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1-10 مقدمه
امروزه نياز به توليد نرم افزار هايي با نيازمندي  هاي متغير، زمان تحليل سريع، مديريت ريسک آسان و سازگاري در برابر 

تغييرات محيط، به يک اصل انکارناپذير تبديل شده است. برنامه ريزي جامع اوليه و طراحي  هاي سنگين قبل از ساخت 

نرم افزار که در روش  هاي سنگين  وزن متداول است پاسخگوي چنين نيازمندي  هايي نيست. همچنين به دليل حجم 

باالي مستندات، در اين روش  ها، سرعت توسعه سيستم تا حد بااليي کاهش مي يابد. بنابراين، ابداع روش  هاي جديد 

براي توليد نرم افزار به عنوان يک ضرورت مطرح شد. در چند سال اخير، روش  هاي جديدي منطبق بر نيازمندي  هاي 

از شيوه  هاي  ارزيابي علل رشد استفاده  ذکرشده عرضه شد ه اند که به عنوان روش  هاي سبک وزن شناخته مي شوند. 

سريع االنتقال در برابر روش  هاي سنگين وزن حاکي از آن است که اين قبيل روش  ها عالوه بر تسريع در مراحل تحليل 

و ساخت نرم افزار، داراي قابليت هماهنگي همزمان پروژه با تغييرات و نياز هاي جديد در حين انجام فرايند ساخت 

نرم افزار مي باشند. به دليل نبود چهارچوب مشخص براي ساخت نرم افزار با استفاده از روش  هاي سبک وزن، ارزيابي و 

انتخاب روش خاص براساس ويژگي  هاي يک پروژه، کار دشواري است. 

  با کمی دقت به شرکت  های توليد کننده و ارائه دهنده خدمات و راهکار های نرم افزاری درمی يابيم که نقطه تمرکز 

اغلب اين شرکت  ها تنها معطوف به بعد هزينه و قابليت  های محصول نرم افزاری خود است. اگر چه توجه به موارد 

مذکور در انتخاب نرم افزار بسيار مهم هستند ولی موارد ديگری نيز وجود داشته که از درجه اهميت بااليی برخوردار 

بوده و توليدکنندگان را در امکان ارائه خدمات و راهکار های نرم افزاری خود آن هم فراتر از بحث هزينه و قابليت  های 

نرم افزار به شکل کاماًل حرفه ای ياری می دهد.

استاندارد انتخاب نرم افزار
هر نياز معنی داری، می تواند پاسخی مناسب در جهت انتخاب صحيح يک محصول باشد.

 شناخت يک راهکار يا محصول نرم افزاری در انتخاب يک تهيه کننده و يا ارائه دهنده مطمئن، تنها بخشی از يک 

فرايند انتخاب صحيح نرم افزار است. بهترين حالت اين است که به شکل موازی فاکتور های ديگر را نيز ارزيابی کنيم. 

10-2
چگونه نرم افزار مورد نیازمان را انتخاب کنیم؟
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در اينجا سعی شده است معيار های انتخاب نرم افزار مورد ارزيابی قرارگيرند. مطمئنًا نتيجه اين ارزيابی که به شکل 

ترکيبی با ديگر عوامل از قبيل پاسخ به rfp، ارائه نسخه نمايشی درون سايت و ديگر مراجع و موارد قرار خواهد گرفت، 

مفهوم معيار انتخاب نرم افزار را صريح بيان خواهد داشت. 

آنچه باید در مورد شرکت نرم افزاری بدانیم
از يک شرکت ارائه دهنده نرم افزار بايد اطالعاتی در اختيار داشته باشيم. آخرين تغييراتی که آن شرکت در سال  های 

انتقال کارشناسان و مديران فنی، تغيير  اخير داشته از طريق شاخص  هايی مانند تغيير در ساختار سازمانی – نقل و 

وضعيت رتبه در شورای عالی انفورماتيک وجايگاه بين المللی شرکت، آخرين تغييراتی که محصول در سال  های اخير 

داشته با بررسی شاخص  هايی مانند دفعات به روزرسانی )کاهش خطا، باالبردن کارآيی، ارتقای فنی محصول منطبق با 

فناوری روز( افزودن ماجول  های عملياتی جديد از جمله اطالعات مورد نياز است.

همچنين تغييرات مهمی که شرکت برای محصول نرم افزاری خود پيش بينی کرده و يا در دست اقدام دارد با در نظر 

گرفتن شاخص  های شناسايی نياز های جديد، شناسايی مشکالت عملياتی محصول، مقياس پذيری، حفظ و گسترش 

يکپارچگی و اطالع از اينکه کارشناسان شرکت مذکور در چه سطحی به شکل اجرايی و عملياتی در مسائل درگير بوده 

و اينکه آيا توانايی و دانش فنی مربوطه را دارا هستند با در نظر گرفتن شاخص  های تسلط به دانش مربوطه، دارای 

مدارک تخصصی معتبر و مرتبط، دارای تجربه و پيشينه فنی، عضويت در تيم طراحی و توسعه محصول مربوطه، از 

ديگر اطالعات مورد نياز هستند.

بررسی شاخص  های بررسی وضعيت قانونی استفاده از نرم افزار بسته به محدوده جغرافيايی مشتری )تحريم( برای 

اين محدوده جغرافيايی  قانون تجاری در  منع  يا  دارای محدوديت  ارائه دهنده  آيا شرکت  اين سؤال که  پاسخ  يافتن 

امکان  فوق،  محدوديت  بدون  نمايندگی  های  ساير  معرفی  شاخص  های  بررسی  يا  و  هستند  پروژه  اجرای  درجهت 

برون سپاری با حفظ مفاد قرارداد برای دانستن اينکه درصورت رويارويی با تحريم  های فناوری و سياسی چه راهکاری 

از طرف شرکت ارائه دهنده، پيشنهاد می شود از ديگر اطالعات مورد نياز در خصوص يک شرکت نرم افزاری است.

ساختار فنی
از نظر فناوری و معماری نرم افزار بايد پاسخ سؤاالتی را بدانيم. مثاًل آيا فناوری به کارگرفته شده، توانايی کافی جهت مديريت 

و کنترل حجم جاری و آتی تراکنش  ها را داشته و اينکه آيا قابليت مقايسه پذيری را دارد؟ آيا سرعت اجرای سيستم برای 
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اجرای کار روزانه قابل قبول است ؟ آيا بومی سازی باعث ايجاد اختالل درچارچوب اصلی و يا نسخ بعدی نرم افزار نمی شود؟ 

آيا مشخص است چه نوع و چه تعداد پايگاه داده و سرور برای استفاده اين نرم افزار مورد نياز است؟

قابلیت  ها
از ديدگاه قابليت و توابع عملياتی نرم افزار نيز بايد پاسخ اين قبيل موارد را بررسی کنيم، آيا اين محصول مناسب با 

نياز های ما بوده و آنرا پوشش می دهد؟ برای مشخص شدن اين موضوع بايدشاخص  ها مانند پوشش همه جانبه نياز ها، 

قابليت تطبيق با قوانين حاکم بر نظام موجود مورد بررسی قرار گيرد. به طور مثال بايد مشخص شود آيا اين نرم افزار 

است؟  درک  قابل  و  ساده  استفاده،  برای  محصول  اين  ساختاری  منوی  آيا  می کند.  اسالمی پشتيبانی  عقود  از  بانکی 

شاخص  های پاسخ به اين سؤال، سهولت در استفاده، راهنمايی سريع طيف مختلف کاربران برای رسيدن به اهداف 

است و آيا راهنمای کاربران اين محصول ارزشمند بوده و دارای سهولت در استفاده است؟ آيا امکان اين وجود دارد که 

کاربر بتواند فايل راهنما را بسته به نياز خود بومی سازی کند؟ شاخص  های بررسی اين موضوع نيز جامعيت در فايل 

راهنما، فايل راهنمای به تفکيک، ساده در ويرايش و قالب، امکان اضافه کردن سرفصل  های جديد با تأييد راهبر سيستم 

است. آيا نرم افزار برای سطوح متفاوت کاربر، قابليت تعيين سطح دسترسی را دارد؟ آيا اين محصول دارای گزارشات 

سودمند و استاندارد است؟

همچنين به لحاظ هزينه محصول بايد بدانيم آيا هزينه استفاده از نرم افزار متناظر به عملياتی است که پيشنهاد شده؟ برای 

مشخص شدن اين امر شاخص  هايی همچون هزينه منطقی، مقايسه با نرم افزار های مشابه، اهميت سرويس  های ارائه شده 

بايد مورد ارزيابی قرار گيرد. و آيا هزينه اختصاصی برای پايگاه داده با در نظر گرفتن موارد امنيتی منطقی و قابل اجراست؟ 

آيا هزينه پشتيبانی، منطقی و با عرف به شکل ميانگين 15% قابل اجراست؟ شاخص پاسخ به اين سؤال توافق طرفين است. 

تناظر هزينه نرم افزار با هزينه پياده سازی آن چگونه است؟ 

خدمات و پشتیبانی
به لحاظ خدمات و پشتيبانی نيز بايد با در نظر گرفتن شاخص  هايی به پاسخ اين قبيل سؤاالت دست يابيم. آيا تيم 

اجرايی شرکت ارائه دهنده، برای پياده سازی و ارائه محصول آمادگی الزم را دارد؟ شاخص  های بررسی اين امر تعداد 

کافی پرسنل فنی، قابليت کار به شکل تيمی، رعايت اصول ساختار اليه ای، تجربه کافی است و در کجا و به چه شکل 

به سؤاالت فنی به شکل جامع و کامل پاسخ داده می شود؟ آيا ارائه دهنده از پاسخ به سؤاالت اجتناب نمی کند؟ آيا 
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مجری، پروژه را به شکل اجرای کامل )turn key( ارائه می کند؟ شاخص  های برررسی اين موضوع انجام پروژه تا 

اجرای عملياتی آن است و اينکه چه نوعی از مديريت پروژه قابل اجراست؟ چه نوع آموزش  هايی در دست اجراست؟ 

طرح آموزشی چيست؟ ميانگين تجربه گروه پشتيبانی برای محصول مورد نظر چقدر است ؟به چه روشی مشکالت 

ارائه  آيا  آيا پشتيبانی 24×7 قابل اجراست؟  وخطا های ضروری و غيرضروری سيستم، در اسرع وقت مرتفع شود؟ 

دهنده محصول توانايی رسيدن به زمان و تاريخ پيشنهادی، جهت اجرای عملياتی سيستم را دارد؟ آيا مجری می تواند 

متد طراحی مجدد را در پردازش تجاری خود به عنوان بخشی از پياده سازی داشته باشد؟ آيا ارائه دهنده تجربه کافی 

و مرتبط دراين صنف خاص صنعت را دارد؟

دانستن پاسخ سؤاالت مذکور می تواند برای کسب اطالعات در زمينه خدمات و پشتيبانی مفيد باشد. سنوات کاری و 

حرفه ای آن شرکت روی محصول مورد نظر چند سال است؟ اولين نسخه محصول در چه سالی عرضه شده و نسخه 

حاضر چه حدود قيمتی دارد؟ آيا روند مالی شرکت هرساله سير صعودی داشته است؟ گردش مالی در بخش مديريت 

فنی، مديريت فروش محصول،  نيزافزايش درآمد مديريت بخش  اين موضوع  بوده است؟ شاخص  های  به چه شکل 

ارتقای کمی مالی بخش مديريت است. آيا شرکت ارائه دهنده، تغييری در ساختار سازمانی بخش فنی برای محصول مورد 

نظر، داشته است؟برای مشخص شدن اين امر بايد شاخص  های افزايش نيرو های متخصص در حوزه محصول، کاهش 

متخصصان، علت و انگيزه را مورد بررسی قرار داد و بايد مشخص شود که آيا در سال گذشته حساب اصلی شرکت دارای 

نوسانات افزايش و يا کاهش سرمايه بوده است؟ آيا امکان بازديد از سايت مشتريان آن شرکت وجود دارد؟

اينها سؤاالتی هستند که پاسخ آنها را به لحاظ سوابق فعاليت ارائه دهنده محصول بايد بدانيم.

در طراحی يک نرم افزار رعايت اصول استاندارد طراحی، استفاده از الگو های آماده و بهره گيری از روش  های نوين بسيار 

مهم است، ولی نکته مهم اين است که در اصل کاربران، باعث می شوند يک پروژه نرم افزاری به نتيجه برسد. يعنی 

فناوری و پروسه استفاده شده، در حقيقت در رده دوم اهميت قرار دارند.  بسياری از ما با پروژه  های نرم افزاری ای که 

بدون هيچ گونه اصولی تهيه می شوند، مواجه شد ه ايم و ديد ه ايم که کار با اين گونه پروژه  ها تا چه اندازه مشکل است. 

10-٣
نرم افزار مناسب براي پیاده سازی پروژه
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در اين پروژه  ها مشکالت عمد ه ای که پيش می آيند عبارتند از: عدم توانايی توليدکنندگان در تشخيص نياز های کاربران، 

وجود ايراد های )error  ها( تکراری، تأخير در ارائه محصول و... . از طرف ديگر، مشتريان اين گونه نرم افزار ها از عدم 

پاييِن نرم افزار های توليدی و افزايش هزينه  ها  دقت در ارائه برنامه زمانبندی دقيق از طرف طراحان سيستم، کيفيت 

شکايت دارند. 

در اين پروژه  ها برنامه نويسان ساعت  های زيادی را صرف تهيه نرم افزاری می کنند که مملو از مشکل است و تالش 

آنان چنان که بايد، مؤثر نيست. وقتی با اين مشکالت مواجه می شويم، به اين فکر می افتيم که بايد در کار خود روش 

و روی های درست داشته باشيم که فعاليت  های مربوط به پروژه در آن مشخص و منظم باشد، نياز های کاربران در آن 

مشخص باشد و خروجی نرم افزار و محصوالت پروژه با موفقيت توليد شوند. 

برای اين کار می توانيم به تجربيات کسب شده در پروژه  های گذشته خود مراجعه کنيم و فعاليت  های موفقی که در آن 

پروژه  ها انجام شده است را دوباره انجام دهيم و از کار هايی که باعث مشکل در آن پروژه  ها گشته اند، پرهيز کنيم. البته 

نمی توانيم با اين کار از وجود مشکل در نرم افزار خود مطمئن باشيم؛ زيرا مشکالت، چه بخواهيم چه نخواهيم، بروز 

خواهند کرد و از آنجايی که در کار رويه ای ثابت نداريم و تنها از تجربيات قديمی خود استفاده می کنيم، نمی توانيم 

انتظار داشته باشيم که نرم افزار های ما بدون اشکال باشند؛ زيرا ممکن است با مشکلی برخورد کنيم که تا به حال با 

آن برنخورد ه ايم و تجربه ای در رفع آن نداريم. اوايل سال 2۰۰1 تعدادی از محققان و صاحب نظران نرم افزار، گروهی 

به نام Agile Alliance را تشکيل دادند که توانست راه حلی برای تيم  های نرم افزاری پيدا کند تا به سرعت و با کيفيت 

باال نرم افزار توليد کنند و بتوانند اگر تغييری در قسمتی از نرم افزار به وجود آمد، آن را کنترل کنند و اصالحات الزم 

را اعمال نمايند. آنها مدعی هستند که راه بهتری برای توليد نرم افزار پيشنهاد کرد ه اند که کار ما برنامه نويسان را آسان 

کرده است. آنها چند اصل مهم را به عنوان مانيفيست يا بيانيه خود در نظر گرفته اند. از جمله: اهميت نقش اعضای تيم 

در پروژه نرم افزاری، توليد مستندات مناسب برای نرم افزار، اهميت نقش کاربران سيستم و استفاده از آنها در مراحل 

ساخت نرم افزار، و توانايی اعمال تغييرات در نرم افزار در تمامی مراحل توليدی آن. 

 

تولید مستندات 
نرم افزار بدون مستندات را می توان مانند خانه ای تجسم کرد که نقشه سيم کشی برق، لوله کشی و هيچ گونه نقشه  ديگری 

ندارد. حال تجسم کنيد که اگر قسمتی از برق اين ساختمان ايراد پيدا کند، چه کاری می توانيم انجام دهيم؟ يا بايد از 

برقکاری که آن ساختمان را قباًل برق کشی کرده است درخواست کنيم که به ما کمک کند )البته پيدا کردن او نيز کار آسانی 
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نيست و ممکن است هيچ وقت او را پيدا نکنيم(. راه حل بعدی اين است که ديوار های خانه را خراب کنيم تا سيم  ها را 

پيدا کنيم و نقص سيم کشی را برطرف نماييم و به اين صورت در حقيقت يک فاجعه به تمام معنی برای صاحبخانه پيش 

می آيد.  برای پيدا کردن اشکالی کوچک يا ارتقای سيستم برقی چه مشکالتی سر راه خواهند بود؛ اگر نقشه برق ساختمان 

موجود نباشد. حال تجسم کنيد نرم افزاری فاقد مستندات باشد و برنامه نويس آن نيز در دسترس نباشد. 

کد های برنامه نمی توانند به تنهايی و بدون راهنما و مستندات توسط ديگر افراد قابل فهم باشند. طراحان نرم افزار بايد 

مستنداتی فراهم کنند که بتواند به کسی که بعد ها به آن کد ها مراجعه می کند نشان دهد که طراحان اوليه اين سيستم 

چگونه ساختار برنامه را درست کرد ه اند. البته درست کردن مستنداِت زياد و غيرضروری کار درستی نيست و وقت 

تلف کردن است. مهندسان نرم افزار اصطالح خوبی برای مستندات دارند و می گويند: مستندات نرم افزار بايد »کوتاه« 

و »ساکت« باشد. منظور از کوتاه اين است که بايد مختصر و دقيق باشد و منظور از ساکت اين است که نبايد خيلی به 

جزئيات غيرضروری بپردازد و خواننده را خسته نمايد. 

اهمیت نقش کاربران سیستم در پروژه  
نرم افزار را نمی توان مانند اجناس ديگر سفارش داد. نمی توانيد انتظار داشته باشيد که شرح فنی نرم افزاری را بنويسيد و 

از کسی بخواهيد آن را در مدت زمان معين و با قيمت معين به اتمام برساند. پروژه  های نرم افزاری که اين گونه سفارش 

داده شد ه اند، اکثراً شکست خورد ه اند. پروژه  های موفق پروژه  هايی هستند که در آن کاربران به صورت مستقيم در 

مراحل اجرايی پروژه دخيل اند و نظرات مشتريان که همان کاربران سيستم باشند، از ابتدا مورد توجه قرار گرفته است. 

اگر کاربران سيستم در تمامی مراحل توليد نرم افزار حضور داشته باشند و در مورد کار و محصول به دست آمده تا آن 

زمان اعالم نظر کنند، می توان مطمئن بود پس از اتمام کار انتظار باالتری از سيستم نخواهد داشت. 

توانایی اعمال تغییرات در نرم افزار و برنامه ریزی موقت  
به راستی می توان عامل موفقيت يا عدم موفقيت يک پروژه نرم افزاری را در توانايی يا عدم توانايی آن در پاسخ به تغييرات 

دانست؟ برنامه اجرايی پروژه بايد انعطاف پذيری مناسبی داشته باشد و بتوان آن را متناسب با تغييرات احتمالی آينده تغيير 

داد. معموالً مديران پروژه  ها چارت و برنامه زمان بندی پروژه را روی ديوار نصب می کنند. با اين کار می توانند تکاليف هر 

شخص در تيم را کنترل نمايند و قسمت  های انجام شده را با خط قرمز روی آن برنامه مشخص کنند. اما مشکلی که در 

اين قسمت ممکن است پيش آيد اين است که بعد از مدتی ساختار اين برنامه به هم خواهد خورد؛ چرا که اوالً اعضای 
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تيم در مورد پروژه اطالعات خوبی کسب کرد ه اند و برخی از تکاليف آنان غيرضروری خواهد شد. 

از طرف ديگر، مشتری و کاربران آينده سيستم نيز در جريان کار قرار می گيرند و ممکن است نياز های خود را افزايش 

دهند و تکاليف بيشتری برای اعضای تيم به ارمغان بياورند. با اين کار تمام برنامه زمانبندی پروژه به هم خواهد خورد. 

راه بهتری که می توان پيش گرفت اين است که برنامه ای دقيق برای مثاًل دوهفته در نظر بگيريم، برنامه ای تقريبی برای 

دو يا سه ماه آينده مشخص کنيم و برنامه ای باز هم تقريبی تر برای بعد از آن. دليل منطقِی اين گونه برنامه ريزی اين 

است که با اين کار می توانيم اگر مثاًل نياز های کاربر تغيير کرد، در مرحله بعدی برنامه خود آن تغيير را در نظر بگيريم. 

 Agile Development اصول تولید نرم افزار به روش
* جلب رضايت کاربر سيستم با ارائه نرم افزار های با کيفيت  

* نياز های کاربران ممکن است عوض شود؛ حتی در مراحل پايانی پروژه. در Agile Development گروه آمادگی 
قبول هرگونه تغييری را در هر مرحله از پروژه دارد. 

* توليد سريع نرم افزار با تبديل آن به چند قطعه و ارائه آن به مشتری 
* ايجاد محيط کاری مناسب برای اعضای تيم در پروژه 

* يکی از بهترين روش  ها برای گرفتن اطالعات و تبادل آن، ايجاد ارتباط گفتاری با ديگر اعضای تيم در پروژه است. 
* در پروژه  هايی که به روش Agile توليد می شوند، معيار موفقيت پروژه و رويه انتخابی، ميزان رضايت مشتری از 

نرم افزار توليد شده و نياز هايی است که برآورده شد ه اند. 

* اعضای تيم در اين روش در کار خود آهسته و پيوسته عمل می کنند. 
* اعضای تيم در اين روش بايد بيشترين تالش خود را برای نوشتن نرم افزار هايی با کيفيت باال به عمل آورند. 

* انتخاب بهترين و آسان ترين راه برای رسيدن به هدف اصلی پروژه  
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خالصه فصل
امروزه نياز به توليد نرم افزار هايي با نيازمندي  هاي متغير، زمان تحليل سريع، مديريت ريسک آسان و سازگاري در برابر 

تغييرات محيط، به يک اصل انکارناپذير تبديل شده است.  

هر نياز معنی داری، می تواند پاسخی مناسب در جهت انتخاب صحيح يک محصول باشد، می توان معيار های مهم و 

نهفته ديگری برای انتخاب نرم افزاری مناسب و در نتيجه نهايی کردن شرکت ارائه دهنده راه کار را يافته و بازبينی کرد. 

شناخت يک راهکار يا محصول نرم افزاری در انتخاب يک تهيه کننده و يا ارائه دهنده مطمئن، تنها بخشی از يک فرايند 

انتخاب صحيح نرم افزار است.

در طراحی يک نرم افزار رعايت اصول استاندارد طراحی، استفاده از الگو های آماده و بهره گيری از روش  های نوين 

بسيار مهم است، ولی نکته مهم اين است که در اصل کاربران، باعث می شوند يک پروژه نرم افزاری به نتيجه برسد. 

يعنی فناوری و پروسه استفاده شده، در حقيقت در رده دوم اهميت قرار دارند. 

دادند که  را تشکيل   Agile Alliance نام  به  نرم افزار، گروهی  از محققان و صاحب نظران  تعدادی  اوايل سال 2۰۰1 

توانست راه حلی برای تيم  های نرم افزاری پيدا کند تا به سرعت و با کيفيت باال نرم افزار توليد کنند و بتوانند اگر تغييری 

در قسمتی از نرم افزار به وجود آمد، آن را کنترل کنند و اصالحات الزم را اعمال نمايند. آنها مدعی هستند که راه بهتری 

برای توليد نرم افزار پيشنهاد کرد ه اند که کار برنامه نويسان را آسان کرده است. آنها چند اصل مهم را به عنوان بيانيه 

خود در نظر گرفته اند. از جمله: اهميت نقش اعضای تيم در پروژه نرم افزاری، توليد مستندات مناسب برای نرم افزار، 

اهميت نقش کاربران سيستم و استفاده از آنها در مراحل ساخت نرم افزار، و توانايی اعمال تغييرات در نرم افزار در 

تمامی مراحل توليدی آن. 

مهندسان نرم افزار اصطالح خوبی برای مستندات دارند و می گويند: مستندات نرم افزار بايد »کوتاه« و »ساکت« باشد. 

جزئيات  به  خيلی  نبايد  که  است  اين  ساکت  از  منظور  و  باشد  دقيق  و  مختصر  بايد  که  است  اين  کوتاه  از  منظور 

غيرضروری بپردازد و خواننده را خسته نمايد.
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خودآزمایی
1-برای فعاليت  های زير يک نرم افزار مناسب با استدالل  های کافی انتخاب نماييد:

نرم افزار کنترل پروژه

DVD و CD نرم افزار ضبط اطالعات بر روی

نرم افزار کار با رايانه برای معلولين حرکتی

نرم افزار کار با رايانه برای معلولين ذهنی

نرم افزار ويروس يابی

نرم افزار کنترل و نظارت والدين

نرم افزار ويرايش و تدوين فيلم

نرم افزار ويرايش تصاوير

نرم افزار ويرايش متن

نرم افزار مرورگر اينترنت


