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  بھ نام خدا
   کامپیوتري پرکاربرد اصطالحات

    Active Desktop :در تواند مي وب صفحھ قابلیت این از استفاده با کھ وب صفحات در موجود است قابلیتي Desktop شما 

Upload شود.  

    Alfa :نسخھ از پس کھ است اي نسخھ Beta کار آماده و مشکل بدون برنامھ نسخھ این در کھ آید مي افزاري نرم ھر در 

  .است

    Access Control List :و مجاز کاربران کننده تعیین.(ھا پوشھ و فایلھا بھ دسترسي براي قابلیت نوعي واقع در اصطالح این 

  )ھا پوشھ و فایلھا بھ دسترسي جھت غیرمجاز

    Anonymous FTP :بھ ناشناس کاربر یک عنوان بھ دھد مي اجازه شما بھ کھ است اینترنت در فایل انتقال پروتوکل نوعي 

  .بگیرید را خود فایل و شده متصل شبکھ

    Attributes :مانند داد فایل یک بھ توان مي کھ است صفاتي Read Only.  

    Audio CD :نوع یک CD پخش دستگاه توسط کھ معمولي صوتي CD کرد گوش را آن توان مي کامپیوتر یا.  

    Auditing :پسوند با ھایي فایل در.(شود مي انجام کامپیوتر یک در روزانھ کھ عملیاتي ثبت فرآیند log(  

    Baud :طریق از اطالعات انتقال سرعت Modem.  

    Beta :مي عرضھ و تولید ویندوز یا افزار نرم آن آزمایش جھت کھ ویندوز یا افزار نرم ھر بھ مخصوص است اي نسخھ 

  .شود

    Bit :مخفف Binary Digit است کامپیوتر در شمارش واحد کوچکترین و.  

    BMP :مخفف Bitmap است گرافیکي فرمت یک و.  

    Boot :را کامپیوتر یک اندازي راه فرآیند Boot گویند.  

    Cache :درون پنھان اي حافظھ CPU کامپیوتر سرعت افزایش جھت.  

    Capture :کامپیوتر در فایل یک صورت بھ تصاویر ذخیره.  

    CD-R :مخفف Recordable Compact Disk .یک روي بر اگر CD عبارت CD-R کھ است معنا این بھ کردید مشاھده را 

  .کرد رایت CD این روي بر توان مي بار یک فقط

    CD-RW :مخفف Rewriteable Compact Disk .از نوعي CDرایت ھا آن روي بر بار چندین توان مي کھ ھاست 

  )خالي فضاي داشتن درصورت.(کرد

    CD-ROM :مخفف Compact Disk Read Only Memory خواندن قابلیت کھ است) افزاري سخت( دستگاھي و CDرا ھا 

  .دارد
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    Character :گویند حرف یک یا عالمت یک بھ.  

    Chat :بپردازید دیگران با گفتگو و بحث بھ توانید مي آن توسط کھ است اي برنامھ.  

    Client :آن بھ نماید استفاده دیگر کامپیوترھاي توسط شده گذشتھ اشتراک بھ منابع از شبکھ یک در کامپیوتري ھرگاه Client 

  .گویند

    Clip :گویند صوتي فایل یک یا و فیلم یک از قسمتي.  

    Clipboard :مي کپي را فایلي کھ زماني.(شود مي ذخیره آن در موقت صورت بھ اطالعات کھ است رایانھ حافظھ از قسمتي 

  )شود مي ذخیره قسمت این در موقت صورت بھ فایل این نمائید

    CMOS :شود مي تغذیھ کوچک باطري یک ي وسیلھ بھ کھ مادربرد روي بر موجود حافظھ بھ.  

    Cookie :شوند مي ذخیره کامپیوتر روي بر سایت وب یک کردن باز ھنگام کھ کوچکي ھاي فایل.  

    Theme :شود مي ویندوز ظاھر در تغییراتي موجب کھ کلي ھاي حالت بھ.  
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