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 ینرم افزار کاربرد یهمراه تان تعداد ی و گوش وتریکامپ یقطعا شما هم رو
استفاده  ی بار چه زمان نیو اول ستیافزار چ نرم که دیدان  ی م  ایاما آ دیدار

که  یی از دستگاه ها یار یاما نرم افزارها در بس د؛یشما ندان دیشا شده؟
 لیاز موارد ما به دل یار یبس در .شده اند یجاساز  میکن  ی امروزه استفاده م

  یایآن ها در دن ت ی، متوجه حضور و اهمقابل مشاهده نبودن نرم افزار ها
 .یی لباسشو یها  نیمثل ماش م؛یشو  ی مدرن امروز نم 

قرار داده است.    ی نرم افزار ها را مورد بررس یا یمقاله دن  نیا لیدل نیهم به
 .دیبا ما همراه باش شتریکسب اطالع ب یبرا

 

 (software) ست؟ینرم افزار چ 1#

سازد کار  یبرنامه است که کاربران را قادر م ی نرم افزار اساسا نوع کی
 ی جانب یکند که همه دستگاه ها ی م  نییافزار تع نرم .را انجام دهند ی خاص

واسطه   کیافزار در واقع نقش   نرم  .کار را انجام دهند کی چگونه  قایدق
م وجود نرم صورت عد در .کند ی م یرا باز  وتریکاربر و سخت افزار کامپ نیب

 .دستگاه انجام دهد ای انهیرا در را  یکار  چیتواند ه ی افزار، کاربر نم 

 ست؟ یکار نرم افزار چ روش

نوشته   انهیاز دستورالعمل ها که در کد را یافزار با استفاده از مجموعه ا نرم
کار خاص  کیچگونه  ایچگونه رفتار کند  دیگو ی م  وتریکامپ به شده است،



 

2 www.namatek.com 

 یا انهیرا ستمیس یرو ی مختلف  یافزار ها به گونه ها نرم .را انجام دهد
 :شوند. به عنوان مثال ی اجرا م

 Adobe و Microsoft Word مانند)  یتجار  یها برنامه •
Photoshop ) 

 ها یباز  •
 انه یعامل را ستمیس •
 ها  روسیبد افزار مانند و ی حت ای •

 ره یغ و
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 ست؟ینرم افزار چ خچهی تار  2#

  نیا در .مورد استفاده قرار نگرفت  1950نرم افزار تا اواخر دهه  اصطالح
  بودند، جادیدر حال ا ی سی برنامه نو یاز نرم افزار ها یمدت، اگرچه انواع 

دانشمندان،   جه،ینت در .در دسترس نبودند یبه طور معمول از نظر تجار  اما
القمند، اغلب مجبور به نوشتن نرم از کاربران ع ی بزرگ و برخ یشرکت ها

 .افزار خود بودند

،  (Tom Kilburn) لبورنیبود که تام ک 1948ژوئن  21بار در  نیاول یبرا
در   ی بیمنچستر ب  وتریکامپ ینرم افزار جهان را برا نیاول وتر،یدانشمند کامپ

 .نوشت سیدانشگاه منچستر انگل
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 یعامل را برا ستمیس نیجنرال موتورز اول 1950دهه  لیدر اوا  نیهمچن
 آن به کرد که جادیا IBM 701 داده ی ک یدستگاه پردازش الکترون

General Motors Operating System ای GM OS در .شود ی گفته م  
 عامل ستمینسخه س نیبا انتشار اول AT&T، 1971نوامبر  3در  تینها

Unix کرد جادیار انرم افز یایدر دن  ی تحول بزرگ. 

 

 انواع نرم افزار 3#

 :نرم افزار وجود دارد یبرا ی اصل یطبقه بند 3  ی طورکل به

 

 (System Software) ی ستمیس ینرم افزار ها 1-3#

 به از نرم افزار است که ی دسته عموم  کیدر واقع  ی ستم یافزار س نرم
 یاجرا ی دهد و به عنوان بستر اصل ی امکان عملکرد م انهیسخت افزار را
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است و در  دهیچیپ اریبس ی ستمیافزار س نرم .کند ی برنامه ها عمل م 
 .در ارتباط است ی محاسبات یبا دستگاه ها هیل  نیچند

 ست؟ ینوع از نرم افزار چ نی ا رمجموعهیز اما

 

 (OS) عامل ستمیس (1

فقط  نهایرا ( Operating System مخفف)  OS ایعامل  ستمیس بدون
 یعملکرد چیبه انجام ه قادر است که یسخت افزار  یاز اجزا  یمجموعه ا

 ی را م  ی اساس یامکان انجام عملکردها وتریعامل به کامپ ستمیس .ستین
ارتباط برقرار  وتریکند تا کاربران بتوانند با کامپ ی را فراهم م  ی رابط دهد و

آن  یتوانند رو یاست که برنامه ها م  یعامل در واقع بستر  ستمیس .کنند
 .اجرا شوند

 (Firmware) افزار انیم (2
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افزار در  انیم .افزار هستند انیم ی از دستگاه ها و مولفه ها دارا یار یبس
چگونه رفتار   دیگو ی است که به دستگاه م  ی دائم مهی نرم افزار ن کیواقع 
 .دستگاه ها تعامل کند ر یبا سا چگونه کند و

 :افزار عبارتند از انیم یحاو یاز دستگاه ها  ی برخ

و   ی مصرف لیوسا  ،ییشده )مانند چراغ راهنما یجاساز  یها ستمیس •
 (تالیجی د یساعت ها

 ها  انهیرا •
 همراه  یها تلفن •
 تالیجی د یها نیدورب •

 (Device drivers) سخت افزار یورهایدرا (3

عامل و   ستمیهستند که به س ی کوچک یسخت افزار، برنامه ها یورهایدرا
به  ستمیدر س یجزء سخت افزار  هر  .دهند ی امکان ارتباط م  انهیرا یاجزا

عامل از نحوه استفاده از آن دستگاه مطلع  ستمیس دارد تا ازین وری درا کی
 :خاص خود را دارند؛ از جمله یورهایشود که هر کدام از آن ها درا

 ک ی رافگ کارت  •
 صدا  کارت  •
 شبکه کارت  •

 (Utilities) ی کمک یبرنامه ها (4



 

7 www.namatek.com 

 ی کوچک  یها برنامه ها  ی تیلیوت ی  ست؟ینوع از نرم افزار چ نیا عملکرد
عامل مورد استفاده   ستمیخاص در س فی وظا یاجرا یهستند که غالبا برا 

  ی کمک یاز برنامه ها یی نمونه ها  ریعنوان مثال موارد ز به .رندیگ ی قرار م
 :هستند

 بدافزار ی افزار آنت نرم •
 سک یهارد د یپاکساز  یافزارها نرم •
 ( WinZip مانند)  لیفا یفشرده ساز  یابزارها •

 (Application software) ینرم افزار کاربرد 3#- 2

 

احتمال با   شما  .شوند ی شناخته م زیبا نام برنامه ن یکاربرد  یافزارها نرم
 یی نرم افزارها بسته ها نیا .دیآشنا هست شترینوع از نرم افزار ب نیا

  انواع .دیکن ی از آن ها استفاده م ی تحقق هدف خاص  ی هستند که شما برا
 .وجود دارد یکاربرد  یاز نرم افزارها یگسترده ا
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 :آن ها عبارتند از نیتر  جیاز را ی برخ

 Outlook مانند ل یمیا یها سی سرو •
 یکه برا Microsoft Access داده مانند گاهیافزار پا نرم •

 شود  ی از داده استفاده م  یادیحجم ز تی ر یو مد ی سازمانده 
 یچندرسانه ا یافزارها نرم •
• Adobe Photoshop و عکس استفاده   کیگراف شی رای و یکه برا

 شود  ی م
 وب  یمرورگرها  •

نو 3-3# برنامه  افزار   Programming)  یسینرم 
software) 
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با نام  یگر ید ینرم افزار با نرم افزار ها کی که  ستیتعجب آور ن  الاحتم
کنندگان  دیو تول سانینو برنامه .شود جادیا  ی سیبرنامه نو ینرم افزار ها
 یمختلف نرم افزار  یاز ابزارها یبرنامه ها به تعداد   جادیا ینرم افزار برا

 :کنند. به عنوان مثال ی اعتماد م

نوشته شده توسط   یکدها هستند که یی ها برنامه ها   لری: کامپالرهایکامپا
  مایمستق کنند تا ی م  لیتبد نیاز کد ماش یتر  نی انسان را به فرم سطح پا

نرم   جادیا لرهایکامپا وجود .باشند ریقابل تفس انهیتوسط سخت افزار را
 .کند ی م  ریرا امکان پذ دهیچیفوق العاده پ یافزار ها

 

 ست؟ینرم افزار چ تیف یمنظور از ابعاد ک 4#

 تی فیو ک یی تا کارا  رندیگ ی قرار م  ی مختلف یافزار ها تحت تست ها نرم
و   ستینرم افزار چ تیفیمنظور از ابعاد ک اما .ردیقرار گ  ی آن ها مورد بررس

 است؟  ی نرم افزار خوب شامل چه مشخصات کی
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1 -4# Accessibility ی دسترس ای 

از افراد با سطح دانش   ی متنوع یگروه ها  ستیبا ی بخش م  نیا در
 ی دسترس  ی مختلف نرم افزار به راحت یمتفاوت، به منوها و بخش ها

قرار داشته  ی جستجو در محل مشخص  نهیعنوان مثال گز به .داشته باشند
 .باشد

2 -4# Compatibility یسازگار  ای 

مختلف مانند انواع   یها طیاستفاده در مح یبودن نرم افزار برا مناسب
 .عامل ها، دستگاه ها و مرورگرها ستمیس

3-4# Efficiency یبهره ور  ای 

منابع، تالش، وقت   ،یعملکرد خوب بدون اتالف انرژ  ینرم افزار برا  یی توانا 
 .است نهیو هز

4 -4# Functionality عملکرد ای 

 ینرم افزار برا یی در واقع توانا عملکرد ست؟یعملکرد در نرم افزار چ ی معن
که  یی انجام کارها یی توانا ی عنی انجام توابع مشخص شده خود است؛ 

 .شده است را داشته باشد  دیآن تول یبرا
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5-4# Installability نصب  تیقابل  ای 

از  ی برخ .را داشته باشد یار یبس یارها یمع دینصب، نرم افزار با تیقابل در
  گرید ی که برخ ی شوند؛ در حال ی به نصب مربوط م مایآن ها مستق

  یافزار  نرم .دهند ی و استفاده از بسته را پس از نصب پوشش م  یکربندیپ
را   ریز یها ی ژگ یشده است که در طول مراحل نصب و  ی کامال خوب طراح 

 .داشته باشد

 دهیچیمتخصصان پ  یساده و برا یی کاربر نها ینصب برا یها روش •
 .باشد یساز  ی و قابل سفارش

نصب ناموفق در آن   ی عنیباشد؛  ریانعطاف پذ یبرابر نصب جزئ در •
 .است ی بانیو پشت صیقابل تشخ

  ی کنند م  ی که در آن کار م یی دستگاه ها  یکربندی را بر پ ریتأث حداقل •
 .گذارد

  رانیمد ای  یی کاربران نها یبر رو طیمح ایسبک  ریی در اعمال تغ ی سع •
 .ندارد ستمیس

 .دهد ی از نصب و محل نصب ارائه م ی روشن نشانه •
 .گذارد ی احترام م لیبه فا ی دسترس یمجوزها به •
 .ابد یشده و ارتقا  تی تواند آپد ی م ی بر نصب قبل ریتأث بدون •
 .دهد ی نسخه را م نی نصب و استفاده همزمان از چند اجازه •
 .دهد ی م  ی خوب یخطا یها  امیپ ی و خارج ی داخل ی صورت خراب  در •
 .گذارد ی نصب احترام م تیامن به •
 .کند ی فراهم م ستمیس ریمد یرا برا ی خوب اسناد •
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6-4# Maintainability نرم    ینگهدار   تیقابل  ا ی در 
 افزار

ها، رفع   ی ژگیافزودن و بهبود و  یفزار را براتوان نرم ا ی م  ی به راحت  ی عنی
 .اصالح کرد رهی اشکالت و غ

7 -4# Performance یی کارا ای 

از درخواست   یاد یدر کار با حجم ز ایبار خاص  کینرم افزار تحت  عملکرد
 .ها، مختل نشود

8-4# Portability قابل حمل بودن  ای 

انتقال   یی حمل توانا تیقابل ست؟یاز قابل حمل بودن در نرم افزار چ منظور
عنوان مثال نرم  به .است گریمکان به مکان د کیاز  ی نرم افزار به راحت

 خود را داشته باشد. ات یبا محتو یی جا به جا تیفلش قابل کیافزار در 


