


گاهیدانشمرکزاینشهربابک،کاربردی-علمیآموزشمرکزاساسنامهطبق
ایجاد،دانشارتقاءآنهدفکهاستآموزشیوپژوهشیتحقیقاتی،مرکزیک

غفارودانشجو.استافراددرنهفتهاستعدادهایتحریکوالزمهایمهارت
یترعاحیندرچگونهآموزدمیکهاستایفرهیختهمرکزاینالتحصیل

اینتواقعی.دهدارائهمطلوباجراییعملکردعلم،مطابقاستانداردهایجنبه
ریکارگیبهبابتوانددانشجویاوآموختهدانشرود،میانتظارکهاست

بارافنیدانشای،حرفهوشغلیهایمهارتدرخوددانشازسطوحی
مایدنارائهجامعهبهراجدیدیخدماتیامحصولکرده،ترکیببازارنیازهای

هایبخشتمامدرفناوریسطحارتقایووریبهرهافزایشهدفزیرا
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ایی با  آشنایی با مفاهیم اولیه فناوری اطالعات و ارتباطات و آشن: هدف درس
مهارت های مقدماتی فناوری اطالعات و کاربردهای آن در کسب و کار

وفصل6شاملکهاستکاردانیمقطعمشترکمهارتدروسجزودرساین
اولسهجلشروعازقبلبایستیدانشجو.باشدمیبخشچندشاملفصلهر

حداکثرتهداشکهتحقیقاتیزمینهوعالقهحسببرونمودهمطالعهراهابخش
.نمایداعالممدرسبهاولجلسهدروانتخابرابخش2
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فرم ارزیابی دانشجو توسط مدرس بر اساس روش تدریس یاران 

نمره توضیحات مورد نظرآیتم ردیف

5 هبتوجهباراخودتحقیقداردفرصتدانشجوچهارمتادومجلساتطی
آماده(رووپشتصفحه10حداقل)درصد70کردهمعرفیاستادکهمنابعی

.دهدنشاناستادبههاکاستیوکمرفعجهتو

تحویل به موقع تحقیقنمره 1

1 کردنکپیازوباشدداشتهکیفیتمحتواییوویرایشینظرازبایدتحقیق
.شودخودداریجداًضروریغیرونامعتبرمطالب

کیفیت تحقیق 2

3 محتوایهببایددانشجو.شودمیشروعبعدبهپنجمجلسهازتحقیقارائه
مایدنخودداریمطالبمداومکردنحفظوروخوانیازوباشدمسلطتحقیق

ارائه تحقیق 3

2 دباشمحولهتمریناتدادنانجاممنزلهبهتواندمیاستادباهمکاری ادو همکاری با استکالسدر نظم 4

1 خودمحولهتحقیقازجوابهمراهبهچهارجوابیسوال10بایستیدانشجو
باشنداندارداستعلمینظرازاستادتشخیصبهبایدسواالت.نمایدتایپرا

.نیستندقبولقابلوگرنه

نمره طراحی سواالت 5

2 .گردداستادتحویلایمیلطریقازبایدسواالت11جلسهدر تحویل سواالت 6

6 شدهشگاهدانانتشاراتتحویلکهدانشجویانسواالتبانکازپایانیآزمون
.آیدمیعملبه

آزمون کتبی 7
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رئوس مطالب

اینترنت: فصل دوم

Wordنرم افزار : فصل چهارم



تاریخچه فناوری اطالعات

نسل های فناوری اطالعات

جامعه اطالعاتی

مفهوم کار از راه دور

نیروی کار فناوری اطالعات

هابه کارگیری و پیاده سازی فناوری اطالعات در سازمان

اجزای فناوری اطالعات

واحدهای اندازه گیری اطالعات

شبکه های اطالعاتی



تاریخچه فناوری اطالعات

بهالمقدورحتیرااطالعاتفناوریتاریخچهازمختصریومفیدمطالببتواندبایستیدانشجو
چهاز،زمانیچهدروچیستاطالعاتفناوریبداندبایدنماید،ارائهسایرینبرایمصورطور

است؟؟گردیدهایجادکسانیچهتوسطکاربردی،چهبرایاجزایی،

.بزندشخمحالبهتاگذشتهدررااطالعاتفناوریپیدایشرونداینکهخالصه

پردازش،همانابزاراینکهابزارسرییکازاستفادهعلمیعنیاطالعاتفناوریمثال
.ودشمیاعمالاطالعاترویبرکهاستامنیتانتقال،توزیع،ذخیره،آوری،جمعنگهداری،

وارهاغدرهانقاشیاولینباکهداردسالهزارازبیشتروطوالنیتاریخیاطالعاتفناوری
هایرایانهتوسعهبارونداین.شدشروع1500هایسالدرچاپاختراعونوشتنابداع

امروزیالعاتاطفناوری.یافتادامهبیستمقرندومنیمهدرتجاریهایسیستموالکترونیکی
...ودارد1۸70دههدرتلفنو1۸30دههدرالکترونیکیتلگرافابداعدرریشه2000سالدر
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نسل های فناوری اطالعات

راالعاتاطفناوریهاینسلازمختصریومفیدمطالببتواندبایستیدانشجو
بهبخشنایشودمیتوصیه.نمایدارائهسایرینبرایمصورطوربهالمقدورحتی

باشدقادربایددانشجو.شودانتخاباطالعاتفناوریتاریخچهبخشهمراه
مهباراهانسلوتشریحهاآنکاربردومثالذکربارانسلهرهایویژگی
.نمایدمقایسه

1955تا1946اولنسلمثال:
اطالعاتبتوانندکهبودندکامپیوترهاییدنبالبههادولتدوم،جهانیجنگآغازبا

مانجاسرعتبههمراخوداطالعاتیمحاسباتوکنندهذخیرههاآندرراخودسرّی
..وردندککامپیوترصنعتدرگذاریسرمایهبهشروعهادولتدلیلهمینبه.دهند
...دومنسل
...سومنسل

...و
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جامعه اطالعاتی

راعاتیاطالجامعهازمختصریومفیدمطالببتواندبایستیدانشجو
ایستیبدانشجو.نمایدارائهسایرینبرایمصورطوربهالمقدورحتی
راآنعناصروهاویژگیوتعریفرااطالعاتیجامعهباشدقادر

.نمایدتشریح
ه هایرساناطالعاتیخدماتبهوابستهجامعه ایاطالعاتیجامعهمثال

بریشتربسلطهباوجوامعدیگرازسریع ترآهنگیباواستهمگانی
جامعه ای،چنیندر.می رودپیشتجربیوعلمیاندوخته های

ر منظوبهافراددرتحولایجادبرایانتقالواقعیعاملارتباطات
نندهتعیین کعاملاطالعاتیارزش هایواستاطالعاتبهدستیابی

...ومی شودمحسوبجامعهتوسعهدر
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دورراهازکارمفهوم

یاوردبمثالچندخصوصایندروشودآشنادورراهازکارمفهومبابایستیدانشجو.
باشد،اشتهدراآنانجامتواناییتنهاییبهفردکهشودمیگفتههاییشغلبهدورکاری

.یرندگبهرهاطالعاتفناوریهایقابلیتازونباشندخاصیمکانوزمانبهوابسته
امانجراخودشرکتیاادارهبهمربوطکارهایهمانجاازونشستهخانهدرفردیمثال
.شودحاضرکارسراینکهبدونبخواهد،کهزمانهردرودهدمی

غالاشتترافیک،میزانکاهشافراد،روحیهبردنباال:بهتوانمیدورکاریمزایایاز
.کرداشاره...ومعلولین

سی،انگلیزباناحتماالوایرایانهسوادضرورت:بهتوانمینیزدورکاریمعایباز
.کرداشاره...واجتماعیتعامالتوشغلیارتباطاتکاهش

(مجازیدانشگاه:راهنمایی).بیاوریدمثال:تمرین
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اطالعاتفناوریکارنیروی

اتاطالعفناوری.شودمیمحسوباطالعاتیجوامعرکنمهمترینانسانینیرویقطعا
هدهعازمشاغلیچنینموفقاجرایگمانبیواستشدهجامعهدرشغلیتحوالتموجب
.ندباشبرخورداراطالعاتفناوریزمینهدرالزمهایمهارتودانشازکهآیدمیبرافرادی

شوندمیتقسیمکلیگروهسهبهاطالعاتفناوریکارنیروینیازمورددانشوهامهارت:
اطالعاتفناوریدربارهفنیدانش
(بودجهوزمانبندیپروژه،هایهزینهتشخیصنظیر)تجاریوصنعتیدانش
(تیمیکاربرایالزمهایمهارتمعنیبه)دهیسازمانوارتباطیهایمهارت
نویسبرنامه،افزارنرممهندسشبکه،تکنسینانیمیشن،سازندهبهتوانمیمشاغلجملهاز

.کرداشاره...و

رالشغآنانجامدرالزمهایمهارتوبزنیدمثالراشغلیک:تمرین
(اطالعاتفناوریزمینهدرالزممهارت).ببریدنام
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هاسازماندراطالعاتفناوریسازیپیادهوکارگیریبه

باعثنتیجهدرودهدمیافزایشراهاسازمانتواناییاطالعاتفناوری
.شودیممشتریرضایتجلبوکیفیتبهبودمحصوالت،تنوعافزایش

استدورکاریشداشارهقبلاسالیددرکهآنمهمکاربردهایازیکی.

ازتفادهاسنحوهوزدهمثالراسازمانیقسمتایندربتواندبایستیدانشجو
یکمثالکند،بیانراسازمانآندراستفادهمورداطالعاتفناوریانواع

!دانشگاه
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اطالعاتفناوریاجزای

اجزای فناوری  
اطالعات

سخت افزار

پرینتر، رسام و 
...

واحد پردازش 
مرکزی

حافظه

نرم افزار

نرم افزار  
کاربردی

نرم افزار  
د  فتوشاپ، اتوک

...و 

نرم افزار  
سیستم عامل

سیستم عامل  
...ویندوز و 

.یح دهددانشجو بایستی بتواند برای تمامی موارد مذکور مثال بزند و به اختصار توض: تمرین



اطالعاتگیریاندازهواحدهای

کنیممیکارآنباوهستیممشغولخودکامپیوترحافظهباروزهرماهمه.
ییکامروزهکههم(دیسککول)مموریفلشمانندحملقابلهایحافظه

احدوچهازکامپیوتریهایحافظهکهدانیممیواقعاآیااما.هاستضرورتاز
؟استبزرگتردیگریازواحدکداموهستندهایی

دهدمیدستوروبرنامههاکامپیوتربه1و0اعدادازاستفادهباانسانواقعدر.
یاوحرفیکنماد(11010001مثل)اعداداینازتاهشتهر؟چطوریاما

کامپیوتربهراAحرفبتوانیماینکهبرایپس.باشدمینمادیکیاواعداد
.کنیممیاستفادهاعداداینازتاهشتازبفهمانیم

قیهبکنیدجستجوحالاست«بیت»حافظهواحدکوچکترین
کدامند؟حافظهواحدهای
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اطالعاتیهایشبکه

اطارتبیکدیگربادهدمیاجازههاسازمانوافرادبهسازیشبکه
بهکدیگریباکمایهزینهباومؤثرصورتیبهرامنابعونمایندبرقرار

محلدرترپرینیکازهمزمانتوانندمینفرچندمثالبگذارنداشتراک
.نماینداستفادهخودکار

خودشتبشریسزندگیالینفکجزاالنکهاینترنتدانیدمیحتما
.استهآمدوجودبهشبکهچندیناجتماعازکهاستبزرگشبکهیک

دهیدشرحآنسازندهاجزایهمراهبهراشبکهیک:تمرین.
دانشگاهکامپیوترکارگاهشبکهمثال

میمندمحمودیالهه :مدرس
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برخی از کاربردهای اینترنت

آشنایی با پنجره اصلی مرورگر اینترنت

جستجو در اینترنت

نحوه ثبت نام و ایجاد پست الکترونیکی

مختصری پیرامون تجارت الکترونیکی



اینترنتکاربردهایازبرخی

کنیممیاستفادهوفوربهاینترنتفناوریازماهمهامروزه.

واژهمخففاینترنتInterconnected Networksشبکهمعنایبه
همبهایرایانههایشبکهازکهجهانیایسامانهپیوسته،همبه

.نمایندمیادهاستفیکدیگرباارتباطبرایپروتکلازکهاستپیوسته

ودشمی...وهزینهوقت،درجوییصرفهباعثاینترنتازاستفاده.

فروشوخریداطالعات،جستجویمثلزیادیکاربردهایاینترنت
.دارد...ونامهارسالگروهی،مکالمهکاال،

بهرااینترنتکاربردهایازبرخیبخشایندربایستیدانشجو
.نمایدتشریحعملیصورتبهمثالهمراه

میمندمحمودیالهه :مدرس
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اینترنتمرورگراصلیپنجرهباآشنایی

وبصفحاتدرگذاروگشتامکانکههستندافزارهایینرممرورگرها
.کنندمیفراهمرا(اینترنت)

میهاآنترینمتداولازکهشدهارائهاالنبهتازیادیمرورگرهای
Internetبهتوان Explorer،Firefox،Google Chromاشاره
.کرد

اشتهدمرورگرهاتاریخچهبامختصریآشناییبایستیدانشجو
دهد،شرحعملیصورتبهرامرورگر2باکارنحوهحداقلوباشد
چهوشدهتشکیلاجزاییچهازکنند،میکارچگونهاینکهمثال

ینکهاخالصهو.برشمردراهاآنمعایبومزایا.دارندهاییقابلیت
.کندمقایسههمباراهاآن
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اینترنتدرجستجو

بشرزندگیالینفکجزءامروزهاینترنتدرجووجستگفتتوانمیجرئتبه
اویحکهاستوبصفحههامیلیونبردارندهدراینترنتجهانیشبکه.است

.باشندمیزیادیاطالعات

یموتورهاترینمتداولاز.شویممیآشناجستجوموتورهایباکهاینجاست
.کرداشارهbingوgoogle،yahooبهتوانمیجستجو

بایدبنابراینباشندمعتبرتوانندنمیاینترنتدرموجوداطالعاتتمامی:مهمنکته
.کرداستفادهمعتبرهایسایتازاطالعاتجستجویجهتهمیشه

شرحلیعمطوربهراخوبجستجوییکبتواندبایستیبخشایندردانشجو
اینکهیاکنیم؟؟دریافتمعتبرسایتیکازراعلمیمقالهیکچگونهمثالدهد

کنیم؟؟عملشکلچهبهمطالببهترسریعدسترسیبرای
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(E-Mail)الکترونیکیپستایجادونامثبتنحوه

بهتوانمیسنتیپستبهنسبتالکترونیکیپستعمدهمزایایاز
.کرداشارههزینهدرجوییصرفهوارسالسرعت

بهتوانمیالکترونیکپسترایگانهایسرویسازGoogleو

YahooوخارجدرMihanmailوIranmailاشارهایراندر
.کرد

دارایکالسجلساتابتدایازبایددانشجوهاهمه:تمرین
مجازییفضادربتوانندباید.باشندالکترونیکیپستآدرس
آناربردیکاجزایوبدهندپاسخوبفرستندایمیلبسازند،ایمیل

.دهندشرحرا

میمندمحمودیالهه :مدرس
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الکترونیکیتجارتپیرامونمختصری

ایخدماتکاال،تحویلوسفارشپرداخت،فروش،وخریدمعامله،انجامبه
.ویندگمیالکترونیکیتجارتشودمیانجاماینترنتتوسطکهاطالعات

ی،تجارفرایندهایشدنآسانبهتوانمیالکترونیکیتجارتمزایایاز
واربازبهدسترسیبهبودمکتوبات،هزینهنظیراداریهایهزینهکاهش
.ستنیهمعیببیالبتهکهکرداشاره...ومشتریانبرایتنوعافزایش

بهراروشفوخریدآنالینسایتیکبتواندبایستیبخشایندردانشجو
یککلیطوربهاینکهودهدشرحراآناجزایونمایدمعرفینمونهعنوان
چهخودمشتریانجذببرایشود،میساختهشکلچهبهتجاریسایت

...ودهدمیانجاماقداماتی

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



نگاهی کلی به ویندوز

نمای ویندوز

مدیریت فایل ها

نصب و حذف یک برنامه نرم افزاری



ویندوزبهکلینگاهی

ویندوز(Windows)اربرانککهاستکاربربرایگرافیکیرابطیکواقعدر
پنجرهابانتخبرای)ماوسوکلیدصفحهازاستفادهباسازدمیقادررارایانه

.بروندرایانهدرخوددلخواهمکانبه(هاآیکنومنوهاها،

تانسخهچنددرمایکروسافتافزارینرمشرکتتوسطویندوزعاملسیستم
ورژنباالترین،10ویندوزحاضرحالدرکهاستشدهعرضهبازاربهحالبه

.باشدمیبازاردرموجود

یخچهتارازقدریوشودآشناعاملسیستممفهومبابایستیدانشجو
باوردببنامعاملسیستماینهایقابلیتازنماید،تشریحراویندوز

.نمایدقیاسدیگرهایعاملسیستم

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



ویندوزنمای

7ندوزوینسخهازدانشگاههایسیستمکهآنجاییازقسمتایندر
ایرسبرایویندوزکلینمایدادننشانهدفوکنندمیاستفاده

انهمازمحققدانشجویشودمیتوصیهبنابرایناستدانشجوها
.نمایداستفاده7ویندوز

فولدر،،فایلآیکن،مثلپایهمفاهیمیکسریبابایستیدانشجو
وشودآشنا...وهاپنجرهاستارت،منویوظیفه،نواردسکتاپ،
رویربهاآیکننمایشویندوز،زمینهپستصویرانتخابهمچنین
.بگیردیادرا...ووظیفهنواراجزایباکار،دسکتاپ

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



هافایلمدیریت

ًاشدباهمیتحائزتواندمیهافایلکردنمدیریتوسازماندهیقطعا.
دیبندسته...واندازهنوع،نام،اساسبرشوند،گذارینامهافایل

...وشودتهیهپشتیبانهافایلازشوند،

ویندوزپنلکنترلدرموجودتنظیمات(Control Panel)باالخص
ریحتشعملیصورتبهبایدحتماهستندترمتداولکهرامواردی

:مثلگردند

System and Security ، Network and Internet ،Programs ،User 

Account ،Region and Language ،Device and Printer ،Font ،

Internet Option ،Windows Update ،Display ،Folder Option ،

System ،Sound ،Windows Firewall …

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



افزارینرمبرنامهیکحذفونصب

داریم؛زارافنرمنوعدوکلیطوربهاینکهوشدآشناافزارنرماصطالحباباید
.کاربردیافزارنرموسیستمیافزارنرم

یستمسرویبرنیازمانکردنبرطرفجهتافزارهایینرمکهاستنیازگاهی
.کنیمنصب

مثلدشوآشناکاربردیافزارنرمچندینبابخشایندربایستیدانشجو:

Microsoft Office ،Photoshap ،Winzip ،Acrobat Reader ،

Antivirus ،Player ،IDM ,…

حذفارهاآننهایتدروآشناهاآنکارنحوهباونصبراهاآنبتواندبایستی
.نماید

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



 کاربردهای نرم افزارWord

 شروع کار با نرم افزارMicrosoft Word

کار با اسناد

 شناخت محیط سندها درWord

قالب بندی نوشته ها

 جدول ها درWord



Wordپردازواژه

افزارنرماینمتداولهایکاربردومعرفیبهکلیطوربهفصلایندر
:پردازیممی

رایانهباوزهامرشد،میانجامسنتیشیوهبهگذشتهدرکهکارهاییازبسیاری
زارش،گایجادنامه،تهیهمانندکارهاییشود،میانجامبیشتریسهولتو

وشودمیانجامرایانهتوسطنیز...ومجلهوروزنامهکتاب،نشرمقاله،تهیه
.استپردازواژهافزارنرمفوقمواردایجادبرایافزارنرمترینرایج

وآراییصفحهاصالح،ایجاد،منظوربهآنازکهاستافزارینرمپردازواژه
اشکالورتصاویحاویاستممکنکهشودمیاستفادهمتنیصفحاتتولید

.باشدنیزگرافیکی

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



میادهاستفدنیاسراسردرکاربرهامیلیونکهپردازواژهمشهورترین
Microsoftافزارنرمکنند، Wordافزارهاینرممجموعهاز

Microsoft Officeاست.

محیطدرراخودعلمیتحقیقبتواندبایستیدانشجوWord

ضروریبنابراین.دهداستادتحویلدرستیبهراآنونمایدویرایش
:بگیردیادافزارنرماینازرازیرموارداست

ونت،فاندازهتغییرسند،ذخیرهجدید،سندیکایجادافزار،نرماجرای
باازیبوتصاویردرجمناسب،ترازبندیایجادمتن،رنگوفونتنوع

Textقابلیتازاستفاده،Shapesازاستفادهجدول،رسمتصاویر،

Box،Header Footer،Find،Replace،Equation،Symbol،
Hyperlink،Page Number،Margins،Size،...

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



 کاربردهای نرم افزارPowerPoint

 آشنایی با محیط نرم افزارPowerPoint

ایجاد یک نمایش جدید



PowerPointافزارنرم

افزارنرماینمتداولهایکاربردومعرفیبهکلیطوربهفصلایندر
:پردازیممی

ایحرفهکامالصورتبهاطالعاتنمایشوسازیآمادهبرایافزارنرمایناز
برایراخوداطالعاتتوانیدمیافزارنرماینازاستفادهبا.شودمیاستفاده
توانیدیمحتیکنید،آمادهپروژکتورورایانهنمایشگراینترنت،روینمایش

.کنیداضافهخودنمایشبهنیزراویدئووموسیقیصدا،

کلهبجمعیارائهجهتراخودتکمیلیتحقیقنهایتدربایستیدانشجو
مواردمیتمارعایتبهتوجهباالبته.نمایدآمادهپاورپوینتصورتبهکالس
.مدرسسویازشدهخواسته

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



PowerPointافزارنرم

دروبگیردیادافزارنرماینازدانشجورودمیانتظارکهرامواردی
:نمایداعمالخودطرح

وعناندازه،نظرازمتنویرایشفایل،ذخیرهاسالید،حذفوساخت
ازاستفاده،Shapesتصویر،درج،...وترازبندیقلم،رنگقلم،

Hyperlink،Action،TextBox،Video،Audio،

Theme،Transition،Timing،Animation،…

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



امنیت اطالعات

اصول مهم در امنیت سیستم های رایانه ای

فشرده کردن فایل ها و رمزنگاری

یستمطرز تهیه نسخه پشتیبان از فایل های موجوددر س

ویروس ها و انواع متداول آن ها



اطالعاتامنیت

هایسیستمواطالعاتازمراقبتوحفاظتمفهومبهاطالعاتامنیت
ومخاطرات.استتهدیدومخاطرههرگونهمقابلدراطالعاتی

غیرهدامانیاتغییرافشا،کاربرد،دسترسی،شاملحوزهاینتهدیدهای
.استاطالعاتمجاز

شوند،دزدیدهمهاجمینتوسطتوانندمیکامپیوترهایداده
بینازآبشدنریختهیاسوزیآتشاثردرحتییاشوند،ویروسی

.شودجلوگیریموارداینازامکانحدتابایستیبنابراین.بروند

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



ایرایانههایسیستمامنیتدرمهماصول

.استمهمخیلیاشرایانهاطالعاتامنیتکاربریکبرایقطعا

فظحبرایراخودتالشحداکثرقسمتایندربایستیدانشجو
آنتیکیمثالگیردکاربه(موبایلحتییا)رایانهاطالعاتامنیت

،حذف،نصبطریقهوانتخابسیستمبرایمناسبوقویویروس
از.ببردنامراآنهایقابلیتودهدتوضیحراآنآپدیتاسکن،
خودیحتیادرایوهاها،فایلرویکنداستفادهرمزنگاریتکنیک
تهیه.یندوزوآپدیتوسیستمفایروالقابلیتازاستفاده.سیستم
ضدزارافنرمنصب.سیستمدرموجوداطالعاتازپشتیباننسخه

ورتصبهمذکورمواردتمامی.سیستمرویبرمناسبجاسوسی
.گرددتشریحعملی

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



نگاریرمزوهافایلسازیفشرده

باراهاآنبتوانکهاستاینهافایلسازیفشردهازهدف
مدتدروباندپهنایبرایکمترهزینهصرفبابیشتر،سهولت

نمودمنتقلترکوتاهزمان

رویبرهمزمانوسازیمفشردهراخوداطالعاتتوانیممی
یسازفشردهافزارهاینرماز.بگذاریمرمزشدهفشردهفایل

.کرداشارهWinZipوWinRarبهتوانمیمتداول

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



تمسیسدرموجودهایفایلازپشتیباننسخهتهیهطرز

ازهدفکهاستاطالعاتازدومنسخهیک،پشتیباننسخه
مهمهایفایلزیرااست،رفتهدستازهایدادهبازیابیآنتهیه

ابلیتقازتوانیممیمنظوربدینبروندبینازلحظههرممکنه
Restore(بازیابی)وBackup(پشتیبان)دهاستفاویندوزدر

.کنیمپیدادوزوینپنلکنترلدرراهاقابلیتاینتوانیممی.کنیم

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات



هاآنمتداولانواعوهاویروس

انهرایبهمخفیانهکهاستکوچکیمخرببرنامهای،رایانهویروس
یروسویک.شودمیمبادلههارایانهبینراحتیبهوشودمیمنتقل

نامه،USBافزارسختها،شبکههمچونمختلفیمنابعازتواندمی
رارایانهوند،شمیدریافتاینترنتازکههاییبرنامهوالکترونیکیهای
.سازدآلوده

هایویروسانداز،راهبخشویروس:ازعبارتندهاویروسانواع
هایویروسچندریخت،هایویروسآلوده،فایلویروسماکرو،
...وتراوااسبای،رایانههایکرممخفی،

میمندمحمودیالهه :مدرس
انتشارات آها-برگرفته از کتاب کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
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 سمه تعالیاب                                                                                                           

 سوال( 05 -صفحه 4) شامل  « فناوری اطالعات و ارتباطات کاربرد» سواالت درس  بانک            

 فنی برق صنعتی و کاردانی فنی مکانیک خودروکاردانی های رشته                                  

 نمره  9،  مدرس : الهه محمودی میمند،  بارم سواالت پایان ترم :   60-69نیمسال اول              

فناوری و اطالعات. فناوری: هرگونه فرایند ها، روش ها، فنون، ابزار  فناوری اطالعات از دو مولفه تشکیل شده نام ببرید و تعریف نمایید. -1

 ه وجود می آیند. اطالعات: داده های پردازش شده را گویند که به توصیف و تعریف داده ها می پردازند.و ... که برای حل مسائل و مشکالت ب

نسل اول: از المپ های خال استفاده شده و سیستم ها تک پردازنده ای بودند.زبان  نسل های فناوری اطالعات را نام برده و توضیح دهید. -2

به کار می رفتند. از زبان های سطح  I/Oنسل دوم: از تک ترانزیستورها استفاده شده و پردازنده های د. لی و به صورت تک کاربره بودنکاربردی اسمب

نسل و برنامه ها چند کاربره شدند. استفاده می شد  Cacheنسل سوم: از مدارهای مجتمع و حافظه ز کامپایلرها استفاده می شد. باال با استفاده ا

برنامه نویسی  استفاده می شد و چند پردازنده ای بودند. سیستم های چند پردازنده ای روی کار آمدند و از زبان های چهارم: از حافظه های نیمه هادی

 بیتی با سرعت باال استفاده شد و پردازش موازی به وجود آمد. 46نسل پنجم: از پردازنده های  استفاده می شد.

 میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است.جامعه ای که در آن دانایی و جامعه اطالعاتی چیست؟  -3

در آن ارزش های اطالعاتی جایگزین ارزش های مادی می شوند. اطالعات به سرعت تولید و در  ویژگی های جامعه اطالعاتی را نام ببرید. -6

شود. نقش زمان و مکان فیزیکی کم رنگ تر و امکان حضور مجازی ایجاد می اختیار همه قرار می گیرد. فرایندها به صورت الکترونیکی انجام می 

 شود. نحوه ارتباط و تعامل انسان ها تغییر می کند.

دانش فنی درباره فناوری اطالعات. دانش صنعتی و تجاری نظیر  مهارت ها و دانش مورد نیاز نیروی کار فناوری اطالعات را نام ببرید. -5

 ، زمانبندی و بودجه، مهارت های ارتباطی و سازمان دهی.تشخیص هزینه های پروژه

سواد اطالعاتی مجموعه مهارت هایی است که فرد را قادر می سازد نیاز اطالعاتی خود را سواد اطالعاتی چیست و به چند مهارت نیاز دارد؟  -4

پس از انجام جستجو اطالعات به دست آمده را ارزیابی کرده  تشخیص دهد، منابع اطالعاتی موجود را شناسایی کند، به جستجو در این منابع پرداخته و

مهارت حل ئله، و بین این اطالعات و دانش قبلی خود پیوند الزم را برقرار سازد تا به اطالعات جدید دست یابد. به سه مهارت نیاز دارد: مهارت یافن مس

 مسئله، مهارت تصمیم گیری.

دورکاری روشی برای ساماندهی کار بر مبنای ایجاد انعطاف زمانی و  ایا و معایب آن را نام ببرید.مفهوم کار از راه دور را شرح دهید و مز -7

ان ترافیک، مکانی در انجام کار، با استفاده از قابلیت های فناوری اطالعات است. مزایا: باال بردن روحیه افراد، افزایش آمار استخدامی، کاهش میز

سواد رایانه ای و آشنایی با زبان انگلیسی، کاهش ارتباطات شغلی و تعامالت اجتماعی، نبود مدیریت متمرکز بر نحوه  اشتتغال معلولین.  معایب: ضرورت

 انجام وظایف کارکنان، سختی ارزیابی عملکرد کارکنان دور کار توسط کارفرمایان.

خت افزار. نرم افزار: دستورالعمل ها و برنامه هایی که واسط نرم افزار و س .و مثال بزنید اجزای فناوری اطالعات را نام برده و تعریف نمایید -8

 سخت افزار و کاربر می باشند. مثل نرم افزار سیستم عامل. سخت افزار: اجزای فیزیکی رایانه را گویند مثل پردازنده .

م افزارهای دیگر را در رایانه کنترل می سیستم عامل برنامه ای است که اجزای سخت افزاری رایانه و تمام نر سیستم عامل چیست. مثال بزنید. -9

 کند. مثل سیستم عامل ویندوز و لینوکس.
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. برنامه هایی که کاربران برای انجام یکسری وظایف معین استفاده روی سیستم نصب و منظور از نرم افزارهای کاربردی چیست؟مثال بزنید -11

 Power Pointاستفاده می کنند. مثل 

به اجزای فیزیکی رایانه اطالق می شود که قابل لمس می باشند. مانند موس و کیبورد و  .ر چیست؟مثال بزنیدمنظور از سخت افزار کامپیوت -11

 هارد دیسک

موتوری این واحد  .تمامی فعالیت های رایانه در واحد پردازنده مرکزی، پردازش می شودمنظور از واحد پردازش مرکزی در رایانه چیست؟  -12

 ا می دارد. اطالعات ورودی را پردازش و اطالعات خروجی را تولید می کند.است که رایانه را به حرکت و

 یک دستگاه ذخیره ساز است که دسترسی نسبتا سریعی به مقادیر بزرگی از داده های ذخیره شده را میسر می سازد.دیسک سخت چیست؟  -13

 (ROMواندنی )(، حافظه فقط خRAMحافظه با دسترسی تصادفی ) انواع حافظه اصلی را نام ببرید. -16

 ، و سرعت و ظرفیت ذخیره سازی دیسک سخت. RAM، بزرگی  cpuسرعت کارایی رایانه به چه عواملی بستگی دارد؟  -15

یکی از قطعات رایانه است که تمام قطعات و اجزای اصلی که رایانه برای کار کردن به آن ها نیاز دارد مثل واحد پردازش مرکزی مادر بورد چیست؟  -14

 هم ارتباط می دهد. و حافظه را به

. این کارت ها اطالعات دیجیتال تولید شده کارت گرافیکی وظیفه پردازش تصویری و ارتباط با نمایشگر را دارا استکارت گرافیکی چیست؟  -17

 توسط رایانه را اخذ کرده و آنها را به اطالعات آنالوگ تبدیل می کنند تا توسط نمایشگر قابل نمایش باشد.

کارت صدا شما را قادر می سازد که از نرم افزارهای چند رسانه ای یا از سی دی های صوتی صدا بشنوید و اگر از یک کارت صدا چیست؟  -18

 میکروفن استفاده کنید می توانید توسط رایانه صدا را نیز ضبط کنید.

ا یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. یک مودم سیگنال بخشی از سخت افزار است که به رایانه ها اجازه می دهد با استفاده از خطوط تلفن بمودم چیست؟  -19

 های خروجی دیجیتالی را از یک رایانه دریافت و آن ها را به سیگنالهای آنالوگ تبدیل می کند.

مستقیم  منبع تغذیه وظیفه عرضه برق را به اجزای مختلف رایانه بر عهده  دارد. منبع تغذیه، برق جریان منظور از منبع تغذیه در رایانه چیست؟ -21

 با ولتاژ مناسب برای اجزای رایانه فراهم می کند.

رایانه کوچک مثل رایانه هایی که در مراگز تجاری  -2ریزرایانه مثل رایانه های رومیزی و لپ تاپ ها  -1انواع رایانه را نام ببرید و مثال بزنید.  -21

ایانه بزرگ که در مراکز بزرگ تجاری و دولتی که حجم اطالعات زیاد ر -3و  دانشگاهی استفاده می شوند و دارای حجم اطالعات متوسط هستند. 

ابر رایانه این رایانه ها به علت فناوری و قیمت بسیار باالیی که دارند در انحصار چند  -6قیمت و هزینه آن ها زیاد است. است استفاده می شوند و 

 جهز به این رایانه ها است.کشور هستند مثال سازمان هوا فضای آمریکا نمونه ای از مراکز م

گروه های رایانه ای متصل به هم را شبکه می نامند. شبکه به افراد و سازمان ها اجازه می شبکه کامپیوتری چیست و چرا به وجود می آید؟  -22

 دهد با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و منابع را به صورتی موثر و با هزینه ای کم با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

: گروهی از رایانه ها و وسایل مرتبط است MAN  .LANو شبکه  LANشبکه دو نوع از رایج ترین شبکه ها را نام ببرید و تعریف نمایید.  -23

ری. که به یکدیگر متصل بوده و به صورت مشترک از منابع سرور و پرینترها در محدوده جغرافیایی کوچکی استفاده می کند مانند یک ساختمان ادا

WAN : یک شبکه است که از نظر جغرافیایی، توزیعی گسترده دارد این شبکه میتواند متشکل از چندLAN  باشد. سیستم تلفن یک شبکهWAN 

 محسوب می شود.
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مجموعه ای سازمان یافته از داده ها و اطالعات مرتبط با یک موضوع است به طوری که می توان این داده ها را بازیابی و پایگاه داده چیست؟  -26

 .ویرایش نمود

 ساختار پایگاه داده، مدیر پایگاه داده، برنامه ساز پایگاه داده. اجزای تشکیل دهنده پایگاه داده ها را نام ببرید. -25

جلوگیری از حافظه رایانه برای ذخیره کردن داده ها، سهولت اخذ گزارش های جدید، استقالل داده ها از برنامه م ببرید. مزایای پایگاه داده را نا -24

 های کاربردی.

، به معنای شبکه به هم پیوسته، سامانه ای جهانی از شبکه های رایانه ای به Interconnected Networksمخفف واژه اینترنت چیست؟  -27

 ه از پروتکل برای ارتباط با یکدیگر استفاده می نمایند.هم پیوسته است ک

 Internet Explorerنرم افزاری که امکان گشت و گذار در صفحات وب) اینترنت( را فراهم می کند. مثل  مرورگر چیست مثال بزنید. -28

: برای برگشتن به Forwardید. دکمه : برای برگشتن به صفحاتی که قبال دیده اBackدکمه آیتم های زیر را در مرورگرها توضیح دهید.  -29

: اطالعات وبسایتی که در حال مشاهده اش بوده اید را دوباره دریافت Refreshرا زده اید. دکمه  Backصفحات بعدی است که قبال درآن ها دکمه 

تن وب سایت های حاوی اطالعات : امکان یافSearch: شما را به صفحه پیش فرض اولی که تعیین کرده اید می برد. دکمهHomeمی کند. دکمه 

: به شما امکان می دهد که فهرست صفحاتی که آن ها را در لیست خود ثبت کرده اید مشاهده Favoritsمورد نظر شما را فراهم میکند.  دکمه 

 : برای چاپ کردن صفحه وبی است که در حال مشاهده اش هستید.Printنمایید.  دکمه 

از خصوصیات یک مرورگر خوب   Firefoxو  Internet Explorer. از خصوصیات یک مرورگر خوب بگویید دو مرورگر خوب را نام ببرید و -31

 می توان به آپدیت بودن آن ، دارای افزونه های امنیتی، حجم کم و سرعت زیاد اشاره کرد.

 www.yahoo.comو   omwww.google.c .دو موتور جستجوی متداول را نام ببرید -31

ابتدا یکی از مرورگرهای متداول و مناسب را اجرا کرده و در آدرس بار آن مرورگر آدرس یکی از  طریقه جستجوی عمومی در اینترنت را شرح دهید. -32

نظر برای جستجو را وارد نموده و کلیک موتورهای جستجوی مرسوم مثل گوگل را تایپ می نماییم و کلیک مینماییم تا باز شود سپس در کادر جستجو عنوان مورد 

وان در کادر جستجو از می نماییم مشاهده خواهیم کرد صفحات وب متعددی باز خواهد شد که ما می توانیم از اطالعات موجود در آن ها استفاده نماییم. البته می ت

 و... نیز استفاده نمود. AND,OR,NOTعملگرهای 

انتخاب نوع موضوع مورد جستجو: در این قسمت می توانیم نوع فایل موضوع  را نام برده و معرفی نمایید.سه آیتم در جستجوی پیشرفته گوگل  -33

و ... انتخاب عین کلمات: در این کادر هر کلمه ای را که بنویسیم برایمان جستجو می کند. انتخاب زبان: در این ppt, doc, pdfمورد جستجو را انتخاب کنیم مثال 

 نظر را می توان انتخاب کرد.قسمت زبان مورد 

36- SPAM پیام الکترونیکی است که بدون درخواست گیرنده و برای افراد بیشمار فرستاده می شود. چیست؟ 

 کدام پوشه نامه های حذف شده را نگه داری می کند؟ باکس ایمیلدر  -35

 Inboxد(       Trash ج(                          Sentب(                        Draftالف(

دانلود یعنی دریافت فایل هایی که بر روی سرور ها قرار دارند بر روی سیستم کاربر. آپلود یعنی  اطالعات چیست؟ uploadو  downloadمنظور از  -34

 انتقال فایل از سیستم کاربر بر روی سرورها از طریق اینترنت  

تجارت الکترونیک، کتابخانه الکترونیک، پست الکترونیک، بانکداری  نام ببرید. چند نمونه از خدمات الکترونیکی که تا به حال استفاده نمودید -37

 الکترونیک

http://www.google.com/
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به معنی پاسخگویی به ایمیلی هست که در حال خواندن آن هستیم به همان  Reply در پست الکترونیکی چیست؟ Forwardو  Replyکاربرد  -38

 آن هستیم به فرد دیگری.به معنی ارسال ایمیلی که در حال خواندن  Forwardفرستنده. 

در آمده ام . ابتدا  مکانیکبله. به عنوان مثال به عضویت سایت انجمن آیا تا به حال به عضویت انجمن های اینترنتی درآمده اید؟ توضیح دهید.  -39

م خواسته شده حاوی اطالعات شخصی و این انجمن را سرچ نمودم و بعد از پیدا نمودن آدرس آن سایت به قسمت عضویت سایت رفته و بعد از کلیک کردن، فر

سازی عضویت به ایمیلی تحصیلی مثل نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل و رشته و  مقطع تحصیلی را پر نمودم و سپس آن را ارسال نمودم. بعد از ثبت نام لینک فعال 

 دم.که وارد کرده بودم ارسال گردید و من با کلیک بر روی آن به عضویت این انجمن در آم

اینترنت دربردارنده میلیون ها صفحه وب است. برای جستجوی سریع در این صفحات از موتور شبکه جهانی . موتور جستجو چیست مثال بزنید -61

 www.yahoo.comجستجو استفاده می شود. مثل 

  تور جستجو چه صفحاتی را نمایش می دهد ؟اگر بین کلمات در عبارت جستجو قرار گیرد مو   NOTعملگرد  -61

 ب( هر دوکلمه را در کنار هم داشته باشد                حاوی کلمه دوم نباشد الف ( کلمه اول را در خود داشته باشد و

 ولی حاوی کلمه اول نباشد  د( کلمه دوم را داشته باشد                                     ج( یا کلمه اول را داشته باشد یا کلمه دوم را 

به انجام معامله، خرید و فروش، پرداخت، سفارش و تحویل کاال، خدمات یا اطالعاتی که توسط اینترنت  تجارت الکترونیکی چیست مثال بزنید. -62

 و شبکه های رایانه ای استفاده می شود تجارت الکترونیکی می گویند. مثل پرداخت قبوض آب و برق

رابط گرافیکی کاربر است که کاربران رایانه را قادر می سازد با استفاده از صفحه کلید و موس ) برای انتخاب پنجره ها، منوها و یک  ویندوز چیست؟ -63

 .آیکن ها ( به مکان خود در رایانه بروند

صدا، زبان ، صفحه  .مثل تنظیمات شبکه ، Control Panelدر  تنظیمات کنترلی ویندوز در کدام قسمت انجام می گیرد. مثال بزنید. -66

 کلید.

حفاظت و مراقبت از اطالعات و سیستم های اطالعاتی در مقابل هرگونه مخاطره و تهدید را گویند. تهدیدهایی مثل  امنیت اطالعات چیست؟ -65

 دسترسی، افشا و تغییر غیرمجاز اطالعات.

 ترس بودن      یکپارچه بودن و قابل دس محرمانگی ،مفاهیم سه گانه امنیت اطالعات کدام است؟  -64

آنتی ویروس نصب کنید و همیشه آن را بروزرسانی کنید.  روی رایانه خود چند اصل مهم در امنیت سیستم های رایانه ای را نام ببرید. -67

و به  ان قرار ندهیدایمیل های ناشناس را باز نکنید و آن ها را بالفاصله حذف نمایید. از رمزهای عبور مناسب استفاده کنید و آن ها را در اختیار دیگر

از اینترنت  صورت منظم رمزهای عبور خود را عوض کنید. از به اشتراک گذاشتن منابع رایانه خود با افراد غریبه خودداری کنید. در مواقع عدم استفاده

 از داده های روی رایانه خود پشتیبان تهیه کنید. اتصال رایانه به اینترنت را قطع کنید.

 ویروس ها، کرم ها، تروجان ها ا نام ببرید.سیستمی ر یمخرب ها -68

 ویروس بخش راه انداز، ویروس ماکرو، ویروس فایل آلوده، ویروس چند ریخت، ویروس مخفی، انواع ویروس های رایانه ای را نام ببرید. -69

 32سکن مناسب. مثل آنتی ویروس نوددرصد شناسایی باال، حجم کم، سرعت ا .یک آنتی ویروس خوب باید دارای چه قابلیت هایی باشد. مثال بزنید -51

 

 

 « مؤفق و مؤید باشید» 

http://www.yahoo.com/


 سمه تعالیاب

 سوال( 60 -صفحه 4) شامل  «فناوری اطالعات و ارتباطات  کاربرد» سواالت درس  بانک

 کاردانی فنی مکانیک خودرو رشته های کاردانی فنی برق صنعتی ،

 نمره  6،  مدرس : الهه محمودی میمند،  بارم سواالت پایان ترم :   76-79نیمسال اول 

 

 .کتجارت الکترونیک، پست الکترونیک، بانکداری الکترونی الکترونیکی که تا به حال استفاده نمودید نام ببرید.نمونه از خدمات سه  -1

ب و استفاده روی سیستم نص ی انجام یکسری وظایف معین. برنامه هایی که کاربران برامثال بزنیددو منظور از نرم افزارهای کاربردی چیست؟ -2

 .Photoshapو  Power Pointمی کنند. مثل 

 کیبورد و هارد دیسکه قابل لمس می باشند. مانند ک اجزای فیزیکی رایانه. مثال بزنیددو منظور از سخت افزار کامپیوتر چیست؟ -3

به انجام معامله، خرید و فروش، پرداخت، سفارش و تحویل کاال، خدمات یا اطالعاتی که توسط اینترنت  تجارت الکترونیکی چیست؟ مثال بزنید. -4

 بکه های رایانه ای استفاده می شود تجارت الکترونیکی می گویند. مثل پرداخت قبوض آب و برقو ش

   B2B ،B2C ،C2B،C2C  تجارت الکترونیکی کدامند؟ چهار مدل -5

 رونیکیالکترسانه های محلی به شکل  سایر یا به جای کاغذ ن اسنادآ است که در کتابخانه دیجیتال خدماتی کتابخانه دیجیتال چیست؟ از منظور -6

 .ذخیره شده اند

ی م   گروه های رایانه ای متصل به هم را شبکه می نامند. شبکه به افراد و سازمان ها اجازه شبکه کامپیوتری چیست و چرا به وجود می آید؟  -7

 یکدیگر به اشتراک بگذارند. دهد با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و منابع را به صورتی موثر و با هزینه ای کم با

دلی و همدردی با مشتری  هم ها مهارت عجیبی در نآ ل ها و موفقیت های بزرگ هستند.آه دنبال ایدهب بازاریاب موفق بازاریاب موفق کیست؟ -8

انسان های یاد گیرنده ای  ندارند.های بزرگ هم هیچ واهمه ای  عزت نفس و اعتماد بنفس باالیی دارند و حتی از مذاکره با مدیر عامل شرکتدارند. 

 .کنند از هر شخصی موضوعی را یاد بگیرند سعی می هستند و

، به معنای شبکه به هم پیوسته، سامانه ای جهانی از شبکه های رایانه ای به هم Interconnected Networksمخفف واژه اینترنت چیست؟  -9

 اده می نمایند.پیوسته است که از پروتکل برای ارتباط با یکدیگر استف

 قیمت پایین، تنوع گسترده در بازار ایران، سادگی نصب نسبت به دوربین های دیجیتال نام ببرید.مزایای دوربین های آنالوگ را سه مورد از  -11

 انواع دوربین های مداربسته از نظر قاب و پوشش کدامند؟  -11

 همه موارد د(          دوربین های قاب فانتزی  ج(          دوربین های مخفی  ب(            دوربین های ضدآب و قاب برگ الف(

 کاربرد اصلی دوربین های مداربسته در چه سیستمی است؟ -12

 هیچکدام د(                   سیستم ترافیک   ج(             سیستم صنعت    ب(                سیستم حفاظتی الف(

گر از خصوصیات یک مرور.  Firefoxو  Internet Explorer. یک مرورگر خوب بگویید دو مرورگر خوب را نام ببرید و از خصوصیات -13

 اشاره کرد.آن ، دارای افزونه های امنیتی، حجم کم و سرعت زیاد خوب می توان به آپدیت بودن آن

 www.yahoo.comو   www.google.com. دو موتور جستجوی متداول را نام ببرید -14

 :تشکیل شده انددستگاه های خودپرداز از چند قسمت ورودی  -15

 صفحه کلیدقسمت، کارت خوان،  2 ب(         قسمت، کارت خوان، بلندگو، صفحه کلید، صفحه نمایش  4 الف(

 قسمت، صفحه کلید، چاپگر، کارت خوان، بلندگو، صفحه نمایش 5 د(                     خوان            قسمت، چاپگر، صفحه کلید، کارت 3 ج(

http://www.google.com/


 کدام مورد درباره چاپگر ژورنال صحیح می باشد: -16

 هنگام مغایرت در برخی اطالعات مشتری و بانک در رفع اختالفشان کمک می کند. الف:

 .برای چاپ رسید مشتری بر اساس دستور کامپیوتر اصلی عمل می کندب: 

 .رای ثبت تمام وقایع، چاپ و نگهداری آن هادستگاهی است بج: 

 موارد الف و ج صحیح می باشد.د: 

انتخاب نوع موضوع مورد جستجو: در این قسمت می توانیم نوع فایل  سه آیتم در جستجوی پیشرفته گوگل را نام برده و معرفی نمایید. -17

عین کلمات: در این کادر هر کلمه ای را که بنویسیم برایمان جستجو می کند. انتخاب ، و ... ppt, doc, pdfموضوع مورد جستجو را انتخاب کنیم مثال 

 انتخاب زبان: در این قسمت زبان مورد نظر را می توان انتخاب کرد.

18- SPAM پیام الکترونیکی است که بدون درخواست گیرنده و برای افراد بیشمار فرستاده می شود. چیست؟ 

 ذف شده را نگه داری می کند؟کدام پوشه نامه های ح باکس ایمیلدر  -19
 Inboxد(        Trashج(                          Sentب(                        Draftالف(

 ، مادربورد، پاور ، قاب LEDماژول . را نام ببرید LEDتشکیل دهنده تابلو  سه مورد از اجزای -21

 به ابتدای سطر جاری می شود؟ کدامیک از کلیدها باعث انتقال مکان نما Wordدر نرم افزار  -21

 End د(                    End  lCtr+ ج(                     Ctrl+Home ب(                 Home الف(

 کدام نرم افزار زیر یک ویرایشگر حرفه ای برای ساختن عکس ها به شمار می رود؟ -22

 هیچکدامد(                       فتوشاپ ج(                         Word ب(                   ویندوز الف( 

دانلود یعنی دریافت فایل هایی که بر روی سرور ها قرار دارند بر روی سیستم کاربر. آپلود  اطالعات چیست؟ Uploadو  Downloadمنظور از  -23

 یعنی انتقال فایل از سیستم کاربر بر روی سرورها از طریق اینترنت  

شبکه جهانی اینترنت دربردارنده میلیون ها صفحه وب است. برای جستجوی سریع در این صفحات از موتور جستجو استفاده  موتور جستجو چیست؟ -24

 می شود. 

  اگر بین کلمات در عبارت جستجو قرار گیرد موتور جستجو چه صفحاتی را نمایش می دهد ؟   NOTعملگرد  -25

 ب( هر دوکلمه را در کنار هم داشته باشد                دوم نباشد الف ( کلمه اول را در خود داشته باشد و حاوی کلمه

 نباشد ج( یا کلمه اول را داشته باشد یا کلمه دوم را                                      د( کلمه دوم را داشته باشد ولی حاوی کلمه اول 

رایانه را قادر می سازد با استفاده از صفحه کلید و موس ) برای انتخاب  یک رابط گرافیکی کاربر است که کاربران ویندوز چیست؟سیستم عامل  -26

 پنجره ها، منوها و آیکن ها ( به مکان خود در رایانه بروند.

 از کدام کلیدها به طور همزمان استفاده خواهد شد.Task Manager برای دسترسی به  -27

 Alt+Ctrl+Delد(             Alt+Ctrl+Shiftج(          Ctrl+Shift+Escب(            Ctrl+Shift+Altالف( 

 صدا .مثل تنظیمات شبکه ، Control Panelدر مثال بزنید. دو تنظیمات کنترلی ویندوز در کدام قسمت انجام می گیرد.  -28

حفاظت و مراقبت از اطالعات و سیستم های اطالعاتی در مقابل هرگونه مخاطره و تهدید را گویند. تهدیدهایی مثل  امنیت اطالعات چیست؟ -29

 دسترسی، افشا و تغییر غیرمجاز اطالعات.

 محرمانگی ، یکپارچه بودن و قابل دسترس بودن      مفاهیم سه گانه امنیت اطالعات کدام است؟  -31

روی رایانه خود آنتی ویروس نصب کنید و همیشه آن را بروزرسانی کنید. ایمیل  ی رایانه ای را نام ببرید.اصل مهم در امنیت سیستم ها سه -31

ورت هید و به صهای ناشناس را باز نکنید و آن ها را بالفاصله حذف نمایید. از رمزهای عبور مناسب استفاده کنید و آن ها را در اختیار دیگران قرار ند

 را عوض کنید.  منظم رمزهای عبور خود



 ویروس ها، کرم ها، تروجان ها مخرب های سیستمی را نام ببرید.سه مورد از  -32

  ده، ویروس چند ریخت، ویروس مخفیویروس بخش راه انداز، ویروس ماکرو، ویروس فایل آلوانواع ویروس های رایانه ای را نام ببرید. -33

. درصد شناسایی باال، حجم کم، سرعت اسکن مناسب. مثل آنتی ل بزنیدیک آنتی ویروس خوب باید دارای چه قابلیت هایی باشد. مثا -34

 32ویروس نود

فناوری و اطالعات. فناوری: هرگونه فرایند ها، روش ها، فنون، ابزار  فناوری اطالعات از دو مولفه تشکیل شده نام ببرید و تعریف نمایید. -35

 .و ... که برای حل مسائل و مشکالت به وجود می آیند. اطالعات: داده های پردازش شده را گویند که به توصیف و تعریف داده ها می پردازند

 .اجرای برنامه ها برای نمایش اطالعات و اپنجره ه به دلیل استفاده از چیست؟ دلیل نامگذاری سیستم عامل ویندوز -36

 (رابط گرافیکی2(رابط دستوری  1 در سیستم عامل ویندوز چند نوع رابط کاربر وجود دارد نام ببرید؟ -37

38- Android کمپانی معروف  311به زبان ساده سیستم عاملی است برای دستگاه های موبایل و گوشی های هوشمند که توسط بیش از  چیست؟

 می شود قابیلت نصب اپلیکیشن های مختلف را دارد.پشتیبانی 

به این معناست که بسیاری از وسایل روزمره مورد استفاده با اتصال به اینترنت وظایف و  اینترنت اشیا چیست و یک مثال برای آن ذکر کنید؟ -39

وقتی قطعه ای از آن ها خراب می شود خود به حرف می آیند و  انتظارات خود را با هم و یا با انسان ها به اشتراک می گذارند مثالً خودروهایی هستند که

 می گویند فالن قطعه خراب است.

نظر دادن در وبالگ  -2استفاده از مطالب غیرتکراری و ناب  -1 پنج راه برای افزایش تعداد بازدیدکنندگان از وب سایت را نام ببرید؟ -41

 همیشه در دسترس بودن -5موتورهای جستجو تبلیغات کلیکی در  -4ثبت در موتور جستجو  -3دیگران 

 کالهبرداری................از طریق ایمیل ها و پیام ها صورت می گیرد. -41

 هیچ کدام د(              خاص          ج(                       فیشینگب(               حرفه ای       الف( 

 ی ربات(تصمیم گیر الکترونیک)شامل مغز ربات(، مکانیک)شامل بدنه ربات(، نرم افزار)شامل تفکر و شاخه های علم رباتیک را نام ببرید؟ -42

؟ یکی از راه هایی که برای نجات مصدومین انجام می گیرد و از طریق فناوری ها می توان به عملکرد ربات های امدادگر را توضیح دهید -43

 ها را نجات داد. جان آن مصدومین گرفتار در زیر آوار دسترسی پیدا کرده و

 ؟ کنیم می استفاده ای گزینه چه جاری از صفحه به کش خط کردن اضافه برای WORDدر نرم افزار  -44

 Ruler  گزینه View برگ سر(   ب                                            Rulerگزینه  Insert برگ سر( الف 

 موارد همه(   د                                          Ruler  گزینه Review برگ سر(  ج 

 ؟مبرای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ، از کدام گزینه ها استفاده می کنی -45

  chart \insert (د              picture \view (ج              picture \home (ب             picture \insert (الف

الوه گذارید تا ع است که به کمک ان کنترل برخی وسایل برقی و مکانیکی موجود در خانه را به عهده ان میای مجموعه  هوشمند چیست؟خانه  -46

 د.سایش را نیز برای شما به همراه بیاورآ افزایش ایمنی و ،بر کاهش هزینه های مصرف انرژی

   است؟ بیشترین تاثیر فناوری اطالعات در کدام بخش از ورزش بوده -47

 مدیریت د(                              ج( بیماری                          ب( امکانات                      الف( تجهیزات         

 آفالین بودن به چه معنی است؟ -48

 د( هیچ کدام                 اینترنتعدم اتصال به الف( اتصال به اینترنت              ب( درحال دانلود بودن               ج( 

 کدام پوشه نامه های حذف شده را نگه داری می کند؟ باکس ایمیلدر  -49
 Inboxد(        Trashج(                          Sentب(                        Draftالف(

 B2C    خرید نرم افراز بازی شطرنج چه نوع تجارتی است؟ -51



 amazon  با راه اندازی کدام سایت اغاز شد؟  B2Cتجارت  -51

 B2B  کدام نوع تجارت بیشترین سهم را در تجارت مجازی دارد؟  -52

 های الکترونیکی ارتباط با مشتریان به منظور نشر پیامهای بازرگانی را ............ می نامند. بکارگیری کانال -53

 بازار فروش (د                                   بازار خرید ج(                             تجارت ب(                       بازاریابی الکترونیکی الف(

 دستیابی به اهداف شرکت از طریق برآوردن و فراتر رفتن از نیازهای مشتریان تعریف کدام واژه است ؟ -54

  بازاریابی الکترونیکی د(                           معامالت تجاری ج(                              فروش ب(                                       تجارت الف(

 یکی از راههای بازاریابی الکترونیکی بصورت مداوم و بروز و از طریق اینترنت را چه بازاریابی گویند؟ -55

 هرسه مورد د(                                      آپدیتج(                              همزمانی ب(                                       آنالین الف(

 مشکالت خرید و فروش اینترنتی چیست؟ -56

 هر سه موردد(                                نبودن تنوع ج(             ندیدن کاال و لمس آن ب(                   امکان تقلب زیاد استالف( 

 افزاهایی که کار نظارت بر اطالعات ورودی و خروجی شبکه به رایانه و بالعکس را به عهده دارند چه گفته به نرم  -57

 می شود ؟

 د( گزینه الف و ب        های تروجان                 ج( برنامه           ب( نرم افزار های ضد جاسوسی             Firewallالف( 

 ند ؟می باش اکثر تهدیدات مربوط به ویروس ها نرم افزارهای ضد ویروس در چه صورتی قادر به شناسایی و برخورد با -58

 گزینه الف و بباشند         د(  Firewallج( دارای     الف(به طور مرتب به روز شوند      ب( بهنگام شده و به درستی پشتیبانی شوند     

 کاغذ را بصورت عمودی تنظیم می کند؟ Page Layoutکدام گزینه در  Wordدر نرم افزار  -59

 Layout( د                   Landscape ج(                 Portrait ب(                  Page Setupالف( 

 خدمات بانکداری الکترونیک از چه جنبه مورد توجه قرار می گیرد ؟ -61

  همه مواردح تراکنشی                     د( سط ب( سطح تعاملی               ج(     طح اطالع رسانی         س الف(

 

 

 «. مؤفق و مؤید باشیددر پناه ایزد منان » 

 




