تعیین
طـرف از دانشبنیان صالحــیت

کارگروهارزیابی

تجدیدنظر درخواست و اعتراض
برایدانشبنیانشدن

قابلیت با خدمت / کاال یک شرکت آیا
دانشبنیانشدنتولیدارائهمیکند؟؟

تکمیلفرمپیشنهادکاال/خدماتجدید
برایاضافهشدندرفهرستدانشبنیان

ارسالاطالعاتتکمیلیبهکارگزار
تعیینشده

با دارم دانشبنیان منیکشرکت
حمایتهایمتعدد

و درخواستی اطالعات تکمیل و سامانه به ورود
ارسالنهاییدرخواستبررسیبهکارگروه

صالحیت تشخیص و ارزیابی سامانه به مراجعه
شرکتهایدانشبنیانودریافتنامکاربریورمزعبور

معافیتهایگمرکی کریدورصادرات

تسهیالتمالی لیزینگمحصوالت

معافیتهایسربازی معافیتهایمالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواعمعامالترقابتی
روشمناقصه

و  رقابت  به  را  یا خدمت موردنیاز خود  روشی است که در آن سازمان های عمومی، خرید کاال 
با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را  مسابقه می گذارند و 

پیشنهاد می کنند، معامله می نمایند.
روشمزایده

یکی دیگر از روش های پیش بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای 
انعقاد پیمان های عمومی می باشد.

مزایده ترتیبی است که در آن اداره و سازمان، فروش کاالها و خدمات یا هر دو را از طریق درج 
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با 

شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد می کند، منعقد می سازد.

مراحلدریافتپروانهکسب

مراجعه به اتحادیه مربوط

تقاضای پروانه کسب

 ارائه مدارک شامل: 

فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه  کارت پایان خدمتمدرک تحصیلی

12 قطعه عکس 4×3 کارت ملی

  ارائه تأییدیه اماکنارائه تأییدیه عدم اعتیاد

سند اجاره نامه یا مالکیت محل کسب

ارائه آزمون فنی برای صنوف مشمول

 بازرسی محل کسب

ارائه معاینه پزشکی و بهداشت صنوف مشمول

ارائه تأییدیه عدم سوء پیشینه

ارائه تأییدیه شهرداریارائه تأییدیه دارایی

ارائه فیش ابطال تمبر پروانهارائه فیش تعویض پروانه 

ارائه فیش بازرگانی تمرکز وجوه

صدور پروانه کسب

ارائه تأییدیه مجمع
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اسنادتجاری
 تعریفسفته

سفته یا سند طلب از نظر لغوی چیزی است که کسی برحسب آن از دیگری به رسم عاریت یا 
قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد. 
قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است: 

»سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه 
در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید«. )مفاد ماده 307(

 چک
چک  نوشته اي است که به موجب آن صادرکننده وجوهي را که نزد محال علیه دارد کاًل یا بعضاً 

مسترد یا به دیگری واگذار نماید. 
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاي صادرکننده برسد چک نباید وعده داشته باشد.

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ـ ممکن است به دیگری 
منتقل شود.

وجه چک باید به محض ارائه کارسازي شود.
اگر چک در وجه حامل باشد کسي که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر )پشت( آن را امضا 

یا مهر نماید.
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عقوداسالمی
اسالم برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسالمی مؤید این مطلب است که در 
حوزه اقتصاد معیشت و تأمین رفاه هم روش های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخت، 

بانکداری اسالمی و عقود اسالمی از آن دسته هستند.
در بینش اسالمی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است بنابراین عملیات بانکداری باید بدون 
بهره انجام شود و اسالم روش هایی را برای جایگزین کردن بهره پیشنهاد می کند که از آن جمله 

می توان از عقود اسالمی نام برد.
به طورکلی عقود اسالمی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از:

مدیریت تولید

مدیریتتولید

فرایندساختوتولید

تولیدیخدماتی

ورودیها
مواد خام

نیروی انسانی
سرمایه

ماشین آالت و تجهیزات
دانش و تکنولوژی

خروجیها
کاال

خدمات

فروشاقساطی،اجارهبهشرطتملیک
َسَلف،خریددینجهال،ضمان ((

مشارکتمدنی،مشارکتحقوقیمضاربه،
مزارعه،مساقات ((

عقود مبادله ای

عقود مشارکتی

عقوداسالمی  سرمایه گذاریقرض الحسنه
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منابعتولید

عالئممورداستفادهدرنمودارجریانفرایند

سیستمهایتولید

تصمیمگیری حرکت،حملو
نقل،ارسال

بازرسیدر
حینعملیات

مدتزمانانتظار،تأخیر،
رفتنبهمرحلهبعد

بایگانی،انبار،
نگهداری

بازرسیوکنترل عملیات

سیستمهایتولید

تولیدپیوسته

یک یا چند نوع مواد 
اولیه توسط عبور 

نوبتی از ماشین آالت 
تبدیل به محصول 

می شوند. مانند کارخانه 
تولید روغن نباتی، 

پتروشیمی ها، کارخانه 
سیمان، پاالیشگاه ها و...

محصوالت متنوع 
براساس درخواست 
مشتری و به دلخواه 
تولید می شود. مانند 

برج سازی، ماشین سازی 
و ...

در سیستم تولید 
پروژه ای، در هر زمانی 
براساس شرایط مختلف 

 یک سری 
  محصوالت مختلف 
و متفاوتی با هم 

تولید می کنند. مانند 
شرکت های دارویی یا 

چاپ اسکناس و کتاب و...

در سیستم تولیدی 
انبوه، محصوالت 

محدودی را در مقدار 
بسیار زیاد تولید می کنند. 
مانند کارخانه های تولید 
خودرو، خودکار، لوازم 
خانگی و یا شرکت های 
تولیدکننده میخ و پیچ و...

تولیدانبوهتولیدپروژهایتولیدسفارشی

سرمایه
)پول(


نیروی
انسانی


ماشینآالت
وتجهیزات

انرژیمواداولیه

دانش

زمان

منابعتولید
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انواعمدیریتدرتولید

مدیریتزمانباماتریس»فوریـمهم«

زمانیبرایانجامآندرنظربگیر

حذفشکن

مهمـغیرضروری

غیرمهمـغیرضروری

هماکنونانجامبده

بهدیگرانمحولکن

مهمـضروری

غیرمهمـضروری

مدیریتزمان

وسیله ای جهت 
صرفه جویی و 

جلوگیری از اتالف 
وقت، داشتن آمادگی 
قبلی برای فعالیت ها 
و کاهش حجم کار به 

شمار می رود.

مدیریتمواد
اولیه

 به منظور جلوگیری 
از هزینة باالی خرید 

و حمل و نقل و 
نگهداری مواد و 

همچنین ممانعت از 
اختالل در برنامه  ریزی 
و تأمین به موقع مواد 
اولیه صورت می گیرد.

مدیریت
ماشینآالتو
تجهیزات

 به منظور تهیه و 
تأمین ماشین آالت 
و ابزارآالت مناسب 
و سازمان دهی آنها 

صورت می گیرد.

مدیریتمالی

عبارت از تأمین 
نیازهای مالی با 

ارزان ترین روش، و 
هزینه نمودن منابع 
مالی در دسترس به 
بهترین شیوه و در 

زمان مناسب می باشد.

مدیریتمنابع
انسانی

عبارت از شناسایی، 
انتخاب، استخدام، 
تربیت و پرورش 
نیروی انسانی به 
منظور دستیابی 
به اهداف سازمان 

می باشد.
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مراحلتوسعهمحصولجدید

منابعالزمبرای
تولیدایده

پرس و جو
 از متخصصان

پژوهش در 
مورد محصول

کسب نظر 
مشتریان

انواع
امکانسنجیبرای

داشتنایدههوشمندانه
وآینده

امکان سنجی 
بازار

امکان سنجی 
فنی ـ اقتصادی

امکان سنجی 
فنی

عواملموثربرتقاضایبازار

محصول

مکانعرضه

ترویجقیمت

کشفوشناساییایده

معرفیبهبازار
وتجاریسازی

غربالگریایدهها

تحلیلآزمونوکشف
بازاراولیه

توسعهمفهوم

آزمون
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ساختارکلینمودارعلتومعلولیااستخوانماهی
افراد

فقدانآموزشصحیح

کمبودآموزشی

نبودبرنامهریزیکافی

توالینادرستعملیات

روشهایغیرعلمی

زمانهایاتالفشده

تخصیصنادرستفعالیتها

روشها

فرایند

بازرسینادرست

فرایندعملیاتاشتباه

طوالنیبودنفرایند

تغییراتآبوهوا

تغییراتتکنولوژیکی

تغییراتاقتصادی

سیاسی تغییراتاجتماعیـ

محیط

مواد

فقدانثباتکیفیت

حملونقلنامناسب

تمامشدنمواد

فرسودهبودن

نامناسببودنابزارها

خرابی

سرعتپایین

ابزارهاوماشینآالت

مراحلانجامفرایندمدیریتپروژه

تعریفسیستم
برنامهریزیپروژه

سازماندهی
پروژه

کنترل
پروژه

پایان
پروژه

مفهومکیفیتازدودیدگاه

دیدگاهتولیدکننده
عملکرد  سطح  تولید،  فرایند  طراحی  نوع  کیفیت 
نظارت  و  آموزش  ماشین آالت،  فناوری  و  تجهیزات 

کارکنان و روش های کنترل کیفی

دیدگاهمشتری
مشخصه های کیفیت کاال 

مشخصه های کیفیت خدمات

هزینههایکیفیت

هزینه های ناشی از ارائه 
محصول بی کیفیت

هزینه های به دست آوردن 
کیفیت خوب

مشخصههای
کمیکهقابلاندازهگیریباشندنظیر

قطر،وزنیاحجم

اندازهگیری
کیفیتکاالها

مشخصههای
کیفییاوصفینظیررنگ،بو،طعم،
سطحصاف،ارگونومیکبودنو...
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چرخهانجامکار

اجرا

اقداماصالحی

برنامهریزی

بررسی

مراحلمدیریتهزینهپروژه

برنامهریزی
منابعکاری

برآوردهزینهو
برنامهریزیبودجه

در هزینه کنترل
طولاجرایپروژه

عوامل
پروژه

مدیر
 پروژه

سرپرست 
گروه پروژه

اعضای گروه 
پروژه

مراحلمدیریت
زمانپروژه

تعریف
 فعالیت ها

تهیة
زمان بندی

کنترل 
زمان بندی

برآورد
 زمان

ارتباط 
فعالیت ها

فعالیتهای
مدیریت
پروژه

حداقل 
نمودن زمان 
اجرای پروژه

انجام 
به موقع کارها 

 بر اساس
بودجه

حداکثر 
استفاده از منابع 
و جلوگیری از 

اتالف آنها
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کاربرد فناوری های نوین
اولویتهایعلموفناوریبراساسسندجامععلمیکشور

اولویتهایالفدرفناوری: فناوری هوافضا، فناوری ارتباطات و اطالعات، فناوری هسته ای، 
فناوری  زیست محیطی،  فناوری  زیستی،  فناوری  گاز،  و  نفت  فناوری های  میکرو،  و  نانو  فناوری 

فرهنگی و نرم
اولویتهایبدرفناوری: لیزر، فوتونیک، زیست حسگرها، حسگرهای شیمیایی، مکاترونیک، 
و  حفظ  )پلیمرها(،  بسپارها  نوترکیب،  مواد  کشتی سازی،  نیم رساناها،  روباتیک،  و  خودکارسازی 
ذخایر ژنی، اکتشاف و استخراج مواد معدنی، پیش بینی و مقابله با زلزله و سیل و پدافند غیرعامل

اولویتهایجدرفناوری: اپتوالکترونیک، کاتالیست ها، مهندسی پزشکی، آلیاژهای فلزی، 
ترافیک و شهرسازی، مصالح ساختمانی  نقل ریلی،  مواد مغناطیسی، سازه های دریایی، حمل و 

سبک و مقاوم، احیای مراتع و جنگل ها و بهره برداری از آنها، فناوری بومی

منحنیپیشرفتفناوریازشروعتاپایان

ژی
ولو

کن
دت
کر

مل
رع

امت
پار دوره

اختراعجدید

جنینی

دورهبهبود
تکنولوژی

رشد

دورهبلوغ
تکنولوژی


بلوغ

زمان

پیرشدن

حدفیزیکی
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تجسمیازفناوریهادرآیندهنزدیک

هوشمصنوعی

بیوتیک

مواداولیه

کاالی
هوشمند

)الکترونیکی(

فضا

انرژیسبز

جنگ

روبوتیک

پول

)ارتباطات(اینترنت

سختافزار
)گجت(

زمان
حاضر

حسگرها

ضبط
ویدئو
پروسیو

تلفنهای
بیکو

محاسبه
ابری

نمودار
اجتماعی

پن

دستگاه
ترجمهدقیق

ماشینهای
مبتنی

برفرکانس
خوددرمانیباال

نشانگرهای
ایمنی

درمان
ازراهدور

موادمتا
پنهان

ازدحام
روباتیک

روباتهای
اجتماعداخلی

غیرنقدی
)بدونپول
کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت
بینسیارهای

لوتزم
زبانها

مه
سودمند

کشاورزی
معکوس

گوشت
ترکیبی
مصنوعی

بازخورد
زیستی

)بیوفیزیک(
اپتونگسیس

اندام
مصنوعی

درمان
سلولهای
بنیادین

تشخیص
پزشکی

تفسیر
ترجمه
طبیعی

نرمافزار
عامل

موتورهای
تصفیهکننده

مواد
متا

سیم
نانو

نانو
لولههای
کربنی

آسانسور
فضایی

صنعت
توریسم
فضایی

فضاپیمای
اختصاصی

چاپ
سهبعدی

ممریستور

چاپبر
رویتقاضا

NUI
)نرمافزار(

پایگاه
قمربر

انرژیحرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفادهغالب
ازتجدید
شویندههای

سفربا
رآکتورموج

برداشت
بیومکانیکی

شبکه
هوشمند

پیزو
الکتریکی

تولید
برقمحلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هیتیز

تشخیص
حیاتی

تشخیص
ژست

سهبعدی

پیشبینی
صوتی

تبلتو
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپروژکتور

پوشیدنی

نمایشگر
رتینا

نمایشگر
جاسازیشونده

پارچهای

صفحه
نمایش

جاسازیشونده

صفحات

لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخهعمرمحصول

سطوحمختلفکسبوکاردردنیایدیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربردفناورینانو

فناورینانو

کاربردهای
فناورینانو

الکترونیک

انرژی

زیست

پزشکیو
داروسازی

خودروسازیکشاورزی

ساختمان

نساجی

نفتو
پتروشیمی

ویژگیهایکالندادهها

وجودحجمانبوهیازدادههایتولیدشدهوذخیرهشدهاندازه

گوناگونیوتنوعزیاددادههایموجود

سرعتتولیدکالندادههابسیارباالست

بسیاریازدادههایکالندرلحظهایجادشدهوازبینمیروندکه
مشکالتذخیرهسازیرابههمراهدارد

کیفیتوکاملبودنکالندادهمیتواندبرنوعتحلیلهاتأثیرگذارباشد

تنوع

سرعتتولید

ناپایداری

درستی
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نمرهنهاییواحد/ساعتنامدرس)شایستگیفنیوغیرفنی(کددرس

.......
کارگاه 1-11

..................
8

.......
کارگاه 2-11

..................
8

3کارگاه نوآوری و کارآفرینی88220

88230

88240

مدیریت تولید

کاربرد فناوری های نوین
2

کارنامه دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه یازدهم 
ـ  شاخه فنی و حرفه ای رشته:

پودمان
مالحظهنتیجهنمرهساالنه

12345
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نوع
درس

کدونام
نمرهکلشایستگیمستمرنامپودمانشمارهدرس

نتیجهپودمان

نی
یف

تگ
س
.......-شای

کارگاه 1-11

...............

1

2

3

4

5

نی
یف

تگ
س
.......-شای

کارگاه 2-11

..............

1

2

3

4

5

ی
رفن

غی
ی
تگ
س
88220- شای

کارگاه 
نوآوری و 
کارآفرینی

حل خالقانه مسائل1

نوآوری و تجاری سازی محصول2

طراحی کسب و کار3

بازاریابی و فروش4

ایجاد کسب و کار نوآورانه5
ی
رفن

غی
ی
تگ
س
شای

-88230

مدیریت تولید

تولید و مدیریت تولید1

مدیریت منابع2

توسعه محصول جدید3

مدیریت کیفیت4

مدیریت پروژه5

ی
رفن

غی
ی
تگ
س
88240-شای

کاربرد 
فناوری های 

نوین

سواد فناورانه1

فناوری ارتباطات و اطالعات2

به کارگیری چرخه ایده تا محصول3

کاربرد انرژی های نو4

فناوری های همگرا- به کارگیری 5
مواد نوترکیب

ریزنمراتدروسشایستگیهایفنیوغیرفنیپایهیازدهمـرشته:
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