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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.
ُه( َس ِسرُّ امام خمینی )ُقِدّ
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هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
بخش های: 1ـ شایستگی های پایه 2ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 3ـ دانش فنی، اصول، 
قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 5 ـ ایمنی، بهداشت و ارگونومی 6 ـ شایستگی های 

غیرفنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزاء

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

اشاعه فرهنگ استفاده از منابع اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه )مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 12

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی در تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان 
دوره متوسطه برای استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز
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عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1، 2 و 3 

4 زیست شناسی 
5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10، 11 و 12
9 کارآموزی

10 درس مشترک گروه

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 
2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

ارزشیابی می شود. نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً 

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان
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آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي گویند.
 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.

 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  
 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 

همزمان توجه داشت.
 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(

 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 
 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 

را کسب کرد. 
 همواره در هدف گذاري، یادگیري و ارزشیابي، تأکید بر کسب شایستگی 

است.

شایستگی )کل(

اجزا و عناصر به صورت جداگانه شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي
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1

فصل 1

شایستگی های پایه
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                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[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}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی



3

   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2     طول قاعده کوچک
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +=

2

A=π.dm.b

A (D d )π= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π= +
2

.D.dA π=
4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ=
2

2
.dA .d.h π= π +

2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π=
2

.d hV .π=
2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π=
3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره

s
Lh h= +

2
2

4
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نسبت و تناسب
1 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم: 

 c=kd و  a=kb  یا   a c k
b d

= =      

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

2 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

 ka
b

= kc و
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b

= × 1a cac
b b

× =a ca (c )
b cb

= ≠0

a a a
b b b

−− = =
−

a b a b
c c c
+ = +

a c ac
b d bd

× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با a c
b d

= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

1 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد.

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

2 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 − ± ∆∆ > ⇒ =


−∆ = − ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

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

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠ 0

am × an = am+n

m m
m n

n n n m
a aa (a )
a a a

−
−= = ≠1

0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠  
0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
− = ≠1 0

مثلثات
1 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد.

ABC داریم: 2 رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة 
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

 روابط بین نسبت های مثلثاتی: 4

    tan α =  sin α 
  cos α (ب                       الف) 

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

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3−2 3( )+1 6 2
4( )−1 6 2

4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

−2 3+2 3( )−1 6 2
4

( )+1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان)
r

=  

L D
r

π=
180

(درجه) 

(درجه) D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R
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cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) −2 3 )- ) +2 3 )- ( )−1 6 2
4

( )+1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )− +2 3( )− −2 3- ( )+1 6 2
4

( )−1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 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.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

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

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= −
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

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

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو کمیت است.
 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 درون یابي و  

پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در خارج از این بازه را برون یابي 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 بیشترین داده

چارک اول چارک سوم

کمترین داده

میانه

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      )p  >0)

y = ax3      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  >0)

x2 = 4py      )p  >0)

y = ax4      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  <0)

y = bx       )b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       )b >1)

x
by log=

y = a  sin )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)

y x
a b

+ =
2 2

2 2 1x y
a b

+ =
2 2

2 2 1
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→
→

→

= = ≠ 0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k

x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A

→ →
= =

 
 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطة a از دامنة آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطة a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطة a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنة خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بیشینه نیروی اصطکاک 
ایستایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نیروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطة مکان زمان 
حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جریان الکتریکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتریکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حرکت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جریان مقاومت های  متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جایی در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاومت های متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نیوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی (سری)
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از



19

انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ک

وم
ر د

نوا
د 

ک

ول
ر ا

نوا
د 

ک

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

کدهای رنگی مقاومت

درصد خطاکد رنگرنگ

-0سیاه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاکستری

-9سفید

5 درصد-طالیی

10 درصد-نقره ای

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضریب انبساط طولی

k
1

 
ضریب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شیشه پیرکس

6-10×23آلومینیوم6-10×12-9شیشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51یخ (در0C ᵒ)6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن
236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب
790گرانیت
800بتون
840شیشه
2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول
3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(
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خالصمخلوط

ترکیب  یونی
پیوند یونی بین عناصر 

سازنده

نافلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به 
گرفتن الکترون دارند 

(تشکیل آنیون)

ترکیب مولکولی
پیوند کوواالنسی بین 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبیه 
فلزها و در برخی شبیه 

نافلزها هستند.

فلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به از 
دست دادن الکترون 
دارند (تشکیل کاتیون)

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا از یک نوع اتم 
ساخته شده است؟

آیا با روش های فیزیکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

ترکیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند یونی پیوند کوواالنسی

جامد فلزی جامد یونی جامد مولکولی جامد  کوواالنسی

اتم ها کاتیون و آنیون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شیمیایی

نوع پیوند شیمیایی

نوع جامد

ذّرات تشکیل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پپتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

انواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و 
فناوری اطالعات و ارتباطات
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  کلیدهای میانبر نرم افزار اتوکد
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 کلید ترکیبی نام دستور

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

صفحه های  در  طرح ها  زدن  جلو  یا  عقب 
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

 Command line اگر نوار خط فرمان یا
در پایین صفحه بسته و قابل مشاهده نبود 

از Ctrl + 9 استفاده کنید.
Ctrl + 9 Command line off/on

پاک کردن صفحه Ctrl + Q Clean Screen on/ off

 نرم افزار اتوکد
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عملکرد کلید ترکیبی نام دستور

snap فعال کردن ابزار F9 snap mode

رسم خط با زاویه های دلخواه F10 polar mode

 object snap  فعال یا غیر فعال کردن
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

  کلیدهای میانبر قابل استفاده در خط فرمان نرم افزار اتوکد )حروف بزرگ یا کوچک(

عملکرد کلید میانبر نام دستور

رسم کمان A Draw ـ ARC

بزرگ نمایی Z View ـ ZooM 

پاک کردن موضوعات انتخابی E ERASE

رسم دایره C Draw ـ CIRCLE

گرد کردن گوشه با شعاع مورد نظر F Modify ـ FILLET

گروه کردن طراحی ها g gRoUP

جابه جا کردن طراحی ها M MoVE

جابه جایی ظاهری پنجره  دید P View ـ PAN

رسم خط L Draw ـ LINE

بریدن بخشی از موضوعات tr TRIM

تهیه کپی  های موازی با موضوع اصلی o offset

ترسیم بیضی el Ellipse

ترسیم چند ضلعی منتظم pol Polygon
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DDNS فناوری
ویژگی هایِ DDNS در جدول دسته بندی شده است:

 اگر به آدرس IP استاتیک نیاز باشد ولی قادر به تهیه آن نباشیم.کاربرد
 اگر ISP آدرس IP استاتیک در اختیار شما نمی گذارد.

مثال

فرض کنید دوربین خود را در شبکه قرار داده اید و با مودم روتر به اینترنت متصل هستید. 
آیپی  یافته. شما  اختصاص  اینترنت شما  به  اتصال  اولین  از  آیپی 79.127.123.250 پس 
را برای اتصال به دوربین در اختیار همکاران قرار می دهید. ولی ISP آدرس IP را تغییر 

می دهد. دوباره الزم است IP جدید را در اختیار همکاران قرار دهید.

روش استفاده

dlinkddns.com 1ـ ساخت حساب کاربری در تارنمای
 myname.dlinkddns.com مثل Subdomain 2ـ تهیه یک

3ـ قرار دادن آدرس در اختیار سایر همکاران
)با تغییر IP نیاز به اعالم به همکاران نیست. تمامی فرایند در پس زمینه به صورت خودکار 

انجام می شود(.

 استفاده از مودم امکانات الزم
 نصب نرم افزار 

GPRS و GSM تفاوت
 Packet ـswitched  یک الیه gPRS / gPRS: general Packer Radio Service در سیستم
به شبکه gSM موجود در تلفن همراه اضافه می شود. در واقع gPRS یا نسل 2/5 تلفن های 
 gSM همراه یک سرویس رادیویی بی سیم، برای ارسال داده است که به نوعی یک مرحله میانی
 ،gPRS UMTS نسل سوم شبکه های مخابرات سیار است. بدین ترتیب سیستم  نسل دوم و 
پهنای باند وسیع تر و امکانات رادیویی بیشتری را در اختیار مشترکین قرار می دهد تا ارسال داده 
با سرعت بیشتری انجام شود که این مقدار 3 برابر سرعتی است که کاربران می توانند از شبکه های 
تلفن ثابت، اطالعات دریافت کنند و تقریباً بیش از 10 برابر سرعت ارسال داده در شبکه فعلی 
داده  تبادل  ولی در  نظر می رسد  به  عالی  ارتباط صوتی  برای   gSM است. در حالی که   gSM
gPRS قوی تر است. تلفن های همراه با اتصال به سرویس gPRS به اینترنت متصل می شوند 
و می توانند اطالعات را فوری و با سرعت باالتری منتقل کنند و کاربر برخالف شبکه gSM که 
از زمان برقراری ارتباط با شبکه، هزینه ها محاسبه می شود در gPRS براساس مقدار اطالعاتی 
اطالعات  که  است  این   gPRS اضافی  مزیت  به عالوه  می کند.  پرداخت  پول  کرده  منتقل  که 
می توانند همزمان با انجام مکالمه صوتی منتقل شوند. مودم gSM وسیله ای است برای ارتباط 
 dial ـup کاربرد آن همانند مودم های  تلفن همراه،  بی سیم  به شبکه های  رایانه ای  سیستم های 
است با این تفاوت که اطالعات را به جای کابل های مسی از طریق امواج الکتریکی انتقال می دهد. 
مودم های gSM مانند مودم های upـdial، هم به صورت داخلی و خارجی موجود است. مزیت مودم 
خارجی در این است که می توان در صورت نیاز به لپ تاپ نیز متصل کرد و مثل تلفن همراه نیاز به 

سیم کارت دارند.



35

از طریق امواج ماکروویو است. طراحان و مهندسان این روش بر آن هستند تا در آینده ای نزدیک، 
دسترسی بی حد و مرز به اینترنت را برای تمامی کاربران تا حد دسترسی به تلفن همراه آسان کنند و 
همان گونه که اکنون در اغلب کشورهای جهان، داشتن و استفاده از یک تلفن قابل حمل، به پدیده ای 

معمولی بدل شده است، دسترسی آسان و نامحدود به مکان به اینترنت، برای همگان حاصل شود.
وای مکس در آینده بسیار نزدیک، اینترنت را در کنار شبکه مخابراتی قرار خواهد داد و چنان 
انقالبی را در این زمینه به وجود خواهد آورد که روشن کردن اکثر رایانه های قابل حمل، خانگی و 
یا خاص، مساوی بااتصال آنها به اینترنت باشد. این استاندارد از طرف IEEE معتبر شناخته شده 

و کد ۸02.1۶ از طرف این سازمان به آن اختصاص  یافته است.

 کاربردهای ایمنی و امنیتی:
این دو روش در  تشابه  برخالف  نشان می دهد که  فای  وای  و  وای مکس  تفاوت های  به  نگاهی 
استفاده از امواج ماکروویو برای تأمین دسترسی اینترنت برای کاربران، وای مکس و وای فای دو 

هستند. جداگانه  سیستم 
وای فای اتصال بی سیم را با بردی کوتاه، حداکثر در حد محوطه یک فرودگاه، نمایشگاه یا کافی شاپ 
از اتصال  )نهایتاً در سطح ۶5 کیلومترمربع( برقرار می سازد. در حالی که در وای مکس صحبت 
بی سیم دست کم در حد یک شهر کوچک است )چیزی در حدود هشت هزار کیلومترمربع.(گذشته 
از این حداکثر سرعتی که فّناوری وای فای برای کاربران فراهم می کند، سرعت دانلود پنج مگابایت 
در ثانیه است و این در حالی است که کاربران فّناوری وای مکس با سرعت شگفت انگیز 50 تا 100 
مگابایت خواهند توانست داده ها را از اینترنت دانلود کنند )به این ترتیب امکان تماشای یک فیلم 
با   کیفیت باال از اینترنت که سرعتی حداقل برابر با 10 مگابایت در ثانیه نیاز دارد برای کاربری که 

در حال حرکت با یک لپ تاپ است به راحتی ممکن خواهد بود(.
تفاوت عمده دیگر وای مکس با وای فای و نیز روش های دسترسی با پهنای باند باال، ارزان بودن 
آن است که هرچند تا رسیدن به این مؤلفه بسیار مهم، راه زیادی مانده است ولی یکی از اهداف 
طراحان آن است. »ارزان بودن« یا حتی »زیاد گران نبودن« چیزی است که برآورده شدن آن 

می تواند تمام فّناوری های رقیب وای مکس را از میدان به درکند.
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 ZigBee , Wimax فناوری

توسعه  آن  که هدف  است  کم مصرف  و  کم هزینه  بی سیم  توری  استاندارد شبکه  یک   ZigBee
استفاده از دستگاه های با باتری طول عمر طوالنی در کاربردهای مختلف کنترل و نظارت بی سیم 
است. دستگاه های ZigBee زمان تأخیر کمی دارند که باعث کمتر شدن جریان متوسط مصرفی 
به همراه رادیوها و میکروکنترلرهایی که حافظه فلش بین  می شود. چیپ های ZigBee عمدتاً 

60ـ256 کیلوبایت دارند به کار می رود.
 IEEE بر پایه الیه فیزیکی و الیه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال که در استاندارد ZigBee
15.4 و 802 برای شبکه های شخصی بی سیم با نرخ انتقال پایین تعریف شده، ساخته شده است. 
این طراحی شامل 4 جز کلیدی : الیه شبکه ـ الیه کاربرد ـ اشیا دستگاه  )ZigBee )ZDo    ـ 
استفاده کنندگان  به  را  اجازه شخصی سازی  که  تولیدکننده  توسط  تعریف شده  کاربردی  اشیا  و 

می دهند و از یکپارچه سازی سیستم حمایت می کنند.
ZigBee یکی از استانداردهای جهانی پروتکل ارتباطات است که توسط کارگروهی ویژه تحت
IEEE 802/15 تعریف شده است. این استاندارد چهارمین استاندارد موجود در این شاخه است و 
همچنین جدیدترین استاندارد در این زمینه به شمار می رود و در دستگاه هایی نرخ انتقال داده و 
مصرف توان بسیار پایین دارند و در واقع ویژگی اصلی آنها طول عمر درازمدت باتری آنها است، 

به کار می رود.
کاربردهای متداول شامل موارد زیر می شوند:

هوشمند،  روشنایی   ،QIVICoN مانند  خانگی  اتوماسیون  کنترل:  و  خانگی  سرگرمی های    
و موسیقی فیلم  ـ  امنیتی  و  ایمنی  کاربردهای  پیشرفته،  کنترل دمای 

  حسگر شبکه های بی سیم
  کنترل صنعتی

  تشخیص جاسازی شده
  جمع آوری داده های پزشکی

:Wimax 
یک روش بی سیم فوق العاده سودمند و انقالبی درزمینه دسترسی تمامی کاربران در هر سطحی به 
 Worldwide Intero Perability for Microwave اینترنت است. این نام از حروف اول کلمات
Access گرفته شده و همان گونه که از نام آن پیدا است، راه حلی برای دسترسی به اینترنت است.

 :Wimax خصوصیات 
شبکه های نوظهور wimax دارای خصوصیات منحصر به  فردی است که این خصوصیات را در 

شبکه رقیب آن یعنی fiـwi نیز نمی توان دید. برخی از این خصوصیات به شرح زیر است:
1  برد طوالنی شبکه : با توجه به نوع BTSهای نصب شده در شبکه wimax می توان انتظار 

پوشش شبکه در حدود 30 مایل را از این شبکه داشت.
2  توانایی باال برای حمل بسته های اطالعاتی مانند صوت، تصویر، داده

BTS )در صورت دید مستقیم فاصله قابل  نیاز به دیدمستقیم بین کاربر و دکل های  3  عدم 
است(  افزایش 
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 : Ingress Protection Routing جدول
میزان حفاظت و حساسیت دوربین ها در برابر موانع به صورت نمادهای مندرج در جدول است 

که به عنوان جدول استاندارد IPg1 نامیده می شود.

حفاظت در برابر تماس یا نفوذ اجسام جامدرقم اولعالئم

بدون حفاظت0ــ

حفاظت شده برای اجسام جامد با قطر بیش از 50 میلی متر1ـ

حفاظت شده برای اجسام جامد با قطر بیش از  12/5میلی متر2ـ

حفاظت شده برای اجسام جامد با قطر بیش از 2/5 میلی متر3ـ

حفاظت شده برای اجسام جامد با قطر بیش از 1 میلی متر4ـ

حفاظت شده در برابر نفوذ گردوغبار5

ضد گردوغبار )محافظت در ورود ریز گرد(۶

4  پهنای باند باال )در حدود Mbps 70 که تا Mbps 100 نیز قابل  افزایش است(
unucensed و Licensed در هر دو باند فرکانسی wimax 5  امکان پیاده سازی شبکه

6  تجهیزات گران قیمت در طراحی و پیاده سازی شبکه
از  استفاده  با  gHZ 11ـ2  و  gHZ 10ـ۶۶   فرکانسی  بازه های  در  پیاده سازی شبکه  امکان    7

اطالعات کدینگ  سیستم 
8  پهنای باند قابل تنظیم
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حفاظت در برابر نفوذ آبرقم دومعالئم

بدون حفاظت0ـ

حفاظت شده در برابر چکیدن قطره های عمودی آب1ـ

حفاظت شده در برابر چکیدن قطره های عمودی آب زمانی که 2
دستگاه تا 15 درجه جابه جاشده

حفاظت شده در برابر پاشش آب با زاویه ۶0 درجه3

حفاظت شده در برابر پاشش آب در زوایای مختلف4

حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار در زوایای مختلف5

حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار زیاد در زوایای مختلف۶ـ

حفاظت شده در برابر غرق شدن دستگاه در آب برای مدت زمان 7
و فشار استاندارد

حفاظت شده در برابر غرق شدن دستگاه در آب برای مدت زمان ۸
طوالنی و فشار استاندارد

IANA معرفی مؤسسه آیانا
از  بخش  یک   Internet Assigned Numbers Authority مخفف عبارت  )IANA( آیانا 
مؤسسه آیکان است که وظیفه مدیریت نام دامنه )DNS Root( و سرپرستی آدرس های پروتکل 
اینترنت )IP addresses( را بر عهده دارد. این مؤسسه با وضع قوانین و ارائه راه کارهای پیشبردی 
بر  دقیق  نظارت  با  روزه  هر  و  دارد  عهده  بر  دامنه ها  اسم  مالکیت  حفظ  برای  را  دامنه  ثبت 
دامنه های ثبت شده، از هرج ومرج در سیستم Domain ها جلوگیری به عمل می آورند. و مانع از 
ثبت دامنه های تکراری می شود. همچنین دامنه هایی که برای ادامه کار تأمین اعتبار مالی انجام 
ندهند پس از مدت محدودی آزاد می کند تا دیگران از آن نام دامنه استفاده کنند. در واقع کار 
اصلی IANA حفظ تمامی آدرس های اینترنت است. آدرس وبگاه آن www.iana.org است.
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عالئم اختصاری بین المللی دستگاه های الکتریکی تجاری
کمیسیون ارتباطات فدرال دستگاه های الکتریکی تجاری که از امواج رادیویی 
استفاده می کنند را مورد تست قرار می دهد تا اطمینان حاصل کند که دستگاه 

بی سیم باعث ایجاد تداخل الکترومغناطیسی با سایر دستگاه ها نمی شود.
کالس A: شامل دستگاه های صنعتی و تجاری طراحی شده برای استفاده در 

خارج از مناطق مسکونی و مکان هایی که تداخل امواج اهمیت کمتری دارد.
 کالس B: شامل دستگاه های با کاربرد خانگی نظیر )کامپیوترهای شخصی، تبلت ها، گوشی های 

تلفن همراه، چاپگرها، بلندگوها، سینماهای خانگی و...(
)Conformite Europeenne( همه دستگاه هایی که در اتحادیه اروپا تولید /  فروخته / وارد می شوند دارای عالمت

به معنای منطبق با اروپا روی آنها حک شده است. یعنی این محصول همه استانداردهای مورد 

 TIA انجمن صنعت مخابرات
انجمن صنعت مخابرات Telecommunications Industry Association یک سازمان مستقل 
است که توسط ANSI به رسمیت شناخته  شده است. این انجمن از سال 1924 فعالیت خود را آغاز 
کرد. فعالیت اصلی TIA تدوین استانداردها است. TIA شامل دوازده گروه مهندسی است از جمله 
تجهیزات رادیویی خصوصی، پایانه های داده1، دکل های مخابراتی2، ماهواره3، تجهیزات پایانه تلفن، 
قابلیت دسترسی، تجهیزات VoIP4، کابل کشی ساخت یافته5، شبکه های تلفن همراه۶، مراکز داده 7، 
چندپخشی چندرسانه ای و غیره. هر بخش استانداردهایی را در ارتباط با تست عملکرد تجهیزات و 

سازگاری آنها ارائه می کند.

ـ 1  data terminals
cellular towers ـ  2
satellites ـ  3
VoIP equipment ـ  4
structured cabling ـ 5
mobile device communications ـ  ۶
data centers ـ  7



40

نیاز برای فروش در منطقه اقتصادی اروپا را دارد. CE عالمتی یکسان برای 
همه 27 عضو این اتحادیه است. عدد 4 رقمی در کنار عالمت CE نشان دهنده 
شرکتی است که آزمایشات مورد نیاز برای دادن گواهی را انجام داده است 

) این کمپانی ها مجاز نیستند که نام خود را برروی دستگاه بنویسند(.

نام فارسینام التیناستاندارد

ETSI
 European Telecommunications

Standards Instituteمؤسسه اروپایی استانداردهای ارتباط از راه دور

IEC
 International Electro technical

Commission
کمیته بین المللی الکتروتکنیکال

)کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک(

IEEE
 Institute of Electrical and

Electronic Engineers

مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک
)سازمانی بین المللی که استانداردهای کلیدی شبکه 

را منتشر می کند. مانند استاندارد رسمی برای 
سیستم شبکه بندی اترنت که IEEE ۸02/3 نامیده 

می شود.(

IETFInternet Engineering Task Force
نیروی کاری مهندسی اینترنت

)سازمانی که مسئول پروتکل های کاربردی اینترنت 
است(

RFCRequest For Commentsدرخواست برای توضیح

Rohs محدودیت های مواد

نام ماده شیمیایی غیرمجاز نام فارسی  عالمت
اختصاری

حد مجاز

Lead سرب Pb < 1000 ppm

Mercury جیوه Hg < 100 ppm

Cadmium کادمیوم Cd < 100 ppm

Hexavalent Chromium Cr VI کروم شش ظرفیتی < 1000 ppm

Polybrominated Biphenyls پلی برومینات بی فنیل PBB < 1000 ppm
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Rohs محدودیت های مواد

نام ماده شیمیایی غیرمجاز نام فارسی  عالمت
اختصاری

حد مجاز

Polybrominated Diphenyl Ethers پلی برومینات دی فنیل اتر PBDE < 1000 ppm

Bis)2ـEthylhexyl( phthalate بیس )2 اتیل هگزیل( فتاالت DEHP < 1000 ppm

Benzyl butyl phthalate بنزیل بوتیل فتاالت BBP < 1000 ppm

Dibutyl phthalate دیبوتیل فتاالت DBP < 1000 ppm

Diisobutyl phthalate دیسو بیوتیل فتاالت DIBP < 1000 ppm

جدول استاندارد IEEE و سرعت انتقال داده

فرکانس کاریاستاندارد
)مگاهرتز(

نرخ داده در کانال 
سازگاری )مگابیت در ثانیه(

1 و 2/42 تا ۸02/112/4۸35

۸02/11a
5/15 تا 5/35 و 5/725 تا 

5/۸25
 ،3۶ ،24 ،1۸ ،12 ،9 ،۶

Fi5ـ4۸Wi و 54

۸02/11b2/4۸35 1، 2، 5 /5 و 2/411 تا
Wi ـ Fi

۸02/11g2/4۸35 1، 2، 5/5 ، ۶، 9، 2/411 تا
 54 ،12 ،1۸، 3۶،24 و 4۸ 

Fi ـWi با 11 مگابیت در 
ثانیه و کمتر

جدول ارتباط استاندارد IEEE و فناوری آنتن

استاندارد محدوده حداکثر 
سرعت فناوری آنتن سازگار با

۸02/11 2/4 gHz 2 Mbps

۸02/11a 5 gHz 54 Mbps oFDM ـ

۸02/11b 2/4 gHz 11 Mbps DSSS 802. 11

۸02/11g 2/4 gHz 54 Mbps oFDM 802. 11. 802. 11b

۸02/11n gHz 5  یا 2/4 ۶00 oFDM/MIMo 802. 11a. b. g
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IEEE جدول ویژگی های استاندارد

802/11a802/11b802/11g802/11n802/11acمشخصه

زیادکمکمکمکمپوشش دهی

زیادکمکمکمکمظرفیت

بیشتر از 2/4 گیگاهرتزتداخل
کمتر از 5 گیگاهرتز

بیشتر از 2/4 گیگاهرتزبیشتربیشتر
کمتر از 5 گیگاهرتز

کمتر

زیادکمکمکمکمکیفیت

جدول استاندارد IEEE و فناوری بی سیم

سازمان استاندارد
فرکانس توپولوژیصنعتی

RF
توانمحدودهنرخ داده

عملکرد 
باتری 
)عمر(

گره ها

بی سیم

 IEEE
۸02/11a.b.g.n

 Wifi
Alliance2/4 و 5/۸ ستاره ای

گیگاهرتز

11 تا 105 
مگابیت بر 

ثانیه

10 تا 
قابل شارژ زیاد100 متر

32)ساعت ها(

جدول بررسی استاندارد IEEE و کابل های شبکه

IEEE 802/3: Ethernet

۸02/3 bu 201۶ـ استاندارد اترنت زوج به هم تابیده

۸02/3 bv 2017ـ استاندارد اترنت با سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه در فیبر نوری پالستیکی 

۸02/3 bn 201۶ـ استاندارد اترنت برای پروتکل شبکه های نوری غیر فعال در کابل کواکسیال

۸02/3 bp 201۶ـ استاندارد اترنت با سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه در کابل زوج به هم تابیده مسی

۸02/3 bq 201۶ـ استاندارد اترنت با سرعت 25 و 40 گیگابیت بر ثانیه برای T ـ gBASE 25 و T ـ 
40 gBASE

۸02/3 by 201۶ـ استاندارد اترنت با سرعت 25 گیگابیت بر ثانیه

۸02/3 bz 201۶ـ استاندارد اترنت با سرعت 2/5 و 5 گیگابیت بر ثانیه برای T ـ gBASE 2/5 و T ـ 
 5 gBASE

۸02/3 bw 2015ـ )100 BASE  ـT1( استاندارد اترنت با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه در کابل زوج بهم تابیده
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واژه نامه تخصصی
اصوات انگلیسی و جدول IPA: در بیشتر فرهنگ واژگان امروزی برای نشان دادن تلفظ واژگان  انگلیسی 

از سیستم IPA استفاده می شود. در جدول زیر همه عالئم و نشانه های IPA آورده شده است. 

حروف صدادارحروف بی صدا
IPAWordsIPAWords

ʌcup, luckآ کوتاهbbad, labب

aarm, father:آ کشیدهddid, ladyد

ӕcat, blackآff ind, ifف

emet, bedآ کوتاهggive, flagگ

əaway, cinemaبین آ و آhhow, helloح

ɜ:ґturn, learnآ کشیدهyyes, yellowی

ıhit, sittingای کوتاهkcat, backک

isee, heat:ای کشیدهlleg, littleل

ɒhot, rockآ کشیدهmman, lemonم

ᴐcall, four:آ کشیدهnno, ten»ن« نوک زبانی

حروف صدادارحروف بی صدا

uput, couldآ کوتاهƞsing, finger“ن” حلقی

u:blue, foodاو کشیدهppet, mapپ

aIf  ive, eyeآیrred, tryر

aunow, outاَوssun, missس

ougo, homeاُوʃshe, crashش

eəґwhere, airآ کشیدهttea, gettingت

eIsay, eightاِیtʃcheck, churchچ

Iəґnear, hereای ِیϴthink, bothص

ᴐIboy, joinاُیðthis, motherد

uəґpure, touristیو آvvoice, fiveو معمولی

wwet, windowو

zzoo, lazyز

ʒpleasure, visionژ

ʤJust, largeج
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واژه نامه تخصصی

واژه معنی تلفظ واژه معنی تلفظ واژه معنی تلفظ

Account حساب 
کاربری

/əkaʊnt/ Detect تشخیص /dətekt/ Invalid نامعتبر /Invələd/

Activate فعال /ӕktəyet/ Device دستگاه /dIvaIs/ Join الحاق /ʤəmp/

Add افزودن /ӕd/ Dialog Box کادر 
گفتگو

 /daIəlᴐg/

/baks/
Jump پرش /dɜəmp/

Alarm هشدار /əlarm/ Directory فهرست /dərektəri/ Kernel هسته /kɜrnl/

Alignment تراز
 بندی

/əlaInmənt/ Document سند /dakjəment/ Level سطح /levl/

Attach اتصال /ətӕtʃ/ Edit ویرایش /edit/ Lid در /lId/

Background پس زمینه /bӕkgraʊnd/ Equivalent معادل 
برابر

/IkwIvələnt/ Load بارگذاری /loʊd/

Basic اساسی /beIsIk/ Execute اجرا /ɛksIkJu:T/ Lock قفل /lak/

Bridge پل /brIʤ/ Expired منقضی ɛk′spʌIə Logical منطقی /laʤIkl/

Broadcast انتشار /brɒdkӕst/ Extract استخراج ɛk′straKT Manager مدیر /mӕnəʤər/

Cache نهانگاه /kӕʃ/ Favorite دلخواه /feIvərət/ Message پیام /mesəʤ/

Call فراخوانی /kɒl/ Figure شکل /fIgjər/ Multi User چند
کاربره

---/juzər/

Capability توانایی /kepəbIlati/ Folder پوشه /foʊldə/ Node گره /noʊd/

Configuration پیکربندی /kənfIgjəreIʃ/ Header عنوان /hedər/ Notification اعالن /noʊtIfIkeIʃn/

Connector اتصال
 دهنده

/kənektər/ Hibernate خواب /haIbərnet/ object شی ء /abʤekt/

Convert تبدیل /kanvərt/ Hidden پنهان /hIdn/ operation عملیات /apəreIʃn/

Copy Right حق کپی
/kapi/

/raIt/
Horizontal افقی /hᴐrəzantl/ Package بسته /pӕkIʤ/

Current جاری /kɜrənt/ Ignore صرف نظر /Ignᴐr/ Pause توقف /pɒz/

Decompress غیر 
فشرده

/dikəmpre/ Insert درج /Insɜrt/
 Peripheral

Devices
دستگاه های 

جانبی
/pərIfərəl/

Default پیش فرض /dəfɒlt/ Interface رابط /Intərfes/ Permanent ثابت /p3mənənt/

Detail جزییات /dəteIl/ Interruption وقفه /Intərəpʃn/ Play-back پخش 
صدا

/pleIbaek/
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واژه نامه تخصصی

لغت معنی تلفظ لغت معنی تلفظ لغت معنی تلفظ

 Popup

Menu
منوی 

کرکره ای
 --

/menju:/ Security امنیت /sIkjʊrəti/ Tile کاشی /taIl/

Port درگاه /pᴐrt/ Select انتخاب /səlekt/ Tool bar نوارابزار
/tul/

/bar/

Power توان /paʊər/ Send ارسال /send/ Track شیار /trӕk/

process پردازش /proʊses/ Serial پشت سرهم /sIriəl/ Transfer انتقال /trӕnsfɜr/

Program برنامه /proʊgraem/ Server سرویس
/sɜrvər/ دهنده Update به روزرسانی /əpdeIt/

Quality کیفیت /kwaləti/ Setup تنظیم /setəp/ User کاربر /juzər/

Random تصادفی /rӕndəm/ Shareware نسخه رایگان
/ʃer/

 /wer/

 Utility

Program
برنامه های 

سودمند
/jutIləti/

/proʊgrӕm/

Real واقعی /ril/ Side کنار ـ ضلع /saId/ Valid معتبر /vӕləd/

Rear پشت 
عقب /rIr/ Source منبع /sᴐrs/ Variable متغیر /veriəbl/

Recognize تشخیص /rekəgnaIz/ Spam هرزنامه /spӕm/ Version نسخه /vɜʤən/

Recording ضبط /rəkᴐrdIŋ/ Speech صحبت /spitʃ/ View نما /:vju/

Recovery ترمیم /rIkəvri/ Stand by گوش به زنگ /stӕndbaI/ Virtual مجازی /vɜrtʃuəl/

Registry ثبت /reʤəstri/ State حالت /steIt/ Wallpaper کاغذ
دیواری /wɒlpepər/

Remove حذف /rimuv/ Successful موفق /səksesf/ Workgroup گروه کاری
/wɜrk/

/grup/

Repair تعمیر /rəper/ Supply تغذیه /səplaI/ Workstation ایستگاه
/wɝksteIʃən/ کاری

Restore بازگرداندن /rəstᴐr/ Support پشتیبانی /səpᴐrt/ Verticol عمودی

Run اجرا /rən/ Target هدف /targət/ Protocol قرارداد

Scale مقیاس /skeIl/ Task وظیفه /tӕsk/

 Screen

Shot
عکس
 برداری

/skrin/

/ʃat/
Task Bar نوار وظیفه

/tӕsk/

 /bar/

Search جستجو /sɜrtʃ/ Text متن /tekst/

Section بخش /sekʃn/ Text Base متن گرا
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فصل 3

دانش فنی، اصول،  قواعد، قوانین و مقررات
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تبدیل مبنا

ارتباط بین مبناهای ده دهی و دودویی و هگزادسیمال و تبدیل ارقام آنها به یکدیگر در جدول 
زیر نشان داده  شده است.

مبنای 10مبنای 2مبنای 16مبنای 10مبنای 2مبنای 16

810008000000

910019100011

A101010200102

B101111300113

C110012401004

D110113501015

E111014601106

F111115701117

                        تبدیل واحدهای حافظه

واحدهای مختلفی برای بیان مقدار ظرفیت حافظه دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. ارتباط 
بین مقیاس های واحدهای حافظه در جدول زیر و به  صورت توان هایی از 2 نشان داده  شده است.

پیشوند بهنمادواحد
التین

بایت بهمعادل
 توان 2

اندازه به بایت

KBKilo1024 B2101024کیلوبایت

MBMega1024 KB2201024×1024مگابایت

GBGiga1024 MB2301024×1024×1024گیگابایت

TBTerra1024 GB2401024×1024×1024×1024ترابایت

PBPenta1024 TB2501024×1024×1024×1024×1024پتابایت

× EBExa1024 PB260 1024 × 1024 × 1024 × 1024اگزابایت
1024 × 1024
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 کد اسکی صفحه کلید

کد کلیدها کد کلیدهای تابعی
KEY UP، KEY DOWN رویداد

SHIFT 16 F1 112

CTRL 17 F2 113

ALT 18 F3 114

PAUSE 19 F4 115

CAPS LOCK 20 F5 116

PAGE UP 33 F6 117

PAGE DOWN 34 F7 118

END 35 F8 119

HOME 36 F9 120

LEFT ARROW 37 F10 121

UP ARROW 38 F11 122

RIGHT ARROW 39 F12 123

DOWN ARROW 40 F13 124

INSERT 45 F14 125

DELETE 46 F15 126

NUM LOCK 144 F16 127
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                         سیستم عامل

شرکت مایکروسافت نسخه های متعددی از سیستم عامل ویندوز را طی سال ها منتشر کرده است. 
در جدول زیر انواع معروف این نسخه ها معرفی می شود.

منوی startتصویرویژگیسالنام نسخه

MSـDOS1981ــــتک کاربره و متن گرا

XP 2001ویندوز

نصب و ارتقای آسان و قابلیت به روزرسانی 
و نصب ساده سخت افزارهای جدید و قابلیت 
چند کاربر، ویژگی های صوتی و تصویری 

پیشرفته .

009-96010-96

2007ویندوز ویستا

در این سیستم عامل از محیط گرافیکی 
امنیت  است.  شده  استفاده  سه بعدی 

وسرعت بهتر.
عیب: برخی دستگاه ها را شناسایی نمی کند.

013-96012-96

96-019 امنیت و سازگاری بهتر2009ویندوز 7

 2012ویندوز 8
ورود کاربر با استفاده از تصویر؛ و فناوری 
صفحه نمایش لمسی و سازگار با دستگاه 

.SURFACE PRO
ـــــ014-96

2013ویندوز 8.1
منوی شروع و قابلیت خاموش کردن رایانه 
امکان نصب  بازگشت.  ویندوز  به  مجدداً 

چاپگرهای سه بعدی.
015-96016-96

این سیستم عامل در رایانه های شخصی، 2015ویندوز 10
96-96017-018رایانه های همراه، تبلت ها،  به کار می رود.
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سیستم عامل های شبکه ای شرکت مایکروسافت
در محیط  گرفته  شده اند که  نظر  در  )سرویس دهنده(  به عنوان سرور  سیستم عامل های شبکه، 
به  ادامه  در  معروف ترین سیستم عامل های شبکه  به کالینت ها خدمات عرضه می کنند،  شبکه 

همراه ویژگی های مهم آنها معرفی خواهند شد.

ویژگیسالنام نسخه

NT برای مدیریت شبکه های رایانه ای بزرگ و راه اندازی سرویس دهنده های 1993ویندوز
اینترنتی طراحی  شده است.

از ویژگی های آن، امنیت بسیار باالی آن و پشتیبانی از بیشتر زبان های 2000ویندوز 2000
رایج دنیاست.

از ویژگی های این نسخه می توان به عملکرد بهتر در سرویس های پرونده 2003ویندوز 2003
و چاپگر که باعث کاهش هزینه نگهداری می شود اشاره کرد. در این نسخه 
نصب،  ساده تر  بسیار   )Management Services( مدیریتی  سرویس های 
راه اندازی و پیکر بندی می شود. همچنین Active directory بهینه سازی، 

نوسازی و تکمیل شده است.

مدیریت و پیکربندی آن ساده تر است. با استفاده از Server Manager 2008ویندوز 2008
در ویندوز سرور 2008 که جایگزین ابزارهای مختلف شده است می توانید 
با یک کلیک ساده، نصب، پیکربندی و مدیریت سرویس ها و نقش های 
در  موضوع  این  دارد؛  باالتری  امنیت  دهید.  انجام  را  مختلف یک سرور 
کاربر،  از کل شبکه، تصدیق هویت  بخش های مختلفی چون محافظت 
کنترل دسترسی کاربر، حفاظت از اطالعات ذخیره شده و انتقال آنها در 

شبکه و مدیریت امنیت مشهود است.

این نسخه مخصوص محیط هایی است که به طور فراوانی از سرویس های 2012ویندوز 2012
از ویژگی های برتر این  ابری استفاده می کنند.  مجازی سازی و رایانش 
نسخه می توان به ادغام کردن فضای چندین دیسک سخت فیزیکی و 
ساختن دیسک های مجازی اشاره کرد. این کار موجب بهتر شدن کنترل 

سرورها و همچنین قابلیت اعتماد بیشتر در سیستم می شود.
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پسوند پرونده های تصویری استاندارد
برای تفکیک انواع فایل های صوتی، تصویری و ویدیویی و معرفی ویژگی های مهم آن می توان از 

جداول زیر استفاده کرد. 

شرحگستردهپسوند

JPG
JPEG یا 

 Joint Photographic
Experts Groupحجم کم و کیفیت قابل قبول

BMP
BitMap و باکیفیت برابر. با نرخ فشرده سازی JPG حجم بیشتر از

باالیی zip و rar می شود.

GIF
  Graphics interchange

format

توانایی ذخیره چندین فرم عکس در قالب یک فایل تصویری 
را دارا است و بنابراین می تواند عکس های متحرک تولید کند. 
به صورت بسیار گسترده در صفحات وب مورد استفاده قرار 

مي گیرد.

ICOIconفایل نماد

CURCursor.فایل های اشاره گر ماوس

MBMMuliBitMap که در نرم افزارهای BMP یک فایل محتوی چندین تصویر
موبایل بسیار استفاده می شود.

PNGportable network graphics transparent نوعی فایل عکس سبک برای تهیه تصاویر
)شفاف( و آیکون است و تکامل یافته GIF است.

TIFFTag Image File Format برای چاپ و TIFF قالب فایل های اسکنر می باشند. تصاویر
انتشار حرفه ای مناسب تر از JPEG ها هستند.

PSDPhotoShop Document قالب پیش فرض، قابل ویرایش و الیه باز فایل های ایجاد شده
با فتوشاپ هست.

EPS Encapsulated Postscript

قالب بسیار مهمی جهت انتقال فایل های تصویری بین نرم افزا های 
در  شده  خلق  تصاویر  انتقال  جهت  است.خصوصاً  گرافیکی 
نرم افزاهای  به   Illustrator مانند گرافیکی برداری  نرم افزاهای 

گرافیکی نقشه بیتی مثل فتوشاپ.

AIAdobe illustrator است که نرم افزار تصویرسازی به illustrator پرونده برنامه
صورت برداری است.
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پسوند پرونده های صوتی استاندارد

شرحگستردهپسوند

MID یا MIDI
 Musical Instrument Digital

Interface
حجم بسیار پایین و قابل استفاده در پس زمینه 

وب و آهنگ زنگ گوشی است.

MP3MPEG Layer3.حجم پایین و فشرده و باکیفیت باال است

OGGOriginal Gangsta Gangsta aaa.در موبایل  ها و محیط های متن باز استفاده می شود

WAVWAVE.حجم باال و به صورت مستقیم غیرقابل کپی است

WMAWindows Media Audio آن کیفیت  ولی  دارد   MP3 از  پایین تر  حجم 
کمتر است.

AMRAudio Media Radio.قابل استفاده در موبایل ها است

پسوند پرونده های ویدیویی استاندارد

شرحگستردهپسوند

AVIAudio Video Interleave باال و حجم کم باکیفیت  فیلم های  برای ذخیره 
استفاده می شود.

BIKBink videoویدئوی بازی های کامپیوتری

DATDATA درون  DAT پسوند  با   MPG فایل های 
CD های فیلم ذخیره می شوند.

FLVFlash Live Video حجم و  باال  کیفیت  با  فیلم های  ذخیره  برای 
کم استفاده می شود و در وب استفاده می شود.

MPEGMotion Picture Experts Group.قالب فشرده سازی صدا و تصویر است

MP4MPEG 4 ـ.MPEG معروف ترین فایل نوع
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شرحگستردهپسوند

WmvWindows Media Video این از  و کم  حجم  بلند  فیلم  های  تهیه  برای 
قالب استفاده می شود.

MOV Movie

ویدیویی  قالب  برای  حامل  قالب  یک  واقع  در 
قالب توسط  این  به شمار می آید.   QuickTime
ویدیویی  فایل های  است.  ایجاد شده  اپل  شرکت 
MOV می توانند شامل ویدیو، پویانمایی، گرافیک، 
گرافیک سه بعدی و محتوای واقعیت مجازی باشند.

VOBVideo Object

یکی از متداول ترین قالب های حامل برای رسانه  
DVD ویدیویی به شمار می آید. این قالب می تواند 
قالب  را در  منو  و محتوای  زیرنویس  ویدیو، صدا، 

جریان های رسانه ای نگهداری کند. 

پسوند پرونده های فشرده استاندارد

نرم افزار پیشنهادیشرحپسوند

ZIP
فایل های  برای  ویندوز،که  فشرده  فایل های  تهیه  استاندارد  قالب 
شده  فشرده  فیلم  فایل های  و  دارد  بیشتری  کاربرد  متنی  فشرده 

چندان تغییری در حجم ندارند.
Winzip

RAR زیپ فایل  برابر  دو  تقریباً  را  حجم  که  ویژه  فشرده سازی  فایل های 
معمولی کاهش می دهند.

WinJAR

JAR.برای تهیه نسخه نصب بازی های موبایل استفاده می شودWinJAR

CAB استفاده آفیس  مایکروسافت  مانند  حجیم  برنامه های  نصب  برای 
IEpress واقع در System32می شوند.

7ZIP
به   خود  می توانند  زیپ  فایل های  برخالف  که  ویندوز  فشرده  فایل 
خود از حالت فشرده خارج شده و عملیاتی مانند نصب یک برنامه 

خاص را انجام دهد.
7ZIP



55

پسوند پرونده های متنی استاندارد

نرم افزار پیشنهادیشرحپسوند

TXTفایل های متنی ساده ویندوزNOTPAD

RTFویندوز Rich Text فایل های متنی پیشرفتهWORDPAD

WINKEY کلیدهای میان بر در ویندوز 10 با استفاده از کلید
برخی  ماوس،  از  استفاده  بدون  می توان  زیر  در جدول  مندرج  ترکیبی  کلیدهای  از  استفاده  با 

عملیات مرتبط به محیط ویندوز را انجام داد

کلید میانبرعملکرد

WINKEY + Tabفعال کردن Task View )جابه جایی بین میز کارهای مختلف(

Action Center فعال کردنWINKEY + A

)ویژگی های   listening mode حالت  در  کورتانا  کردن  فعال 
WINKEY + Cکورتانا در همه مناطق یا کشورها فعال نیست(.

WINKEY + Dنمایش دسکتاپ

WINKEY + Eباز کردن مرورگر فایل ها

فعال کردن بخش جدید Xbox Game که به شما اجازه ضبط 
WINKEY + Gبازی ها و گرفتن اسکرین شات از آنها را می دهد.

فعال   10 ویندوز  اپلیکیشن های  در  را  اشتراک گذاری  به  ویژگی 
WINKEY + Hمی کند.

WINKEY + Iباز کردن منوی تنظیمات ویندوز 10

و  تجهیزات صوتی  و  بی سیم  نمایشگرهای  اتصال  پنل  کردن  باز 
WINKEY + Kوسایل دیگر را انجام می دهد.

WINKEY + Lسیستم را قفل می کند.

WINKEY + Sباز کردن کورتانا

Quick Link نمایش منویWINKEY + X

جهت چپ/ باال / پایین / راست هدایت اپلیکیشن ها به گوشه های تصویر
WINKEY+
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کلید میانبرعملکرد

WINKEY + Ctrl + Dایجاد دسکتاپ مجازی

WINKEY + Ctrl + F4بستن دسکتاپ مجازی

WINKEY + Ctrl + دکمه جهت راست حرکت بین دسکتاپ های مجازی
یا چپ

به مانیتور دیگر منتقل می کند  از مانیتوری  را  اپلیکیشن ها 
)در حالتی که از چندین مانیتور استفاده  می کنید(.

WINKEY + Shift + دکمه جهت راست 
یا چپ

…+WINKEY +1+2+3اپلیکیشن های سنجاق شده به نوار وظیفه را باز می کند.

)WinKey + )Ctrl   Esc    بازکردن منوی Start در ویندوز

Run باز کردن پنجرهWinKey+R

Ease Of Access باز کردن پنجرهWinKey+U

WinKey+Ctrl+Fجست وجوی یک کامپیوتر در شبکه

WinKey+Mتمامی پنجره های باز را Minimize می کند.

با
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عملکرد کلیدهای تابعی و ویرایش در ویندوز
معموالً در ردیف باالی صفحه کلید، کلیدهایی هستند که به کلیدهای تابعی موسوم هستند و با 
حرف F شروع می شوند. نحوه کار این کلیدهای تابعی به همراه برخی دیگر از کلیدها در جدول 

زیر شرح داده شده است.

کلیدعملکرد

Escلغو عملیات در حال انجام

F1راهنما

F2تغییر نام

F3جست وجو

Address Bar باز کردن فهرست پایین روندهF4

Refresh بازآوریF5

Tab سوییچ بین اجزای مختلف پنجره جاری مانند کلیدF6

F10پرش به منوهای اصلی یک پنجره مثل FILE و EDIT و VIEW و....

F11تمام صفحه کردن پنجره جاری

PrintScreenذخیره تصویری از صفحه نمایش در حافظه

Tabسوییچ بین اجزای پنجره جاری

BackSpaceعکس کلید Enter عمل می کند.

Homeانتقال به ابتدای خط در حال ویرایش

Endانتقال به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور

Page Upانتقال به یک صفحه باالتر در ویرایش متن و مرور

Page Downانتقال به یک صفحه پایین تر در ویرایش متن و مرور

Inse r tفعال و غیر فعال کردن حالت درج در ویرایش

Deleteحذف مورد انتخاب شده
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کلیدهای ترکیبی با کلید Ctrl در ویندوز 10
ویندوز  در محیط  عملیاتی  انجام  به  منجر  دیگر  کلیدهای  با   Ctrl کلید  ترکیب  زیر  در جدول 

می شود.

کلید ترکیبیعملکرد

 internet و MicroSoftWord در بیشتر برنامه هایی که چند فایل را با هم باز می کنند مثل 
AdobePhotoshop ،Explorer و ... فایل بازشده جاری را می بندد.

Ctrl+W

می روند  جلو  به  عمل  یک  کلیدها  این   )Undo( بازمی گردیم  عقب  به  عمل  یک  وقتی که 
)Redo(Ctrl+Y

Ctrl+Iباز کردن قسمت عالقه مندی ها )Favorites( در مرورگر اینترنت

File>Open باز کردن فایل موجود در اکثر برنامه ها، معادلCtrl+O

Ctrl+Pچاپ

Ctrl+Aانتخاب همه آیتم ها.

Ctrl+Sدر اکثر برنامه ها برای ذخیره فایل جاری مورد استفاده قرار می گیرد.

Ctrl+Dدر اینترنت اکسپلورر صفحه بازشده جاری را به عالقه مندی ها اضافه می کند.

Ctrl+Fجست وجو

Ctrl+Hمعادل History )در ویرایشگر Notepad معادل Find /Replace است(

Undo بازگشت به آخرین عملیات انجام شدهCtrl+Z

)Cut( موضوع مورد نظر به حافظه کلیپ بورد )انتقال )برشCtrl+X

)Copy( ایجاد نسخه مشابه موضوع مورد نظر در حافظه کلیپ بوردCtrl+C

)Paste( فراخوانی آیتم موردنظراز حافظه کلیپ بوردCtrl+V

Ctrl+Nدر اینترنت اکسپلورر )تقریباً تمامی مرورگرها( یک پنجره جدید باز می کند.

Ctrl+Homeدر حالت ویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.

Ctrl+Endدر حالت ویرایش مکان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد.

)Copy( انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد )ایجاد نسخه مشابه آیتم )هایCtrl+Insert

Ctrl+q در برخی از برنامه ها برای خروج از برنامه جاری است.
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کلیدهای ترکیبی با کلیدهای Alt ، Shift در ویندوز 10
بدون استفاده از ماوس و استفاده از ترکیب کلید Alt و Shift به همراه کلیدهای دیگر می توان 

عملیات زیر را در محیط ویندوز انجام داد.

کلید ترکیبیعملکرد

Add to Favorites باز کردن منوی عالقه مندی ها و قرار گرفتن بر رویAlt+ A

Alt+F4بستن پنجره جاری

Alt+Space Barمعادل راست کلیک بر روی نوار عنوان پنجره جاری

Alt+ Escپیمایش بین پنجره های باز جاری.

Alt+Tabسوییچ کردن بین پنجره های باز جاری

Alt+Homeدر مرورگر اینترنت به صفحه خانگی پرش می کند

Shift+F10معادل راست کلیک.

حذف کامل آیتم )های( انتخاب شده؛ یعنی بدون اینکه به سطل بازیافت انتقال یابد پاک 
Shift+Delمی شود.

Shift+tabوارونۀ کار یک Tab انجام می دهد

CMD دستورات متنی
در محیط command ptompt و با استفاده از دستورات متنی می توان برخی از عملیات محیط 

ویندوز را انجام داد.

عملکرددستور

CHKDSKبررسي وضعیت درایوها براي برطرف کردن عیب و ایراد احتمالي
)بررسی صحت عملکرد دیسک سخت(

Ctrl+C
برای لغو دستوری که در حال اجرا است.
)جلوگیری از اجرای دستورات ناخواسته(

ATTRIB

برای نشان دادن وضعیت فایل ها ازجمله مخفی بودن و یا سیستمی و فقط خواندنی و اعمال 
این ویژگی به فایل با + و یا گرفتن ویژگی از فایل با ـ می توان ویژگی فایل ها ازنظر سطح 

دسترسی کاربر را تغییر داد
R تنها خواندنی ،A آرشیوی ،S سیستمی ،H سوییچ: پنهان(

)Attrib –H –S C:\Barzegar.Txt
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COPY CON.استفاده می کنیم CTRL+Z یا F6 یک فایل جدید ایجاد می کند. برای اتمام کار از
)COPY CON Sample.Txt(

Dateبرای نمایش یا تغییر تاریخ استفاده می شود
)DATE 10201ـ10ـ(

Label.برای تغییر نام درایوها استفاده می شود
)Label D: Software(

Pathمسیر جاری را نشان می دهد و مسیر جاری را نیز تغییر می دهد

Startیک برنامه درصورتی که وجود داشته باشد را اجرا می کند
)Start SAMPLE.TXT(

Time.زمان سیستم را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد

Type.متن درون یک فایل را باز می کند
)Type SAMPLE.TXT(

Verنسخه ویندوز را نشان می دهد

Vol.شماره دیسک یا درایو را نشان می دهد

Net User.کاربرانی که از رایانه استفاده می کنند را نشان می دهد

انواع مرورگر 

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 باهم عرضه  شده اند در جدول زیر به معرفی مرورگرهای 

متداول می پردازیم.

ویژگینام و نماد

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

کرده است.
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نت اسکیپ1
جدیدترین  آنها  کمک  به  تا  است  قسمت هایی  کردن  اضافه  نظیر  امکاناتی  دارای 
دارای ظاهر  این مرورگر همچنین  را دریافت کنید.   ... و  اقتصادی، ورزشی  خبرهای 

کاربرپسند است.

آن موزیال ایرادهای  کردن  برطرف  با  و  قدیمی  اسکیپ  نت  کدهای  پایه  بر  مرورگر  این 
نوشته شده است. در موزیال قسمتی هم برای دریافت نامه های الکترونیکی و جلوگیری 
از ورود هرزنامه ها )Spam( در نظر گرفته شده است. این مرورگر هم مانند فایرفاکس 

)محصول دیگر همین شرکت( مشکالتی برای اتصال با برخی تارنما ها دارد.
گوگل کروم یک نرم افزا مرورگر اینترنتی متن باز است که توسط شرکت گوگل عرضه گوگل کروم

شده است.برخی از ویژگی های مرورگر گوگل کروم عبارت اند از:
ـ بهبود در افزایش سرعت بارگذاری صفحات

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

ـ حافظت از پسوردها و رمز های عبور خصوصی و امنیتی
HTML 5 ـ سرعت و کیفیت باال در اجرای

منتشر سافاری2 نیز  آن  ویندوز  نسخه های  ولی  بود  شده  عرضه   ios سیستم عامل  برای  ابتدا 
شد. برتری سرعت و امنیت نسبت به دیگر مرورگرها در برخی موارد دارد ولی برای 
قابل  دیگر  مرورگرهای  مانند  آن  تم  دارد.  ایرانی مشکل  تارنما های  برخی  کردن  باز 

تغییرنیست؛ و دارای امکانات وسیع در نوارابزار خود نیست.

آول

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

واژه ها، اپرا3 گذر  بر  مدیریت  مرورگر  این  است.  ویژه ای  صوتی  امکانات  همراه  به  سریع، 
جلوگیری از صفحات بازشو و پخش و خواندن اخبار از گروه خبری RSS را دارد. و به 
خوبی توانایی ارتباط با تارنما های مالی )مانند تارنما های بانکی خارجی( را دارد. نسخه 

نصب روی موبایل را هم دارا است.

 امکان استفاده هم زمان از چند صفحه را دارد. به این ترتیب که شما می توانید تمامی آونت4
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. 
تم  است  متن،  ویرایش  و  موتور جست وجو  نظیر  زیادی  امکانات  دارای  آن  ابزار  نوار 

ظاهری آن قابل تبدیل به IE است.

Net scaps     2- Safari      3-Opera        4-Aventـ1
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مرورگرهای ایرانی
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.

ویژگینام و نماد

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

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

و تنظیمات پیشرفته جهت فیلتر اشیای تبلیغاتی

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

سرویس دهنده رایانامه معتبر خارجی و ایرانی معرفی  شده اند.

ویژگینام رایانامه و نماد

یکی از پرکاربردترین و قدیمی ترین سرویس دهنده های رایانامه است؛ و دارای امکانات یاهو میل 1
خاطر  به  و  است؛  رسیده  نامه های  برای  قوی  آنتی ویروس  بودن  دارا  ازجمله  بسیار 

پراستفاده بودن همواره ازنظر امنیت آسیب پذیر است.

جی میل2
متعلق به گوگل است و فضای زیادی هم برای نگهداری اطالعات در اختیار کاربران 

قرار می دهد ولی به همان اندازه یاهو ازنظر امنیتی درخطر است.

ولی این باکس3 است  الکترونیک  بزرگ ترین خدمات دهندگان پست  از  یکی  این سرویس هم 
ازنظر امنیتی در وضعیت بهتری قرار دارد و بالغ بر 5 گیگابایت فضا در اختیار کاربر 

قرار می دهد و باید گفت فضای قابل توجهی است.

1- Yahoo Mail      2- G Mail     3- Inbox
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هات میل1
این سرویس هم خدمات قابل توجهی ازجمله 2 گیگابایت فضا و امضای الکترونیکی و 

سازگاری با HTML را ارائه می دهد.

ایم2
یک سرویس رایگان رایانامه که 2 گیگابایت فضا در اختیار شما قرار می دهد و دارای 

سیستم بررسی ویروس و ضد هرزنامه است.

آول3
موتور  و  کاربر  عالقه مندی های وب گردی  و هوشمندی درزمینه  اخبار  دارای بخش 

جست وجوی قوی است.

مای وی4
یک سرویس پست الکترونیک قوی که 125 مگابایت فضا در اختیار شما قرار می دهد 

سرعت خوبی دارد و یک پورتال )مانند یاهو( هم است.

یک سرویس رایانامه که به صورت رایگان خدمات پست الکترونیک  POP3 را ارائه هات پاپ5
می دهد و شما با نرم افزارهایی مانند Outlook یا Thunderbird می توانید رایانامه 

خود را چک کنید.

از آنجایی که سرویس رایانامه های خارجی، سرویس دهنده اصلی آنها در خارج از کشور مستقر 
است و به خاطر اختیاراتی که یک سرویس دهنده دارد، به محتویات صندوق پستی کلیه کاربران 
خود دسترسی دارند؛ بنابراین برای حفظ امنیت در نهادهای دولتی و حتی شخصی می توان از 
به ثبت نام و  نیاز  رایانامه  این خدمات  از  برخی  استفاده کرد  ایرانی  رایانامه  سرویس دهنده های 
تأییدیه و پرداخت هزینه به سرویس دهنده دارد. زیگور ـ چاپار ـ میل دیتا ـ وطن میل ـ میهن 

میل ـ میل فا ـ صبا میل ازجمله این رایانامه های ایرانی هستند.

آدرستوضیحنام 

زیگور
یک پورتال ایرانی است که یکی از امکانات آن سرویس رایانه 

ایرانی با نام پیک است. 
www.zigur.com/view/register

www.chmail.irیک سرویس دهنده ایرانی است که دارای امنیت باالیی است. چاپار

میل دیتا
میل دیتا، سرویس دهنده پست الکترونیک رایگان به کاربران 

فارسی زبان مي باشد.
www.maildata.ir

1- Hot Mail    2- Aim    3- AoL    4- My Way    5- Hot Pop
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وطن میل
پولی  همچنین  مجانی  امکانات  دارای  سرویس دهنده  این 

برای ارائه سرویس رایانامه با شرایط مختلف است. 
www.vatanmail.ir

میهن میل

یک گیگابایت فضای رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد 
برای  مگابایت   400 و  رایانامه ها  برای  مگابایت   600 که 
فضای وب قابل استفاده است همچنین دارای رایانامه مستعار 

با امکان داشتن چند آدرس رایانامه برای یک کاربر است.

www.mihanmail.ir

میل فا
نیازهای  با  متناسب  و  روان  بسیار  فا  میل  کاربری وب  رابط 
فارسی زبانان است و در استفاده از آن کاماًل راحت خواهید بود.

www.mailfa.com

ضد ویروس های مشهور

نرم افزارهای ضد ویروس زیادی به بازار ارائه شدند که هرکدام از شرکت های تولید کننده برای آنها 
ویژگی ها و قابلیت هایی را قرار داده اند. معروف ترین و پراستفاده ترین نرم افزارهای ضدویروس در 

جدول زیر معرفی شده است.

نماد تارنما کشور سال تولید نام

www.eset.com اسلواکی 1992 ESET

www.avira.com آلمان 1988 Avira

www.kaspersky.com روسیه 1997 Kaspersky

www.mcafee.co آمریکا 1987 McAfee

www.symantec.com آمریکا 1982 Norton

www.padvish.com ایران 1391  Padvish



65

نرم افزارهای چندرسانه ای

برای تولید یک محتوای الکترونیکی می توان از نرم افزارهای مختلفی با امکانات متفاوت صوتی و 
تصویری و جلوه دار استفاده نمود تا به یک محتوای قابل  استفاده و جذاب دست یافت. در جدول 

زیر برخی از این نرم افزارها معرفی شده است.

توضیحنام و نماد

HyperCam یک ابزار قدرتمند و ساده ضبط ویدئو است که به طور مستقیم از صفحه نمایش شما
فیلم ضبط می کند.

 AutoPlay Menu

Studio
برنامه های  منوهای خودکار،   ،autorun برنامه های ساخت آسان ترین  و  بهترین  از  یکی 

محاوره ای، برنامه های چند رسانه ای و برنامه های مختلف است.

 Buidler

Multimedia
یکی از محبوب ترین نرم افزارهای ساخت اتوران و برنامه های چند رسانه ای است که با گستردگی 
امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می دهد، امکان ساخت انواع اتوران های زیبا و متنوع را برای 
آنها فراهم می کند. این نرم افزار با پشتیبانی از افزونه های پیشرفته و رابط گرافیکی و ساده خود، 

تمام امکانات را برای ساخت یک اتوران کامل و حرفه ای برای کاربران فراهم می کند.

ADOBE Director ابزاری قدرتمند جهت ساخت برنامه های چندرسانه ای است که با کمک آن به راحتی قادر
به ساخت نرم افزارهای آموزشی، بازی ها، نمونه های اولیه نرم افزارهای تجاری، شبیه سازها، 
CD های چند رسانه ای و ... خواهید بود. این نرم افزار به راحتی اکثر قالب های صوتی و تصویری 

را پشتیبانی نموده، همچنین دارای افکت های آماده و زیبا جهت اعمال به روی تصاویر بوده که 
در نسخه های جدید، پشتیبانی از Render سه بعدی نیز به آن اضافه  شده است.

ADOBE Flash ،از بهترین و محبوب ترین نرم افزارها برای ساخت پویانمایی های کارتونی دو بعدی یکی 
بازی های برخط، و بنرهای تبلیغاتی اینترنتی است. از این نرم افزار عالوه بر ساخت پویا نمایی، 
بنر و بازی های برخط، می توانید برای طراحی منوهای چند رسانه ای و همچنین نرم افزارهای 

آموزشی نیز استفاده کنید.
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 Macromedia

Authorware
نرم افزاری برای تهیه برنامه های چندرسانه ای، آموزش الکترونیکی و... است.

این برنامه کاماًل با نرم افزار Microsoft Power Point سازگار است و می توانید از فایل های 
هر کدام در دیگری استفاده کنید و Presentation های فوق العاده زیبا بسازید.

STORYLINE به شما در ایجاد دوره های آموزش الکترونیکی کمک می کند. این نرم افزار برنامه ای مفید
و ساده برای مبتدیان است و درعین حال ویژگی های قدرتمندی را برای متخصصین این 
زمینه فراهم می کند. برای ساخت اسالید شو از دوره های آموزش الکترونیکی تعاملی توسط 
این نرم افزار، می توانید از قالب های آماده موجود در برنامه استفاده کنید و در صورت لزوم 
به سفارشی سازی و تغییر تنظیمات و ویژگی های قالب انتخابی بپردازید. عالوه بر این شما 
می توانید برای جذاب تر نمودن آموزش، از کاراکترهای کارتونی طراحی شده و موجود در 

نرم افزار استفاده کنید.

Adobe Audition یک ویرایشگر صوتی بسیار حرفه ای و کارآمد با مجموعه ای از قابلیت های کوچک و بزرگ که
همه را می تواند در انجام یک پروژه یاری دهد. تمامی امکانات الزم برای ویرایش فایل های 
صوتی در این ابزار آماده شده است؛ در بسیاری از رسانه های صوتی و تصویری معروف دنیا 

این محصول ادوبی را به عنوان اولین انتخاب خود معرفی کرده اند. 

ADOBE Premiere.به صورت تخصصی برای ویرایش حرفه ای فیلم طراحی و توسعه یافته است

                      نرم افزارهای جانبی و کاربردی برای تولید محتوا
جهت تولید محتوای الکترونیکی نیاز به برنامه های جانبی صوتی، تصویری و گرافیکی است تا با 
استفاده از آن بتوان محتوایی مناسب عرضه کرد در این جداول برنامه های متداول در این زمینه 

معرفی می شود.

کاربردنمادنرم افزار

با ویندوز دی وی دی میکر1 آلبوم  و  فیلم  امکان ساخت  که  ویندوز  برنامه های  از 
درج عنوان و صدا از مجموعه عکس ها و فیلم های موجود 

را فراهم می آورد.

IocFX آیکون های ویرایش  و  ساخت  برای  جامع  نرم افزاری 
دلخواه و منحصربه فرد است.

1-Windows DVD Maker
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Advanced Video Compressor
برنامه ای برای کاهش حجم فیلم ها است؛ و فیلم موردنظر 

را به قالب های دیگر تبدیل می کند.

After Efect 
نرم افزاری که دارای ابزارهایی جهت افزودن جلوه های دوبعدی و 
سینمایی به فیلم است و با نرم افزارهای استاندارد کامالً سازگار 

است؛ و برای فیلم های تبلیغاتی کاربرد دارد.

Camtasia
نرم  افزار فیلم  برداری از صفحه نمایش با امکانات جانبی 

و ویرایش روی فیلم است.

Fast Ston ،صفحه نمایش از  عکس برداری  و  برادری  فیلم  نرم افزار 
ویژگی مهم این نرم افزار تولید فیلم های کم حجم است.

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

که در مدل سازی و طراحی بازی کاربرد دارد.

با تصاویر است و فتوشاپ نرم افزارهای کار  از متداول ترین  یکی 
در طراحی پوستر و لوگو و ترمیم تصاویر کاربرد دارد.

با نرم افزار مریم فارسی  نوشته های  فارسی ساز جهت سازگاری  برنامه 
نرم افزارهای گرافیکی و تولید چندرسانه ای است.

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

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 برنامه های
و تصویری و فیلم به قالب های دیگر 

هدف از به کاربردن این نرم افزارها یکجا جمع کردن محتوای نرم افزارهای اتوران ساز
تولید شده در قالب فایل اجرایی است.
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نرم افزارهای ایمیج گیری

سعی  نرم افزاری  مختلف  شرکت های  که  دارد  وجود  گرفتن  ایمیج  جهت  زیادی  نرم افزارهای 
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.

ویژگینام نرم افزار و نشان واره

IsoBusterـ 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

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

شبکه های کامپیوتری
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 Workshopـ 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
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نرم افزارهای پشتیبان گیری از سیستم های رایانه ای
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 
به  به راحتی  را  نابود شده  از همین نسخه پشتیبان، اطالعات  با استفاده  اطالعات کنار آمده و 

دست می آورند. در ادامه برخی از متداول ترین نرم افزاهای پشتیبان گیری معرفی می شود.

مشخصاتنام نرم افزار و نشان واره

Acronis Backup & Recovery

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

)Universal Restore(
ـ سرعت مناسب و رابط کاربری ساده 

ـ باز گردانی 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 در نرم افزار 

VMware 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

Norton Ghost

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

ـ توانایی به روزرسانی 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 کامپیوتر از طریق شبکه

ـ شناسایی و سازگاری با انواع سیستم فایل های ویندوز و لینوکس
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مشخصاتنام نرم افزار و نشان واره

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
HyperـV و VMWare ESXi ـ تهیه پشتیبان از ماشین های مجازی

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

Drive SnapShot
ـ برنامه ای کم حجم برای پشتیبان گیری از کل درایو های 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
کار  اندروید  عامل  با سیستم  که  تبلت هایی  یا  با گوشی ها  ـ سازگاری 

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

ـ پشتیبان گیری از اطالعات سیستم عامل اندرویدی خود و ذخیره آن 
در رایانه 

ـ تهیه پشتیبان از مخاطبین و پیامک های دستگاه اندرویدی 
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مجازی  ماشین  نرم افزارهای  از  نرم افزاری می توان  و  منابع سخت افزاری  از  بهینه  استفاده  برای 
برای  را  خاصی  شرایط  که  نرم افزارهایی  و  سخت افزارها  می توان  روش  این  با  و  کرد  استفاده 
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.

ویژگی های نرم افزارنرم افزار لوگو و نشان واره

Virtualboxـ 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

 VMware Workstation

Player
ـ ساده سازی و کارآمدتر کردن مجازی سازی سیستم های کامپیوتری

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

 Bluetooth وUSB 3.0  ،HD audio ـ پشتیبانی از آخرین سخت افزارهای
برای اتصال پرینتر، هدست و وب کم به ماشین مجازی

Virtual PC از قدیمی ترین ماشین مجازی برای استفاده چندین سیستم عامل به طور هم زمان
از  و  است که جای خود را به نرم  افزارهای جدیدتر مانند vmware داده است 

محصوالت شرکت مایکروسافت است.

System Commanderـ 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

نرم افزارهای ماشین مجازی
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ویژگی های نرم افزارنرم افزار لوگو و نشان واره

Andyـ شبیه ساز محیط اندروید در ویندوز است
ـ پشتیبانی از نرم افزارهای تحت گوگل

ـ دسترسی به فایل های سیستمی اندروید در محیط ویندوز

BlueStacksـ 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

AMIDuOSـ 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

ـ پشتیبانی از لمس در لپ تاپ ها و سیستم های All in One لمسی

droid4xشبیه ساز محیط اندروید در ویندوز است
هم سطح نرم افزار AMIDuOS ولی با ثبات کمتر

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

Genymotionشبیه ساز محیط اندروید در ویندوز است
قابلیت انتخاب نوع دستگاه و نسخه اندروید موردنظر و سوییچ بین آنها

امکان بررسی صحت عملکرد محصوالت نرم افزاری
عدم پشتیبانی برخی اپلیکیشن ها 

Noxشبیه ساز محیط اندروید در ویندوز است
Bluestacks هم سطح نرم افزار

پشتیبانی ازکنترلر های بازی
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 Microsoft Office مجموعه نرم افزار

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 PowerPoint بود. آفیس در چندین نسخه عرضه شده است.

رایج ترین نسخه آن نسخه رومیزی است که ویژه سیستم عامل های ویندوز و Mac است. 

نام نرم افزار و 
نشان واره

ویژگی های نرم افزار

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

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

)نرم افزار صفحه گسترده(
ـ امکان رسم جداول و وکتور های گرافیکی

OpenOff ice
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(، Draw )رسم نمودار و 
 Calc،) کار با فرمول های ریاضی و علمی( Math ،)کار با پایگاه داده( Base ،)فلوچارت

)نرم افزار صفحه گسترده(
ـ سازگاری با زبان های مختلف از جمله زبان فارسی

WPS Off iceـ مجموعه نرم افزار تجاری قابل اجرا در سیستم عامل های ویندوز و لینوکس
گسترده(،  )صفحه   Spreadsheets )واژه پرداز(،   Writer برنامه  چهار  دارای  ـ 

Presentation )ارائه مطالب(

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

 Ashampoo
Off ice

 Plan ابزار دارای سه  ویندوز  قابل اجرا در سیستم عامل  تجاری  نرم افزار  ـ مجموعه 
Maker )صفحه گسترده(، Presentations )ارائه مطالب( و Text Maker )واژه پرداز(

ـ امکان نصب بر روی فلش دیسک
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 SoftMaker
Off ice

ـ مجموعه نرم افزار تجاری قابل  اجرا در سیستم عامل ویندوز و لینوکس
ـ دارای چهار ابزار Plan Maker )صفحه گسترده(، Presentations )ارائه مطالب( و 
 TextMaker خودکار کردن نرم افزارهای( BasicMaker و )واژه پرداز( Text Maker

و PlanMaker( است.
ـ قابلیت اسکریپت نویسی و اجرای دستورات در TextMaker و PlanMaker، سازگار 

 Visual Basic با

iWork
ـ مجموعه نرم افزار قابل  اجرا در سیستم عامل مک

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

ـ پشتیبانی کامل از زبان فارسی

Calligra Suite
ـ مجموعه نرم افزار رایگان قابل اجرا در سیستم عامل لینوکس، FreeBSD و ویندوز 
 Words و  مطالب(  )ارائه   Stage )محاسبات(،   Tables نرم افزارهای  دارای  ـ 

)واژه پرداز(، Flow )رسم فلوچارت و نمودار(و Kexi )پایگاه داده(

                 

نام نرم افزار و 
نشان واره

ویژگی های نرم افزار
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          نرم افزارهای نشر رومیزی

نشر رومیزی )desktop publishing( شامل انواع نرم افزا رهایی است که کاربر  می تواند با استفاده 
از آن عملیاتی نظیر حروفچینی، صفحه بندی، طراحی، و چاپ را انجام دهد. حاصل نهایی نرم افزار 
این  از  با استفاده  قابلیت چاپ می باشد. همچنین  یا زینک است که دارای  نشر رومیزی، فیلم 
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.

ویژگی های نرم افزارنام نرم افزار و نشان واره

Adobe InDesign CC اشتراک گذاری قابلیت  با  و صفحه آرایی  برای صنعت چاپ  نرم افزار حرفه ای  ـ 
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

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

QuarkXPressPSD ـ سازگاری با پروژه های
ـ کنترل پیشرفته تصاویر

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

Adobe InCopyـ 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 مشاهده پیش نمایش
ـ قابلیت تصحیح غلط های امالیی و شمارشگر حروف
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کاربران با استفاده از نسخه برخط بدون آنکه 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.

نام نرم افزار و 
نشان واره

ویژگی های نرم افزار

 Google Docs,
Sheets

and Slides 

ـ سرویس رایگان و برخط گوگل
ـ شامل سه سرویس برخط Google Docs )واژه پرداز(، 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

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

Zoho Wiki، Zoho Planner، Zoho Chat،Zoho Email و غیره

ـ امکان استفاده از تارنما به صورت آفالین

iWork for iCloudiWork ـ سرویس ابری برنامه
 Keynote ،)صفحه گسترده( Numbers ،)واژه پرداز( Pages ـ دارای سه برنامه

)ارائه مطالب(
ـ پشتیبانی کامل از زبان فارسی

live documents.
comـ سرویس رایگان برخط

PowerPoint و excel ،word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های

thinkfree.comـ سرویس رایگان برخط
PowerPoint و excel ،word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های

 

Microsoft Office سرویس های برخط جایگزین
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ویژگی های نرم  افزارنشان وارهنام نرم افزار

 Office Suite
Pro

iOS ـ قابل اجرا در سیستم عامل های اندروید و
ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های PowerPoint ،excel ،word و 

pdf

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

 PowerPoint ،excel ،word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های
pdf و

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

 PowerPoint ،excel ،word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های
pdf و

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

 PowerPoint ،excel ،word ـ امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش فایل های
pdf و

Microsoft Off ice    نرم افزارهای نسخه موبایل جایگزین

و  اندروید، ویندوز فون  برای سیستم عامل های  رایگان  به طور  نیز،  این محصول  نسخه موبایلی 
ios  عرضه شده است. درکنار نسخه های مختلف، مایکروسافت یک نسخه بر خط آفیس را به طور 

رایگان در اختیار کاربران قرار داده است.
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Off ice کلیدهای عمومی در نرم افزارهای استاندارد و مجموعه   

کلیدهای میانبر نرم افزارهای استاندارد و آفیس در جدول زیر آورده شده است.

کلید ترکیبیعملکرد

Ctrl + Nایجاد یک سند جدید

Ctrl + Oباز کردن یک سند

Ctrl + F6حرکت میان سندهای باز

Ctrl + Sذخیره سازی یک سند

Ctrl + P چاپ یک سند

Ctrl + Wبستن یک سند

Ctrl + Homeابتدای یک سند

Ctrl + Endانتهای یک سند

Ctrl + Enterافزودن صفحه جدید

Ctrl + Page upحرکت مکان نما به باالی صفحه نمایش

Ctrl + Page downحرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش

Shift + Endانتخاب یک سطر

کلید جهت نمای پایین +Shift + Ctrlانتخاب یک پاراگراف

Ctrl + Aانتخاب تمام سند

Ctrl + Gرفتن به یک صفحه مشخص

Ctrl + Xکپی و حذف متن انتخاب شده

Ctrl + Cکپی گرفتن از متن انتخاب شده

Ctrl + Vالصاق متن کپی شده

F7بررسی امالیی یک سند

Ctrl + Fیافتن متن در سند

Ctrl + Hجایگزینی متن در سند
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   کلیدهای میان بر قالب بندی متن در مجموعه
معرفی کلیدهای ترکیبی صفحه کلید برای اعمال قالب بندی روی متن، معرفی شده است.

کلید ترکیبیعملکرد
 Ctrl + Shift + Fتغییر قلم

 Ctrl + Shift + Pتغییر اندازه قلم

Ctrl + Bپررنگ کردن قلم

 Ctrl + Iمورب کردن قلم

Ctrl + Uزیرخط دار کردن قلم

Shift + Ctrl + Dدو زیرخط دار کردن قلم

Ctrl + Space Barحذف قالب بندی کاراکتر

Ctrl + Eتراز بندی از وسط پاراگراف

Ctrl + Lتراز بندی از چپ پاراگراف

Ctrl + Rتراز بندی از راست پاراگراف

Ctrl + Jتراز بندی از دو طرف پاراگراف

 Ctrl + Qحذف قالب بندی پاراگراف

   فرمول های کاربردی اکسل
نرم افزار صفحه گسترده اکسل، توابع و فرمول های متعددی برای انجام محاسبات عددی و آماری 

و پردازش رشته ای دارد. در جدول زیر انواع متعدد این توابع معرفی می شود.

مثال کاربرد فرمول نوع تابع

   =Sum )C10:C20( جمع کردن ورودی ها SUM

ریاضی
Math

=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

Off ice
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مثال کاربرد فرمول نوع تابع

=Average )F5:G11( میانگین AVERAGE

آماری
Statistical

 =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 غیر تهی )عدد یا 
متن یا نماد(

COUNTA

 =IFERROR )A2/B2, “Error in

calculation”( بررسی خطای فرمول ها IFERROR

منطقی
Logical

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

=OR )A2>1,A2<100( یا منطقی OR

=AND )A2>1,A2<100( و منطقی AND
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مثال کاربرد فرمول نوع تابع

=ISODD )A11( بررسی فرد بودن عدد ISODD

اطالعاتی
Information

=ISEVEN )A4( بررسی زوج بودن عدد ISEVEN

=ISERROR )A4( بررسی خطا داشتن سلول ISERROR

=ISNA )A1( #N/A بررسی خطای ISNA

=VALUE )“$1,000”( تبدیل متن به عدد VALUE

متنی
TEXT

=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,”*”( جایگذاری بخشی از متن REPLACE

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

MATCH

جست وجو و
 ارجاع

 Lookup &
Reference

=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:

 نرم افزارهای ارائه مطلب

امکاناتنام نرم افزار و نشان واره

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 Impressـ 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.
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امکاناتنام نرم افزار و نشان واره

Powtoon
ـ امکان ساخت ارائه های پنج دقیقه ای به صورت پویا نمایی و رایگان تحت وب

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

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

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

نام نماد و نرم افزار 
پایگاه داده

ویژگی

SQL Server

مدیریتی  موتورهای  تقریباً   SQL Server, Oracle, DB2 نرم افزارهای  در 
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 
هم زمانی است که در واحد زمان توسط آن بانک اجرا  می شود. به این قابلیت در بانک 
اطالعاتی )TPC )Transaction Processing Performance Council گفته 
می شود، اوراکل باالترین قابلیت TPC را نسبت به سایر  بانک های اطالعاتی دیگر دارد.

FileMaker

تمامی ابزارهایی که شما برای مدیریت، سفارشی سازی و به اشتراک گذاری اطالعات 
و پایگاه داده های خود احتیاج دارید را در اختیارتان قرار می دهد. شما می توانید 
پایگاه داده های خود را با تمام خصوصیات حرفه ای مورد نیازتان، در یک محیط 
حرفه ای و هوشمند ایجاد نموده و از آنها با 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 )تنها به وسیله 
)drop و drag

 ایجاد پایگاه داده برای وب
 ضریب امنیتی باال

 توانایی برقراری ارتباط منظم با دیگر برنامه های کاربردی

نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده
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نام نماد و نرم افزار 
پایگاه داده

ویژگی

PostgreSQL نصب می شود و یکی از نکات SOHO به راحتی بر روی ویندوز و لینوکس و حتی
جالب در نصب آن عدم نیاز کاربران به حقوق مدیریتی سیستم جهت نصب آن است.

MongoDB
MongoDB یکی از اعضای خانواده NoSQL است که با ساختار JSON کار 

می کند و سندگرا )OrientedـDocument( است.
پایگاه  این  است.  مقیاس پذیر  و  منعطف  قوی،  داده  پایگاه  یک   MongoDB
پایگاه داده های رابطه ای  از ویژگی های  کردن و خیلی   out scale توانایی داده 
مثل ایندکس گذاری و دامنه پرس وجوها و ذخیره سازی را دارا است. پایگاه داده 
MongoDB بسیاری از این ویژگی ها، مثل inـbuilt بودن پشتیبانی کردن از 

MapReduce ـ style aggregation

Microsoft Azure
این نوع پایگاه داده که عموماً با نام ”SQL Azure“ شناخته 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.

SQLite یک پایگاه داده خیلی کم حجم و در حدود 500 کیلوبایت است که SQLite
به زبان C و در قالب یک کتابخانه نوشته شده است. این پایگاه داده بدون الینس 

)Public Domain(، آزاد و open source منتشر می شود.

Firebird
فایربرد که به اختصار به آن FB می گویند یک موتور دیتابیس قدرتمند، با پشتیبانی 
رابطه ای  داده  پایگاه  مدیریت  سیستم  یک   ،SQL زبان  ویژگی های  تمامی  از 
)RDBMS( پایدار، سریع، سبک و متن باز است و می توان برای مقاصد تجاری 
کاهش  باعث  که  پایین  بسیار  سخت افزاری  نیازمندی های  نمود،  استفاده  آن  از 
از  است،   embedded داده  پایگاه  این  می شود،  استفاده کنندگان  هزینه های 
1000 کاربر به راحتی به صورت استفاده هم زمان پشتیبانی می کند، حجمش بسیار 

پایین است و کم حجم ترین پایگاه داده تا به امروز است.
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نام نماد و نرم افزار 
پایگاه داده

ویژگی

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

شوند. محدودیت هایی در مقادیر ستون، Collection یا تعداد cell ها نیز دارد.

MariaDB

MariaDB یک پایگاه داده رابطه ای و انشعاب گرفته از MySQL است. 
MariaDB در هر نسخه بهبودی های فراوانی در بهینه سازی Query ها و بهینه سازی های 
داده  پایگاه  دو  بین  مقایسه  در  می دهد.  انجام  سیستم  بازدهی  بردن  باال  در  زیادی 
MariaDB و 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 
به اندازه 1 میلی ثانیه  بیشتر حتی  بازدهی  به هرحال  اما  این مهاجرت نیست  برای 

سریع تر بودن پایگاه داده را نشان می دهد.

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 
برنامه در منوی استارت و غیره  ثبت مواردی در رجیستری در هنگام نصب، قرار دادن آیکون 
برنامه را به صورت  را برای استقرار پروژه روی دیگر رایانه ها فراهم می آورد. بخش های مختلف 
منظم در جایگاه های تعیین شده، قرار می دهد و برنامه کاربردی به  طور مستقل و بدون دخالت 
از شرکت های  نصب  برنامه  ساخت  برای  مختلفی  نرم افزارهای  است.  قابل  استفاده  تولیدکننده 

مختلف ارائه شده است که در جدول زیر به بررسی آنها می پردازیم.

ویژگی های نرم افزارنام نرم افزار و نشان واره

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

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

.NET Framework
1DLL ـ قابلیت برنامه نویسی در فایل نصب و صدا کردن فایل های

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

ORACLE

1- یک فایلDLL شامل توابع ، کدها و داده هایی است که برنامه نویسان می توانند از آنها در برنامه های خود استفاده کنند.

Setup نرم افزارهای ساخت                           
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ویژگی های نرم افزارنام نرم افزار و نشان واره

Advanced Installer ـ دارا بودن افزونه اختصاصی برای
.NET و Visual Studio, Silver Light

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

 IndigoRose Setup
Factory

 . NET و Visual Basic :ـ پشتیبانی از زبان های مختلف برنامه نویسی مانند
ـ قابلیت برنامه نویسی در فایل نصب و صدا کردن فایل های DLL 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

ـ امکان واردکردن مستقیم فایل های 1MSI و MSM در پروژه و نیز قابلیت 
واردکردن مستقیم فایل های MSI و EXE در Active Directory بدون 

نیاز به برنامه مدیریت سرور و تنظیمات دسترسی

 QSetup Installation
SuiteMSI 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

ـ قابلیت ایجاد Shortcut  ، نمایش الینس و قوانین نصب نرم افزار
ـ قابلیت اضافه کردن صفحه ای دلخواه به فایل نصب

1- 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.
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قطعات سخت افزاری،  عملکرد  بهینه سازی  و  کارایی  افزایش  رایانه،  سیستم  پویایی  برای حفظ 
قطعات  خرابی  از  ناشی  صدمات  از  تا  گرفت  بهره  سخت افزار  تست  نرم افزارهای  از  می توان 
مدل  برحسب  رایانه  قطعات سخت افزار  عیب یابی  نرم افزارهای  انواع  کرد.  سخت افزار جلوگیری 
قطعات موجود است. یادآوری می شود نصب این برنامه ها روی سیستم رایانه ممکن است باعث 
باشد در  نرم افزارها  این  باالی  به خاطر حجم  نظر می رسد  به  کندی سرعت سیستم گردد که 

جدول زیر چند نمونه از این نرم افزارها به همراه ویژگی های آنها معرفی می شود.

ویژگی عملکردنام نرم افزار

 Burn InTest
Professional

 CPU ـ مشخص کردن اطالعات سیستم شامل: نوع و شماره سریال و سرعت
ـ نشان دادن کارایی قسمت تست شده، به وسیله تعیین یک 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 باتری لپ تاپ و نمایش اطالعاتی مانند دما و عمر مفید باتری و نحوه
شارژ باتری و مشخصات باتری از قابلیت های این نرم افزار است.

AIDA64 از قابلیت های این نرم افزار، شناسایی مشخصات قطعات سیستم، عیب یابی و تست سرعت
عملکرد و نمایش دمای هریک از 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

این نرم افزار نسخه های تجاری، شخصی و مهندسی نیز دارد. 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
KeyboardTest

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

نرم افزارهای تست سخت افزار
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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 
را  برنامه  نوشتن  برنامه نویسی،  زبان  نظر گرفتن  بدون در  روندنما  از  استفاده  مشخص می شود. 
سهولت می بخشد. نرم افزارها و تارنما های زیادی برای رسم روندنما وجود دارد. در ادامه تعدادی 

از این نرم افزارها و تارنما ها معرفی می شوند.

   نرم افزارهای رسم روند نما

نام نرم افزار و 
ویژگی های نرم افزارنشان واره

Microsoft
Visioـ 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 کار و کسب، نمودارهای 

UML، نمودارهای طراحی تارنما، نمودارهای مهندسی برق
ـ دارا بودن بیش از 4600 عالمت برداری

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

 Edge
Diagrammer

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

 Diagram
Designerـ نرم افزاری بسیار کم حجم

ـ قابلیت طراحی روند نما و نمودار، فراخوانی و وارد کردن انواع عکس، متن، شکل های 
هندسی، نماد در نمودار، مرتبط کردن نمودار و روندنما با یکدیگر

روند نما1

Flow chart ـ1
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  تارنماهای رسم روند نما

ویژگی های سرویسسرویس و نشان واره 

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

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

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

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

نرم افزارهای ترسیم نقشه های ذهنی
است  دیگر  موارد  و  فعالیت ها  ایده ها،  کلمات،  نمایش  برای  دیاگرام ها  از  مجموعه ای  نقشه ذهنی 
برای  ذهنی  نقشه  می شود.  کشیده  محوری  به طور  کلیدی  کلمه  یا  مرکزی  نقطه  یک  حول  که 
ایجاد، تصویرکردن، ساختاردهی و طبقه بندی ایده ها در زمینه های مطالعات و تحقیق، حل مسئله و 
تصمیم گیری کاربرد دارد. با استفاده از نقشه ذهنی می توان به سرعت ساختار یک موضوع را شناسایی 

نمود و همچنین ارتباط بین اجزای سازنده موضوع را درک کرد.
برای ترسیم نقشه ذهنی نرم افزارهای متعددی وجود دارد که از جمله آنها می توان نرم افزارهای 

زیر را نام برد:
ویژگینرم افزار

 iMindMap نرم افزار کاربردی برای ترسیم سریع نقشه های ذهنی به صورت گرافیکی و با تفهیم پذیری
باال است. نقشه ها، دیاگرام ها و فلوچارت ها و اشکال گرافیکی از پیش ساخته شده به صورت 

برداری هستند و کمترین افت کیفیت را در بزرگنمایی ها دارند.

 Mindjet
MindManager

نرم افزاری برای اجرایی  شدن ایده های بارش فکری، تفکرات استراتژیک و اطالعات تجاری 
است. این نرم افزار برای افرادی که با پروژه های کاری و عملیاتی سر و کار دارند مناسب 
است. با استفاده از این نرم افزار می توانید اطالعات را وارد، مدیریت و سازماندهی و بین 
آنها ارتباط برقرار کنید. در واقع با کمک این نرم افزار می توانید ذهن خود را بهتر مدیریت 
کنید و کارها را بهتر اجرا کنید. از دیگر مزایای آن ساده کردن فرایندهای کار و کسب، 

افزایش سرعت تصمیم گیری و سرعت تحویل باال است.

 MindMaster پیوند و... را ،Clip Art ،با کمک این نرم افزار می توان، عناصر مختلفی مانند برچسب
به نقشه ها اضافه کنید. دارای تم و قالب های پیش فرض است.  
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ویژگینرم افزار

 MindMaple برای مدیریت پروژه، حل به ویژه  ابزار بسیار مفیدی در کار و کسب   MindMaple 
مشکالت و تصمیم گیری ها است. با این نرم افزار قادر به برنامه ریزی پروژه های کاری 
خواهید بود به گونه ای که یک سازماندهی و مدیریت کلی روی ایده های اعضای گروه و 

میزان مسئولیت پذیری، زمان وقفه، مخاطبین و بودجه خواهید داشت. 

 XMind ،ابزاری برای رسم نقشه های ذهنی، مرتب سازی و سازمان دهی ایده ها، نوشته ها، فعالیت ها
بارش فکری و کارهای روزمره یا پروژه ها است که از طریق نمودارهای درختی و الگوهای 
دیگر به فرایند برنامه ریزی کمک می کند. این نرم افزار در عین سادگی، الگوهای دیگری 
مثل نمودار استخوان ماهی، نمودار ماتریسی و... را دارا است. در نسخه جدید آن امکان 
اتصال به نرم افزار Evernote و اضافه کردن فایل های Open Office ODF نیز اضافه 
شده است. همچنین می توانید فایل های مایکروسافت آفیس را در این نرم افزار وارد کنید. 

MindGenius های بسیار متنوع و سازگاری با فارسی Template ،ویژگی بسیار ارزشمند این نرم افزار
است.

MindMapper برای ترسیم نقشه ذهنی بسیار مناسب است. )در صورت عدم خرید آنالین، فقط یک
ماه به صورت کامل می توانیم از قابلیت های این نرم افزار استفاده کنیم. پس از پایان 

دورۀ یک ماهۀ آزمایشی، امکان ذخیره کردن نقشه ها غیرفعال می شود.

   روش های مختلف برنامه نویسی
به روش های مختلف برنامه نویسی Programming 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 شیء گرا 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:

توضیحروش برنامه نویسی

Imperative programming
)برنامه نویسی دستوری(  

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

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

برنامه نویسی
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توضیحروش برنامه نویسی

Functional programming
)برنامه نویسی تابعی(

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

تابعی هستند.

Declarative programming
برنامه نویسی اعالنی

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

 ، DASL Programming ، Prolog ، SQLزبان های برنامه نویسی اعالنی شامل
)Language (Distributed Application Specification Language  و غیره 

است.

Procedural programming
برنامه نویسی رویه ای

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 
 ،COBOL ،ALGOL ،FORTRAN برنامه نویسی دستوری نیز هستند. زبان های

Pascal ،BASIC و C از روش برنامه نویسی رویه  ای استفاده می کنند.

Object-oriented programming
برنامه نویسی شئ گرا

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

++C و Delphi از جمله زبان های برنامه نویسی شیء گرا می باشند.

Logic programming
برنامه نویسی منطقی

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

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

می شود.

ویژگیزبان و نماد

زبان ++C بیشتر در نرم افزارهای مهندسی و صنعتی مورداستفاده قرارگرفته است. 

واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه نویسی متلب1
ایجادشده است؛ و در   3 آزمایشگاه  2 و  واژه ماتریس  از ترکیب دو  مربوطه است که 

شبیه سازی پروژه های محاسباتی استفاده می شود.

ـ پایتون محبوب ترین زبان برای مبتدیان و حرفه ای ها است.پایتون
ـ گرامر ساده ای دارد.

ـ در بازی سازی، طراحی وب و ساخت اپلیکیشن های اندروید کاربرد دارد.
ـ برای فعالیت در حوزه های تحلیل داده و بیوانفورماتیک کاربرد دارد.

ـ مورد استفاده بزرگ ترین شرکت های دنیا مانند گوگل، دراپ باکس، پینترست  است.

ـ زبانی چند سکویی )Cross-Platform( و مستقل از سیستم عامل است. 
ـ دارای امنیت و قابلیت استفاده در پلتفرم های مختلف را دارد.

ـ از آن برای ساخت اپلیکیشن های اندروید، برنامه های دسکتاپی و بازی ها می توان 
استفاده کرد.

ـ قابلیت انیمیشن و گرافیک جذابی دارد.اسکرچ
ـ محیط جذاب و بی نیاز از کدنویسی دارد.

ـ مناسب سنین 8 تا12 سال است.

1- Matlab

2- Matrix

3- Laboratory
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   زبان برنامه نویسی سی شارپ
انواع عملگر در سی شارپ

در جدول زیر عملگرهای مورد استفاده در سی شارپ معرفی می شود.

عملگر نوع
. فراخوانی عضو
)( فراخوانی متد

[] دسترسی به عنصر

++ افزایش پسوندی

-- کاهش پسوندی
new ساخت شیء

typeof نوع شیء
sizeof اندازه نوع

+ جمع یکانی
- تفریق یکانی
! نقیض
~ Bitwise complement

++ افزایش پیشوندی
-- کاهش پیشوندی

)type( casting تبدیل نوع یا

عملگر نوع
* ضرب
/ تقسیم
% باقی مانده
+ جمع
- تفریق

<< انتقال بیتی به راست
>> انتقال بیتی به چپ
< کوچک تر
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عملگر نوع
> بزرگ تر

<= کوچک تر مساوی
>= بزرگ تر مساوی
is مقایسه نوع
!= نامساوی
== مساوی

& AND بیتی
^ XOR بیتی
| OR بیتی

&& AND منطقی
|| OR منطقی

عملگر نوع

?? NULL COALESCING

?:  شرطی

= انتساب

*= ضرب و تخصیص

/= تقسیم و تخصیص

%= باقیمانده و تخصیص

+= جمع و تخصیص

-= تفریق و تخصیص

<<= انتقال بیتی سمت چپ

>>= انتقال بیتی سمت راست

&= AND بیتی و تخصیص

^= XOR بیتی و تخصیص

|= OR بیتی و تخصیص
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انواع داده از پیش تعریف شده در سی شارپ
کاری  در چهارچوب   System نام  فضای  در  در سی شارپ  تعریف  شده  پیش  از  داده های  انواع 

)framework( قرار دارند.

مقدار 
حافظه 
)بایت(

کاربرد پسوند نوع داده

1 اعداد صحیح
 128- تا 127

sbyte

عددی

1 اعدادصحیح مثبت
0 تا 255

byte

2 اعداد صحیح
215- تا 215-1

short

2 اعدادصحیح مثبت
0 تا 1- 216

ushort

4 اعداد صحیح
231- تا )231-1(

int

4 اعدادصحیح مثبت
0 تا )1- 232( u یا U uint

8 اعداد صحیح
263- تا )263-1( l یا L long

8 اعدادصحیح مثبت
0 تا 1- 264  UL ulong

4 اعداد اعشاری f یا F float

8 اعداد اعشاری با دقت زیاد d یا D double

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

1 مقدار منطقی bool

2غیرعددی یک حرف یا عالمت)کاراکتر( char

رشته string

آدرس یک داده object
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خطاهای زمان ترجمه در سی شارپ
در زمان ترجمه کدهای نوشته شده در محیط نرم افزار سی شارپ توسط برنامه مترجم، خطاهایی 
راهکار  و  خطا  پیام  خطا،  کد  زیر  جدول  در  می نماید  مختل  را  برنامه  اجرای  که  می دهد  رخ 

پیشنهادی شرح داده  شده است.

ترجمه و راهکار پیام خطا کد خطا

بیش  دارای  برنامه  زمانی رخ می دهد که  این خطا 
از یک متد Main باشد و در هنگام ترجمه تعیین 
نشده باشد که کدام  یک از آنها مدخل ورود به پروژه 
 Main متدهای  تمام  باید  برای حل مشکل  است. 
/main در  از سوییچ  یا  جز یکی را حذف کنید و 
زمان ترجمه استفاده کنید که مشخص کند، کدام 

متدMain مدخل ورود به پروژه است.

 Program ‘output file name’
 has more than one entry point
 defined. Compile with /main to
 specify the type that contains
the entry point

CS0017

این خطا زمانی رخ می دهد که از عملگر دوتایی روی 
نوع داده ای استفاده  شده که مجاز نیست. برای مثال 
شما نمی توانید از عملگر ||روی string و عملگرهای 
+، -، >، یا > روی متغیرهای bool استفاده کنید 
کالس  در  صریح  به صورت  عملگرها  این  اینکه  مگر 

overload شده باشند.

 Operator ‘operator’ cannot be
 applied to operands of type
 ‘type’ and ‘type’A binary
 operator is applied to data types
that do not support it

CS0019

این خطا زمانی رخ می دهد که تقسیم  بر ثابتی انجام شود 
که مقدارش صفر است این خطا، خطای ترجمه است 
ولی اگر مخرج متغیری باشد که مقدارش صفر شود، 

خطای زمان اجرای تقسیم  بر صفر خواهیم داشت.

Division by constant zero

CS0020

این خطا زمانی رخ می دهد که از عملگر یکتایی، روی 
عملوندی استفاده  شده که مجاز نیست و آن نوع متغیر 
برای کار با این عملگر طراحی نشده است. مثل عملگر – 

و ! روی رشته ها

 Operator ‘operator’ cannot
 be applied to operand of type
 ‘type’An attempt was made to
 apply an operator to a variable
 whose type was not designed to
work with the operator

S0023

زمانی رخ می دهد که امکان تبدیل ضمنی وجود ندارد؛ 
 byte را در متغیری از نوع int مانند زمانی که داده از نوع

بخواهیم ذخیره کنیم.

 Cannot implicitly convert type
‘type’ to ‘type’ CS0029

این خطا زمانی رخ می دهد که بخواهیم مقدار ثابتی 
را در متغیری ذخیره کنیم که نتواند آن را ذخیره 

byte کند مانند ذخیره مقدار 300 در متغیر

 Constant value ‘value’ cannot be
converted to a ‘type’ CS0031
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ترجمه و راهکار پیام خطا کد خطا

بار  این خطا زمانی رخ می دهد که یک شناسه دو 
تعریف  شده باشد.

 The type ‘type name’ already
 contains a definition for
‘identifier’

CS0102

از شناسه ای استفاده  این خطا زمانی رخ می دهد که 
می کنیم که تعریف  نشده است. مثل متغیری که در 
کالس یا متد یا بالک کد تعریف  نشده ولی می خواهیم 
از آن استفاده کنیم و یا در نوشتن نام متغیری اشتباه 
کرده ایم و نامی که تعریف کرده ایم با نامی که استفاده 
می کنیم یکی نیست و یا متغیر در بالک تعریف شده و 

خارج از آن معتبر نیست.

 The name ‘identifier’ does not
exist in the current context

CS0103

هم  محلی  متغیر  که  می دهد  رخ  زمانی  خطا  این 
نام با متغیری که آن را تعریف می کنیم وجود دارد 

یعنی دو متغیر با یک نام تعریف  شده اند.

 A local variable named
 ‘variable’ is already defined in
this scope

CS0128

این خطا زمانی رخ می دهد که در سمت چپ عملگر 
انتساب نام متغیر یا مشخصه نباشد.

 The left-hand side of an
 assignment must be a variable,
property or indexer

CS0131

این خطا زمانی رخ می دهد که در کنار واژه کلیدی 
واژه  نیست.  نام  فضای  که  شود  ذکر  نامی   using
نام  فضاهای  معرفی  برای  تنها   using کلیدی 

قابل  استفاده است.

 A using namespace directive
 can only be applied to
 namespaces; ‘type’ is a type not
a namespace

CS0138

و   break دستور  که  می دهد  رخ  زمانی  خطا  این 
استفاده  شود.  استفاده  حلقه  از  خارج   Continue
از دستور break و Continue در داخل دستورات 
دستور  در   break دستور  البته  است.  مجاز  حلقه 
switch در انتهای case و default اجباری است.

 No enclosing loop out of which
to break or continue

CS0139

انتظار  این خطا زمانی رخ می دهد که در جایی که 
جلوی  در  است.  استفاده  شده  متغیر  از  داریم  ثابت 
و  داده شود  قرار  ثابت  باید  دستور سویچ  در   case
استفاده از متغیر جلوی case مجاز نیست. اگر اندازه 
آرایه ای که در هنگام تعریف مقداردهی شده است را با 

متغیر تعیین کنید هم این خطا رخ می دهد.

A constant value is expected

CS0150
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ترجمه و راهکار پیام خطا کد خطا

شکل  به  عبارتی  که  می دهد  رخ  زمانی  خطا  این 
انتساب،  دستورات  تنها  است.  استفاده نشده  صحیح 
و  کاهشی  و  افزایشی  عملگرهای  فراخوانی ها، 
دستورات ایجاد یک شیء می توانند به  عنوان عبارت 
استفاده شوند. عبارت غیر معتبر عبارتی است در یک 
خط یا چند خط که در انتهای آخرین خط عالمت; 
دارد و در آن عالمت = برای دستور انتساب، ) ( برای 

فراخوانی متد، new، عملگر-- یا ++ وجود ندارد.

 Only assignment, call,
 increment, decrement, and new
 object expressions can be used
as a statement CS0201

این خطا زمانی رخ می دهد که امکان تبدیل ضمنی 
وجود  ضمنی  به صورت  دیگر  نوع  به  داده  نوع  یک 
انجام  تبدیل  این  باید  نوشته  شده  کد  در  و  ندارد 
با  با مقداری که  شود مانند مقدار دهی یک متغیر 

نوع متغیر سازگار نیست.

 Cannot implicitly convert type
 ‘type1’ to ‘type2’. An explicit
 conversion exists )are you
missing a cast?(

CS0266

متغیری  از  کد  در  که  رخ می دهد  زمانی  این خطا 
استفاده کنیم که قباًل تعریف  نشده است. برای رفع 
از خطی که استفاده می شود  باید متغیر قبل  خطا 

تعریف شود.

 Cannot use variable ‘name’
before it is declared

CS0841

عبارت  انتهای  در  که  می دهد  رخ  زمانی  خطا  این 
عبارت  در سی شارپ یک  نشود.  داده  قرار  عالمت; 
می تواند در یک خط یا چند خط باشد ولی انتهای 

آن باید عالمت; قرار داده شود.

; Expected

CS1002

این خطا زمانی رخ می دهد که در یک متغیر از نوع 
char بیش از یک کارکتر قرار داده شود.

 Too many characters in character
literal CS1012

این خطا زمانی رخ می دهد که در یک عبارت تعداد 
کاراکترهای )’‹ با تعداد کاراکترهای ›)› یکی نباشد 
و تعداد کاراکترهای ›)› کمتر از تعداد کاراکترهای 

›(‹ باشد.

( expected

CS1026

کاراکترهای  تعداد  که  می دهد  رخ  زمانی  این خطا 
تعداد  و  نباشد  ‘}‘یکی  کاراکترهای  تعداد  با   ’}‘
کاراکترهای ‘}‘کمتر از تعداد کاراکترهای ‘{’ باشد.

‘}’ expected
CS1513
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خطاهای زمان اجرا در سی شارپ
برنامه، خطاهایی رخ  به  دادن  زمان ورودی  در  و معموالً  برنامه  اجرای  و  برنامه  ترجمه  از  پس 

می دهد که شرح آنها در جدول زیر آمده است.

پیام خطاتوضیحنوع خطا

ArgumentNullExceptionباشد Null آرگومان اولValue cannot be null

FormatException قالب واردشده در آرگومان
اول ورودی صحیح نباشد

 Input string was not in a correct
format

OverflowException

آرگومان ورودی شامل 
عددی بزرگ تر از کران باال 
یا کوچک تر از کران پایین 

نوع داده مقصد باشد.

 Value was either too large or too
small for an Int32

مثالتوضیحاتBase typeنوع خطای زمان اجرا

ExceptionObject کالس پایه برای تمامی
-خطا ها 

System ExceptionException
تمامی  برای  پایه  کالس 
اجرا  زمان  که  خطاهایی 

تولید  می شوند.
-

 Index Out Of
Range Exception

SystemException

هنگام  در  که  صورتی  در 
از  آرایه  عناصر  پردازش 
از  خارج  در  که  اندیسی 
محدوده اندیس معتبر آرایه 
این  شود  استفاده  است، 

خطا مشاهده خواهد شد.

 var i = arr[arr.Length

+1];

 Null Reference

Exception
SystemException زمانی که دسترسی به شی ء

خالی مقداردهی شده باشد.
object o = null;

string s = o.ToString)(;
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مثالتوضیحاتBase typeنوع خطای زمان اجرا

 Access Violation

Exception
System Exception

دسترسی به حافظه 
خواسته شده نامعتبر باشد.

اشاره گر به یک قسمت 
نامعتبر از حافظه بخواهد 

دسترسی پیدا کند.

 Invalid Operation

Exception
System Exception استفاده متدی در جایگاه

نامعتبر

استفاده از متدی مانند 
GetNext)( پس از حذف 

عنصر

 Argument

Exception
System Exception خطاهای برای  پایه  کالس 

پارامتر ها 
-

 Argument Null

Exception

 Argument

Exception
 Null زمانی که پارامتری

است

String s = null;

 int i = “Calculate”.

IndexOf)s(;

 Argument Out Of

Range Exception

 Argument

Exception

که  می دهد  رخ  زمانی 
محدوده  درون  پارامترها 

نرمال نیستند

 String s = “string”; s =

 s.Substring)s.Length

+ 1);

 External
Exception

System Exception
معموالً رخ دادی خارج از 

زمان اجرا منجر به این 
خطا  می شود.

-

COMException
 External
Exception

کپسوله سازی  هنگام  در 
رخ  است  ممکن  اطالعات 

دهد.
.COM در هنگام وقفه های

SEHException
 External
Exception

زمانی که بخواهیم تغییری 
محافظت  ساختار های  در 

شده ایجاد کنیم

زمانی که بر روی کد رد و 
بدل شده مدیریتی نشده 

باشد.
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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.

نمونهتوضیحنام مدل

RGB
قرمز،  رنگ های  از  ترکیبی 

سبز، آبی است
Red-Green-Blue

در وسیله هایی مثل تلویزیون و صفحه  نمایش که رنگ 
را با تاباندن نور و مثالی از طبیعت مثل رنگین کمان 
می شود؛  استفاده  رنگی  مدل  این  از  می کنند،  ایجاد 
یعنی هر یک از نقاط تشکیل دهنده تصویر، با 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.

CMYK
 Cyan رنگ   4 از  ترکیبی 
یا   Magenta ،فیروزه ای یا 
سرخابی، Yellow یا زرد و 

Black یا مشکی است.

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

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

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

موجود در تصویر استفاده شود.

HSB
این مدل براساس تصور، درک 
مفهوم  از  انسان  شناخت  و 
رنگ تعریف شده است از سه 
پارامتر Hue به معنای مایه 
رنگ Saturation به معنای 
به   Brightness و  غلظت 

معنای روشنایی است.

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

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

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

 انواع مدل های رنگ
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نمونهتوضیحنام مدل

LAB
و  مستقل  رنگی  مدل  این 
بدون وابستگی به دستگاهی 
صفحه نمایش،  مثل  خاص 

چاپگر است.

میزان درخشندگی که با L مشخص می شود.
میزان رنگ از سبز به قرمز که با a مشخص می شود.

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

درخشندگی صد باشد.

)HSB-LAB-RGB-CMYK( کدهای رنگ قرمز و آبی در چهار مدل رنگ
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HTML کد رنگ ها در محیط 
کد اسکی رنگ های عمومی در محیط ویندوز در جدول زیر نشان داده  شده است.

  16   16   16   16

 ffff ff #ff00ff

  ff00

   #ff0000

  #c0c0c0  #ffffff  #ffff00

 

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

Web Safe رنگ های
برای طراحی تارنما های اینترنتی بهتر است از مجموعه 
رنگ هایی استفاده گردد که کد رنگ RGB آنها ترکیبی 
این  باشد   FF و   CC مقادیر 00، 33، 66 ، 99،  از 

مجموعه رنگ را اصطالحاً WebSafe می نامند.
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ویژگی زبان

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

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

• باعث افزایش کارایی با توجه به کامپایل 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.
 cshtml درون آن تعریف شده اند دارای پسوند C3 که کدهای Asp.net فایل های •
پسوند  دارای  تعریف شده اند  آن  درون   VB کدهای  که   Asp.net فایل های  است. 

vbhtml است.

Asp.net
 Active Server

Page

 انواع زبان های برنامه نویسی تحت وب

پویا ایستا

در ابتدا اصاًل ساخته نشده بودند. از اوایل پیدایش زبان های تحت وب وجود داشتند. زمان پیدایش

•  قابلیت مشخص سازی تارنما برای هر یک 
از کاربران 

• قابلیت عضوگیری
• طراحی پایگاه داده

برای تارنماهایی با کارایی محدود و کاماًل ساده ویژگی
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ویژگی زبان

• یک زبان برنامه نویسی برای ماشین مجازی ایجادشده توسط فیس بوک است.
• از PHP گرفته شده است.

• هدف از ایجاد آن طراحی وبگاه ها و سایر نرم افزارها به صورت سریع است.
پویا  زبان های  با  را   C++ و   C مانند  ایستا  برنامه نویسی  زبان های  تلفیق  قابلیت   •

مانند Php دارد.
• متن باز )Open source( است.

• شباهت بسیاری با php دارد و نقص ها و کمبودهای آن را برطرف کرده است.
• فیس بوک در حال انتقال تمام کدهای PHP خود به Hack است.

Hack

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

قابل اجراست.(
• متن باز )Open source( است.

• توسعه پذیر، قدرتمند و انعطاف پذیر است.
• در پردازش متون بر دیگر زبان ها 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 و صنعتی به طور 
گسترده استفاده می شود.

Perl

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

• بر روی اکثر سیستم عامل ها قابل اجراست.
• یک زبان اسکریپت نویسی قوی تر از Perl و شیءگراتر از Python است.

• یک زبان مفسری است و مدیریت حافظه را به صورت خودکار انجام می دهد.
مدل های  شبیه سازها،  وب،  تحت  برنامه های  ساختن  به  می توان  آن  ازکاربردهای   •
سه بعدی، برنامه تجاری، رباتیک، شبکه، علوم مخابراتی، سیستم های مدیریت سیستم 

اشاره کرد.

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.

• هدف از ایجاد آن ساخت سریع تر و مقیاس  پذیرتر برنامه های کاربردی تحت وب بود.
• دارای مجموعه ای از ماژول های اصلی برای نوشتن وب سرورهاست.

• بهبود عملکرد و کاهش پیچیدگی دارد.
• یک برنامه تحت سرور است و می تواند ده ها هزار اتصال را پشتیبانی کند.

Node.js



107

Visual Studio های جایگزین IDE
محیط یکپارچه توسعه نرم افزار1 یک محیط برنامه نویسی است که مجموعه ای از نرم افزارهایی که 
 )Debugger( دیباگر ،)Compiler( کامپایلر ،)Code Editor( معموالً شامل ویرایشگر کد برنامه
و در نهایت رابط گرافیکی یا GUI هستند را در یکجا جمع کرده است و در اختیار برنامه نویس 
 Visual Studio .قرار داده است تا بتواند به راحتی و بدون دغدغه کدهای برنامه خود را تولید کند
ویندوز  برای  رایانه ای  برنامه  تولید  مایکروسافت جهت  شرکت  نرم افزار  توسعه  یکپارچه  محیط 
است. Visual Studio می تواند برای نوشتن برنامه های کنسولی، ویندوزی، سرویس های ویندوز، 
 ASP.NET وب  سرویس های  و   ASP.NET کاربردی  برنامه های  موبایل،  کاربردی  برنامه های 

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:

ویژگی های نرم افزارنام نرم افزار و نماد
SharpDevelopـ نرم افزار رایگان و متن باز

IronRub C#, C++ , VB . NET, Boo, F# IronPython ـ پشتیبانی از زبان های و
ـ تکمیل خودکار کد

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

)Integrated Debugger(ـ یکپارچه کردن اشکال زدایی
JetBrains Rider3ReSharper 2 وIntelliJ بر اساس پلتفرم .NETـ محیط یکپارچه توسعه نرم افزار

.NET Framework ، NET Core ـ پشتیبانی از

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

 OpenBSD،
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 کامپایل برنامه های کاربردی در هر فریم ورکی از
ـ مکان های هشدارها و خطا ها درون ویرایشگر ها مشخص می شود.

Integrated Development Environment ـ1  
2ـ پلتفرمی برای ایجاد IDE است که شامل مجموعه اجزای کامل از جمله ویرایشگر کد و چارچوب اشکال زدایی 

است.
3ـ افزونه ای است که برای بهینه سازی کد، تجزیه و تحلیل کیفیت کد و حذف خطاها به کار می رود.
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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 
بخشیدن به توسعه نرم افزارهای خود از IDE مناسب کار خود استفاده می کنند. برای زبان های 
برنامه نویسی مختلف، IDE  های مختلفی نیز وجود دارد که امکانات و ابزارهای متناسب با زبان 

برنامه نویسی در اختیار برنامه نویس قرار می دهد.

توضیحنام نرم افزار

ActiveState Komodo یک محیط برنامه نویسی حرفه ای برای ActiveState Komodo IDE
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 
تست  و  اشکال زدایی  به ویرایش،  می توانید  نرم افزار  این  به کمک  کنید. 

برنامه های خود بپردازید.

Zend Studio  Zend Studio نرم افزار PHP یکی از محیط های برنامه نویسی به زبان
است. این محصول به برنامه نویسان و تولیدکنندگان 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. 

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

PHP کردن کدهای debug برای بررسی و PHP های Debugger

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

برنامه عبارت است از:
حجم کم و پشتیبانی از PHP, CSS, JS, HTML, JSON قابلیت 

Error checking و Code completion

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

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

HTML برچسب های پایه   

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> - <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. <!--...-->

HTML کدهای 

    برچسب های قالب بندی متن

توضیحات برچسب

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

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

برای تعریف اطالعات تماس برای نویسنده / مالک سند/ مقاله استفاده می شود. <address>

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

بخشی از متن که از قالب سایر قسمت های متن جدا شده است.
برای جهت دادن به متن یا کاراکتراهایی که خارج از زبان 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 می باشد.
جهت فعلی متن را نادیده  می گیرد.

<bdo>

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

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

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

عنوان کار شما را تعریف  می کند. <cite>

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

یک قسمت از متن را که از سند حذف شده است نمایش  می دهد. <del>

یک برچسب تعریفی است و یک عبارت تعریفی را مشخص  می کند. <dfn>

متن تأکیدی را تعریف  می کند. <em>

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

بخشی از متن را با حالتی متناوب تعریف  می کند. محتوای این برچسب معموالً به صورت 
کج یا مورب نشان داده  می شود.

<i>

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

<ins>

یک برچسب عبارتی است و ورودی صفحه کلید را مشخص  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>

یک کوتیشن کوتاه ایجاد می کند. <q>

مشخص می کند که چه چیزی نشان داده شود این درصورتی است که مرورگر از حاشیه 
نویسی ruby پشتیبانی نکند.

<rp>

 Ruby برای توضیح یا تلفظ صحیح حروف )برای تایپوگرافی شرق آسیا( در حاشیه نویسی
استفاده  می شود.

<rt>

حاشیه نویسی روبی را تعریف  می کند. <ruby>

خورده  به صورت خط  را  متن  و  نیست،  مناسب  و  دقیق  درست،  متن  که  مشخص می کند 
نمایش  می دهد.

<s>

خروجی یک برنامه کامپیوتری را تعریف می کند. <samp>

متن با سایز کوچک تعریف  می کند. <small>

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

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

متن را به صورت زیر نویس تعریف  می کند. <sub>

متن را به صورت باال نویس تعریف  می کند. <sup>

تاریخ و زمان را تعریف  می کند. <time>

یک متن تله تایپ تعریف  می کند. <tt>

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

برای تعریف متغیر استفاده  می شود. <var>

 line-break جلوگیری از شکستن واژه( مشخص  می کند که در کجای متن خوب است یک( 
اضافه کنیم.

<wbr>

   برچسب های فرم ها و ورودی

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 را به صورت چند خطی تعریف می کند. <textarea>

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>
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   برچسب های قاب بندی

توضیحات برچسب

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

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

یک جایگزین برای مرورگرهایی است که از برچسب <frame> پشتیبانی نمی کنند. <noframes>

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

   برچسب های تصویر

توضیحات برچسب

یک تصویر تعریف می کند. <img>

برای نمایش تصویر یک نقشه در سمت سرویس گیرنده استفاده می شود. <map>

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<

بیان کننده قسمتی است که قرار است ما برای آن قسمت 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>

   برچسب های صدا و ویدیو

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 باشد.

<track>

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

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>

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>

   برچسب پیوند

توضیحات برچسب

برای تعریف یک پیوند استفاده می شود. <a>

تعریف رابطه بین یک سند و یک منبع خارجی )فایل خارجی ـ 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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   برچسب های سبک و معناشناسی

توضیحات برچسب

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

یک بخش درون سند تعریف می کند. <div>

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

   برچسب های جدول
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 سر عنوان )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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   برچسب های برنامه نویسی

توضیحات برچسب

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

که  کاربرانی  )برای  شود  اسکریپتی  محتوای  جایگزین  که  محتوایی  برای  بخشی  تعریف 
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 شیء خارجی مثل فایل صوتی یا تصویری به صفحه html استفاده می شود. <object>

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

   برچسب های متادیتا

توضیحات برچسب

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

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

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

<base>

برای تعریف رنگ و اندازه و فونت پیش فرض برای کلیه متون درون سند استفاده می شود. <basefont>
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My SQL نوع داده ها در                      
MySQL نیز مانند سایر سرویس دهنده  های بانک اطالعاتی از نوع داده های مختلف و متنوعی 
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
mysql نوع داده های متنی در

توضیحاتاندازهماهیتنوع داده

CHARرشته ای
وابسته 

به حروف 
تعریف شده

و حرف های خاص  اعداد  می تواند شامل حروف، 
و  می شود  مشخص  پرانتز  در  رشته  طول  باشد. 

حداکثر 255 حرف است.

VARCHARرشته ای
وابسته به 

حروف تعریف  
شده

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

حداکثر طول رشته در پرانتز مشخص می شود و 
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.

TINYTEXTرشته ای
وابسته 

به حروف 
تعریف شده

رشته ای با طول حداکثر 255 حرف

TEXTرشته ای
وابسته 

به حروف 
تعریف  شده

رشته ای با طول حداکثر 65.535 حرف

MEDIUMTEXTرشته ای
وابسته به 

حروف تعریف 
شده

رشته ای با طول حداکثر 16.777.215 حرف

LONGTEXTرشته ای
وابسته به 

حروف تعریف  
شده

رشته ای با طول حداکثر 4.294.967.295 حرف
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توضیحاتاندازهماهیتنوع داده

BINARYباینری
این نوع فیلدها، از 1 تا 8000 بایت را در خود 

جای می دهند.

VERBINARYباینری
این نوع فیلدها هم از 1 تا 8000 بایت را در خود 

جای می دهند. )متغیر(

MEDIUMBLOBباینری
داده باینری با طول حداکثر 16.777.215 بایت 

)Binary Large OBject(

BLOBباینری
داده بایـنری بـا طـول حـداکـثر 65.535 بایـت 

)Binary Large OBject(

LONGBLOBباینری
داده باینری با طول حداکثر 4.294.967.295 بایت 

)Binary Large OBject(

ENUM)x,y,z,etc.( فهرستی
از مقادیر

با توجه به 
تعداد حروف 
وارد شده در 

فهرست

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

فضای خالی به جای آن در نظر گرفته می شود.
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 
آیتم می توانید فهرست کنید و همچنین بیشتر از 

یک انتخاب دارید.
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mysql انواع داده عددی  در   

توضیحات تکمیلیاندازهتوضیحاتنوع داده

TINYINT127 تا 128-[1 بایتصحیح[
]0 .255[

SMALLINT32768 . 32767-[2 بایتصحیح[
]0 .65535[

MEDIUMINT8388608 . 8388607-[3 بایتصحیح[
]0 .16777215[

INT2147483648 . 2147483647-[4 بایتصحیح[
]0 .4294967295[

BIGINT9223372036854775807 . 9223372036854775808-[8 بایتصحیح[
]0 . 18446744073709551615[

 DECIMAL
)size,d(اعشاری

برای هر 
9 رقم 4 

بایت

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

پارامتر size حداکثر تعداد ارقام و پارا متر d حداکثر تعداد ارقام 
سمت راست ممیز اعشار را مشخص می کند.

FLOAT )size,d(4 یا 8 اعشاری
بایت

شناور  ممیز  با  اعشاری  اعداد  ذخیره  برای  داده  نوع  دو  این  از 
استفاده می شود.

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

بودن فیلد است.  بایتی  یا 8  بایت  size نشان دهنده 4  پارامتر 
اگر بین 1 تا 24 باشد، 4 بایتی است و اگر بین 25 تا 53 باشد،8 

بایتی است.

DOUBLE )size,d(8 بایتاعشاری

از این دو نوع داده برای ذخیره اعداد اعشاری با ممیز 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 نگهداری 4 بایتاعشاری
می شوند.
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mysql نوع داده تاریخ و زمان در   

توضیحات تکمیلیاندازهتوضیحنوع داده

DATE3 بایتتاریخ

YYYY-’ این نوع داده برای نگهداری تاریخ )بدون ساعت(، با غالب
MM-DD‘ استفاده می شود

-12-31‘ تا   ’1000-01-01‘ به صورت  تاریخی  محدوده  توجه: 
9999’ است.

DATETIME تاریخ و
8 بایتساعت

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

MM-DD
HH:MM:SS‘ استفاده می شود.

توجه: محدوده زمانی به صورت
‘00:00:00 01-01-1000’ تا

‘23:59:59 31-12-9999’ است.

TIMESTAMP4 بایتساعت

هر زمان سطری ایجاد یا تغییر داده می شود، یک عدد یکتا به صورت 
به  وابسته   timestamp داده می شود.  ذخیره  فیلد  این  در  خودکار 
ساعت داخلی سیستم است و با زمان واقعی مطابقت ندارد. هر جدولی 
ممکن است یک timestamp متفاوت داشته باشد. به عبارت  دیگر 
در این فیلد 8 بایتی، تایم لحظه اجرای دستور نگهداری می شود و 
کاربرد آن کنترل به روزرسانی هم زمان )Concurrency( اطالعات 
کار  به  پایین  رکوردهای  تعداد  در  البته  است.  کاربر  چند  توسط 
نمی آید و بیشتر زمانی موردنیاز است که تعداد رکوردها خیلی زیاد 

باشد مثاًل 100 میلیون رکورد! 
  1000-01-01  00:00:00‘ به صورت   زمانی  محدوده  توجه: 
UTC  ’ تا ’UTC 9999-12-31 23:59:59 ’ است؛ یعنی هنگام 
سیستم   )Time Zone( محلی  زمان  از  را  آن  زمان،  ذخیره سازی 
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.

 ’838:59:59‘ تا   ’-838:59:59‘ به صورت  ساعتی  محدوده  توجه: 
است.

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

YEAR1 بایتسال
 ذخیره سال به قالب دورقمی یا چهاررقمی

توجه: مقادیر چهاررقمی: از 1901 تا 2155 و مقادیر دورقمی: از 
70 تا 69 که نماینده 1970 و 2069 است.
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SQL دستورات   
SQL مخفف Structerd Query Language است که دستورات آن به  صورت زیر دسته بندی می شود.

شرح عملکردنام دستور

DDL
 Data Definition

Language

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

Drop Index ،Alter Index

DML
 Data Manipulation

Language

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

Delete

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 اصلی پشتیبانی می کند 

Create Synonym و Grant و Alter Password Revoke که عبارت اند از

DQL
Data Query Language

 این زبان دستورات پرس و جوی داده ها را برعهده 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 بر می گیرد.

SQL شکل کلی دستورات   

SQL دستور نحوه نگارش دستور

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

AS )alias(

SELECT نام ستون AS نام جدید ستون
FROM نام جدول

SELECT نام ستون
FROM نام جدول AS نام جدید جدول
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SQL دستور نحوه نگارش دستور

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 جدول.نام شاخص )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(
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SQL دستور نحوه نگارش دستور

DROP TABLE DROP TABLE نام جدول

EXISTS

IF EXISTS )SELECT * FROM جدول WHERE id =?( BEGIN نام 
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 )تابع تجمعی)نام ستون 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( 
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SQL دستور نحوه نگارش دستور

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 

RIGHT JOIN

SELECT )نام ستون)ها
FROM 1نام جدول

RIGHT JOIN 2نام جدول
ON

نام ستون ، نام جدول 2 = نام ستون ، نام جدول 1 

FULL JOIN

SELECT )نام ستون)ها
FROM 1نام جدول

FULL JOIN 2نام جدول
ON

 نام ستون ، نام جدول 2 = نام ستون ، نام جدول 1

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



124

SQL دستور نحوه نگارش دستور

* 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( عدد|درصد
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

UPDATE
UPDATE نام جدول

SET ... ، ستون 1= مقدار ، ستون 2= مقدار
WHERE مقدار= ستون

WHERE
SELECT )نام ستون)ها

FROM نام جدول
WHERE نام ستون operator value
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انواع قفل های سخت افزاری و نرم افزاری
یکی از دغدغه  های امروز در حوزه فناوری اطالعات و فضای سایبر، برقراری امنیت است. روش های 
روی  بر  قفل ها  انواع  از  استفاده  روش ها  این  از  یکی  دارد.  وجود  امنیت  برقراری  برای  متنوعی 

نرم افزار، سخت افزار، لوح فشرده و غیره است.
قفل های نرم افزاری

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 باشد. 

قفل های سخت افزاری
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.

تفاوت قفل سخت افزاری و نرم افزاری:
در قفل سخت افزاری، نرم افزارها با اضافه کردن یک سخت افزار جدید به کامپیوتر 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.
قفل گذاری با استفاده از مشخصات سیستم

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 کامپیوتر قابل  اجرا است. شکل زیر مراحل 

کار این نوع قفل را نمایش می دهد:

شماره شناسایی دیسک 
CPU سخت، برد اصلی یا

کد  فعال  ساز
شماره سریال نمایش 

داده شده به کاربر
رمزگذاری روی شماره 

سریال به دست آمده

مقایسه کد فعال ساز و 
Serial Numberقفل  صحیح  است

قفل  ا شتباه  است
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روش های به دست آوردن شماره  سریال قطعات سخت افزاری
 CPU یا )Mainboard( روش های مختلفی برای به دست آوردن سریال دیسک سخت، برد اصلی

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

نرم افزارهایی است که بر روی یک سیستم نصب شده است.
تارنماهای ازجمله  ارائه شده است  dLL که توسط شرکت های مختلفی  از فایل های   استفاده 
www.diskserialnumber.com و www.devlib.net/getdiskserial.htm برای به دست آوردن 

سریال دیسک سخت.
   

 

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

رایانه ای است استفاده می شود.

رده سنیعالمت

3 سالگی و باالتر

7 سالگی و باالتر

12 سالگی و باالتر

15 سالگی و باالتر

18 سالگی و باالتر

25 سالگی و باالتر

1- Windows Management Instrumentation

                     رده بندی سنی بازی های رایانه ای
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قانون جرائم رایانه ای
 شاید اگر دویست سال پیش کسی راجع به قوانین راهنمایی و رانندگی بحث می کرد باعث تعجب 
بود چون هنوز خودرویی اختراع نشده بود ومسائل مربوط به آن قابل درک نبود. پس ازاختراع خودرو 
و رواج استفاده از آن در معابر و خیابان ها  برای حفظ ایمنی و نظم، قانونگذاران 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 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.

   برخی قوانین جرائم رایانه ای
 فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز: ماده 1 ـ 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.
انتقال  حال  در  محتوای  غیرمجاز  به طور  هرکس  ـ   2 ماده  غیرمجاز:  ـ شنود  دوم  مبحث 
را  نوری  یا  الکترومغناطیسی  امواج  یا  یا مخابراتی  رایانه ای  ارتباطات غیرعمومی در سامانه های 
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.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای: ماده 3 ـ هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری 
در حال انتقال یا ذخیره  شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال 

زیر شود، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
به  انتقال،  یا شنود محتوای سری در حال  آنها  یا تحصیل  به داده های مذکور  الف( دسترسی   
حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون )20.000.000( ریال تا شصت میلیون 

)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( افشا 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.
تبصره 1ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف 
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.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

را  یا تصویر دیگری  یا صوت  فیلم  یا مخابراتی،  رایانه ای  به وسیله سامانه های  ماده 16 ـ 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 
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                         نمادهای تجارت الکترونیک
یکی از عوامل اثرگذار توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات 
الکترونیکی است.  ساماندهی تارنما های تجاری در کشور، مؤثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت 
الکترونیکی خواهد بود. به نحوی که هر فرد در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه 
تارنماها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت 
می شناسند، اقدام به خرید می کند. برای این منظور سامانه هایی در کشور راه اندازی شده است که 
صحت تارنما های مربوط به فروش اینترنتی را بررسی کرده و در صورت قانونی بودن تارنما اجازه 

می دهند نماد این سامانه ها در سایت های تجاری قرار گیرد.

توضیحنماد

نماد اعتماد الکترونیکی
 www,eNAMAD.ir

الکترونیکی  اعتماد  نماد  اعطای  با  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز 
احراز  را  اینترنتی  کسب های  و  کار  فعالیت  محل  و  صاحب  هویت 
کلیه  و  اینترنتی  کسب  و  کار  فعالیت  صحت  مسئولیت  می نماید. 
محتوای منتشر شده در تارنما برعهده صاحب کار و کسب اینترنتی 

است.

اتحادیه کشوری کار و کسبهای مجازی
https://ecunion.ir

کثرت  و  مجازی  فضای  در  کسب  و  کار  عمومی  اقبال  به  توجه  با 
بنگاه های فعال در این حوزه، اتحادیه کشوری کار و کسب مجازی 
امنیت  با  روز  هر  مجازی  فضای  در  کسب  و  کار  تا  شد  راه اندازی 
بیشتری رو به جلو حرکت کند. این اتحادیه نقش مهمی در ساماندهی 

کار و کسب های اینترنتی بر عهده دارد.

انجمن صنفی کار و کسب اینترنتی
eanjoman.ir

انجمن کار و کسب های اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب 
برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم فناوری اطالعات عالوه 
بر اینکه به حمایت کار و کسب های فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر 
انجمن  باشد  آپ ها(  )استارت  نوپا  شرکت های  رشد  جهت  پویا  و 
می کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف کنندگان باشد تا 
بدین ترتیب فرهنگ نوینی که این زیست بوم )اکوسیستم( فراهم 
آورده است را در راستای خدمت به مردم سرزمینمان ایران استفاده 

نماید چرا که به راستی ایشان شایسته بهترین ها هستند.

)5.000.000( ریال تا چهل میلیون )40.000.000( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مابقی مباحث جرائم رایانه ای به شرح زیر است:

و  سرقت  ـ  مخابراتی  و  رایانه ای  سیستم های  داده های  در  اخالل  و  تخریب  ـ  رایانه ای  جعل 
کاله برداری مرتبط با رایانه ـ جرایم علیه عفت و اخالق عمومی ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب  ـ 

مسئولیت کیفری اشخاص ـ سایر جرائم ـ تشدید مجازات و بخش آیین دادرسی.
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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 کار و کسب ساده و بررسی شرایط پیاده سازی آنها 
پرداخته می شود. البته الزم به ذکر است که هرکدام از این کار و کسب ها 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.

تجهیزات سخت افزاری نام کار وکسب
موقعیت جغرافیاییمهارت های موردنیازو نرم افزاری

خدمات تایپ 
و تکثیر و امور 

رایانه ای

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

تعمیر  و  عیب یابی  با  آشنایی  ـ 
رایانه و قطعات رایانه ای

ـ مهارت نصب سیستم عامل و 
نرم افزار

مجاورت ادارات و دانشگاه ها و 
مراکز شهر

خدمات 
تعمیرات 
رایانه ای

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 تعمیررایانه ای
ـ مهارت مشاوره برای ارتقای 

قطعات رایانه

مجاورت ادارات و مجتمع های 
عـرضـه و فـروش رایـانـه و 

تجهیزات رایانه ای

فروشگاه های 
اینترنتی

ـ رایانه
ـ لپ تاپ

ـ تبلت و موبایل
ـ چاپگر

ـ اینترنت پرسرعت

ـ مهارت کار با نرم افزارهای تحت 
وب و فروشگاه های مجازی ساز

تجارت  دانش  و  بازاریابی  فن  ـ 
الکترونیکی

مستقل از مکان

کار و کسب های کوچک مبتنی بر رایانه
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تجهیزات سخت افزاری نام کار وکسب
موقعیت جغرافیاییمهارت های موردنیازو نرم افزاری

 کافی نت

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 مدار بسته

ـ آنتی ویروس
ـ سیستم عامل و نرم افزارهای 
شبکه و نرم افزارهای پشتیبانی

شبکه های  پیاده سازی  مهارت  ـ 
محلی کابلی و بی سیم

بسته  مدار  دوربین  تنظیمات  ـ 
و  موبایل  و  تبلت  و  رایانه  روی 

اینترنت
ـ پشتیبانی شبکه و عیب  یابی

ـ  امنیت شبکه
ـ  اشتراک منابع سخت  افزاری  

و نرم  افزاری

شرکت ها و دفاتر تولیدی و 
مراکز  و  ادارات  و  خدماتی 

آموزشی و تجاری

خدمات 
رایانه ای سیار

ـ لپ تاپ قطعات رایانه
ـ مجموعه نرم افزارهای 

عمومی و سیستم عامل و 
راه اندازها

ـ مهارت نصب سیستم عامل و 
نرم افزار

ـ مهارت پشتیبان گیری از سیستم
ـ مهارت تنظیمات شبکه

کسب  و   کار   مدل  این  در 
نیاز به مکان جغرافیایی ثابت 
نیست و بر مبنای بازاریابی و 
عقد قرارداد با مراکز موردنظر 

است.

)Cafe net( آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت   

1 دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه های اطالع رسانی و اینترنت Cafenet محلی برای 
دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به شبکه اطالع رسانی )اینترنت و اینترانت( است.

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

وزارت  به  متقاضی  به  تحویل  با  همزمان  را  صادره  مجوز  تصویر  باید  صنفی  اتحادیه  ـ  تبصره 
ارتباطات و فّناوری اّطالعات نیز ارسال نماید.

3 اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
 تابعیت جمهوری اسالمی ایران
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 اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

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

 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 - 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.
در  باید  کسب  پروانه  شماره  و   Email رایانامه  نمابر،  و  تلفن  شماره  و  کامل  نشانی  و  نام  4ـ 
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  ـ 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 تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت و در 

صورتحساب کاربر نیز ذکر نماید.
6  ـ 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.

7ـ 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

7ـ  5: 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

7ـ   8: اشاعه و تبلیغ گروه ها و احزاب غیر قانونی
7ـ  9: 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

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
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7ـ   15: 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.

7ـ  19: 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 درحال 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 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  نماینده  استان،  مخابرات  دیتا شرکت  امور  مدیر  از  متشکل 
زیر  استان،  و سیمای  نماینده صدا  اتحادیه صنفی،  نماینده  استان،  دادگستری  نماینده  استان، 
نظر شرکت 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.
تبصره 1: 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.
تبصره 2: 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.
فوق،  مجازات  و  جرائم  خصوص  در  استانی  کمیته های  و  راهبردی  کمیسیون  نظر   :3 تبصره 

الزم  االجرا و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی  نفع در محاکم نخواهد بود.
 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.
وزارت  که  اتحادیه همگن  به  متقاضیان  اینترنت،  دفاتر خدمات حضوری  اتحادیه  تأسیس  تا   

بازرگانی معرفی می نماید مراجعه خواهند نمود.
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 مراحل ثبت نرم افزارتولیدشده

جهت ثبت نرم افزاری که طراحی و تولید نموده اید باید تأییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک 
برنامه ریزی  و  به سازمان مدیریت  وابسته  انفورماتیک کشور  عالی  دریافت کنید. شورای  کشور 
کشور، فرایندهای 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 فرایندهای شورا تقاضای دریافت 
تأییدیه فنی نمایند. پس از دریافت این مدرک و ارائه آن به دبیرخانه »گواهی ثبت« صادر خواهد 
وارد   )login.saramad.ir( نرم افزار  و صدور شناسنامه  ثبت  به سامانه  ابتدا  اقدام،  شد. جهت 
شده و فرم الکترونیکی »درخواست رمز عبور« را تکمیل نموده و ارسال کنید )این فرایند فقط 
یک بار انجام می شود( با توجه با فایل های راهنمای ثبت نرم افزار، مراحل دریافت تأییدیه ادامه 

خواهد یافت.

اختراعات نرم افزاری تأیید شده در شورای 
عالی انفورماتیک

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

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

عنوان اختراعتاریخ ثبتردیف

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

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



134

                       نرم افزارهای شبیه ساز شبکه
بررسی رفتار شبکه در محیط واقعی هزینه باالیی دارد و مدیریت آن دشوار است. نرم افزارهایی 
برای شبیه سازی و مدل سازی شبکه ارائه  شده است که این نرم افزارها قابلیت مدل کردن گره ها، 
پیکربندی آنها و لینک های ارتباطی بین آنها را به کاربران و طراحان شبکه می دهد در ادامه به 

معرفی چند نمونه نرم افزار شبیه ساز شبکه پرداخته می شود.

ویژگینرم افزار

++OMNeT
 

شبکه های  شبیه سازی  برای  شی گرا  و  قدرتمند  ابزار  یک   ++OMNeT نرم افزار 
رایانه ای و مخابراتی بوده که در سراسر دنیا کاربرد بسیار وسیعی در بین پژوهشگران و 
شرکت های فعال در زمینه شبکه و مخابرات دارد. این شبیه ساز به زبان برنامه نویسی 

سی پالس پالس نوشته شده و در بیشتر محیط ها با کامپایلر C++ قابل اجراست.

OPNET و شبکه  ادوات  مخابراتی،  شبکه های  مطالعه  و  طراحی  امکان   OPNET شبیه ساز 
 OPNET می سازد.  فراهم  به آسانی  را  مختلف  شبکه های  در  موجود  پروتکل های 
آنت یک شبیه ساز تجاری و دارای الیسنس است که برای شبیه سازی پروتکل های 
روی  بر  نرم افزار  این  می شود.  استفاده  متنوع  بسیار  دامنه  با  در شبکه های  مختلف 

است. قابل نصب   Solaris و   Windows سیستم عامل های 

NS3 NS2 یک ابزار قدرتمند در زمینه شبکه و نسخه جدید شبیه ساز NS3 شبیه ساز 
برای شبیه سازی شبکه های رایانه ای است که یک پروژه منبع باز و در حال توسعه 
به منظور  و  بوده  توسعه  قابل  باز  شبکه  شبیه سازی  پلتفرم های  برای   NS3 است. 
پژوهش و آموزش در حوزه شبکه است. و یک موتور شبیه سازی قوی را برای انجام 
یا Python در  ++C و  برنامه نویسی  با زبان  و  می سازد  فراهم  شبیه سازی  آنالیزهای 

است ارتباط 

CNS3 محیط ها و  سناریوها  انواع  ایجاد  و  اینترنت  و  داخلی  شبکه های  به  اتصال  قابلیت 
به صورت مجازی را دارد. شبیه ساز قدرتمند شبکه های پیچیده است و قابلیت اتصال 

با نسخه های مختلف ویندوز است اوراکل را دارد. و سازگار  به ماشین مجازی 
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تا  می دهند  پنلی ارائه  خود کنترل  مشتریان  برای  وب  میزبانی  خدمات  ارائه دهنده  شرکت های 
را کنترل و مدیریت کنند. بتوانند فضای میزبانی خود  مشترکین 

ویژگینام کنترل پنل

شمار  به  هاستینگ  پنل های  کنترل  محبوب ترین  و  معروف ترین  از  پنل  سی 
می شود. راه اندازی  و  سیستم عامل لینوکس نصب  روی  بر  که  می رود 

پلسک این کنترل پنل بر روی انواع ویندوزها قابل نصب و راه اندازی است. پلسک 
نسخه ها و انواع گوناگونی دارد که هر یک برای مدل خاصی از کاربری و میزبانی 

وب مناسب است.

دایرکت ادمین این کنترل پنل بسیار سبک است و بر روی هر دو سیستم عامل 
لینوکس و ویندوز به راحتی اجرا می شود و توسط آنها پشتیبانی می شود. و با وجود 

ساده بودن تمامی ویژگی های یک کنترل پنل خوب را دارا است.

ُکر ادمین می تواند از مدیریت چندین سرور پشتیبانی کند. این مدیریت شامل نظارت 
و مانیتورینگ پیشرفته سرور می شود. تحت یک اتصال بسیار ایمن ارائه می شود.

این کنترل پنل از دو بسته تشکیل شده است : بسته اول NodeWorx نام دارد 
که برای مدیریت سرور و بسته دوم SiteWorx که از آن برای مدیریت تارنمای 

کاربر استفاده می شود.

پنل کنترل میزبان تارنما

CMS سیستم های مدیریت محتوی
بسیاری  قرار دارد ولی در  تولیدشده و در دسترس عموم  زیادی  نرم افزارهای مدیریت محتوای 
از موارد نیاز است از نرم افزارهای تولید محتوای اختصاصی که با توجه به نیاز آن کار و کسب 

کرد. استفاده  می شود  برنامه نویسی 

سیستم های مدیریت محتوای عمومیسیستم های مدیریت محتوای اختصاصی
 قدرت انعطاف پذیری باالیی دارد و متناسب 

با تمام نیازهای شما برنامه نویسی می شود.
 سرعت لود شدن وبگاه و صفحات آن باال است.
 مناسب برای هر کار و کسبی و در هراندازه ای 

که باشد.

زایا
م

 اکثر این نرم افزارها رایگان هستند.
و  باکار  متناسب  وبگاه  می توانید  کوتاهی  زمان  در   

کنید. راه اندازی  را  خودتان  کسب 
 توسعه و گسترش آن هزینه کمی برای شما خواهد داشت.
 برای توسعه آن به فرد یا شرکت خاصی وابسته نیستی. 

هزینه برنامه نویسی باالیی دارند.
زمان زیادی برای تولید آن صرف می شود.

را  آن  که  فردی  یا  به شرکت  وابستگی  ایجاد 
برنامه نویسی   می کند.

گسترش و توسعه آن هزینه باالیی دارد.

ب
عای

م

پایین  معموالً  آن  صفحات  و  وبگاه  شدن  لود  سرعت 
است.
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 JAVA سیستم های مدیریت محتوا با استفاده از یکی زبان های برنامه نویسی سمت سرور مانند
می شوند. نوشته   ،ASP.NET ،Perl،Python،PHP

ویژگی  CMS نام

که  است  وبالگ ها  و  تارنما ها  برای  محتوا  مدیریت  سیستم  یک  وردپرس 
فارسی  زبان  با   . است  شده  تولید   php زبان  با  است.  متن  باز  به صورت 

دارد. سازگاری 

جومال نیز متن باز است. جومال بومی سازی شده و با زبان فارسی کاماًل سازگار 
است. جومال یکی از سیستم های مدیریت محتوای نوشته شده با php است 

که می توان به وسیله جومال تارنماها را پیاده سازی کرد.

دروپال نیز متن باز و با php طراحی شده است. دروپال توسط جامعه ای فعال از 
برنامه نویسان بزرگ در سراسر جهان ساخته شده، استفاده و پشتیبانی می شود.

آلفرسکو محتوای دیجیتال را در تمامی اشکالش می گیرند، ذخیره، مدیریت 
و  کارمندان  از  شرکت  ارزش  زنجیره  سرتاسر  در  و  می کند  یکپارچه  و 
مشتریان گرفته تا تأمین کنندگان و شرکا ارائه می دهد تا ارزش کار  و  کسب 

واقعی ایجاد کند.

مامبو نیز متن باز و با php تولیدشده است هر صفحه از تارنما مامبوی حاوی 
 Position بلوک ها یک  از  است که هر یک  از مطالب  متفاوتی  بلوک های 
نامیده می شود. صفحه آرایی صفحات با یک قالب نه تک تک و به طور ثابت 

انجام می شود.

فروشگاه ساز 
وبگاه  به  فروشگاه کامل  قابلیت های یک  افزودن  به منظور  را  فروشگاه ساز کار طراحان  نرم افزار 
راحت کرده است. برای بیشتر سیستم های مدیریت محتوا نرم افزار فروشگاه ساز وجود دارد. امروزه 

فروشگاه سازهای مستقل نیز به وجود آمده اند.

ویژگینام فروشگاه ساز

فروشگاه سازی با قدمت باال و امکانات متعدد است. به دلیل ساختار قدیمی و کمتر 
توسعه یافته اوپن کارت ، کمتر فروشگاه جدیدی با این سیستم توسعه پیدا می کند با 

این  حال تعداد زیادی از فروشگاه های اینترنتی با این فروشگاه برپا گشته اند.

رایگان  ساز  فروشگاه  توسعه ترین سیستم های  قابل  و  پیشرفته ترین  از  مجنتو یکی 
است که برای طراحی تارنما فروشگاه اینترنتی در ابعاد کوچک تا بزرگ قابل استفاده 

است. این فروشگاه ساز در دو نسخه رایگان و غیر رایگان منتشرشده است.
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ویژگینام فروشگاه ساز

پرستاشاپ از جمله اسکریپت های فروشگاه ساز قدرتمند و با امکانات متعدد است. 
امکان ایجاد تارنما چند فروشگاهی و چندزبانه از جمله امکان قابل توجه این سیستم 

به شمار می رود.
افزونه های  و  امکانات  اینترنتی با  از قدیمی ترین سیستم های ساخت فروشگاه  یکی 
متعدد است. بیشتر شهرت این سیستم به دلیل قدمت آن است و در حال حاضر 

نسبت به گذشته کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
افزونه فروشگاه ساز محبوب و شناخته شده برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس.
تارنماهای  استفاده  مورد  وردپرس  با  زیاد  هم خوانی  دلیل  است ووکامرس به 

می گیرد.  قرار  وردپرس  با  طراحی شده 
محتوای جومال است.  مدیریت  سیستم  برای  فروشگاه ساز  افزونه  یک  ویرچومارت 
برای فعال سازی و استفاده از این سیستم فروشگاهی الزم است تا ابتدا یک تارنما با 

جومال در اختیار داشته باشید و سپس ویرچومارت را روی آن نصب کنید.
برای طراحی تارنما فروشگاهی در سیستم مدیریت محتوای دروپال نیز می توان از 
این افزونه استفاده کرد. این افزونه نیز به خوبی قابل توسعه است و صاحبان فروشگاه 
اینترنتی با نصب ماژول های دلخواه خواهند توانست برخی عملکردها و فرآیندهای 

این سیستم را تغییر دهند.

نسخه های مختلف نرم افزار
گروه های  در  قرار  کاربران  عموم  اختیار  در  اینکه  از  قبل  می شود  تولید  نرم افزاری  هنگامی  که 
مختلفی از کاربران تست می شود تا اشکاالت آن برطرف شود. بنابراین نسخه های مختلفی از برنامه 

تولیدشده و در هر مرحله اشکاالت آن برطرف می شود.

توضیح نام نسخه

نقشی  نرم افزار  تولید  در  که  شرکت  متخصصین  از  گروهی  توسط  تست  این 
می شود  انجام  نداشته اند 

Alpha

این نسخه معموالً توسط گروهی از کاربران حرفه ای که خارج از شرکت می باشند 
تست می شود تا اشکاالت برنامه مشخص شود

Beta

برنامه  نهایی  با نسخه  RC مطابق  دارد. نسخه  نام  انتشار  کاندیدای  این مرحله 
است و در این مرحله ویژگی جدیدی به برنامه اضافه نخواهد شد. 

RC
Release candidate

در  و  است  برنامه  نهایی  نسخه  واقع  در  و  است  تجاری  نسخه ای   RTM نسخه 
اختیار شرکای تجاری قرار می گیرد. تا آن ها نیز سخت افزارهای خود را با برنامه 
جدید آزمایش کنند. این مرحله در نرم افزارهایی که با سخت افزار ارتباط بیشتری 

دارند مانند سیستم عامل ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

RTM
 Release To

Manufacturing

در این مرحله نرم افزار در اختیار عموم قرار می گیرد و برای آن بازاریابی می شود. 
در بعضی از برنامه ها این مرحله stable می نامند

GA
General Availability

برای  اینترنت  از  که  است  نرم افزاری  تحویل  معنای  )RTW( به  وب  در  انتشار 
می کند.  استفاده  توزیع 

RTW
Release To Web
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دوربین های تحت شبکه

شرکت های مختلفی در زمینه تولید و پشتیبانی دوربین های تحت شبکه فعالیت دارند. دوربین های 
هر کدام از این شرکت ها دارای ویژگی و قیمت های متفاوتی می باشند . که شناخت آنها کمک به 

انتخاب بهترین دوربین را می کند.

TPـ LINK شبکه های محصوالت  تولیدکننده  شرکت  یک  لینک  ـ  تی پی  شرکت 
است.  چین  در  میالدی   1996 در  بنیان گذاری شده  موبایل  و  رایانه ای 
سوئیچ  مخابراتی،  تجهیزات  مسیریاب،  شامل  شرکت  این  محصوالت 
شبکه، تجهیزات شبکه محلی بی سیم، مودم های ای دی اس ال و کارت 

می شود. شبکه 

DـLink دی ـ لینک یک شرکت تجهیزات مخابراتی و شبکه است که در سال
1986 در تایلند تأسیس شد. 

هایک ویژن یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و برند پیشتاز تجهیزات هایک ویژن
نظارت تصویری در حوزه سیستم های امنیتی در جهان به شمار می آید. 
این شرکت در سال 2001 در هانگژو چین تأسیس، و به سرعت تبدیل 

به یکی از پیشتازان صنعت نظارت تصویری جهان گردید. 

Dahua شرکت داهوا یک شرکت چینی ارائه دهنده محصوالت و خدمات نظارت
بیشترین  تصویری است که در سال 2015، رتبه دوم دنیا در داشتن 

سهم از بازار را کسب کرد.

Zavio زاویو یک شرکت تایوانی است که در سال 2006 تأسیس شد. تمرکز
این شرکت بر روی محصوالتی است که مبتنی بر IP می باشند. و ارائه 

راه حل نوآورانه و کاربرپسند از ویژگی های این شرکت است. 

Hilook زمینه در  مختلفی  محصوالت  که  است  چینی  شرکت  یک  لوک  های 
شبکه دارد همچنین محصوالتی برای رباتیک در زمینه بینایی ماشین 

است. کرده  تولید 

Panasonic شرکت پاناسونیک در سال 1918 یک شرکت ژاپنی و چند ملتی است
که محصوالت مختلفی در زمینه تجهیزات الکترونیکی دارد.
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جدول Acronym شامل اصطالحات فنی و اختصاری تجهیزات الکترونیکی است. این اصطالحات دوربین های تحت شبکه
هنگام خرید دستگاه، استفاده از دفترچه راهنما و .... کاربرد دارد.

در جدول زیر نمونه ای از این اصطالحات تخصصی را مشاهده می کنید.

واژه نامه تخصصی دوربین مداربسته 

A/Dمبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال - Analogue/Digital Converter

ABF
 Auto Back Focus - تنظیم خودکار فاصله کانونی

این تکنولوژی باعث می شود حسگر دوربین در فاصله کانونی مناسب تنظیم و تصویر 
واضحی از محیط اطراف ثبت کند. این تکنولوژی از طریق وب نیز در دسترس است.

AC.ولتاژ متناوب )غیرمستقیم( که دارای قطب نیست - Alternating Current

Acc وسیله ای آنالوگ که وقتی نور با تراشه برخورد می کند، به شکل بارهای خفیف
الکتریکی در سنسور تصویر نگه داشته می شود.

Accessory کلیه تجهیزات جانبی دوربین مداربسته که می توانند شامل ملحقات نصب و راه اندازی
یا تعمیر و نگهداری باشند.

Adjustment تنظیمات

AES.شاتر الکترونیکی خودکار است - Auto Electronic Shutter

AGC کنترل نرخ ولتاژ در ورودی یا خروجی - Automatic Gain Control 

Alarm I/Oورودی و خروجی هشدار در سیستم دوربین های مدار بسته

ALC.کنترل خودکار سطح است - Automatic Level Control 

Analog out دارد  A/V خروجی تصاویر را روی صفحه نمایش صنعتی و هر تلویزیونی که ورودی
نمایش می دهد.

Anamorphic.به لنزی گفته می شود که در دو محور مختلف بزرگ نمایی متفاوتی دارد

ANPRAutomatic Number Plate Recognation
تشخیص خودکار پالک خودرو
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واژه نامه تخصصی دوربین مداربسته 

ANPRAutomatic Number Plate Recognition
تشخیص اتوماتیک پالک خودرو

ANR

دستگاه NVR گیرنده تصاویر ویدیویی از طریق شبکه است.
اگر مجهز به دستگاه ANR با ذخیره کننده خودکار تصاویر دریافت شده از شبکه باشد، 
این قابلیت را دارد که در صورت قطع شدن اینترنت، به صورت خودکار تصاویر را ثبت 
کند. این تصاویر در حافظه IPC یا همان دوربین پروتکل اینترنتی ثبت می شود. بالفاصله 
و ضبط  دریافت  را  ویدیویی  تصاویر  این    NVR دستگاه  اینترنت،  شدن  وصل  از  بعد 

می کند.

Aspherical.این واژه به لنزهای کروی با قابلیت انتقال نور زیاد گفته می شود

AVI تشخیص خودکار پالک خودرو - Automatic Vehicle Identification

AWB Automatic White Balance
برای تنظیم خودکار نور و میزان تعادل سفیدي در تصویر است.

BLC.برای جبران نور پس زمینه تصویر است - Black Light Compensation

BNC.نوعی سوکت اتصال است که به سه نوع پیچی، لحیمی و پرسی تقسیم می شود

CCD
Charge Copled Device این تراشه، پرده شبکیه دوربین است که با دریافت نور و 
تبدیل آن به جریان الکتریکی باعث تشکیل تصویر می شود. یک CCD  خوب می تواند 

تصویر را در حداقل میزان نور محیط ثبت و کیفیت و وضوح آن را حفظ کند.

CCTV تلویزیون مدار بسته ای است که به اشتباه براي دوربین - Closed Circut Television
مدار بسته نیز استفاده مي شود.

CIF NTSC مقدار یک چهارم از حداکثر تصویری که در سیستم پال برابر با 288×352 و در
برابر با 240×352 می باشد.

CIF
 Common Intermediate Format

1 از حداکثر اندازه تصویر که در سیستم PAL برابر 288×352 و در سیستم 
4 مقدار 

NTSC برابر 352×240 مي باشد.

CIS.است CMOS همان سنسور - Cmos Image Sensor
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واژه نامه تخصصی دوربین مداربسته 

CMOS نوعی سنسور نوری که به دلیل داشتن تصاویر با حجم پایین برای شبکه هایی با حجم
باند پایین مناسب است.

CMS نرم افزار مدیریت دوربین در شبکه - Clinet Monitoring Software

CMSسیستم مدیریتي در یک برنامه - Contect Management System

CMSنرم افزار مدیریت دوربین ها در شبکه Client Monitoring Software

CPRتشخیص پالک خودرو Car Plate Recognition 

DVRدستگاه ضبط تصاویر - Digital video recorder

DVS Digital Video Server
سیستم تصویری دیجیتال برای انتقال در شبکه یا ضبط روی یک حافظه است.

FDMجدا سازي سیگنال بر اساس فرکانس Frequency Division Multiplexing

HUM.نویز روي فرکانس اصلي را گویند

IECانجمن بین المللي برق

IP درجه حفاظت بدنه یک وسیله است که در برابر عوارض INGRESS PROTECTION
خارجي مثل گرد و خاک و رطوبت به صورت عدد بیان مي شود.

IRنور مادون قرمز INFRA RED 

ITUاتحادیه بین المللي ارتباطات راه دور 

LPC برای که  است  شب  در  دید  خوان  پالک  دوربین  نوعي   Licence Plate Camera
تست هاي عملیاتي بیشتر به کار مي رود.

LPRتشخیص اتوماتیک پالک خودرو Licence Plate Recognition



142

واژه نامه تخصصی دوربین مداربسته 

LUX.که برابر یک لومن بر متر مربع است SI واحد شدت روشنایي در سیستم بین المللي 

MOD
لنزهاي  براي  که  است  لنز  از  شيء،  فاصله  حداقل   Minimum Object Distance
فاصله  )به طول  لنزهاي فیکس خیلي کمتر است.  براي  و  بزرگ نمایی حدود یک متر 

کانوني لنز بستگي دارد(

NITیکي از واحدهاي نوري 

PMF قابلیت ماسک گذاري براي نقاطي از تصویر که نیازي به Privacy Mask Fanction 
کنترل ندارد.

POE.انتقال برق یا همان انرژي الکتریکي روي شبکه Power Over Ethernet 

QUAD دستگاهي که صفحات نمایش را به نسبت مساوي تقسیم مي کند تا بتواند تمام دوربین ها
را در یک صفحه نشان دهد.

RF.سیگنال رادیویي که به طیف تا 300 گیگا هرتز تعلق دارد 

SDNR.کاهش دهنده نویز دیجیتالي Super Digital Noise Reduction

SDSS.شاتر دیجیتالي با سرعت پایین Smoth Digital Slow Shutter 

S-VHS.یک فرمت ضبط ویدئویي است که رزولوشن افقي 400 خط دارد 

TBCسنکرون کردن سیگنال هاي مختلف بر اساس زمان 

TDGایجادکننده تاریخ و زمان روي تصویر 

Vandalخاصیت ضد ضربه داشتن 

VCR.دستگاهي که تصاویر را روي فیلم یا نوار، ضبط مي کندVideo Casset Recorder  
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مشخصات فنی دوربینHikVision مدل 
DS2ـCD2020ـI

HD ـ 2MPکیفیت تصویر

Progressive Scan CMOS »1/2.8سنسور پردازنده 

Lux @ )F1/2, AGC ON( ,0 Lux with IR 0/07حداقل نورپردازی

s to 1/100,000 s 1/25سرعت شاتر

)4mm@ F2/0, Angle of view: 79° )6mm, 12mm optionalلنز

3D DNRکاهش نویز دیجیتال

H.264/MJPEGقالب فشرده سازی ویدئو

Mbps 16 ـ Kbps 32سرعت بیت ویدئو

Î 1080 1920حداکثر وضوح

)50Hz: 25fps)1920 × 1080(, 25fps )1280 × 960(, 25fps)1280 × 720سرعت فریم
60Hz: 30fps )1920 × 1080( , 30fps )1280 × 960(, 30fps )1280 × 720(

,TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSPپروتکل های شبکه
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802/1X, QoS, 
IPv6,Bonjour

احراز هویت کاربرامنیت

RJ45 10M / 100M Ethernet 1نوع رابط 

7دکمه راه اندازی مجدد

)V DC ± 10%, PoE )802/3af 12منبع تغذیه

)W )Max 7توان مصرفی

قدرت دید مادون قرمز در 
شب 

30 m

)mm )2/4×3/0×5/5 In 139/28×76/9×60/4ابعاد

g 500وزن
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سوییچ های دستورات شبکه در خط فرمان
سوییچ های دسترسی دستورات شبکه در خط فرمان COMMAND PROMPT به شرح زیر است:

Ping سوییچ های دستور 
tـ تا زمانی که عمل Ping کردن را به طور دستی قطع نکنیم، عملیات ارسال و دریافت بسته 

 CTRL+C می توان از کلیدهای ping اطالعاتی ادامه پیدا خواهد کرد. برای توقف برنامه
استفاده کرد.

aـ این سوئیچ آدرس را به نام میزبان تبدیل می کند. 
>n <countـ تعداد دفعات ارسال پیام های درخواست Echo را افزایش یا کاهش می دهد.

)پیش فرض 4 بار است( 
>l <sizeـ امکان تغییر حجم بسته های ارسالی را فراهم می کند.

این مقدار به طور پیش فرض 32 بایت است که با این سوییچ حداکثر تا 65500 بایت قابل  
تغییر است.

>i <TTLـ مدت زمان زنده بودن بسته های ارسالی را تعیین می کند.

>v <TOSـ نوع سرویس )مقدار TOS( را تعیین می کند.

>r <countـ تعداد مسیری که بسته اطالعاتی از آن عبور می کند.

wـ

مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ از میزبان برحسب میلی ثانیه را تعیین می کند. )مقدار 
پیش فرض 4000 میلی ثانیه یا 4 ثانیه است.(

)اگر میزبان در این مدت زمان نتواند به بسته پیام درخواست Echo پاسخ دهد، از طرف 
نمایش داده می شود.( به کاربر   Request timed out پیام  سرور 

fـ )برای  است.  موردنظر  مقصد  به  ارسالی  بسته های  قطعه قطعه کردن  از  به منظور جلوگیری 
)Don’t Fragment به  مربوط   Flag فعال کردن 

>s <countـ
 Internet Timestamp در   Timestamp اطالعات  ضبط  برای  سیستم  وضعیت  تعیین 

تا 4 است. این مقدار عددی بین 1   IP موجود در سرایند 

4ـ

اگر بخواهید جواب از IP نسخه 4 مقصد ارسال شود )یعنی IPv4 مقصد را به دست آوردید( 
باید در هنگام Ping کردن از سوئیچ ـ4 استفاده کنید و یا پروتکل TCP/IPv6 را در مبدأ 

یا مقصد غیرفعال کنید.
* نمی توان با دستور  4ـ Pingیک IP نسخه 6 را Ping کرد.

6ـ
دلیل  به  باشد،  فعال  مقصد  و  مبدأ  روی    TCP/IPv4 و TCP/IPv6 پروتکل دو  هر  اگر 
برتری LLMNR نسبت به WINS، جواب Ping از IP نسخه 6 مقصد فرستاده خواهد شد.

* نمی توان با دستور ping ـ6  یک IP  نسخه 4 را Ping  کرد.

/? برای نمایش راهنمای استفاده از همه سوییچ ها است.
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IPConfig سوییچ های دستور

/ all
تنظیمات کامل آدرس شبکه را نشان می دهد.

اطالعات  این  می شود.  استفاده  کارت شبکه  مورد  در  اطالعات جزئی تری  دیدن  برای 
شامل : نام Host، آدرس فیزیکی کارت شبکه، نام سرور DNS و DHCP و... است.

/release آدرس IP کارت شبکه را پاک می کند.

/ renew آدرس IP کارت شبکه پاک شده و دوباره ایجاد می شود.
از DHCP درخواست IP جدید می کند.

/flushdns تمامی رکوردهای موجود در حافظه پنهان DNS را حذف می کند.

/ displaydns محتویات حافظه پنهان DNS را نمایش خواهد داد.

/ Registerdns را اصالح می کند. درصورتی که  احتمالی  تغییرات  و   Refresh را   DNS پنهان  حافظه 
بود. قابل مشاهده خواهد   Event Viewer از 15 دقیقه در خطایی رخ دهد پس 

/ SetClassId  تعیین شده Class ID سرور داشته باشید که برای آن DHCP درصورتی که در شبکه
باشد، با این دستور می توان Class ID آن را روی کارت شبکه تنظیم کرد.

/ ShowClassid  برای مشاهده Class ID یک کارت شبکه است.
/? این سوییچ صفحه راهنما را نمایش می دهد.

nslookup سوییچ های دستور

بدون پارامتر بررسی نام دامنه و اطالعات IP سرور
 nslookup
<domainname>

IP تبدیل نام دامنه به

Ls تهیه لیست از اطالعات DNS دامنه
Server تبدیل سرور DNS به سرور موردنظر
Set type تغییر نوع اطالعات بررسی شده
Set port تغییر پورتی که توسط DNS استفاده می شود.
Set retry تعداد ورودی ها را مشخص می کند.

نمایش صفحه راهنمای سوییچ های دستور  Helpیا?/ 

netstat دستور
netstat نمایش خالصه وضعیت اتصاالت و سوکت های شبکه 

netstat –an لیست پورت های باز و IP و وضعیت هر یک از آنها 
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UDP و  TCP تفاوت های پروتکل

در جدول زیر مقایسه دو پروتکل ازنظر کاربرد بررسی می شود.

  UDPTCP

پروتکل بسته داده کاربرنام پروتکل
User Datagram Protocol

پروتکل کنترل انتقال
Transmission Control Protocol

پروتکل اتصال گراپروتکل غیر اتصال گراارتباط

عملکرد
برای ارسال داده با رایانه مقصد ارتباط یک طرفه 
برقرار می کند و حتی ممکن است پس از ارسال 

بسته، ارتباط را قطع کند.

برای ارسال داده با رایانه مقصد یک ارتباط 
می کند. ایجاد  دوطرفه 

موارد مصرف
مناسب برای برنامه هایی که نیازمند سرعت برای 
انتقال اطالعات است و امنیت اهمیت چندانی 

ندارد مانند بازی های رایانه ای

انتقال  برای  که  برنامه هایی  برای  مناسب 
در  زمان  و  هستند  امنیت  نیازمند  اطالعات 

دارد. کمتری  اهمیت  ارسال 

استفاده شده 
توسط 

پروتکل های 
دیگر

 DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP,
VOIP

 HTTP، HTTPS، FTP، SMTP،
 Telnet

ترتیب بسته های 
داده

هیچ نظمی در این پروتکل نیست و بسته های 
داده از هم کاماًل مستقل هستند.

دقیقاً  مقصد  در  دریافتی  بسته های  ترتیب 
مشابه ترتیب ارسال آنها از فرستنده است.

سرعت انتقال 
داده

UDP  سریع تراست زیرا برای بازیابی خطا تالشی 
نمی شود.

سرعت TCP از UDP  کمتر است.

قابلیت اطمینان
یا  و  پیام ها  که  ندارد  وجود  تضمینی  هیچ 
بسته های فرستاده شده همه به مقصد برسند.

داده  که  دارد  وجود  مطلق  تضمین  یک 
منتقل شده دست نخورده باقی بماند و به همان 

شود. دریافت  ارسال شده  که  ترتیبی 

20 بایت8 بایتاندازه هدر

داده به عنوان یک جریان بیت ارسال می شود.بسته ها به صورت جداگانه ارسال می شوند.جریان داده ها

وزن
UDP  سبک وزن است. هیچ پیام مرتب سازی 

و یا ارتباطات ردیابی وجود ندارد.
TCP پروتکل سنگین وزنی است. بیت هایی 
جهت بررسی سالمت و بازیابی خطا ارسال 

می شود.

بررسی خطا
UDP  بررسی خطا را انجام می دهد  اما برای 

بازیابی خطا هیچ تالشی انجام نمی پذیرد.
TCP بررسی و بازیابی خطا را انجام می دهد. 
از منبع به مقصد ارسال  بسته خطا مجدداً 

می شود.

کنترل جریان 
داده

UDP هیچ گزینه ای برای انجام کنترل جریان 
ندارد.

TCP کنترل جریان داده را انجام می دهد.
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انواع سرور DNS در ویندوز سرور 2012

)non Dynamic DNS( غیر پویا DNS 1
در این حالت کالینت ها و سایر سرورهای شبکه نمی توانند رکوردی را درDNS اضافه کنند چرا 
که اضافه کردن رکورد درDNS تنها توسط مدیر شبکه امکان پذیر است. استفاده از DNS غیر 
پویا در شبکه ای که کالینت ها هر روز یک IP متفاوت از سرورDHCP دریافت می کنند، روش 
مناسبی نیست چراکه مدیر شبکه باید مدام رکوردهایی را درDNS اضافه کند که این موضوع 

عملی نیست.
)Dynamic DNS( پویا DNS 2

در این حالت کالینت ها و سایر سرورهای شبکه به صورت خودکار در سرور DNS ثبت شده و اگر 
که آدرس IP مربوط به کالینت ها تغییر کند؛ سرور DNS رکوردهای مربوطه را به صورت خودکار 
به  روزرسانی خواهد کرد و دیگر نیاز نیست تا مدیر به صورت دستی رایانه های جدید را در سرور

DNS تعریف و یا رکوردها را به روزرسانی کند.
انواع حالت های سرور DNS در ویندوز سرور 2012

در ویندوز سرور 2012 می توان سرویس DNS را در سه حالت زیر پیاده و اجرا کرد:
None 1: به این معنی است که سرور DNS به صورت غیرپویا عمل می کند )مدیر باید کالینت ها 

را ثبت کند(.
Nonsecure and Secure 2: در این حالت تمامی کالینت ها می توانند نام و آدرس IP خود 

را در DNS ثبت کنند.
 IP در این حالت تنها آن دسته از کاربرانی قادر خواهند بود تا نام و آدرس :Secure Only 3

خود را در DNS ثبت کنند که عضو دامنه باشند.

None ایستا از نوع DNS
اگر سرور DNS را در این حالت قرار دهید به صورت ایستا عمل می کند و فقط مدیر به صورت 

دستی می تواند رایانه ها را درون آن تعریف کند.

Nonsecure and Secure پویا از نوع DNS
کنند. ثبت   DNS در  را  خودشان  تا  می دهد  اجازه  کالینت ها  تمام  به   DNSسرور نوع   این 
منظور از کاربران Secure کاربران عضو دامنه و کاربران Nonsecure کاربران غیر عضو است.  
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توزیع های مختلف سیستم عامل های شبکه لینوکس

سیستم عامل های سرور مبتنی بر لینوکس نسخه های گوناگونی دارند که نمونه هایی از آنها معرفی 
می شود.

ویژگیتوزیع

RHEL    Red hat یک توزیع تجاری است که توسط کمپانی Hat Enterprise Linux Red
اداره می شود و برای مشتریان خود 10 سال پشتیبانی فراهم می کند.

Fedora های جدید نرم افزاری استفاده می کندpackage یک توزیع غیرتجاری است که از اکثر
بنابراین دارای ثبات نیست.

CentOS یک توزیع غیرتجاری است که با Enterprise Operating System Community
 )source(همان کد منبع RHCL و حذف عالمت های تجاری Redhat حذف آرم
را بانام CentOS منتشر می کند. CentOS یکی از محبوب ترین توزیع های لینوکس 

برای استفاده در سرویس های هاستینگ وب اینترنتی است. 

Debian همچنین و  ثبات  روی  بر   Debian تمرکز  opensource است.  یک توزیع  دبیان 
امنیت )security( است. توزیع Debian محبوب ترین توزیع در میان لینوکس های 

دنیا است.

Turbo Linux این نسخه برای سازمان هایی با تعداد کاربران نسبتاً زیاد طراحی شده است و دارای
ابزارهایی جهت مدیریت سازمان ها است.
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  SubNet ,IP ,User انواع اپ و نرم افزار محاسبه

ظرفیت تعداد کاربر و ای پی و زیر شبکه ها توسط نرم افزارهایی محاسبه می شود که قابلیت های 
گوناگونی دارند.

ویژگینام

Ip Subnet Calculator .در شبکه است Subnetting این نرم افزار یک ماشین حساب برای محاسبه
کنید  مشخص  را  پی  ای   subnet دستی  به صورت  آنکه  به جای  واقع  در 
می توانید با استفاده از این نرم افزار به صورت خودکار این کار را انجام دهید.

 Advance Ip Address
Scanner

پی  آی  یافتن  و  اسکن  برای  آسان  استفاده  با  و  سریع  مفید،  نرم افزاری 
به  قادر  نرم افزار  این  دستگاه های شبکه است.  دیگر  و  رایانه ها  آدرس های 
اسکن سریع تمام رایانه ها/پورت های شبکه های محلي معمولی )باسیم( و یا 

است. )بدون سیم(  وایرلس 
Advanced IP Scanner دسترسی سریع و آسان به منابع شبکه های مختلف، 
از جمله HTTP، HTTPS، FTP و پوشه های به اشتراک گذاری شده را فراهم 
می کند و همچنین امکانی برای تشخیص تمام دستگاه های شبکه، از جمله 

دستگاه های بی سیم و روتر های Fi ـ Wi را به کاربرانش ارائه می دهد

 CiscoKits CCNA Subnet
Calculator

یک برنامه کاربردی سبک وزن ویندوزی است که هدف آن کمک به کار با 
 Cisco گواهینامه  آزمون  برای  شدن  آماده  و   Subnet ماشین حساب  یک 

است.  CCNA
به شما امکان می دهد که نتایج Subnet را بر اساس پارامترهای مختلف مانند 

آدرس IP، Subnet Mask در هر Subnet ایجاد کنید.

 TechExams.net IP Subnet
Calculator

IP و میزبان بر اساس آدرس mask، Subnet ،ـ محاسبه پیشوند
ـ نمایش کالس، شبکه، broadcast، اولین میزبان و آخرین میزبان برای آدرس 

IP فعلی
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نرم افزارهای مانیتورینگ شبکه
نرم افزارهای مانیتورینگ شبکه متنوعی به صورت رایگان و تجاری وجود دارند که هرکدام امکانات 
متنوعی را ارائه می دهند. عوامل متنوعی هم برای مقایسه نرم افزارهای مانیتورینگ وجود دارد 
که هرکدام  برحسب شرایط و نیازمندی های شبکه موجود، اهمیت پیدا خواهند کرد. در ادامه به 

معرفی برخی نرم افزارهای مانیتورینگ خواهیم پرداخت.

ویژگینرم افزار و نماد

ـ علی رغم امکانات فراوان، رایگان است.
ـ سازگاری با اکثر برندهای سخت افزار شبکه را دارد.

ـ توانایی پشتیبانی از اکثر پروتکل های مانیتورینگ شبکه را دارد.
ـ امکان نمایش دستگاه های روشن و خاموش در شبکه را دارد.

ـ توانایی تعریف سطوح دسترسی مختلف به شبکه را دارد.

ـ ارتباط تمامی الگ ها و Event های نرم افزارهای مانیتورینگ، فایروال ها و روترها 
را باهم انجام می دهد.

ـ آنالیز و گزارش گیری کامل از یک رویداد را تهیه می کند.
ـ امنیت باال و قیمت زیادی دارد و در شبکه های بزرگ به کار می رود.

ـ این محصول به صورت سخت افزار و نرم افزار در کنار هم ارائه می شود.

ـ مدیریت سرورها و برنامه های کاربردی و را انجام می دهد.
ـ توانایی مدیریت امنیت و الگ ها و ترافیک را دارد.

ـ مدیریت سیستم های ذخیره سازی و ساختار مجازی را انجام می دهد.
ـ دارای مدیریت پهنای باند و کنترل ایستگاه های کاری از راه دور است.

 

ـ برای شبکه های متوسط قابلیت های مناسبی دارد.
ـ امکان اتصال به تلفن همراه برای ارسال گزارش را دارد.

ـ نظارت بر uptime و downtime، ترافیک شبکه، packet sniffing  را به راحتی 
انجام می دهد.

ـ رابط کاربری تحت وب دارد.
ـکنترل پهنای باند مورداستفاده را انجام می دهد.

ـ از 10 هزار سرور، ماشین مجازی و دیگر سخت افزارهای شبکه ای را هم زمان پایش 
می کند و امکان شناسایی خودکار سخت افزارها را دارد.

ـ توسط یک رابط کاربری مناسب انواع Graph ها و Map ها را در اختیار قرار می دهد.
ـ رابط کاربری تحت وب دارد.
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انواع User در هنگام نصب ویندوز 

ویژگی های انواع کاربر پیش فرض ویندوز به شرح زیر است.

کاربردنام

 پروفایل کاربر محلی
)Local User Profile( 

پروفایل در سخت دیسک محلی  این  رایانه،  به  کاربر  ورود  اولین  زمان  در 
)مخصوص خودش( وجود دارد. تغییراتی صرفاً خاص خود آن کاربر محلی و 

رایانه ای است که در آن تغییرات اعمال شده اند.

پروفایل کاربر رومینگ 
)Roaming User Profile(

در واقع همان پروفایل های Local هستند با این تفاوت که به جای اینکه بر 
روی سیستم محلی قرار داشته باشند، تمامی محتویات آنها کپی شده و در 
یک فایل سرور تحت شبکه به اشتراک گذاشته می شوند. کاربران در هر جای 

شبکه صرفاً یک پروفایل یکپارچه دارند.

 پروفایل کاربری اجباری
)Mandatory User Profile( 

کاربران  برای  خاصی  تنظیمات  می توانند  مدیران  که  است  پروفایل  نوعی 
ایجاد کنند. فقط مدیران سیستم می توانند تغییرات برای پروفایل کاربری 
Mandatory اعمال کنند. از این نوع پروفایل استفاده تا پس از استفاده هر 
کاربر از سیستم ، تنظیمات به حالت اولیه بازگردانده شود، شما می توانید این 
نوع پروفایل را با کارکرد نرم افزارهایی همچون Deep Freeze مقایسه کنید.

)Temporary(

زمانی که برای پروفایل یک کاربر مشکلی پیش می آید که load شدن آن را 
دچار مشکل می کند، سیستم عامل به صورت خودکار یک پروفایل برای کاربر 
ایجاد می کند که به آن Temporary User Profile گفته می شود. این گونه 
پروفایل ها صرفاً در زمانی که کاربر در سیستم Login کرده معتبر هستند 
و به محض اینکه کاربر از سیستم عامل Logoff کند این پروفایل و اطالعات 
درون آن به همراه تنظیماتی که کاربر بر روی آن انجام داده است به صورت 
سیستم عامل های  در  صرفاً  ها  پروفایل  نوع  این  شد.  خواهند  حذف  یکجا 

ویندوز 2000 به باال وجود دارند.
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  انواع حمالت وب سرور
هر پایگاه داده ای که بتوان از آن Query گرفت مستعد حمله Injection است. در جدول انواع 

حمالت و عملکرد آنها شرح داده شده است.

توضیحنام حمله

SQL Injection

بانک های  از  که  است  تارنما هایی  به  حمله  برای  قدیمی  یک روش   SQL کد تزریق 
اطالعاتی و فرم ها استفاده می کنند. و زمانی اتفاق می افتد که یک مهاجم قادر به قرار 
دادن عبارت های پرس و جوی SQL در مدخل های ورودی داده های کاربر در یک برنامه 

مبتنی بر وب است. هدف این حمله به دست آوردن اطالعات بانک اطالعاتی است.

Buffer Overflow

حمله سرریز بافر سوءاستفاده ای است که هکرها از آن علیه سیستم عامل یا اپلیکیشن 
استفاده می کنند.

در این حمله هکر با ارسال حجم داده بیشتر از اندازه بافر یا فضای حافظه سیستم 
هدف باعث برشدن بافر می شود. )بافر قسمتی از حافظه است که به طور موقت برای 
نگهداری اطالعات یک نرم افزار اختصاص یافته است( بعد از پر شدن بافر، برنامه دچار 
 shell شکست می شود. سپس می توان دستور دلخواه را به برنامه بدهیم. )مانند تزریق

کد برای ایجاد دسترسی(

XSS Injection

Cross-Site
 Scripting 

این نوع حمله از ساختار اسکریپت نویسی استفاده و به نرم افزارهای تحت وب از طریق 
اسکریپت نویسی حمله می کند. هدف اصلی این نوع حمله به دست آوردن اطالعات 
نرم افزار تحت وبی  اگر  به سرور متصل می شود.  از کاربران و کالینت هایی است که 
بتواند اسکریپت مخرب خود را در فرم های نرم افزار وارد  باشد و هکر  دارای مشکل 
کند، کاربر یا کالینت ها به محض متصل شدن به سرور آلوده کد مخرب موردنظر هکر 
را از طریق مرورگر اجرا کرده و سیستم خود را آلوده می کنند. بیشتر اطالعاتی که از 
طریق XSS به دست می آید، به وسیله کوکی هایی است که کالینت بر روی مرورگر 

خود بر جای می گذارد.

code Injection

 از حمالتی است که با ارسال کد مخرب از طریق آدرس وب به سمت وب سرورها و 
نرم افزارهای کاربردی تحت وب اتفاق می افتد. هدف اصلی آن وارد و اجرا کردن کدها و 
دستورات موردنظر مهاجم در نرم افزار دارای آسیب پذیری است. این نوع حمله می تواند 
از پارامترهایی مانند فرم های ورود و خروج اطالعات، کوکی ها، Http Header ها و غیره 

استفاده کند.

XML Injection

که  باشند  داشته  را  این  انتظار  بایستی  می کنند  استفاده   XML از  که  تارنماهایی 
موردحمله حمالت XML Injection قرار بگیرند. اگر از XML به عنوان بانک اطالعاتی 
استفاده می کنید در طراحی فرم های ورودی و خروجی اطالعات و پاسخ هایی که به 
 XML ها داده می شود دقت کنید. هرگاه تارنمایی داده های خود را که در قالب Query
ذخیره شده اند را به درستی در مقابل ورودی اطالعات کاربران فیلتر نکرده باشد، آن تارنما 

مستعد حمالت XML Injection است.
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توضیحنام حمله

Csrf

 CROSS SITE 
 REQUEST
 FORGERY

در این حمله هکر، کاربر هدف را ترغیب می کند که یک درخواست ارسال کند که 
پشت پرده آن مخرب است. پس از ارسال درخواست، چون خود کاربر آن را با میل 
خودش ارسال کرده، با توجه به سطح کاربری او حمله نیز اتفاق می افتد. هر چه سطح 
کاربری او باالتر باشد، اثرات حمله نیز مخرب تر است. تشخیص این نوع حمله مشکل 

است زیرا با میل و اختیار کاربر درخواست ارسال شده است.
حمله Csrf به معنای درخواست های جعلی از تارنمایی دیگر است. با این حمله، هکر 

نیازی برای به دست آوردن دسترسی مدیر شبکه ندارد.
تغییر  مالی،  حساب  غیرمجاز  انتقال  به  می تواند   CSRF موفقیت آمیز  حمله  یک 

گذرواژه و سرقت اطالعات منجر شود.
که  زمانی  نباشد،  ایمن   CSRF حمالت  مقابل  در  بانکی  سایت  اگر  مثال  به طور 
به حساب خود وارد می شویم، هکر به راحتی می تواند وجه را از حساب ما برداشته و 

به حساب خود واریز کند.

Security miscon-
figuration

تجربه ثابت کرده که سرور و وب سرورهایی که اشتباه پیکربندی می شوند به مراتب 
آسیب پذیرتر از آنهایی هستند که با دقت پیکربندی می شوند. زیرا راه های میانبر برای 

حمله کننده ها بسته می شود.
پیکربندی های اشتباه یا پیکربندی های پیش فرض از انواع نقاط ضعف امنیتی هستند. 
این نوع آسیب پذیری ها بیشتر در سرورهای وب، پایگاه های داده و حتی سخت افزارهایی 
که به طور پیش فرض و بدون رعایت نکات امنیتی نصب می شوند وجود دارد. برای امن 
کردن تجهیزات، سرویس ها و پلتفرم ها هیچ چیزی را به صورت پیش فرض در شبکه یا 

نرم افزارها پیکربندی نکنید.

)Malwares( انواع بدافزار
برنامه هایی که عملکرد رایانه را به خطر می اندازند و باعث دسترسی غیرمجاز می شوند بدافزار نام 

دارند. انواع متداول بدافزارها به شرح زیر است.

عملکردنام بدافزار

ویروس
Virus

اجرا می شود.  نیز  ویروس  اجرا شود  برنامه  زمانی که  و  دارد  را  برنامه ها  آلوده کردن  توانایِی 
ویروس ها توانایی کپی کردن خود و گسترش به رایانه های دیگر را نیز دارند.

تروجان
Trojan

خود را در قالب یک پرونده و یا برنامه معمولی نشان می دهد و کاربر را برای بارگیری و نصب 
بدافزار فریب می دهد و امکان دسترسی از راه دور به رایانه آلوده را برای گروه مخرب فراهم می کند. 

کرم
Worm

 کرم ها به صورت مستقل عمل می کنند و در کل شبکه پخش می شوند و به شبکه های میزبان 
آسیب می رسانند.

جاسوس افزار
Spyware

روی فعالیت های کاربر، بدون آگاهِی وی، جاسوسی می کند. این جاسوسی شامل نظارت بر 
فعالیت ها، جمع آوری گذرواژه ها، برداشت داده ها )اطالعات حساب کاربری، ورود و داده های 

مالی( و ... است و آن اطالعات را برای سیستم دیگر ارسال می کند.
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عملکردنام بدافزار

بات
Bot

یک برنامه آلوده روی یک سیستم است که آمادگی ارسال شدن روی سیستم های دیگر و آلوده 
کردن آنها را دارد. بات ها کنترل سیستم را از راه دور در اختیار گرفته و از آنجا هرزنامه یا 
جاسوس افزار را به دیگر قربانیان ارسال می کنند. بیشتر بات نت ها به صورت قربانی در اختیار 

هکر بوده و منتظر فرمان برای انجام اقدامات خود از سوی هکر هستند.

کی الگر
Keylogger

کلیه کلیدهایی که کاربر بر روی کیبورد خود فشار می دهد را در قالب یک فایل ذخیره می کند. 
این اطالعات بعدها می تواند برای مهاجم ارسال شود و توسط وی مورداستفاده قرار بگیرد.

زامبی
Zombie

از آن برای مقاصد  از در اختیار گرفتن کامپیوتر قربانی  یا کرم است که پس  مانند تروجان 
به  و  می گویند   )Zombie( زامبی  آلوده،  رایانه های  این  به  می کند.  استفاده  خود  غیرقانونی 

شبکه ای از رایانه های زامبی، بات نت می گویند.

ارسال 
سیل آسا

ارسال بسته با حجم بسیار زیاد روی سیستم هدف با قصد حمله را ارسال سیل آسا گویند.

روت کیت
Rootkit

مجموعه ای از ابزارها که هکر پس از موفقیت در حمله و به دست آوردن دسترسی اولیه روی 
سیستم هدف برای ایجاد دسترسی سطح باال از آنها استفاده می کند.

امنیتی  برنامه های  یا  کاربر  بدون تشخیص  رایانه  یا کنترل یک  و  راه دور  از  برای دسترسی 
طراحی شده است.

این کدهای مخرب تا حدود زیادی مشابه تروجان ها و  Backdoor ها می باشند. با این تفاوت 
که کدهای خود را با کدهای سیستم عامل ترکیب می کنند و در برخی اوقات فایل های خود 
یا  و  سیستم  الگ های  تمامی  بدافزار  نوع  این  می کنند.  سیستم عامل  فایل های  جایگزین  را 
رکوردهای موردنظر مهاجم را می تواند حذف کند و برای مخفی نگه داشتن فعالیت های یک 

هکر مورداستفاده قرار می گیرد.

اکسپلویت
Exploit

هسته  سیستم عامل ها،  کاربردی،  برنامه های  امنیتی  حفره های  از  سوءاستفاده  برای  کدی 
سیستم عامل ها، وب سرور و در کل هر نرم افزاری که در یک شبکه و یا کامپیوتر کار می کند است.
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فصل 4

فناوری ها، استاندارد  ها و تجهیزات
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سخت افزار

   ولتاژ کابل بر اساس رنگ
برای کار با کابل های برق در قسمت منبع تغذیه رایانه جدول زیر ارائه می شود.

ولتاژ خروجی )ولت(نام کابل خروجی از منبع تغذیه

12Vزرد

5Vقرمز

-12Vآبی

-5Vسفید

5V SBبنفش

3.3Vنارنجی

Ground (COM)مشکی

Power Good(Power_OK)خاکستری

PS_ONسبز

   توان مصرفی و ولتاژ قطعات
در جدول زیر حداکثر توان مصرفی قطعات و ولتاژ کاری هر قطعه به تفکیک معرفی شده است.

ولتاژ کاری )ولت(توان مصرفینام قطعه

3512 تا 220پردازنده

6012 تا 150برد اصلی

3/3 و 5 و 6512 تا 330کارت گرافیکی

زیر 103/3 تا 12هر ماژول رم

3/3 و 5 و 2012 تا 45دیسک سخت

3/3 و 5 و 2012 تا 30دیسک گردان نوری

1012فن پردازنده و سیستم

35صفحه کلید و موس

USB 55وسایل
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انواع درگاه  های ورودی و خروجی رایانهسخت افزار

کاربرد شکل                              کابل  نام

اتصال صفحه کلید و موس PS/2

اتصال لوازم جانبی
چاپگر/پرینتر/فلش

USB

توانایی انتقال صوت و تصویر HDMI

برای اتصال به صفحه 
نمایش های دیجیتال

DVI

اتصال مانیتور
آنالوگ

VGA

برای انتقال سری داده ها 
استفاده می شود

Com
Serial port



158

DescriptionNODescriptionNO

درگاه اتصال 
PS/2 Mouse Port1درگاه ماوسFront Speaker (Lime)7ps/2بلندگو

Parallel Port2درگاه موازیMicrophone (Pink)8درگاه اتصال

USB2 درگاهUSB.2.0 Ports (USB_01)9USB3 درگاهUSB 3.0 Ports3

درگاه اتصال 
مانیتور آنالوگ

D-Sub Port10درگاه موازیHDMI Port4

LAN RJ-45 Port*5درگاه کابل شبکهCOM Port11درگاه سریال

درگاه صفحه کلید
 ps2

PS/2 Keyboard Port12 درگاه ورودی صدا از
Line In (Light Blue)6دستگاه  خارجی

انواع درگاه
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کاربرد شکل                              کابل  نام

برای انتقال موازی داده ها 
استفاده می شود

LPT

این پورت اطالعات را 
به صورت دیجیتال ارسال 
می کند و نیازی به تبدیل 

داده ندارد

Fire Wire

به رابط خارجی بر اساس 
فناوری های SATA گفته 
می شود. برای اتصال لوازم 
جانبی استفاده می شود

esata

اتصال به شبکه LAN

اتصال میکروفن و اسپیکر Audio port

اتصال کابل فیبر نوری f iber optic port
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کاربرد شکل                              کابل  نام

برای اتصال دیسک سخت 
و دیسک گردان ها  به 

مادربرد 
SATA

برای اتصال دیسک سخت 
و دیسک گردان های نوری 

به مادر برد 
IDE

برای اتصال کانکتور های 
منبع تغذیه به مادربرد 

POWER

برای اتصال برق منبع 
تغذیه به دیسک سخت و 
دیسک گردان های نوری

molex

برای اتصال کانکتورهای 
پانل جلوی کیس به مادربرد

 system panel
header

محل اتصال فن CPU به 
مادر برد

Cpu
Fan

Connector
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   مقدار ولتاژ برق در کانکتور های مختلف یک رایانه
با استفاده از شکل زیر می توان مقدار ولتاژ برق  برای محاسبه توان مصرفی منبع تغذیه رایانه 

کانکتورهای مختلف را به دست آورد.
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   نقشه های مادربرد نمونه
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SATA محل اتصال کابلSATA3 Conneector (SATA3_1)14محل اتصال فن پردازندهCPUFan Connector(CPU_FAN2)1

محل اتصال کابل های 
پنل جلوی کیس

System Pacel Header (PANEL1)15محل اتصال فن پردازندهCPUFan Connector(CPU_FAN1)2

 USB محل اتصال کابل
جلوی کیس

USB2.0 Header (USB_4_5)16محل اتصال فن سیستمPower Fan Connector(PWR_FAN1)3

 USB محل اتصال کابل
جلوی کیس

USB2.0 Header (USB_2_3)17
محل اتصال کابل منبع 

تخلیه
ATX12V Power Connector 

(ATX12V1)4

محل اتصال کابل فن 
سیستم

Chassis Fan Connector18
بانک حافظه اصلی از نوع 

DOE3
2×240-pin DDR3 DIMM Slots5

محل اتصال کابل درگاه     
Spdifصوت دیجیتال

SPDIF Out Connector19
محل اتصال ماژول 

رمزگذاری
TPM Header (TPMS1) 6

محل اتصال کابل درگاه 
com

COM Port Header (COM_2)20
محل اتصال کابل منبع 

تغذیه
ATX Piwer Connector 

(ATXPWKI)7

محل اتصال کابل 
فرستنده گیرنده امواج 

مادون قرمز
Infrared Module21محل اتصال فن سیستم

Chassis Fan Connector 

(CHA_FAN1)8

محل اتصال کابل میکروفون 
و بلند گوی جلوی کیس

Front Panel Audiot22
محل اتصال چراغ روشن 

خاموش
Power LED Header (PLED1)9

محل تنظیم جامپر 
پاک کننده حافظه 

CMOS

Clear CMOS Jumper23
محل اتصال بلندگوی 

داخلی 
Chassis Speaker Header 

(SPEAKER1)10

محل اتصال کابل منبع 
تغذیه

SLI/XFire Power Connector24Sata محل اتصال کابلSATA2 Connector (SATA2_0)11

محل اتصال کابل منبع 
تغذیه

SLI/XFire Power Connector25Sata محل اتصال کابلSATA3 Connector (SATA3_0)12

Sata محل اتصال کابلSATA2 Conneector (SATA2_1)13
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ATX Form Factor Platform نوع فرم فاکتور

 Supports 4th Generation Intel Core TM i7/i5/i3/
Xeon*/

CPU

Pentium*/Celeron* in LGA1150 Packageمدل های پردازنده قابل نصب

Intel* H81Chipset نوع تراشه پل جنوبی

Dual Channel DDR3 Memory TechnologyMemory نوع حافظه اصلی

 2×DDR3 DIMM Slots

سرعت های ماژول حافظه های 
قابل استفاده

       Supports      DDR3     1600/1333/1066      non-EC 
C,un-buffered memory

Max. Capacity of system memory:16GB حداکثر حافظه قابل استفاده

نوع پردازنده گرافیکی
 Intel HD Graphit-in Visuals and the VGA out-

puts can be supported only with processors which 
are GPU integrated.

Graphics

CH HD Audio (Realtek ALC662 5.1  نوع کارت صوتی
Audio Codec)

Audio

 PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000Mb/s  LAN

  Realtek RTL8111GR نوع کارت شبکه

که  نصب  قابل  عامل های  سیستم 
بهترین کارایی را داشته باشند

 Microsoft*Windows8.1 32-bit/8.1   64-bit/832-
bit/864-bit/732-bit/764-bit

OS

انواع فرم فاکتور
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پیکربندی  و  تنظیم  امکاناتی جهت  شامل  و  است   Base Input Output System واژه  مخفف 
و  شده  بایوس  وارد   Delete کلید  دادن  فشار  با  معموالً  رومیزی  رایانه های  در  است.  سیستم 
برای  تولیدکننده  برند  این شکل نیست و هر  به  اما در لپ تاپ  تغییر داد  را می توان  تنظیمات 
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 معروف لپ تاپ معرفی شده اند.

نحوه ورود به بایوسبرند لپ تاپ

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

Acer و در رایانه های قدیمی Delete و یا F2 بالفاصله پس از روشن شدن رایانه کلیدهای
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 در رایانه های رومیزی و یا لپ تاپ F2 را مشاهده نمودید کلید Dell زمانی که لوگوی
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 را فشار  F2 F1 و در مدل های قدیمی تر کلید  رایانه کلید  راه اندازی مجدد  از  پس 
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
پس از روشن کردن رایانه یکی از کلیدهای F1 یا F2 و در رایانه های قدیمی تر کلیدهای 

ترکیبی Ctrl+Alt+F3 یا Ctrl+Alt+Ins یا Fn+F1 یا Fn+F2 را فشار 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

 کلیدهای ورود به BIOS محبوب ترین برندهای لپ تاپ
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دستگاه های عیب یاب سخت افزاری

کار  هنگام  که  موانعی  و  مشکالت  کنترل  و  سخت افزاری  دستگاه های  از  بهینه  استفاده  برای 
قطعات  عیب یاب  دستگاه های  از  می توان  می افتد  اتفاق  سخت افزار  و  الکترونیکی  تجهیزات  با 
سخت افزاری استفاده نمود؛ که این دستگاه های عیب یاب طی مراحلی قطعه را در شرایط مختلف 
بررسی می کنند و وضعیت درستی عملکرد قطعه موردنظر را مشخص می کنند و براساس این 
تسترهای  کار  طرز  گرفت.  سخت افزاری  قطعه  تعویض  یا  تعمیر  به  تصمیم  می توان  وضعیت 
دیجیتال به این صورت است که کدهای خطای مربوط به دستگاه موردنظر 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:

تصویر دستگاهمشخصاتنام دستگاه

تستر منبع 
تغذیه دیجیتال

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

شامل گارانتی هم نیست.

تستر )دیباگر( 
برد اصلی

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

می گیرند.

تستر 
صفحه نمایش

تست انواع صفحه نمایش آنالوگ و دیجیتال در 
مدهای گرافیکی مختلف

تستر حافظه 
RAM اصلی

حافظه  بانک  خرابی  بررسی  برای  تستر  این  از 
اصلی و بررسی وضعیت RAM استفاده می شود.

از این تستر برای کنترل اتصال کابل های کارت تستر کابل شبکه
 شبکه و تلفن استفاده می شود.
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Port درگاه یا
بین  می توانند  متعددی  ایجاد می شود سرویس های  و سرور  بین کالینت  ارتباط  یک  زمانی که 
استفاده  پورت  نام  به  ارتباطات مجازی  از  تفکیک سرویس ها  برای  اجرا شوند.  کالینت و سرور 
می شود. این ارتباطات مجازی در بستر ارتباط فیزیکی بین کالینت و سرور قرار دارند و داده های 
هر سرویس از طریق درگاه مخصوص آن سرویس به رایانه وارد یا از آن خارج می شوند. به هر کدام 

از این درگاه ها عددی نسبت داده می شود. این اعداد بین 0 تا 65535 هستند.
پورت ها به دو دسته پروتکل بدون اتصال (UDP) و پروتکل اتصال گرا (TCP) تقسیم می شوند.

و  بودن  فعال  در صورت  و  می کند  مذاکره  مقابل  با طرف  داده ها  ارسال  از  قبل   TCP پروتکل 
پذیرش طرف مقابل، ارتباط ایجاد می شود و ارسال و دریافت داده صورت می گیرد.

پروتکل UDP در ابتدای کار شروع به ارسال داده می کند. ممکن است که اصالً طرف مقابل در دسترس 
نباشد و یا داده به او نرسد. اما در عوض این پروتکل بسیار سریع است و برای کاربردهایی که نیاز به 

سرعت دارند مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از کاربردهای این پروتکل در حمالت DoS است.

UDP و TCP ارتباطات
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Port جدول زیر پرکاربردترین پورت ها را نشان می دهد:درگاه یا

پورت های استاندارد

شماره
کاربردپروتکلنوعپورت

20TCPFTP / data
(File Transfer Protocol)پروتکل انتقال فایل

21TCPFTP / controlفرمان کنترل ftp پروتکل

22TCPSSH (Secure Shell)پروتکل مدیریت و دسترسی به شبکه از راه دور

23TCPTelnetدسترسی از راه دور

25TCPSMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)

پروتکل رایانامه
(ارسال رایانامه به سرور)

69UDPTFTP
(Trivial File Transfer Protocol)پروتکل انتقال فایل جزئی

80TCPHTTP
(Hyper Text Trasfer Protocol)

پروتکل انتقال ابر متن
(پروتکل تار جهان گستر)

8080TCPHTTPپورت جایگزین وب سرور

110TCPPOP 3
(Post Office Protocol)

پروتکل دسترسی رایانامه از راه دور
(پروتکل دریافت ایمیل روی اینترنت)

119TCPNNTP
(Network News Transfer Protocol)

پروتکل انتقال (اشتراک گذاری) اخبار شبکه
پروتکل مدیریت پیام در گروه های خبری

143TCPIMAP
(Internet Message Access Protocol)پروتکل دسترسی به رایانامه

194TCPIRC
(Internet Relay Chat)پروتکل تسهیل ارتباط در قالب متن

443TCPHTTPS
(Http Secure)پروتکل امن انتقال ابر متن

161UDPSNMP
(Simple Network Management Protocol)پروتکل انتقال اطالعات مدیریتی

1433TCPSQL Serverارتباط کالینت/ سرور

3389TCPRDP
(Remote Desktop Protocol)پروتکل دسترسی از راه دور میزکار

8192TCPWinboxاپلیکیشن ارتباط با مسیریاب میکروتیک

67UDPDHCPS (Server)و کالینت dhcp ارتباط سرور

68UDPDHCPC (Client)
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انواع داکت و ترانک
 داکت  و ترانک محفظه یا کانالی جهت عبور کابل های برق و تلفن و شبکه هستند و آنها را در 
برابر ضربه و صدمات فیزیکی و مکانیکی حفظ می کند. همچنین برای چیدمان ، مرتب سازی 
کابل ها ، زیبا سازی و ایمنی محیط فیزیکی نقش بسیار مهمی دارند. کیفیت ، ساختار ، قیمت و 
برند داکت و ترانک از عوامل مهم انتخاب آنها است. در ادامه انواع اتصاالت داکت و ترانک معرفی 

می شود.

شکلنام

ترانک درب دار 80*50

ترانک درب دار 50*101

داکت ساده با قابلیت پارتیشن  بندی

گوشه تخت 90 درجه

درزگیر

فریم تکی
(فریم ها به صورت 2 و 3 و 4 تایی 

هم هستند)

زانوی تخت ترانک 50*105

زاویه خارجی ترانک 50
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متراژ دربستهوزن هر مترضخامت ورققطر بیرونیکد محصول

PG 1118/610/42360 لوله فوالدی

PG 13..520/410/47360 لوله فوالدی

PG 1622/510/52360 لوله فوالدی

PG 2128/310/67230 لوله فوالدی

PG 293710/89730 لوله فوالدی

PG 36471/5/ 1/251/17815 لوله فوالدی

PG 42541/5/ 1/251/3215 لوله فوالدی

PG 4859/31/5/ 1/251/4712 لوله فوالدی

PG لوله

از  جلوگیری  و  دیوار  شکاف های  از  مخابرات  و  برق  و  شبکه  کابل های  عبور  و  محافظت  جهت 
از جنس گالوانیزه و  برقی که   PG لوله  از  بیرونی  آنها و عایق بندی در محیط های  صدمه دیدن 
در ساختمان های تجاری، صنعتی،  PG معموالً  لوله های  لوله فوالدی است استفاده می شود.  یا 
مسکونی و تأسیسات زیرزمینی کاربرد دارند و دارای استانداردهای متفاوت از نظر تعداد و اندازه 

انواع لوله های PG موجود است. (از PG11 الی PG48 ) است. در جدول زیر مقایسه 
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)Cable tray( سینی کابل

سینی کابل از جنس پی وی سی یا فلزی گالوانیزه است که در تأسیسات الکتریکی کاربرد دارد و 
برای مرتب کردن کابل کشی های بسیار زیاد در ساختمان ها استفاده می شود. کابل ها باید در تمام 
طول مسیر از درون سینی کابل عبور کنند که این شامل حرکت های عمودی نیز می شود و دارای 

ویژگی های زیر است:
 تنوع اندازه در قطعات و اتصاالت

 غیر قابل اشتعال بودن قطعات
 ساخت و تولید مطابق با استانداردهای بین المللی 

 سینی و نردبان های کابل با ورق استیل مقاوم در برابر بخارهای اسیدی و سایر مواد شیمیایی
 دارای لبه های صاف و عدم آسیب رسانی به کابل

 مقاوم در برابر ضربه
 مناسب برای مناطق آب و هوایی مرطوب

 کیفیت باال

در کف سینی روزنه هایی قرار دارند که از طریق این روزنه ها جریان هوا عبور می کند. عبور جریان 
هوا باعث می شود که در مواقعی که کابل جریان های قوی عبور می دهند سرد باقی بمانند. کاربرد 

دیگر روزنه ها نصب اتصاالت و آرایش کابل ها است. 
محصول دیگری به نام نردبان کابل وجود دارد که همچون سینی کابل است با این تفاوت که از نردبان 
کابل برای انتقال عمودی کابل ها و از سینی کابل ها برای انتقال افقی معموالً استفاده می شود. عرض 
پله های نردبان معموالً در طول های 100 تا 300میلی متری ساخته می شود. نردبان کابل و سینی 
کابل معمولی ممکن است شامل پوشش باشند که کابل ها را در مقابل سقوط اشیا و گرد و خاک و 
آب محافظت می کند. سینی های سبک مناسب برای شرایطی است که تعداد زیادی از کابل های 
کوچک استفاده می شوند مانند تلفن و یا کابل های شبکه. این سینی ها ممکن است از الگوی سیم 

مشی ساخته شوند که کابل بسکت نامیده می شوند.
در سینی کابل که روی آن قرار می گیرد به منظور زیبایی و محافظت بیشتر از کابل های داخل 

سینی کابل، استفاده می شود.
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اتصاالت گلند

لوله فلکسی

گلند کابل که معموالً با نام های کانکتور و بست کابل هم نامیده می شود، وسیله ای است که از 
آن برای اتصال کابل به جعبه تقسیم و تابلو برق استفاده می شود. گلندها به صورت پالستیکی، 
پلیمری و فلزی در اندازه های متفاوتی تولید می شوند که انتخاب هر گلند براساس سطح مقطع 
 (M) متریک  استاندارد  است،  رایج  گلندها  برای  استاندارد  دو  می پذیرد.  موردنظر صورت  کابل 
علت  است.  ساخته شده  و  طراحی  آلمان   Panzergewinde استاندارد  براساس   PG  استاندارد و 
استفاده از گلند در اتصال بین کابل و جعبه تقسیم، ایجاد ایمنی کامل برای کابل و اتصاالت در 
برابر لرزش و نیروهای وارده به آنها به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی و پارگی است، همچنین 
نصب گلند موجب آب بندی کامل محل اتصال، در برابر نفوذ رطوبت و گازهای قابل اشتعال به 

درون جعبه تقسیم می شود.

از لوله فلکسی خرطومی شکل پالستیکی یا فلزی معموالً برای محافظت از کابل ها در محیط های 
بیرونی و یا صنعتی استفاده می شود. لوله فلکسی توان محدودی در مقابل ضربات فیزیکی دارد 
و برای بستن لوله فلکسی به دیوار از بست های مخصوص آن استفاده می شود که هر سایز از لوله 

به بست مناسب همان سایز نیاز خواهد داشت.
لوله خرطومی فلزی روکش دار: شکل رایج تر از لوله فلکسی که در نصب دوربین مداربسته بیشتر 
یا  و کابل در محیط های مرطوب  برای محافظت سیم  لوله  این  از  قرار می گیرد.  استفاده  مورد 

استفاده می شود.  (Outdoor)  باز محیط های 
لوله خرطومی فلزی بدون روکش: این لوله فاقد روکش پالستیکی PVC است و از این رو کاربری 

آن در محیط های داخلی (Indoor) است. 
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)فن  حرارت  مدیریت 
ترموستات(    و 

  قابلیت چرخش 
تا 150 درجه به 

سمت چپ  

 مجهز به قفل   
 پریز و رابط های برق

  محل ورودی کابل ها

  لبه های جانبی رک، باز 
و بسته شونده از داخل 
بدون نیاز به ابزار جانبی 

  صفحات ثابت  
    برای نصب پچ پنل و 
کلیه متعلقات مربوطه

)Rack( رک

رک محفظه فلزی است که جهت نگهداری از تجهیزات مختلف شبکه مانند کابل، سوئیچ، پچ پنل، 
سرور، تجهیزات مخابراتی، ups و... مورد استفاده قرار می گیرد و بر دو نوع دیواری و ایستاده است.
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اجزای رک به شرح زیر است: 
 فن رک: فن ها در رک در باال و صفحات کنار نصب می شوند. هر رک می تواند 2 الی 6 فن برای 

خنک کردن تجهیزات داخل قفسه داشته باشد.
و  می شود  استفاده  تجهیزات  برای   AC توزیع  منبع  یک  از  رک  هر  در   :  AC توزیع  جعبه   
در نهایت تنها کابلی که از رک خارج می شود کابل منبع AC است. همچنین هر منبع شامل 5 

است. الی 15 سوکت 
 مدیریت کابل ها: مدیریت کابل به طور کلی یک مجرای باز برای عبور دادن کابل های متعدد 
در قسمت افقی است که باعث می شود آرایش کابل ها منظم شود و کابل ها بیش از حد خم نشوند.
 قفسه های کشویی: همه تجهیزات باید در قفسه نگهداری شوند و همچنین ممکن است تمام 
اندازه ها و شکل های متفاوتی دارند جا  اینکه برخی از آنها  قطعات بر روی یک سینی به دلیل 
نشود، همچنین برخی تجهیزات نیازمند بازدید های دوره ای و تعمیر و نگهداری مکرر هستند که 
الزم است از قفسه های کشویی استفاده کرد. البته از قفسه های کشویی نیز می توان برای برخی 

تجهیزات سنگین استفاده کرد.
 نگه دارنده مودم: یک شاسی نگه دارنده مخصوص برای مودم است.

 چرخ رک: در رک های ایستاده 4چرخ برای حرکت دادن رک و جابه جایی وجود دارد.
 المپ: یک المپ مخصوص است که در داخل رک و در قسمت باال جهت روشنایی و دید بهتر 

نصب می شود.
 قفل ریتال: در جلوی رک برای ایمنی بیشتر نصب می شود. همچنین مخصوص رک های ایستاده 

است.

 بالنک پنل: در رک تجهیزاتی وجود دارد که بسیار حساس می باشند. به همین دلیل از صفحه های 
محافظ جهت ایمنی بیشتر استفاده می شود. به این صفحه های محافظ بالنک، پنل گفته می شود.
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استاندارد کابل کشی شبکه
چگونگی و روش های کابل کشی تأثیر بسیاری در کیفیت شبکه و سرعت و پایداری آن دارد. هنگام 
نصب و پیاده سازی، اگر اصول کابل کشی شبکه طبق استانداردهای تعیین شده رعایت نشود، عالوه بر 
افت بازدهی شبکه، خسارت های مالی زیادی در آینده برای سازمان به وجود می آورد زیرا شرکت ها 
و سازمان ها همیشه مستعد رشد و توسعه خدمات خود هستند و در آینده نیاز شدیدی به گسترش 
دادن شبکه های رایانه ای خود پیدا می کنند؛ بنابراین اگر کابل کشی در شبکه و پسیوکاری آن طبق 
استانداردهای روز انجام نگیرد، شبکه فاقد پتانسیل و بستر الزم برای توسعه پذیری در آینده است و 
سازمان ها می بایست هزینه های سنگینی را برای نوسازی و یکپارچه ساختن کابل کشی شبکه های 

رایانه ای خود بپردازند.
برخی نکات مهم در کابل کشی شبکه به شرح زیر است:
 مشورت و مراجعه به مراجع معتبر خدمات شبکه ای

 تجهیزات معتبر و مطمئن تهیه شود 
 شناسایی نودهای شبکه موجود (نقشه کار) و پیش بینی توسعه تجهیزات شبکه در آینده 

 کابل کشی متناسب با فضای کاری باشد 
 تجهیزات نصب شده شبکه فقط توسط افراد متخصص قابل  دسترسی باشد 

 در کابل کشی موارد ایمنی مانند اطفای حریق و ممانعت دسترسی افراد غیرمجاز لحاظ شود
 با رعایت استاندارد کابل کشی، فرصت ترمیم و اشکال زدایی فراهم می شود

 رعایت فاصله کابل های مخابراتی و برق با کابل های شبکه طبق استانداردهای معتبر باشد
 فاصله پریزها تا رک رعایت شود 

 رعایت دمای فضای کاری و پیش بینه دستگاه های تهویه هوا
 شناسایی و ارائه راهکار برای منابع نویز 

 تهیه مستندات کابل کشی 

سوئیچ 2960 سیسکو

POE  انواع سوئیچ های شبکه با قابلیت
فناوری POE (Power Over Ethernet) در واقع روش انتقال جریان برق از روی کابل اترنت است. 
با این راهکار برای رساندن برق موردنیاز تجهیزات شبکه دیگر نیازی نیست که یک منبع تغذیه 
جداگانه به تجهیزات متصل شود. امروزه سوئیچ های مجهز به Exlender در دوربین های مداربسته 

استفاده می شود. 
POE برخالف دیگر فناوری های کابلی نظیر  USB که توان انتقال برق روی کابل به همراه داده را 
دارند یک مزیت بزرگ دارد و آن هم توانایی انتقال برق در فواصل زیاد (تا چند ده متر) است. فناوری 
USB شاید بتواند تا چند متر برق را منتقل کند در صورتی که از POE می توان برای انتقال برق با 
سرعت 100مگابایت بر ثانیه تا 100متر نیز استفاده کرد. با POE Extender می توان تا 250 متر با 
کابل شبکه انتقال داد ولی سرعت به 10 کاهش می یابد. POE برای نصب تجهیزات شبکه زمان هایی 
که دسترسی به منبع برق یا پریز برق وجود ندارد و یا کشیدن کابل برق اقتصادی نیست، به کمک 
مهندسین و طراحان شبکه می آید. در ادامه چند سوئیچ شبکه با قابلیت POE معرفی می شود.
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معرفی استانداردهای کابل کشی

مرجع و نشانی وبگاهاصول استاندارد کابل کشی

مجموعه استانداردهای شبکه های هوایی توزیع برق 
روکش دار و عایق شده

وزارت نیرو
goo.gl/ZbiaL7

شرکت توانیردستورالعمل کابل کشی شبکه های زمینی
pedـgolestan.ir/ftp/rule/cable1.pdf

کابل شیلد دار 

شیلد دار بودن کابل ها سبب محافظت کابل ها در برابر تداخالت الکتریکی و مکانیکی است. نوع 
شیلد می تواند از جنس مس یا حتی دیگر فلزات رسانا به خصوص آلومینیوم باشد. شیلد را می توان 
از طریق الیه بیرونی کابل پوشش داد. اگر این کابل ها داری شیلد نباشند وقتی  که در مجاورت 

کابل های پاور و یا نویزهای الکتریکی قرار 
را  صحیح  پارامترهای  نمی توانند  گیرند، 
منتقل کنند و سیگنال های دریافتی ممکن 
است دارای خطا و اعوجاج باشد. در صورت 
به کارگیری اسکرین (شیلد)، مدار انتقال در 
محافظت  بیرونی  مغناطیسی  تداخل  برابر 

می شود. 

کابل های شیلددار TP به دلیل داشتن فویل و شیلد نسبت به کابل های UTP از قطر بیشتری 
برخوردارند. برای پیکربندی یک شبکه استاندارد می بایست کانکتوری مناسب برای این کابل ها 

انتخاب شود و برای سوکت زدن باید ابتدا روکش آن باز شود.

کابل شبکه بدون شیلد

 کابل شبکه شیلددار

سوکت مخصوص کابل شیلددار

             

SfTf

فویل

شیلد

غالف کابل
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RJ یا Registered Jack انواع کانکتورهای

کانکتور Registered Jack یک نوع رابط فیزیکی استاندارد است که در شبکه استفاده می شود. 
  RJ11  . RJ14  . RJ21  . RJ35 عنوان  با   RJ یا   Registered  Jack استاندارد  طراحی های 
RJ45 . RJ48 و… نام گذاری شده است. یعنی عبارت RJ به اضافه عددی که نشان دهنده نوع 
طراحی و کاربرد کانکتور موردنظر است. خیلی از این استانداردها اغلب در شمال امریکا استفاده 

می شوند. 
کابل کواکسیال RG58 برای استفاده از ولتاژ پایین مورداستفاده قرار می گیرد، امپدانس این کابل 

بین 50 تا 52 اهم است.
بازده آن بین 70 تا 95 درصد است . قطر خارجی این کابل حدود 0/2 اینچ یا 5 میلی متر است 
و وزن آن حدود 37 گرم بر هر متر و ظرفیت خازنی آن حدود 3007 پتانسیل است. مغز مرکزی 
این کابل، هادی نیمه جامد است. اغلب ارتباطات دو طرفه رادیویی از قبیل کشتی رانی، پلیس، 

رادیو و… بر اساس یک کابل 50 اهمی است.
از این کابل معموالً به عنوان یک حامل کلی در آزمایشگاه استفاده می کنند و همچنین با استفاده 
این کابل  از  اندازه گیری اسیلوسکوپ استفاده کرد.  نیز می توان در تجهیزات تست و   BNC از 
در دو نسخه RG58 a/u و RG58 c/u به صورت گسترده در شبکه های اترنت استفاده می شود 

دلیل  همین  به  است،  متر   185 حداکثر  مسافت  زوم  که 
و    CAT5 کابل های جایگزین  می تواند  بعضی مصارف  در 

باشد.  CAT6

RJ11 سوکت

از RJ11 برای اتصال خطوط تلفن آنالوگ شهری به دستگاه های تلفن استفاده می شود.

RJ11 تصویرکابل

rj11ـfemale4ـp4c

rj11ـfemale6ـp4c

rj11ـfemale6ـp6c

RJ11 تصویرکابل

rj11ـmale6ـp6c

rj11ـmale4ـp4c

rj11ـmale6ـp4c
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RJ11 سوکت

BNC انواع سوکت های

BNC تجهیزی است که برای برقراری ارتباط بین دوربین مداربسته و دستگاه DVR در سیستم 
دوربین مداربسته آنالوگ و در تجهیزات مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی هاکاربردنام سوکت 

این نوع کانکتورها مانند فیش های BNC پیچی
آنتن تلویزیون بوده و نصب آن آسان 
و به زمان و دقت کمتری در هنگام 

نصب نیاز دارد.

مغزی کابل BNC به طور خیلی محکم و دقیق 
چنانچه  و  نمی گیرد  قرار  سوکت  داخل  در 
نتواند این  سوکت ها را به صورت  مجری پروژه 
اصولی پیچ کند با کوچک ترین تکان در سیم و 
یا سوکت ممکن است تصویر دچار قطعی موقت 

و یا نویز و به هم ریختگی رنگ شود.

مخصوص BNC پرسی پرس  آچار  یک  به  نیاز 
دارند ولی نصب و پرس این سوکت ها 
کار راحتی است و همچنین چنانچه 
شوند  پرس  اصولی  و  خیلی خوب 

درصد قطعی بسیار پایینی دارند

سوکت های پرسی نیاز به یک آچار پرس مخصوص 
دارند.

این نوع کانکتورها معموالً کمتر مورد BNC لحیمی
به  واقع  در  می گیرند  قرار  استفاده 
علت نیاز به لحیم کاری و صرف وقت 
استفاده  از  نصاب ها  بیشتر،  زمان  و 
نوع  این  اما  می کنند  آن صرف نظر 
صورت  در   BNC کانکتورهای  از 
استفاده کمتر دچار قطعی می گردند.

 مشکل بسیار بزرگ آنها استفاده از هویه برای 
ارتفاع  در  که  زمانی  امر  این  و  آنهاست  نصب 
بخواهیم اقدام به نصب دوربین مداربسته بکنیم 

بود. کمی سخت تر خواهد 
 اتصال لحیمی نیاز به کمی تجربه دارد.

این نوع فیش یکی از بهترین نوع BNC فنری
BNC ها بوده و ازنظر سهولت نصب 
و اتصال کابل به فیش و همچنین 
اتصال  بودن  پایدار  و  اتصال  ازنظر 
بودن  مصرف  بار  چند  همچنین  و 
نسبت به بقیه BNCها برتری دارد.

است  باال  نیز  آنها  در  تصاویر  قطعی  امکان 
کابل  شدن  کشیده  از  پس  است  ممکن  و 
شود. جدا  سوکت  از  کابل  خود  کواکسیال 

 این نوع از BNC با ابزار مخصوص BNC وی کپ
به  اگر  می شود.  متصل  کابل  به 
کوتاه  را  کابل  بخواهید  دلیلی  هر 
کنید، می توانید اتصال را باز کنید 
و مجدد استفاده کنید. این عمل تا 

80 بار قابل انجام است.

VـCap کابل دوربین مداربسته BNC فیش 
دارای نویز کمتر

 چند بار مصرف بدون تغییر در ظاهر
 ،RG59  مخصوص کابل دوربین مداربسته 

RG316 و RG179 تا RG58
استفاده آسان و استقامت باال
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انواع UPS و مقایسه ویژگی های آنها

انواع دستگاه های متداول ذخیره انرژی و کاربردهایشان معرفی می شود.

upsشکل

محدوده 
توان 
عملی 
KVA

کاربردمعایبمزایا

انواع 
UPS

 UPS
آفالین

1- Offline
Standby UPS

 قیمت کم0-0.5
 راندمان باال

 فشرده

 استفاده از باتری 
در زمان قطعی

 غیر کاربردی برای 
ظرفیت های باالی 

2kva

بهترین گزینه برای 
رایانه های شخصی

 2-Offline Line
Interac tive UPS

 قابلیت اطمینان باال0/5-3
 راندمان باال

 شرایط ولتاژی 
خوب

 توانایی تصحیح 
ولتاژ خط

 طوالنی بودن زمان 
سوئیچینگ

 غیر کاربردی برای 
ظرفیت های باالی 

5kva

ایده ال برای سرورهای 
توزیع شده یا داخل 

رک
یا محیط های آلوده و 

صنعتی

   3-Offline Ferro
Reson ant UPS

 قابلیت اطمینان باال3-15
 راندمان پایین

 شرایط ولتاژی عالی

شکل موج خروجی 
این UPS ها، چه 

زمانی که از برق شهر 
باشد و چه در حالتی 
که روی حالت اینورتر 
تنظیم شده باشد، با 
اعوجاج هارمونیکی 

(THD) بسیار باالیی 
مواجه می شوند.

استفاده از این نوع 
UPS ها برای تجهیزات 
الکترونیکی حساس و 

همچنین جهت استفاده 
به عنوان منبع تغذیه 
سوئیچینگ که دارای 
تصحیح کننده ضریب 
قدرت PFC هستند، 

توصیه نمی گردد.

 UPS
آنالین

 1-Online-Double
Conversion UPS

   مناسب برای توان های 5-5000
10 kva باالتر از

خروجی  مشخصه   
نزدیک به ایده آل

زمان  بودن  صفر   
انتقال

 راندمان پایین
برای  باال  قیمت   
5kva ظرفیت های زیر
بودن  کار  حال  در   
دایم قطعات که منجر 
به اتالف توان و کاهش 
و  آنها  عمل  طول 
مدار  راندمان  کاهش 

می شود.

در این مدل UPS های 
آنالین، در اصل روی 

برق شهری عمل 
یکسوسازی انجام 
گرفته و به ولتاژ 

مستقیم DC تبدیل 
می شود.

 2-Online-Delta
Conversion UPS

 شرایط ولتاژی عالی5-5000
 راندمان باال

غیرکاربردی برای 
ظرفیت های زیر

5 kva

در این مدل UPS های 
آنالین، در شرایطی که 
تغییرات و نوسانات در 
ولتاژ باالست توصیه 

نمی گردد.
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انواع UPS و مقایسه ویژگی های آنها

مودم های ADSL و اکسس پوینت AP کاربرد وسیعی در ایجاد ارتباطات اینترنتی پیداکرده اند. 
در همین راستا شرکت های زیادی اقدام به تولید و پشتیبانی از این تجهیزات کرده اند. برای ورود 

به صفحه پیکربندی این تجهیزات نیاز به IP است.

مودم APADSL اکسس پوینت

TP_LINK

  Default IP:192 .168 . 1. 1  یا
254. 1. 168. 192یا254. 0. 168. 192 

TP_LINK

Default IP :192 .168 .1 .1

DـLink

Default IP: 192 .168 .0 .30یا
20. 0. 168. 192یا50. 0. 168. 192

DـLink

Default IP :192 .168 .1 .1

Asus

Default IP :192 .168 .1 .2

LinkSys

Default IP :192 .168 .1 .1

LinkSys

Default IP :192 .168 .1 .254

Zyxel

Default IP :192 .168 .1 .1

IP پیش فرض انواع مودم های ADSL و اکسس پوینت
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مودم APADSL اکسس پوینت

Tenda

Default IP :192 .168 .0 .254

Trednet

Default IP :192 .168 .10 .1

MikroTik

Default IP : 192 .168 .88 .1

Asus

Default IP :192 .168 .1 .1

EnGenius

Default IP : 192 .168 .1 .1

Tenda

Default IP :
 1. 1. 168. 192یا1. 0. 168. 192 

VDSL و ADSL تفاوت مودم های
خصوصیات دسته بندی مودم ها به صورت جدول زیر است:

ADSL.ـ انتقال اطالعات با خطوط تلفن ثابت شهری  صورت می گیرد
ـ نیاز به کابل کشی ندارد.

VDSL

ـ نسل جدیدی از فناوری DSL روی بستر کابل های شبکه است.
ـ نیاز به کابل کشی دارد.

ـ سرعت دانلود حدود 5 برابر ADSL (حدود 60 مگابیت بر ثانیه) است. 
ـ سرعت آپلود 10 برابر ADSL (حدود 16 مگابیت) است. 

ـ دارای  فرکانس KHz – 25 KHz 12 است. 
ـ سرعت یکسان برای همه مشترکان را فراهم می کند.

برخی از مودم های معروف VDSL به همراه ویژگی های آنها در ادامه معرفی می شود.
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ویژگیمودم

TPـLINK Archer VR900 سرعت روی فرکانس 2/4 گیگاهرتز به مرز 600 مگابیت و روی فرکانس
5 گیگاهرتز به مرز 1300 مگابیت می رسد. سه آنتن خارجی پرقدرت و 

یک پردازنده دو هسته ای یک گیگاهرتزی دارد.

Asus DSLـAC68U 5 فرکانس  روی  و  مگابیتی  گیگاهرتز سرعت 600  فرکانس 2/4  روی 
گیگاهرتز سرعت 1300 مگابیتی به نمایش می گذارد. سه آنتن خارجی 
برای  اختصاصی  رم  حافظه  و  هسته ای  دو  پردازنده  یک  و  اختصاصی 

افزایش دهد. را  اینترنت  DSL دارد که می تواند سرعت  اینترنت 

ASUS DSLـAC52U میزان سرعت 750 مگابیت بر ثانیه است. وای فای دو بانده با سرعت های 
300 مگابیت برای فرکانس 2/4 گیگاهرتز و 433 مگابیت برای فرکانس 

5 گیگاهرتز دارد و چهار آنتن اختصاصی دارد.

DـLink DSL2877ـAL آنتن سه  با  دوبانده  روتر  است.   ADSL/VDSL وای فای  روتر  مودم 
 2/4 فرکانس  روی  که  دارد  ثانیه  بر  مگابیت   750 سرعت  و  خارجی 
گیگاهرتز سرعت 300 مگابیت و روی فرکانس 5 گیگاهرتز سرعت 433 

دارد. را  مگابیتی 

 DـLink جدول نام کاربری و گذر واژه های پیش فرض، محصوالت شرکت

گذرواژهنام کاربرینوع مودم یا روتر

DSL500ـadminadmin

DVG1102ـMخالی خالی

DSL302ـGadminadmin

DSL504ـGadminadmin

DSL500ـGadminadmin

DI514ـadminخالی

DI614ـ+adminخالی

DI604ـadminخالی

DI524ـadminخالی
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گذرواژهنام کاربرینوع مودم یا روتر

DI764ـadminخالی

DI774ـadminخالی

DI784ـadminخالی

DI804ـHVadminخالی

VWRـVRuseruser

WBR1310ـ (v2)adminadmin

WBR2310ـ (v2)adminخالی

DSA5100ـadminadmin

DI707ـPadminخالی

DI714ـP+adminخالی

DI714ـ+ (v1.31)adminخالی

DI704ـadminخالی

DI704ـPـrevAadminخالی
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:TPـLink  جدول نام کاربری و گذرواژه های پیش فرض، محصوالت شرکت

IP Address: 192.168.1.1 / 192.168.0.1

مدل مودم / روترنام کاربریگذرواژه

adminadminAC1750

adminadminArcher_C7

adminadminTD8616ـ

8800ـadminTDخالی

adminadminTD8810ـ

adminadminTD8816ـ

adminadminTD8817ـ

adminadminTD8840ـ

adminadminTD8961ـND

adminadminTDـW8901G

: Mikrotik نام کاربری و گذرواژه های پیش فرض، محصوالت شرکت

PasswordUserNameIP Address

admin192.168.88.1  خالی

DNS ServerGatewayIP Address

8.8.8.8 / 4.2.2.41.1.1.11.1.1.2/24

 Router admin setup نرم افزاری به نام 192.168.1.1 یک اَپ اندرویدی است که تمام نام کاربری
و گذرواژه ها را لیست و نشان می دهد.
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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید قفل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

ممنوعیت 
دسترسي براي 
افرادی که در 

بدن ایمپلنت های 
فلزی دارند
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممکن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقایسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الکتریکی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممکن است منفجر شود

3ـ ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازیافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند.

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیایی، نیکل کادمیوم، نیکل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است.

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است.

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدهای مواد پالستیکی
این کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

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

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

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

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

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

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
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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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )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

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته
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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی

شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت
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کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	در	
بخش...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	آمادگی	

جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته..................	و	گذراندن	دوره	های....................	و	داشتن	
مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	اطالعات	شغلی	
مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	و	خدمات	مورد	نظر	

آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	می	دهید	
سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	باشد	و	آشنایی	

بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	قانون	کار	
	مصوب	25/				1387/8	مجمع	 موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	

تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت................................	فرزند....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت..........................
به	نشانی:......................................................................................................................................................................

کارگر
آقای/خانم.................................	فرزند............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................
شماره	ملی...................................	میزان	تحصیالت.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................
به	نشانی:......................................................................................................................................................................

	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	بیش	از	
میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی........................	ریال	)حقوق	ماهانه:.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره..........................	نزد	بانک..............	شع 9
به..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	و	یا	
سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

پاداش	ساالنه	 و	 تعیین	عیدی	 به	 مربوط	 قانون	 واحده	 ماده	 به	موجب	 عیدی و پاداش ساالنه:	 	 11
اسالمی،	 شورای	 مجلس	 	1370/12/6 مصوب	 ـ	 کار	 قانون	 مشمول	 کارگاه	های	 در	 شاغل	 کارگران	
قانونی	 روزانه	 مزد	 روز	حداقل	 نود	 )تا	سقف	 ثابت/مبنا	 مزد	 روز	 معادل	شصت	 کار	 سال	 یک	 ازای	 به	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	میزان	
عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	و	مصوبه	
مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

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

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

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	مسکن	
و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	نسخه	
به	تشکل	کارگری)در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	یا	اینترنت	

و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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نمونه قرارداد پشتیبانی و مدیریت شبکه
به تاریخ

............................ نشانی	 به	 	............................................ نمایندگی	 به	 	............................... بین	 قرارداد	 این	
و	 طرف	 یک	 از	 می	شود	 نامیده	 کارفرما	 اختصاراً	 قرارداد	 این	 در	 که	 	.................... تلفن	 	.......................
مفاد	ذیل	 و	 نامیده	می	شود،	وفق	شرایط	 پیمانکار	 قرارداد	 این	 از	طرف	دیگر	که	در	 	.............................

منعقد	گردید.

ماده یکم ـ موضوع قرارداد
1ـ1	پشتیبانی	فنی	و	نگهداری	از	سخت	افزار،	نرم	افزار،	شبکه	)گسترش	و	نصب	تجهیزات	Active	و	

Passive(	شبکه	افزارها،	رایانه	و	سرورها

1ـ2	مشاوره	در	امور	انفورماتیکی:	رایانه	های	سرور،	طراحی	شبکه،	سخت	افزار،	نرم	افزار،	اتوماسیون	اداری،	
مالی،	وب	سایت،	سیستم	های	امنیتی	و	شبکه	افزارها

تبصره: در	صورتی	که	کارفرما	در	طول	قرارداد	در	زمینه	تهیه،	نصب،	راه	اندازی	و	بهره	برداری	)رایانه،	شبکه،	
سخت	افزار،	نرم	افزار،	اتوماسیون	اداری	و	مالی،	وب	سایت،	سیستم	های	امنیتی(	بدون	مشاوره	و	هماهنگی	
اقدام	به	این	کار	نماید	پیمانکار	در	زمینه	اینکه	موارد	فوق	به	صورت	روتین	شده،	کار،	بهره	برداری	و	بازدهی	

داشته	باشند	هیچگونه	مسئولیتی	ندارد	و	کلیه	عواقب	فوق	بر	عهده	کارفرما	می	باشد.
ـ	3	انجام	سرویس	دوره	ای	)pm(	سیستم	های	رایانه	مورد	استفاده	بر	اساس	استاندارد	هر	شش	ماه	 	1

یکبار
تبصره:	در	این	مورد	چنانچه	پس	از	انجام	pm	دوره	ای	پیمانکار	تشخیص	دهد	که	در	هر	زمینه	نرم	افزاری	
و	سخت	افزاری	زیر	ساخت	نیاز	به	refresh	)تأمین،	جایگزینی	یا	تعویض	قطعات	وتجهیزات	Active	و	
Passive(	نرم	افزاری	و	سخت	افزاری	دارد	کارفرما	موظف	به	تأمین	سخت	افزاری	و	نرم	افزاری	گزارش	شده	
از	پیمانکار	با	هماهنگی	و	مشاوره	پیمانکار	می	باشد	چنانچه	پس	از	سرویس	دوره	ای	کارفرما	در	این	بند	
اقدام	الزمه	را	مبذول	ننماید	مسئولیت	عواقب	بعدی	که	به	این	بند	مربوط	می	باشد	متوجه	کارفرما	می	باشد	

و	پیمانکار	هیچ	گونه	مسئولیت	و	تعهدی	ندارد.
تبصره:	هر	گونه	تغییر	در	مسیر	کابل	کشی	و	یا	نصب	تجهیزات	Active	و	یا	Passive	و	یا	شبکه	افزارها	در	
شبکه	و	کابل	کشی	یا	ترانک	گذاری	جدید	مستلزم	پرداخت	هزینه	جدا	طبق	تعرفه	های	کانون	صنفی	رایانه	

از	طرف	کارفرما	است	و	نقشه	جدید	باید	به	کارفرما	ارائه	گردد.
client	های	سیستم	و	ها	سرور	در	استفاده	مورد	)data	security(	اطالعات	امنیت	پشتیبانی	و	کنترل	4	ـ 	1
سرویس	های	 امنیتی(	 نرم	افزارهای	 و	 )آنتی	ویروس	ها	 سرور	 عمومی	 نرم	افزارهای	 از	 پشتیبانی	 تبصره:	
ISA	بر	عهده	پیمانکار	می	باشد	ولی	سایر	نرم	افزارهای	خاص	 NAT	ـ	 NAS	ـ	 DC	ـ	 ویندوز	مانند	
مانند	بانک	های	اطالعاتی	علمی،	کتابخانه،	و	این	گونه	نرم	افزارها	بر	عهده	پیمانکار	نمی	باشد.	در	این	مورد	
پیمانکار	پس	از	آنالیز	و	کار	کارشناسی	که	بر	روی	سیستم	امنیت	اطالعات	کارفرما	انجام	می	دهد	راه	حل	
مربوطه	را	به	کارفرما	ارجاع	می	دهد	کارفرما	موظف	است	با	هماهنگی	و	مشاوره	پیمانکار	نسبت	به	تهیه	
اقالم	مورد	نظر	سخت	افزاری	ـ	نرم	افزاری	اقدام	الزمه	را	مبذول	نماید	چنانچه	کارفرما	در	این	صورت	

قصور	کند	پیمانکار	هیچ	گونه	تعهدی	در	این	مورد	ندارد.
منظور	از	تجهیزات	سخت	افزاری	و	نرم	افزاری	جهت	امنیت	اطالعات	)آنتی	ویروس	الیسنس	دار	و	معتبر	ـ	
	نرم	افزارها	یا	سخت	افزارهای	 	NAS	و	هاردهای	تحت	شبکه	یا	اکسترنالـ	 	SANـ	 	IPSـ	 	IDSـ	 آیزا		سرورـ	
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مانیتورینگ	ـ	پوشش	سخت	افزاری	PC	ها	و	سرورها	شامل	رک	اتاق	سرور	ـ	UPS	و...	می	باشد.

ماده دوم ـ مدت قرارداد 
ـ	1	قرارداد	حاضر	از	تاریخ	........................	الی	......................	به	مدت	دوازده	ماه	دارای	اعتبار	و	الزم	االجرا	 	2

می	باشد.
2ـ2	در	صورت	انقضای	مهلت	یاد	شده؛	قرارداد	فوق	قابل	تمدید	بوده	و	چنانچه	تا	یک	ماه	قبل	از	پایان	
مدت	قرارداد،	هیچ	یک	از	طرفین	نسبت	به	فسخ	آن	اقدام	نکنند،	به	مدت	یک	سال	دیگر؛	قرارداد	تمدید	

شده	تلقی	می	گردد.
تبصره:	در	صورت	تمدید	قرارداد	برای	نوبت	بعدی،	قرارداد	جدید	به	همراه	الحاقات،	تعرفه	ها،	ماده	و	

بندهای	جدید	توسط	پیمانکار	تنظیم	و	تسلیم	کارفرما	می	گردد.

ماده سوم ـ تعهدات پیمانکار
3ـ1	پیمانکار	متعهد	می	گردد	یک	روز	در	هفته،	در	روز...............	یک	نفر	کارشناس	از	ساعت	.....................	

تا	.........................	در	محل	مورد	نظر	کارفرما	مستقر	نماید.
تبصره:	در	صورت	اعالم	کارفرما	مبنی	بر	وجود	مشکل	فوری	برابر	موضوع	این	قرارداد،	در	روزهای	غیر	
از	روز	مورد	توافق	)ماده	3ـ1(	پیمانکار	موظف	است	از	طریق	کنترل	از	راه	دور	مشکل	را	حل	کرده	و	در	
صورت	نیاز	فیزیکی	در	محل	ظرف	حداکثر	12	ساعت	به	محل	مراجعه	و	عیب	یابی	کند،	بدیهی	است	

هزینه	ایاب	و	ذهاب	تنها	در	این	گونه	موارد	)موارد	فوری(	بر	عهده	کارفرما	می	باشد.
3ـ2	پیمانکار	متعهد	می	گردد	کلیه	رایانه	ها	را	سرویس	و	کنترل	کمی	و	کیفی	نموده	و	سپس	اقدام	به	

پلمپ	آن	نماید.
تبصره: کارفرما	یا	کاربر	به	هیچ	عنوان	نمی	بایستی	بدون	هماهنگی	با	پیمانکار	اقدام	به	فک	پلمپ	کند	
در	این	صورت	عواقب	بر	عهده	کارفرما	می	باشد	و	پیمانکار	هیچ	گونه	مسئولیت	و	تعهدی	در	قبال	فک	

پلمپ	مربوط	ندارد.
انتقال	 به	 نیاز	 در	صورت	 و	 انجام	خواهد	شد	 کارفرما	 در	محل	 نیاز	حتی	االمکان	 مورد	 تعمیرات	 3ـ3	

دستگاه	به	محل	کارگاه	پیمانکار	ارجاع	داده	می	شود.
توسط	 در	صورتی	که	 و	 بوده	 کارفرما	 عهده	 بر	 دستگاه	ها	 نیاز	 مورد	 یدکی	 قطعات	 تأمین	 هزینه	 3ـ4	
پیمانکار	تأمین	شود	لیست	آن	در	پایان	ماه	طی	صورت	وضعیت	ماهانه	به	کارفرما	جهت	تسویه	حساب	

تحویل	داده	خواهد	شد.
نرم	افزارهای	 یا	 و	 نرم	افزاری(	 قفل	های	 و	 سخت	افزاری	 قفل	های	 )شامل	 قفل	دار	 نرم	افزار	های	 ـ		5	 	3

تحت	الحمایه	شرکت	های	نرم	افزاری	)داخلی	و	خارجی(	مشمول	این	قرارداد	نمی	گردد.
3ـ6	حمل	دستگاه	معیوب	به	تعمیرگاه	و	بالعکس	)آدرس	قید	شده	از	کارفرما	"دفتر	مرکزی"(توسط	

پیمانکار	یا	نماینده	کارفرما	انجام	می	پذیرد.
تبصره:	هزینه	حمل	دستگاه	از	محل	استفاده	به	کارگاه	تعمیرات	و	بالعکس	به	عهده	کارفرما	می	باشد.

3ـ7	پیمانکار	جناب	آقای......................................	را	به	عنوان	نماینده	تام	االختیار	این	شرکت	جهت	نظارت،	
رفع	ایراد	و	هماهنگی	های	الزم	به	کارفرما	معرفی	می	کند.

3ـ			8	پیمانکار	حق	واگذاری	قرارداد	را	به	اشخاص	دیگر	کاًل	یا	جزئاً	)اعم	از	حقیقی	یا	حقوقی(	ندارد.
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3ـ	9	هرگونه	تغییر	در	وضعیت	شرکت	پیمانکار	ظرف	مدت	5	روز	کتباً	به	کارفرما	اعالم	می	گردد.
3ـ10	ضمانت	حسن	رفتار،	اخالق	و	کیفیت	انجام	کار	نمایندۀ	شرکت	به	عهدۀ	شرکت	و	پیمانکار	در	

مقابل	دستگاه	پاسخگو	خواهد	بود.
3ـ		11	پیمانکار	موظف	به	رعایت	نظام	های	جاری	دستگاه،	حفظ	اسرار	و	نکات	ایمنی	است.

3ـ12	نگهداری	سخت	افزاری	کلیه	رایانه	ها،	سرورها،	سویچ	ها،	اسکنرها،	چاپگرها	و	رفع	عیب	تجهیزات	
شبکه	یا	تعویض	قطعات	هریک	از	آنها	بر	عهده	شرکت	پیمانکار	می	باشد.	بدیهی	است	هزینۀ	قطعات	پس	

از	تحویل	قطعه	معیوب	و	تأیید	کارشناس	ناظر	در	پایان	ماه	قابل	پرداخت	خواهد	بود.
3ـ13	در	صورت	عدم	وجود	قطعه	یدکی	مورد	نیاز	در	بازار	مشاوره	الزم	توسط	پیمانکار	جهت	امکان	سنجی	
و	رفع	ایراد	ارائه	می	گردد.	اما	پیمانکار	هیچ	گونه	تعهدی	در	قبال	تهیه	قطعه	مورد	نظر	را	ندارد	مگر	آنکه	

قطعه	مورد	نظر	توسط	پیمانکار	دراختیار	کارفرما	قرارداده	شده	باشد.

ماده چهارم ـ تعهدات کارفرما
4ـ1	کارفرما	متعهد	می	گردد	به	منظور	تسریع	در	امور	قرارداد	نماینده	یا	نمایندگانی	را	به	صورت	کتبی	

و	با	مشخص	نمودن	محدوده	عملکرد	آنان	ونهایتاً	طی	مدت	3	روز	پس	از	امضا	قرارداد	معرفی	نماید.
قرارداد	 مفاد	 چارچوب	 در	 که	 قرارداد	 امضاکنندگان	 یا	 کارفرما	 نماینده	 درخواست	های	 فقط	 تبصره:	
می	باشد	الزم	االجراء	بوده	و	درخواست	های	دیگر	عوامل	که	به	تأیید	مدیریت	)کارفرما(	نرسیده	باشد،	
فاقد	ارزش	می	باشد	و	پیمانکار	هیچ	گونه	تعهدی	در	قبال	درخواست	های	افراد	متفرقه	ندارد.	درخواست	ها	
می	بایستی	حتماً	کتبی	و	با	توجه	به	فرمی	که	پیمانکار	در	اختیار	آن	مرکز	قرار	می	دهد	به	پیمانکار	ارجا	

داده	شود.
4ـ2	کارفرما	متعهد	می	گردد	جهت	جلوگیری	از	آلوده	شدن	رایانه	ها	به	ویروس،	به	هیج	عنوان	از	فلش	
و	یا	CD	های	متفرقه	پیش	از	کنترل	با	برنامه	ویروس	یاب	و	امنیتی	استفاده	ننماید.	در	این	صورت	کلیۀ	

عواقب	به	عهده	کارفرما	می	باشد.
تبصره:	نرم	افزار	ویروس	یاب	معتبر،	با	توجه	به	نیازهای	کارفرما	و	با	توافق	طرفین	تهیه،	نصب	و	راه	اندازی	

می	گردد.
4ـ3	کارفرما	تعهد	می	نماید	پرداخت	مبلغ	ماهیانه	مورد	توافق	در	ماده	پنج	را	به	صورت	منظم	و	بدون	

دیرکرد	به	پیمانکار	پرداخت	نماید.
4ـ4	پرداخت	صورتحساب	های	ارسالی	و	مبلغ	تعیین	شده	در	قرارداد	حداکثر	تا	مدت	3	روز	بعد	از	تاریخ	

صورتحساب	به	پیمانکار.
4ـ		5	مشاوره	با	پیمانکار	در	مورد	هرگونه	تغییر	و	تحول	و	یا	خرید،	نصب	و	راه	اندازی	هر	گونه	تجهیزات	
مرتبط	رایانه	ای	اعم	از	سخت	افزاری	یا	نرم	افزاری،	شبکه،	وب	سایت،	سیستم	های	امنیتی،	سیستم	های	

اتوماسیون	)مالی،	اداری(
4ـ6	کارفرما	متعهد	می	گردد	استانداردهای	فنی	مورد	نظر	پیمانکار	را	که	در	جهت	افزایش	راندمان	کار	
کارفرما	می	باشد	را	به	اجرا	در	آورد.	)مانند	پیشنهاداتی	در	خصوص	سیستم	های	تهیه	نسخه	پشتیبان	از	
بانک	های	اطالعاتی	)BACKUP(	یا	تغییرات	شبکه	ای	یا	نرم	افزاری(	در	غیر	این	صورت	چنانچه	مشکلی	
در	روند	انجام	کار	توسط	پیمانکار	صورت	گیرد	که	به	این	بند	مربوط	می	باشد	هیچ	گونه	مسئولیتی	شامل	

پیمانکار	نمی	باشد.
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4ـ7	کارفرما	متعهد	می	گردد	در	زمان	حضور	کارشناس	یا	کارشناسان	این	شرکت	در	محل	مورد	نظر	
کارفرما	خدمات	رفاهی	آنان	را	تأمین	نماید.	)مانند	تهیه	غذا	و	سایر	خدمات	رفاهی(

4ـ		8	کارفرما	متعهد	می	شود	یک	نفر	را	به	عنوان	کارشناس	برای	ارزیابی	و	گواهی	عملکرد	پیمانکار	کتباً	
معرفی	نماید.

4ـ9	هزینه	تهیه،	نصب	و	راه	اندازی	نرم	افزارهای	معتبر	مانند	آنتی	ویروس	یا	مانیتورینگ	یا	نرم	افزارهای	
خاص	مانند	اتوماسیون	ـ	فکس	سرور	ـ	SERVER	FTP	و	غیره	به	عهده	پیمانکار	نمی	باشد	در	غیر	
این	صورت	چنانچه	پیمانکار	در	این	زمینه	اقدام	نماید	با	هماهنگی	کارفرما	هزینه	خارج	از	این	قرارداد	

می	باشد	و	به	صورت	خالص	با	ارائه	فاکتور	قابل	پرداخت	از	طرف	کارفرما	می	باشد.

ماده پنجم ـ مبلغ قرارداد
5		ـ1	حق	الزحمه	پیمانکار	در	قبال	خدمات	مندرج	در	این	قرارداد	به	صورت	ناخالص	مبلغ:	........................	
ریال	بوده	که	به	این	عدد	3	%	عوارض	اضافه	می	گردد.	مبلغ	خالص	ماهیانه	با	کسورات	قانونی	)5	%	مالیات	
و	5	%	بیمه(	مبلغ	.........................	).................................	ریال(	می	باشد	که	در	انتهای	هر	ماه	توسط	کارفرما	

پرداخت	می	گردد.
5		ـ2	هزینه	خدمات	خارج	از	قرارداد	و	قطعات	مصرفی	به	همراه	هزینه	ثابت	ماهیانه	در	پایان	هر	ماه	با	در	

نظر	گرفتن	مبلغ	مالیات	طی	یک	صورتحساب	جداگانه	به	کارفرما	تحویل	داده	می	شود.

ماده ششم ـ تجهیزات، دستگاه ها و سیستم های موضوع قرارداد
6	ـ1	لیست	اولیه	تجهیزات	سخت	افزاری	رایانه	و	شبکه	مشمول	قرارداد،	در	پیوست	شماره	یک	مشخص	

گردیده	است.

ماده هفتم ـ فسخ در شرایط خاص
هرگاه	اجرای	تعهدات	مندرج	در	این	قرارداد	به	سبب	بروز	شرایط	خاص،	نه	تنها	برای	هر	یک	از	طرفین	
بلکه	برای	هر	شخص	حقیقی	یا	حقوقی	دیگر	نیز	غیر	ممکن	شود	طرفین	می	توانند	با	اعالم	کتبی؛	طی	
مدت	پانزده	روز	به	مدت	قرارداد	افزوده	یا	آن	را	فسخ	نمایند	)در	صورت	فسخ	قرارداد	به	علت	خاص،	

طرفین	قرارداد	هیچ	گونه	ادعایی	منجمله	خسارت	نخواهند	داشت(.

ماده هشتم ـ فسخ قرارداد
عدم	اجرای	صحیح	و	کامل	هر	یک	از	موارد	ذکر	شده	توسط	پیمانکار	تخلف	محسوب	می	شود	و	کارفرما	

می	تواند	قرارداد	را	یک	طرفه	فسخ	نماید.

ماده نهم ـ سایر شرایط
9ـ1	پیمانکار	محرم	کارفرما	می	باشد	و	فایل	هایی	که	در	اختیار	پیمانکار	قرار	می	گیرد	)به	هر	صورت(	
می	بایست	نسبت	به	حفظ	و	نگهداری	آن	نهایت	سعی	انجام	گیرد	و	هرگونه	سوء	استفاده	از	آنها	)اگر	
ثابت	شود	از	سوی	پیمانکار	بوده(	خیانت	در	امانت	محسوب	شده	و	عواقب	قانونی	آن	متوجه	پیمانکار	

خواهد	بود.
9	ـ2	خسارات	عمدی	و	یا	ناشی	از	قصور	کارفرما	در	بهره	برداری	از	سیستم	به	عهده	کارفرما	خواهد	بود.
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9		ـ3	خسارات	ناشی	از	تعمیرات	انجام	شده	توسط	افراد	متفرقه،	به	عهده	کارفرما	می	باشد.
9	ـ4	پیمانکار	هیچ	گونه	مسئولیتی	در	قبال	خسارات	ناشی	از	آتش	سوزی،	زلزله،	سیل	و	حوادث	غیرمترقبه	

ندارد.
ـ		5	خسارات	ناشی	از	حمل	و	نقل	سیستم	های	موضوع	قرارداد	توسط	کارفرما	یا	افراد	متفرقه،	به	عهده	 		9

کارفرما	می	باشد.

ماده دهم ـ نشانی طرفین
10ـ1	نشانی	طرفین	قرارداد	همان	است	که	در	قرارداد	اعالم	گردیده؛	و	هر	یک	از	طرفین	در	صورت	
تغییر	آدرس،	مکلف	اند	ظرف	سه	روز	نشانی	جدید	را	کتباً	به	طرف	مقابل	ابالغ	نمایند	و	تا	زمانی	که	

نشانی	جدید	ابالغ	نگردیده،	ارسال	اوراق	به	نشانی	قبلی	به	عمل	خواهد	آمد.

ماده یازدهم ـ حل اختالف
11ـ1	کلیه	اختالفاتی	که	ممکن	است	بر	اثر	اجرای	این	قرارداد	و	یا	تعبیر	و	تفسیر	مندرجات	و	مفاد	آن	
بین	قرارداد	رخ	دهد	و	نتوان	آنها	را	از	طریق	مذاکره	حل	و	فصل	نمود،	موضوع	اختالف	از	طریق	مراجع	

ذیصالح	قانونی	قابل	پیگیری	و	اجرا	می	باشد.

ماده دوازدهم ـ تبادل پیمان
12ـ	1	این	قرارداد	در	12	ماده	و	7	صفحه	در	چهار	نسخه	و	واحدالمتن	و	االعتبار	تنظیم	و	مبادله	شد	که	هر	

نسخه	در	حکم	واحد	بوده	و	مفاد	آن	برای	طرفین	الزم	االجراء	واالتباع	است.

کارفرما پیمانکار 
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5 ـ ترکیب و ادغام4 ـ نامتقارن سازی3ـ کیفیت موضعی2ـ استخراج1 ـ جداسازی

10 ـ اقدام پیشاپیش9 ـ مقابله پیشاپیش8ـ جبران وزن7 ـ تودرتو بودن6 ـ چند کاربردی

15ـ پویایی14 ـ انحنا دادن13 ـ تغییر جهت12 ـ هم سطح سازی11ـ حفاظت  پیشاپیش

کمی   کمتر،  کمی  16ـ 
بیشتر

17 ـ حرکت به بعدی 
جدید

20 ـ تداوم کار مفید19 ـ عمل دوره ای18ـ لرزش و نوسان

ـ تبدیل ضرر به سود21ـ حمله سریع ـ خدمت دهی به خود24ـ واسطه تراشی23ـ بازخورد22 25

ـ پوسته و پرده نازک29ـ  ساختار بادی یا مایع28ـ تعویض سیستم27ـ یکبار مصرفی26ـ کپی کردن 30

و 32ـ تعویض رنگ31 ـ مواد متخلخل هـم جـنس  33ـ 
همگن سازی

35ـ تغییر ویژگی34ـ  ردکردن و باز سازی

37ـ انبساط حرارتی36 ـ تغییر حالت
 

38 ـ اکسید کننده 
قوی

40 ـ مواد مرکب39 ـ محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعی
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 متغیرها در حل مسئله ابداعی
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

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

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

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کار و کسب

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی
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بخش مشتریان

ارزش	آفرینی	 افرادی	 برای	چه	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

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

دارند؟
کدام	یک	از	آنها	برقرار	شده	است؟
اجزای	 کل	 با	 چگونه	 روابط	 این	
تلفیق	 ما	 کار		و			کسب	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

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

کمک	می	کند؟

منبع یابی
منابع	اصلی	برای	ارزش	پیشنهادی،	
و	 مشتری	 با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	

درآمد	زایی	چه	هستند؟

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

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

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

آنها	دسترسی	داریم؟	
کانال	های	ما	چطور	یکپارچه	شده	اند؟

عملکرد	کدام	یک	بهتراست؟
پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟

چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان	
هماهنگ	می	کنیم؟

شریک یابی
تأمین	کنندگان	 و	 شرکای	کلیدی	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
از	 به	دست			آمده	 اصلی	 منابع	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های اصلی
فعالیت	های	اصلی	برای	ارزش	پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	با	مشتری	

و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

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

ب( بوم مدل کار و کسب

ویژگی های کارآفرین

مهارت های کارآفرینی:
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی

ایده اصلی کار و کسب:
ایده اصلی محصول/خدمت:

1

8

4

79

6

523
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

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.
روش مزایده   

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.

مراحل دریافت پروانه کسب

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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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

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	ای	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهی	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	امضای	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	کارسازی	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسی	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکانی	است	که	سازمان	های	تأمین	اجتماعی	برای	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاری،	از	کار	افتادگی،	بازنشستگی	و	فوت	)خانواده	متوفی(	

حمایت	مالی	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتی	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وی	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباری	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	می	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	می	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایای	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایی	که	از	مقدار	مشخصی	کمتر	باشند،	تعلق	نمی	گیرد.	حداکثر	دستمزدی	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمی	گیرد،	ابتدای	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	می	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباری:	شامل	بیمه	درمانی،	بیمه	بازنشستگی،	بیمه	بیکاری	و	از	کار	افتادگی،	بیمه	فوت
ب: بیمه		های	اختیاری:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلی	و...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.

عقود اسالمی  
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:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

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...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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مدیریت تولید

انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

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

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	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 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

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.

مدیریت منابع 
انسانی

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

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

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

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات



230

مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی	و	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	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
 اولویت های ج در  فناوری:	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
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

)ارتباطات(اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کار و کسب در دنیای دیجیتالی

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 

کار وکسب  به صورت 
الکترونیکی

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

تارنما

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق تارنما

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 
تارنما و ارسال رایانامه
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست.

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد.

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد.

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در	انجام	کارها	به	صورت	شایسته	بایستی	به	خدا،	خود،	خلق	و	خلقت	همزمان	توجه	داشت	و	در	

انجام	آنها	باید	علم،	عمل،	ایمان،	تفکر	و	اخالق	را	همراه	کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط	با	خود
ارتباط	با	خدا
ارتباط	با	خلق

ارتباط	با	خلقت

عرصه شایستگی

فنی	)پایه	و	تخصصی(غیر	فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد.

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد.

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد.

خوش قول و 
وقت شناس است.

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند.

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد.

برای ارزش های 
اجتماعی احترام  

قائل است.

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخی از کلیدهای زندگی شغلی و حرفه ای

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسی	که	در	راه	کسب	روزی	حالل	برای	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها	سود	حاصل	از	معامله	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالی	که	انسان	صرف	می	کند،	آن	است	که	از	دسترنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داری،	بی	نیازی	می	آورد	و	خیانت،	فقر	می	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روی	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوی	عمل	چیزی	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	ای	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکی	بهتر	است. 9
10	کسی	که	می	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگری	برای	درآمد	زایی	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	ادای	امانت	 11
در	کار	و	عالقه	مندی	به	صاحب	کار.

12	هر	کس	ریخت	و	پاش	و	اسراف	کند،	خداوند	او	را	فقیر	کند.
13	زمانی	که	قومی	کم	فروشی	کنند،	خداوند	آنان	را	با	قحطی	و	کمبود	محصوالت	عذاب	می	کند.
14	به	راستی	خدای	متعال	دوست	دارد	هر	یک	از	شما	هر	گاه	کاری	می	کند	آن	را	محکم	و	استوار	کند.

15	تجارت	در	وطن	مایه	سعادتمندی	مرد	است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به	عنوان	عضوی	از	نیروی	کار	ماهر	کشور		در	پیشگاه	خداوند	متعال	که	دانای	آشکار	و	نهان	است؛	
متعهد	می	شوم:

	مسئولیت	پذیری،	درست	کاری،	امانت	داری،	گذشت،	انصاف	و	بهره	وری	در	تمام	امور	شغلی	و	
حرفه	ای	را	سرلوحه	کارهای	خود	قرار	دهم.

	کار	خود	را	با	تفکر،	ایمان،	علم،	عمل	و	اخالق	در	عرصه	های	ارتباط	با	خود،	خدا،	خلق	و	خلقت	
به	صورت	شایسته	انجام	دهم.	

	در	تعالی	حرفه	ای،	یادگیری	مداوم،	مهارت	افزایی	و	کسب	شایستگی	و	ارتقای	صالحیت	های	
حرفه	ای	خویش	کوشا	باشم.

	مصالح	افراد،	مشتریان	و	جامعه	را	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	بر	منافع	خود	مقدم	بدارم.
	با	همت	بلند	و	پشتکار	برای	کسب	روزی	حالل	و	تولید	ثروت	از	طریق	آن	تالش	نمایم.
	از	بطالت،	بیکاری،	اسراف،	ربا،	کم	فروشی،	گران	فروشی	و	زیاده	خواهی	پرهیز	کنم.	

	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای،	آنچه	برای	خود	می	پسندم،	برای	دیگران	هم	بپسندم	و	آنچه	
برای	خود	نمی	پسندم	برای	دیگران	نیز	نپسندم.

	از	کار،	تولید،	کاال،	سرمایه	و	خدمات	کشور	خود	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	حمایت	کنم.

	برای	مخلوقات	هستی،	محیط	زیست		و	منابع	طبیعی	کشورم	ارزش	قائل	شوم	و	در	حفظ	آن	بکوشم.
	از	حیا	و	عفت،	آراستگی	ظاهری	و	پوشیدن	لباس	مناسب	برخوردار	باشم.	

	همواره	در	حفظ	و	ارتقای	سال	مت	و	بهداشت	خود	و	دیگران		در	محیط	کار	تالش	نمایم.
	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	در	تمامی	سطوح،	حقوق	مالکیت	معنوی	و	مادی	اشخاص،	

شرکت	ها	و	بنگاه	های	تولیدی	و	خدماتی	را	رعایت	کرده	و	بر	اساس	قانون	عمل	نمایم.

و	 راسخ	 را	 اراده	ام	 افزون،	 مرا	 بینش	 بزرگ،	 راه	 این	 پیمودن	 در	 می	خواهم	 متعال	 خداوند	 از	 و	
گام	هایم	را	استوار	گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

آب،	خاک،	گیاه	ـ	گروه	کشاورزی	و	غذا10

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

خواص	آب

منابع	آب

کشت	و	نگهداری	گیاهان

10
ارتباط	مؤثرـ	گروه	بهداشت	و	سالمت

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کار	و	کسب

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

ارتباط	مؤثرـ	گروه	خدمات10

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کار	و	کسب

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای	ـ	گروه	برق	و	رایانه	10

ترسیم	با	دست	آزاد

تجزیه	و	تحلیل	نما	و	حجم

ترسیم	سه	نما	و	حجم

ترسیم	با	رایانه

نقشه	کشی	رایانه	ای

نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای	ـ	گروه	مکانیک10

نقشه	خوانی	

ترسیم		نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه		

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه

نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای	ـ	گروه	مواد	و	فراوری10

نقشه	خوانی

ترسیم	نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای	ـ	معماری	و	ساختمان

ترسیم	فنی	و	هندسی

نقشه	های	ساختمانی

ترسیم	های	سه	بعدی

خروجی	دوبعدی	از	فضای	سه	بعدی

کنترل	کیفیت	نقشه	و	ارائۀ	پروژه

10
طراحی	و	زبان	بصری	ـ	گروه	هنر

	خلق	هنری،	زبان	بصری	و	هنر	طراحی

طراحی	ابزار	دیدن	و	خلق	اثر	هنری

نقطه،	خط	و	طراحی	خطی	

سطح،	شکل	و	حجم،	به	کار	گیری	اصول	ترکیب	بندی	در	خلق	آثار	هنری

نور	و	سایه	در	هنرهای	بصری،	رنگ	و	کاربرد	آن	در	هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی	101

حل	مسائل	به	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی	2

به	کارگیری	تابع	در	مدل	سازی	و	حل	مسائل

مدل	سازی	و	حل	مسائل	مرتبط	با	معادله	ها	و	نامعادله	ها

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری
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ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها

فیزیک10

به	کارگیری	مفاهیم،	کمیت	ها	و	ابزار	اندازه	گیری

تحلیل	انواع	حرکت	و	کاربرد	قوانین	نیرو	در	زندگی	روزمره

مقایسه	حالت	های	ماده	و	محاسبه	فشار	در	شاره	ها

تحلیل	تغییرات	دما	و	محاسبه	گرمای	مبادله	شده

تحلیل		جریان	الکتریکی	و	محاسبه	مقاومت	الکتریکی	در	مدارهای	الکتریکی	

11
شیمی

به	کارگیری	مفاهیم	پایه	شیمی	در	زندگی	

تحلیل	فرایند	های	شیمیایی	

مقایسه	محلول	ها	و	کلویید	ها

به	کارگیری	مفاهیم	الکتروشیمی	در	زندگی	

به	کارگیری	ترکیب	های	کربن	دار	در	زندگی	

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست	شناسی10

تجزیه	و	تحلیل	انواع	ترکیبات	شیمیایی	موجودات	زنده

بررسی	ساختار	ویروس	ها،	باکتری	ها،	آغازیان	و	قارچ	ها

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	جانوران

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	گیاهان

تعیین	عوامل	مؤثر	بر	بهبود	کیفیت	محیط	زیست



241

جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات	محیط	کار10

تحلیل	محیط		کار	و	برقراری	ارتباطات	انسانی			

تحلیل	عملکرد	فناوری	در	محیط	کار

به	کارگیری	قوانین	در	محیط	کار

به	کارگیری	ایمنی	و	بهداشت	در	محیط	کار

مهارت	کاریابی

کاربرد	فناوری	های	نوین11

به	کارگیری	سواد	فناورانه

تحلیل	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

	تجزیه	و	تحلیل	فناوری	های	همگرا	و	به	کارگیری	مواد	نوترکیب

به	کارگیری	انرژی	های	تجدید	پذیر	

تجزیه	و	تحلیل	فرایند	ایده	تا	محصول

مدیریت	تولید11

تولید	و	مدیریت	تولید

مدیریت	منابع	تولید

توسعه	محصول	جدید

مدیریت	کیفیت

مدیریت	پروژه

کارگاه	نوآوری	و	کارآفرینی11

حل	خالقانه	مسائل

نوآوری	و	تجاری	سازی	محصول

طراحی	کار	و	کسب

بازاریابی	و	فروش

ایجاد	کار	و	کسب	نوآورانه

اخالق	حرفه	ای12

امانت	داری

مسئولیت	پذیری

درستکاری

رعایت	انصاف

بهره	وری
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عناوین کل پودمان های رشته شبکه و نرم افزار رایانه

LI نقشه آموزش کارگر ماهر شبکه و نرم افزار رایانه سطح اول صالحیت حرفه ای ملی

طراحی گرافیکی 

طراحی محتوای 
الکترونیک

 حل مسائل ساده 

 تولید 
چندرسانه ای

حل مسائل 
شرطی                    

10/2 
 درس تولید محتوای 

الکترونیک و 
برنامه سازی  

 کار با ابزارهای ساده گرافیکی                       
 کار با ابزارهای پیشرفته گرافیکی

   سناریو نویسی، تصویربرداری و کلیپ سازی                          
 ساخت پوسته گرافیکی متحرک  

    تولید محتوای الکترونیک             
  آزمون سازی و تولید چندرسانه  ای 

                         IDE حل مسئله و کار با  
 کار با انواع داده ها، دریافت و نمایش آنها 

  راه اندازی و 
کاربری رایانه 

کاربری  سیستم 
عامل

 مونتاژ رایانه    

  کار با 
نرم افزارهای اداری

  نصب و نگهداری 
سیستم عامل                     

 10/1
درس نصب و راه اندازی 
سیستم های رایانه ای   

 آماده سازی رایانه                     
  مدیریت پرونده ها و پوشه ها   

  کار با نرم افزارهای جانبی سیستم عامل و نصب نرم افزار        
  تنظیمات سیستم عامل  

  کار با نرم افزار واژه پرداز                 
  کار با نرم افزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی   

 انتخاب و نصب قطعات سخت افزاری                 
 مونتاژ قطعات رایانه                         

  نصب و راه اندازی سیستم عامل و تجهیزات جانبی                       
  نگهداری سیستم های رایانه ای  

 کار با عملگرهای ریاضی، مقایسه ای و منطقی                    
  کار با ساختار شرطی
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پیاده سازی پایگاه 
داده

 مدیریت مجموعه 
داده                

  توسعه واسط 
گرافیکی

طراحی واسط 
گرافیکی   

    مدیریت پایگاه 
داده  

11/1
 درس توسعه 

برنامه سازی و پایگاه 
داده 

  ایجاد پایگاه داده                     
 توسعه پایگاه داده 

 کار با ساختارتکرار             
  کار با آرایه 

   ایجاد واسط گرافیکی کاربر                     
 کار با کنترل های پیشرفته

    کار با ماوس و منو                      
 کار با صفحه کلید                  

   کلیات، کمیت ها 
و مفاهیم 

 حل مسئله  

 تجزیه و تحلیل 
سیستم های 

اطالعاتی 

حل مسئله، تبدیل 
مبناها

 فناوری های نوین

 10
درس دانش فنی پایه  

    تحلیل ضرورت وجود رایانه                
 تحلیل مقدماتی اجزای یک رایانه 

 حل مسئله                       
  ایجاد تفکر الگوریتمی در حل مسائل و رسم روندنما

   تحلیل سیستم های عددنویسی مؤثر در رفتار رایانه                
 کاربرد سیستم های عددنویسی در رایانه

  تحلیل اجزای سیستم                 
 تحلیل مراحل چرخه حیات توسعه سیستم

  تحلیل رشته و تأثیر فناوری های نوین                
 تحلیل مسیر شغلی رشته                                  

 مدیریت پایگاه داده                  

عناوین کل پودمان های رشته شبکه و نرم افزار رایانه

LI نقشه آموزش کارگر ماهر شبکه و نرم افزار رایانه سطح اول صالحیت حرفه ای ملی
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 نصب تجهیزات 
شبکه

 راه اندازی شبکه 

   مدیریت متمرکز 
منابع شبکه 

 پیکربندی شبکه 
بی سیم و مودم   

 عیب یابی شبکه  

12/1
 درس نصب و نگهداری 

تجهیزات شبکه و 
سخت افزار   

 نصب تجهیزات شبکه              

 راه اندازی شبکه گروه کاری  
 کاربا سیستم عامل شبکه   

 پیکربندی شبکه بی سیم و مودم

 مدیریت متمرکز منابع شبکه                    

  کار با نرم افزار 
صفحه گسترده                      

طراحی صفحات 
وب ایستا

 پیاده سازی پایگاه 
داده در وب                     

طراحی صفحات 
وب پویا  

مدیریت صفحات 
وب پویا

 11/2
درس پیاده سازی 

سیستم های اطالعاتی و 
طراحی وب

  کار با نرم افزار صفحه گسترده                                                  

   ایجاد صفحات وب ایستا                
   توسعه صفحات وب ایستا

   طراحی صفحات وب پویا  

  ایجاد پایگاه داده در وب            
  اتصال پایگاه داده در وب

  مدیریت صفحات وب پویا          

 شبیه سازی شبکه
 عیب یابی شبکه                

L2 نقشه آموزش کمک تکنسین شبکه و نرم افزار رایانه سطح دوم صالحیت حرفه ای ملی

عناوین کل پودمان های رشته شبکه و نرم افزار رایانه
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  دسته بندی و 
انتخاب شبکه

 تحلیل امنیت 
در فاوا 

 تحلیل و کاربست 
شبکه های مجازی

کسب
 اطالعات فنی

کاربرد هوش 
مصنوعی

12
 درس دانش فنی 

تخصصی

  دسته بندی انواع شبکه و انتخاب آن            
 انتخاب اجزای موردنیاز یک شبکه   

 تحلیل امنیت در فناوری                       
 تحلیل حمله و امن سازی  

 به کارگیری فنون درک مطلب فنی از منابع غیر فارسی              
  به کارگیری ابزارهای متنوع برای کسب اطالعات از منابع غیر فارسی 

 تحلیل شبکه های اجتماعی               
 کاربرد شبکه های اجتماعی در کار و کسب    

     ایجاد کار و 
کسب الکترونیکی 

توسعه کار و کسب 
الکترونیکی

  تنظیمات امنیت 
شبکه

راه اندازی 
مسیریاب

 نصب و راه اندازی 
شبکه افزارها                 

 12/2
درس تجارت الکترونیک 

و امنیت شبکه

 ایجاد کاروکسب الکترونیکی   

  توسعه کار و کسب الکترونیکی

    راه اندازی مسیریاب

 تنظیمات امنیت شبکه   

  نصب و راه اندازی شبکه افزارها                          

 تحلیل تحوالت انواع هوش مصنوعی                
 ایجاد تفکر الگوریتمی مبتنی بر هوش مصنوعی
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سوگندنامه

1ـ من به عنوان یک ایرانی اصیل:
به	پرچم	مقدس	وطن	اسالمی	خود	که	مظهر	استقالل	و	آزادگی	است	سوگند	یاد	می	کنم	که	از	
دین	و	مذهب	و	تمامیت	ارضی	میهنم	محافظت	نموده	و	همواره	آماده	جان	فشانی	در	راه	آن	باشم.

2ـ من به عنوان یک هنرجو:
سوگند	یاد	می	کنم	که	هدف	اصلی	تحصیل	که	فراگیری	مهارت	و	رسیدن	به	شایستگی	در	دروس	
می	باشد	را	همیشه	مدنظر	داشته	و	در	این	راه	همه	تالش	و	کوشش	خود	را	به	کار	گیرم	و	تعالیم	و	
توصیه	های	هنرآموزان	و	متولیان	محترم	هنرستان	را	چراغ	روشنگر	مسیر	تحصیلی	و	کار	و	زندگی	

خویش	قرار	دهم.
3ـ من به عنوان یک هنرجوی اخالق مدار:

سوگند	یاد	می	کنم	که	شایستگی	های	غیرفنی	فرا	گرفته	شده	در	حیطه	هنرستان	را	به	نحو	احسن	
و	با	رعایت	حقوق	انسانی	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	خود	به	کار	بندم.

4ـ من به عنوان یک هنرجوی اجتماعی:
سوگند	یاد	می	کنم	که	تمامی	شئون	اجتماعی	را	رعایت	کرده	و	همواره	با	استفاده	از	توانایی	های	

کسب	شده	در	راه	اعتال	و	شکوفایی	کشور	عزیزم	به	هموطنان	خود	خدمت	کنم.
5ـ من به عنوان یک هنرجوی منضبط:

سوگند	یاد	می	کنم	که	در	حفظ	و	نگهداری	کارگاه	و	تجهیزات	موجود	و	کالس	و	فضای	هنرستان	
کوشا	باشم	و	همراه	دیگر	هنرجویان	برای	تحقق	اهداف	آموزش	فنی	و	حرفه	ای،	هم	پیمان	شوم.

6 ـ من به عنوان یک هنرجوی متعهد:

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

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

مهر و امضای آموزشگاهامضای دانش آموزکالسنام پدرنام و نام خانوادگی



249

شایستگی های غیرفنی

شایستگی های غیرفنی در رشته شبکه و نرم افزار رایانه
انتخاب	فناوری	های	مناسب

مسئولیت	پذیری
تعالی	فردی

درستکاری	و	کسب	روزی	حالل
مدیریت	مواد	و	تجهیزات

تفکر	خالق
جمع	آوری	و	گردآوری	اطالعات

سازماندهی	اطالعات
بهبود	عملکردهای	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکردهای	سیستم
استدالل

تصمیم	گیری	
حل	مسئله

تفسیر	و	تبادل	اطالعات
مدیریت	کیفیت
کنترل	کیفیت
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