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امروزه در موارد مختلف کلمٔه سىستم را مى شنوىم: سىستم گردش خون، سىستم اقتصادى، سىستم ارتباطى و سىستم اطاّلعاتى. 
مى دانىم هر سىستم، مجموعه اى از اجزاى مرتبط به هم است که براى رسىدن به هدفى خاص با ىکدىگر هم کارى مى کنند تا در ىک فراىند 
سازماندهى شده، ورودى درىافتى را به خروجى مطلوب تبدىل نماىند. در اىن بخش خواهىم دىد که وىژگى هاى ىک سىستم اطاّلعاتى 

چىست و از چه اجزائى تشکىل شده است؟ 

سىستم اّطالعاتى

روّىه                              داده                            سخت افزار                      نرم افزارانسان

متخّصص کاربر عادى
سىستم 

راهنماى 
کاربر  

نرم افزار 
کاربردى

مستندا ت 
سىستم

نرم افزار 
سىستم

بىت،  باىت  ،
کاراکتر،
پرونده

١ــ  امروزه در اغلب موارد از واژٔه »سامانه« به جاى واژٔه »سىستم« استفاده مى شود.

بخش دوم در ىک نگاه

سیستم١ اّطالعاتی

بخش دوم
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سیستم اطّالعاتی مجموعه ای از انسان ها، ماشنی ها و روش هاست که برای جمع آوری، تغییر،
 انتقال و ارائۀ اطّالعات سازمان دهی شده اند. 

شکل 1 ــ2 ــ پنج قسمت ىک سىستم اّطالعاتى 

انسان 
هر سىستم اطاّلعاتى پس از اىجاد، در صورت لزوم، نىاز به اصالح دارد. انسان مى تواند به عنوان ىکى از عناصر سىستم اطاّلعاتى 

که داراى تفّکر و قدرت ارائٔه طرح است، سىستم را اىجاد، تنظىم و تصحىح کند. 
در ىک سىستم اطاّلعاتى، انسان مى تواند متخّصص سىستم ىا کاربر معمولى باشد. 

متخّصص سىستم: فردى است  که تخّصص و تجربٔه قابل توّجهى در زمىنه هاى فّنى استفاده از سىستم اطاّلعاتى دارد؛ براى 
مثال، ىک برنامه نوىس راىانه، برنامه هاىى )نرم افزار( را تولىد مى کند که داده را در ىک سىستم اطاّلعاتى پردازش مى کند. 

کاربر عادى )ىا کاربر(: فردى است که اطاّلعات و دانش مختصرى از جزئّىات فنى سىستم اطاّلعاتى دارد و از آن براى 
مقاصدى مانند: آموزش، سرگرمى و ىا امور مرتبط با کارش استفاده مى کند. 

روىّه1
برای استفاده از هر سىستمی، نىاز به دستور العمل های مربوط به نحوهٔ استفاده از آن دارىم؛ به عنوان مثال: وقتى ىک راىانٔه 
شخصى و ىا ىک بستٔه نرم افزارى مى خرىد، همراه آن CD ىا کتابچه اى را به عنوان روىّه ىا دستورالعمل استفاده از آن درىافت مى کنىد. 

1,2,3

A,B,C
الف، ب،پ

! #  } {

 نرم افزار

 سخت افزار

داده 

روّىه 

انسان

انسان،  از:  عبارت اند  اطاّلعاتى  سىستم  اجزاى 
روىّه )دستورالعمل(، داده، سخت افزار و نرم افزار. برخى 
از اىن اجزا مانند: نرم افزار و سخت افزار در بخش هاى 
بعد به تفصىل مورد بررسى قرار مى گىرند. اّما در اىن جا 

براى کامل کردن بحث به طور اجمالى مطرح مى شوند. 

       Procedure ــ١
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ىا زمانی که از ىک عابر بانک )شکل 2ــ2( استفاده می کنىد، روىّه برداشت پول به صورت پىغام روی صفحٔه نماىش آن ظاهر می شود. 
اىن روىّه معموالً شامل اطاّلعاتى دربارٔه نوع سىستم ىا نرم افزار مورد نظر، دستورالعمل هاى راه اندازى، به کارگىرى و نکات 
مربوط به حفظ و نگهدارى آن است. امروزه بسىارى از شرکت ها موارد فوق را از طرىق اىنترنت در اختىار کاربران خود قرار مى دهند. 

رویّه، مجموعـه ای  از دستورالعمل ها و راهنمایی هـایی است کـه  بــرای استفاده از یک سیستم اطّالعاتی 
به کار می رود. 

شکل 2 ــ2ــ عابر بانک
داده2

داده، ىکى از اجزاى سىستم اطاّلعاتى است که به عنوان اطاّلعات اّولّىٔه مورد نىاز براى پردازش، وارد سىستم مى شود تا خروجى 
مطلوب تولىد شود. 

در راىانه داده ها انواع مختلفى دارند؛ از جمله: عددى، متنى، گرافىکى و صوتى.
هر جزء داده، از هر نوعى که باشد، براى ورود به راىانه باىد به شکلى در بىاىد که توّسط راىانه قابل پردازش باشد. راىانه  ها وساىلى 
الکترونىکى اند که از عناصر مغناطىسى و مدارهاى الکترىکى، ساخته شده اند. ىک عنصر مغناطىسى مى تواند داراى بار ىا بدون بار باشد 
و ىک مدار الکترىکى مى تواند داراى جرىان ىا فاقد آن باشد. بنابراىن، هر ىک از اىن عناصر دو حالت متماىز دارند و مى توان هر کدام 
از اىن حالت ها را معادل ىک و دىگرى را معادل صفر فرض کرد. به هر کدام از اىن صفرها و ىک ها ىک بىت3 )مخّفف رقم دو دوىى( 

گفته مى شود. به دستٔه 8  تاىى از بىت ها، باىت4 مى گوىند. 

                                         Byte ــ٤                    )bit )binary digit ــ٣                        Data ــ٢                    User guide ــ١

 در ىک سىستم اطاّلعاتى روىّه بر دو نوع است: 
1 ــ مستند ات سىستم: مخصوص متخّصصان سىستم 
است و شامل اطاّلعات فّنى و روند توسعٔه سخت افزار و ىا نرم افزار 
است. متخّصصان سىستم به کمک اىن اطاّلعات مى توانند تغىىرات 

و تصحىح هاى مورد نىاز را اعمال کنند.
 2 ــ راهنماى کاربر1: مخصوص کاربران عادى است 
و شامل اطاّلعات الزم براى استفاده از سخت افزار و ىا نرم افزار 

مربوط است. 
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در داده هاى متنى، ىک باىت مى تواند نشان دهندٔه کد1 ىک کاراکتر2 )ىک حرف، ىک رقم، ىا ىک عالمت نشانه گذارى و غىره( 
باشد؛ مثالً کد حرف A چنىن است:

سؤال: هر باىت 256 ترکىب 8 تاىى از صفر و ىک ها مى سازد؛ چرا؟  

١ــ ىکى از سىستم هاى کدگذارى راىج در راىانه هاى شخصى، سىستم کدگذارى ASCII است. در اىن سىستم هر کد از 8 بىت تشکىل مى شود که نماىانگر کد ىک کاراکتر است. 
                       Input Devices ــ ٥                         Hardware ــ٤                                         File ــ٣                                       Character ــ٢
ـ   ٨                     Output Devices ــ٧                          Secondary   Storage ــ٦ Software   ـ

      210B  = 1024  B  =1 KB             کىلو باىت   
220B  = 1024  KB  =1 MB         مگـاباىت    
230B   = 1024  MB  =1 GB        گىگاباىت    

        230B   = 1024  GB  =1 TB          تـرابـاىت   

جدول 1 ــ2 ــ واحد هاى بزرگتر  اندازه گىرى داده

در راىانه، براى سهولت دست ىابى و استفاده از داده ها، آنها را تحت ىک نام به صورت پرونده3 )فاىل( ذخىره  مى کنىم. پرونده، 
مجموعه اى از داده ها، اطاّلعات ىا ىک برنامه است که با ىک نام در راىانه ذخىره مى شود. نوع پرونده متناسب با نوع داده، مى تواند 

متنى، صوتى، گرافىکى و غىره باشد. 

سخت افزار4

وسایل و تجهیزات فیزیکی در یک سیستم اطّالعاتی، سخت افزار نامیده می شود. 

سخت افزار راىانه شامل وساىل و تجهىزات گوناگونى است که هر روز بر تعداد آنها افزوده مى شود. به طور کلّى سخت افزار به 
پنج دسته تقسىم مى شود که عبارت اند از: وساىل ورودى 5، واحد سىستم، حافظه هاى جانبى 6، وساىل خروجى 7 و وساىل ارتباطى 

که در بخش هاى بعدى مورد بررسى قرار مى گىرند. 

نرم افزار8
نرم افزار، ىکى از اجزاى سىستم اطاّلعاتى است که  سخت افزار را به کار مى گىرد. بدون نرم افزار، سخت افزار قادر به انجام 

هىچ کارى نىست. 

نرم افزار، مجموعه ای از دستورالعمل های دقیق و مرحله به مرحله است که هدف خاصّی را دنبال می کند. 

 )65=A ىک باىت )کد حرف

ىک بىت 
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نرم افزارها به دو دستٔه اصلى تقسىم مى شوند. نرم افزارهاى سىستم1 و نرم افزارهاى کاربردى2. مى توان گفت نرم افزارهاى 
کاربردى برنامه هاى مورد استفادهٔ کاربرند و نرم افزارهاى سىستم، مدىرىت سىستم راىانه را برعهده دارند. )شکل3 ــ2(

مهم ترىن نرم افزار سىستم، »سىستم عامل« است که در بخش نهم به توضىح بىشتر در مورد آن خواهىم پرداخت. 

Application Software ــ٢                                System Software ــ١

شکل 3 ــ2ــ نرم افزار سىستم در حکم رابط بىن کاربر و سخت افزار 

ــ سىستم، مجموعه اى از اجزاى مرتبط به هم است که براى رسىدن به هدفى خاص با ىکدىگر همکارى مى کنند تا 
در ىک فراىند سازمان دهى شده ورودى درىافتى را به خروجى مطلوب تبدىل نماىند. 

ــ سىستم اطاّلعاتى، مجموعه اى از انسان ها، ماشىن ها و روش هاست که براى جمع آورى، تغىىر، انتقال و ارائٔه 
اطاّلعات سازمان دهى شده اند. 

ــ سىستم اطاّلعاتى براى انجام عملّىاتى از قبىل تفّکر و ارائٔه طرح، به انسان نىاز دارد. 
ــ روىّه، مجموعٔه دستورالعمل ها و راهنماىى هاىى است که  براى استفاده از ىک سىستم اطاّلعاتی به کار می رود. 

ــ داده، ىکى از اجزاى سىستم اطاّلعاتى است که به عنوان اطاّلعات اّولّىٔه مورد نىاز براى پردازش، وارد سىستم 
مى شود تا خروجى مطلوب  تولىد شود. 

ــ داده مى تواند اشکال و انواع مختلفى از قبىل: عدد، متن، گرافىک و صوت داشته باشد. 
ــ در راىانه هر جزِء  داده از هر نوعى که باشد، به صورت ترکىبى از صفرها و ىک ها ذخىره مى شود. به هر کدام از 

اىن صفرها و ىک ها ىک بىت گفته مى شود. 
ــ به دستٔه 8 تاىى از بىت ها، ىک باىت گفته مى شود. 

ــ سخت  افزار، وساىل و تجهىزات فىزىکى سىستم اطاّلعاتى است. 
ــ نرم افزار مجموعه اى از دستور العمل هاى دقىق و مرحله به مرحله است که هدف خاصى را دنبال مى کند. 

ــ نرم افزارها به دو دستٔه اصلى تقسىم مى شوند: نرم افزارهاى کاربردى و نرم افزارهاى سىستم.
ــ نرم افزارهاى کاربردى، مورد استفادٔه کاربرند و نرم افزارهاى سىستم، مدىرىّت سىستم راىانه  را برعهده دارند. 

صه
خال



17

1 ــ ىک مگاباىت به طور تقرىبى برابر است با:
ب: 100،000 باىت الف: 10،000 باىت 
د: ىک مىلىارد باىت ج: 1 مىلىون باىت 

2 ــ کدام ىک از موارد زىر »داده« محسوب نمى شود؟
ب: شمارٔه پروازها الف: لىست قىمت 

د: راهنماى استفاده از تلفن همراه ج: فىلم و صدا 
3  ــ تفاوت بىن نرم افزارهاى سىستم و کاربردى را بىان کنىد.

4  ــ اگر گنجاىش ىک CD معمولى 700 مگاباىت باشد، ظرفّىت آن چند بىت است؟
5 ــ راهنماى کاربر به چه شکل هاىى ارائه مى شود؟ براى درىافت جدىدترىن اطاّلعات دربارهٔ ىک نرم افزار کدام روش 

را مناسب مى دانىد؟ 
6    ــ انسان در ىک سىستم اطاّلعاتى چه نقشى دارد؟ 

7 ــ سىستم اطاّلعاتى دانا سىستمى است که در چند سال اخىر، کارنامه هاى دانش آموزان را در سراسر کشور تهّىه 
مى کند. پنج جزء اصلى اىن سىستم اطاّلعاتى را تعىىن کنىد. 

8 ــ در سىستم اطاّلعاتى صدور کارت ملى چه نوع داده هاىى استفاده مى شوند؟ 
9 ــ در سىستم اطاّلعاتى شبکٔه ملّى مدارس ) شبکٔه رشد ( کدام ىک از موارد زىر کاربر عادى و کدام ىک متخّصص 

سىستم است: 
ب: پشتىبان فّنى و سخت افزار  الف: دانش آموزان  

د: معلّمان  ج: طّراح ساىت  

پرسش و تمرین

ــ دربارٔه نحؤه ذخىره سازى داده هاى صوتى و گرافىکى تحقىق کنىد.

تــحقیق
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ىکى از مهم ترىن فّناورى هاى قرن بىستم، فّناورى اطاّلعات و ارتباطات1 است که در آن به جمع آورى، پردازش و توزىع اطاّلعات 
پرداخته مى شود. اىن فّناورى امکانات غىر قابل تصّورى را براى انسان به ارمغان آورده است که باعث افزاىش کاراىى او شده است. 
از اىن رو الزم است، کاربران مفهوم تبادل الکترونىکى اطاّلعات را درک کنند، عوامل و ملزومات ارتباطات را بشناسند و تواناىى 

استفاده از آن را داشته باشند. 

ICT: Information and Communication Technology ــ١

ارتباطات و تبادل  اّطالعات

تبادل الکترونىکى 
اّطالعات 

ضرورت هاى ارتباطات 
شبکه هاى راىانه اىملزومات ارتباطاتو تبادل اّطالعات

کانال هاى مودم
ارتباطى

عوامل مؤثر در انتقال 
اّطالعات

انواع شبکه هاى  
راىانه اى

شبکۀ  وسىعشبکۀ شهرىشبکۀ محّلى

شىوۀپهناى باند
انتقال داده

جهت 
انتقال داده

پروتکل 

بخش سوم در ىک نگاه

ارتباطات و تبادل اّطالعات

بخش سوم

ICT: Information and Communication Technology ــ١
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تبادل الکترونىکى اّطالعات 

همٔه ما هر روز به نوعى با تبادل اطاّلعات سر وکار دارىم.امروزه تبادل اطاّلعات، بىشتر به صورت الکترونىکى انجام مى شود. 
اطاّلعات   مبادله شده مى تواند از نوع صدا، متن و تصوىر باشد.

مسافت انتقال مى تواند به کوتاهى فاصلٔه ىک مىز با مىز مجاور ىا به دورى فاصلٔه شما با فردی در قاره اى دىگر باشد.
اىن تبادل از چه راه هاىى صورت مى گىرد؟ 

چه وساىلى براى ارسال اطاّلعات به کار مى روند؟
تبادل الکترونىکى اطاّلعات، از طرىق خطوط ارتباطى بىن راىانه ها، وساىل مختلف و منابع اطاّلعاتى، صورت مى گىرد.

ضرورت های ارتباطات و تبادل اّطالعات

با توّجه به گستردگى و پىچىدگى نىازهاى جامعٔه امروزى، ضرورت ارتباطات و تبادل اطاّلعات بىش از پىش احساس مى شود. 
برخى از اىن ضرورت ها عبارت اند از: 

 دسترسى سرىع به اّطالعات : دست ىابى سرىع و آسان به منابع اطاّلعاتى مختلف، بدون توّجه به محل جغرافىاىى آنها؛
 اشتراک منابع: استفاده از سخت افزارها و نرم افزارها به صورت اشتراکى؛

 ارتباط Online: برقرارى ارتباط الکترونىکى به منظور تبادل اطاّلعات در آن واحد. 
در واقع به کار گىرى فّناورى ارتباطات و اطاّلعات منجر به صرفه جوىى در زمان و هزىنه مى شود. 

فّعالّىت 1

در مورد نمونه هاىى از ضرورت های ارتباطات و تبادل الکترونىکى اّطالعات در زندگى روزمره در کالس بحث کنىد. 

ملزومات ارتباطات

فرض کنىد مى خواهىد ىک بستٔه پستى را براى ىکى از دوستان خود که در شهر دورى زندگى مى کند بفرستىد. 
براى اىن کار ملزومات خاّصى مورد نىاز است. برخى از آنها عبارت اند از: رعاىت قوانىنى از قبىل شراىط بسته بندى و ارسال، 

استفاده از وساىل نقلّىٔه مختلف و همکارى افراد و شرکت هاى مختلف. 
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فراىند مشابهى در تبادل الکترونىکى اطاّلعات صورت مى گىرد. با اىن تفاوت که محمولٔه ارسالى، اطاّلعات است. 
در ىک سىستم ارتباطى، فرستنده، محمولۀ ارسالى )اّطالعات( را به کمک وساىل ارتباطى1 از طرىق کانال هاى ارتباطى 

براى گىرنده مى فرستد.
ىکى از وساىل ارتباطى در برقرارى ارتباط بىن راىانه ها، مودم است. 

مودم2
بخش  وسىع ارتباطات راىانه ها از طرىق خطوط تلفن صورت مى گىرد. از آن جا که خطوط تلفن اساساً براى انتقال صوت ساخته 
شده اند، قابلّىت ارسال و درىافت سىگنال هاى آنالوگ٣ را دارند در حالى که راىانه ها سىگنال هاى دىجىتال٤ را ارسال و ىا درىافت 
آنالوگ تبدىل شود. تبدىل  به سىگنال  تلفن، سىگنال دىجىتال  بنابراىن الزم است هنگام ارسال اطاّلعات از طرىق خطوط  مى کنند. 
سىگنال آنالوگ به سىگنال دىجىتال و برعکس آن، توسط دستگاه مودم که ىکى از وساىل ارتباطى است،انجام مى شود. )شکل 1 ــ3(

مرحلۀ )3(

شما

شرکت باربرى

مرحلۀ )1( بستۀ کوچک 

بستۀ بزرگ مرحلۀ )2( 

شرکت هواپىماىى

دوست شما

شرکت باربرى

مرحلۀ )5( بستۀ کوچک

مرحلۀ )4( 

شرکت هواپىماىى

بستۀ بزرگ
هواپىما

ـ ٢                                         Communication devices ــ١ Modem ـ
3ــ سىگنال آنالوگ )Analog(، ىک سىگنال الکترىکى پىوسته است که به صورت موج مى باشد.

4ــ سىگنال دىجىتال )Digital(، از     پالس هاى الکترىکى روشن / خاموش به صورت مقادىر گسسته به جاى موج پىوسته استفاده مى نماىد.

شکل زىر مراحل انجام اىن کار را نشان مى دهد.

سىگنال دىجىتال

سىگنال آنالوگ

سىگنال دىجىتال

شکل 1 ــ3 ــ سىگنال هاى آنالوگ و دىجىتال و دستگاه مودم      
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کانال های ارتباطى
در مثال ارسال بسته، شرکت باربرى ممکن است از مسىرهاى مختلف )زمىن، درىا ىا هوا( بستٔه شما را ارسال کند. هرکدام 
از اىن مسىرها داراى وىژگى هاى معّىنى است. برخى سرىع تر ولى گران ترند، برخى کندتر، ولى ارزان ترند ىا ممکن است از امنّىت و 

اطمىنان بىشترى برخوردار باشند. 
در برقرارى ارتباط مىان راىانه ها  ىا تجهىزات دىگر نىز الزم است ىک کانال ارتباطى مىان فرستنده و گىرنده وجود داشته باشد. 
براى اىن منظور کانال هاى ارتباطى متفاوتى وجود دارند؛ مانند: سىم تلفن، کابل هم محور1، کابل فىبرنورى2، ماىکرووىو3 و ماهواره. 

سه مورد اّول از طرىق کابل و دو تاى دىگر از طرىق هوا اطاّلعات خود را انتقال مى دهند. 

ماهواره

کابل نورى

ماىکرووىو

مرکز تلفن

کاربر

سىم تلفن

مرکز تلفن

اىستگاه زمىنى 
ماهواره

راىانۀ مىزبان

کابل هم محور

شکل 2ــ3ــ سىستم هاى تبادل الکترونىکى اّطالعات

Microwave ــ٣                      Fiber- Optic Cable ــ٢                      Coaxial Cable ــ١
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عوامل موّثر در انتقال اّطالعات

در  مثال ارسال بسته، چه عواملى در نحؤه ارسال مؤثّراند؟ اگر بخواهىد بستٔه خود را بىمه کنىد، ممکن است بسته کمى دىرتر به 
مقصد برسد؛ ولى با اطمىنان بىشترى بسته سالم خواهد رسىد و اگر اتّفاقى براى آن بىفتد قابل جبران است. تواناىى و قابلّىت شرکت 

باربرى و تعداد محموله هاىى که براى آن روز دارد نىز از عوامل مؤثّر در ارسال بسته است. 
در ارسال اطاّلعات نىز عوامل مهمى در چگونگى انتقال اطاّلعات از ىک نقطه به نقطٔه دىگر نقش دارند. برخى از اىن عوامل 

عبارت اند از: پهناى باند، شىؤه انتقال داده، جهت انتقال و پروتکل .

پهنای باند1
کانال هاى ارتباطى مختلف داراى سرعت هــاى متفاوت اند. اىن سرعت بر اساس پهناى باند اندازه گىرى مى شود. پهناى باند 

تعداد بىت هاىى است که در واحد زمان )bps 2(، از طرىق ىک کانال ارتباطى انتقال مى ىابند.

شىوۀ انتقال داده
داده به دو صورت سرىال و موازى انتقال مى ىابد. )شکل 3   ــ3(

        bit per second ــ٢                                 Band width ــ١

شکل 3  ــ3 ــ انتقال سرىال و موازى   

انتقال سرىال انتقال موازى

داده در داخل راىانه  

داده در حال عبور

بارىک که اتومبىل ها پشت سر هم و ىک به ىک در حال  ـ انتقال سرىال: در اىن روش، همانند ىک خىابان ىک طرفه و  1ـ
حرکت هستند، بىت ها ىک  به  ىک به  صورت متوالى و پشت سرهم انتقال مى ىابند. براى مثال، داده هاى ارسالى از طرىق خطوط تلفن 

به صورت سرىال انتقال مى ىابد.
2ــ انتقال موازى: در اىن روش، همانند ىک بزرگراه چند باندٔه ىک طرفه که چندىن اتومبىل با هم و در باندهاى مختلف 
بزرگراه در حال حرکت هستند، بىت ها از طرىق چند خط، به طورموازى و هم زمان با هم انتقال مى ىابند. اىن روش براى فواصل کوتاه 

از  قبىل اتّصال راىانه به چاپگر به کار مى رود.
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جهت انتقال داده
در ىک سىستم ارتباطى سه حالت براى انتقال داده وجود دارد:

1ــ ارتباطات ىک طرفه1 مانند جهت حرکت اتومبىل ها در  ىک خىابان ىک طرفه است. داده فقط در ىک جهت انتقال مى ىابد. 
در پخش برنامه هاى رادىوىى از اىن نوع انتقال استفاده مى شود.

قرار  بر    روى ىک رودخانه  که  بارىکى است  پل  مانند  نىمه  دوطرفه2  ارتباطات  2  ــ 
دارد و اتومبىل ها در هر زمان فقط از ىک جهت مى توانند از روى آن عبور کنند. در اىن نوع 
ارتباط، داده از هر دو جهت انتقال مى ىابد؛ ولى نه   به  طور هم زمان. به عنوان مثال در دستگاه 

بى سىم از اىن نوع ارتباط استفاده مى شود.
3  ــ ارتباطات تمام دوطرفه3 مانند حرکت اتومبىل ها در   ىک خىابان دوطرفه است، 
داده ها به   طور هم  زمان از هر دو جهت انتقال مى ىابند. به عنوان مثال، در تلفن معمولى ىا تلفن 

همراه، طرفىن مکالمه هم زمان مى توانند صحبت کنند و بشنوند.

پروتکل 4
 در مثال ارسال بسته، شما آدرس دوست خود را در محّل مشّخصى بر روى بستٔه کوچک مى نوىسىد و آن را تحوىل شرکت 
باربرى مى دهىد. شرکت باربرى نىز آدرس نماىندٔه خود را در شهر مقصد روى بستٔه بزرگ مى نوىسد و آن را تحوىل شرکت هواپىماىى 
مى دهد. به طور کلّى مى توان گفت که بر اىن سىستم، قوانىنى حاکم است که باىد توّسط اجزاى آن رعاىت شود؛ در غىر اىن  صورت 

اجزاى سىستم نمى توانند به درستى با ىکدىگر ارتباط برقرار کنند. 
پروتکل در ارتباطات، مجموعه اى از مقّررات و توافق ها براى تبادل داده بىن اجزاى سخت افزارى و نرم افزارى در ىک شبکٔه 
ارتباطى است تا طرفىن بتوانند به درستى پىام ىکدىگر را درک کنند. در واقع پروتکل ، شىؤه تقسىم بندى، ارسال و جمع  بندى مجّدد 
بسته هاى اطاّلعاتى و زمان تبادل اطاّلعات را کنترل مى کند. پروتکل ها در ساخت و تهّىٔه سخت افزار ها و نرم افزارها در نظر گرفته 
شده اند؛ براى مثال، پروتکلى که در تهّىٔه نرم افزار ارتباطى منظور شده، تعىىن مى کند که چگونه گىرندٔه داده به فرستندٔه آن خبر دهد که 

داده را به درستى درىافت کرده است.

شبکه های راىانه ای

گاهى الزم است به منظور تبادل اطاّلعات و استفادٔه مشترک از منابع سخت افزارى و نرم افزارى، دو ىا چند راىانه را به هم وصل 
کنىم؛ به اىن ترتىب ىک شبکٔه راىانه اى اىجاد مى شود.

 شبکۀ رایانه ای، یک سیستم ارتباطی شامل دو یا چند رایانه است که برای تبادل اطّالعات و اشتراک 
منابع به هم وصل شده اند.

full - duplex communication ــhalf - duplex communication         3 ــSimplex Communication                       2 ــ١
4ــ کلمٔه پروتکل )protocol( در ارتش و دىپلماسى براى بىان قوانىن مربوط به رتبه، مقام، نحؤه برخورد و مقوله  هاى دىگر مرتبط با رفتار صحىح به کار مى رود.

شکل 4  ــ3 ــ ارتباط نىمه 
دو طرفه در بى سىم  
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براى تشکىل هر شبکٔه راىانه اى، اجزاى اصلى زىر مورد نىاز است: 
 ــ راىانٔه سروىس دهنده 

 ــ راىانٔه سروىس گىرنده 
ــ وساىل ارتباطى1

 ــ کانال ارتباطى 
ــ سىستم عامل شبکه

 ــ پروتکل
در ىک شبکٔه راىانه اى معموالً ىک راىانٔه سروىس دهنده و ىک ىا چند راىانٔه سروىس گىرنده براساس پروتکل خاصى2 با ىکدىگر 

به تبادل اطاّلعات مى پردازند و ىا از منابع مشترک استفاده مى کنند3. 
راىانۀ سروىس گىرنده4؛ راىانه اى است که درخواست استفاده از منابع موجود در شبکه را دارد. 

راىانۀ سروىس دهنده5؛ راىانه اى است که به درخواست راىانه هاى سروىس گىرنده پاسخ مى دهد و منابع را با آنها به اشتراک 
مى گذارد؛ مثالً به راىانٔه سروىس گىرنده، اجازٔه استفاده از چاپگر موجود در شبکه را مى دهد. 

براى مدىرىّت شبکه باىد نرم افزار سىستم عامل، قابلّىت پشتىبانى از شبکه را داشته باشد. سىستم عامل شبکه 6، سىستم عاملى 
است که کنترل و مدىرىّت فعالّىت هاى راىانه هاى موجود در شبکه را به منظور دستىابى به منابع مشترک و تبادل اطاّلعات برعهده دارد. 
اجزاى ىک شبکه را مى توان به روش هاى مختلف به هم مّتصل کرد. نحؤه چىنش اجزاى شبکه را پىکربندى 7 شبکه مى نامند. 

انواع شبکه های راىانه ای
 شبکه ها بر حسب وسعت جغرافىاىى مکانى که اجزاى شبکه در آن قرار گرفته اند، به سه دسته تقسىم مى شوند: شبکه هاى محلّى، 

شبکه هاى شهرى و شبکه هاى وسىع.
شبکۀ محّلىLAN( 8(: شبکه هاىى هستند که وسعت آنها به   ىک ىا چند ساختمان محدود مى شود. اجزاى موجود در ىک 

شبکٔه محلّى معموالً به وسىلٔه کابل  به ىکدىگر وصل مى شوند.
شبکۀ شهرىMAN( 9(: شبکه هاىى هستند که براى اىجاد ارتباط بىن ساختمان ها در محدودٔه ىک شهر به کار مى روند. 
معموالً از شبکه هاى شهرى براى دست ىابى به منابعى که در نقاط مختلف ىک شهر قرار دارند، استفاده مى شود. کانال  ارتباطى 
ىک شهر  در  مناطق شهردارى  مختلف  سازمان هاى  شبکٔه  مثالً  باشد؛  ماهواره  ىا  ماىکرووىو  کابل،  مى  تواند  نوع شبکه ها  اىن  در 

به صورت شبکٔه شهرى است.

1ــ ىکى دىگر از وساىل ارتباطى مورد نىاز در شبکه هاى راىانه اى، کارت شبکه است، که در داخل راىانه هاى سروىس دهنده و سروىس گىرنده نصب مى شود.
2ــ پروتکل راىج در شبکه هاى راىانه اى، پروتکل TCP/IP است. 

3ــ هر وسىله اى که به ىک شبکٔه راىانه اى مّتصل مى شود، ىک گره )Node( نامىده مى شود که مى تواند ىک راىانه ىا چاپگر ىا …… باشد.
ـ  Client                   5 ــ4  )توپولوژى( TopologyــNetwork Operating System             7 ــServer                                           6 ـ
ـ   8  Metropolitan Area Network ــLocal Area Network                                                        9 ـ
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شبکۀ وسىعWAN( 1(: محدودٔه اىن نوع شبکه مى تواند ىک کشور، قاّره ىا کرٔه زمىن باشد. کانال ارتباطى در اىن شبکه ها 
اغلب  امواج ماىکرووىو ىا ماهواره است. نمونه اى از اىن نوع شبکه، شبکٔه بىن شعبه هاى مختلف بانک هاى سراسر کشور است. شبکٔه 

اىنترنت بزرگ ترىن شبکٔه وسىع موجود است. 

ــ تبادل الکترونىکى اطاّلعات، از طرىق خطوط ارتباطى بىن راىانه ها، وساىل مختلف و منابع اطاّلعاتى، صورت 
مى گىرد. 

ــ به کارگىرى فّناورى ارتباطات و اطاّلعات، منجر به صرفه جوىى در زمان و هزىنه مى شود. 
ــ در ىک سىستم ارتباطى، فرستنده، پىام را به کمک وساىل ارتباطى از طرىق کابل هاى ارتباطى براى گىرنده مى فرستد.

ــ مودم دستگاهى است که سىگنال هاى آنالوگ و دىجىتال را به هم تبدىل مى کند. 
ــ براى برقرارى ارتباط مىان راىانه ها و ىا تجهىزات دىگر از کانال هاى ارتباطى مختلفى مانند: سىم تلفن، کابل 

هم   محور، کابل فىبرنورى، امواج ماىکرووىو و ماهواره استفاده مى شود.  
ــ پـهـناى بـاند، شىؤه انتقـال داده، جهت انتقال داده و پروتکل، از عـوامل مـؤثّر در انتقال داده بـه شمار مى روند.

ــ پهناى باند، تعداد بىت هاىى است که در واحد زمان، از طرىق ىک کانال ارتباطى انتقال مى ىابند.
ــ در انتقال سرىال، بىت ها ىک به ىک به صورت متوالى انتقال مى ىابند. 

ــ در انتقال موازى، بىت ها به صورت هم زمان از طرىق چند خط انتقال مى ىابند.
ــ جهت انتقال داده مى تواند به صورت ىک طرفه، نىمه دو طرفه ىا تمام دو طرفه باشد. 

ــ پروتکل، قوانىنى است که براساس آن، فرستنده و گىرنده، اطاّلعات خود را مبادله مى کنند. 
ــ شبکٔه راىانه اى، ىک سىستم ارتباطى است که دو ىا چند راىانه را براى تبادل اطاّلعات و اشتراک منابع به هم 

وصل مى کند. 
ــ راىانٔه سروىس گىرنده، درخواست استفاده از منابع موجود در شبکه را به راىانٔه سروىس دهنده اعالم مى کند. 

ـ    سىستم عامل  شبکه، کنترل و مدىرىّت فّعالّىت هاى راىانه هاى موجود در شبکه را برعهده دارد. ـ
ــ نحؤه اتّصال اجزاى مختلف ىک شبکٔه راىانه اى را پىکر بندى شبکه مى نامند. 

ــ انواع شبکه برحسب وسعت جغرافىاىى مکانى که اجزاى شبکه در آن قرار گرفته اند، به سه دسته تقسىم مى شوند: 
 .)WAN( و شبکه هاى وسىع )MAN( شبکه هاى شهرى ،)LAN( شبکه هاى محلّى

ــ شبکٔه اىنترنت، بزرگ ترىن شبکٔه وسىع موجود است. 

Wide Area Network ــ1  

صه
خال
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1 ــ کدام ىک از موارد زىر، جزء دالىل استفاده از شبکه نىست؟ 
ب( اشتراک اطاّلعات الف( صرفه جوىى در زمان و هزىنه 

د( امنّىت اطاّلعات ج( اشتراک سخت افزار 
2 ــ وقتى به ىکى از دوستان و ىا بستگان خود در داخل کشور تلفن مى زنىد، جهت ىا حالت انتقال صدا کدام است؟ 

ب( نىمه دو طرفه الف( ىک طرفه   
د( موازى  ج( دو طرفه   

3ــ کانال ارتباطی چىست؟ انواع آن را نام ببرىد.
4ــ نقش مودم در برقرارى ارتباطات چىست؟ 

5 ــ چه عواملى در انتقال اطاّلعات مؤثّرند؟ 
6  ــ مى دانىد که پرداخت قبض هاى تلفن، آب، برق و … را مى توان از طرىق شبکه انجام داد. نوع اىن شبکه 

را مشخص کنىد. 
7ــ نوع شبکه  را در هر ىک از مراکز زىر تعىىن کنىد: 

ــ بىمٔه تأمىن اجتماعى کشور  
ــ سازمان هالل احمر )صلىب سرخ( 

ـ دفاتر فروش بلىط پروازهاى هواپىماىى جمهورى اسالمى اىران  ـ
ــ شبکٔه ملّى مدارس اىران )رشد(

ــ سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 
 ) Unicef  ( ــ سازمان بىن المللى کمک رسانى به کودکان

ــ شبکٔه کارگاه راىانٔه ىک مدرسه 
8  ــ جهت انتقال اطاّلعات را در هر ىک از دستگاه هاى زىر مشّخص کنىد. 

ــ تلوىزىون
ــ تلفن

ــ گىرندٔه ماهواره
ــ دستگاه بى سىم

ــ دستگاه دورنگار  

پرسش و تمرین

1ــ دربارٔه کانال هاى ارتباطى کابلى و بى سىم تحقىق کنىد. 
2ــ دربارهٔ انواع راىج پىکربندى شبکه ها تحقىق کنىد.

تــحقیق
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سروىس هاى 
اىنترنت

شبکه هاى
سازمانى

شبکۀ جهانى اىنترنت

اکسترانت اىنترانت
حفاظت از 
شبکه هاى 
سازمانى

پست
الکترونىکى

دست ىابى 
ازراه   دور

موتور 
جست وجو 

انتقال پرونده
تار

جهان گستر
 وب

جست وجو  مرورگر وبوب ساىت
در   وب

فهرست

آدرس 
صفحات  وب

اىنترنت 
و طرىقۀ 

دست ىابى به آن

وبالگ

ـ ١ Internet ـ

فرض کنىد تمام شهرهاى دنىا داراى خىابان هاى مدرن و عالى باشند؛ ولى هىچ راه ارتباطى، حّتى ىک راه خاکى براى ارتباط 
بىن شهرها وجود نداشته باشد. در اىن صورت، مردم شهرهاى مختلف در انزوا به سر مى برند. حال فرض کنىد که بزرگراه هاى چهار 
بانده از شهرى به شهرى دىگر کشىده شوند و ىک شبکٔه جهانى مّتصل به   هم مانند تارعنکبوت اىجاد شود؛ در اىن صورت مى توانىد از 
هر نقطٔه جهان وارد بزرگراه شده و از طرىق آن به راحتى به هر نقطه اى که ماىلىد بروىد. اىن درست همان وضعّىت دنىاى راىانه ها  قبل و 
بعد از اىجاد شبکٔه جهانى است. از به هم پىوستن راىانه هاى موجود در شرکت ها، سازمان ها و ىا حّتى مدارس شبکه هاى محلّى اىجاد 

شدند. به تدرىج  اىن شبکه هاى محلّى به ىکدىگر مّتصل شده و شبکٔه جهانى اىنترنت را تشکىل دادند. 

شبکۀ جهانی اینترنت١

بخش چهارم

بخش چهارم در ىک نگاه



28

شکل 1 ــ4 ــ اىنترنت  و ِوب 

اىنترنت و طرىقۀ دست ىابى به آن 

اىنترنت ىک شبکٔه جهانى است که صدها هزار شبکٔه کوچک تر را در سراسر دنىا به هم مرتبط مى کند. تعداد شبکه هاى موجود 
در اىنترنت همواره در حال افزاىش است به طورى که نمى توانىد حجم داده  ها و اطاّلعات موجود در اىنترنت را تصّور کنىد.

هر روز بالغ بر صدها مىلىون کاربر از کشورهاى مختلف دنىا از اىنترنت استفاده مى کنند.
زمانى که راىانٔه خود را به اىنترنت وصل مى نماىىد، راىانٔه شما بخش کوچکى از ىک راىانٔه بسىار بزرگ به نظر مى رسد. راىانه اى 

که گسترهٔ آن سراسر جهان است. 
روش هاى مختلفى براى دست ىابى به اىنترنت وجود دارد.  ىکى از راه هاى متداول، دست ىابى از طرىق ىک مرکز ارائه دهندۀ 
خدمات اىنترنت )ISP(١ است. اىن مراکز، شبکه هاى کوچکى هستند که به خطوط اصلى و سرىع اىنترنت وصل مى باشند و امکان 
دست ىابى به اىنترنت را براى مشترکان خود فراهم مى کنند. مرکز ارائه دهندٔه خدمات اىنترنت، پس از عضوىّت کاربر، اطاّلعات الزم 

براى استفاده از خدمات را در اختىار او قرار مى دهد.
مراکز ارائه دهندٔه خدمات اىنترنت از روش هاى مختلفى براى برقرارى ارتباط کاربر با اىنترنت استفاده مى کنند.

.٢ WiMax و ارتباط ADSL خطوط ،Dial up سه روش متداول براى ارتباط با اىنترنت، عبارت است از: اتّصال

                                                              

)ID )IDentification ــWorldwide interoperability for Microwave Access                     3 ــ٢                                 Internet Service Provider ــ1
ـ  Password                                                              5 ــ4 )Customer Premises Equipment )CPE ـ

به اىنترنت  Dial up، از خط تلفن معمولى براى اتّصال  در اتّصال 
استفاده مى شود و سرعت آن نسبت به دو روش دىگر پاىىن تر است. اطالعات 

مورد نىاز کاربر، در اىن نوع ارتباط، عبارت اند از: 
ــ شمارهٔ تلفن ارتباط با راىانٔه سروىس دهنده 

ــ شناسه٣ و کلمۀ عبور٤ 
خطوط ADSL نىز از همان خطوط تلفن معمولى استفاده مى کند. 
در اىن روش، کاربر و مرکز ISP باىد از مودم هاى ADSL استفاده کنند. 
استفاده از اىن خطوط به کاربران اىن امکان را مى دهد که هم زمان هم از 
اىنترنت استفاده کنند و هم با تلفن صحبت کنند. اطالعات مورد نىاز کاربر، 

در اىن نوع ارتباط، عبارت اند از: 
 ADSL ــ تنظىمات مودم

فناوری واىمکس، ارتباط دىجىتالی بی سىم از طرىق امواج رادىوىی 
است. در اىن نوع ارتباط، کاربران می توانند به راحتی در محدودٔه ىک شهر 
و شهرهای دىگری که تحت پوشش اىستگاه های واىمکس قرار دارند، از 

اىنترنت پرسرعت برخوردار باشند.
در اىن نوع ارتباط، اطالعات مورد نىاز، تنظىمات مودم واىمکس٥به 

همراه شناسه و کلمه عبور می باشد.
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1 ADSL خطوط
در خطوط ADSL خط تلفن به چند کانال تقسىم مى شود.  ىک روش براى اىن کار،استفاده از 

سىستمCAP است.در اىن سىستم،خط تلفن به سه کانال تقسىم مى شود:
1 ــ کانال درىافت داده ها
2 ــ کانال ارسال داده ها

3ــ کانال گفت  وگوى تلفنى 

خطوط ADSL پهناى باند متفاوتى براى درىافت و ارسال داده ها دارند )سرعت درىافت داده ها Mbps 1/5  و 
سرعت ارسال kbps 640 است(. هر چه فاصلٔه مودم کاربر از مودم مرکز ISP بىشتر باشد، سرعت ارسال و درىافت 

داده ها کمتر خواهد شد. استفاده از اىن خطوط در حال رشد روزافزون است.
روش دىگر،استفاده از سىستم DMTاست.در اىن سىستم،خط تلفن به 247 قسمت با عرض باند 4kHz تقسىم 
مى شود و سىستم با توّجه به حجم ارسال ىا درىافت داده ها، بهترىن حالت را در انتخاب تعداد قسمت ها در نظر مى گىرد.

سروىس های اىنترنت

آىا تاکنون، از اىنترنت استفاده کرده اىد؟ 
آىا با پست الکترونىکى آشنا هستىد؟ 

اىنترنت، سروىس هاى مختلفى را در اختىار کاربران قرار مى دهد. اىن سروىس ها در واقع برنامه هاىى هستند که در راىانه هاى 
مّتصل به اىنترنت اجرا مى شوند. مهم ترىن سروىس هاى اىنترنت عبارت اند از: پست  الکترونىکى، دست ىابى از راه دور)Telnet( و 

انتقال پرونده )FTP( و وب. 

پست الکترونىکى2
اگر بخواهىد از طرىق تلفن با فردى در خارج از کشور ارتباط برقرار کنىد، هزىنٔه زىادى را باىد بپردازىد. از طرفی ارسال نامه از 
طرىق پست نىز مّدت زىادى طول مى کشد. در حالی که، اگر هر دوی شما، امکانات مورد نىاز براى استفاده از پست الکترونىکى را در 
اختىار داشته باشىد، کافى است که با داشتن آدرس هاى پست الکترونىکى ىکدىگر براى هم  نامٔه الکترونىکى ارسال کنىد. براى مکاتبه 

Electronic Mail/Email ــAsymmetric Digital Subscriber Line                              2 ــ1 

ADSL تصوىر پهناى باند

بىشتر بدانىم
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از طرىق پست الکترونىکى، عالوه بر امکان دست ىابى به اىنترنت، ىک برنامٔه پست الکترونىکى1 الزم است. 
در اىنترنت براى آدرس دهى به افراد و راىانه ها از اسامى و اعداد استفاده مى شود. اىن   روش آدرس دهى سىستم نام گذارى 

محدوده DNS(  2( نام دارد. در اىن سىستم ىک آدرس پست الکترونىکى از سه قسمت تشکىل شده است: 
نام کاربر، نام محدوده و نوع محدوده. به مثال زىر توجه کنىد. 

mhesabi  @   sharif  .  edu

قسمت  که   »at « عالمت 
از  را  کاربر(  )نام  اول 
)نام  محدوده(  دوم  قسمت 

جدا مى کند. 

نوع محدوده 
)مؤسسٔه تحقىقاتى 

و آموزشى(

 نام کاربر

 نام محدوده
)دانشگاه شرىف( 

برخى از انواع محدوده ها در جدول 1 ــ4 آمده اند.

جدول 1 ــ4 ــ انواع محدوده ها

معموالً براى مشّخص کردن کشورى که محدود ٔه آدرس متعلّق به آن است، از عالمت اختصارى نام کشور )مثالً ir براى اىران( 
استفاده مى شود.

فرستندٔه نامه مى تواند متن نامه را بنوىسد و هر نوع پرونده اى )صوتى، تصوىرى، …( را ضمىمٔه3 آن کرده و ارسال کند. صندوق 
پستى گىرنده در راىانٔه سروىس دهندٔه پست الکترونىکى قرار دارد. براى استفاده از اىن صندوق پستى، داشتن »شناسه « و »کلمٔه عبور« 

اختصاصى الزم است. 

Netscape’s communicator و Microsoft’s outlook Express 1ــ براى مثال، برنامه هاى
Attach ــDomain Name System                                     3 ــ2

            مشّخصهمحدوده                            

ac
)co ىا( com

edu
int
org
net
gov

علمى
بازرگانى ،  تجارتى

آموزشى
بىن المللى
سازمانى

مراکز اصلى اىنترنت
دولتى
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شکل 2 ــ4  ــ پست الکترونىکى

1)Telnet( دست ىابى از راه دور
بسىارى از راىانه ها در اىنترنت به شما اجازه مى دهند که از طرىق سروىس Telnet با آنها ارتباط برقرار کنىد و برخى از برنامه هاىشان 

را اجرا نماىىد، طورى که تصّور مى کنىد برنامٔه مورد نظر در راىانٔه خودتان قرار دارد. 
براى مثال، حسابدار ىک سازمان  مى تواند از منزل با راىانٔه خود به راىانٔه مرکزى سازمان وصل شده و فّعالّىت هاى مربوط به امور 
مالى سازمان را انجام دهد. ىکى دىگر از کاربردهاى اىن سروىس، دست ىابى به بانک هاى اطاّلعاتى در دانشگاه ها و کتابخانه هاست. 

البّته تمام ارتباطات Telnet راىگان نىستند )شکل 3 ــ4(. 

Telnet شکل 3 ــ4 ــ ارتباط راىانۀ محّلى با راىانۀ راه دور از طرىق سروىس

Telecommunication Network ــ1 
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)World Wide Web )WWWــUpload                          4ــDownload    3 ــFile Transfer Protocol                      2 ــ1
ـ  5 ـ   Home page                        8 ــWeb site  7ــWeb Pages                        6ـ Hyper Link  ـ

٩ــ در اصطالح به آن بالگ هم مى گوىند.

1)FTP( انتقال پرونده
با استفاده از اىن سروىس مى توانىد به راىانه اى که سروىس دهندٔه FTP است و ممکن است در فاصلٔه دورى از شما قرار داشته 

باشد، وصل شوىد و پروندهٔ به اشتراک گذاشته شده را به راىانٔه خود انتقال دهىد2.
مثالً براى تهّىٔه ىک برنامٔه وىروس ىاب مى توانىد به ىکى از راىانه هاى سروىس دهندٔه FTP وصل شده، و پس از انتخاب برنامٔه 
مورد نظرتان، آن را به راىانٔه خود انتقال دهىد.همچنىن مى توانىد با استفاده از FTP پرونده هاىى از راىانٔه خود را به راىانٔه دىگرى که در 
اىنترنت وجود دارد ارسال کنىد3. )شکل 4 ــ4(  مثالً براى به روزرسانى اطاّلعات ىک ساىت اىنترنتى، نىاز به انتقال پرونده ها از راىانٔه 

خود به راىانٔه مرکز ارائه دهندهٔ خدمات اىنترنت، با استفاده از سروىس FTP دارىد.

FTP شکل 4 ــ4 ــ انتقال پرونده از طرىق سروىس

تار جهان گستر وب4 
از آن جاىى که استفاده از سروىس هاى مختلف اىنترنت چندان براى کاربر آسان نبود، سروىس وب که امکان استفاده از بسىارى 
از سروىس هاى اىنترنت را به شکلى ساده تر و به صورت چند رسانه اى براى کاربر فراهم مى نمود، اىجاد شد؛ طورى که امروزه راىج ترىن 
سروىس اىنترنت شده است. همان طور که تاکنون فراگرفته اىد، اىنترنت شبکه اى فىزىکى شامل سىم ها، کابل ها و ماهواره هاست. اىنترنت، 
راىانه ها و منابع موجود در سراسر جهان را به هم مّتصل مى نماىد، ولى وب مجموعه اى بسىار عظىم از اطاّلعات است که به صورت 
صفحات وب5 در راىانه هاىى که در سراسر جهان قرار دارند و سروىس دهندۀ وب نامىده مى شوند، نگه دارى مى شوند.صفحات وب 

داراى انواع داده ها از قبىل متن  ،   صدا ، تصوىر،  نّقاشى متحّرک و غىره مى باشند.
وب ساىت: چندىن صفحٔه وب مرتبط با هم تشکىل ىک وب ساىت6 را مى دهند. به صفحٔه ورودى ىک وب  ساىت صفحۀ 
آغازىن7 مى گوىند. صفحٔه آغازىن ىک وب ساىت شامل اطاّلعاتى دربارهٔ ساىت و همچنىن امکان اّتصال8 به صفحات دىگر و ىا اطاّلعات 

مرتبط با موضوع ساىت است )شکل 5    ــ4(. 
وبالگ٩:  نوعى وب ساىت است که حاوى اطاّلعاتى مانند: گزارش روزانه، اخبار، ىادداشت هاى شخصى و ىا مقاالت علمى 

مورد نظر طّراح آن است. وبالگ ترکىبى از دو کلمٔه »web« و »log« به معناى ثبت وقاىع روزانه است. 
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Web Browser ــSocial Network                         2 ــ1     
3ــ Hyper Text Markup Language و ىا زبان استفاده شده در وب که براى مشّخص نمودن ساختار و محتوىات صفحات وب و همچنین ارتباط هر ىک با صفحات دىگر 

به کار مى رود.
  مشّخص کنندهٔ منحصر به فرد منبع : Uniform Resource Locatorــ4

شکل  5  ــ4 ــ صفحۀ آغازىن ىک وب ساىت که توسط مرورگر وب قابل مشاهده است.

شبکه های اجتماعی1: اىن شبکه های مجازی، عمدتاً از افراد ىا سازمان ها تشکیل می شوند. اىن کاربران در چند گروه اجتماعی 
مانند دوستان،خوىشاوندان، فعالیت های اقتصادی، تجاری، تبادل اىده و … به هم مرتبط می شوند.

اىن گروه ها، بنا به وابستگی های اجتماعی که نسبت به ىکدىگر دارند، می توانند اطالعاتی از قبیل عکس، مقاله، اخبار و … 
جهت اشتراک با دىگران در صفحٔه مربوط به خود قرار دهند.

مرورگر وب2: نرم افزارى که امکان مشاهدٔه صفحات وب را براى کاربر فراهم مى کند، مرورگر وب نامیده مى شود. در واقع 
مرور گر وب با ترجمٔه دستورات HTML 3)زبان برنامه نوىسى صفحات وب(، محتواى صفحات وب را براى کاربر نماىش مى دهد و به 

عملیاتى مانند فّعال کردن اتّصال ها پاسخ مى دهد)شکل5 ــ4(.  

آدرس صفحات وب: هر صفحٔه وب داراى ىک آدرس منحصر به فرد )URL(٤ است که آن را از صفحات دىگر متماىز 
مى کند؛ براى مثال، به آدرس زىر توجه کنید: 

نام سروىس دهنده 

نوع 
سروىس

نوع ىا مکان
محدوده

نام 
محدوده 

پروتکل مورد 
استفاده در وب

 http : / / www.   roshd.    ir
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1ــ Hyper Text Transfer Protocol: پروتکل مورد استفاده براى انتقال درخواست ها از ىک مرورگر به ىک سروىس دهندٔه وب و بازگرداندن اطاّلعات از سروىس دهندٔه 
وب به مرورگر درخواست کننده   

2ــ ممکن است ftp براى سروىس FTP باشد.
3ــ انواع دىگر محدوده ها در جدول 1ــ4 ذکر شده اند.

ـ  Search                          5 ــ4 ـ  Search Engine                                 6  ـ   Index ـ

اىن آدرس که متعلق به وب ساىت شبکٔه ملى مدارس است، در واقع آدرس صفحٔه آغازىن آن است. در اىن آدرس، قسمت اول 
)http(1،نام پروتکلى است که براى دست ىابى به صفحٔه وب مورد استفاده قرار مى گىرد2. نام پروتکل به وسىلٔه دو عالمت )/( از قسمت 
بعد جدا مى شود. سه حرف www نشان مى دهند که سروىس مورد استفاده، از نوع وب است. عبارت roshd نام محدوده است و 

قسمت آخر )ir(، نشان دهندٔه مکان محدوده اى3 از اىنترنت است که اىن سروىس دهنده متعلّق به آن است. 
پىدا کردن اطاّلعات خاصى که  بنابراىن،  به هم است.  جست    وجو4 در وب: وب مجموعٔه بسىار بزرگى از اطاّلعات مرتبط 
مورد نظر شماست، کار بسىار مشکلى است. خوشبختانه روش هاىى براى جست وجو در وب وجود دارند، تا همگان بتوانند از آنها 

استفاده کنند. دو روش متداول عبارت اند از: 
1 ــ موتور جست وجو5: اگر به دنبال اطاّلعات خاص هستىد و ىا مى خواهىد دربارهٔ ىک کلمٔه کلىدى و ىا ىک عبارت به جست وجو 
بپردازىد از موتورهاى جست وجو استفاده کنىد. موتورهاى جست وجوبرنامه هاىى هستند که کلمات کلىدى را در ساىت هاى مختلف 

جست و جو مى کنند و فهرستى از صفحات وب در اختىار شما قرار مى دهند )شکل 6 ــ4(.

شکل 6 ــ4 ــ موتور جست وجو 

2 ــ فهرست6: در فهرست ها اطاّلعات برحسب موضوع و به ترتىب الفبا دسته بندى شده اند. هر دسته به چندىن زىر  دسته تقسىم 
مى شود و دسته ها در کل، ىک شبکٔه درختى را تشکىل مى دهند. طبقه بندى اطاّلعات در دسته ها و زىردسته ها، توسط افراد متخّصص 

صورت مى گىرد. 
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چنانچه به دنبال اطاّلعات دربارٔه ىک موضوع کلّى مى گردىد بهتر است از فهرست استفاده کنىد. براى اىن کار ىک دسته را 
انتخاب کنىد و آن قـدر به انتخاب زىر دسته ها ادامه دهىد تا بـه دسته اى برسىد که کامالً مرتبط با موضوع مورد نظر شما باشد )شکل7 ــ4(.

شکل 7  ــ4 ــ امکان جست وجو به روش فهرست

شبکه های سازمانى

امروزه سازمان ها درىافته اند که براى مدىرىّت اطاّلعات و ارائٔه خدمات به مشترىان خود مى توانند از فّناورى اىنترنت در درون 
و بىرون سازمان استفاده کنند. 

اىنترانت1
اىنترانت ىک شبکٔه خصوصى درون ىک سازمان است که مبتنى بر پروتکل هاى اىنترنتى است و شبىه به اىنترنت عمل مى کند. 
سازمان ها با استفاده از اىنترانت ها مى توانند خدماتى از قبىل توزىع داده ها و نرم افزارها و دست ىابى به بانک هاى اطاّلعاتى و اجراى 
دوره هاى آموزشى را در اختىار کارمندانشان قرار دهند. به عنوان مثال، شبکٔه مربوط به ىک بانک که شعبه هاى مختلف آن را در 

سراسر کشور به ىکدىگر مّتصل مى کند، ىک اىنترانت است.

Intranet ــ1
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اکسترانت1 
اکسترانت ىک شبکٔه خصوصى است که بىش از ىک سازمان را به هم ارتباط مى دهد. بسىارى از سازمان ها با به کارگىرى 
اىنترنت به سازمان هاى خاصى که با آنها ارتباط دارند، اجازه مى دهند تا به صورت محدود به اىنترانت آنها دسترسى داشته باشند. هدف 
اصلى از اىن عمل افزاىش کاراىى و کاهش هزىنه است )شکل 8 ــ4(؛ مثالً شبکٔه بىن بانکى که از ارتباط بىن شبکه هاى بانک هاى 

مختلف تشکىل مى شود، ىک اکسترانت است.

حفاظت از شبکه های سازمانى
سازمان ها باىد به دّقت از سىستم هاى اطاّلعاتى خود دفاع نماىند. دىوار آتش2 ىک سىستم امنّىتى است که براى حفاظت شبکٔه 
سازمان از تهدىدهاى خارجى طّراحى شده است. دىوار آتش معموالً ترکىبى از سخت افزار و نرم افزارى است که از ارتباط مستقىم 
راىانه هاى موجود در شبکٔه سازمان با راىانه هاى خارج از شبکه جلوگىرى مى کند. دىوار آتش مى تواند ىک راىانه  با نام سروىس دهندۀ   
پراکسى3 باشد. اىن راىانه در واقع دربان و نگهبان شبکٔه داخلى است. تمامى ارتباطات بىن شبکٔه داخلى سازمان و اىنترنت باىد از اىن 
راىانه عبور کنند4. برخى از سىستم  عامل ها، داراى نوعى دىوار آتش نرم افزارى هستند5 که مى  توان آن را فّعال کرد. همچنىن مى توان 

دىوار آتش نرم افزارى را به طور مستقل تهّىه کرده و روى سىستم نصب کرد.  

Proxy Server ــFire wall                                                       3 ــExtranet                      2 ــ1
4ــ اطاّلعات و درخواست ها تنها در صورتى مى توانند از دىوار آتش عبور کنند که شراىط مشّخص شده در سخت افزار ىا نرم افزار را داشته باشند. به اىن عمل فىلتر کردن مى گوىند. 

5  ــ مثالً سىستم عامل وىندوز داراى دىوار آتشى به نام Windows Fire wall است. 

شکل 8  ــ4 ــ اىنترانت، اکسترانت، دىوار آتش و سروىس دهندگان پراکسى

دىوار آتش

سروىس دهندۀ 
پراکسى

دىوار آتش ارتباط اکسترانت

ىک اىنترانت

سروىس دهندۀ 
پراکسى

ىک اىنترانت
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ــ اىنترنت بزرگ ترىن شبکٔه جهانى است. 
ــ ىکى از روش هاى متداول  براى دست ىابى به اىنترنت از طرىق ىک مرکز ارائه دهندٔه خدمات اىنترنت )ISP( است.
ــ ارائه  دهندگان خدمات اىنترنت عموماً شبکه هاى کوچکى هستند که به خطوط اصلى و سرىع اىنترنت وصل هستند. 

ــ در اىنترنت براى آدرس دهى پست الکترونىکى از سىستم نام گذارى محدوده )DNS( استفاده مى شود. 
ــ Telnet ىکى از سروىس هاى اىنترنت است که اجازٔه دست ىابى و اجراى برنامه ها در راىانه هاى دىگر را مى دهد. 

ــ سروىس FTP اجازهٔ درىافت و ىا ارسال پرونده ها را بىن سروىس دهنده و سروىس گىرنده مى دهد.
ــ وب مجموعه اى بسىار عظىم از انواع اطاّلعات است که در قالب صفحات وب در راىانه هاى سروىس دهندٔه وب 

نگهدارى مى شوند.
ــ چندىن صفحٔه وب مرتبط به هم، ىک وب ساىت را تشکىل مى دهند. 

ــ اّولىن صفحه از ىک وب ساىت، صفحٔه آغازىن نامىده مى شود. 
ــ وبالگ ىک نوع وب ساىت شخصى است که حاوى اطاّلعاتى مانند: گزارش روزانه، اخبار، مقاالت و غىره است. 
اىن کاربران در  ىا سازمان ها تشکىل می شوند.  افراد  از  ــ شبکه های اجتماعی، شبکه های مجازی اند که عمدتاً 
چند گروه اجتماعی مانند دوستان، خوىشاوندان، فعالىت های اقتصادی، تجارتی، تبادل اىده ها و … به هم مرتبط می شوند.

ــ مرورگرها، نرم افزارهاىى هستند که امکان مشاهدٔه صفحات وب را براى کاربر فراهم مى کنند.
ــ هر صفحٔه وب داراى ىک آدرس منحصر به فرد )URL( است.

دستورات  ترجمٔه  با  وب  مرورگر  و  مى شود  استفاده   HTML زبان  از  وب  صفحات  برنامه نوىسى  براى  ــ 
HTML،محتواى صفحات وب را نشان مى دهد.

ــ فهرست ها و موتورهاى جست   و   جو، به دو روش متفاوت اطاّلعات مورد نظر در وب را مى ىابند.
ــ در فهرست ها، اطاّلعات براساس موضوع و به ترتىب الفبا دسته بندى شده اند. 

ــ موتورهاى جست   وجو برنامه هاىى هستند که کلمات کلىدى را در ساىت هاى مختلف جست و جو کرده و فهرستى 
از صفحات وب مرتبط با آن را در اختىار کاربر قرار مى دهند.

ــ اىنترانت شبکٔه خصوصى ىک سازمان است که شبىه به اىنترنت عمل مى کند.
ــ اکسترانت شبىه به اىنترانت است، با اىن تفاوت که بىش از ىک سازمان را از طرىق اىنترنت به هم مرتبط مى سازد.
ــ دىوار آتش ىک سىستم امنّىتى است و معموالً ترکىبى از سخت افزار و نرم افزار براى حفاظت اطاّلعات در مقابل 

تهدىدهاى خارجى است.
ــ سروىس دهندٔه پراکسى، نوعى دىوار آتش است که ارتباطات بىن شبکٔه داخلى سازمان و اىنترنت را کنترل مى کند.

صه
خال
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1 ــ براى بازدىد از ىک بازار الکترونىکى کدام سروىس را انتخاب مى کنىد؟
FTP )ب الف( پست الکترونىکى  
   ج( Telnet   د( وب

2 ــ در URL زىر، اجزاى خواسته شده را مشخص نماىىد.
http: //www.freesoft.org

د( نوع سروىس ج( نوع محدوده  ب( پروتکل  الف( نام محدوده 
3 ــ دربارٔه اجزاى آدرس زىر توضىح دهىد: 

computer-dept@talif.sch.ir

4 ــ براى دست ىابى به اىنترنت، به چه سخت افزار و نرم افزارى نىازمندىد؟
5  ــ استفاده از سروىس تل نت، چه امکانى را براى کاربر فراهم مى کند؟ 

6 ــ سروىس  FTP چه کاربردى دارد؟  
7 ــ دلىل راىج  بودن سروىس وب را بنوىسىد.

8 ــ دو روش متداول براى جست وجوى اطاّلعات در وب را نام ببرىد و کاربرد هر ىک را توضىح دهىد. 
9ــ تفاوت بىن اىنترانت و اکسترانت را توضىح دهىد. 

پرسش و تمرین
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امروزه مى توان هزاران کاربرد براى راىانه ها نام برد؛ کاربردهاىى که شاىد ده سال قبل حّتى به فکر انسان خطور نکرده بود. راىانه 
ىکى از ارکان اصلى در بسىارى از فّعالّىت هاى زندگى امروزى است و حضور آن نه تنها با ارزش، بلکه ضرورى است.

به نظر شما پىامدهاى گستردگى اىن فّناورى چىست؟
چه مشکالتى متوّجه افراد و سازمان هاىى است که از راىانه ها استفاده مى کنند؟ تأثىرات راىانه در محىط زندگى انسان چىست؟

ىک کاربر آگاه باىد تأثىرات اىن فّناورى را در زندگى خود بداند. از اىن رو، در اىن بخش به طور اجمال به طرح اىن مباحث 
مى پردازىم. 

تأثیرات رایانه در زندگی امروز

بخش پنجم

 تأثىرات راىانه در زندگى امروز

پىامدهاى استفاده از راىانه 

راىانه در مراکز راىانه در صنعت
ادارى و تجارى

راىانه در 
پژوهش

تجارت تولىدطّراحى
الکترونىکى

امنّىت
راىانه ها

تهدىدهاى 
راىانه اى

عوارض جسمى 
و روحى

جراىم
راىانه اى

برنامه هاى 
مخّرب

کاربردهاى راىانه 

راىانه در 
آموزش 

راىانه در 
مراکز ادارى

بخش پنجم در ىک نگاه
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 کاربردهای راىانه

 )CAM( اتوماسىون صنعتى: ُربات ها در خط تولىد اتومبىل )ب  

استفاده از رایانه براى اجنام کارهابه طور خودکار به منظور کاهش یا حذف دخالت انسان، اتوماسیون 
نامیده می شود.

Robot ــComputer - Aided Manufacturing              3 ــComputer - Aided Design         2 ــ1

ـ 5 شکل  1ـ

 )CAD( طرح و نقشۀ سه بعدى ساختمان )ا  لف

فّعالّىت 1
با در نظر گرفتن کارخانه ای که در خّط تولىد خود فقط از ُربات بهره مى گىرد، دربارهٔ محاسن ذکر شده برای 

اتوماسىون و همچنىن معاىب آن بحث کنىد.

راىانه در صنعت 
شاىد بتوان گفت که بىشترىن تأثىر راىانه در صنعت متوّجه 
طّراحى و تولىد بوده است. از مهم ترىن ابزارهاى به کار رفته 

در صنعت مى توان به 1CAD و CAM 2 اشاره کرد. 
طّراحى با استفاده از راىانه )CAD(: از راىانه براى 
طّراحى محصوالت استفاده مى شود؛ اهداف اصلى در طّراحى  
با استفاده از راىانه، افزاىش بازده و کاراىى طّراحان و طّراحى 
نرم افزارهاى  از  ىکى  مثال،  براى  نهاىى محصول است؛  مدل 
طّراحى معمارى، کاربر را قادر مى سازد که طرح و نقشٔه ىک 
ساختمان را به صورت دو ىا سه بعدى تهّىه کرده و حّتى داخل 

ـ   5(. آن را ببىند)شکل الف ــ1ـ
تولىد با استفاده از راىانه )CAM(: در صنعت از 

راىانه براى تولىد محصوالت استفاده مى شود. 
نمونه اى از کاربرد راىانه در تولىد، استفاده از ُربات3 
ساخت  در  کارخانه ها  کارگران  به  صنعتى  ُربات هاى  است. 
کمک  سنگىن  اشىاى  کردن  جا به جا  و  قطعات  بسته بندى  و 
مى کنند. ُربات ها براى کار کردن در محىط هاى خطرناک، کار 
با مواد شىمىاىى و همچنىن کار متوالى براى زمان هاى طوالنى، 

ـ   5(. اىده آل هستند)شکل ب ــ1ـ
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                     E-government ــE-Commerce                          2 ــ1

راىانه در مراکز اداری و تجاری
در بسىارى از مراکز ادارى و تجارى، ارتباط بىن واحدهاى ادارى، تولىد کنندگان و مشترىان به کمک راىانه انجام مى شود که 

باعث صرفه جوىى در وقت و هزىنه مى شود.
ــ راىانه در مراکز ادارى: امروزه استفاده از راىانه تغىىراتى در بسىارى از فّعالّىت هاى ادارى از قبىل مدىرىّت، مکاتبات 
و امور مالى اىجاد کرده است. اتوماسىون ادارى موجب تسرىع در انجام مکاتبات، امکان پى گىرى آسان تر نامه ها و دسترسى سرىع به 

سوابق ادارى شده است.
دارد.  نام  الکترونىکى  تجارت  الکترونىکى،  ابزارهـاى  از  استفاده  بــا  تجارى  مبادالت  انجام  الکترونىکى1:  تجارت  ــ 
فعالّىت هاى گوناگونى از قبىل مبادلٔه الکترونىکى کاالها، خرىد و فروش سهام، انتقال الکترونىکى وجوه از طرىق کارت هاى اعتبارى 
و خدمات بانکى، تبلىغات، ارائٔه خدمات پس از فروش، نمونه هاىى از تجارت الکترونىکى اند. به کارگىرى تجارت الکترونىکى منجر به 

کاهش هزىنه ها، افزاىش خدمات، تنّوع در انتخاب و صرفه جوىى در وقت مى شود.

شکل 2 ــ  5  ــ خرىد کتاب به صورت الکترونىکى

فّعالّىت 2
در مورد خدمات دولت الکترونىکى2 )خدمات بانکى الکترونىکى، ثبت نام الکترونىکى، …( بحث 

کنىد.
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راىانه در آموزش
با پىشرفت و توسعٔه فّناورى، مباحثى از قبىل »مدرسٔه مجازى1«، »آموزش الکترونىکى2« و »کتاب هاى الکترونىکى3« در امر 

آموزش نقش به سزاىى داشته و به سرعت در حال گسترش است.
استفاده از برنامه هاى آموزشى چند رسانه اى4 )متن، صدا، تصوىر، نّقاشى متحّرک و غىره( موجب ارتقاى سطح کىفى آموزش 

ـ   5(.  شده است )شکل3ـ

شکل 3 ــ  5  ــ کالس درس مجّهز به راىانه

Multimedia ــE- Books            4 ــE-Learning                         3 ــVirtual School        2 ــ1 

فّعالّىت 3
با در نظرگرفتن برخى ازمعلولىت های افراد و همچنىن امکاناتى که راىانه ها فراهم آورده اند، توضىح دهىد که 

اىن افراد چگونه مى توانند از آموزش مطلوب برخوردار شوند.

کاهش  براى  لذا  دارد.  دنبال  به  سنگىنى  هزىنٔه  سازمان ها  در  کارآموزى  دوره هاى  برگزارى 
هزىنه و بهبود عملکرد سازمان ها از راىانه، براى آموزش افراد و اىجاد محىط مناسب براى کسب 
مهارت هاى الزم در آنها استفاده مى کنند. روش آموزش  به کمک راىانه مى تواند به سادگى ىک راهنما 
و ىا به پىچىدگى سىستم هاى واقعّىت مجازى باشد. )براى مثال، آموزش خلبانان در مراکز نظامى و 

شرکت هاى هواپىماىى(  
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WebcamــVideo conference                4 ــVoice mail                  3 ــSimulation                      2 ــ1

راىانه در پژوهش
به کمک راىانه صورت  به علم پزشکى، نجوم، زمىن شناسى، فضانوردى و …  همٔه پژوهش هاى مربوط  تقرىباً  مى توان گفت 
مى پذىرد. از راىانه براى جمع آورى و تحلىل اطاّلعات و ارائٔه گزارش پروژه هاى تحقىقاتى استفاده مى شود. شبىه سازى1 با استفاده 

از راىانه نىز، باعث  شده که هزىنٔه تحقىقات آزماىشگاهى و خطرات ناشى از آن به طور قابل توجهى کاهش ىابد.

کاربرد راىانه در ارتباطات و تبادل اّطالعات

پست صوتى2
اىن سىستم که شبىه دستگاه پاسخ گوى تلفن عمل مى کند از ارتباط سىستم هاى راىانه اى و سىستم تلفن اىجاد 
مى شود. نحؤه کار پست صوتى به اىن صورت است که پىام هاى صوتى پس از تبدىل به سىگنال دىجىتال، در صندوق 
پستى گىرنده که در واقع قسمتى از حافظٔه جانبى ىک راىانه است، ذخىره مى شود. اىن راىانه قادر به ذخىرٔه هزاران پىام 

صوتى است. فرستندٔه پىام صوتى مى تواند ىک پىام خاص را به طور هم زمان براى چند نفر ارسال نماىد.

وىدئو کنفرانس3
فرض کنىد بخواهىد در هماىشى که در شهر و ىا کشور دىگرى تشکىل مى شود شرکت داشته باشىد. وىدئو 
کنفرانس به شما اىن امکان را مى دهد که بدون حضور فىزىکى در هماىش، با افراد گوناگون از نقاط مختلف جهان، 

ارتباط صوتى و تصوىرى داشته باشىد. 
دوربىن4،  به  خود  راىانٔه  نمودن  مجّهز  با  مى توانىد  شما 
مىکروفون و امکان ارتباط با اىنترنت از پشت مىز خود در ىک 

کنفرانس از راه دور شرکت کنىد.

شکل 4ــ  5  ــ وىدئو کنفرانس
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Global Positioning System ــ1

GPS ـ 5 ــ راه ىابى با کمک شکل 5  ـ

)GPS( سىستم تعىىن موقعّىت جهانى

آىا تا به حال در مورد سىستم تعىىن موقعّىت جهانى )GPS(1 مطلبى خوانده اىد؟ دانستن اىن که کجا هستیم 
همیشه براى ما مهم است. سیستم تعیین موقعّیت جهانى به ما امکان مى دهد که در هر نقطه از کرٔه زمین موقعّیت خود 
ـ  5( اىن سیستم با استفاده از ىک دستگاه ردىاب دستى )که با امواج رادىوىى کار مى کند(  را مشخص کنیم. )شکل 5  ـ
و چهار ماهواره که در اطراف زمین قرار دارند، موقعّیت مکانى فرد را مشّخص مى کند. امروزه در برخى از تلفن هاى 

همراه و اتومبیل ها نیز اىن امکان وجود دارد.

پىامدهای استفاده از راىانه

ىکى از عمده ترىن کاربردهاى راىانه، استفاده از آن در تبادل اطاّلعات از طرىق اىنترنت است. اىنترنت، موقعیتى ساده و راحت 
براى تبادل اطاّلعات و برقرارى ارتباط به وجود آورده است؛ به طورى که تولید کنندگان اطاّلعات براى جلب نظر کاربران به رقابت 
مى پردازند. اىن فضاى مجازى به رغم قابلّیت هاى فراوان و منحصر به فردى که عرضه نموده، دغدغه هاى جّدى را نیز برانگیخته است 
و به سادگى نمى توان در مقابل فرصت هاى بى شمارش، از تهدىدهاى آن چشم پوشى کرد؛ به طورى که تأثیرات فرهنگى تربیتى آن به 
عنوان ىک مسئلٔه اساسى براى جوامع مطرح شده است. بنابراىن براى تبدىل تهدىد به فرصت ىا کاهش تهدىدها مى باىست نقش فّعالى 

در جهت تولید و تبادل اطاّلعات فرهنگى تربیتى اىفا کرد. 
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در حال حاضر، سوء استفاده از اىن فضاى مجازى از جمله گستردگى و تنّوع اطاّلعات مخّرب، اىجاد پاىگاه هاى اطاّلعاتى با 
مضامىن غىراخالقى و دسترسى غىرمجاز به حرىم اطاّلعاتى افراد، موجب شده که دولت ها در سراسر جهان قوانىنى را در جهت تأمىن 
امنّىت اطاّلعات وضع نماىند. با اىن وجود، کاربران نىز باىد نکات امنىتی مرتبط با حفظ اطالعات شخصی را هنگام استفاده از اىنترنت 

و شبکه های اجتماعی، رعاىت کنند.

امنّىت راىانه ها
 سىستم هاى راىانه اى باىد داراى امنّىت مناسب باشند. امنّىت راىانه، ىعنى حفاظت از منابع سخت افزارى و نرم افزارى راىانه 

در مقابل تهدىدهاى راىانه اى و از دست رفتن تصادفى ىا عمد ى اطاّلعات. 
حذف اطاّلعات از حافظه و سوِء   استفاده از راىانه و اطاّلعات دىگران، نمونه هاىى از مواردى هستند که امنّىت راىانه ها را به خطر 

مى اندازند. براى تأمىن امنّىت راىانه ها مى توان اقدامات زىر را انجام داد:
ــ تهّىٔه پرونده هاى پشتىبان

 ــ تعىىن کلمٔه رمز براى کاربران مجاز راىانه
ــ استفاده از برنامه هاى وىروس ىاب

ــ نصب دستگاه هاى حّساس به دود و آتش در اتاق راىانه
ــ استفاده از دستگاه تنظىم ولتاژ جهت جلوگىرى از تغىىرات ناگهانى ولتاژ برق

ــ استفاده از دىوار آتش

تهدىدهای راىانه ای
هر عملى که موجب اخالل در امنّىت راىانه شود، تهدىد راىانه اى محسوب مى شود. برخى از تهدىدهاى راىانه اى عبارت اند از:
1ــ جراىم راىانه اى: هر عمل خالف قانون که راىانه ها در آن نقش داشته باشند جرم راىانه اى نامىده مى شود. کاربرى که 
با نفوذ به راىانٔه دىگران، سعى در سوِء استفاده از اطاّلعات داشته باشد متجاوز راىانه ا ى1 نامىده مى شود. اىن متجاوزان مشکالت 
بسىارى را براى بانک ها، سازمان ها، ادارات، بىمارستان ها و … فراهم آورده اند. در بسىارى مواقع متجاوزان راىانه ا ى به از بىن بردن 

اطاّلعاتى مبادرت ورزىده اند که هزىنه هاى بسىار زىادى صرف اىجاد و جمع آورى آنها شده است.
چند نمونه از جرائم راىانه اى عبارت اند از: سرقت نرم افزار و طرح هاى سخت افزارى، سرقت اطاّلعات محرمانه و ارائٔه مطالب 
غىراخالقى از طرىق راىانه، عدم رعاىت حّق امتىاز نرم افزار2 )از طرىق تکثىر غىرمجاز(، سرقت پول از طرىق دستکارى در حساب هاى 

بانکى، نفوذ در سىستم هاى پست الکترونىکى، از کارانداختن بخشى از خدمات الکترونىکى.
2ــ برنامه هاى مخّرب: برنامه هاى مخّرب، برنامه هاىى هستند که با قرارگرفتن در حافظٔه راىانه، نظم اطاّلعات موجود را بر هم 
مى زنند، به طورى که امکان استفادٔه مجّدد از اىن اطاّلعات مىّسر نمى شود. بعضى از برنامه هاى مخّرب حتى به سخت افزار نىز آسىب 
مى رسانند و ممکن است باعث از کارافتادن ىکى از بخش هاى سخت افزار راىانه شوند. راىج ترىن برنامه هاى مخّرب، وىروس ها و 

کرم ها هستند.

Copyright ــHackers/Crackers                                               2 ــ1
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وىروس ها: برنامه ها ى مخفى کوچکى اند که مى توانند خودشان را به برنامه هاى دىگر بچسبانند و تکثىر شوند، به نقاط دىگر 
انتقال ىابند و به داد ه ها و برنامه هاى کاربران آسىب برسانند.  برخى از تخرىب هاىى که وىروس ها اىجاد مى کنند عبارت اند از:

 سىستم راه اندازى نمى شود.
  پىام هاى عجىب بر روى صفحه  نماىش ظاهر مى شود.

 قسمتى ىا تمامى دادٔه موجود برروى دىسک حذف مى شود.
 نام پرونده ها تغىىر مى کند و کاربر نمى تواند به آنها دسترسى داشته باشد.

 سرعت عملکرد سىستم کم  مى شود.
 سخت افزار به درستى کار نمى کند ىا سىستم متوّقف مى شود.

کرم ها: نوع دىگرى از برنامه هاى مخّرب کرم است. اىن برنامه ، اطاّلعات را از بىن نمى برد و فقط با تکثىر بى وقفٔه خود، حجم 
اطاّلعات موجود در سىستم راىانه را به حّد اشباع مى رساند و باعث کندى و ىا توّقف کامل آن مى شود.

براى پىش گىرى و مبارزه با وىروس ها و کرم ها بهترىن روش، حفاظت راىانه ها در مقابل آلوده شدن مى باشد. براى اىن کار مى توان 
ـ    5( برخى از نرم افزارهاى  براى مشّخص کردن و از بىن بردن وىروس ها استفاده کرد. )شکل6  ـ نرم افزارهاى وىروس ىاب 1  از 

وىروس ىاب مى توانند با روشن شدن سىستم فّعال شوند و به محض فّعال شدن وىروس ىا ورود آن به سىستم، کاربر را مطّلع سازند.

ـ  5   ــ نرم افزارهاى وىروس ىاب شکل 6ـ

1ــ هر ىک از برنامه هاى وىروس ىاب  ، وىروس هاى مشّخصى را شناساىى مى کنند.
Ergonomics ــ2

عوارض جسمى و روحى 
بعضى از کاربران بر اثر استفادٔه نامناسب و طوالنى از راىانه، دچار عوارض گوناگون جسمى و روحى مى شوند.بسىارى از 
ناراحتى هاى جسمانى کار با راىانه، به    سادگى قابل جلوگىرى اند. همچنىن فشار عصبى کار با راىانه ممکن است به سالمت روحى 

افراد لطمه بزند.
شاخه اى از علم با نام ارگونومىکس2 درمورد عوامل انسانى مرتبط با راىانه بحث مى کند. اىن علم دربارٔه شىؤه تطبىق محىط 

کار با انسان، به جاى تحمىل شراىط محىط کار  بر انسان است تا بتوان کاراىى آنان را افزاىش داد. 
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صفحه کلىد ارگونومىک
افزاىش روزافزون کاربرى راىانه ها، منجر 
کار  از  ناشى  فىزىکى  عوارض  بروز  افزاىش  به 
طوالنى با صفحه کلىد شده است. امروزه صفحه 
کلىدهاىى طّراحى شده اند که فشار وارد بر مچ و 
اىن صفحه  به  دست را بسىار کاهش مى دهند. 
مى گوىند  ارگـونومىک  کلىد  صفحه  کلىدها، 

ـ 5(. )شکل 7ـ
ـ  5  ــ صفحه کلىد ارگونومىک شکل 7ـ

آسىب هاى دىگر ناشى از استفادٔه نادرست راىانه، پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با بازى هاى راىانه اى است. اىن در 
حالى است که عناصر تأثىر گذار غىراخالقى فرهنگى و روانى در اىن نرم افزارها موجب اىجاد تنش و اختالالت عصبى در کاربران مى شود. 

فّعالّىت 4
در مورد مصرف گراىى اّطالعاتى به عنوان آفتى در مقابل خالّ قّىت و تولىد فکر و اندىشه های نو بحث کنىد.
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ــ بىشترىن تأثىر راىانه در بخش صنعت متوّجه بخش طّراحى و تولىد بوده است.
ــ در طّراحى با استفاده از راىانه )CAD( هدف اصلى افزاىش بازده و طّراحى مدل نهاىى محصول است

ــ اتوماسىون، ىعنى استفاده از راىانه براى انجام کارها به طور خودکار،   به  منظور کاهش ىا حذف دخالت انسان.
ــ استفاده از راىانه ها در مراکز ادارى باعث اىجاد تغىىرات در فّعالّىت هاىى از قبىل مدىرىّت، مکاتبات و امور مالى 

شده است.
ــ به کارگىرى تجارت الکترونىکى منجر به کاهش هزىنه  ها، افزاىش خدمات، افزاىش تنوع در انتخاب و صرفه جوىى 

در وقت مى شود.
ــ با پىشرفت و توسعٔه فّناورى، مباحثى از قبىل مدرسٔه مجازى، آموزش الکترونىکى و تولىد کتاب الکترونىکى، 

نقش به سزاىى در امر آموزش داشته است.
ــ امروزه تقرىباً همٔه پژوهش هاى مربوط به علوم مختلف به کمک راىانه انجام مى گىرد.

ــ استفادهٔ نادرست از فضاى مجازى، موجب شده که دولت ها قوانىنى را در جهت تأمىن امنّىت اطاّلعات وضع نماىند.
ــ امنّىت راىانه، ىعنى حفاظت از منابع سخت افزارى و نرم افزارى راىانه در مقابل تهدىدهاى راىانه اى و از دست 

رفتن تصادفى ىا عمدى اطاّلعات.
ــ برخى از تهدىدهاى راىانه اى عبارت اند از:  جراىم راىانه اى و برنامه هاى مخّرب.

ــ علم ارگونومىکس دربارهٔ  شىؤه تطبىق محىط کار با انسان بحث مى کند. 

صه
خال

1  ــ در صنعت از راىانه براى چه منظورى استفاده مى شود؟ 
2ــ اهداف اصلى در طّراحى با راىانه چىست؟ 

3ــ ربات ها براى کار در چه محىط هاىى مناسب هستند؟ 
4 ــ به کارگىرى راىانه در تجارت چه مزاىاى دارد؟ 

5   ــ سه مورد از کاربردهاى راىانه در آموزش را بنوىسىد.
6ــ چند نمونه از جرائم راىانه اى را بنوىسىد.

7 ــ منظور از رعاىت حّق امتىاز نرم افزار چىست؟
8  ــ متجاوزان به حرىم هاى راىانه اى چه کسانى  اند و چه تهدىدى براى راىانه ممکن است به   وجود آورند؟

9ــ تفاوت وىروس و کرم راىانه اى را بنوىسىد.
10ــ با مشاهدهٔ چه مواردى احتمال اىن را مى دهىد که راىانٔه شما آلوده به وىروس شده است؟

11ــ علم ارگونومىکس دربارٔه چه موضوعى است؟ 

پرسش و تمرین


