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      كتاب  افريم توربان فصل مرجع اصلي مجتبي درمهجعفر ضيايي و  :دانشجويان همكار اين فصل      مقدمه اي بر فناوري اطالعات  : فصل اول 

ه  دم طالعات : مق ي ا فناور  تجارت و 
  :سيستم   -1

مجموعه اي از اجزاي به هم پيوسته كه براي تحقق هدفي واحد باهم در تعامل هستند هر سيستم ار ورودي خروجي و فرآيند بازخورد و 

 . محيط تشكيل شده است

 

 

 سيستم

 

  

 :تجارت  -2  

 :تجارت عملي است كه چهار عمل اصلي دارد       
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 :نكته    

 .مي شود اگر اصول تجارت رعايت نشود باطل  -1

 .اگر تبادل كاال بدون هيچ چشم داشتي باشد بخشش مي شود  -2

 .تجارت عامل رفاه است  -3

 .مشتري مداري شرط اول تجارت است  :شرط تجارت 

 چالش ها و راهكارها : تجارت در عصر فناوري اطالعات 
شركت .  ما در عصر اطالعات زندگي مي كنيم ، جايي كه فرصت ها از ايده هاي خالق و كاربرد هوشمندانه اطالعات زاده مي شوند 

ر ها در عصر فناوري اطالعات بايد در بازاري چالش برانگيز به رقابت بپردازند ، بازاري كه بسيار متغير ، پيچيده ، چند رقيبه و مبتني ب

محيط  "منظور از . كت ها بايد ، به سرعت به مسائل و فرصت هاي ناشي از محيط تجاري نوين واكنش نشان دهند شر. مشتري است 

 . تركيبي از فاكتورهاي اجتماعي ، قانوني ، اقتصادي و سياسي است كه فعاليتهاي تجاري را تحت تاثير قرار مي دهد  "تجاري 

به عنوان مثال شركت هاي بزرگي مانند . منابع كمتر توليدات بيشتري داشته باشند  در اين ميان شركت ها به شدت تحت فشارند تا با

IBM  وAT&T  جنرال الكتريك و جنرال موتورز با سازماندهي مجدد و حذف صدها هزار فرصت شغلي ، مي كوشند تا خود را در ،

 . عرصه رقابت در بازار جهاني حفظ كندد 

 فشارها 
(  "انفعالي  "سازمان ها بايد به صورت . اطالعات ، فشارهاي زيادي بر شركت ها تحميل مي كند  محيط تجاري در عصر فناوري

Passive ( پيشگيرانه  "به فشارهاي موجود و يا"  )Proactive   ( اين پاسخ ها ، به مدد فناوري . به فشارهاي احتمالي پاسخ دهند

)  IS( جموعه اي از مولفه هاي فناوري است كه در يك سيستم اطالعاتي فناوري اطالعات در معناي ساده ، م) (  IT( اطالعات 

 . بسيار ساده مي شوند ) كامپيوتري جاي گرفته اند 

o  رقابت جهاني براي تجارت و نيروي كار 
 شرايط نسبتا پايدار سياسي در انتهاي قرن بيستم و حركت به سمت اقتصاد بازاري توسط بسياري از كشورها 

در يك اقتصاد جهاني ، تجارت كمتر تحت . را ايجاد كرد  "اقتصاد جهاني  "پايه هاي الزم براي ايجاد يك ) از جمله چين و روسيه ( 

كاالها و خدمات توليد شده براساس مزيت رقابتي هر يك از . تاثير موانع سنتي مانند مرز ، زبان ، پول و يا سياست كشورها قرار دارد 

شبكه هاي ارتباطي پيشرفته نيز به ايجاد يك . براي آنها سودآور خواهد بود ) د نيروي كار ارزان يا فناوري هاي خاصمانن( كشورها 

بوده است ، يك  "اينترنت  "يكي از عوامل نسبتا تاثير گذار در جهاني سازي در سالهاي اخير نيز . اقتصاد جهاني كمك كرده است 

 . وترهاي سراسر دنيا را به هم متصل مي كند شبكه ارتباطي الكترونيكي كه كامپي
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هزينه نيروي كار از كشوري به كشور ديگر كامال متفاوت است در حالي كه نرخ دستمزد در برخي از كشورهاي غربي بيش از ساعتي 

. دالر است  2تا  1دالر است اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه مانند آسيا ، آمريكاي جنوبي ، اروپاي شرقي و آفريقا بين  15

 . دالر است  1ارزانترين نيروي كار صنعت در كشور چين است ،جايي كه نرخ دستمزد ساعتي كمتر از 

اين استراتژي جهاني ، مستلزم ارتباطات گسترده . شركت ها در حال انتقال ابزارهاي توليد خود به كشورهاي با نيروي كار ارزان هستند 

رقابت جهاني ، به ويژه زماني تشديد مي شود كه . شرايط فرهنگي ، قانوني و اخالقي متفاوت است در چندين زبان و تحت چندين 

 . دولت ها نيز با استفاده از گمرك ، سياست هاي مالياتي ، مقررات واردات و صادرات و پاداش ها وارد عرضه رقابت شوند 

o  نياز به فعاليت هاي بالدرنگ)Real – Time ( 
يعني مدت زماني كه يك رخداد اتفاق : روبرو هستند  "گردش اطالعات "در عصر اطالعات بدون استثنا با مشكل  تمامي شركت ها ،

فناوريهاي ارتباطي با كارايي باال ، مي توانند اين تاخير . مي افتد تا زماني كه اطالعات مربوط به آن به مرجع تصميم گيري مي رسد 

 . ه اين ترتيب ، تراكنش هاي مالي را تقريبا آني كنند زماني را تقريبا به صفر برسانند و ب

o  تغيير نيروي كار 
امروزه تعداد فزاينده اي از زنان ، والدين .  نيروي كار ، به ويژه در كشورهاي توسعه يافته ، به سرعت در حال تغيير و دگرگوني است 

 .ول هستند مجرد ، اقليت هاي مذهبي و معلوالن در موقعيت هاي مختلف به كار مشغ

IT  همچنين با چند مليتي شدن سازمانها ، پيچيدگي مديريتي .  ادغام اين نيروي كار متنوع را با نيروي كار سنتي بسيار آسان كرده است

 . با پيچيدگي فرهنگي نيز همراه شده است 

o  گرايش به سمت مشتري 
آنها در مورد . تظارات و مهارت آنها نيز افزايش يافته است همراه با افزايش دانش مشتريان در مورد كيفيت كاالها و خدمات ، ان

اين انتظارات موجب شده است تا سازمان ها جهت گيري خود را به سمت مشتري . محصوالت رقيب نيز اطالعات بيشتري دارند 

 . معطوف كنند 

مي خواهند بدانند چه گزينه هايي در اختيار آنها . مشتريان ، خواستار اطالعات هر چه كامل تري در مورد محصوالت و خدمات هستند 

افزايش . دارند ، چه ضمانت نامه هايي در يافت مي كنند ، چه سرمايه گذاري هايي وجود دارد و همه اينها را خيلي زود هم مي خواهند 

قايسه هزينه و كيفيت آنها هزاران اطالعات مربوط به محصول ، از جمله م) e-commerce( استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيكي 

 .را در اختيار مشتريان قرار مي دهد 

فناوري اطالعات به توليد كنندگان كمك مي كند تا از . همچنين مشتريان محصوالت سفارشي با كيفيت باال و قيمت پايين مي خواهند 

 . به اين نياز آنها پاسخ گويند )   mass customization( طريق سفارشي سازي انبوه 
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o  نوآوري و كهنگي فناوري 
آنها را وادار به يافتن فناوريهاي نوين براي برتري ) سريع و با قيمت پايين ( فشار بر سازمانها ، براي توليد كاالها و خدمات كارآمد 

 فناوريهاي جديد و پيشرفته اي همچون توليد يكپارچه با كامپيوتر . نسبت به رقيبان كرده است 

 )CIM  (محصوالت را آسان سفارشي كنند و فرايندهاي توليد  را همراه . قادر مي سازد تا محصوالتي عالي توليد كنند  سازمان ها را

 . با نيازهاي بازار به آساني تغيير دهند 

اما افزايش نوآوري در فناوري هاي كامپيوتري ، همچنين به معناي كهنه شدن سريع محصوالت ، چرخه هاي عمر كوتاهتر و افزايش 

بعالوه مشتريان زودتر از نوآوري باخبر شده و به شركت ها فشار مي آورند تا سريعتر به نيازهاي آنها پاسخ . تانداردهاي كيفيت است اس

 . چرا كه در غير اين صورت ، شركت ها سهم خود را در بازار از دست خواهند داد . گويند 

o  سرريز اطالعات 
حجم اطالعات موجود بر . طالعات در دسترسي اشخاص و سازمان ها را افزايش ميدهد اينترنت و ديگر شبكه هاي ارتباطي حجم ا

هستند ، بمباران  "فلج تحليل  "مديران در معرض خطر . روي اينترنت ساالنه بيش از دو برابر ميشود و بيشتر اين اطالعات رايگان است 

اما تنها بعضي از اين اطالعات ، . صميم گيري بايد همه آنها را بدانندبا حجم زيادي از اطالعات ذاتا مفيد كه احساس مي كنند قبل از ت

 . به هم مربوطند 

o  مسئوليت اجتماعي 
مسائل اجتماعي ، سازمان ها را در جنبه هاي مختلفي مانند مسائل زيست محيطي ، شيوه هاي استخدامي تبعيض آميز ، گسترش بيماري 

سازمانها ، فشارهاي ناشي از اين معضالت را هرچه مردم از اين مسائل . قرار مي دهد  هاي مسري و ديگر مسائل بهداشتي تحت تاثير

 . شناخته مي شوند  "مسئوليت اجتماعي سازماني  "چنين فعاليتهايي معموال به عنوان . آگاهتر شوند ، بيشتر احساس خواهند كرد 

o  تصويب و حذف مقررات 
سئوليت هاي اجتماعي خود در قبال مردم عمل كنند ، دولت به تصويب قوانين براي حفظ زماني كه شركت ها و صنايع نمي توانند به م

به عنوان مثال ، شركت هاي تعويض روغن موظفند روغن هاي سوخته را به شكل مناسبي جمع آوري . حقوق شهروندان اقدام مي كند 

ت ها ، مستلزم صرف هزينه هاي مالي است و اين هزينه پذيرش مقررات دولتي براي شرك. كنند فرآيندي كه براي آنها هزينه زاست 

 . هاي اضافي ، سرانجام به شكل قيمت هاي باالتر به خود مشتريان باز مي گردد 

حذف قوانين ، به طور كلي رقابت را افزايش مي دهد ، اما رقابت بيشتر نيازمند نوآوري و سرمايه گذاري در فناوريهايي است كه مزيت 

 . همان گونه كه فناوري اطالعات در بسياري از صنايع مي تواند مزيت رقابتي ايجاد كند . مي كنند رقابتي ايجاد 

o  مسائل اخالقي 
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اخالق در يك محيط كاري ، به . سازمان ها موظفند كه به مسائل اخالقي كارمندان ، مشتريان و تامين كنندگان خود رسيدگي كنند 

به كمك آنها مي تواند قضاوت كرد كه يك رفتار خاص در محيط كار درست يا نادرست  معناي استاندارها و ارزش هايي است كه

يعني آنچه در يك كشور . آنچه مسائل اخالقي را دشوار مي كند اين است كه اخالق از جايي به جايي ديگر متفاوت است . است 

ناوري اطالعات ، مسائل اخالقي زيادي ايجاد كرده استفاده از ف. اخالقي است ، ممكن است در كشور ديگر غير اخالقي تلقي شود 

است ، از نظارت بر نامه هاي الكترونيكي گرفته با نقض حريم خصوصي ميليون ها مشتري كه اطالعات آنها در پايگااه داده هاي  

 . عمومي و خصوصي ذخيره شده است 

 پاسخ هاس سازماني 
بسياري از اين پاسخ ها  به وسيله فناوري . در عصر اطالعات پاسخ مي دهند  سازمان ها به شيوه هاي گوناگوني به فشارهاي كاري

 .اين پاسخ ها در يكي از پنج حوزه اصلي قرار مي گيرند. اطالعات بهبود يافته و يا تسهيل شده اند 

ي  د هبر ي را ها  سيستم 
اين سيستم ها ي . سازمان را تحت تاثير قرار ميدهد  سازمانها به دنبال پياده سازي سيستم هايي هستند كه فعاليت ها ، موفقيت يا بقاي

راهبردي ،مزاياي راهبردي در رسيدن به اهداف سازماني در اختيار سازمانها قرار ميدهند و به آنها كمك مي كنند تا سهم خود را در 

 Saberسيستم رزرو بليط .  بازارشان شوند بازار افزايش دهند و به شكل بهتري با تامين كنندگان مذاكره كنند و يا مانع ورود رقيبان به 

كه در اصل بوسيله خطوط هوايي آمريكا ابداع شد و امروزه تبديل به شركتي مستقل شده است و سيستم رديابي بسته ها نمونه ديگري 

با  ITزاياي رقابتي مبتني بر با ارائه اين سيستم ها سهم شركت ها در بازار به طرز چشمگيري افزايش يافت اما م. از اين ابداعات مي باشد 

نياز به نوآوري مداوم تنها بخش رقابت است كه . گذشت زمان كاهش مي يابند و رقيبان به فناوريهاي مشابه آن دست پيدا مي كنند 

 . هيچ گاه تغيير نمي كنند 

ن  ه مشتريا ت ب دم خ ي و  دار ي م  مشتر
( و بازارها ، سازمانها را مجبور كرده تا شيوه مشتري مداري  قدرت روز افزون مشتريان و رقابت شديد در بسياري از صنايع

Customer – focused approach  ( به عبارت ديگري آنها بايد توجه بيشتري به مشتريان و عالئق آنها . را در پيش گيرند

دهاي توليد از توليد انبوه به سفارشي اين كار گاهي حتي مستلزم باز مهندسي فرايندهاي سازمان گردد كه باعث تغيير فراين. مبذول كنند 

در توليد انبوه شركت مقادير زيادي از يك كاالي يكسان را توليد مي كند در سفارشي سازي انبوه شركت . سازي انبوه انجام شود 

بوه پشتيباني مي كند كه فناوري اطالعات از سفارشي سازي ان. مقادير انبوهي از كاالهايي را كه مطابق ميل مشتريان است توليد مي كند 

 . 
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م  داو ي م ارتقا ت  جه در  ش   تال
بهره وري نسبت خروجي . بسياري از شركت ها در پاسخ به فشارهاي تجاري تالشي مدام جهت ارتقاي بهره وري و كيفيت شان دارند 

ه هزينه ها و تركيبي از اين شركت ها مي توانند با افزايش خروجي ، كاهش هزينه ها ، افزايش سريعتر خروجي نسبت ب. به ورودي است 

در . يا درست به موقع مي باشد )  JIT  )Just In Timeيكي از اين تالشها شيوه انبارداري . روشها ، بهره وري خود را افزايش دهند 

هزينه ها را اين تالش مواد اوليه و قطعات را به شكلي زمان بندي كند كه درست هنگامي كه به آنها نياز است به كارخانه برسند تا 

اين روش مدت زمان انبارداري در حين توليد را به حداقل رسانده و در فضا و هزينه . كاهش داده و جريان كاري را بهبود بخشد 

 . انبارداري صرفه جويي مي كند 

يت در يك تالش سازمان يافته در تمام شركت براي ارتقاي كيف)  TQM  )Total Quality Managementمديريت جامع كيفي 

. كمك كند  TQMهر زمان و مكان است فناوري اطالعات مي تواند با بهبود كنترل ، جمع آوري ، تحليل و گزارش داده ها به 

مي تواند سرعت نظارت را افزايش داده ، كيفيت آزمايش ها را باال برده و هزينه انجام فعاليت هاي كنترل كيفيت را كاهش ITهمچنين 

 . دهد 

شيوه تصميم گيري مناسب ، مي كوشد بهترين و . جنبه ديگر ارتقاي مداوم ، نياز به تصميم گيري بهتر در سطوح مختلف سازماني است 

يا حداقل مناسب ترين مجموعه از فعاليت ها را انتخاب كند اين كار در يك محيط دائما در حال تغيير بسيار دشوار است بويژه زماني 

هزينه تصميمات اشتباه نيز ممكن است . بسيار زياد و تاثير تصميمات نيز در دراز مدت غير قابل پيش بيني باشد  كه تعداد انتخاب ها

و  ITتصميم گيري نيازمند اطالعاتي است كه زمان بندي شده و دقيق باشند كه با استفاده از زيرساخت هاي مناسب . بسيار گزاف باشد 

 . ه ، دستيابي ، هدايت و استفاده مناسب از دانش و اطالعاتشان ممكن مي باشد استفاده از روش هاي موثر براي ذخير

ي  ي كار ها د فراين ي  دس  بازمهن
گاهي سازمانها در مي بابند كه حتي ارتقاع مداوم نيز تاثير گذاري آنها را در جهان پر فشار كاري محدود مي كند در چنين مواردي  ، 

در اين روش ساختار و شيوه هدايت سازمان ايجاد . استفاده نمود )  BPR( سي فرايندهاي كاري مي توان از روش جديدي به نام بازمهند

تغيير مديريت ، ادغام ، يكپارچگي عمليات و يا شيوه هاي توزيع جديد . شده و فرايند فني ، انساني و سازماني شركت كال تغيير مي يابد 

 . در نظر گرفته مي شود  BPRبه عنوان بخشي از 

بازي مي كند شركت ها را خود كار مي كند ، امكان انجام كار در مكانهاي مختلف را فراهم مي  BPRنقش مهمي در  ITاين ميان  در

و از تراكنش هاي غير كاغذي و سريع . نمايد ، موجب انعطاف پذيري در توليد مي گردد و عرضه كاال به مشتريان را تسريع مي نمايد 

كه خود باعث كاهش فرايندهاي كاري براي افزايش بهره وري و . دگان و تامين كنندگان پشتيباني مي كند بين مشتريان ، توليد كنن

همچنين باعث كاهش زمان جذب يك ايده تا پياده سازي نيز بسيار مهم است زيرا كساني كه بتوانند با ارائه . رقابت بسيار مهم است 

 . ر از رقيبان به مشتريان ارائه دهند مي توانند از مزيت رقابتي بهره ببرند يك محصول در بازار اول باشند يا خدماتي سريعت
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ي  ه ه كارگرو حي ت رو ن و تقوي دا ه كارمن ن ب د درت بخشي  ق
 BPRتفويض اختيار به كارمندان براي عمل به تصميم گيري استراتژي است كه توسط بسياري از سازمان ها به عنوان بخشي از فرايند 

كه در اين روش مديريت اختيارات را به تيم هاي مستقلي واگذار مي كند كه مي توانند كارها را سريعتر و با . ميگيرد مورد استفاده قرار 

 . موجب تمركز زدايي در تصميم گيري و اختيارات مي شود  IT. تاخيري كمتر از ساختار سازماني سنتي انجام دهند 

ي  ي كار ها ه  دي  اتحا
ش به بعضي از فشارهاي رقابتي دنياي اقتصاد دريافته اند كه اتحاد با ساير شركت ها حتي رقبا مي تواند بسياري از شركت ها ، در واكن

تامين كننده و فعاليت هاي پژوهشي  –اين اتحاديه ها ي توانند اشتراك منابع ، ايجاد روابط ثابت شركت . براي آنها سودمند باشد 

موقتي است كه در آن )  joint venture( ع اتحاديه ها ايجاد يك شركت الحاقي يكي از جذابترين انوا. مشترك را باعث گردد 

 . شركت ها براي يك هدف خاص و كوتاه مدت يك شركت خاص تشكيل مي دهند 

ي  الكترونيك  تجارت 
زرگ در پيش انجام كارها به شكل الكترونيكي جديدترين و شايد اميد بخش ترين استراتژي كاري باشد كه بسياري از شركت هاي ب

يك مفهوم چند وجهي به معناي مبادله كاالها ، خدمات ، اطالعات و يا پول با پشتيباني شبكه ها )  EC(تجارت الكترونيكي . گرفته اند 

ي و تجارت الكترونيكي اشكال مختلفي از انتقال الكترونيكي سرمايه بين خريدار و تامين كننده تا بازاريابي اينترنت. و كامپيوترها است 

 . شبكه هاي اطالعاتي اينترانت و اكسترانت براي پشتيباني درون و بين سازماني را در بر مي گيرد 

د ؟ داني طالعات ب ي ا فناور د  در مور د  چرا باي ي ،   بررس
 هيچ كس نمي تواند شغلي را در دنيار كسب و كار تصور كند كه از نقش هاي قدرتمندي كه فناوري اطالعات در آن صنعت ايفا مي

 كند بي نياز باشد اين موضوع براي تمام فعاليت هاي انساني ديگر ، از هنرهاي زيبا گرفته تا درمان ، باستان شناسي ، و يا تسليحات نيز

 . صادق است 

IT معموال زماني كه به افراد نمونه هايي از . پيچيدگي و قدرت فناوريهاي اطالعات هر دو جالب توجه است .  واقعا جذاب است

در حقيقت اين دو حوزه يكديگر را تقويت مي . ت اين فناوريها نشان داده ميشود انگيره درك پيچيدگي هاي آن را در مي يابند قدر

 . كنند 

IT فناوريهاي اطالعات و سيستم هاي تجاري كه از .  كار در سازمانها را تسريع مي كندIT  بهره مي گيرند به ما امكان مي دهند

همچنين نحوه مديريت و ساختار دهي سازمانها و نحوه كاركردن و تعامل ها و داد و ستد ها را . آمدتر كار كنيم هوشمندانه تر و كار

 . تغيير مي دهند 
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IT نهايتا شما به خاطر فرصت هاي شغلي زياد در زمينه .  فرصت هاي شغلي ايجاد مي كندIT تقاضا براي . بايد در مورد آن بدانيد

بسيار زياد است و عالوه برآن فرصت هاي  –برنامه نويس ، تحليلگر سيستم ، و طراح سيستم  –طالعات كارهاي سنتي فناوري ا

پردرآمد زيادي در حوزه هاي جديد مانند اينترنت ، تجارت الكترونيكي ، امنيت شبكه ، توليد سيستم ، ارتباطات از راه دور ، طراحي 

 .سيستم هاي چند رسانه اي ، هوش مصنوعي و مدديريت مستندات وجود دارد 

 سيستم اطالعاتي چيست ؟
اطالعات را براي يك هدف خاص جمع آوري ، پردازش ، ذخيره ، تحليل و )  IS  )Information Systemيك سيستم اطالعاتي 

. است ) گزارش و محاسبات ( و خروجي ) داده ، دستورات ( مانند هر سيستم ديگر ، سيستم اطالعاتي شامل ورودي . توزيع مي كند 

عالوه براين ممكن است يك مكانيزم پس . را به كاربر يا به سيستم ديگر ارسال مي كند  اين سيستم ورودي را پردازش و خروجي

 . سيستم اطالعاتي مانند هر سيستم ديگر ، درون يك محيط كار مي كند . هم براي كنترل عمليات در آن قرار گيرد ) فيدبك ( خورد 

داده ها حقايقي خام يا توضيحاتي مقدماتي . اطالعات و دانش است در سيستم هاي اطالعاتي نكته حائز اهميت تفاوت بين داده ها ، 

اما چون سازماندهي نشده اند . درباره اشيا ، وقايع ، فعاليت ها  و تراكنش ها هستند كه جمع آوري ، ذخيره ، ثبت و دسته بندي شده اند 

 . حامل معناي خاصي نيستند 

مانند نمرات دانش آموزان . سازماندهي شده اند كه براي  دريافت كننده معنا دارند  اطالعات مجموعه اي از داده هاست كه به گونه اي

 . به همراه نام آنها يا نام مشتريان يا دستمزد كارمندان را با ساعات كاريشان همراه كنيم اطالعات مفيدي به دست مي آيد 

به گونه اي كه حامل شناخت ، تجارب ، اطالعات . د شامل اطالعاتي است كه سازماندهي و پردازش شده ان)  Knowledge(دانش 

 . تجميعي و يا مهارتي هستند كه براي يك فرايند يا مسئله كاري مي توان به كار گرفت 

براي اينكه اطالعات براي مديران و سازمانها مفيد باشند بايد خصوصياتي مانند دقيق ، كامل ، انعطاف پذير ، قابل اعتماد ، مرتبط ، 

 . د شده ، قابل بررسي ، قابل دسترسي و امن باشند زمانمن

 سيستم هاي اطالعاتي كامپيوتري چيست ؟
سيستم اطالعاتي است كه از كامپيوتر و )  CBIS  )Computer – Based Information Systemسيستم اطالعاتي كامپيوتري 

يك فناوري اطالعات يك جزء خاص از يك . مي كند  فناوري ارتباط از راه دور براي انجام كاركردهاي مورد نظر خود استفاده

 ) .مانند يك كامپيوتر شخصي ، يك چاپگر و يا يك شبكه . ( سيستم است 
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از  د  ي عبارتن طالعات ي ا ها ي سيستم  ي اصل ها  :مولفه 
عات را دريافت  مجموعه اي از دستگاهها مانند پردازنده ، صفحه نمايش ، صفحه كليد و چاپگر كه داده ها و اطال:  سخت افزار

 . پردازش كرده و نمايش مي دهند 

 . مجموعه اي از برنامه هاي كامپيوتري كه سخت افزار را قادر مي سازند دادده ها را پردازش كند  :نرم افزار 

 . ي كند يك مجموعه سازمان يافته از فايلها و ركوردهاي مرتبط به هم كه داده ها و روابط بين آنها را ذخيره م :پايگاه داده 

 . يك سيستم ارتباطي كه امكان به اشتراك گذاري منابع بين كامپيوترهاي مختلف را فراهم مي كند  :شبكه 

 . روش ها و قوانين براي استفاده از سيستم اطالعاتي : استراتژي ها ، سياست ها  :قوانين 

ستم هاي اطالعاتي كار مي كنند يا از خروجي آنها مهمترين بخش در سيستم هاي اطالعاتي ، شامل كساني است كه با سي :افراد 

 . استفاده مي كنند 

 قابليت هاي سيستم هاي اطالعاتي 
براي رقابت موفق در محيط تجاري نوين ، سازمانها انتظار دارند كه سيستم هاي اطالعاتي آنها قابليت هاي فراواني داشته باشد ، سيستم 

 . اي زير باشند هاي اطالعاتي بايد قادر به انجام كاره

 هر رويدادي كه در يك محيط كاري اتفاق مي افتد ، يك تراكنش ناميده ميشود :  پردازش سريع و دقيق تراكنش ها .

هر تراكنش . تراكنش ، كارهايي مانند فروش يك واحد از يك كاال ، بررسي پرداخت ها ، واريز به حساب بانكي و غيره است 

اين فريند پردازش تراكنش ناميده ميشود و سيستم اطالعاتي . ها بايد دقيق و سريع جمع آوري شوند  اين داده. داده توليد مي كند 

 . كه اين داده ها را جمع آوري ، ثبت و خيره و به روزرساني مي كند ، سيستم پردازش تراكنش ناميده ميشود 

 سيستم هاي اطالعاتي بايد هم امكان ذخيره حجم عظيمي :  ذخيره حجم عظيمي از داده ها و دسترسي سريع به آن

 . از داده هاي شركت و هم دسترسي سريع به آن داده ها را فراهم كنند 

  شبكه ها به كارمندان ، سازمانها و كامپيوترها اين امكان را مي :  )ماشين به ماشين يا انسان به انسان ( ارتباطات سريع

 . دهند تا بتوانند تقريبا به شكل آني با يكديگر ارتباط برقرار كنند 
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 به مديران كمك كرده اند تا اطالعات بسيار زيادي ) به ويژه شبكه ها ( سيستم هاي اطالعاتي :  كاهش سرريز اطالعات

ن با طراحي سيستم هاي اطالعاتي سرريز اطالعات را كاهش داد ، به عنوان مثال سيستم هاي اطالعاتي اجرايي مي توا.  داشته باشند 

 )EIS ( اطالعات ساخت يافته اي را كه مناسب با هر مدير اجرايي است . 

 تامين گسترش داده اند  سيستم هاي اطالعاتي ، مرزهاي درون سازمانها و نيز بين سازمانها را در طول زنجيره:  گسترش مرز ها

گسترش مرزهاي تصميم گيري در حوزه هاي كاري مختلف درون سازمان بازمهندسي فرايندهاي كاري و ارتباطات را تسهيل . 

 . مي كند 

 سيستم هاي تصميم يار به تصميم گيرندگان در سرتاسر سازمان و در همه سطوح سازماني :  پشتيباني از تصميم گيري

ته جالب توجه ، اين است كه از آنجا كه سيستم هاي اطالعاتي در اختيار همه كارمندان قرار گرفته ، تصميم نك. كمك مي كنند 

 . گيري در سازمانها ، به سطوح پايين تر منتقل شده است 

 يك در گذشته سيستم هاي اطالعاتي به عنوان هزينه اضافي تلقي مي شدند ، اما امروزه به چشم :   ايجاد يك سالح رقابت

 . مركز درآمد ديده مي شوند و از آنها انتظار مي رود تا يك مزيت رقابتي نسبت به رقيبان ايجاد كنند 

استراتژيك  ل  ي تحلي ل پورتر  "بررس ش  "مايك ارز ه  جير  و زن
اين نيروها ، .  استاد دانشگاه هاروارد براي درك نيروهاي استراتژيكي كه سازمان ها را تحت تاثير قرار ميدهند ، بسيار مشهور است

شامل قدرت نسبي خريداران و تامين كنندگان ، خطرات ناشي از جايگزيني محصوالت و خدمات ، ميزان سهولت يا دشواري ورود 

پورتر و ديگران استراتژي هاي رقابتي پايه اي عرضه كرده اند كه بر كاهش . رقيبان به صنعت و ميزان رقابت بين رقباي صنعتي است 

 . ع محصوالت  تاكيد دارد هزينه و تنو

زنجيره ارزش به معناي گام هاي متمايزي است كه در توليد يك محصول يا . يكي ديگر از مفاهيم استراتژيك ، زنجيره ارزش است 

پس از به عنوان مثال در توليد ، زنجيره ارزش از تامين كنندگان هر قطعه تا فرايندهاي توليدو خدمات . ارائه يك خدمت بايد طي شوند 

شركت ها مي كوشند تا با درك و بهينه سازي هرگام از زنجيره و ارتقاي كيفيت و كارايي در هرگام . فروش محصوالت ادامه دارد 

 . ارزش محصوالت را افزايش دهند 
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 ساناز فرج زاده و نسرين پاسباني :دانشجويان همكار اين فصل                                               فناوري اطالعات در سازمانهاي نوين : فصل دوم      

 

 مفاهيم پايه ي سيستم هاي اطالعاتي -1

 داده

داده ها . داده ها به صورت خام هستند كه بدون ارائه توضيحات فاقد هر گونه برداشتي مي باشند. به معناي واقعيتي از موقعيت است

اين اجزاء در . و منسجمي هستند كه تحت عنوان جزء ناچيز از آنها ياد مي شود منعكس كننده تعامالت و مبادالت كامل و واحد

. پايگاههاي داده ها ذخيره و مديريت مي شوند

اطالعات 

به عبارتي . افزودن تحليل و تفسير به داده ها و مشخص نمودن ارتباطات آنها به يكديگر باعث بوجود آمدن اطالعات مي گردد

خالصه شده اي است كه گروه بندي، ذخيره، پااليش، سازماندهي و تحليل شده اند تا بيانگر موقعيت خاصي اطالعات شامل داده هاي 

. تجزيه و تحليل اطالعات منجر به اتخاذ تصميم مي گردد. باشند

دانش 

: عبارت است از

)  Kanter,1993(قدرتي براي عمل و تصميم گيري

)  Vance,1997(كه درست است اطالعاتي كه مورد اعتبار بوده و گمان مي رود 

) 1386بقايي نيا،(افزودن درك و حافظه به اطالعات و خالصه سازي هر چه بيشتر اطالعات اوليه 

دانش كمك مي كند تا اطالعات مفيد جمع آوري و اطالعات . در واقع دانش به منزله بينش حاصل از اطالعات و داده ها مي باشد

. ناخواسته حذف گردند

خرد 

با توجه به تعاريف و مفاهيم فوق . دانش يا به عبارتي ديگر بكارگيري دانش به منظور رسيدن به اهداف سازماني را خرد گويند كاربرد

با وجود اختالف نظرهاي در جزئيات . داده ها در پايين ترين سطح و خرد در رأس شكل قرار دارد. مي توان شكل ذيل را ترسيم كرد

. ي درباره حركت و تركيب كل شكل وجود داردشكل به صورت كلي وفاق عموم
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 آشکار                                                                                                                                                               

   دانش  

 نهان                                             

 

 .اطالعاتی که بصورت نوشته شده و گويا باشد دانش آشکار است :دانش آشکار  •
 .دانشی که غير قابل مشاهده باشد و قابل فهم نباشد را دانش نهان گويند: دانش نهان  •

 

  فيزيکی ، خدمات و مديريت است که از تمامی منابع يک شالوده اطالعاتی متشکل از تسهيالت  :شالوده اطالعات
 .محاسباتی سازمان پشتيبانی می کند

 

 شالوده اطالعات  1-1

پنج .يك شالوده،اطالعاتي متشكل از تسهيالت فيزيكي ،خدمات و مديريتي است كه از تمامي منابع محاسباتي سازمان پشتيباني مي كند

 :مولفه ي اصلي اطالعات وجوددارد

،پايگاه داده ها و نيز پرسنل مديريت )ازجمله اينترنت(ار كامپيوتر ي،نرم افزار همه منظوره ،شبكه ها و تسهيالت ارتباطي سخت افز

 .شالوده اطالعات ،همچنين به ما مي گويد كه چگونه منابع محاسباتي خاص آرايش مي يابند.اطالعات 

 معماري اطالعات 1-2

اين .باال از نيازمندي هاي اطالعات سازمان و شيوه ي پاسخگويي به اين نيازمندي هاستمعماري اطالعات يك نقشه يا طرح سطح 

معماري اطالعات با معماري كامپيوتر :نكته.معماري راهنمايي مهم،براي فعاليت هاي جاري و پيش طرحي براي سيم هاي آينده است

 .اوت استكه سخت افزار هاي مورد نياز يك سيستم كامپيوتري را شرح مي دهد،متف

 :اطالعات مشابهي كه طراح در تهيه معماري اطالعات به آن نياز دارد را مي توان به دوبخش تقسيم كرد

،بايد در اين  Tlكاربران احتمالي .در اين زمينه انجام مي دهد Tlبه معناي اهداف و مشكالت سازماني و كمكي كه :نيازهاي كاري -1

توانايي استفاده كنندگان از فناوري اطالعات،نقش مهمي را در اين بخش از فرآيند ايفا .بخش از فرآيند طراحي نقش اصلي را ايفا كنند

 .مي نمايد
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ربردي يعني چگونه سيستم هاي طراحي شده و برنامه هاي كا:شالوده اطالعاتي و برنامه هاي كاربردي موجود و برنامه ريزي شده -2

  .آنها مي توانند بايكديگر يا با سيستم هاي اطالعاتي آتي تركيب شوند تانياز هاي اطالعاتي سازمان را برآورد سازند

 Transaction processing system:TSP)(سيستم ها پردازش تراكنش 1-3

بعنوان مثال كارمندان با .پشتيباني مي كند ازتمامي مراحل بازبيني ،جمع آوري،نگهداري و انتشار  تراكنش هاي كاري پايه ي سازمان

مشتريان سفارش خريد مي دهند وصورت حساب دريافت مي كنندو هزينه ها كنترل شده و .زمانبندي مشخصي حقوق دريافت مي كنند

نش ناميده مي با بودجه ها مقايسه مي گردد سيستم هاي اطالعاتي كه چنين وظايفي را مورد حمايت قرار مي دهد ،سيستم پردازش تراك

 .شود

 )Management Information system:MIS :(سيستم هاي اطالعاتي مديريت 1-4

وظيفه،دستيابي سازماندهي،خالصه سازي و نمايش اطالعات را در پشتيباني از تصميم گيري هاي روزمره در حوزه هاي عملياتي 

وبااين هدف به .ناميده مي شوند وبراي مديريت مياني طراحي شده اندچنين سيستم هايي،سيستم هاي اطالعاتي مديريت .برعهده داشتند

 .كار گرفته مي شوند كه تضمين كنند فعاليت هاي كاري به شكل موثر و پربازده انجام مي گيرد

 سيستم هاي پشتيبان 1-5

 )Executive Information system:EIS(سيستم هاي اطالعاتي اجرايي1-6

ز مديران اجرايي ارشد طراحي شد آنها بعدا به گونه اي گسترش يافتند كه از تمامي سطوح مديريت پشتيباني در ابتدا براي پشتيباني ا

با گسترش .به كار بودندGroup support system:GSSدومين مسير رشد آن پشتيباني از افرادي بود كه در گروه ها مشغول .كنند

نرم افزار هاي .باني از تمام افراد تصميم گيرنده ي شاغل در نقاط مختلف هستندمحاسبات شبكه اي،سيستم هاي گروه يار،قادر به پشتي

كه براي كار باانواع شبكه ها طراحي .تجاري مختلفي كه از فعاليت افراد به شكل گروهي پشتيباني مي كنند،گروه ابزار ناميده مي شوند

 شده اند،زيرا كارمندان را در موقعيت هاي مختلف پشتيباني مي كنند

 :سيستم هاي هوشمند 1-7

Intellegence system كاربرد هوش مصنوعي آغاز شد و سيستم هاي هوشمندي ايجادكرد كه قادر به نسخه 1980در اواسط دهه،

هستند،سيستم هاي مشورتي كه دانش ) SE(از جمله كاربرد هاي خاص آن سيستم هاي خبر.برداري از فرآيندهاي تفكر انسان باشند

گان را در اختيار غير خبرگان قرار مي دهندتا غير خبرگان بتوانند مسائل دشواررا حل كنند سپس نسل جديدي از سيستم ذخيره شده نخب

اين قابليت،كامپيوتر را قادر مي ساخت تا اطالعات جديد را به اطالعات قديمي .هاي هوشمند به وجود آمدندكه قابليت آموزش داشتند

 .شده و يكپارچه گردند)etadpU(افزوده و در واقعبه روز 
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Tlساختار و پشتيباني :سازمان ها  -2  

:دسته بندي سازمان ها براساس مشخصات مختلف  

، ،شركت هاي انتفاعي ekiN،latneRشركت مايكرو سافت،:سازمان هاي انتفاعي و غير انتفاعي) الف

بيشتر كليساها به امور عام ،و ymrA،.S.Uو detinuyaw  ازطرف ديگر سازمان هاي غير انتفاعي مانند.هستند

.المنفعه مي پردازند  

و يا خدماتي كه ارائه مي دهند )كامپيوتر،اتومبيل،ابزار،غذا و غيره(سازمان هايي كه كااليي توليد مي كنند ) ب

دسته بندي كرد) شركت هاي بيمه،دانشگاه ها،بانك ها و بيمارستان ها(  

نوع سازمان كامال متمايز  وو محل آن است براين اساس مي توان د يكي ديگر از فاكتور هاي مهم اندازه سازمان) ج

:را تشخيص داد  

آنها عموما سازمان .شركت هايي كه در يك مكان قرار دارند و از آنجا تمامي عمليات شان را كنترل مي كنند-1

.هاي كوچك تا متوسط را شامل مي شوند  

ما چنين سازمان هايي را چند مليتي يا .ر قرار گرفته اندشركت هايي كه در چندين مكان و گاهي در چندين كشو-2

اندازه و تعداد مكان ها،عوامل اصلي .آنها عموما سازمان هاي متوسط تا بزرگ را شامل مي شوند.جهاني مي ناميم

.تعيين كنتنده ساختار سازمان هستند  

:دساختار سلسله مراتبي سازمان ها و سيستم هاي اطالعاتي منطبق بر آنها دهي  

بيشتر سازمان ها بايك ساختار عمودي كه به ساختار سلسله مراتبي معروف است،از دفاتر مركزي گرفته تا بخش ها 

بعنوان مثال .سيستم هاي اطالعاتي كامال از اين ساختار سازماني تبعيت مي كنند.و واحدهاي عملياتي شكل گرفته اند

شعبه اي،سيستم هاي كارگاهي و سيستم هاي اطالعاتي يك سازمان بطور معمول ،داراي سيستم هاي اطالعاتي 

.دپارتماني است  
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:از انواع مختلف كارمندان در يك سازمانTlحمايت هاي  -3  

سيستم هاي اطالعات،همچنين براساس پشتيباني از افراد خاص در سازمان ها بويژه مديران در سطوح مختلف 

كارمندان دانشي،كساني هستند .دسته بندي مي شوند)اداري و منشيكارمندان (،كارمندان دانشي و كارمندان داده اي

آنها معموال در حوزه هاي .كه وظيفه يافتن توسعه،يكپارچه سازي و نگهداري دانش سازماني را برعهده دارند

.عملياتي خود خبره اند  

:نحوه مديريت منابع اطالعاتي -4  

منابع اطالعاتي DSIاي دارد و بايد به شكل مناسبي توسطمنابع اطالعاتي ،براي يك سازمان اهميت فوق العاده 

مشترك سازماني مانند شبكه ها را مديريت مي كند،در حاليكه كاربران نهايي مسئول منابع اطالعاتي دپارتماني 

كيسه .مديريتي تر شده و اهميت آن به سرعت در حال افزايش استlDSنقش.،مانند كامپيوتر هاي شخصي هستند

،توانايي توافقات در مورد خدمات،و واحدهاي تشخيص تعارض بعضي از مكانيزم هايي هستند كه هاي راهبردي

.و كاربران نهايي مورد استفاده قرار مي گيرندlDSبراي تسهيل همكاري بين  

TIمشاغل و كاركنان  -5  

دهنده  توسعه/وجود دارد كه با مشاغلي همچون برنامه نويس ،تحليلگرTIچندين مسير شغلي در مديريت 

آنها اغلب به سطح قابل قبولي از تجربه و .سيستم،مدير وب،مدير پايگاه داده و يا متخصص شبكه آغاز مي شوند

درحاليكه برخي كامال متكي بر .بعضي تاكيد بيشتري بر دانش كاري و استراتژيك دارند.آموزش فني نياز مندند

 .دانش فني هستند
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 ذولفقاري و برگشادي :دانشجويان همكار اين فصل                                                           سخت افزار : فصل دوم      

اهميت سخت افزار 

از سخت افزار،نرم افزار،پايگاه داده،ارتباطات از راه دور و نيروي انساني ) CBIS(سيستم هاي اطالعاتي مبتني بر كامپيوتر

سخت افزار به ابزار هاي . براي ورود،خروج و پردازش اطالعات و داده ها سازماندهي شده انداين اجزا .تشكيل شده است

 .فزيكي استفاده شده در ورودي، پردازش و خروجيسيستم هاي كامپيوتري اطالق مي شود

: سخت افزار شامل موارد زير است

 (CPU)مركزي پردازش واحد♦

) ثانويه و اوليه(حافظه♦

هاي ورودي  فناوري♦

فناوري هاي ورودي  ♦

فناوري هاي خروجي  ♦

فناوري هاي ارتباطاتي  ♦

واحد پردازش مركزي 

CPUبه عنوان محاسبه گر اصلي يا قلب كامپيوتر به انجام وظيفه مشغول است،. CPU يك ريز پردازنده متشكل از ميليون

. ها ترانزيستور است كه بر روي يك مدار سيليكوني موسوم به چيپ قرار گرفته اند

CPU  چگونه كار ميكند؟

CPU  ورودي ها وارد و تا موقع نياز ذخيره مي شوند تا اينكه . در سطح پايه مانند يك كارخانه كوچك عمل ميكند

. بازيابي وپردازش شوند وخروجي نيز ذخيره مي شود تابه جاي ارسال شود

پيشرفت در طراحي ريزپردازنده ها 

همان گونه كه قانون مورد بيان مي .سرعت بيشتر وبيشتري به خود مي گيرد  ابداعات درزمينه طراحي تداشه ها دائما

. برابر خواهد شد 2سال پيچيدگي  ريز پردازنده ها 2پيش بيني كرد كه در هر  1965گوردون موردر سال .كند
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حافظه كامپيوتر 

كاربرد عمومي آن دارد كه اغلب مقدار و نوع حافظه اي كه يك كامپيوتر دارد،تا حدي زيادي بستگي به نوع فعاليت و 

نوع برنامه اي را كه مي تواند اجرا كند و كاري را كه انجام دهد،سرعت و قيمت ماشين و داده هاي پردازش شده را تحت 

اولين گروه،حافظه اوليه است، كه به دليل اندك درون اطالعات و داده در .دو گروه حافظه وجود دارد.تاثير قرار مي دهد

مصرف و ذخيره مي شود،به اين نام نامگذاري شده است و حافظه ثانويه كه داراي توانايي  CPUرعت توسط آن كد به س

. ذخيره مقدار زيادي از داده ها و اطالعات براي دوره هاي طوالني مدت است

ظرفيت حافظه 

بايد به يك سري از ارقام  همه داده ها درون كامپيوتر.ها،فقط مي توانند صفر و يك را پردازش كنند CPUمي دانيم كه 

تركيب ويژه بيت ها،نمايانگر يك كاركتر الفبايي ويژه،يا يك عملگر .يا بيت ها كه زبان كامپيوتر هستند،ترجمه شوند

ظرفيت .اين هشت بيت در كنار هم يك بايت ناميده مي شود.براي نمايش كاركترها،هشت بيت الزم است.رياضي هستند

. ان مي گرددكامپيوترها،بر حسب بايت بي

: سلسله مراتب ظرفيت حافظه بر حسب بايت

 .كيلوبايت•

 .مگابايت•

 .گيگابايت•

 .ترابايت•

حافظه اوليه 

داده هاي پردازش شده توسط :حافظه اوليه يا حافظه اصلي براي دوره هاي كوتاه سه نوع از اطالعات را ذخيره مي كند

CPU  دستورات نحوه پردازش داده ها توسطCPU  و برنامه هاي سيستم عامل كه فعاليت هاي گوناگون كامپيوتر را

. مديريت مي كند

: چهار نوع اصلي از حافظه اوليه وجود دارد
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) ROM(حافظه فقط خواندني)-CASHE(حافظه نهان)-RAM(حافظه با دسترسي تصادفي)-ثبات(ريجستر

): ثبات(ريجستر

ظرفيت هستند،كمترين مقدار داده ها و فرامين را فقط قبل و بعد  آنها داراي كمترين.هستند CPUريجسترها يك بخش از 

. از پردازش آنها ذخيره مي كند

 

 

): RAM(حافظه با دسترسي تصادفي

RAM شبيه جعبه ابزار آشپزخانه است. RAM اطالعات بيشتري نسيت به ريجستر دريافت و ذخيره مي كند. RAM 

. محتويات خود را در صورت خاموش شدن از دست خواهد داد RAMحافظه موقتي است و تراشه 

: حافظه نهان يا كش

مي تواند به آن ) RAM(حافظه نهان نوعي حافظه با سرعت باال كه ريز پردازنده با سرعتي بسيار باالتر از حافظه اصلي 

رنامه هاي كامپيوترهاي مدرن بسياري از ب:را به اين شكل افزايش دهد RAMحافظه نهان،مي تواند .دسترسي داشته باشد

 128حداقل ( RAMآنها ظرفيت قابل توجهي ار .بسيار پيچيده هستند و داراي تعداد زيادي از فرمان ها هستند

به بيان ديگر،پردازنده شما بايد به حافظه ثانويه رجوع كند تا فرمان .رابراي ذخيره فرمان ها خود اشغال مي كند)مگايايت

براي رفع اين مشكل ،نرم افزارها بايد اغلب فرمان هاي خود را در بلوك هاي كوچكتري جاي .هاي الزم را بازيابي نمايد

. با اين حال،اين فرايند كند است.آورده شوند RAMند از حافظه ثانويه به اين بلوك ها،مي توان.دهند

. دو نوع حافظه نهان در بيشتر سيستم هاي كامپيوترهاي موجود است

): ROM(حافظه فقط خواندني

از دست  بسياري از افرادي كه از كامپيوتر استفاده مي كنند،گاهي بر اثر نوسانات برق يا خرابي كامپيوتر،اطالعات خود را

حافظه نهان يا ريجسترها وجود  RAMآنچه از دست مي رود،معموال چيزهايي است كه در اين زمان در .مي دهند

. اين اطالعات به گونه است كه با قطع جريان الكترسيته از بين مي رود.اين اطالعات به دليل متغير بودن از بين ميروند.دارد

ROM ستورات حياتي مشخصي در آن به صورت امن نگهداري مي شوديك مكاني بر روي مادربورد است كه د .
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ROM فقط .يك حافظه غير متغير و دائم است كه دستورات در آن بعد از خاموش شدن كا مپيوتر نيز سالم مي مانند

نمونه .داردخواندني بودن،به اين معنا است كه اين دستورات صرفا قابل خواندن هستد و كاربر توانايي از بين بردن آنها را ن

دو نوع .دستورات مورد نياز كامپيوتر براي بوت شدن يا شروع به كار بعد از خاموشي است ROMاي از دستورات 

ROM وجود دارد:PROM  مي تواند برنامه ريزي شود و نوع ديگر آن كه قابل پاك شدن نيز هستندEPROM  نام

كت ها استفاده نمي شوند اما در فناوري هاي ويژه اي مثل ها،اغلب در روند كلي محاسبات در شر ROMاين نوع از .دارد

هاي قابل  ROMنوع ديگري از .مورد استفاده قرار مي گيرند)EPROM(يا ساخت ربات )PROM(بازي هاي ويديويي

اين فناوري،توانايي نصب بر روي سيستم يا نصب برروي كارت هاي .است Flash Memoryنوشتن،حافظه فلش يا 

اين كارت ها كه ظرفيت محدودي نيز دارند،فشرده و قابل حمل اند و نياز به انرژي .صي را دارا هستندكامپيوترهاي شخ

. كمي براي نوشتن وخواندن اطالعات دارند

: حافظه ثانويه

حافظه ثانويه ظرفيت چندين . حافظه ثانويه براي ذخيره مقدار زيادي از اطالعات براي دوره هاي طوالني به كار مي رود

.  ايت از داده ها را دارد و فقط بخش كوچكي از اين داده ها در هر زمان در حافظه اوليه قرار مي گيرندتراب

: حافظه ثانويه داراي خصوصيات زير است

. متغير نيست•

. مقرون بهصرفه تر از حافظه اصلي است•

. بايد صرف شود RAMمدت زمان زيادي براي بازيابي اطالعات از حافظه ثانويه نسبت به •

. شامل رسانه هاي گوناگون است كه در بخش بعد بحث خواهد شد•

روندهاي كلي در حافظه ثانويه يه سمت روش هاي دستيابي مستقيم به اطالعات،ظرفيت باال همراه با قيمت هاي پايين و •

. افزايش قابليت حمل و نقل است

ديسك هاي مغناطيسي 

وني دارند و بسيار رايج اند،زيرا نسبت به نوارهاي مغناطيسي امكان دسترسي ديسك هاي مغناطيسي شكل هاي گوناگ

. ديسك هاي مغناطيسي كه ديسك سخت ناميده مي شوند. سريعتر به داده ها را براي كاربران فراهم مي كنند

سلسله مراتب كامپيوترها 
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تحليل .ردازش اطالعات آنها استاز جمله روش هاي مرسوم طبقه بندي كامپيوترها، طبقه بندي بر اساس قدرت پ

ابركامپيوترها،كامپيوترهاي بزرگ،كامپيوترهاي متوسط، :گران،عموما كامپيوتر ها را به شش دسته تقسيم مي كنند

. كامپيوترهاي ايستگاه كاري،نوت بوك ها و كامپيوترهاي كاربردي

دستگاههاي محاسباتي 

ارتباطي راه دور كوچكتر نيز هرچه بيشتر امكان پذير مي / همراه با بهبود فناوري،در ساخت ابزارهاي محاسباتي 

محاسباتي را توسعه داده است كه آنچه روزگاري به داستان هاي / فناوري،چنان دستگاه هاي ارتباط راه دور.شود

اين بخشبه طور خالصه به بسياري از اين دستگاههاي .علمي،تخيلي شباهت داشت،امروزه به حقيقت پيوسته است

. تي جديد مي پردازدمحاسبا

: كامپيوترهاي نهفته

به عنوان مثال،به طور متوسط در اتومبيل ها بيش از .اين كامپيوترها،براي افزودن قابليت درون كحصوالت قرار مي گيرند

. سه هزار كامپيوتر قرار داده شده است كه از انفجار درون موتور تا كنترل نشستن را به همراه حافظه نشان مي دهد

فناوري هاي ورودي 

ما با ابزارهاي . فناوري هاي ورودي به افراد و ديگر فناوري ها اين اجازه را مي هد تا اطالعات را به كامپيوتر وارد كنند

. انساني ورود داده شروع مي كنيم

ابزارهاي انساني ورود داده 

بسياري از اين ابزارها مانند صفحه كليد و .مپيوتر كننداين ابزارها به افراد اين اجازه را مي دهند تا داده هاي خود را وارد كا

. ماوس بسيار رايج هستند،وبقيه براي اهداف ويژه مورد استفاده قرار مي گيرند

خودكار سازي داده در مبدا 

اين فناوري ها،جمع آوري .منظور از خودكار سازيداده در مبدا،ورود اطالعات با كمترين دخالت نيروي انساني است

ات را سرعت مي بخشند،خط ها را كاهش مي دهند و داده ها را در مبدا هر تراكنش يا رويداد جمع آوري مي كنند اطالع

. ما در ادامه انواع رايج آنها را خواهيم ديد

فناوري هاي خروجي 
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نمايش .دخروجي هاي توليد شده توسط كامپيوتر،مي توانند توسط رسانه ها و ابزارهاي گوناگون به كاربر انتقال ياب

در ادامه،انواع رايج فناوري هاي خروجي مورد .اطالعات در ترغيب كاربران براي پذيرفتن كامپيوتر بسيار حياتي است

. بحث قرارگرفته است

مسائل راهبردي سخت افزار 

ه اما مسائلي مانند اينك.تا اينجاي فصل،توضيح داده شد كه سخت افزار چگونه طراحي مي شود و چگونه كار مي كند

. سخت افزار چه قابليت هايي دارد و چگونه در حال پيشرفت است و اينكه اين پيشرفت چگونه سرعت مي يابد

 عيب يابي سخت افزاري

 سيستم ريسارت مي شود : مشكل 

ديده كامپيوتر را روشن مي كنيم بعد از چند لحظه يا چند دقيقه سيستم ريسارت مي شود و صفحه آبي رنگي چند لحظه اي  :عالئم
 .ميشود

به درستي در جاي خود محكم شده ، سيستم را خاموش كرده رم هاي داخل كيس را نگاه كنيد كه  cpu درصورتي كه فن :راه حل
و  800و باس 512رم با حافظه : درجاي خود به درستي محكم شده و در صورتي كه از چند رم با باس هاي متفاوت و حافظه متاوت مثال

و حافظه اي متفاوت داشته باشيد بايد يكي از رم ها را از جاي خود برداشته و سيستم را روشن كرده وتست  667س در مقابل رمي با با
درست شده يا نه ، همين كار را براي تمام رم ها انجام دهيد يعني جابجايي ، اگر از اين كار هم نتيجه اي نگرفته ايد مي توانيد   شود كه

اگر تست كرديد و . د درآورده و يك رم را از همسايه يا دوست وآشنا قرض بگيريد تا تست كنيدهمه رم هاي خود را از جاي خو
 .سيستم مشكل نداشت رم ها يا يكي از رم هاي شما سوخته است،بايد تعويض شود

 شروع به كار نمي كند cpu سيستم روشن نشده و فن: مشكل

 .ستي به سيستم متصل باشدكابل برق راچك كنيد تا سالم باشد و به در -1 :راه حل

فيش مربوط به سوئيچ روشن خاموش به محل خود متصل نشده بايد  -3. درست در جاي خود قرار نگرفته است cpu فيش فن -2
 .محل مناسب و مخصوص اين فيش ها را با عوض كردن و امتحان مجدد تست كرد

گرفته ايد مشكل از منبع تغذيه است، بايد منبع تغذيه را عوض كرده يا در صورتي كه كليه مراحل زير را انجام داده ايد و نتيجه اي ن-4
 .اشكالش را برطرف كرده

 .شروع بكار مي كند، ولي بوق ممتد از كامپيوتر بلند ميشود cpu سيستم روشن شده و فن :مشكل
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منظور اينست كه رم درجاي (  كه ماژول رم به درستي در جاي خود قرار گرفته  مشكل از رم سيستم مي باشد چك كنيد :راه حل
 clock نشانه عدم هماهنگي. آن با مادربورد هماهنگ باشد clock و همچنين فركانس)مخصوص به خود محكم شده است

 .مخصوص به رم اكثر اوقات تشخيص نادرست ظرفيت حافظه رم ميباشد

 .سيستم روشن شده ولي هيچ عكس العملي نشان نمي دهد :مشكل

سالم بوده و فيش آن به محل ) نه بلن گويي كه به كارت صوتي وصل مي شود( كه بلند گوي داخلي كيس ،چك كنيد  :راه حل
سيستم را خاموش كرده و رم ها را از جاي خود در آوريد سپس سيستم را روشن كرده تا  -2.درستي روي مادربورد متصل شده باشد

 .ببينيد آيا سيستم عكس العملي از خود نشان ميدهد يا خير

را لغو كنيد سپس  BIOS setup تنظيمات مربوط به BACKUP و يا خارج كردن باتري clear CMOS با استفاده از جامپر -3
 اگر بعد از اين كار ها به نتيجه دست پيدا نكرديد اشكال -4. سيستم را براي عكس العمل چك كنيد

 باشد cpu مادربورد و دوم ممكن است از -1

 

 .بوق كوتاه ميزند 3شده ولي ابتدا سيستم روشن  :مشكل

 .نشان دهنده اشكال در كارت گرافيك است :راه حل

 .سيتم روشن شده و همه چيز به نظر مرتب مي رسد ، ولي هارد ديسك مورد شناسايي قرار نمي گيرد :مشكل

تا هارد ديسك به كنترلر چك كنيد كه كابل دي -2.چك كنيد كه كابل برق هارد ديسك به درستي متصل شده باشد -1 :راه حل
 ) IDE در صورتي كه بر روي يك كابل بيش از يك وسيله -4. كابل ديتا را جايگزين كنيد -3. روي مادر بورد متصل شده باشد

كابل  -5.بايد در نظر گرفته شده باشد slave وMASTER نصب شده حتما جامپر هاي مربوط به ( CD DRIVE هارد ديسك يا
و در آخر اگر نتيجه اي حاصل نشد بايد هارد ديسك را تعمير ولي به شما پيشنهاد مي كنم . دوم متصل كنيد IDE ديتا را به كنترلر

 .عوض كرده ودر صورت امكان نوع ساتا را بخريد

مشكل از  وقتي دكمه پاور را ميزنم بعد از چند دقيقه سيستم روشن مي شود يا بعضي مواقع بايد دو يا سه بار دكمه پاور را فشار دهم
 چيست

در پاسخ به شما دوست عزيز بايد بگويم كه به احتمال زياد مشكل از برق ورودي و خروجي از پاور مي باشد اگر مارك پاور  :جواب
در غير اينصورت ممكن است قطع و وصل برق باعث خرابي مادربورد سيستم تان شود . شما معتبر نبود بايد پاور خودتان را عوض كنيد

 .الگانس استفاده كنيد  و يا پاور-green-AC BELعويض پاور حتما از مارك هاي معروف مثلدر صورت ت
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 -1: بايد. قبل از اينكه ويندوز باال بيايد و يا بعد از چند دقيقه كوتاه سيتم خود به خود خاموش شود  در صورت خاموش شدن سيتم
سوكت هاي هارد ديسك را چك  -2. به بدنه مادربورد ناشته باشد اجزاي الكترونيكي و سيم هاي پاور را بايد چك كرد تا اتصالي

درست كار نكند يا اصال كار نكند، بر  cpuممكن است فن بر روي  -3. كرده و آن ها را با فوت تميز كنيد تا خاك هايش گرفته شود
. فن را برداشته و داخل آن روغن بزنيد چسب سيا رنگ آن در وسط

 .ي شودكامپيوتر روشن نم :مشكل 

 .فن هاي كامپيوتر روشن مي شود -3. چراغ مونيتور روشن ميشود -2. چراغ پاور بر روي كيس روشن نمي شود -1 :عالئم

مشكل ممكن است با شارژ موقتي پاور . احتماال مشكل از پاور شما مي باشد شايد برقي كه به كامپوتر شما ميرسد ضعيف است :راه حل
پاور را از جاي خود كند و پيچ هاي آن را باز كرده و فن داخل آن را خوب تميز كنيد و اگر مشكل حل شود ولي براي تست پاور 

. يكي از آشنايان خود امتحان كنيد بازهم حل نشد بايد پاور خود را بر روي سيستم

 ودر قسمت داس عبارت. كامپيوتر روشن ميشود قسمت داس مي آيد ولي ويندوز باال نمي آيد :مشكل

Remov disk or mdia  در خط آخر داس نمايش داده مي شود،و چراغ قرمز بر روي كيس به صورت ممتد ميزند .

. مشكل شما از هارد ديسك است بايد به نمايندگي جهت تعويض يا تعمير آن مراجعه شود :راه حل 

 در روشن و خاموش شدن كامپيوتر :مشكل 

شود لوگوي ويندوز بعضي اوقات نمايش داده مي      -1

. ويندوز باال نمي آيد     -2

. يا غير ديده نمي شود hardهيچ اخطار و يا پيغام مربوط به  dosدر قسمت      -3

. را محكم كنيد cpuشما خوب محكم وسفت نشده است فن  cpuبه احتمال زياد فن بر روي  :راه حل 

 :اهش اين سر و صدا بايدبعد از روشن شدن كامپوتر فن كيس سر وصداي زيادي دارد براي ك :مشكل

قبل از هر كاري كامپيوتر را خاموش كرده و سپس در كيس را باز كرده و پيچ هاي پاور را از پشت كيس باز كرده و پاور را  :راه حل 
 contact cleanr(قاب منبع تغذيه را باز كرده وابتدا فن آن را باد گيري كنيد و سپس با اسپري چرب . از داخل كيس بيرون بكشيد

. آن را تميز كنيد) 
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 غالمرضا قلي زاده :دانشجويان همكار اين فصل                                                                            نرم افزار  :چهارم فصل       

 

 مباني نرم افزار

شامل دنباله اي از دستورات براي كامپيوتر هستند و  نرم افزار از برنامه هاي كامپيوتري تشكيل شده است كه اين برنامه ها

 .افرادي كه فعاليت برنامه نويس دارند برنامه نويس مي گويند

نرم افزار سيستمي مجموعه اي از دستورات است كه به عنوان يك واسطه ميان سخت افزار و برنامه هاي كاربردي خدمات 

 .علم كامپيوتر، تغييراتي در آن انجام شود  ارائه مي كند و ممكن است كه توسط كاربران داراي

نرم افزار هاي سيستمي كاركردهاي خودگران مهمي براي سيستم كامپيوتر فراهم مي آورند مانند بارگذاري خودشان 

 .هنگام روشن كردن كامپيوتر

 نرم افزار هاي كامپيوتري 

ي كاربر فراهم مي سازد مانند پردازش مجموعه اي از دستورات كامپيوتري است كه كاركردهاي خاص تري را برا

 .كلمات و يا برنامه حقوق و دستمزد

 

 نرم افزارهاي سيستمي 4-2

نرم افزارهاي سيستمي گروهي از برنامه هاست كه فعاليت هاي پردازش اطالعات سيستم هاي كامپيوتري و خودسيستم ها 

 .را پشتيباني و كنترل كند و به دو گروه طبقه بندي مي شوند

 امه هاي كنترل سيستم برن

 برنامه هاي پشتيبان سيستم 

برنامه اصلي كنترل . برنامه هاي كنترل سيستم استفاده از سخت افزار ، نرم افزار و منابع داده در كامپيوتر را كنترل مي كنند 

 .سيستم ، سيستم عامل است 

اي در حال كامپيوتر را به برنامه هاي در حال و حافظه اصلي را به برنامه ه CPUسيستم هاي عامل بخشي از زمان فعاليت 

 . در كامپيوتر اختصاص مي دهد 
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،  MultiTasking ،Multi Hreadingبسياري از سيستم هاي عامل ، فرمهاي هوشمند از مديريت فرايند مانند 

Multi Processing  ارائه مي كنند. 

 .ناميده مي شود MultiTaskingر يك زمان مديريت دو يا چند كار يا برنامه در حال اجرا در كامپيوتر د

است در اين حالت تعدادي از كاربران با يك  Multi Progarammingاشتراك زماني يك حالت توسعه يافته از 

CPU كار مي كنند ولي دو كاربر ورودي و خروجي متفاوتي دارد. 

 

 حافظه مجازي 

حافظه مجازي ، برنامه كاربردي را به بخش هاي با . مي كند حافظه اي بيش از حافظه موجود در كامپيوتر را شبيه سازي

 .طول مساوي به نام صفحه تقسيم مي كند

سيسم عامل ، مسئوليت مديريت فايل و امنيت ، مديريت آرايش فايلها و دسترسي به فايل ها در حافظه ثانويه را بر عهده 

 .سترسي به فايل ها در سيستم را فراهم مي سازدسيستم عامل بايد عموماً حفاظت از حافظه و كنترل و د. دارد 

 اسامي سيستم هاي عامل روميزي و نوت بوكها 

Dos ،Ms  ويندوز  98، ويندوز  95، ويندوز ،ME  ويندوز  2000، ويندوز ،XP  

 سيستم هاي عامل سرور دپارتماني 

، ويندوز  XP، ويندوز 2000بزرگترين سيستم هاي عامل سرور دپارتماني اصلي شامل لينوكس ، يونيكس، ويندوز 

Novel  هستند. 

 سيستم هاي عامل سرور سازماني 

اين سيستم هاي عامل بر روي كامپيوتر هاي بزرگ و متوسط نصب مي شوند و مديريت پذيري و امنيت و پايداري بسيار 

 .بااليي دارند

 سيستم هاي عامل ابركامپيوتر ها 

بازار سخت افزارهاي ابركامپيوترها را هدف گرفته اند نمونه اي از اين سيستم عامل ها شامل 

Crayunicos,IBMAIX. 



 
مهندس مجيد عمراني                                : مباني فن اوري اطالعات                                        مدرس      www.omrani.x10.ir 

 

Page 27 

 :نرم افزار گرافيكي سه گروه موجودند

 نمايشگر گرافيكي 

 تحليلگر گرافيكي 

 طراح كامپيوتري گرافيكي 
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احد  :دانشجويان همكار اين فصل                                    مديريت اطالعات و داده هاي سازمان يافته:  فصل پنجم        

 هوشمند قره باغ

 مباني آرايش و دسترسي به داده: 5-1

رايانه؛ يك بايت، بيت، كوچكترين واحد داده قابل پردازش در يك ): Data Hierarchy(سلسله مراتب داده ها

 .ترتيبي ازكاراكتر ها را گويند يك رشته.مجموعه اي از بيت ها كه يك كاراكتر ساده را معرفي مي كند

 .يك رشته معني دار يا يك تركيب منطقي از كاراكتر ها به صورت يك كلمه  را گويند): field(فيلد

 .بيان كننده صفات يك پديده استيك تركيب منطقي از فيلد هاي مرتبط به هم كه ): record(ركورد

يك تركيب منطقي از از ركورد هاي مرتبط به هم در بر دارنده ركوردهاي موجوديت ها ي همگن است  ):پرونده(فايل

  .مانند پرونده دانشجويان 

تركيب منطقي از فايل هاي مرتبط به هم كه بيانگر پديده هاي متصل بهم در يك حوزه ): Database(پايگاه داده

 . كاري است

يك شخص، مكان، شي، يا يك رويداد در ارتباط با اطالعاتي كه در يك ركورد نگهداري مي ): entity(موجوديت

 .شود

 دانشجو،استاد،درس

 .هر ويژگي يا كيفيتي كه يك مشخصه را توصيف مي كند): attribute(صفت

 نام دانشجو،شماره دانشجويي،سال ورود

 .فيلد شناسه كه به تنهايي يك ركورد را مشخص و متمايز مي كنديك ): primary key(كليد اوليه

 شماره دانشجويي

يك فيلد شناسه كه بعضي از اطالعات شناسايي را دارد، اما نوعا يك فايل را با دقت ): secondary key(كليد ثانويه

 .كامل شناسايي نمي كند

  نام خانوادگي دانشجو
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 ذخيره و دستيابي به ركوردها 

كند كه چگونه شوند و آرايش آنها تعيين ميبه شيوه هاي مختلف بر روي رسانه ذخيره سازي ثانويه ذخيره مي ركوردها

 . توان به آنها دسترسي يافتمي

 ISAM) ( روش دستيابي ترتيبي شاخص دار

 روش دسترسي مستقيم به فايل

 محيط فايلينگ سنتي  5-2

در محيط سنتي مديريت فايل ها، هر . طقا مرتبط به هم مي باشداي، مجموعه اي از ركورد هاي منيك فايل داده

.  يك فايل داده مرتبط به آن دارد كه شامل ركورد هاي داده هاي مورد نياز آن كاربرد است) application(كاربرد

 )محيط فايل سنتي(مشكالت مشي فايلينگ

 در يك سيستم اطالعاتي تكرار داده هاي مشابه در چند محل):data redundancy(افزونگي داده

 ناسازگاري بين نسخه هاي مختلف يك داده در يك سيستم اطالعاتي): data inconsistency(ناسازگاري داده

 سختي دسترسي به داده ها از طريق كاربردهاي مختلف در يك سيستم اطالعاتي):data isolation(جدايي داده ها

 به داده ها در  سيستم هاي اطالعاتي كنترل دسترسي): data security(امنيت داده ها

حفظ صحت،دقت،سازگاري و اعتبار داده هاي ذخيره شده در سيستم در تمام ):data integrity(جامعيت داده ها

 لحظات

جدايي داده هاي ذخيره شده از برنامه هاي ) :application/data independence(داده/استقالل كاربرد

  كاربردي

 

 يك مشي نوين :پايگاه داده   5-3

 .گروه منطقي از فايل هاي مرتبط به هم كه داده ها و وابستگي هاي بين آن ها را در خود ذخيره مي كنند

 :در مشي ناپايگاهي تنها به طراحي فايل ها مي پردازيم در صورتي كه در مشي پايگاهي، مراحل زير را داريم
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 مدلسازي معنايي داده ها

 طراحي منطقي پايگاه داده

 طراحي فيزيكي پايگاه داده

 توليد برنامه هاي تعريف داده ها و كنترل و عمليات در داده ها

 انجام تست

  پياده سازي

در مشي پايگاهي،هنر اين است كه تنها يك پايگاه داده داريم ،ولي هر كاربر فكر مي كند پايگاه داده و فايل هاي 

 .مخصوص به خودش را دارد

سازي معنايي داده ها و طراحي منطقي يك مفهوم در نظر گرفته شده اند، درحالي كه اين در كتاب درسي، مدل: توجه

 .دو،دو مفهوم جداي از هم هستند

است و طراحي منطقي، ايجاد جداول داده اي از روي نمودار  ERDدر واقع مدلسازي داده ها، همان رسم نمودارهاي 

 .است

 

 ساختن يك پايگاه داده 

 .اه داده طراحان بايد يك طراحي مفهومي و يك طراحي فيزيكي انجام دهندبراي ساختن يك پايگ

 يك مدل انتزاعي از پايگاه داده از ديد كاربر): conceptual design(طراحي مفهومي

  .يك طرح بندي كه نشان مي دهد داده ها چگونه در حافظه مرتب مي شوند): physical design(طراحي فيزيكي

فرايند طراحي يك پايگاه داده به وسيله ): entity-relationship modeling(رابطهمدلسازي موجوديت ـ 

 .سازماندهي موجوديت داده هاي مورد استفاده و شناسايي رابطه اي كه با هم دارند

نموداري كه موجوديت داده ها، صفت ها و رابطه ): entity-relationship diagram(نمودار موجوديت ـ رابطه

 .ا نشان مي دهدبين آن ها ر
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  .گروهي از موجوديت هاي يك نوع داده مشخص): entity classes(كالس هاي موجوديتي

: ) ارتباط موجوديتها ( مدل سازي 

رابطه بين دو موجوديت رايجتر است و . تعداد موجوديت هايي كه در يك رابطه هستند، درجه آن رابطه ناميده مي شود

  .شود اصطالحا رابطه دوگاني ناميده مي

  :سه نوع رابطه دوگاني

 ارتياط يك نمونه از يك نوع موجوديت با يك نمونه از نوع موجوديت ديگر :  1:1

1:M  : ارتباط يك نمونه از يك نوع موجوديت با چند نمونه از نوع موجوديت ديگر 

M:N  :ارتباط يك نمونه از يك نوع موجوديت با چند نمونه از نوع موجوديت ديگر و برعكس.  

 :نرمال سازي 

يك روش براي تحليل و بهبود يك پايگاه داده رابطه اي به شكلي ساده و موثر تر به ): normalization(نرمال سازي

  .پردازشي منظور كاستن افزونگي، افزايش يكپارچگي داده ها، و بهبود كارايي

 نشده) نرمال سازي(رابطه بهنجار

 

 رابطه نرمال سازي شده
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 سيستم مديريت پايگاه داده  5-4

كه دسترسي به پايگاه داده را براي ) يا گروهي از برنامه ها(يك برنامه نرم افزاري ): DBMS(سيستم مديريت پايگاه داده

. كاربر فراهم مي كند

 :داريم) view(ديد در معماري اين سيستم ها سه نوع 

 ديد كاربران خاص نسبت به داده هاي ذخيره شده؛نشان دهنده محدوده مورد نياز يك كاربر: ديد خارجي

 شما:ديد ادراكي

 ديد مبتني بر ساختار فايل؛در مرحله طراحي فيزيكي:ديد داخلي

 .دسته ديد فيزيكي قرار داده است كتاب درسي تنها از دو ديد نامبرده است و دو ديد ادراكي و فيزيكي را در يك:توجه

 ديدگاه فيزيكي و ديدگاه منطقي

طرحي براي آرايش واقعي و فيزيكي و مكان داده ها در حافظه هاي با دسترسي ): physical view(ديدگاه فيزيكي

 . سيستم مديريت داده) direct access storage device(مستقيم

نسبت به داده ها و برنامه هاي نرم افزاري كه آن داده ها را در سيستم ديد كاربر ):  logical view(ديدگاه منطقي

 . مديريت داده پردازش مي كنند

 DBMSاجزاي يك 
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به صورت .(ساختاردهي مي شود DBMSتعريف راهي براي اينكه چگونه يك داده در ): data model(مدل داده

 )مفهومي

مجموعه اي از دستور ها كه ساختار پايگاه داده را ): data definition language-DDL(زبان تعريف داده ها

 )انواع ركورد ها و مجموعه داده ها(توصيف مي كند

 .در واقع اين زبان در ساختار داده اي كاربرد دارد

  :مثال 

Create /Drop/Alter table [table_name]…  

هايي كه از زبان هاي سطح باال بهره مي دستورالعمل ): Data Manipulation Language(زبان عمليات در داده 

 .برد تا محتواي پايگاه داده را جستجو كند، اطالعات را ذخيره يا بهنگام كند و كاربردهاي پايگاه داده را توسعه دهد

 :مثال

Insert into [table_name] values… 

Delete from [table_name] where …  

 .زش در مدل داده اي استدر واقع اي زبان،مورد استفاده بخش پردا

زبان عمومي پايگاه داده رابطه اي كه ):  SQL(Structured query language)(زبان جستجوي ساخت يافته 

 . كاربران را قادر به انجام جستجو هاي پيچيده با دستورالعمل هاي نسبتا ساده، مي سازد

شماي گرافيكي براي وارد كردن دستورات استفاده ،از SQLدر  واقع در اين نوع زبان،به جاي وارد كردن دستورات 

 .ميشود

تعريف عناصر داده ها، ويژگي هاي داده هايي كه عناصر داده ): Data dictionary collection: (ديكشنري داده 

 .ها استفاده مي كند و افراد، توابع كاري، كاربرد ها و گزارش هايي كه اين عنصر داده ها را استفاده مي كنند

  .يف داده ها،تعريف جداول،تعريف ديدها،در ديكشنري داده ها نگهداري مي شودتعر
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 مدل هاي داده منطقي  5-5

 ) relational(و رابطه اي) network(، شبكه اي)hierarchical(سلسله مراتبي :سه مدل رايج

اي ، ابررسانه)object-relational(ايرابطه –بقيه مدل ها مثل چند بعدي، شي 

)hypermedia(نهفته،)embedded (و مجازي)virtual( 

DBMSمعموال داده هاي مرتبط به هم را از طريق  ليست پيوندي به هم وصل مي كنند :هاي سلسله مراتبي و شبكه اي. 

DBMSداده ها را با توجه به اطالعاتي كه از آن داده ها به دست مي آيد به هم مرتبط مي  :هاي چندبعدي و رابطه اي

  .كنند

 : دل پايگاه داده سلسله مراتبي م

داده ها را در يك درخت ساختاردهي مي كند كه در آن هر ركورد شامل دو عنصر، يك ريشه كه اصطالحاً كليد ناميده 

 .مي شود و يك عدد متغير از ميدان هاي تابعه، مي باشد

 .بهترين مزيت اين مدل سرعت و كارايي آن براي جستجو در داده ها مي باشد

بوسيله مدير پايگاه داده قبل از نوشتن برنامه هايي كه به داده بايد .(دسترسي به داده ها از پيش تعريف شده است: اد هااير

 .برنامه نويس ها بايد از سلسله مراتب ساختار  داده ها  تبعيت كنند). دسترسي داشته باشند

عنصر ساختاري اساسي آن ركورد و پيوند  دو. اين مدل نوعي درخت با يك ريشه و تعدادي وابسته است: تعريف

  .مي باشد) parent child link type-pcl(پدرفرزندي
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 مدل پايگاه داده شبكه اي 

مدل داده اي كه رابطه بين داده ها را به گونه اي برقرار مي كند كه ركورد هاي تابعه مي توانند با بيش از يك عنصر داده 

 . رابطه داشته باشند

  .مي باشد) نام مجموعه،ركورد مالك و ركورد عضو(ساختاري اساسي آن ركورد و كوداسيلدو عنصر 

 

 مدل پايگاه داده رابطه اي 

 .مدلي بر پايه يك مفهوم ساده به نام جدول، به منظور تمركز بر روي ويژگي هاي سطر ها و ستون هاي داده ها

 .اي سهولت نمايش براي كاربران از جدول استفاده مي شوددر واقع عنصر ساختاري اين مدل ،رابطه رياضي است اما بر

 رابطه اي DBجدول هاي سطرها و ستون هاي استفاده شده در  :رابطه ها

 يك سطر داده در مدل رابطه اي): Tuple(چند تايي

  يك ستون داده در مدل رابطه اي :صفت

 

 مزايا و معايب سه مدل پايگاه داده 
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 :اي نوظهور مدل هاي داده 

را به پايگاه داده رابطه اي ) object(يك مدل داده كه توانايي ذخيره سازي شي): ORDB(مدل پايگاه داده شي گرا 

 .اضافه مي كند

را در گره ) chunk(اطالعات  مدل داده اي كه  بخش هاي بزرگ): Hypermedia(مدل پايگاه داده فرا رسانه اي

هايي ذخيره مي كند كه مي تواند شامل داده هايي از گونه هاي مختلف باشند؛ و كاربر مي تواند به داده مربوطه از هر نوع 

  .رابطه اي پرش كند

 

 معايب مزايا مدل

داده سلسله پايگاه 

 مراتبي

دسترسي پيش تعريف به داده ها با روابط سلسله مراتبي    جستجوي سريع و كارا

انحصاري، مشخص شده توسط مدير 

 محدوديت جستجو 

  سلسله مراتبي نبودن طبيعي همه داده ها 

 پايگاه داده شبكه اي

قابليت تعريف رابطه هاي بيشتر 

سرعت و بازدهي بيشتر نسيت به مدل 

  رابطه اي

طراحي، پياده سازي و نگهداري سخت و پيچيده  

  انعطاف جستجويي كمتر نسبت به مدل رابطه اي 

 پايگاه داده رابطه اي

سادگي مفهومي  

روابط پيش تعريف براي داده ها وجود  

 .ندارد

 انعطاف باال در جستجوهاي غير عمومي 

 آساني افزودن داده و ركورد جديد  

كم بودن سرعت و كارايي پردازشي  

 افزونگي داده ها 

  نيازمند نگهداري اضافي 
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 برزگر اصغرخانی - :دانشجويان همكار اين فصل سيستم ارتباطات از راه دور                   :  فصل ششم        

 سيستم ارتباطات از راه دور  6-1

سيستم قادر . سيستم ارتباطات از راه دور، متشكل از سخت افزار و نرم افزاري است كه اطالعات را از جايي به جاي ديگر منتقل مي كند
 .ويديويي استبه ارسال متن، داده، گرافيك، صداف مستندات و يا اطالعات 

 :ي اصلي يك سيستم ارتباط از دور عبارت اند از ؤلفه هام

 مانند مودم يا (و پردازنده هاي ارتباطي ) مانند روميزي، خدمتگزار، كامپيوترهاي بزرگ (تمام انواع كامپيوترها : سخت افزار
 )كامپيوترهاي كوچك مختص ارتباطات

 كه در ماهواره ها و (يگنال هاي الكترونيكي منتقل مي شوند، شامل رسانه بي سيم رسانه فيزيكي كه از طريق آن س: رسانه ارتباطي
 ).تلفن هاي همراه استفاده مي شود 

 پيوند هاي بين كامپيوترها و ابزارهاي ارتباطي: شبكه هاي ارتباطي 

 مي كندنرم افزاري كه سيستم ارتباطات از راه دور و كل فرايند انتقال را كنترل : نرم افزار ارتباطي. 

 مي كنندئه ارائه  كننده تسهيالت انتقال دادهك شبكه هاي عمومي يا شركت هاي خصوصي كه سرويس هاي انتقال داده ارا. 

 قوانيني براي ارسال اطالعات درون سيستم: پروتكل هاي ارتباطي 

 الكترونيكي، فاكس، انتقال الكترونيكي  مبادله الكترونيكي داده، كنفرانس از راه دور، كنفرانس ويديويي، پست: كاربردهاي ارتباطي
 .سرمايه و كاربردهاي ديگر

 .يك  سيستم ارتباط از راه دور دو وجه دارد، ارسال كننده اطالعات و دريافت كننده اطالعات

. ربر پنهان استسيستم ارتباط از راه دور، براي ارسال و دريافت اطالعات مجموعه اي از كارها را انجام مي دهد كه اين كاره از ديد كا
هدايت پيام ها از بهترين مسيرها؛ تضمين اينكه يك پيام به ؛ ايجاد واسط بين ارسال كننده و دريافت كننده؛ ارسال اطالعات: مانند

تبديل پيام ها از سرعتي به سرعت ؛ بررسي پيام از نظر خطا و بازآرايي قالب آن در صورت لزوم؛ دريافت كننده حقيقي آن مي رسد
تضمين آنكه، دستگاه هاي ارسال كننده، دستگاه هاي دريافت كننده و  ؛)كامپيوترها معموال سريع تر از رسانه هاي ارتباطي هستند(ديگر

 .و حفظ امنيت اطالعات در تمامي اوقات ؛)نگهداري شبكه(لينك هاي ارتباطي قابل استفاده اند

سيگنال ها 

سيگنالهاي آنالوگ امواج پيوسته اي هستند . را حمل مي كند، سيگنال آنالوگ و ديجيتالرسانه ارتباط از راه دور، دو نوع سيگنال پايه 
 .دامنه و فركانس: سيگنال هاي آنالوگ دو پارامتر دارند. كه با تغيير مشخصات امواج اطالات را منتقل مي كنند

وضعيتي به آنها امكان مي دهد كه اطالعات را چنين . سيگنال هاي ديجيتال پالس هاي گسسته اي هستند كه يا روشن و يا خاموش اند
 .به شكل باينري كه به وضوح توسط كامپيوتر قابل فهم است، منتقل كنند
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 :مزايا و معايب كانال هاي ارتباطي 

 براي سيم كشي تقريبا تمامي تلفن هاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد و متشكل از رشته هاي سيم : سيم زوجي به هم تابيده
ارزان قيمت است، به آساني دردسترس است، به : ازمزاياي سيم زوجي به هم تابيده. سي است كه دو تا دو تا به هم تابيده شده اندم

است، نسبت به تداخل حساس است، به آساني ) پهناي باند كم(نسبتا كند : از معايب سيم زوجي به هم تابيده. آساني قابل استفاده است
 ).پايين امنيت(قابل شنود است

 اين كابل نسبت به سيم زوجي به هم تابيده حساسيت كمتري به . متشكل از يك سيم مسي عايق بندي شده است: كابل كواكسيال
پهناي باند بيشتر از سيم زوجي به هم تابيده آسيب : ازمزاياي كابل كواكسيال. تداخل دارد و مي تواند داده هاي بيشتري را منتقل كند

امنيت (نسبتا گران و انعطاف پذير به آساني قابل شنود است: از معايب كابل كواكسيال. بت به تداخل الكترومغناطيسيپذيري كمتربه نس
 .، كار با آن نسبتا دشوار است)پايين تا متوسط

 :ارسال داده برروي كابل كواكسيال به دو نوع پايه تقسيم مي شود

 .م در هر زمان تنها يك سيگنال را حمل مي كندارسال ديجيتال است و هر سي): Base band(اند پايه

 .ارسال آنالوگ است و هر سيم مي تواند چندين سگنال را به طور همزمان منتقل مي كند): Broad band(باند پهن

 

 فناوري فيبر نوري، همراه با ابداع ليزر نيمه رسانا، امكان ارسال اطالعات از طريق فيبرهاي شيشه اي شفاف و به شكل : فيبر نوري
كابل ها يفيبر نوري ا زهزاران رشته بسيار نازك فيبرهاي شيشه اي تشكيل شده است كه پالس هاي نوري . امواج نوري را فراهم مي كند

كابل فيبر نوري توسط پوششي به نام . ر فركانس هاي ارسال بسيار پر سرعت ايجاد شده اند، هدايت مي كندرا كه توسط ليزر د
Cladding )احاطه  شده است كه از خروج نور از فيبر جلوگيري مي كند و نسبت به رسانه هاي كابلي سنتي اندازه و وزن بسيار ) روكش

 .داده باالتر و امنيت بيشتري نسبت به تداخل و شنود فراهم مي كنندهمچنين سرعت بيشتر، ظرفيت حمل . كمتري دارند
  رايج ترين روش، براي افزايش ظرفيت كابل، ارسال طول موج هاي بيشتر از طريق فيبر است، تضعيف، يكي از : كابل فيبر نوري

 .است يتال-كاهش قدرت سيگنال آنالوگ يا ديج) Attenuation(تضعيف . مشكالت ارسال از طريق فيبر است

كار با : وهمچنين  از معايب آن ). امنيت باال(پهناي باند بسيار باال، نسبتا ارزان قيمت ، به دشواري قابل شنود است : از مزاياي فيبرنوري. 
 ).پيوند زدن آن دشوار است(ان دشوار است

نياز به خط ديد مستقيم و بدون مانع دارا نسبت به : عايب نيزو از م. پهناي باند باال، نسبتا ارزان قيمت مي توان نام برد: از مزاياماكروويو

 .تداخل محيطي حساس است

يك شبكه متشكل  از سه ماهواره . ماهواره درارتفاعات زياد بر محدوديت هاي ايستگاه هاي جابجايي داده ماكروويو غلبه مي كند: ماهوار

لومتري از سطح زمين در باالي خط استوا براي پوشش كل سطح زمين كافي كي 800/35مخابراتي در مدار همزمان  جغرافيايي در ارتفاع 
 .است
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 :سه نوع  اصلي ماهواره هاي مخابراتي

GEO  : ،ماهواره ها نسبت به نقاط برروي سطح زمين ساكن باقي مي مانند، تعداد ماهواره هاي كمي براي پوشش زمين مورد نياز است
و داراي مدار ) سال 12بيش از (وپرتاب آنها بسيار پر هزينه است، طوالني ترين عمر گردش ، ساخت)ثانيه 25/0تقريبا(خير ارسالتأ

 .مايلي است 22300

MEO  : ماهواره ها نسبت به نقاط برروي سطح زمين حركت مي كنند، تعداد متوسطي از آنه براي پوشش زمين مورد نياز است، نياز به
) سال 12تا 6(رسال ناچيزي دارند، هزينه ساخت و پرتاب آنها كمتر است، عمر گردش متوسطخير اأفرستنده هاي با توان متوسط دارند، ت

 .مايلي است 6434و داراي مدار 

LEO : ،ماهوتره ها نسبت به نقاط برروي سطح زمين به سرعت جابجا مي شوند، تعداد زيادي از آنها براي پوشش زمين مورد نياز است
 5(ارسال ناچيزي دارند، هزينه ساخت و پرتاب آنها بسيار كم است، كوتاه ترين عمر گردش  أخيررند، تنياز به فرستنده هاي كم توان دا

 .مايلي است وتعداد آنها بسيار زياد است 700 -400و داراي مدار ) سال

يك از اين نواحي هر. نواحي سرويس سلولي جغرايايي را تعريف كرده است) FCC(كميسيون ارتباطات فدرال : فناوري راديويي سلولي

خود به سلول هاي هشت ضلعي تقسيم مي شود كه همگي با هم به شكل يك كندوي عسل ستون فقرات سيستم راديويي آن ناحيه را 
دريافت كننده راديويي ويك كنترل كننده سلولي كه تمام عمليات درون سلول را / در مركز هر سلول، يك ارسال. تشكيل مي دهند

چينگ تلفن همراه قفلند كه اين دفتر اتصاالت سيستم سلولي را با شبكه تلفن ئتمام سلول ها به يك دفتر سو. دارد كنترل مي كند، قرار
هنگامي كه كاربر از يكي از سلول هاي سرويس دهنده به يك ناحيه خارج شده و وارد سلول ديگري مي شود، . سيمي برقرار مي كند

 .ل ديگر منتقل مي كنددفتر سويچينگ تماس ها را يك سلول به سلو

ارسال ديجيتال پتانسيل ظرفييت ترافيك بسيار . در اروپا اين سرويس ديجتال است. سرويس سلولي در ايالت متحده آنالوگ است
 .بيشتري ايجاد مي كند، نسبت به تداخل آسيب پذيري كمتري دارد، وضوح صوتي بيشتر و خطاي داده كمتري دارد

 : از آنالوگ به ديجيتالمسير تكاملي ارسال سلولي  

نسل اول گوشي هاي بزرگ با آنتن هاي قابل تنظيم بود كه مبتني بر : ) 2G(و نسل دوم   )1G(  ارسال داده سلولي نسل اول

 .محدود را فراهم مي ساخت) romaning(فناوري آنالوگ بودو تنها امكان جابجايي 

ظرفيت مدار را نسبت به سيستم هاي . ل بي سيم داده ها را فراهم مي سازدامكان ارسال ديجيتا: ) 1G(ارسال داده سلولي نسل دوم 

 .انالوگ قبلي افزايش داده و امكان امنيت بيشتر، وضوح صوتي و جابه جايي سراسري را فراهم مي سازد

ارتقا يافته بر روي استاندارد سلولي ديجيتال نسل دوم را گسترش داده وبه صورت يك نسخه : ) 2.5G( 2/5ارسال داده سلولي نسل 

 .شبكه هاي نسل دوم موجود نصب مي شود
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براي  WANامكاناتي مانند كارايي و ظرفيت افزوده؛ سرويس هاي جديد مانند شبكه هاي :  )3G(فناوري هاي نسل سوم 

ابي بي سيم كامپيوترهاي شخصي و چند رسانه اي، جابه جايي يكپارچه بين شبكه هاي ناهمگن؛ يكپارچه سازي سرويس هاي دستي
 .ثابت و ماهواره اي به شبكه هاي سلولي و پهناي باند بيشتر را ارائه مي دهد

اين كامپيوترها، مي . شبكه هاي راديويي هستند كه در آنها ارسال و دريافت از كامپيوترهاي سيار انجام مي شود:  سيستم هاي سيار

 .متصل شوند توانند از طريق پورت هاي سيمي يا اتصاالت بي سيم به شبكه

فناوري سرويس هاي ارتباطي شخصي راديويي با توان كمترو فركانس باالتر نسبت به فناوري سلولي :  سرويس هاي ارتباطي شخصي

فركانس باالتر . كوچكترند ودر نتيجه بايد بيشتر به هم نزديك شوند PCSتوان كمتر به اين معناست كه سلول هاي .  استفاده مي كند
در بسياري از اماكن، مانند تونل ها و درون ساختمان ها، كه تلفن هاي سلولي قادر به فعاليت  PCSت كه دستگاه هاي هم بدين معناس

، نياز به توان كمتري دارند، كوچكترند و ارزان تر از تلفن هاي سلولي هستند، آنها  PCSتلفن هاي . ثر و قابل استفاده اندؤنيستند، م
ئه ارتباطات ولي د رفركانس هاي باالتر وخلوت تري كار مي كنند در نتيجه پهناي باند مورد نياز براي اراهمچنين نسبت به تلفن هاي سل

 .ويديويي وچند رسانه اي را فراهم مي كنند

،  )timrdoreocain.com(، بي سيم باند فوق پهن )بي سيم باند پهن(فناوري بي سيم ثابت زميني :  كاربرد هاي نوظهور بي سيم

و ليزر فضاي ) LMDS(، سرويس توزيع چند نقطه اي محلي )MMDS(حلي بي سيم، سرويس توزيع چند نقطه اي چند كاناله حلقه م
ثير آب و هواي بد أبي سيم بلند فوق پهن، همگي نياز به خط ديد بدون مانع دارند و سيگنالهاي آنها تحت ت. آزاد را مي توان نام برد

 .مي شودمانند باران يا برف شديد تضعيف 

اين نور را مي توان براي انتقال . مادون قرمز، نور قرمزي است كه به طور معمول توسط چشمان انسان قابل مشاهده نيست:  مادون قرمز

در كامپيوتر، . رايج ترين كاربرد نور مادون قرمز در كنترل از راه دور تلويزيون يا دستگاه ضبط صوت است. اطالعات مدوله يا تلفيق كرد
هاي مادون قرمز براي ارتباط در فواصل كوتاه بين كامپيوتر و تجهيزات جانبي ويا بين كامپيوتر ) transceiver(سال و دريافت كننده ار

 . بسياري از كامپيوترهاي قابل حمل پست هاي مادون قرمز دارند. و شبكه محلي مورد استفاده قرار مي گيرند

 ت ارسال، شيوه ارسال و دقت ارسالسرعت ارسال، جه:  مشخصات رسانه ارتباطي

براي اغلب كاربردهاي داده، يك پهناي باند كوچك . هرچه پهناي باند بيشتر باشد، ظرفيت كانال نيز بشيتر خواهد بود:  سرعت ارسال

اي متني نياز دارد اما اطلعات گرافيكي به پهناي باند بسيار بيشتري نسبت به داده ه. كفايت مي كند) بيت بر ثانيه 400/14تا  400/2(
 ). Mbps پهناي باند در محدوده ميليون ها بيت برثانيه يا(

، كانال هاي باند )narrobuband(كانال هاي باند باريك : ظرفيت كانال به سه پهناي باند متفاوت تقسيم مي شود 
ن، مانند ارسال هايي كه بررووي ارسال هاي آهسته و با ظرفيت پايي). broadband(و كانال هاي باند پهن ) Voiceband(صوتي

باالترين پهناي باند كانال، متعلق به باند پهن است كه در ميكروويو، كابل . خطوط تلفن از كانال هاي باند صوتي استفاده مي كنند
 .وخطوط فيبر نوري مورد استفاده قرار مي گيرد
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) bps(كانال ناميده مي شود كه برحسب بيت بر ثانيه   )baud rate(ميزان داده كه مي توان از طريق يك كانال ارسال كرد، نرخ انتقال 
 . اندازه گيري مي شود

 

 : سرعت برخي از كانال هاي ارتباطي خاص 

  سيم زوجي به هم تابيدهbps 300  تاMbps 10  

 ماكروويوKbps 256  تاMbps 100  

  ماهوارهKbps 256  تاMbps 100 

  كابل كواكسيالKbps 56  تاMbps 200  

  كابل فيبر نوريKbps 500  تاTbps 25  

. ميزان داده اي كه در طول يك بازه زماني ثابت لز سيستمي به سيستم ديگر منتقل مي شود، تنها تا حدي وابسته به سرعت ارسال است
بهره گيري از با عواملي، مانند ) كه معموال برحسب كاراكتر برثانيه اندازه گيري مي شود) (though put speed(سرعت خروجي 

 .فشرده سازي داده يا تداخل نويزهاي الكتريكي تغيير مي كند

 شبكه ها 6-2

هرشبكه كامپيوتري از رسانه ارتباطي، دستگاه ها و نرم افزار مورد نياز براي اتصال دو يا چند سيستم و يا دستگاه كامپيوتري تشكيل 
 .شده است

 :از نظر مقياس بزرگي دو نوع شبكه وجود دارد 

 بكه هاي محلي ش(LAN)  : امكان دسترسي سريع و كارآمد به بانك اطالعاتي مشترك سازمان را فراهم نموده و به اداره امكان مي
منظور از . شبكه هاي محلي توپولوژي هاي مختلفي دارند. دهد منابعي مانند چاپگرها يا دستگاه هاي فاكس را در اختيار همه قرار دهد

 . ش فيزيكي ونحوه اتصال اجزاي شبكه به يكديگر استتوپولوژي يك شبكه، آراي

پروتكل، به قواعد حاكم بر انتقال داده . توپولوژي اغلب به نحوه اتصال گره ها توسط كانال ها اطالق مي شود: فرق توپولوژي با پروتكل 
 .برروي اين كانل ها گفته مي شود

 .ره، باس، حلقه، سلسله مراتبي و مختلطستا: پنج توپولوژي پايه براي شبكه هاي محلي وجود دارد 

مخزني از نرم افزارها و فايل هاي داده اي موجود بر روي شبكه است كه تعيين مي كند چه كسي مي تواند به چه :  LANفناوري هاي 
العات آدرس دهي سرعت ارسال داده، اندازه واحد هاي پيام، اط LANكارت واسط شبكه . اطالعاتي وبه چه ترتيبي دسترسي داشته باشد

شبكه هاي محلي از فناور كانال باند پهن يا باند پايه براي ارسال داده استفاده مي . متصل به هر پيام و توپولو ژي شبكه را تعيين مي كند
 .كند
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درون يك  متر و معموال 150را در فواصل كوتاه، غالبا محدود به كمتر از   LANامكان اتصال به ) : WLAN(شبكه هاي محلي بي سيم 
 .ساختمان فراهم مي كنند

از مشكالت بلوتوث مي . نياز به خط ديد ندارد، يعني مي توان ارسال را از گوشه اتاق پشت ديوار ويا درون كيف انجام داد: فناوري بلوتوث 
 .توان امنيت، سرعت ارسال و هزينه را نام برد

(PBX) Private branch exchange  :يف مختلفي مانند انتظار مكالمه، ارسال مكالمه و صندوق پستي نوعي شبكه محلي است وظا
همچنين در راستاي كاهش هزينه ها، وظايفي مانند كاهش تعداد خطوط خارجي، . صوتي را براي ايجاد ارتباط بهتر و مؤثرتر انجام دهند

 .ه انشعابات داخلي، و تعيين كم هزينه ترين مسير  براي هدايت انجام مي دهندئارا

 ه هاي گسترده شبكWAN)( : شبكه هاي باند پهن و پر ظرفيتي هستند كه نواحي جغرافياي وسيعي را پوشش مي دهند و عموما

 .ه مي شوندئارا) Common Carriers(توسط شركت هاي عمومي 

WAN يك . ها معموال از توپولوژي ستاره به منظور كنترل متمركز بر روي شبكه استفاده مي كنندWAN  چندين هاب دارد و يك
 .توپولوژي ستاره پيچيده يا گروهي از ستاره ها را تشكيل مي دهد

شبكه هاي خصوصي، فقط داده اي هستند كه توسط يك نهاد بيروني مديريت شده وموجب صرفه ) : VAN(شبكه هاي ارزش افزوده 
 .ستفاده مي شوندزيرا توسط چندين سازمان ا. جويي در هزينه خدمات و مديريت شبكه مي شوند

شبكه گسترده اي است كه توسط يك شركت عمومي راه اندازي مي شود و هنگام استفاده :  )VPN(شبكه هاي خصوصي مجازي 

مانند خطوط اختصاصي عمل مي كند، اما در حقيقت در ستون فقرات خود متشكل از ترانك هايي است كه مانند شبكه عمومي بين  
 .تمامي كاربران مشترك است
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 سپيده پورعلی–افسانه خدايی  :دانشجويان همكار اين فصل                                               اينترنت : فصل هفتم       

 

 تاريخ اينترنت

پدیا، دانشنامهٴ آزاد از ویکی

 
 

ها نشانگر خط ، و خطوط ميان آنپيهاي آيآدرسها در تصوير نشانگر نقطه. طرحي محاسباتي از بخش كوچكي از شكل شبكه اينترنت

. باشدپي ميارتباط بين دو آي

دهد داراي قدرتي است كه فرستد و نشان ميرا به فضا مي) Spotnik(» اسپونيك«جماهير شوروي آن زمان موشكي با نام  اتحاد

ها در پاسخگويي به اين اقدام آمريكايي. هاي بالستيك و دوربرد خود از بين ببردهاي ارتباطي آمريكا را توسط موشكتواند شبكهمي

اي پژوهش و آزمايش براي هدف از تاسيس چنين موسسه. وجود آوردندرا به” ARPA“قي پيشرفته هاي تحقيها، موسسه پروژهروس

به طوري كه چندين كاربر بتوانند از يك خط . پيدا كردن روشي بود كه بتوان از طريق خطوط تلفني، كامپيوترها را به هم مرتبط نمود

ها به صورت اتوماتيك بين مبدا و مقصد حتي در صورت از بين در آن داده اي بسازند كهدر اصل شبكه. ارتباطي مشترك استفاده كنند

ايجاد يك شبكه اينترنتي نبود و فقط يك اقدام احتياطي در ” ARPA“در اصل هدف . جا و منتقل شوندرفتن بخشي از مسيرها جابه

 ARPPA“طور مستقيم از طرح آرپانت اره شبكه بههر چند اكثر دانش امروزي ما درب. هاي اتمي دوربرد بودمقابل حمله احتمالي موشك

NET ”اي كه همچون يك تار عنكبوت باشد و هر كامپيوتر ان از مسيرهاي مختلف بتواند با همتايان خود ارتباط شبكه. استگرفته شده

بتوانستند از مسيرهاي تخريب نشده با  دااشته باشد واگر اگر يك يا چند كامپيوتر روي شبكه يا پيوند بين انها از كار بيافتاد بقيه باز هم

. هم ارتباط بر قرار كنند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Internet_map_1024.jpg�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Internet_map_1024.jpg�
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. تواند تمام واقعيات مربوط به آن را تشريح كندكند اما نميوجود آمدن اينترنت را بيان مياين ماجرا با وجودي كه بخشي از حقايق به

آقاي باران كه در دوران . يكي از مهمترين آنهاست” Paul Baran“اند آقاي بايد بگوييم افراد مختلفي در تشكيل اينترنت سهم داشته

مثال اگر رييس . دانست كه شبكه سراسري تلفن آمريكا توانايي مقابله با حمله اتمي شوروي سابق را نداردكرد ميجنگ سرد زندگي مي

در . ها منهدم شده بودقبال توسط روس كرد كهجمهور وقت آمريكا حمله اتمي متقابل را دستور دهد، بايد از يك شبكه تلفني استفاده مي

تشكيل و تكامل اينترنت را به ساخت يك ) Baran(آقاي باران .ها ريخته شدنتيجه طرح يك سيستم مقاوم در مقابل حمله اتمي روس

م هر كاري وابسته به كند و انجاهاي قبلي بنا اضافه ميها و سنگهاي اخير هر كس سنگي به پايهكليسا تشبيه كرد و معتقد بود، طي سال

است و در كل پيدايش اينترنت نتيجه توان گفت، كدام بخش از كار مهمترين بخش كار بودهبنابراين نمي. كارهاي انجام شده قبلي است

. استداستان پيدايش اينترنت با افسانه و واقعيت در هم آميخته شده. كار و تالش گروه كثيري از دانشمندان است

هاي ها به صورت قطعات و بستهاطالعات و داده. ميالدي آقاي باران طي مقاالتي پايه كار اينترنت امروزي را ريخت 60در اوايل دهه 

ها به اين ترتيب بسته. شودشود به مقصد خاص خود فرستاده ميكوچكتري تقسيم و هر بسته با آدرسي كه به آن اختصاص داده مي

ها مجددا زيرا آنها شامل آدرس فرستنده و گيرنده هستند و در مقصد بسته. ر مسيري به مقصد برسندتوانند از ههاي پستي ميمانند نامه

. آيندشوند و به صورت يك اطالعات كامل درمييكپارچه مي

عنوان  هاي مغزي انسان بهاو از كار سلول. گويي كردطي مقاالتي اينچنيني ساختمان و ساختار اينترنت را پيش) Baran(آقاي باران 

كند و مسير ديگري را در مغز هاي مغزي از بين بروند، شبكه عصبي از آنها ديگر استفاده نميوقتي سلول: الگو استفاده كرد، او معتقد بود

اي با تعداد زيادي اتصاالت براي تكرار ايجاد شوند تا در صورت نابودي از ديدگاه وي اين امكان وجود دارد كه شبكه. كندانتخاب مي

تا اينكه در . اي نكردميالدي كسي به نظرات او توجه 60تا نيمه دهه . اي به هم پيوسته كار كندبخشي از آن، همچنان به صورت مجموعه

گذاري در طراحي و ساخت مند شدند و پنتاگون با سرمايهبه نظرات او عالقه» هاي بلآزمايشگاه«نيروي هوايي آمريكا و 1965سال 

. ظريات او موافقت كرداي براساس نشبكه

) Tailon(در اين ميان دانشمندي با نام تيلور . بنابر داليلي حاضر با همكاري با نيروي هوايي آمريكا نشد) Baran(ولي آقاي باران 

يشي آرپا هزينه ايجاد يك شبكه آزما) ARPA: (او مستقيما به آقاي هرتسفلد رييس موسسه پيشنهاد كرد. شد) ARPA(وارد موسسه آرپا 

اي را آغاز كرد كه با اين پيشنهاد تيلور تجربه. شدكوچك با حداقل چهار گره را تامين كند كه بودجه آن بالغ بر يك ميليون دالر مي

با اين . ، دو كامپيوتر را در شرق و غرب آمريكا به هم متصل كند1966او موفق شد در سال . منجر به پيدايش اينترنت امروزي شد

هايي اين شبكه به بسته. در نحوه صدور اطالعات در دنياي ارتباطات رخ داد كه نتيجه آن را امروز همگي شاهد هستيم اتصال انقالبي

)packet (پس از انكه ازمايشها سودمندي انرا مشخص كردند . شدند اتكا داشتها كه به وسيله كامپيوترهاي مختلف ارسال مياز داده

ارتباطات الكترونيكي به صورت روشي . پژوهشي تمايل خود را به وصل شدن به ان اعالم كردند  هاي دولتي و دانشگاههاساير بخش

در حال رشد بود تعدادي  ARPAnetدر همان زمان كه . ها در امدموثر براي دانشمندان و ديگران به منظور استفاده مشترك از داده
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هاي خود به ها نيز به وصل كردن كامپيوترهاي شبكهLANمديران  .در نقاط مختلف آمريكا به وجود امد) LAN(شبكه پوشش محلي 

هاي زبان استاندارد حكمفرما براي برقراري ارتباط كامپيوترهاي شبكه ARPAnet IPپروتوكل اينترنت . هاي بزرگتر اقدام كردند شبكه

در دانشگاه ” IMP“زيرا كه اولين . استاعالم شده 1969تاريخ تولد اينترنت به طور رسمي اول سپتامبر .مختلف به يكديگر شد

“UCLA ”استواقع در سانتاباربارا در اين تاريخ بارگذاري شده .

يكي از علل چنين استقبالي ابزار جستجويي مانند . رشد استفاده از اينترنت به صورت تصاعدي افزايش يافت  1990از اوايل دهه 

Gopher  وarchie تحت تاثير  1991است اما اينها در سال بودهword wide web  قرار گرفتند كه به وسيلهCERN  يا ازمايشگاه

بزرگترين . با ان كه اينترنت از ابتدا طوري بود كه مبادله اطالعات براي تازه واردان بسيار ساده باشد. اي اروپا ساخته شد فيزيك هسته

برنامه . كه نخستين برنامه مرورگر وب گرافيكي بود به وجود امد mosaicافزار موزاييك رمبا عرضه ن 1993جهش در وب در سال 

براي نخستين . در دانشگاه ايلينويز آمريكا بود "مركز ملي كاربردهاي ابر كامپيوتر "موزاييك محصول تالش دانشجويان و استادان بخش 

اي از يا مجموعه) web page(توانستند صفحات وب كاربران مي. فراهم كردرا ) به وسيله موش(بار موزاييك امكانات اشاره و كليك 

ها يا تصاوير وقتي با موش روي كلمه. متن و گرافيك را كنار هم بگذارند تا هر كسي كه ميخواست انها را بتواند روي اينترنت ببيند

كرد كه به كلمه يا خود كار يك صفحه ديگر باز ميكردند برنامه موزاييك به طور شد كليك ميناميده مي hyper linkخاصي كه 

توانستند به صفحاتي روي همان ها ميhyper linkبهترين بخش اين سيستم انجا بود كه . تصوير خاص و كليك شده اختصاص داشت

موج سواري يا شدند و مفهوم صفحات وب هر روز متولد مي. كامپيوتر يا هر كامپيوتر ديگر اينترنت با خدمات وب اشاره كنند

surfing سه ميليون كامپيوتر به اينترنت وصل شده بود و در ان هنگام اجراي عمليات اهسته  1994اواسط سال . روي وب متولد شد

هاي جديد لباس بود در سراسر دنيا چندين ها و مدلصفحات جديد وب كه شامل همه چيز از اسناد دولتي تا مدارك شركت. نشده بود

. اينترنت را از قلمرو علمي به ميان مردم اوردند "نت اسكيپ  "محصول شركت  navigatorوزاييك و جانشينان ان مانند م. برابر شد 

كنند نيازي ها انساني كه از اينترنت استفاده ميميليون. اندوارد اين محيط شده 1995درصد كاربران بعد از سال  51طبق اخرين امار 

رشد روز افزون .اين كار را به عهده دارند ISPامروزه شركتهاي خدمات دهنده اينترنت يا . را بدانند  TCP/IPندارند كه نكات فني مانند 

هاي هاي سازنده برنامههر چه تعداد مردم بيشتري به اينترنت رجوع كنند تعداد شركت. ان و ساده تر شدن استفاده ان همچنان ادامه دارد 

در نظر بيشتر كاربران منبع سرگرمي اطالعات . دانندضي از عاشقان اينترنت ان را نوعي شيوه زندگي ميبا انكه بع.شوداينترنت بيشتر مي

پيامها از . روداست كه يكي از ابزارهاي ارتباطي كار امد به شمار مي emailاست ولي بيشترين مصرف ان پست الكترونيكي يا همان 

وب امكانات خوبي . كنند و منتظر ميمانند تا شخص فرصت خواندن انها را پيدا كند كامپيوتري به كامپيوتر ديگر با سرعت پرواز مي

بينيم كه در مدت كوتاهي اينترنت به چنين رشدي نايل آمده وقتي كه مي. افزارهاي مجاز از لحاظ كپي فراهم ميسازدبراي كپي از نرم

درصد به تعداد كاربران اينترنت افزوده  10ق نظر كارشناسان ماهانه طب. است، مطمئنا دشوار خواهد بود كه آينده او را پيش بيني كنيم

 900اي از كارشناسان تعداد آنها را تا هرچند كه پاره. كنند مشخص نيستشود ولي تعداد دقيق كاربران كه روزانه از آن استفاده ميمي

. ميليون نفر اعالم كرده بودند 500رشناسان كا 2000تعداد رسمي كاربران اينترنتي را در سال . زنندميليون نفر حدس مي
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هاي جديدي وسيله اينترنت انسان به راهبه. هاي اينترنتي شاهد خواهيم بودهاي آينده تحوالت شگرفي را در زمينه شبكهقطعا در سال

اقتصاد و علم به دنبال خواهد در كنار اين شانس جديد توسط اينترنت، بايد بگوييم خطراتي نيز در رابطه با سياست و . دست پيدا كرد

فرم امروزي اينترنت مديون همكاري تمام كاربران اينترنت در سرتاسر گيتي است كه با اين تصور كه اطالعات موجود در سطح . داشت

نيز تكامل  از اينترنت داشت و اميدواريم در آينده) Baran(اين تصوري بود كه آقاي باران. جهان را به راحتي با يكديگر مبادله كنند

. اينترنت در اين مسير باشد

 

 

0٫هايي كه تنها گاهترسيمي از وب اند ولي اكثر ترافيك كل شبكه جهاني اينترنت را به خود اختصاص دادهWWWاز فضاي  0001٪

. اندشبكه اينترنت را در خود جاي داده

تاريخچه اينترنت در ايران 

، از جمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه گيالن، توسط مركز تحقيقات فيزيك نظري و از هاي ايرانتعداد كمي از دانشگاه: 1371سال 

. شوند تا با دنياي خارج ايميل رد و بدل كنندبه اينترنت وصل مي UUCPطريق پروتكل 

ينترنت متصل شد مركز اي كه در ايران به انخستين رايانه. هجري شمسي ايران نيز به شبكه اينترنت پيوست 1372در سال : 1372سال 

مركز تحقيقات .در حال حاضر نيز اين مركز يكي از مركزهاي خدمات اينترنت در ايران است . تحقيقات فيزيك نظري در ايران بود

اين قلمرو مشخّصه تعيين شده . شوددر ايران به رسميت شناخته مي.] ir[فيزيك نظري و رياضيات، بعنوان تنها نهاد ثبت اسامي قلمرو 

. راي هويت ايران در فضاي اينترنت استب

، در عرض يك سال نيز اولين وب سايت )BBS(اندازي اولين بولتن بورد پس از راه. شودمؤسسه ندا رايانه تأسيس مي:  1373سال 

كند، كه اين منتشر مي را به زبان فارسي در اينترنت» همشهري«همچنين، اين مؤسسه روزنامه . كنداندازي ميايراني داخل ايران را راه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:WorldWideWebAroundWikipedia.png�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:WorldWideWebAroundWikipedia.png�
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» كد ويژن«دنبال اتصال به اينترنت از طريق ماهواره كانادائي در همين سال به. شوداولين روزنامه رسمي ايراني در وب محسوب مي

)Cadvision( لين شركت خدمات سرويس اينترنتيمؤسسه ندا رايانه فعاليت بازرگاني خود را بعنوان او ،)ISP (كندآغاز مي .

كند و مسؤليت توسعه تحت نظر شركت مخابرات ايران را تصويب مي» امور ارتباطات ديتا«مجلس ايران تأسيس شركت : 1374سال 

. دهدخدمات ديتا در سطح كشور را بطور انحصاري در اختيار آن شركت قرار مي

نياد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و پروژه يونيكد در ايران با قرارداد شوراي عالي انفورماتيك و همكاري ب: 1377سال 

هدف پروژه اينست كه با گنجاندن كامل و جامع الفباي . شودآغاز مي» فارسي وب«مديريت فنّي دانشگاه صنعتي شريف تحت عنوان 

هاي غير )فونت(شكل قلم فارسي در استاندارد يونيكد، نشر فارسي در كامپيوتر، مخصوصاً اينترنت و وب، استاندارد شود و اصوالً م

. افزارهاي ايراني حل شوداستاندارد موجود در نرم

 تاريخچه وب جهان گستر

آزاد  ◌ٴ پديا، دانشنامهاز ويكي

  جستجو, ناوبري: پرش به

هاي اي و انرژيپروهشگاه فيزيك هسته(سرن  ◌ٴ نهادي و طرح خود را به موسسهوقتي كه اولين طرح پيش 1989تيم برنرزلي در سال 

. فرستاد؛ اينترنت را اختراع كرددر سويس بوردر فرانسه مي) سطح باال

هاي مختلف وب خصوصيات نسخه

.  اندبه هم مرتبط شده) لينكها-توسط پيوندها-(مستندات : يك ◌ٴ وب نسخه

.  كنندشود و اطالعات بصورت پويا توليد و رشد پيدا ميران ايجاد ميمحتويات توسط كارب: دو ◌ٴ وب نسخه

).  پيونددبه وقوع مي(ها، ابزار، و مردم در سراسر جهانارتباط داده: وب نسخه سه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87_%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1#mw-head�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87_%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1#p-search�
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: اين اختراع مثل تمام اخترعات بنيادي وب بر پايه سه تكنولوژي اصلي شكل گرفته

.  منبع مستندات يا اطالعات در وب براي پيدا كردن آن مستند در كل وب) URIيا  URLمعروف (آدرس ياب يا شناسه آدرس واحد 

).  هالينك(براي ارائه محتويات صفحات وب و برقراري پيوندها) HTML(زبان نشانه گذاري متن هوشمند 

.  براي انتقال اطالعات وبي در سرتاسر اينترنت) HTTP(پرتكل انتقال متن هوشمند 

ها دسترسي(كار، خيلي زود تيم برنزلي متوجه شد كه وب براي موفق بودن نياز به عامل چهارمي و آن آزاد بودن و باز بودن همان اوايل 

جهاني، باز و آزاد، :) باعث شد اينترنت(اين تصميم موثر، راه را براي رسيد وب به وضعيت موجود امروز باز كرد كه. وب است) در

سخت افزارهاي متفاوت، يك مجموعه مرتبط با هم، آموزشي، تجاري، سرگرم كننده، رفاه آور براي مردم هاي عامل و سازگار با سيستم

. استشده

  

1٫وب  0  

. ها شروع شداي از مقاالت و متندر ابتدا داستان با شبكه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:NOAA_Internet_example.png�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:NOAA_Internet_example.png�
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ود در جستجو در اينترنت، بهبودي و ارائه شدن گوگل با پيشنهاد الگوريتم جديد، بواسطه سادگي و توانايي خ 1998و مطمئنا در سال 

موتور جستجوي گوگل انتظارات بعدي مصرف كنندگان كه به دنبال پيدا كردن اطالعات، . پيشرفت قابل توجهي براي وب بود

همچنين گوگل سطح پذيرش راهبرد تجارت پيچيده تر و برنامه فروش آنالين . ها و ديگر مردم بودند را باال بردمحصوالت و سرويس

اين ). تا در اولين نتايج جستجوي گوگل قرار گيرند(كه بتوانند رتبه خود را در گوگل بيشتر كنند ) با اين بهانه(ها را ارتقا دادبراي شركت

و مدلهاي جديد تبليغات و ) حاضر در همه جا و همه وقت(كار گوگل انقالب جديدي در بوجود آمدن كسب و كارهاي آنالين 

بدين ترتيب وبالگ ها داراي شخصيتي خواص براي خود شدند كه اين *)*^&%%##$؟؟؟. د را باعث شدهمچنين بازارهاي جدي

شما با مطالعه دفترچه خاطرات شخصي هر فرد مي توانيد با ابعاد متفاوت ( شخصيت را مستقيما از مولف خود به ارث مي برند 

**))* #&$$؟؟؟.)شخصيتي وي نيز تا اندازه اي مه امكان دارد آشنا شويد 

2٫وب  0  

2٫اين اتفاقات ما را به وب  هاي قبل به روشهاي جديد وب مهاجرت ها و كسب و كارها داشتند از روشدر حالي كه تجارت. رساند 0

2٫تيم اوريلي وب  2004در سال . كردند يك نسل جديدي از كاربران و برنامه نويسان وب شروع به همكاري فعالي كردندمي را با  0

2٫اصل قضيه وب . معرفي كرد)به جهان(را  "قالب تجارت در صنعت كامپيوتر بوسيله مهاجرت به روي بستر وبعنوان ان اين است  0

1٫و به اين ترتيب اطالعات خيلي پوياتر از اطالعات در وب . كنندكه كاربراني مثل خود مصرف كنندگان محتويات را ايجاد مي 0 

. باشدمي

2٫ري و خرد جمعي جوامع مردمي وب پديا مفهوم همكاجامعه ويكي 2٫پديا وب ويكي. را ارتقا داد 0 را اينگونه تعريف  0

هاي آن كه هدفش رسيدن به افزايش خالقيت، ها و طراحيو تكنولوژي)www(عنواني كه روند استفاده از وب جهانگستر «:كندمي

اين تعريف ويكي از ديدگاه اصلي تيم برنرزلي » .كندف مياشتراك گذاشتن اطالعات و مهمتر از همه همكاري كاربران است را توصي

هاي شبكه. نسبت به تعريف وب كه در آن همكاري واقعي و تعاملي و ارتباطات جهاني و اشتراك گذاري اطالعات بود، جامعتر است

تجار با توجه به اين . ا هموار ساختنداجتماعي مانند فيس بوك، لينكدال ان، پاسادو، ببو، اوركات و ماي اسپيس راه تعامل مردم در وب ر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Google.png�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Google.png�
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هاي درون وب نظرشان را به راههاي ايجاد بستر استفاده واقعي و ابزاري توسط شركتهايشان و هاي همكاريهاي اجتماعي و جنبهشبكه

. مصرف كنندگانشان معطوف ساختند

 

 

2٫در محدوده وب ( خواهند نظر ، و اينكه به هر حال مي!بسازند يا نسازندها بايد تصميم بگيرند كه براي كارشان وبالگ شركت) 0

ها به سمت و سوي فعال سازي و كاربردي تر كردن نظرات شركت. مشتريانشان در مورد محصوالتشان را به ديگران نشان بدهند يا خير

خريد و فروششان را بهتر برآورده مشتريانشان در كسب و كارشان هستند، تا بتوانند نيازمنديهاي مشتريانشان و توقعات نحوه تعامل 

. سازند

2٫يوتيوب خيلي خوب به تعريف همكاري اجتماعات در وب  ميليون پاسخ  80موتور جستجوي يوتيوب  2008در آوريل . كمك كرد 0

. ميليون از آنها كانالهاي ايجاد شده توسط كاربران است 4ارائه كرده كه حدود 

 500، ويدئوهاي توليد شده توسط كاربران و آپلود شده در روز در تمام سايتهاي فيلم بيش از )IDC(به گفته شركت بين المللي اطالعات

. خواهد شد)ويدئو در روز(ميليون  5بوده و در چهار سال بعد از آن به حدود  2007هزار قطعه فيلم در سال 

2٫وب به هر حال در موارد متعددي . استچيزهاي شگفت انگيزي در اينترنت اتفاق افتاده به (اي باز هم بصورت محدوده بسته 0

ساده نيست و هنوز در خارج از )براي نگه داشتن مصرف كنندگان و مشتريان(ها داخل آن ، كه در آن معموال پيوند دادن)آيدحساب مي

هاي بعد مانع ميهسايت مربوطه يا بين چند سايت مختلف بايد صورت گيرد و بعضي اوقات نير استفاده اختصاصي از راه حلها و ض

. شودهمكاري و ارتباط مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Web_2.0_Map.svg�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Web_2.0_Map.svg�
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3٫وب  0  

به )مثل موبايل، لپ تاپ، و ساير دستگاههاي سخت افزاري(اگر نخواهيم بگوييم انقالب، تحول بعدي در وب ارتباط سخت افزار

قبال اصال امكان پذير راه جديدي براي يكپارچه سازي و هموار كردن راههاي بدست آوردن اطالعات و ديد جديدي كه . اينترنت بود

و راه جديدي براي ارتباط به اينترنت از طريق دستگهاي متنوعي كه قابليت و توانايي پيداكردن و تجزيه و تحليل و شسته رفته . نبود

. كردن اطالعات را دارند

3٫هاي جديدي را براي به وقوع پيوستن وب تكنولوژي)w3c(كنسرسيوم وب جهانگستر  وب : كه شامل عناوين. رداستاندارد سازي ك 0

. باشندمفهومي، ويدئو روي وب، وب سيار و همراه و وب در همه جا و تمام شرايط مي

  وب مفهومي

هاي بزرگ و ها، برنامهدهد در سرتاسر برنامهوب مفهومي چارچوبي مشترك مبتني بر آدرسهاي اينترنتي بوجود آورد كه اجازه مي

با استفاده از . همديگر مرتبط شوند، به اشتراك گذاشته شوند و قابليت استفاده مجدد پيدا كنند هاي اجتماعي، اطالعات بهمحدوده

توانند با استفاده از يك نمونه از اطالعات از يك در وب مفهومي افراد يا دستگاها مي) w3c(هاي كنسرسيوم جهانگسترتكنولوژي

اين پايگاها از . مطلب كه در پايگاهاي اطالعاتي سرتاسر جهان دستيابي كندمجموعه به مجموعه بي انتهايي از اطالعات مرتبط به آن 

اند بلكه اين اطالعات پراكنده در مناطق مختلف جغرافيايي بوسيله طريق شبكه سخت افزاري و كابل كشي به هم مرتبط نشده

به هم پيوند داه .... وم خاص ويك شخص خاص، يك مكان خاص، يك ايده و نظريه خاص، يك مفه: پارامترهاي مشتركي مانند

. شوندمي

 شالوده اينترنت

 SPRINT,GTEو  MCI WORLDCOMشركت UUNETشالوده اينترنت توسط فراهم اورندگان خدمات اينترنت مانند 

INTERNETWORKING وديگران تامين مي شود مشتركان حقيقي وحقوقي اين مراكز وياهسحهاي كوچكتربه اينترنت متصل ميشوند

يك شركت كوچكتر و  ISPدر بعضي موارد فراهم اورنده اينترنت خود يكي از فراهم اورندگان ستون فقرات استدر غير اينصورت اين 

 Internetر دوي فراهم اورندگان دسترسي وفراهم اورندگان ستون فقرات هاي بزرگتر متصل ميشود به هISPغالبا محلي است كه به 

Service Provider ISP   گفته مي شود فراهم اورندگان ستون فقرات  به يكديگر وبه فراهم اورندگان دسترسي متصل باشند كه اين

نترنت را تشكيل مي دهند اطالعات را به كار از طريق شبكه هاي ستون فقرات انجام مي شود شبكه هاي ستون فقرات مختلفي كه اي

صورت دو جانبه منتقل مي كنند بدين معنا كه هر حامل بايد به انتقال ترافيك ايجادشده برروي شبكه حامل ديگر موافقت نمايد در 

ت براساس حجم گذشته اين انتقال دو جانبه بدون پرداخت هزينه انجام ميشد در حال حاضر ارسال داده برروي شبكه هاي ستون فقرا

 .استفاده زمان يا مسافت اندازه گيري مي شود
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 سرويس های عرضه شده توسط اينترنت

اينترنت چهار نوع به سرويس كاربران خود ارائه مي دهد سرويس هاي ارتباطي بازيابي اطالعات سرويس هاي وب  وتور جهان 

تلفن  Telnetها چت  LISTSERV . USENETخبري سرويس هاي ارتباطي ان شامل پست الكترونيكي گروه هاي    wwwگستر

 FTPپروتكل انتقال فايل  WAIS ,Archieاينترنتي و فاكس اينترنتي است از سرويس هاي بازيابي اطالعات ميتوان  گوفرها 

 .را نام برد سرويس هاي وب امكان عرضه نرم افزارهاي كاربردي را برروي وب فراهم مي سازند Veronicaو

 تباطیسرويس های ار

سرويس هاي ارتباطي موجود برروي اينترنت در حال دگرگوني ارتباطات شخصي و تجاري اند از طريق اينترنت حجم عظيمي از داده 

ها در دسترس همگان قرار دارد كاربران ديگر  براي ارتباطات يك به يك وابسته به تلفن نيستند همچنين برخي از اين سرويس ها 

وگروه هاي مختلف در سرتاسر جهان را فراهم ساخته اند تا انه عاليق شخصي و حرفه اي خود را با يكديگر به امكان تقابل بين افراد 

 .اشتراك بگذارند

 e-mail پست الکترونيکی

اينترنت مهمترين سيستم پست الكترونيكي در دنياست زيرا بسياري از افراد وسازمان ها را به هم متصل مي سازد پست الكترونيكي 

مه اي كاربردي است كه ارسال پيام هاي الكترونيكي بين اشخاص را از طريق سيم هاي تلفن يا شبكه هاي بي سيم ميسر مي سازد برنا

پست الكترونيكي تنها به پيام هاي متني ساده محدود نمي شود كاربران مي توانند صدا و تصوير رانيز در پيام هاي خود بگنجانند و 

ي صفحات گسترده گرافيك يا برنامه هاي اجرايي به ان بيفزايند چون تمامي شبكه ها از يك قالب نامه فايلهاي حاوي مستندات متن

يكسان  استفاده نمي كنندكامپيوتري به نام دروازه خط فخ مقصد پيام هاي الكتريكي را خوانده و انها را به گونه اي هدايت مي كند كه 

 .پيام به مقصد خود نزديكتر شود

 تاالر گفت گو USENETری گروه های خب

USENET  پروتكلي است كه نحوه ارسال و ذخيره گروه هاي پيام را بين كامپيوترها توصيف ميكند با تبعيت از اين پروتكل كاربران

ارسال مي كنند وسرور مرتبا اين اطالعات را دريافت USENETپيام هاي الكترونيكي خود را در يك موضوع خاص به ماشين سرور 

وبه مجموعه اطالعات قبلي مي افزايد همچنين كاربران مي توانند پس از برقراري ارتباط  با سرور پيام هاي ارسالي را خوانده ويا كرده 

 .بطور خودكاربرروي كامپيوتر خود دانلود كنند

  LISTSERV: هاي از پيش تعريف مانند گروه خبري نوعي ديگري از تاالرهاي گفتگوي عمومي است كه مباحثات را از طريق گروه

براي ارتباطات بجاي تابلوي اعالنات الكترونيكي از سرورهاي Listervشده هدايت مي كند تفاوت ان با گروه خبري در اين است كه 

  فهرست پستي دارندگان پست الكترونيكي استفاده ميكند
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ل هستند به صورت زنده بالدرنگ تعاملي ونوشتاري چت اين امكان را فراهم مي كند تا دو يا چند نفر كه همزمان به اينترنت متص:چت

يك برنامه چت عمومي براي اينترنت است گروه هاي چت به كانالهاي  Internet Relay Chat (IRC)با يكديگر به گفتگو بپردازند 

ده اينترنت تقسيم مي شوند كه هريك موضوع خاص خود را دارند چت پس از پست الكترونيكي وجستجو سومين كاربرد پر استفا

 .است به ندرت مي توان سرويس هايي يافت كه مخاطباني خيلي بيش از پت داشته باشد

پيام رساني اني يك ارتباط انالين و بالدرنگ بين دو ياچند نفر است كه به اينترنت  Instant messegaingپيام رسانی انی 

كرده اند ارسال كنند بر روي صفحه  Loginرا به ساير كاربران كه  متصلند در اين سرويس كاربران مي توانند پيام هاي متني اني خود

نمايش تمام شركت كنند گان پنجره اي ظاهر ميشود هر پنجره نشان مي دهد كه شخص ديگري همزمان در حال تايپ پيام است 

ومايكروسافت را نام برد  AOL ,Yahooچندين شركت اين سرويس را به كاربران خود ارائه مي دهند كه از جمله انها مي توان 

jabber كه يك سيستم منبع باز و مبتني برXML  است اين امكان را براي فرد متصل به اينترنت  فراهم مي سازد تا با استفاده از پيام

 .رساني اني با فرد ديگري كه تلفن سلولي استفاده مي كند

Telnet:Telnet  به كاربران امكان مي دهد تا در حالي كه در پشت كامپيوتر خود هستند با كامپيوتر ديگري ارتباط برقرار كرده  وبا

پروتكلي است كه يك ارتباط عاري از خطا بين دو كامپيوتر برقرار مي كند كاربران با استفاده از اين سرويس مي   Telnetان كار كنند 

خانه به كامپيوترهاي اداره متصل شوند همچنين به اين روش مي توانند از كامپيوترهاي كه دسترسي به توانند در حين مسافرت يا از 

 .انها براي عموم امكان پذير است مانند كاتالوگ كتابخانه كنگره امريكا استفاده نمايند

دارد تلفن  PSTNسوئيچينگ عمومي  شركتهاي اينترنتي محصوالتي عرضه كرده اند كه كاربردهاي مشابه شبكه تلفن:تلفن اينترنتی

نيز ناميده مي شوند به كاربران امكان مي دهد از طريق اينترنت و تنها هزينه تماس اينترنتي با   Voice over ipيا VOIPاينترنتي كه 

 .هر كامپيوتر شخصي مجهز به دريافت مكالمه به گفتگو بپردازند

بي درنگ فاكس كاربرد نوظهوري است كه موجب انتقال ارتباطات انالوگ سنتي از استفاده از اينترنت براي ارسال :فاکس اينترنتی

شركتهاي تلفن به شبكه مبتني بر سوئيچينگ بسته اينترنت شده است اين كاربرد بسيار مفيد است زيرا از طريق ان مي توان فاكس ها را 

در مقصد از طريق مكانيزم هاي ذخيره و هدايت به جلو با سرعت تلفن هاي محلي به فواصل بسيار دور ارسال كرد كه دريافت ان 

  .تضمين شده است

انتقال پيوسته به كاربران اينترنت امكان مي دهد به جاي انكه تا زمان اتمام دانلود فايل منتظر بمانند داده :صوت و ويديوی پيوسته

امكان پخش فراگير برنامه هاي راديويي موسيقي يا بشنوند صوت پيوسته .ها را به محض دريافت از سرور ميزبان مشاهده كرده 

ويديوي پيوسته كاربردهاي تجاري ديگري دارد كه از جمله ان مي .كنفرانس هاي مطبوعاتي واخبار را برروي  اينترنت فراهم مي سازد

 توان اموزش سرگرمي  ارتباطات تبليغات  را نام برد 
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بي درنگ ارسال داده ها از مبداء به طور زنده ويا با اندكي تاخير در ويديوي بي درنگ  و صوت :صوت و ويديوی بی درنگ

انجام مي پذيرد از كاربردهاي صوت و ويديويي بي درنگ مي توان مكالمات نقطه به نقطه بين دو نفر به كنفرانس بين بيش از دو نفر 

صاوير گرافيكي بپردازند ساير مستندات مشترك  تخته سفيد تعاملي  كه در ان دو يا چند كاربرمي توانند به صورت تعاملي به رسم ت

فرارسانه اي پخش زنده اخبار روي دادهاي ورزشي و پخش موسيقي را نام برد فروشندگان صوت ويديويي بي درنگ عبارتنداز 

:video phone ) Intel. 

 

 سرويسهای بازيابی اطالعات

به هزاران كاتالوگ كتابخانه اي انالين ونيز هزاران پايگاه داده كه توسط بازيابي اطالعات به كاربران امكان مي دهد از طريق اينترنت 

سازمان ها مراكز دولتي و دولت ها به روي عموم مردم گشوده است دسترسي داشته باشند عالوه بر اين بسياري از كاربران مي توانند 

انلود كنند اينترنت مجموعه اي نا متمركز و متغيراز شبكه نرم افزارهاي با كيفيت و رايگاني را كه برروي اينترنت قرار گرفته است د

هاست كه فاقد هرگونه ليست جامع از سايتها وداده هاي قرار گرفته برروي ان سايت هاست از اين رو كاربران دريافتن انچه كه نياز 

 .دارند درميان انبوه اطالعات موجود برروي اينترنت با مشكل بزرگي مواجهند

پروتكل انتقال فايل به كاربران امكان مي دهد از راه دور يك كامپيوتر دسترسي يافته و فايل هاي ان را :FTPفايل  پروتکل انتقال

قابل  FTPمي توانند درون فهرستهاي از انكه از طريق  Logonبازيابي كنند پس از اينكه كاربران با كامپيوتر دور ارتباط برقرار كنند 

 .و فايلهاي مورد نظرخود را بيابند دسترسي است به جستجو پرداخته

Archie : ابزاري است كه به كاربران امكان مي دهد فايلهاي موجود برروي سايت هايftp  را جستجو كنند اين برنامه دائما هزاران

داده اي موجود براي را در مورد نرم افزارها اسناد وفايلهاي   active serverرا بازبيني كرده و پايگاه داده خود موسوم به  ftpسايت 

 .دانلود به هنگام مي كند

قابل دسترسي است در گوفرها نيز موجود است گوفر يك ابزار سمت كاربر  ftpاغلب فايلها واطالعات ديجيتالي كه از طريق :گوفر

بيابند هر سرور است كه به كاربران امكان مي دهد اطالعات ذخيره شده برروي سرورهاي گوفر را از طريق منوهاي سلسله مراتبي 

 .گوفر حاوي منوهاي خاص خود است كه عناوين را بر حسب اهميت موضوع ونيز فايلهاي محلي وسايتهاي گوفر متبط ليست ميكند

Veronica: قابليت جستوجوي متن منوها گوفررا فراهم مي كند هنگامي كه كاربر كليدواژه اي را وارد مي كندveronica  هزاران

مي كند تا عناوين حاوي ان كليد واژه را بيابدسپس موارد يافته شده را درون يك منوي موقت برروي سرور  سايت گوفر را جستجو

 .محلي قرار مي دهد تا كاربران بتوانند ان را مرور كنند
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سرورهاي اطالعاتي گسترده نيز به كاربران امكان مي دهند برروي اينترنت به جستجوي : WAIS:سرورهای اطالعاتی گسترده

دقيق ترين راه براي يافتن يك فايل خاص است اما مستلزم ان است كه كاربران نام پايگاه داده اي كه قصد  WAISفايل بپردازند 

كليد واژه  WAISجستوجوي انها را دارند بدانند پس از اينكه كاربران نام پايگاههاي داده و واژه هاي كليدي خود را مشخص مي كنند 

ي ان پايگاه داده اي جستوجو مي كند هنگامي كه جستجو به پايان رسيد كاربران منوي در اختيار خواهند داشت ها را در تمامي فايلها

 كه تمام فايلهاي حاوي كليد واژه ها را ليست مي كند 

گام بعدي تكامل نرم افزار عرضه نرم افزارهاي كاربردي به شكل سرويس برروي اينترنت است سرويس هاي :سرويس های وب 

ب بخش هاي يكتايي از كد كامپيوتري هستند كه ازطريق سايت وبي كه عملكرد خاصي را عرضه مي كنند قابل دسترسي اند سرويس و

هاي وب به ما امكان مي دهند تا به شكل نهان به محتواي غني نرم افزاري تمام سايتهاي موجود بروب دسترسي داشته باشيم بزرگترين 

 .رضه برنامه هاي كاربردي به كاربران با هزينه بسيار كمتر استمزيت سرويسهاي وب توانايي ع

Microsoft.NET:NETشالوده عرضه شده توسط شركت مايكروسافت براي سرويسهاي وب متني برXML است چارچوب

(.NET Framwork).NET  به سايتهاي وب نامرتبط امكان مي دهد با يكديگر وبا برنامه هاي كه برروي كامپيوترهاي شخصي اجرا

بدين معناست كه يك كليك مي تواند زنجيره اي از اقدامات را بدون نياز به گشودن برنامه هاي جديد  NETميشوند ارتباط برقرار كنند 

است كه به برنامه نويسان امكان مي دهد به  Microsoftزبان شئي گراي  #Cكند  يا بازديد از سايت وب اضافي توسط كاربر اعمال

 .ايجاد كنند net.سرعت طيف گستردهاي از برنامه هاي كاربردي را براي شالوده 

 چالش های اينترنت

 نترنت است چالش هاي پيش روي اينترنت در چند سال اينده شامل قانون گذاري اينترنت گسترش اينترنت محرمانگي در اي

و بقيه هيچ يك به طور رسمي مسئوليت قانوني يا اجرايي در . IETF .W3Cسازمان هاي فني مانند :قانون گذاری در اينترنت

 مورد اينترنت برعهده ندارند بلكه استانداردهاي را تعريف ميكنند كه عملكرد اينترنت را نظام مند مي كند 

بادله انبوه اطالعات پر حجم بازار طراحي نشده بود در نتيجه رشد گسترده ترافيك اينترنت اينترنت از ابتدا براي م:گسترش اينترنت

برخي از عناصرشبكه رابافشارهايي روبروكرده است عالئم اين فشارها به صورت افزايش زمان بازيابي اطالعات ارسال نامطمئن داده 

انبوه درخواست ها ظاهر مي شود  طيف گسترده از عوامل در به علت مواجهه سرور با  (DOS)هاي پيوسته وعدم پذيرش سرويس 

ازدحام يا كاهش سرعت اينترنت نقش دارند از جمله اين مسائل مي توان عدم پيكربندي مناسب شبكه ها سرورهاي سرريز شده 

 الگوهاي كاربر به سرعت در حال تغيير اينترنت وحجم عظيم ترافيك براي پهناي باندموجودرانام برد

سايتهاي وب اطالعات مشتريان را با اطالع وبدون اطالع انها جمع اوري ميكنند يكي از راه هاي جمع :انگی در اينترنتمحرم

اوري اطالعات در سايتهاي وب از طريق ثبت نام است اما رايجترين شيوه اي كه سايت هاي وب براي جمع اوري اطالعات به كار مي 
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است يعني اطالعاتي در مورد اينكه افراد درون سايت وب به چه جاهاي سرزده اند و از چه گيرند از طريق داده هاي مسير كليك ه

مطالبي بازديد كرده اند داده هاي مسيركليك عموما توسط كوكي ها جمع اوري مي شود كوكي فايل داده اي كوچكي است كه هنگامي 

او قرار ميگيرد از اين نرم افزار مي توان براي مبادله  كه كاربر براي اولين بار از سايتي بازديد مي كند برروي ديسك سخت

 .خودكاراطالعات يك سرور مرورگر بدون اطالع كاربر استفاده كرد

 اينترانت ها

استفاده مي كند امروزه بسياري از شركتها از  TCP/IPاينترانت شبكه اي خصوصي است كه از نرم افزارهاي اينترنت وپرتكل هاي 

براي تسهيل دسترسي كارمندان به اطالعات شركت بهره مي گيرند همچنين اينترانت رسانه اي موثر –سرورهاي وب  همراه با–اينترانت 

براي ارائه خط مشي ها رويه ها و شيوه هاي انجام كار به منابع انساني به اشتراك گذاري مستندات فهرستهاي تلفن سازماني برنامه هاي 

داده مشتريان به كاتالوگ ها و راهنماهاي كاري محصوالت گروه ابزارها چارت هاي سازماني  اموزشي موتورهاي جستوجو پايگاه هاي

اخبارو اطالعات به هنگام سازي سازمان هشدار در مورد بحران ها  وانبارهاي داده ودسترسي به اطالعات پشتيبان تصميم را ميتوان نام 

 .ع انساني برروي وب را نشان ميدهد در تجارت يكي از كاربردهاي مديريت مناب ITبرد كاربرد 

 امنيت

باتوجه به تعداد وتنوع كاربردهاي موجود برروي اينترنت امنيت اينترانت اهميت بسزاي دارد شركتها مي توانند به شيوه هاي مختلفي از 

بل دخالت بيروني مورد دخالت ناخواسته در اينترانت خود جلوگيري كنند امنيت كليد عمومي براي حفاظت از اينترانت ها در مقا

استفاده قرار ميگيرد اين ساختار دو بخش دارد رمزنگاري وصدور گواهي رمزنگاري داده هاي خروجي را به گونه اي درهم مي اميزدكه 

توسط اشخاص بيگانه قابل رمز گشايي نباشد گواهي ديجيتال شبيه كارت شناسايي الكترونيكي است و به سازمان امكان مي دهد كه 

ند شخصي كه قصددسترسي به اينترانت را دارد كاربر مجاز شبكه است در صنايعي كه امنيت كليد عمومي شتاب بيشتري گرفته بدا

است فشارهاي خارجي عامل اصلي پذيرش  اين ساختار بوده است فشارهاي مانند بوري اوراق بهادار كه مقررات رمزنگاري را الزامي 

دادگاه ها نامه هاي الكترونيكي رمزنشده مدرك محكمه پسند محسوب نمي شود  راه ديگر حفاظت كرده است امور قانوني چرا كه در 

از اينترانت استفاده از ديوارهاي اتش است ديوار اتش دستگاهي است كه بين شبكه داخلي مثال اينترانت شركت وشبكه هاي خارجي 

شده به شبكه شركت از بيرون واز درون را تحت كنترل خود دارد ديوار مثل اينترنت  قرار ميگيرد ديوار اتش تمام دسترسي هاي انجام 

اتش تنها به سرويس هاي خارجي خاص همچون پست الكترونيكي اينترنتي اجازه عبور مي دهد همچنين مجوز دسترسي به اينترنت از 

 . طريق شبكه هاي داخلي شركت را نيز صادر ميكند
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 كامپيوتريشبكه هاي :  فصل هشتم      

 

 :دو وظيفه مدير شبكه 

1- Addressing  : 

ها ارتباطات   ipتا اين سيستم ها بتوانند با استفاده از اين . هاي مناسب را براي سيستم هاي شبكه فراهم كند   ipيعني مدير شبكه بايد 

 .مورد نياز خود را انجام دهند 

2- naming: 

 .ها را براي كاربران شبكه فراهم كند  ipيعني مدير شبكه بايد امكان استفاده از اسامي به جاي 

 

َAddressing* 

 :   Ipتعريف 

يك شماره منحصر به ( هر كامپيوتري كه بخواهد در اينترنت ارسال و دريافت اطالعات داشته باشد نياز دارد يك آدرس منحصر به فرد 

با به كامپيوتر   Ipيك آدرس   Ispوقتي از طريق مودم به اينترنت كانكت ميشويم  . داشته باشد  Ipبه نام آدرس ) فرد مثل شماره تلفن 

به عنوان آدرس خود براي ارسال و دريافت بسته ها  Ipما اختصاص مي دهد و در لحظاتي كه با اينترنت كارمي كنيم  سيستم ما از آن 

اين بسته به ياهو رسيده و . خود را به عنوان آدرس مبدا بسته مي زند  Ipسمتم ياهو مي فرستد وقتي بسته هارايه .(استفاده مي كند 

 .سيستم شما مي زند تا بسته به كامپيوتر شما برسد Ipوقتي هم او مي خواهد جواب را برگرداند آدرس مقصد بسته را 

چند كامپيوتر را شبكه مي كنيم اين كامپيوترها ) دانشگاه مثل سايت (حتي وقتي داخل اتاق خود و يا داخل يك شبكه خصوصي  :نكته 

 )با اينكه اين كامپيوتر ها اصال راهي به اينترنت ندارند .( فكر مي كنند در اينترنت هستند و همه قوانين اينترنت رارعايت مي كنند 

 .دارند Ipپس دراين صورت نيز احتياج به آدرس 
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بي   subnet maskنيز بدون  Ip. مي باشد  Ipحد اقل تنظيمي كه يك كامپيوتر براي ارتباط درشبكه نياز دارد : نكته 

 . معني است 

 Ip      :192.168.1.40سالم كردن به كامپيوتري با اين 

 

 

 

 

 

 

 

 .بسته سالم به اين كامپيوتر ارسال مي شود  4با اين بسته 

 : Ipتخصيص 

تا ويرايش  Ipسيستم را وارد كند و اين  Ipدراين روش مدير شبكه با كاربر يك سيستم بايد به صورت دستي :    static: روش اول 

 :اين روش داراي خواص زير است .   restartحتي پس از . دستي بعدي باقي خواهد ماند

 .اين روش ساده است 

 مناسب براي شبكه هايي با تعداد سيستم كم 

 .را افزايش مي دهد   ipconflictدر شبكه با تعداد سيستم زياد امكان 

 

Ipconflict  : كامپيوتر روشن با يك  2اگردريك زمانIp  در اين حالت  هر دو سيستم اين . مساوي در شبكه ظاهر شوند رخ مي دهد

 .اتفاق را از طريق پيغام هايي به كاربران خود اطالع مي دهند 
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براي ارتباط استفاده كند اما ارتباط شبكه  Ipدر شبكه ظاهر شده بود مي تواند بدون مشكل همچنان از اين  Ipبااين  سيستمي كه زودتر

 .سيستم ديگر فعال غيرفعال مي شود 

)Ip  تااينكه .) تنظيم مي شود  0.0.0.0او رويIp يعني اگر. او عوض شودIp او استاتيك است به صورت دستي آن را تغيير دهد. 

 .اين مورد قضاوت در لحظه صورت مي گيرد و سابقه استفاده اصال مهم نيست  در

 

 اتوماتيك : روش دوم 

به سيستم هايي در شبكه است كه  Ipراه اندازي كند كه وظيفه آن دادن   dhcpدراين روش مدير شبكه بايد سروري را در شبكه به نام 

Ip  استاتيك ندارند. 

 "مي خواهم  Ipمن "استاتيك نداشته باشد در شبكه داد مي زند  ipدن اگر كامپيوتر كاربر پس از روشن ش

Dhcp   نيز يكIp   به او ميدهد. 

DHCP   يكي از اصلي ترين سرورهاي شبكه است. 

آنها در  Ipيعني . استاتيك ندارند  Ipبزرگترين شانس اين است كه تمامي سيستم عامل ها به صورت پيش فرض پس از نصب : نكته 

 .بيايند   DHCP پس عادت دارند پس از روشن شدن به سراغ . حالت اتوماتيك است 

 :خواص اين روش

 پيچيدگي

 . و مراقبت روزانه از آن جز پيچيدگي ها محسوب مي شود  DHCPو يادگيري نصب و مديريت   DHCP تهيه يك كامپيوتر براي  

 .)را بسياركم مي كند IPconflictاين شبكه ها امكان  در(مناسب براي شبكه هايي به سيستم هاي زياد 
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 :TCP/IP propertiesصفحه 

 .اكثر تنظيمات شبكه از طريق مسير زير امكان پذير است 

My network places>properties>local connection area>properties>tcp/ip 

  

يعني دراين صفحه همه مقاديرخاكستري مي .انتخاب است  در حالت 6و1پس از نصب سيستم عامل به صورت پيش فرض گزينه 

 .باشند

 .غير فعال مي باشند  9و8و5و4و3و گزينه هاي 

اگر هم . خود را از او بپرسد  IPبگردد و    dHCPفعال باشد در واقع به سيستم خود دستورداده ايد در شبكه دنبال  1هر گاه گزينه 

 4و3سيستم خود را به صورت دستي در قسمت هاي   subnet maskو  Ipمي توانيم  در واقع) روش دستي (فعال باشد  2گزينه 

 .وارد كنيم 

 .ضروري و قسمت هاي ديگر اختياري و بر حسب نياز شبكه مي باشد  4و3در اين حالت پر كردن قسمت هاي 
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 :نكته اي كه پس از نشستن پشت يك سيستم بايد چك كنيد  5

 

اگر اين گزينه ديده نمي شود يعني يا كامپيوتر شما كارت .روي سيستم شما وجود داشته باشد   local area connectionاينكه 

 .شبكه ندارد يا كارت شبكه ار نظر سخت افزاري وجوددارد اما درايور آن نصب نيست 

Local area connection   غير فعال)disable ( كارت شبكه اي كه . نباشدdisable  ت كه اصال وجود شده باشد مثل اين اس

روي سيستمتان وجود   Local area connectionبه ازاي هر كارت شبكه اي كه روي سيستم نصب شده باشد يك  (ندارد 

 .)نام گذاري مي شود ..و2و1كه با پسوندهاي . خواهدداشت 

Local area connection   به سيستم شما وصل نيست  وجود ضربدر روي آن به اين معناست كه كابل شبكه.ضربدر نخورده باشد. 

 .مي باشد  ipمطمئن شويد كه سيستم داراي يك آدرس  Ipconfigاز طريق 

در اين حالت با اجراي . بي ارزش مي باشد  conflictسيستم شما مشاهده مي شود ولي به دليل  tcp/ip    ipگاهي داخل صفحه (

iPconfig  ديده مي شود . 0.0.0.0آدرس. 

 .كنيد   pingبتوانيد يكي از كامپيوتر هاي شبكه را    -5

 

*APIPA  )Automatic Private Ip Address( 

اي در شبكه وجود نداشته باشد هرچقدركامپيوتر ما دنبال   dhcp serverسيستم خود را در حالت اتوماتيك قرار داده اما هيچ  Ipاگر 

dhcp   كه در اين حالت تكليف سوال اين است . بگردد فايده اي نداردIp  سيستم ما چه خواهد بود. 

 :پاسخ

را از  IPگشته اما آن را پيدا نمي كند بال تكليف نمانده و خود به خود يك   dhcpپس از اينكه چندين ثانيه كامپيوتر ما به دنبال 

 .محدوده معروف زير براي خود برمي دارد
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مي كند اگر   pingرا در شبكه   IPرا از اين محدوده براي خود كانديد مي كند و سپس سه بار اين  IPابتدا سيستم شما يك : نكته 

كامپيوتر شما هر بار پس از روشن شدن اول . ديگري را كانديد خواهد كرد   IPرا برميدارد و در غير اين صورت  IPپاسخي نيايد اين 

را از اين محدوده برداشت   IPپس از اينكه يك .خواهد رفت  APIPAسراغ  ميگردد در صورت نااميدي به  DHCPمجددا به دنبال 

 .را صدا ميزند   DHCPدقيقه  5هنوز هم هر 

 

  نيز و همچنين روي آيكون شبكه گوشه پايين سمت راست عالمت  Local area connectionدراين حالت روي : نكته 

 نيز عبارت  Local area connectionروي  . ديده ميشود 

Limited or no …  ديده مي شود. 

 

اتوماتيك خود اطمينان حاصل كنيم تنها راه دستور  IPبراي اينكه از . هاي استاتيك قابل ديدن هستند  IPفقط   tcp/ipازطريق صفحه 

IPCONFIG   است. 

 

  شبکه کابل

 . العات استفاده مي گردددر شبكه هاي محلي از كابل به عنوان محيط انتقال و به منظور ارسال اط

كابلهاي چهار زوجي 
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بصورت  UTPكابلهاي . متداولترين نوع كابلهاي چهار زوجي كه در انتقال اطالعات استفاده مي گردد، كابل هاي بهم تابيده مي باشند

 . اهمي مي باشد كه هر دو زوج بهم تابيده شده اند 100چهار زوج 

تقسيم  Cat 5, Cat 5e, Cat 6 , Cat7 متفاوت) Categories(داراي استانداردهاي متعددي بوده كه در گروههاي  UTPكابل هاي 

: سرعت و پهناي باند فركانسي اين نوع كابلها عبارتند از. شده اند

Cat5=100 Mhz Cat5e=200 Mhz Cat6 = 250,350 Mhz Cat7=600,1000 Mhz 

در رنگهاي  SFTPو گاهي فويل و شيلد دار  STPو شيلد دار  FTP، فويل آلومينيومي UTPع بدون شيلد كابل هاي بهم تابيده داراي انوا

عرضه مي شوند كه نوع آخري فاقد هالوژن مي باشد و در هنگام آتش سوزي دود سمي  LSZHو  PVCمختلف و با دو نوع ژاكت 

 .توليد نمي كند

 

  UTPمشخصه هاي كابل 

جدول زير انواع كابل . ، امكان استفاده ، نصب و توسعه سريع و آسان آنان ، فراهم مي آورد  UTPبا توجه به مشخصه هاي كابل هاي 

: را نشان مي دهد  UTPهاي 
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 گروه سرعت انتقال اطالعات موارد استفاده

 CAT1 مگابيت در ثانيه حداكثر تا يك و مودم ISDNسيستم هاي قديمي تلفن ، 

 CAT2 حداكثر تا چهار مگابيت در ثانيه Token Ringشبكه هاي 

 CAT3 حداكثر تا ده مگابيت در ثانيه 10BASE-Tو  Token ringشبكه هاي 

 CAT4 حداكثر تا شانزده مگابيت در ثانيه Token Ringشبكه هاي 

 ) يكصد مگابيت در ثانيه ( ، اترنت سريع ) ده مگابيت در ثانيه ( اترنت 

 )شانزده مگابيت در ثانيه (  Token Ringو شبكه هاي 

 CAT5 حداكثر تا يكصد مگابيت در ثانيه

 CAT5e حداكثر تا يكهزار مگابيت در ثانيه Gigabit Ethernetشبكه هاي 

 CAT6 حداكثر تا يكهزار مگابيت در ثانيه Gigabit Ethernetشبكه هاي 

هر . دارد) RJ-11(كانكتور فوق شباهت زيادي به كانكتورهاي تلفن . مي باشد RJ-45، از نوع  UTPكانكتور استاندارد براي كابل هاي 

) RJ:Registered Jack. (يك از پين هاي كانكتور فوق مي بايست بدرستي پيكربندي گردند

RJ- RJ-1   
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 نحوه بهم بستن كابلهاي شبكه 

به طور كلي دو نوع كابل در شبكه هاي كامپيوتري استفاده ميشود نوع اول كابلي است كه براي ارتباط سوئيچ به روتر ، سوئيچ به 

نوع دوم كابلي است كه براي ارتباط دو پايانه . گويند Straightكامپيوتر ، هاب به كامپيوتر به كار ميرود كه به اين نوع كابل مستقيم يا 

به سوئيچ ، سوئيچ به هاب ، هاب به هاب ، روتر به روتر ، كامپيوتر به كامپيوتر و روتر به كامپيوتر به كار ميرود كه به اين  مانند سوئيچ

 . گويند Crossنوع كابل 

 

 

 

 

شناخته مي  T-568Bو  T-568Aدر سوكت زدن سر كابل ها بايد ترتيب خاصي را در نظر گرفت كه دو ترتيب رنگ استانداردهاي 

اگر چه استفاده از ترتيب رنگهاي ديگر ممكن است درست جواب دهد اما به طور يقين خالي از اشكال نخواهد بود و شما را در . وند ش

و  T-568Bو T-568Aدر زير ترتيب رنگ در . عمل دچار نقص و كاستي هايي خواهد كرد به خصوص در سرعت واقعي شبكه

 . ده شده استهمينطور نحوه سوكت زني با شكل نمايش دا

 : T-568Bو  T-568Aبا استفاده از رنگ بندي  Straightنحوه ساخت كابل 

 اين روش آموزش داده شد T-568Bدركالس با توجه به كاربرد بيشتراستاندارد : توجه 
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) کامپيوتر به سویيچ(جهت ارتباط دو وسيله غير مشابه 
 :رنگ بندی هر دو سر کابل

+) TD(سفيد نارنجی-۱
) -TD(نارنجی-۲
+) RD(سفد سبز-۳
) NC(آبی-۴
) NC(سفيد آبی-۵
) -RD(سبز-۶
) NC(سفيد قهوه ای-۷
) NC(قهوه ای-۸

 
 

 : Crossنحوه رنگ بندي براي ساخت يك كابل 



 
مهندس مجيد عمراني                                : مباني فن اوري اطالعات                                        مدرس      www.omrani.x10.ir 

 

Page 67 

 

)  دو کامپيوتر با هم(جهت ارتباط دو وسيله مشابه 
: رنگ بندی یک سر کابل

+) TD(سفيد نارنجی-۱
) -TD(نارنجی-۲
+) RD(سفد سبز-۳
) NC(آبی-۴
) NC(سفيد آبی-۵
) -RD(سبز-۶
) NC(سفيد قهوه ای-۷
) NC(قهوه ای-۸

: و سر دیگر کابل
+) RD(سفيد سبز-۱
) -RD(سبز-۲
+ TD((سفيد نارنجی-۳
) NC(آبی-۴
) NC(سفيد آبی-۵
) -TD(نارنجی-۶
) NC(سفيد قهوه ای-۷
 )NC(قهوه ای-۸

 

 

  كابل كواكسيال  

براي انتقال  1936اين نوع كابل ها از سال . يكي از مهمترين محيط هاي انتقال در مخابرات كابل كواكسيال و يا هم محور مي باشد 

در اين نوع كابل ها، دو سيم تشكيل دهنده يك زوج ، از حالت متقارن خارج شده و . اخبار و اطالعات در دنيار به كار گرفته شده اند

در نوع ديگر كابل هاي كواكسيال ، به حاي اليه . در مغز و يك اليه مسي بافته شده در اطراف آن تشكيل مي گردد هر زوج از يك سيم

ماده پالستيكي . ماده اي پالستيكي اين دو هادي را از يكديگر جدا مي كند. مسي بافته شده ، از تيوپ مسي استوانه اي استفاده مي شود

ي يا شيشه اي در فواصل مختلف استفاده و مانع از تماس دو هادي با يكديگر شود و يا ممكن ممكن است بصورت ديسكهاي پالستيك

.  است دو هادي در تمام طول كابل بوسيله مواد پالستيكي از يكديگر جدا گردند
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. مي باشد) BNC (Bayone -Neill - Concelmanكانكتور استاندارد براي كابل هاي كواكسيال، از نوع 

 

  وريفيبر ن

فيبر نوري را هنگامي استفاده مي كنيم كه نياز به ارتباط بين مسافت . يكي از محيط هاي انتقال در شبكه هاي كامپيوتري، فيبر نوري است

و غالف ) core(در اين فيبرها، نور در اثر انعكاسات كلي در فصل مشترك هسته. متر و پهناي باند زياد داريم 100هاي بيش از 

)cladding( ،منابع نوري در اين نوع كابل ها، ديود ليزري و يا ديودهاي ساطع كننده نور مي باشند. انتشار پيدا خواهد كرد .

همچنين . تقسيم مي شوند... فيبرهاي نوري از نظر ژاكت به انواع مختلف از قبيل ضد جونده، واير استيل آرمورد، ضد آتش، ضد دود و 

، مصارف داخل ساختمان و كانالهاي پالستيكي و فلزي  Indoorمصارف داخل ساختماني متناسب با محل استفاده به سه گروه 

Indoor/Outdoor  و براي استفاده در فضاي آزاد و دفن در زير زمينOutdoor تقسيم مي شوند  .

 

: فيبر هاي نوري در دو گروه عمده ارائه مي گردند

 . يگنال در هر فيبر استفاده مي شودبمنظور ارسال يك س): Single-Mode(فيبرهاي تك حالته 

.  بمنظور ارسال چندين سيگنال در يك فيبر استفاده مي شود) : Multi-Mode(فيبرهاي چندحالته 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.baproducts.com/images/bnc-cabl.jpg&imgrefurl=http://www.baproducts.com/coaxcabl.htm&h=404&w=451&sz=13&hl=en&start=4&tbnid=F8_ljCRe6SI-PM:&tbnh=114&tbnw=127&prev=/images?q=bnc&gbv=2&svnum=10&hl=en�
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تا  1300طول موج از ( بوده و قادر به ارسال نور ليزري مادون قرمز ) ميكرون قطر  9و  8( فيبرهاي تك حالته داراي يك هسته كوچك 

و قادر به ارسال نورمادون قرمز از طريق ) ميكرون قطر  5/62و  50( فيبرهاي چند حالته داراي هسته بزرگتر . باشند مي) نانومتر 1550

LED مي باشند . 

اما در سرعتهاي گيگابيتي، فيبرهاي مالتي مود . كيلومتر مسافت را پاسخگو باشد 2مگابيت با  100تواند در سرعت فيبرهاي مالتي مود مي

مگابيت را  100فيبرهاي سينگل مود تا سرعت . كندمتر را پشتيباني مي 550فقط در حدود  50متر و مالتي مود  300در حدود فقط  5/62

. البته اين محدوديتها به دليل عدم توانايي تجهيزات اكتيو مي باشد. كيلومتر مي تواند پشتيباني كند 100تا مسافت 

: ه استيك فيبر نوري از سه بخش متفاوت تشكيل شد

 . هسته نازك شيشه اي در مركز فيبر كه سيگنا ل هاي نوري در آن حركت مي نمايند): Core(هسته 

.  بخش خارجي فيبر بوده كه دورتادور هسته را احاطه كرده و باعث برگشت نورمنعكس شده به هسته مي گردد): Cladding(روكش 

.  حفاظت فيبر در مقابل رطوبت و ساير موارد آسيب پذير، است روكش پالستيكي كه باعث ): Buffer Coating(بافر رويه 

هر يك از كالف . صدها و هزاران نمونه از رشته هاي نوري فوق در دسته هائي سازماندهي شده و كابل هاي نوري را بوجود مي آورند

.  محافظت مي گردند Jacketهاي فيبر نوري توسط يك روكش هائي با نام 

 

 

  نوريسيستم رله فيبر 

http://science.howstuffworks.com/enlarge-image.htm?terms=fiber+optics&gallery=1&page=1�
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 :سيستم رله فيبر نوري از عناصر زير تشكيل شده است

.  مسئول توليد و رمزنگاري سيگنال هاي نوري است : فرستنده

.  انتقال سيگنال هاي نوري را برعهده دارد: فيبر نوري

.  سيگنالهاي نوري را دريافت و رمزگشائي مي نمايد: دريافت كننده نوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
مهندس مجيد عمراني                                : مباني فن اوري اطالعات                                        مدرس      www.omrani.x10.ir 

 

Page 71 

 سيستمهاي هوشمند : نهم فصل       

 

ميالدي  1960البته فعاليت درزمينه اين علم از سال . ميالدي به عنوان يك دانش جديد ابداع گرديد 1965نام هوش مصنوعي در سال 

 .بودشروع شده

در . ها بودبا كمك رايانه رياضي هايقضيهو نيز اثبات  هابازيبيشتر كارهاي پژوهشي اوليه در هوش مصنوعي بر روي انجام ماشيني 

ها قادر خواهند بود چنين اموري را تنها با بهره گرفتن از تعداد بسيار زيادي كشف و جستجو براي آمد كه رايانهآغاز چنين به نظر مي

 .ها به انجام رسانندسپس انتخاب بهترين آن مسيرهاي حل مسئله و

 

علم و دانش توليد «عنوان پدر كه از آن به) John McCorthy( جان مكارتيبراي اولين بار توسط ) هوش مصنوعي(اين اصطالح 

نيز ) lisp(مخترع يكي از زبانهاي برنامه نويسي هوش مصنوعي به نام  آقاي جان مكارتي.شود استفاده شدياد مي» ماشينهاي هوشمند

 )دست بشر، غير طبيعي، مصنوعي ◌ٴ ساخته. (توان به هويت هوشمند يك ابزار مصنوعي اشاره كردبا اين عنوان مي. هستند

 .است) ركب از مواد مصنوعيم(به عنوان يك اصطالح عمومي پذيرفته شده كه شامل محاسبات هوشمندانه و تركيبي  AIحال آنكه 

هاي مشتركي چون ها در رشتهAI. ها استفاده كردبندي سيستمتوان تا حدودي براي معرفي ردهمي strong and weak AIاز اصطالح 

زش گيرند، كه مطابق آن باعث ايجاد يك رفتار هوشمندانه، يادگيري و ساعلم كامپيوتر، روانشناسي و فلسفه مورد مطالعه قرار مي

 .شودآن در ماشينها و كامپيوترها استفاده مي ◌ٴ شود و معموالً نوع پيشرفتهمي

  آزمون تورينگ
در . مطرح شد» محاسبات ماشيني و هوشمندي«اي به نام در نوشته 1950در سال  آلن تورينگآزموني است كه توسط  آزمون تورينگ

چنانچه . هاي كافي براي بررسي هوشمندي او بپرسدشود كه شخصي با ماشين تعامل برقرار كند و پرسشاين آزمون شرايطي فراهم مي

تا كنون هيچ . ماشين، تست تورينگ با موفقيت انجام شده استدر پايان آزمايش نتواند تعيين كند كه با انسان در تعامل بوده است يا با 

كوشش اين آزمون براي تشخيص درستي هوشمندي يك سيستم است كه سعي در . ماشيني از اين آزمون با موفقيت بيرون نيامده است

 .شبيه سازي انسان دارد

  تعريف و طبيعت هوش مصنوعي
 ◌ٴ است، و اين امر، به هيچ وجه مايهان اين علم باشد براي هوش مصنوعي ارائه نشدهدانشمند ◌ٴ هنوز تعريف دقيقي كه مورد قبول همه

در . استجانبه و فراگير تن به تعريف ندادهتر از آن، يعني خود هوش هم هنوز بطور همهمادر و اساسي ◌ٴ چرا كه مقوله. تعجب نيست

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF�
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ان زندگي خود را صرف مطالعه و تالش در راه يافتن جوابي به اين هايي از دانشمندان را سراغ گرفت كه تمام دورتوان نسلواقع، مي

 هوش چيست؟: اند كهسؤال عمده نموده

 :گيرندباور زير قرار مي 4اند بر پايه يكي از هايي كه در اين زمينه ارايه شدهاما اكثر تعريف

 كنندهايي كه به طور منطقي فكر ميسيستم

 كننديهايي كه به طور منطقي عمل مسيستم

 كنندهايي كه مانند انسان فكر ميسيستم

 كنندهايي كه مانند انسان عمل ميسيستم

هوش مصنوعي عبارت است از مطالعه اين كه چگونه «: شايد بتوان هوش مصنوعي را اين گونه توصيف كرد

 »دهندام ميها آنها را بهتر انجتوان وادار به كارهايي كرد كه در حال حاضر انسانكامپيوترها را مي
به عنوان مثال . مند به توليد ماشيني هستند كه دستورات مورد نياز را به صورت هوشمندانه انجام دهدمحققين هوش مصنوعي عالقه

ها، زبان شناسي، سخنراني و بندي، توانايي تشخيص جواب به سوال مصرف كننده، دست نويسريزي و زمانقابليت كنترل، برنامه

شود كه كانون مشروط است بر حل مهندسي تبديل مي ◌ٴ دارد به يك رشته AIمطالعه بر روي يك . ا داشته باشدشناسايي چهره ر

افزارهاي كاربردي، استراتژي بازيها مثل بازي شطرنج و بازيهاي ويدئويي يكي از مشكالت زندگي واقعي، علم معدن كاري، نرم

 .ها استدرك آن ◌ٴ ها، قوهAIبا ) هاسختي(ترين مشكالت بزرگ

شده كنند كه ماشينهاي هوشمند ساختهانگيز باشند، اما كارشناسان هوش مصنوعي ادعا ميتوانند شگفتهاي توليدشده ميتاحدي دستگاه

 .داراي درك واقعي و حقيقي نيستند

 هوش مصنوعي چيست؟

: تعاريف هوش مصنوعي
 )John McCarty--جان مك كارتي( هوش مصنوعي دانش ساختن ماشين ها يا برنامه هاي هوشمند است) ۱

) Reasoning(استدالل  Perception)(هوش مصنوعي شاخه ايست از علم كامپيوتر كه ملزومات محاسباتي اعمالي چون ادراك ) 2

 .را بررسي كرده و سيستمي جهت انجام چنين اعمالي را ارايه مي دهد) Learning(و يادگيري 

.  هوش مصنوعي مطالعه روش هايي است براي تبديل كامپيوتر به ماشيني كه بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد) 3
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پهناور تالقي و مالقات  ◌ٴ را بايد عرصه) Machine Intelligence(يا هوش ماشيني ) Artificial Intelligence(هوش مصنوعي 

شناسي، رياضيات، هاي اصلي آن را بايد در فلسفه، زبانها و ايدهريشه. ن قديم و جديد دانستها، علوم، و فنودانشبسياري از 

ها، فروع، و كاربردهاي گوناگون و فراوان آن را در علوم رايانه، علوم شناسي، نورولوژي، و فيزيولوژي نشان گرفت و شاخهروان

هدف هوش مصنوعي بطور كلي ساخت ماشيني است . هاي بسيار ديگرنهشناسي و پزشكي، علوم ارتباطات و زميمهندسي، علوم زيست

همچنين به تعاريفي براي . پرداخت» هوش«بايست به تعريف اما براي دسته بندي و تعريف ماشينهاي متفكر، مي. كند» فكر«كه بتواند 

با وجودي كه برآورده سازي نيازهاي . منديمنيز نيازمنديم و در نهايت به معياري براي سنجش هوش يك ماشين نياز» درك«و » آگاهي«

هاي اين شاخه از علوم در صنايع پزشكي، است، هم اكنون از فراوردهترين عامل توسعه و رشد هوش مصنوعي بودهصنايع نظامي، مهم

نرم افزارهاي ها و برداري و شناسايي عوارض، تشخيص صدا، تشخيص گفتار و دست خط و بازيرباتيك، پيش بيني وضع هوا، نقشه

 .شوداي استفاده ميرايانه

 

حتي افراد غير ماهر را قادر مي سازد تا كارهايي را كه قبالً توسط افراد متخصص و ماهر انجام مي گرفت، انجام  يك سيستم هوشمند،

 .مي باشد) AI(اين تنها، يكي از منافع سيستم هاي هوشمند است كه نمونه اي از كاربرد اقتصادي هوش مصنوعي . دهند

AIبيشتر حرفه اي ها توافق دارند كه .اصطالحي است كه معناي متفاوتي در برداردAI شامل مطالعه : اول. با دو ايده اصلي مرتبط است

يكي از تعاريف عالي . است...) كامپيوتر، روبات و ( مرتبط با ارائه اين عمليات ها توسط ماشين ها : دوم. عمليات تفكر در انسان است

AI رفتاري از يك ماشين كه اگر توسط انسان انجام مي شد، آن را هوش مي ناميدند«: ين استا«. 

 مفيدتر ساختن ماشين ها -3فهميدن اينكه هوش چيست؟  -2هوشمندتر شدن ماشين ها،  -1: هدف هوش مصنوعي عبارت است از

AI چندين مزيت اقتصادي نسبت به هوش ذاتي دارد. 

• AI زيرا ممكن است افرادي كه اطالعاتي دارند، . نفوذ كننده تر است اما هوش ذاتي ممكن است جنبه اقتصادي فناشدني باشد

تا زماني كه سيستم در برنامه هاي  AIآن اطالعات را با خود منتقل كنند و يا حتي آن داده ها را فروش كنند در حالي كه 

 .كامپيوتري تغيير نكند، باقي مي مند

• AI موقعيت هاي بسياري وجود دارد كه در آن به كارگيري و يا خريد يك . مي تواند نسبت به هوش ذاتي كم هزينه باشد

مثال، قضيه اي كه در باال توضيح داده (سيستم هوشمند، هزينه كمتري نسبت به نيروي انساني براي انجام كار مشابه است 

 ).شد

• AI  آنها . زيرا انسان ها اين چنين هستند. ي، خارج از قاعده و سرگردان استهوش طبيع. مستحكم و كامل و حسابي است

 .ممكن است كاري را مداوم انجام ندهند
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• AI به راحتي مي تواند با يكسري برنامه هاي . تصميم هايي كه با كامپيوتري اجرا و گرفته مي شوند. مي تواند جمع بندي شود

 .بندي اطالعات ذهن ذاتي مشكل استاما جمع . كامپيوتري جمع بندي و ذخيره شود

• AIانتقال اطالعات از يك شخص به شخص ديگري، معموالً نيازمند . ، انتقال و نگهداري اطالعات، را آسان تر نموده است

اما اطالعات موجود در كامپيوتر به راحتي از . يك دوره طوالني كارآموزي است و بعضي تجربيات، هرگز قابل انتقال نيستند

براي مثال، امروزه اطالعات مربوط به . منتقل يا كپي مي شود) در هر زمان و هر مكاني( پيوتر به كامپيوتر ديگريك كام

سفارشات تطابقي مشتريان با محصوالت دستگاه هاي آنالوگ، در شبكه هاي داخلي موجود است و هر مشتري در هر روز مي 

طالعات مي تواند به سرعت و با كمترين هزينه براي هزاران مشتري در جمع بندي ا. تواند، طبق نيازش از آنها استفاده كند

 .سرتاسر دنيا فراهم شود

 :دارد AIبا اين حال، هوش ذاتي چندين مزيت نسبت به 

اما . بيشتر گيرنده دستورات است و قابليت فهم و جذب اطالعات درانسان ذاتي است AIهوش ذاتي خالق است، در حالي كه  •

 .اين اطالعات بايد طبق دستورات خاصي به او داده شود در هوش مصنوعي،

اما در بسياري از سيستم هاي . هوش ذاتي باعث مي شود افراد از تجربيات حسي خود مستقيم سود ببرند و چيزي فرا بگيرند •

AI مي شود در ابتدا، اطالعات جمع آوري شده، توسط سنسورها، تفسير شده و سس با ضوابط خاصي براي كاربران آماده. 

هوش ذاتي باعث مي شود افراد قادر به درك ارتباطات بين چيزها باشند و كيفيت ها را احساس كنند و الگوها را تشخيص  •

 .داده تا چگونگي آيتم هاي متنوع با مناسبات مشترك را توضيح دهند

فاده كند و از آنها در حل شايد مهمترين چيز آن است كه هميشه منطبق انسان قادر است از محتوي تجربيات خود است •

عموماً قدرت و نيروي خود را با تمركز بسيار جدي به دست  AIبرخالف آنكه، سيستم هاي . مشكالت شخصي استفاده كند

 .مي آورند

آنها باعث مي شوند تا استفاده از كامپيوتر آسان تر . به نسبت زيادي موجود است AIبرخالف، محدوديت هاي روش هاي  •

عالوه براين، با گذشت زمان، حجم و وسعت اين محدوديت ها، . ت و داده ها در سرتاسر جهان استفاده شوندشده و اطالعا

 .كاهش مي يابد

روبات ها، سيستم هاي حسي را با سيستم هاي هوشمند وحركت هاي مكانيكي تركيب مي كنند، تا ماشين هايي با قابليت متنوه توليد 

همچنين در خط هاي توليدي، . تميزكاري وكارهاي ماده ديگري استفاده مي شوند نقاشي- وش كاري-اين روبات ها، اصوالً در ج. كنند

از روبات ها براي يافتن، حركت دادن، بسته بندي اقالم در . روبات ها به كار گرفته مي شوند. كه بسيار تكراري و يا خطرناك هستند

 .كارخانه هاي خودكار تجاري استفاده مي شود

 .تمام سيستم هاي هوشمند، سيستم خبره، داراي كاربرد تجاري بيشتري استدر ميان 
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 هاي خبرهسيستم

اين برنامه از اطالعاتي كه . برنامه هايي هستند كه رفتار يك انسان متخصص در يك زمينه بخصوص را تقليد مي كنند هاي خبرهسيستم

هاي خبره تا از اينرو سيستم. ر يك موضوع بخصوص استفاده مي كندكند جهت اعالم يك عقيده دها ذخيره مياستفاده كننده در آن

به منظور درك . هاي شما مطابقت داشته باشد بيابند به سوال كردن از شما ادامه مي دهندهنگامي كه بتوانند موضوعي را كه با پاسخ

ه و فرد ديگري كه مي خواهد از وي كردن آنچه يك سيستم متخصص انجام مي دهد مكالمه زير كه بين يك متخصص در امور ميو

 :توصيه اي در اين مورد دريافت كند را در نظر بگيريد

 

 آيا ميوه سبز است؟: متخصص -

 .خير: استفاده كننده -

 آيا ميوه قرمز است؟: متخصص -

 .بله: استفاده كننده -

 آيا اين ميوه روي درخت رشد مي كند؟: متخصص -

 .خير: استفاده كننده -

 آيا اين ميوه روي يك بوته رشد مي كند؟: متخصص -

 .بله: استفاده كننده -

 آيا اين بوته تيغ دارد؟: متخصص -

 .بله: استفاده كننده -

 !اين ميوه تمشك است: متخصص -

در حالت عمومي تر سيستم متخصص سعي . هدف از طراحي يك سيستم متخصص كامپيوتري در امر ميوه توليد اين مكالمه است

 .به استفاده كننده از خود در مورد موضوعي كه از آن مطلع است راهنمايي دهدكند كه مي
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سيستم هاي خبره برنامه هاي كامپيوتري هستند كه با «  اگر بخواهيم تعريفي از سيستم هاي خبره ارايه دهيم مي توان گفت

وجه تمايز اصلي سيستم هاي خبره نسبت به . استفاده از قواعد مورد استفاده متخصصين به حل مسايل در زمينه اي خاص مي پردازند

ر برنامه هاي كاربردي معمولي داراي هاي كاربردي گذشته آن است كه از استدالل مبتني بر استنباط و استنتاج استفاده مي كند دبرنامه

الگوريتم و روش حل مساله ثابتي هستيم اما در روش هاي شهودي مي توان با آزمون و خطا مسايل دشوارتري را حل كرد و به جواب 

 .رضايت بخش رسيد 

كساني كه به كاربرد آن مفهوم سيستم هاي خبره بر اين فرض استوار است كه دانش متخصصين در حافظه رايانه ضبط و در دسترس 

يك سيستم پشتيباني تصميم شامل برنامه هايي است كه منعكس كننده چگونگي اعتقاد يك مدير در حل . دانش نياز دارند، قرار گيرد

يك سيستم خبره، ازطرف ديگر فرصتي براي تصميم گيري ها پيش مي آورد كه از قابليت هاي مدير افزون تر است . يك مساله مي باشد

مايز ديگر بين سيستم خبره و سيستم پشتيباني تصميم، توانايي سيستم خبره در توصيف نحوه استدالل جهت نيل به يك راه حل ت.

 .اغلب اوقات شرح نحوه دست يابي به يك راه حل، از خود راه حل ارزشمندتر است. خاص است

به صورت عددي بوده و برنامه ها، تاكيد بر استفاده شود، اصوال  داده هايي كه به وسيله برنامه هاي سيستم پشتيباني تصميم استفاده مي

از روش هاي رياضي دارند، ليكن داده هايي كه به وسيله سيستم هاي خبره به كار مي رود نمادي تر بوده و اغلب به صورت متن 

 .رندبرنامه هاي سيستم هاي خبره بر به كارگيري برنامه هاي منطقي تاكيد دا. تشريحي مي باشند

 مزاياي يك سيستم خبره چيست؟

 .ميزان مطلوب بودن يك سيستم خبره اصوال به ميزان قابليت دسترسي به آن و ميزان سهولت كار با آن بستگي دارد
 :كرد بنديزير دسته صورت به توانرا مي خبره هايسيستم مزاياي

 سيستم يك گفت توانتر ميطور ساده گيرد و بهكامپيوتر دراختيار قرار مي از طريق بسياري تجربيات: دسترسي افزايش قابليت •

 .است تجربيات ، توليد انبوهخبره

 .يابدميكاهش طور زيادي كاربر به براي تجربه كسب هزينه:هزينهكاهش •

 .باشد نيز بكار رود و خطرناك سخت انسان براياست  ممكن كه تواند در محيط هاييمي خبره سيستم: خطر كاهش •

 .ميرند و فنا ناپذيرندها نميمانندانسان به عبارتي. و پايدار هستند دائمي خبره هايسيستم: بودن دائمي •

 .باشد فرد خبره چندين هايوآگاهي تجربيات تواند مجموعمي خبره سيستم يك: چندگانه تجربيات •

 توطئه مديرشان كنند و يا عليهنمي شوند، اعتصابو بيمار نمي خسته وقت هيچ خبره هايسيستم: اناطمين قابليت افزايش •

 .آيدپديد مي حاالتي چنين در افراد خبره اغلب كه كنند، درصورتينمي
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. نمايد را تشريح گيرينتيجه به شده منتهي استداللي تواند مسير و مراحلمي خبره سيستم يك): Explanation( تبيين قدرت •

 گيريتصميم را در زمان هاي عمل توانند ايننمي) …و تمايل ، عدمخستگي( مختلف به داليل اوقات اغلب اما افراد خبره

 .دهدمي افزايش گيريتصميم بودن شما را در مورد صحيح ، اطمينانقابليت اين. دهند انجام

 .دهندمي جواب وقت  و دراسرع ، سريعخبرههاي سيستم:سريعدهيپاسخ •

ديگر،  و يا عوامل به خاطر فشار روحي فرد خبره يك است و مورد نياز، ممكن اضطراري در مواقع: حاالت در همه دهيپاسخ •

 .را ندارد معايب اين خبره سيستم نكند ولي گيريتصميمصحيح 

 .قرار دهد را در دسترس از تجربيات كند وانبوهي عملتجربه پايگاه تواند همانند يكمي خبره سيستم: تجربه گاهپاي •

مثال  كه صورت بدين. كند عمل خودآموز هوش تواند همانند يكمي خبره سيستم): Intelligent Tutor(كاربر آموزش •

 .خواهندمي را از آن سيستم استدالل و روش دهندمي خبره سيستم را به هايي

امر  اين. است گوناگون جغرافيايي هايمكان به آن انتقال ، سهولتخبره سيستم مزاياي از مهمترين يكي: دانش انتقال سهولت •

 .استرا ندارند، مهم متخصصان خريد دانش استطاعت كهكشورهايي  توسعه براي

 :معايب

در .اطالعاتي كه بايد جمع آوري شود، هميشه در دسترس نيستند و به راحتي از انسان به دست نمي آيد: محدوديت مهارت ها •

 .بعضي مواقع، افراد حرفه اي حاضر نيستند اطالعات خود را ارائه دهندو يا اطالعات ارائه شده كامل و صحيح نيست

 .فرد حرفه اي براي شكل ارائه مي كند، ممكن است با هم متفاوت باشد روشي كه: فقط يك راه حل درست ارائه نمي شود •

كاربران سيستم هاي حرفه اي، ممكن است به طور كامل استفاده مناسبي از سيستم نداشته باشند : محدوديت هاي شناخت زبان •

 .و آن به خاطر محدوديت هاي زباني آن است

مي كند، مثل تشخصيص عيب  در بعضي كارها و زمينه ها خوب عمل تنها ES: كمتر زمينه هاي موضوعي تعريف شده است •

 .در ماشين آالت

بسياري از سيستم هاي حرفه اي، وسيله مستقلي براي چك كردن راه حل هاي شان ندارند كه آيا : پيشنهادهاي خطاي اتفاقي •

 اين راه جل ها صحيح و معقول بوده است يا خير؟

سيستم براي بيان اطالعات و آمار و ارتباطات آنها استفاده مي كند، اغلب توسط همه  فناوري هايي كه: محدوديت لغت نامه •

 .قابل فهم هستند

، اغلب از افراد خبره و مهندس اطالعاتي بدست مي آيد كه اغلب كمياب و گران ESحمايت و كمك در ساختن : هزينه ها •

 .هستند

 .ه ماشين آالت، اعتماد داشته باشدكاربر صد درصد، نمي تواند ب: عدم اعتماد كامل كاربران •
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، اغلب مسئوليت راهنمايي و راه حل هاي اشتباه و نادرست خود را بر ESيك سيستم : مسئوليت پذيري كارها و اطالعات •

 .عهده نمي گيرد

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزوي موفقيت

 مجيد عمراني

 91بهار 
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