
 

 

 ثِ ًبم خذا

 77سَاالت ّوراُ بب پبسخ ًبهِ تطریحی 

 ػیؼتن اعالػبت هذیشیت

 

 كحیح اػت 3پبػخ :گضیٌِ 

ای  سدُسا  OLTP اػت. ٍیىیپذیب OLTP یب Online Transaction Processing پشداصؽ تشاوٌؾ ثشخظ هؼبدل فبسػی
وٌٌذ. ایي اكغالح تبحذٍدی هجْن ثِ  ّبی وبسثشدی تشاوٌؾ هحَس سا هذیشیت ٍ تؼْیل هی داًذ وِ ثشًبهِ ّبی اعالػبتی هی اص ػیؼتن
گیشًذ، دس حبلی وِ دیگشاى  یب تشاوٌؾ سا هؼبدل ثب تشاوٌؾ دس پبیگبُ دادُ دس ًظش هی Transaction سػذ، ثشخی ًظش هی

 گیشًذ. ػالٍُ ثش ایي ٍوبس دسًظش هی ّبی تزبسی یب وؼت آى سا هؼبدل ثب تشاوٌؾ  (TPC)اًزوي وبسایی پشداصؽ تشاوٌؾ هخل

OLTP دّذ ًیض ثِ وبس سفتِ اػت. دػتگبُ ّبی وبسثش پبػخ هی ثشای اؿبسُ ثِ پشداصؿی وِ دس آى ػیؼتن ػشیؼب ثِ دسخَاػت 

ATM وبسثشدی ثشًبهِّب هخبلی اص  ثبًه OLTP اػت. 

دس ایٌتشًت تبویذ ؿذُ اػت. ته تبسگت ایي  OLTP ّبی اسائِ ؿذُ اػت ثش ارشای ػیؼتن ته تبسگت دس تؼشیف دیگشی وِ تَػظ
ّبی وبسثشدی تشاوٌؾ هحَس سٍی ایٌتشًت ّؼتٌذ.  وِ لبدس ثِ پـتیجبًی اص ثشًبهِ داًذ افضاسی هی ّبی ًشم ای اص ثشًبهِ ّب سا سدُ ػیؼتن

 .هؼبدل ثب تشاوٌؾ دس پبیگبُ دادُ دسًظش گشفتِ اػت OLTP دس ایي تؼشیف ٍاطُ تشاوٌؾ ثِ وبس سفتِ دس

ثشٍصسػبًی توشوض داسًذ. ایي ًَع  ّبی پشداصؽ تشاوٌؾ ثشخظ داسای وبسایی ػولیبتی ثبال ّؼتٌذ ٍ دس هذیشیت پبیگبُ دادُ سٍی ثشًبهِ
 .ؿًَذ ّبی وبسثشدی ثِ كَست ّوشًٍذ تَػظ ّضاساى وبسثش اػتفبدُ هی اص ثشًبهِ

 :ػجبستٌذ اص OLTP ّبی اّذاف ولیذی ثشًبهِ

 دس دػتشع ثَدى 

 ػشػت 

 ّوشًٍذی 

 لبثلیت ثبصیبثی 

 .اػت OLTP وشدى وبسّب تَػظ  بدُّب هخبلی اص چگًَگی ػ تش اص دسآهذّب ٍ ّضیٌِ تش ٍ ػشیغ ّبی دلیك پیؾ ثیٌی

ّبی  ّبی ایي ػیؼتن ؿبهل ػیؼتن ّب ّؼتٌذ. ثؼضی اص ًوًَِ ّبیی هحجَة دس پشداصؽ دادُ ػیؼتن OLTP افضاسّبی اهشٍصُ ًشم
ّبی هبلی اػت. ػیؼتن پشداصؽ تشاوٌؾ ثشخظ ثب گزؿت صهبى ثِ  فشٍؿی ٍ تشاوٌؾ ٍسٍد ػفبسؽ، ػیؼتوْبی فشٍؽ دس خشدُ

ي اػت ثیؾ اص یه ؿشوت سا دسثشثگیشد، ًیبص داسد. ثِ دٌّذ ٍ هوى سا گؼتشؽ هی  ّبیی وِ یه ؿجىِ پـتیجبًی ثیـتشی ثشای تشاوٌؾ

http://www.tpc.org/
http://www.tpc.org/
http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/OLTP
http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/OLTP


 

 

ّب سا سٍی  افضاسّبی ٍاػغِ )وبسگضاس( وِ اهىبى ارشای تشاوٌؾ افضاسّبی هذسى، اص پشداصؽ والیٌت یب ػشٍس ٍ ًشم ّویي دلیل ًشم
 .وٌٌذ وٌذ اػتفبدُ هی ّبی هتفبٍت دس ؿجىِ فشاّن هی پلتفشم

ٍ یب  (CICS افضاس هذیشیت تشاوٌؾ پیچیذُ ٍ ػغح ثبال )هبًٌذ َحش هوىي اػت ًیبص ثِ ًشمه OLTPّبی وبسثشدی ثضسي،  دس ثشًبهِ
یب  CICS .ػبصی پبیگبُ دادُ داؿتِ ثبؿذ تب پشداصؽ تؼذاد صیبدی ثشٍصسػبًیِ ّوشًٍذ سٍی پبیگبُ دادُ سا تؼْیل وٌذ هتَدّبی ثْیٌِ

  ػیؼتن وٌتشل اعالػبت هـتشی
 .اػت IBM اص ؿشوت OLTP یه ثشًبه1ِ

ایي تَاًبیی سا داسًذ  OLTP ّبی ٍاػغِ ّبی پبیگبُ دادُ غیشهتوشوض وِ تمبضب ٍ حزن ػولیبت ثبالتشی داسًذ، ثشًبهِ حتی دس ػیؼتن
Service :-هؼوبسی ػشٍیغ گشا ) SOAثب  OLTPوِ پشداصؽ تشاوٌـی سا سٍی چٌذ وبهپیَتش دس ؿجىِ تَصیغ وٌٌذ. هؼوَال

Architecture)-Oriented ّبی ٍة ٍ ػشٍیغ(Web services)  یىپبسچِ ؿذُ اػت. 

ّب  وٌذ. دس حبل حبضش ثیـتش ػبصهبى ّب سا پشداصؽ ٍ ثشٍصسػبًی هی وٌذ ٍ آى آٍسی هی پشداصؽ تشاوٌؾ ثشخظ اعالػبت ٍسٍدی سا روغ
 .وٌذ پـتیجبًی هی OLTP وٌٌذ وِ اص ای اػتفبدُ هی پبیگبُ دادُ ّبی هذیشیت اص ػییؼتن

OLTP وٌذ وِ دٍ وبسثش وِ ثِ یه دادُ دس ػیؼتن پبیگبُ  وٌذ. وٌتشل ّوشًٍذی تضویي هی ّوشًٍذی ٍ اتوی ثَدى سا وٌتشل هی
ٍل هٌتظش ثوبًذ. وٌتشل اتوی ثَدى تضویي دادُ دػتشػی داسًذ ًجبیذ لبدس ثِ تغییش دادُ ثبؿٌذ یب وبسثش دٍم تب اتوبم پشداصؽ وبسثش ا

ثِ كَست وبهل ثِ ػٌَاى یه گشٍُ وبهل ؿَد، اگش ّش گبهی دس تشاوٌؾ ًبهَفك ثبؿذ ّوِ هشاحل   ّبی یه تشاوٌؾ وٌذ ّوِ گبم هی
 .ثبیذ ًبدیذُ گشفتِ ؿَد، یؼٌی ّش تشاوٌؾ یب ثبیذ وبهل ارشا ؿَد یب اكال ارشا ًـَد

 

 اػتپبػخ :گضیٌِ الف كحیح 

                                                           
1
 Customer Information Control System 

https://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture


 

 

 

 ثب ثشسػی گضیٌِ ّب هتَرِ هی ؿَین وِ تٌْب گضیٌِ ای وِ استجبط ووتشی ثب َّؿوٌذی وؼت ٍ وبس داسد گضیٌِ الف هی ثبؿذ.

. ( یب ّویبس ًیض ؿٌبختِ هی ؿًَذ، یىى اص سایذ تشیي اثضاسّب دس گشٍُ تزْیضات اعالػبتى ّؼتٌذPDAسایبًِ ّبى دػتى وِ ثِ ػٌَاى سایبى ّْبى ریجى )صیشا  
َاًٌذ دس حبل سایبًِ ّبى ریجى ثب لبثلیت دػتشػى ثِ ٍة اص كفحِ ّبى لوؼى، تـخیق دػتخظ هجتٌى ثش للن، یب كفحِ ولیذ اػتفبدُ هی وٌٌذ تب وبسثشاى ثت

ٍ لیؼت وبسّب ٍ توبع حشوت اص خذهبت دسیبفت ٍ اسػبل پؼت الىتشًٍیىى اػتفبدُ وٌٌذ، ثِ ٍة دػتشػى داؿتِ ثبؿٌذ، ٍ اعالػبتى هبًٌذ لشاسّبی هاللبت 
 RIM BlackBerryّبى فشٍؽ سا ثب سایبًِ ّبى ؿخلى خَد یب ػشٍسّبى ٍة تٌظین وٌٌذ هخل آیفَى اپل، 

 ٌذ.تزْیضات اعالػبتى هی تَاًٌذ ثِ ؿىل وٌؼَل ّبى ثبصی ّبى ٍیذئَیى ٍ ػبیش اثضاسّبیی ثبؿٌذ وِ ؿوب سا ثِ تلَیضیَى خبًگی تبى هتلل هی و

 

 

 .كحیح اػت فالپبػخ :گضیٌِ 

ثِ ّویي ضل هْوتشیي دلیل ؿىؼت ػیؼتن ّبی اعالػبتی دس ػبصهبى ّب،ًیبص ثِ تغییشات گؼتشدُ ای اػت وِ ثشای پیبدُ ػبصی ًیبص هی ثبؿذ ٍ هذیشاى هتضل

  دلیل اّویت ساّجشدی فٌبٍسی سا ثب اوشاُ هی پزیشًذ اهب ثشای پیبدُ ػبصی آى آهبدگی ًـبى ًوی دّذ.

 

 كحیح اػت پبػخ: گضیٌِ ة



 

 

 اًَاع سیستن ّب برای پطتیببًی از تصویوبت درسطَح هختلف  -

 ( :  MIS2سیستن ّبی اطالعبتی  هذیریت ) -1
 .گضاسؽ ّبی هشػَم ٍ خالكِ ّبی دادُ ّبی ػغح تشاوٌؾ سا دس اختیبس هذیشاى هیبًی ٍ ػغح ػولیبتی لشاس هی دّذ 

  . پبػخگَی هؼبئل تلوین گیشی ػبختوٌذ ٍ ًین ػبختوٌذ ّؼتٌذ 

 ( :  DSS3سیستن ّبی تصوین یبر )  -2

  هذل ّب یب اثضاسّبی تحلیلی ثشای تحلیل حزن ػظیوی اص دادُ ّب سا دس اختیبس هذیشاى هیبًی ٍ ثشخی اٍلبت هذیشاى اسؿذ لشاس هی دّذ
 . 

  ّؼتٌذ .ثشای تلویوبت ًبػبختوٌذ ٍ ًیوِ ػبختوٌذ هٌبػت 

 ( : ESS 4سیستن ّبی هجری یبر ) -3
  ػیؼتن ّبیی ّؼتٌذ وِ اعالػبت خبسری )اخجبس،تحلیل ّبی ثَسع ٍ سًٍذ ّبی كٌؼت ( ٍ خالكِ ّبی ػغح ثبال اص ػولىشد ؿشوت

 سا دس اختیبس هذیشاى اسؿذ لشاس هی دٌّذ . 

 . ثشای تلویوبت ًبػبختوٌذ هٌبػت ّؼتٌذ 

 ( :  GDSS5سیستن ّبی تصوین یبر گرٍّی ) -4

  . ػیؼتن ّبیی ّؼتٌذ وِ اص تلوین گیشًذگبى گشٍُ ّبی هختلف پـتیجبًی هی وٌٌذ 

  ِػیؼتن ّبی تخللی ّؼتٌذ وِ هحیغی الىتشًٍیىی ثشای گشٍُ فشاّن هی وٌٌذ تب دس آى هحیظ هذیشاى ٍ تین ّب ثِ كَست روؼی ث
 تلوین گیشی ٍ عشاحی ثپشداصًذ . 

 ٌذ هٌبػت ّؼتٌذ . ثشای هؼبئل ًین ػبختوٌذ ٍ ًبػبختو 

 

 (  MISسیستن ّبی اطالعبت هذیریت )  -
 

  . ایي ػیؼتن ّب ثب اسائِ اعالػبتی دس هَسد ػولىشد ؿشوت ، هذیشاى سا دس ًظبست ٍ وٌتشل ثش وؼت ٍ وبس یبسی هی دٌّذ 

 ( هؼوَال ثش اػبع دادُ ّبی اػتخشاد ؿذُ ٍ خالكِ ؿذُ اص ػیؼتن ّبی پشداصؽ تشاوٌؾTPS  ػبصهبى، گضاسؽ ّبی حبثت ٍ صهبى ثٌذی )
 ؿذُ ای سا تَلیذ هی وٌٌذ . 

  . دس ثشخی هَاسد گضاسؽ ّبی آًْب اػتخٌبئبت ّؼتٌذ ٍ تٌْب ثش ؿشایظ اػتخٌبئی تأویذ داسًذ 

  ّبی اص آًزبیی وِ اهشٍصُ ثؼیبسی اص ایي گضاسؽ ّب اص عشیك ایٌتشاًت ػبصهبى ثِ كَست آًالیي هَرَد اػت هی تَاى گضاسؽMIS  ثیـتشی
 سا ثش حؼت تمبضب تَلیذ وشد . 

 

 کبربراى خرٍجی ّبی اطالعبتی پردازش ٍرٍدی ّبی اطالعبتی ًَع سیستن

ESS گشافیه ؛ ؿجیِ ػبصی؛ تؼبهی دادُ ّبی اًجَُ؛ ثیشًٍی، دسًٍی 
تلَیشّب؛پبػخ دادى ثِ رؼتزَ 

 ّب
 هذیشاى اسؿذ

DSS 
دادُ ّبی ون حزن یب پبیگبُ ّبی دادُ حزین ثشای 

تزضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ، هذل ّبی تحلیلی ٍ 
تؼبهلی ؛ ؿجیِ ػبصی ؛ تزضیِ 

 ٍ تحلیل
گضاسؽ ّبی ٍیظُ؛ تحلیل ّبی 

تلوین؛ پبػخ دادى ثِ 
حشفِ ای ّب ، 

 هذیشاى پشػٌلی

                                                           
2 Management Information System 

3 Decision Support System 

4 Executive Support System 

5 Group Decision Support System 

http://www.thefreedictionary.com/Management+Information+System
http://www.thefreedictionary.com/Decision+Support+System
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Executive+Support+System
http://www.thefreedictionary.com/Decision+Support+System


 

 

 رؼتزَّب اثضاسّبی تحلیل دادُ

MIS 
ّبی حزین؛ هذل دادُ ّبی تشاوٌـی خالكِ؛ دادُ 

 ّبی ػبدُ

گضاسؽ ّبی سٍصهشُ؛ هذل 
ّبی ػبدُ؛ تحلیل ػغح 

 پبییي
 هذیشاى هیبًی گضاسؽ ّبی اػتخٌبئی ٍ خالكِ

TPS تشاوٌؾ ّب؛ سٍیذادّب 
عجمِ ثٌذی ؛ فْشػت ثٌذی ؛ 

 ادغبم؛ ثِ سٍص وشدى
گضاسؽ ّبی تفضیلی ؛ 

 فْشػتْب؛ خالكِ ّب
وبسوٌبى ػولیبتی ؛ 

 ػشپشػتبى

 

 

 

 

 .پبػخ:گضیٌِ ة كحیح اػت

هی ثبیؼت ثِ  حَصُ ّبی وبسوشدی ٍ رشیبى وبس ٍ ػولیبت دس ػبصهبى تَرِ ًوَد. ثش ایي اػبع  رْت تمؼین ػیؼتن ّبی اعالػبتی ثِ خشدُ ػیؼتن ّب 

 چْبس حَسُ اكلی وبسوشدی دس ػبصهبى ٍرَد داسًذ وِ ػجبستٌذ اص :

 سیستن ّبی فرٍش ٍ ببزاریببی :  *

 ػیؼتن ّبی اعالػبتی فشٍؽ ٍ ثبصاسیبثی ، فشٍؽ هحلَالت ٍ خذهبت ػبصهبى هی ثبؿذٍظیفِ 

 ػیؼتن ّبی اعالػبتی فشٍؽ ٍ ثبصاسیبثی اص فؼبلیت ّب صیش پـتیجبًی هی وٌٌذ :  -

تَػؼِ هحلَالت ٍ  : ػولیبت ثبصاسیبثی ثِ ؿٌبػبیی هـتشیبى ثشای هحلَالت یب خذهبت ، تؼییي ًیبصّبی هـتشیبى، ثشًبهِ سیضی ٍ ببزاریببی  (1

 خذهبت گفتِ هی ؿَد ٍ ػپغ ایي هحلَالت ٍ خذ هبت سا آگْی وشدُ ٍ آى ّب سا تشٍیذ هی وٌذ  

ػولیبت فشٍؽ فؼبلیت ّبی ثؼتي لشاسداد ثب هـتشیبى،  فشٍؽ هحلَالت ٍ خذهبت، گشفتي ػفبسؿبت ، پیگیشی ػفبسؿبت سا ؿبهل فرٍش :   (2

 هی ؿَد. 

 ػبتی دس فشٍؽ ٍ ثبصاسیبثی دس ػغَح هختلف : هَاسد اػتفبدُ ػیؼتن ّبی اعال -

ػیؼتن ّبی فشٍؽ ٍ ثبصاسیبثی دس ایي ػغح، ٍظیفِ دًجبل وشدى سًٍذّبی هَحش ثش فشكت ّبی فشٍؽ هحلَالت  در سطح راّبردی :  .1

 رذیذ. پـتیجبًی اص ثشًبهِ سیضی ثشای آى هحلَالت ٍ وٌتشل ػولىشد سلیجبى سا ثش ػْذُ داسًذ . 

ػیؼتن ّبی فشٍؽ ٍ ثبصاسیبثی دس ایي ػغح ،ٍظیفِ پـتیجبًی اص حمبیك دس ثبصاس ، آگْی وشدى ٍ هجبسصُ ّبی تجلیغبتی ٍ :  در سطح هذیریتی .2

 تلوین ّبی لیوت گزاسی ٍ ّوچٌیي تزضیِ ٍ تحلیل ػولىشد فشٍؽ ٍ ػولىشد وبسوٌبى فشٍؽ سا ثش ػْذُ داسًذ . 



 

 

هىبى یبثی ، توبع ثب هـتشیبى هَسد اًتظبس ، سدیبثی فشٍؽ ، پشداصؽ ػفبسؿبت ٍ ػیؼتن ّبی فشٍؽ ٍ ثبصاسیبثی دس در سطح عولیبتی :  .3

 خذهبت پغ اص فشٍؽ ووه هی وٌٌذ .

 ًوًَِ ّبیی از سیستن ّبی اطالعبتی فرٍش ٍ ببزاریببی 3-2جذٍل 

 سیستن ّبی سبخت ٍ تَلیذ :  * 

 اعالػبتی ػبخت ٍ تَلیذ ، تَلیذ ٍالؼی وبالّب ٍ خذهبت اػت. ٍظیفِ ػیؼتن ّبی  -

 

 ػیؼتن ّبی ػبخت ٍ تَلیذ اص فؼبلیت ّبی صیش پـتیجبًی هی وٌٌذ :  -

ات ، ثشًبهِ سیضی، تَػؼِ ٍ ًگْذاسی ٍػبیل تَلیذ؛ ثشلشاسی اّذاف تَلیذ ؛ دسیبفت ٍ اًجبس وشدى هَاد اٍلیِ تَلیذ ؛ ثشًبهِ صهبى ثٌذی تزْیض 

 ٍػبیل ، هَاد اٍلیِ ٍ ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیبص  .

 

 هَاسد اػتفبدُ ػیؼتن ّبی اعالػبتی دس ػبخت ٍ تَلیذ  دس ػغَح هختلف :   -

 ػیؼتن ّبی ػبخت ٍ تَلیذ دس ایي ػغح ثب اّذاف ثلٌذ هذت ثٌگبُ ، ػش ٍ وبس داسًذ .  در  سطح راّبردی : 

ِ ّبی ػبخت ٍ تَلیذ هی پشداصًذ ػیؼتن ّبی ػبخت ٍ تَلیذ دس ایي ػغح،  ثِ تزضیِ ٍ تحلیل هٌبثغ ٍ ًظبست ثش ّضیٌدر سطح هذیریتی : 

  . 

 ػیؼتن ّبی ػبخت ٍ تَلیذ دس ایي ػغح، ثب ٍظبیف تَلیذ ػشٍ وبس داسًذ . در سطح عولیبتی : 

 

 

)   عشاحی ثِ ووه سایبًِػیؼتن ".  2ٍ "(   PLM) ػیؼتن هذیشیت چشخِ حیبت هحلَل". 1 دٍ ًَع اص هْوتشیي ػیؼتن ّبی ػبخت ٍ تَلیذ،

CAD)" :هی ثبؿٌذ. تَضیحبت ّش وذام اص ایي ػیؼتن ّب ،ثِ ّوشاُ همبیؼِ آًْب ثب ّن ثِ ؿشح ریل اػت 

 ( :  PLM) "هذیشیت چشخِ حیبت هحلَل "ػیؼتن ّبی    .1

 سطح سبزهبًی تَصیف سیستن

 ػولیبتی ٍسٍد، پشداصؽ ٍ سدیبثی ػفبسؽ پشداصؽ ػفبسؽ

 هذیشیتی تؼییي وشدى لیوت ثشای هحلَالت ٍ خذهبت تحلیل لیوت گزاسی

 ساّجشدی ػبلِ 5تْیِ گضاسؽ پیؾ ثیٌی فشٍؽ  پیؾ ثیٌی سًٍذ فشٍؽ

 سطح سبزهبًی تَصیف سیستن

 ػولیبتی وٌتشل اػوبل دػتگبُ ّب ٍ تزْیضات وٌتشل دػتگبُ

 ثشًبهِ سیضی تَلیذ
تلوین گیشی دسثبسُ ایٌىِ چِ ٍلت ٍ چگًَِ هحلَالت صیبدی 

 ثبیذ تَلیذ ؿَد
 هذیشیتی

 ساّجشدی تلوین گیشی دسثبسُ هحل اػتمشاس ٍػبیل رذیذ تَلیذ هحل اػتمشاس ٍػبیل

 ساخت و تولید نمونه هایی از سیستم های اطالعاتی  4-2جدول 



 

 

  .ًَػی ػیؼتن ػبخت ٍ تَلیذ ّؼتٌذ وِ ثِ عَس لبثل تَرْی دس كٌؼت خَدسٍ، َّافضب ٍ كٌبیغ تَلیذ هلشفی اّویت داسًذ 

  . ایي ػیؼتن ّب هجتٌی ثش یه اًجبس دادُ ّؼتٌذ وِ ّش لؼوت اص اعالػبت ػبصهبى ّب، دس ػبختي یه هحلَل ٍیظُ ؿشوت هی وٌذ 

 ػتشػی ّؼتٌذ ٍ ؿشوت ّب هی تَاًٌذ دادُ ّبیی سا وِ ثشای خذ هت ثِ وبسوشدّبی ٍیظُ ًیبص داسًذ ، ّوِ دادُ ّب ثِ عَس ّوضهبى لبثل د

 اًتخبة ٍ آى ّب سا ثب ّن تشویت وٌٌذ . 



 

 

 ( :  CAD) "عشاحی ثِ ووه سایبًِ "ػیؼتن ّبی  .2

                 ِایي ًشم افضاس لبدس ثِ خلك یه هذل دیزیتبلی اص یه ثخؾ ، یه هحلَل یب یه ػبختبس هی ثبؿذ ٍ وبسثش هی تَاًذ ثِ ٍػیل                                       
                                              سایبًِ تغییشات الصم سا ثذٍى ػبختي ًوًَِ اٍلیِ فیضیىی اًزبم دّذ.                            

  ایي ًشم افضاس ّن لبثلیت ّبی عشاحی ٍ هذل ػبصی خَدوبس سا داسد ٍ ّن اثضاسّبیی ثشای ووه ثِ اداسُ وشدى ؿشوت ّب ٍ یبفتي هٌبثغ هَاد

 اٍلیِ ثِ كَست خَدوبس اسائِ هی دّذ.   

 سایبًِعشاحی ثِ ووه "هٌْذػی كٌبیغ اص ػیؼتن ّبی  دس" (CAD  ثشای خَدوبس وشدى هذل ػبصی ػبصی ٍ عشاحی  هحلَالت  خَد )

 اػتفبدُ وشدُ اًذ . 

 

 :PLM   ٍCADتفبٍت ًرم افسار 

اػت صیشا ًِ تٌْب لبثلیت ّبی عشاحی ٍ هذل ػبصی خَدوبس سا ؿبهل هی ؿَد ثلىِ اثضاسّبیی سا ثشای  CADثشتش اص ًشم افضاس  PLMًشم افضاس 

ووه ثِ اداسُ وشدى ؿشوت ٍ یبفتي هٌبثغ اٍلیِ ثِ كَست خَدوبس اسائِ هی دّذ ٍ ّوچٌیي هٌْذػی ػفبسؽ ّب، هؼتٌذ ػبصی تَلیذات هبًٌذ 

 ض دس ثش هی گیشد . آصهَى ًتبیذ ، ثؼتِ ثٌذی ٍ اسػبل هحلَل سا ًی

 

 سیستن ّبی هبلی ٍ حسببذاری :  *

 ػیؼتن ّبی هبلی ٍ حؼبثذاسی  ، هؼئَلیت ّبیی ثِ ؿشح ریل دس ػبصهبى داسد: -

)هبًٌذ داسایی ّبی ًمذی، ػْبم ّب ،  اٍساق لشضِ، ٍ ػشهبیِ گزاسی ّبی دیگش(  ثِ  هسئَل ادارُ کردى دارایی ّبی هبلی بٌگبُ .1

 هٌظَس ثیـیٌِ وشدى ثبصگـت داسایی ّبی هبلی اػت . 

 یبفتي داسایی ّبی هبلی رذیذ ثِ كَست ػْبم ، اٍساق لشضِ، یب دیَى دیگش ( سا ثش ػْذُ داسد .هسئَل تأهیي سرهبیِ بٌگبُ ) .2

ثشای تَریِ گشدؽ  –دسیبفت ّب ، پشداخت ّب ، اػتْالن ، فْشػت حمَق  –ػَاثك هبلی ثٌگبُ ارُ کردى هسئَل ًگْذاری ٍ اد .3

 ًمذیٌگی دس یه ثٌگبُ اػت . 

 

 هَاسد اػتفبدُ  اص ػیؼتن ّبی اعالػبتی هبلی ٍ حؼبثذاسی  دس ػغَح هختلف ػبصهبى ػجبستؼت اص:  -

ػغح،اّذاف ػشهبیِ گزاسی ثلٌذ هذت سا ثشای ثٌگبُ ثشلشاس ػبختِ ٍ پیؾ ثیٌی  ػیؼتن ّبی هبلی ٍ حؼبثذاسی دس ایي درسطح راّبردی : 

 ّبی دساص هذتی سا اص ػولىشد هبلی ثٌگبُ فشاّن هی وٌٌذ . 

 ػیؼتن ّبی هبلی ٍ حؼبثذاسی دس ایي ػغح،  ثِ هذیشاى ووه هی وٌٌذ تب هٌبثغ هبلی ثٌگبُ سا ػشپشػتی ٍ وٌتشل وٌٌذ در سطح هذیریتی : 

ػیؼتن ّبی هبلی ٍ حؼبثذاسی دس ایي ػغح، رشیبى ًمذیٌگی سا دس ثٌگبُ اص عشیك تشاوٌؾ ّبیی هبًٌذ چه ّبی در سطح عولیبتی : 

 پشداختی، پشداخت ثِ فشٍؿٌذگبى ٍ دسیبفت ّب سدیبثی هی وٌٌذ . 

 

 سبزهبًیسطح  تَصیف سیستن

 ػولیبتی دسیبثی پَلی وِ ثٌگبُ ثذّىبس ّؼتٌذ  حؼبة ّبی دسیبفتٌی 

 مالی و حسابداری نمونه هایی از سیستم های اطالعاتی  5-2جدول 



 

 

            

 سیستن ّبی هٌـببع اًسبًی  : *

 هٌبثغ اًؼبًی، رزة، تَػؼِ ٍ ًگْذاسی ًیشٍی اًؼبًی هی ثبؿذ.وبسوشد  ٍ ٍظیفِ  ػیؼتن ّبی اعالػبتی  -

 

 ػیؼتن ّبی اعالػبتی هٌبثغ اًؼبًی  اص فؼبلیت ّبی صیش پـتیجبًی هی وٌٌذ :  -

 ؿٌبػبیی وبسوٌبى ثبلمَُ، حفظ ػَاثك وبهل وبسوٌبى هَرَد ٍ ایزبد ثشًبهِ ّبیی ثشای تَػؼِ اػتؼذادّب ٍ هْبست ّبی وبسوٌبى .  

 

 اػتفبدُ اص  ػیؼتن ّبی هٌبثغ اًؼبًی دس ػغَح هختلف ػبصهبى :  هَاسد  -

ػیؼتن ّبی هٌبثغ اًؼبًی دس ایي ػغح ًیبصهٌذیْبی ًیشٍی وبس )هْبست ّب، ػغح آهَصؿی، اًَاع ٍ تؼذاد پؼت ّبی  در  سطح راّبردی : 

 ػبصهبًی ٍ...( سا ثشای سػیذى ثِ ثشًبهِ ّبی ثلٌذ هذت ثٌگبُ ؿٌبػبیی هی وٌٌذ . 

ػیؼتن ّبی هٌبثغ اًؼبًی دس ایي ػغح،  ثِ هذیشاى ووه هی وٌٌذ تب اػتخذام، تشخیق ٍ رجشاى خذهت وبسوٌبى سا در سطح هذیریتی : 

 تزضیِ ٍ تحلیل وٌٌذ .

 ػیؼتن ّبی هٌبثغ اًؼبًی دس ایي ػغح، اػتخذام ٍ ربیگضیٌی وبسوٌبى ثٌگبُ سا سدیبثی هی وٌٌذ . در سطح عولیبتی : 

 ًوًَِ ّبیی از سیستن ّبی اطالعبتی هٌببع اًسبًی  6-2جذٍل 

 

 

 كحیح اػت دپبػخ:گضیٌِ 

 ٍاحذ چٌذیي وِ ّؼتٌذ پشػشػتى لْبى  فیجشى وبًب ثب هحلى ّبى ؿجىِ Storage area network (SAN)یب  رخیشُ ػبصی حَصُ ؿجىِ ّبى

 ثِ وبسثش صیبدى تؼذاد ثیي دس ؿجىِ ػشٍسّبى ٍػیلِ ثِ سا آًْب تشویجىظشفیت  عشیك ایي اص ٍ دٌّذ هی پیًَذ ثِ ّن سا هتلل هؼتمل ّبى دیؼه

 .هیگزاسًذ هـبسوت

 هذیشیتی تْیِ ثَدرِ ّبی وَتبُ هذت  ثَدرِ سیضی 

 ساّجشدی ثشًبهِ سیضی ػَدّبی ثلٌذ هذت  ثشًبهِ سیضی ػَد 

 سطح سبزهبًی تَصیف سیستن

 ػولیبتی ػبثمِ آهَصؽ، هْبست ّب، ٍ اسصیبثی ّبی ػولىشد آهَصؽ ٍ تَػؼِ 

 هذیشیتی پبیؾ داهٌِ ٍ تَصیغ دػتوضد ، حمَق ٍ هضایبی وبسوٌبى  تزضیِ ٍ تحلیل رجشاى خذهت 

 ساّجشدی ثشًبهِ سیضی ًیبصّبی  ثلٌذ هذت ًیشٍی وبس ػبصهبى  ثشًبهِ سیضی هٌبثغ اًؼبًی 



 

 

 

 

 .كحیح اػت دپبػخ:گضیٌِ 

 

 ثب تَرِ ثِ ؿىل فَق وبهلتشیي گضیٌِ ،گضیٌِ ة هی ثبؿذ.



 

 

 

 پبػخ:گضیٌِ الف كحیح اػت

 

 گضیٌِ الف هی ثبؿذ. ّوبًغَس وِ دس تلَیش فَق لبثل هـبّذُ اػت ثْتشیي ٍ كحیح تشیي گضیٌِ ،

 

 كحیح اػت ةپبػخ:گضیٌِ 

 اثؼبد اعالػبت ػجبست اػت اص:



 

 

 

 

 كحیح اػت 4پبػخ:گضیٌِ 

سٍؿی ًَیي ، SaaSٍ  افضاس ّب اص سٍی لَح ّبی فـشدُ ٍ یب ػشٍسّبی هشوض دادُ سٍ ثِ اتوبم اػت صهبى ارشای ًشمدیگش 

 هی ثبؿذ. ثشای ارشای ًشم افضاسّب

 .افضاسّب سا دس ّش صهبى ٍ هىبًی هیؼش هی ػبصد افضاس، دػتشػی ثِ ًشم ی ًشم تحَیل دٌّذُایٌتشًت ثِ ػٌَاى 

 ػشٍیغ  -یه -ػٌَاى -ثِ -،ًشم افضاسCloud Computing یىی اص هـَْس تشیي حبلت ّبی پشداصؽ اثشی

(Software-as-e-Service) ثبؿذ وِ هخفف آى ثِ كَست هی (SaaS) ى یه هذل ًوبیؾ دادُ هی ؿَد ٍ ثِ ػٌَا

ًشم افضاسّب سا ثشای هـتشیبى هیضثبًی وشدُ ٍ آى ّب سا ثب اػتفبدُ اص ،    6تَصیغ ًشم افضاس وِ دس آى یه فشاّن وٌٌذُ ػشٍیغ

 .ّب لشاس هی دّذ، تؼشیف هی ؿَد ایٌتشًت دس اختیبس آى

SaaS   ُثِ ػٌَاى یىی اص ػِ دػتِ اكلی ػشٍیغ ّبی اثشی ثِ ّوشاlaaS7 "ػشٍیغ -ػٌَاى -ِث -ّب صیشػبخت" 

  ٍPaaS8 "هحؼَة هی ؿَد "ػشٍیغ -یه -ػٌَاى- ثِ -پلتفشم. 

                                                           
6
 Service provider 

7
  Infrastructure-as-a-Service  

 
8
 Platform-as-a-Service 



 

 

 

 

 پبػخ:گضیٌِ د كحیح اػت

 وتبة هبّبى 11فلل ػیٌب اسائِ ؿذُ دس 

 ّب دادُ پبیگبُ اًَاع

ؿذُ اػت. هْوتشیي آًْب  ّب دادُ پبیگبُ اص ػوذُ ًَع چٌذیي ظَْس ثِ هٌزش آى وبسی ٍ وؼت وبسثشدّبی ٍ اعالػبت آٍسی في هؼتوش تَػؼِ

 ػجبستٌذ اص:

 عولیبتی ّبی دادُ پبیگبُ -1

 

 تَزیعی ّبی دادُ پبیگبُ -2

ُ  داد پبیگبُ ایي .وٌٌذ تَصیغ هی ٍ تىشاس گًَبگَى ّبی ػبیت ؿجىِ ػشٍسّبی سٍی سا ّب دادُ پبیگبُ اص ّبیی ثخؾ یب ّب وپی ّب ػبصهبى اص ثؼیبسی

 .گیشًذ لشاس ؿشوت ّبی ؿجىِ ػبیش سٍی یب ّبی ؿشوت، اوؼتشاًت ٍ ّب ایٌتشاًت سٍی ، رْبًی ٍة ؿجىِ ػشٍسّبی سٍی تَاًٌذ هی 3تَزیعی ّبی

 اص دیگشی ًَع ّش یب ای، سػبًِ فَق یب ٍ هجبحخِ ّبی دادُ پبیگبُ تحلیلی، یب ّبی ػولیبتی دادُ پبیگبُ اص ّبیی وپی اػت هوىي تَصیؼی ّبی دادُ پبیگبُ

 یه ّبی دادُ وِ ایي اص اعویٌبى وؼت .دّذ هی ثْجَد سا ًْبیی وبسثشاى وبسی ّبی ایؼتگبُ ػولىشد ّب دادُ تَصیغ پبیگبُ ٍ تىشاس .ثبؿٌذ ّب دادُ پبیگبُ

 .اػت تَصیؼی ّبی دادُ پبیگبُ هذیشیت ػوذُ چبلؾ یه ؿًَذ هی صٍس ثِ ّوضهبى ٍ ّوَاسُ ػبصهبى تَصیؼی پبیگبُ دادُ
 

 خبرجی ّبی دادُ پبیگبُ -3

 ٍ ّضیٌِ ثب ّوچٌیي ٍ الیي، تزبسی آى خذهبت ّبی ؿشوت عشف اص وبسهضد، همبثل دس 1خبرجی ّبی دادُ ّبی پبیگبُ غٌی اعالػبت ثِ دػتشػی

 سا ای چٌذسػبًِ اػٌبد اص ؿذُ دادُ پیًَذ كفحبت اص ثیپبیبًی ا اًَاع ُ ػبیت ٍة .گشدد هی فشاّن رْبًی ٍة سٍی ثش فشاٍاى هٌبثغ عشف اص ّضیٌِ ثذٍى یب



 

 

 اص ؿٌبػی روؼیت ّبی فؼبلیت ٍ التلبدی آهبس ؿىل ثِ ّب دادُ .دٌّذ هی لشاس ؿوب دس دػتشع 2ّبی قرسبى فَ ی ّْب داد ُ پبیگب عشیك اص

 ػبیش ٍ ، تحمیمبتی ّبی همبلِ خجشًبهِ، هزلِ، سٍصًبهِ، كذّب وبهل وپی یب چىیذُ تَاًیذ هی ؿوب یب ٍ .ؿًَذ هی ػشضِی  آهبر ّبی دادُ ثبًه

 .وٌیذ خَد ثبسگزاسی سایبًِ سٍی سا آًْب یب ٍ ثیٌیذ کبهل هتي ٍ کتببطٌبسی ّبی دادُ پبیگبُ اص سا ّب گبٌّبهِ ػبیش ٍ یبفتِ اًتـبس هَاد

 

 ای رسبًِ فَق ّبی دادُ پبیگبُ -4

 ثغَس سا ای سػبًِ فَق ٍ فَق هتٌی اػٌبد اص ّبیی دادُ پبیگبُ ثىبسگیشی ؿشوت، ّبی اوؼتشاًت ٍ ّب ایٌتشاًت ایٌتشًت، سٍی ّب ػبیت ٍة ػشیغ سؿذ

 پیًَذ ای چٌذسػبًِ كفحبت ؿبهل رسبًِ ای فَق ّی ُ داد پبیگب یه دس سا اعالػبت ایي ػبیت ٍة یه .اػت دادُ افضایؾ ای، هالحظِ لبثل

 ، ّب دادُ پبیگبُ هذیشیت دیذگبُ اص یؼٌی . وٌذ هی لجیل(رخیشُ ایي اص ٍ كَتی، ّبی ، ثخؾ ٍیذئَیی ّبی ولیپ ، ػىغ ٍ ، تلَیش ، ؿذُ)هتي دادُ
 اػت هشتجظ ثْن ای سػبًِ فَق كفحبت اص هتـىل دادُ پبیگبُ یه ثیـتش ػبیت، ٍة یه سٍی ثْن هتلل ای كفحبت چٌذسػبًِ ای هزوَػِ

 .هشتجظ ثْن ّبی دادُ سوَسدّبی تب
 

 

  

 پبػخ:گضیٌِ الف كحیح اػت

 اًَاع ضبکِ ّبی کبهپیَتری

هحذٍدُ رغشافیبیی خَد هتوبیض هی ؿًَذ. یه ؿجىِ هی تَاًذ ثِ حذی وَچه ثبؿذ وِ ثِ اًذاصُ فبكلِ ثیي تلفي ّوشاُ ٍ ثِ عَس ولی، ؿجىِ ّب ثش اػبع 

 .ّذفَى ثلَتَث ؿوب ثبؿذ ٍ یب ثِ حذی ثضسي وِ ثِ اًذاصُ ایٌتشًت ول رغشافیبی رْبى سا پَؿؾ دّذ

 ضبکِ ضخصی -اًَاع ضبکِ ّبی کبهپیَتری 

وَچىتشیي ؿجىِ ای اػت وِ هحذٍدُ ؿخلی یه وبسثش سا تـىیل هی دّذ ٍ هوىي اػت ؿبهل دػتگبُ ّبی ثلَتَث ٍ  (PAN) یه ؿجىِ ؿخلی

i) یب هبدٍى لشهض nf r a-r ed)  ِهتشی هی تَاًذ استجبط ثشلشاس وٌذ ٍ هوىي اػت ؿبهل كفحِ ولیذ ٍ هبٍع ثی ػین،  10ثبؿذ. ایي ؿجىِ تب فبكل

 .ن ٍ تلَیضیَى وٌتشل اص ساُ دٍس ثبؿذّذفَى داسای ثلَتَث ، پشیٌتش ثی ػی

 ؿجىِ ؿخلی



 

 

 

 .دػتگبُ سا ثِ یىذیگش هشتجظ وٌذ 8ثِ ػٌَاى هخبل، پیىًَت یه ؿجىِ ؿخلی اػت وِ ثب اػتفبدُ اص ثلَتَث استجبط ثشلشاس هیىٌذ ٍ هی تَاًذ تب 

 

 ضبکِ هحلی -اًَاع ضبکِ ّبی کبهپیَتری 

ًبهیذُ هی ؿَد. هؼوَال،  (LAN) تحت یه ػیؼتن هذیشیتی ٍاحذ ثِ عَس ولی ثِ ػٌَاى ؿجىِ هحلییه ؿجىِ وبهپیَتشی دس داخل یه ػبختوبى ٍ 

یه ػبصهبى، اداسات، هذاسع، هَػؼبت یب داًـگبُ ّب سا پَؿؾ هی دّذ. تؼذاد ػیؼتن ّبی لبثل اتلبل دس ؿجىِ هحلی هوىي اػت اص   LAN ؿجىِ

 .هیلیَى هتغیش ثبؿذ 16حذالل دٍ ػذد تب اًذاصُ 

دس  یه ساُ هفیذ ثِ اؿتشان گزاسی هٌبثغ ثیي وبسثشاى ًْبیی فشاّن هی وٌذ. هٌبثغ هبًٌذ پشیٌتش، فبیل ػشٍسّب، اػىٌشّب ٍ ایٌتشًت ثِ ساحتی LAN جىِؿ

 .هیبى سایبًِ ّب لبثل اؿتشان گزاسی اػت



 

 

 

شٍسّبی هحلی رخیشُ ػبصی فبیل ٍ دیگش ثشًبهِ ؿجىِ ّبی هحلی اص تزْیضات اسصاى ؿجىِ ٍ هؼیشیبثی تـىیل ؿذُ اػت وِ هوىي اػت ؿبهل ػ

I ّبی وبسثشدی ثبؿذ وِ ثِ كَست هحلی ثِ اؿتشان گزاؿتِ هی ؿًَذ. ایي ؿجىِ ثیـتش دس هحذٍدُ آدسػْبی P  خلَكی ػول هی وٌذ ٍ هؼیشیبثی

 .تحت داهٌِ هحلی خَد وبس هیىٌذ ٍ ثلَست هشوضی وٌتشل هی ؿَد LAN  ػٌگیي سا ؿبهل ًیؼت. ؿجىِ

Et هحلی هؼوَال اص تىٌَلَطی ؿجىِ her net Et .یب حلمَی )( اػتفبدُ هی وٌذ  her net ثِ عَس گؼتشدُ دس تىٌَلَطی ّبی ؿجىِ هحلی ٍرَد  

ػین، ٍ  داسد ٍ اص تَپَلَطی ػتبسُ ای اػتفبدُ هی وٌذ، دس حبلی وِ تىٌَلَطی حلمَی ثِ ًذست ثىبس هی سٍد. ؿجىِ هحلی هی تَاًذ ثِ ؿىل ػیوی، ثی

 .ش دٍ ؿىل ثبؿذیب دس ّ

 ضبکِ ضْری -اًَاع ضبکِ ّبی کبهپیَتری 

Et ثِ عَس ولی دس ػشاػش یه ؿْش گؼتشؽ هی یبثذ، هبًٌذ ؿجىِ تلَیضیَى وبثلی. ػبختبس آى هی تَاًذ دس ؿىل (MAN) ؿجىِ ؿْشی her net ،

Token-r i ng  ،ATM یب ساثظ فیجش تَصیغ ؿذُ دادُ ّب (FDDI  .ثبؿذ (

I ػشٍیغ ؿجىِ ؿْشی تَػظ SP  ِاسائِ ؿذُ اػت. ایي خذهبت وبسثشاى خَد سا لبدس ثِ گؼتشؽ ؿجىِ ّبی هحلی هی وٌذ. ثِ ػٌَاى هخبل، ایي ؿجى



 

 

 .هی تَاًذ ثِ یه ػبصهبى ووه وٌذ تب ّوِ دفبتش خَد دس یه ؿْش سا ثْن هتلل وٌذ

 

هحذٍدُ ثیي ؿجىِ ّبی هحلی ٍ ؿجىِ ّبی گؼتشدُ فؼبلیت ػتَى فمشات ایي ًَع ؿجىِ ّب فیجش ًَسی ثب ظشفیت ٍ ػشػت ثبال اػت. ؿجىِ ؿْشی دس 

 .هیىٌذ ٍ یه ٍاػظ ثیي ؿجىِ ّبی هحلی ٍ گؼتشُ ٍ یب ایٌتشًت فشاّن هی وٌذ

 (WANضبکِ گستردُ جْبًی ) -اًَاع ضبکِ ّبی کبهپیَتری 

اػتبى ّب ٍ حتی ول وـَس سا پَؿؾ دّذ. یه هٌغمِ گؼتشدُ اػت وِ هوىي اػت  (WAN) ّوبًغَس وِ اص ًبم آى ثشداؿت هی ؿَد، ؿجىِ گؼتشدُ

ِ ثِ عَس ولی، ؿجىِ ّبی هخبثشاتی اص ًَع ؿجىِ گؼتشدُ ّؼتٌذ. ایي ؿجىِ ّب اتلبل ثیي ؿجىِ ّبی هحلی ٍ ؿْشی سا فشاّن هی وٌذ. اص آًزب و

 .ػتَى فمشات ایي ؿجىِ ّب ػشػت ثؼیبس ثبالیی داسد، اص تزْیضات ؿجىِ ثؼیبس گشاى لیوت اػتفبدُ هی وٌذ



 

 

 

Fr) ، لبة سلِ(ATM)  ایي ؿجىِ ّب هوىي اػت اص في آٍسی ّبی پیـشفتِ هبًٌذ حبلت اًتمبل ًبّوگبم ame Rel ay)ؿجىِ ًَسی ّوگبم ٍ ، 

(SONET) اػتفبدُ وٌذ. ّوچٌیي هوىي اػت تَػظ هذیشیت ّبی هتؼذدی اداسُ ؿَد. 

 ضبکِ ضبکِ ّب -اًَاع ضبکِ ّبی کبهپیَتری 

ّب سا ثْن  WAN وَال ثِ ػٌَاى ایٌتشًت ًبهیذُ هی ؿَد وِ ثضسگتشیي ؿجىِ هَرَد دس سٍی صهیي هی ثبؿذ. ایٌتشًت توبهیؿجىِ ای اص ؿجىِ ّب، هؼ

TCP / I هتلل هی وٌذ ٍ هی تَاًذ ثِ ؿجىِ ّبی هحلی ٍ ؿجىِ ّبی خبًگی ّن استجبط داؿتِ ثبؿذ. ایٌتشًت اص ثؼتِ پشٍتىل P  ٍ اػتفبدُ هی وٌذ 

I P  ٍتىل آدسع دّی ثىبس هی ثشد. اهشٍصُ، ایٌتشًت ثِ ؿىل گؼتشدُ ای اصسا ثِ ػٌَاى پش I Pv4  اػتفبدُ هی وٌذ اهب اص آًزب وِ ووجَد فضبی آدسع

I ایزبد ؿذُ دس ًتیزِ دس حبل هْبرشت اص Pv4 ِث I Pv6 هی ثبؿذ. 

زاؿتِ ٍ یب ثِ آًْب دػتشػی داؿتِ ثبؿٌذ. ّوچٌیي اص ایٌتشًت وبسثشاى خَد سا لبدس هی ػبصد حزن صیبدی اص اعالػبت سا دس ػشاػش رْبى ثِ اؿتشان گ

، ایویل، پخؾ كَت ٍ تلَیش ٍ غیشُ اػتفبدُ هی وٌذ. دس ػغحی ثبالتش، (FTP) ، پشٍتىل اًتمبل فبیل(www) گؼتش رْبى ٍة خذهبت هختلفی هخل 

 .ایٌتشًت ثلَست هذل والیٌت ػشٍس وبس هی وٌذ

فیجش ًَسی ثْشُ هی ثشد. ثشای استجبط ثیي لبسُ ّبی هختلف، فیجشّب دس صیش دسیب وـیذُ هی ؿًَذ وِ ثِ ایٌتشًت اص صیشػبخت ثب ػشػت ثؼیبس ثبالی 

 .ػٌَاى وبثل استجبعی صیشدسیبیی ؿٌبختِ ؿذُ ّؼتٌذ

اسّبی ػوت هؼتمش ؿذُ ٍ اص عشیك ًشم افض  HTMLایٌتشًت ثِ عَس گؼتشدُ ای سٍی خذهبت ٍة رْبًی )( ثب اػتفبدُ اص كفحبت لیٌه ؿذُ اص ًَع

 وبسثش وِ ثِ ػٌَاى هشٍسگشّبی ٍة ؿٌبختِ ؿذُ، لبثل دػتشػی ّؼتٌذ. ٌّگبهی وِ یه وبسثش دسخَاػت یه كفحِ وٌذ )ثب اػتفبدُ اص هشٍسگش ٍة

 .هٌبػت پبػخ هی دّذ ٍ تبخیش استجبعی ثؼیبس ون اػت HTML هَرَد ثش سٍی ثشخی ٍة ػشٍسّب دس ّش ًمغِ اص رْبى( ٍة ػشٍس ثب یه كفحِ

 :ایٌتشًت خذهبت ثؼیبسی پیـٌْبد هی وٌذ ٍ دس ثؼیبسی اص رٌجِ ّبی صًذگی دسگیش اػت. ثشخی اص آًْب ػجبستٌذ اص



 

 

 ٍة ػبیت ّب 
 پؼت الىتشًٍیه 
 پیبم ّبی فَسی 
 ٍثالي ًَیؼی 
 سػبًِ ّبی ارتوبػی 
 ثبصاسیبثی 
 ِؿجى 
 ثِ اؿتشان گزاسی هٌبثغ 
 رشیبى ّبی كَتی ٍ ٍیذیَیی 

 

 

  

 اػتپبػخ:گضیٌِ د كحیح 

هغشح گشدیذ.  90ی گیشی ثِ اًتخبة ثپشداصًذ، دس اٍاخش دِّػیؼتوْبی خجشُ ثِ ػٌَاى ػیؼتوْبیی وِ ثتَاًٌذ ثِ ربی اًؼبى دس فشآیٌذ تلوین

 گیشی ثپشداصًذ.ی هحذٍد ثِ تلوینّب ثب ثىبسگیشی داًؾ ٍ تزبسة وبسؿٌبػبى ٍ افشاد خجشُ لبدسًذ دس یه صهیٌِایي ػیؼتن

 ّبی خبف. شُ تالؿی اػت دس رْت تملیذ خجشگی اًؼبى اص عشیك ثىبسگیشی هتذلَطی اػتذالل، ٍ یب داًؾ دس صهیٌِّبی خجػیؼتن

 ؿًَذ.ًوبیٌذ ٍ یب وبهالً ربیگضیي آًْب هیگیشاى پـتیجبًی هیػیؼتن خجشُ یب اص تلوین

 اجساء سیستن خبرُ:



 

 

 

 هی ثبؿذ.ػیؼتن ّبی تلوین یبس  ارشاء اص هذلپبیگبُ  ٍ ص ارضای ػیؼتن خجشُ ًیؼت ّوبًغَس وِ دس ؿىل لبثل هـبّذُ هی ثبؿذ تٌْب گضیٌِ د  ا

 سیستن خبرُ:

 

  

 

 پبػخ:گضیٌِ د كحیح اػت

 داسد. Essداؿجَسد ّبی دیزیتبل اؿبسُ ثِ ػیؼتن ّبی 

 ESSٍ هذیشاى اسؿذ رْت تلوین گیشی اص  دس خذهت ػغح ساّجشدی ػبصهبى هی ثبؿذ ( ESSسیستن ّبی پطتیببًی هذیریت عبلی )

 اػتفبدُ هی وٌٌذ .  

 آًْب ثِ تلوین ّبیی غیش ػبدی هی پشداصًذ وِ ًیبصهٌذ لضبٍت ، اسصیبثی ٍ ثلیشت ّؼتٌذ.  -

- ESS   اعالػبت خالكِ ؿذُ اص اص دسٍى( ّب اعالػبت سا اص هٌبثغ هتٌَع دسًٍیMIS   ٍTPS   ) ِثیشًٍی گشدآٍسی وشدُ ٍ خالك ٍ

 ضاسؿبت سا ثلَست گشافیىی ثِ آػبًی دس دػتشع هذیشاى ػبلی لشاس هی دّذ.گِ ٍ تحلیل ّب ٍ تزضی

- ESS .اص پیـشفتِ تشیي ًشم افضاسّبی گشافیىی اػتفبدُ هی وٌذ ٍ ثشای ثشعشف ًوَدى هـىالت ولی  ػبصهبى ثىبس هی سًٍذ 

- ESS  .داسای تَاًبیی استجبعی ٍ هحبػجبتی تؼوین یبفتِ اػت وِ هی تَاًذ دس ایزبد ًظن دس هـىالت هتغیش ثِ وبس گشفتِ ؿَد 

- ESS .ّب توبیل ووتشی ثِ اػتفبدُ اص هذل ّبی تحلیلی داسًذ 

 اص هْوتشیي ٍیظگی آًْب لذست وٌذٍوبٍ هی ثبؿذ -



 

 

 

 

 

 ُ اص ػَی ػٌزؾ. ثش اػبع ولیذ اػالم ؿذكحیح اػت ة پبػخ:گضیٌِ

 ثَدُ اػت. TPSثِ ًظش عشاح ػَال ثِ دًجبل ػیؼتن ّبی 

 (: TPSسیستن ّبی پردازش تراکٌص ّب )

 ایي ػیؼتن ّب دس خذهت ػغح ػولیبتی ّؼتٌذ وِ تشاوٌؾ ّبی ػبدی سٍصاًِ سا حجت ٍ ارشا هی وٌٌذ . -

 .، فـشدُ ؿذُ ٍ هؼوَال دس لبلت گضاسؽ اسائِ هی ؿًَذ TPSدادُ ّبی حبكل اص  -

دس ػغح ػولیبتی، ٍظبیف، هٌبثغ ٍ اّذاف اص پیؾ تؼشیف ؿذُ اًذ ٍ تب حذ صیبدی ػبخت یبفتِ اًذ . ثشای ًوًَِ تلوین اػغبی اػتجبس ثِ  -

د . آًچِ ثبیذ تؼییي ؿَد ایي اػت یه هـتشی، ثش عجك هؼیبسّبی اص پیؾ تؼشیف ؿذُ ثِ ٍػیلِ یه ػشپشػت ػغح پبییي گشفتِ هی ؿَ

 وِ آیب هـتشی ثب ایي هؼیبسّب هغبثمت داسد.  

ػیؼتن ّبی پشداصؽ تشاوٌؾ ّب اغلت ثشای یه وؼت ٍ وبس حیبتی ّؼتٌذ ثِ عَسی وِ اص وبس افتبدى آًْب ثشای چٌذ ػبػت هی تَاًذ ثِ  -

 هشي یه ثٌگبُ ٍ ؿبیذ دیگش ثٌگبّْبی هشتجظ هٌزش ؿَد . 

 ًیبص داسًذ .  TPSپبیؾ ٍضؼیت ػولیبت دسًٍی ٍ سٍاثظ ثٌگبُ ثب هحیظ ثیشًٍی ثِ  هذیشاى ثشای -

- TPS  .ّب تَلیذ وٌٌذُ اكلی اعالػبت ثشای اًَاع دیگش ػیؼتن ّب ّؼتٌذ 

 TPSًَع سیستن 

 سیستن 

 فرٍش / ببزاریببی

 سیستن

 سبخت / تَلیذ

 سیستن

 هبلی / حسببذاری

 سیستن

 هٌببع اًسبًی

ی 
صل

ف ا
ظبی

ٍ

تن
س

سی
 

 خذهبت هـتشی

 هذیشیت فشٍؽ

 تشٍیذ سدیبثی

 استجبعبت ثب فشٍؿٌگبى

 صهبى ثٌذی خشیذ

 ػولیبت ّبی

 حول/ دسیبفت

 دفتش ول كذٍس كَست حؼبة

 حؼبثذاسی ّضیٌِ توبم ؿذُ

 ػَاثك وبسگضیٌی

 هضایب حمَق ٍ دػتوضد

 سٍاثظ ًیشٍی اًؼبًی آهَصؽ



 

 

ی 
رد

برب
 ک

ی
ّب

ن 
ست

سی

ی
صل

ا
 ػفبسؽ فشٍؽ ػیؼتن اعالػبت 

 ػیؼتن وبسهضد فشٍؽ

 ػیؼتن پـتیجبًی فشٍؽ

 ػیؼتن ّبی وٌتشل دػتگبُ

 ػیؼتن ّبی ػفبسؽ خشیذ

 ػیؼتن ّبی وٌتشل ویفیت

 دفتش ول پشداخت حمَق

 حؼبة ّبی دسیبفتٌی /پشداختٌی

 ػیؼتن ّبی هذیشیت ٍرَُ

ػَاثك وبسوٌبى ػیؼتن ّب ی 

 هضایب

 هْبست ّبی وبسوٌبى

 فْشػت هَرَدی

 

 

  

 كحیح اػت پبػخ:گضیٌِ الف

 ،وِ ثِ كَست خَدوبس اسصؿْبی ولیذی ٍ ثیبدیي تغییش هی وٌٌذ.اؿبسُ داسدیبدگیشی   حلمِ دٍمثش هفَْم ثش 

 

 

 



 

 

 .كحیح اػت دپبػخ:گضیٌِ 

 .هٌْذػی اعالػبت ثش هؼوبسی اعالػبت اؿبسُ داسد

 ػِ ػغح اص هؼوبسی سا دس ػبصهبى ٍرَد داسد:

 هؼوبسی دادُ ّب

 هؼوبسی اعالػبت

 هؼوبسی داًؾ

 دس هؼوبسی اعالػبت ثِ دًجبل سفغ ًیبص ّبی ػغح ثبالی ػبصهبى ثِ ؿىل ساّجشدّبی فٌبٍسی ّؼتین.

  

 

 پبػخ:گضیٌِ د كحیح اػت

    

 :تَپَلَشی ضبکِ چیست

 .ؿجىِ گَیٌذثِ ًحَُ لشاس گیشی ػیؼتن ّب دس داخل ؿجىِ ٍ استجبط آًْبٍ عشاحی لشاس گیشی تزْیضات دس ؿجىِ ػبصهبى تَپَلَطی 

 :اًَاع تَپَلَشی ضبکِ 

 (BUS)تَپَلَشی خطی-1 

 (Star)تَپَلَشی ستبرُ ای-2

 (Ring)تَپَلَشی حلقَی یب گردضی-3

 (Hybrid)تَپَلَشی ترکیبی-4

 (wireless)تَپَلَشی بی سین-5

 (Mesh)تَپَلَشی هص-6

 (Tree)تَپَلَشی درختی-7

  

 :BUS تَپَلَشی

 .ّب تَػظ یه وبثل ثِ ّن هتلل هی ؿًَذ دس ایي تَپَلَطی توبهی وبهپیَتش



 

 

 

 :BUS اًَاع ضبکِ ّبی

 Thin Net ؿجىِ-1

 Thick Net ؿجىِ-2

ٍ ؿجىِ ّبیی وِ اص وبثل  Thin Net دس ایي ًَع تَپَلَطی اص وبثل وَاوؼیبل اػتفبدُ هی ؿَد ٍ ثِ ؿجىِ ّبیی وِ اص وبثل ًبصن اػتفبدُ هی وٌذ
 .داسًذ ًبم Thick Net ضخین اػتفبدُ هی وٌٌذ

 :هسایبی ضبکِ ّبی خطی

 .هیضاى وبثل هلشفی ثؼیبس پبییي ثَدُ ٍ دسًتیزِ ّضیٌِ پیبدُ ػبصی آى پبییي اػت-1

 .پیبدُ ػبصی آى ثؼیبس ػبدُ ثَدُ ٍ ًیبص ثِ تزشیِ ووی داسد-2

 :هعبیب ضبکِ ّبی خطی 

 .لؼوت اص وبثل ثبػج لغؼی ول ؿجىِ هی ؿَدثذلیل ایٌىِ توبم ػیؼتن ّب تَػظ یه وبثل ثِ ّن هتلل ؿذُ اًذ لغؼی یه -1

 ایي ًَع ؿجىِ ّب داسای ػشػت ووتشی ًؼجت ثِ ؿجىِ ّبی دیگش داسًذ وِ ػلت آى ػالٍُ ثش ًَع تَپَلَطی اػتفبدُ ایي ًَع تَپَلَطی اص وبثل-2
 .وَاوؼیبل ًیض هی ثبؿذ وِ داسای ٍیظگی ّبی خبف خَد اػت

 .ىل هی ثبؿذایشاد یبثی ٍ سفغ اؿىبل آى ثؼیبس هـ-3

 .ایزبد تغییش دس آى ثؼیبس ػختش ًؼجت ثِ دیگش تَپَلَطی ّب هی ثبؿذ-4

  

 :تَپَلَشی ستبرُ ای

ف دس ایي تَپَلَطی توبهی وبهپیَتش ّب تَػظ وبثل ثِ ػَییچ هتلل هی ؿًَذ.دس ایي تَپَلَطی توبم ػیؼتن ّب اص یىذیگش هؼتمل ّؼتٌذ ٍ ثشخال
 .لغغ ؿذى ول ؿجىِ ًوی ثبؿذ صیشا توبم ػیؼتن ّب تَػظ وبثل رذاگبًِ ثِ ػَییچ هتلل ؿذُ اًذتَپَلَطی خغی لغغ ؿذى وبثل ثبػج 



 

 

 

 :هسایبی تَپَلَشی ستبرُ ای

 .لغغ ؿذى یه وبثل ثبػج لغغ ؿذى ول استجبعبت ًوی ؿَد-1

 .تَػؼِ ایي تَپَلَطی ثؼیبس ػبدُ اػت-2

 .داسای ػشػت ثؼیبس ثالتشی ًؼجت ثِ تَپَلَطی لجل داسد-3

 .ػیت یبثی دس آى ثؼیبس ػبدُ تش هی ثبؿذ وِ ػلت آى رذا ثَدى ّش ػیؼتن اص ًظش اتلبل ثِ ػَییچ هی ثبؿذ -4

 .دس ایي تَپَلَطی اص وبثل ّبیی ثب اػتبًذاسد ّبی هتفبٍت اػتفبدُ هی ؿَد وِ رذٍل آى دس صیش ًـلي دادُ ؿذُ اػت 

  

 :هعبیب تَپَلَشی ستبرُ ای

 .ثیـتش ٍ ػَییچ داسای ّضیٌِ صیبدی هی ثبؿذثِ ػجت اػتفبدُ اص وبثل -1

ثِ ػلت هتوشوض ثَدى توبم وبهپیَتش ّب ثِ یه ػَییچ دس كَست ثشٍص هـىل ثش سٍی ػَییچ ول ؿجىِ دچبس هـىل هیـَد وِ ثْتش اػت ثشای -2
 .اػتفبدُ وشد  Back Up رلَگیشی اص آى یب ًَع تَپَلَطی سا ػَم وشد ٍ یب اص سٍؽ ّبی



 

 

  

 :َیتَپَلَشی حلق

دس ایي تَپَلَطی توبم ػیؼتن ّب ثلَست حلمَی ثِ یىذیگش هتلل هی ؿًَذ ٍ دادُ دس رْت ػمشثِ ػبػت ؿشٍع ثِ گشدؽ هی وٌذ ٍ ثِ هملذ هی 
ایزبد  Token گفتِ هی ؿَد اٍلیي وبهپیَتشی وِ سٍؿي هی ؿَد ػیگٌبلی سا ثِ ًـبًِ Token Ring سػذ ثِ ایي تَپَلَطی وِ اكغالحب ثِ آى

ٍ  ٍ دس ؿجىِ ایي ًـبًِ ؿشٍع ثِ حشوت هی وٌذ ٍ ّش صهبى وبهپیَتشی ثخَاّذ دادُ ای سا اسػبل وٌذ هٌتظش هی هبًذ تب ایي ًـبًِ ثِ آى ثشػذهی وٌذ
ن یؼتػپغ دادُ سا اسػبل وٌذ دسٍالغ ایي ًـبًِ اربصُ اسػبل سا ثِ ّش ػیؼتن دس حیي گشدؽ هی دّذ ٍ صهبًی وِ دادُ اسػبل ؿذُ ثِ هملذ سػیذ ػ

 .اسػبل هیىٌذ Acknowledge هملذ ثشای آًىِ ػیؼتن هجذا سا اص دسیبفت وشدى دادُ ثب خجش ػبصد پیغبهی سا تحت ػٌَاى

 

 :هسایبی تَپَلَشی حلقَی 

 .ون ثَدى عَل وبثل هَسد ًیبص-1

 .هٌبػت رْت اػتفبدُ اص فیجش ًَسی-2

 :هعبیب تَپَلَشی حلقَی 

دس ول ؿجىِ هی ؿَد صیشا ثشای اًتمبل دادُ یه ػیؼتن ثِ ػیؼتن دیگش ثبیؼتی ایي دادُ تَػظ ػیؼتن ّبی اؿىبل دس یه گشُ ثبػج ثشٍص اؿىبل -1
 .ٍاػظ هٌتمل ؿَد وِ دس كَست ثشٍص هـىل ثش سٍی یىی اص ایي ػیؼتن ّبی ٍاػظ اهىبى اًتمبل دادُ كَست ًوی پزیشد

تبحیش گزاس اػت ثذیي كَست وِ ّش ػیؼتن ثبیؼتی هٌتظش ثوبًذ تب ًـبًِ ثِ آى ثشػذ  ایي ًَع تَپَلَطی ثش سٍی دػتیبثی ّش ػیؼتن ثشای اًتمبل دادُ-2
 .تب اربصُ اسػبل دادُ سا داؿتِ ثبؿذ



 

 

ػیجیبثی آى هـىل اػت صیشا ٍلَع یه هـىل ثشای یه ػیؼتن ثش سٍی ػیؼتن ّبی دیگش تبحیش هی گزاسد دس ًتیزِ ثشای ػیت یبثی آى ثبیذ -3
 .لشاس ثگیشد چٌذیي ػیؼتن هَسد ثشسػی

  

 :تَپَلَشی ترکیبی

 .ایي تَپَلَطی تشویجی اص چٌذ ؿجىِ ثب تَپَلَطی هتفبٍت اػتىِ تَػظ یه وبثل اكلی ثِ یىذیگش هشتجظ ؿذُ اػت

 

 : تَپَلَشی بی سین

ثب  Wireless اص وبست ؿجىِ دس ایي ًَع تَپَلَطی استجبط ثیي وبهپیَتش ّب ثلَست ثی ػین هی ثبؿذ ثذیي كَست وِ توبم وبهپیَتش ّب ثب اػتفبدُ
 .یىذیگش استجبط داسًذ وِ ایي استجبط ثلَست ثی ػین ثَدُ ٍ اسػبل اعالػبت دس ثبًذ فشوبًؼی هـخق دس ؿجىِ هٌتمل هی ؿَد



 

 

 

 : هسایبی تَپَلَشی بی سین

 . وشد اػتفبدُ ًذاسد ٍرَد وـی ػین اهىبى وِ هىبًْبیی دس تَاى هی اص تَپَلَطی ثی ػین -1

 . تَپَلَطی ثی ػین سا هی تَاى ثذٍى وبثل وـی گؼتشؽ داد – 2

 . دستَپَلَطی ثی ػین ثْىبسثشاى اربصُ ًمل ٍاًتمبل سا هی دّذ – 3

  

 :تَپَلَشی هص

دس ایي تَپَلَطی توبم ػیؼتن ّب تَػظ وبثل ثِ یىذیگش هتلل ّؼتٌذ وِ هلشف وبثل دس ایي سٍؽ ثؼیبس صیبد هی ثبؿذ.دس ایي سٍؽ ّش ػیؼتن 
 .تجبط رذا ثب ػیؼتن ّبی دیگش داسداس



 

 

 

 :هسایبی تَپَلَشی هص

 .داسای اهٌیت ٍ للجلیت اعویٌبى ثبالػت-1

 .اگش وبثلی لغغ ؿَد ول ؿجىِ اص وبس ًوی افتذ-2

 :هعبیب تَپَلَشی هص

 .ثذلیل اػتفبدُ صیبد اص وبثل داسای ّضیٌِ صیبد هی ثبؿذ-1

  

 : تَپَلَشی درختی

هْوتشیي ػٌلش دس ؿجىِ ّبی هجتٌی ثش تَپَلَطی  HUB ثشای اتلبل ایؼتگبُ ّب ثِ یىذیگش اػتفبدُ هی وٌین HUB دس ایي تَپَلَطی اص چٌذیي
 .دسختی هی ثبؿذ صیشا توبم ایؼتگبُ ّب سا ثِ یىذیگش هتلل هی وٌذ



 

 

 

 : هسایبی تَپَلَشی درختی

 .اهىبى ایزبد وبثل وـی هزضا ثشای ّش ایؼتگبُ فشاّن هی ثبؿذ-1

 : تَپَلَشی درختیهعبیب 

 .افتذ هی وبس اص ؿجىِ ّبی لؼوت ول ؿَد، لغغ اگش وبثل-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


