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ری وارشته فنسازمان برای در  کاربرد فناوری اطالعاتبا هدف پوشش سرفصلهای درس کتاب این 

 تدوین گردیده است. اطالعات 

ست این کتابدر  شده ا صورت کاربردی و ب سعی  ساده ارائه مباحث به  هر یان در پا .شودا زبانی 

صل نیز  شریحی سئوال تعدادی  ف شجویان گرای و چهار گزینهت ست تا دان شده ا امی بهتر ارائه 

 ش رو دارند آماده نمایند. هایی که در پیبتوانند خود را برای آزمون

انشتتجویان امید استتت این اثر مورد توجه همکاران و دانشتتجویان گرامی قرار گیرد. از استتاتید و د

قاضتتتا دارم نقنه نظرات خود را از طری  ا با  m.a.torkamani@gmail.comیمیل گرامی ت

شاهلل در ویرایش ستیاینجانب در میان بگذارند تا ان شکاالت یا کا های احتمالی های بعدی کتاب ا

لی بیات دانم از زحمات آقای مهندس عآن، مورد تجدید نظر قرار گیرد. در پایان وظیفه خود می

کر سنو جناب آقای حسین قنبری تشبه خاطر طراحی جلد کتاب و همچنین مدیریت انتشارات ار

 و قدردانی نمایم.
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 فناوری چیست؟-1-1

هایی ها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشین آالت و مهارتای از فرآیندها، روشمجموعه  1فناوری

 شود. است که توسط آنها کاالیی ساخته یا خدمتی ارائه می

های به کار رفته در ساخت سیستم و هاروش ابزارها، فرآیندها، ها،دانشتوان کلیه فناوری را می

طبیعت به  تفاوت علم با فناوری این است که علم با منالعه .کرد تعریف خدماتت و ارائه محصوال

ه فناوری، کها است، در حالی پردازد و به دنبال کشف پدیدهبررسی رفتارهای طبیعی و فیزیکی می

ناوری ف کند.می ها و دستاوردهای علمی، خدمات و کاالی مورد نیاز بشر را ارائهبا به کارگیری ایده

 عامل تبدیل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی به کاال و خدمات است.

 اطالعات چیست؟-1-2

شود و یک ویژگی از آن را حقیقتی است که در رابنه با یک پدیده یا شیئی منرح می 2داده

 گیری یکحاصل اندازه 80کند، ولی کاربردی را متصور نیست )به عنوان مثال اگر عدد منرح می

 شود(.پدیده همچون درجه حرارت باشد داده محسوب می

های خاصی پس از پردازش بدست ها است که از راههمان فرم قابل استفاده از داده 3اطالعات

  .ست که توضیح و تفسیر شده باشدا آید. به عبارت دیگر اطالعات داده ایمی

                                                 
1 Technology 

2 Data 

3 Information 
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را که  80 )به عنوان مثال اگر عددشوند اگر داده ها پردازش شوند دارای معنا و اطالعات می

ه دست ب 40گیری درجه حرارت یک بیمار است، را بر دو تقسیم کنیم، عدد حاصل دو بار اندازه

 دهد(.آید که متوسط دمای بدن اورا نشان میمی

 مفهوم فناوری اطالعات-1-3

کار با اطالعات. در  ها برایها و دیگر فناوریعبارتست از کاربرد رایانه IT( 1( فناوری اطالعات

 .اینجا هر گونه فناوری اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مد نظر است

ت رایانه ای ) ارائه خدمات با استفاده از تجهیزا ای از فناوری است کهشاخه  فناوری اطالعات

 را فراهم می  افزار و شبکه های کامپیوتری( در کاربردهای مختلف زندگی انسانافزار، نرمسخت

پردازش، جمع   کامپیوتر و شبکه های ارتباطی به منظوراستفاده از یعنی   کند. فناوری اطالعات

 داده. انتقال و ، توزیعسازی آوری، ذخیره

 فناوری اطالعات و ارتباطات-1-4

فناوری است که دسترسی به اطالعات از طری  ارتباطات از   ICT(2(فناوری اطالعات و ارتباطات 

ر فن آوری اطالعات و ارتباطات ، دستگاه ها و فن آوری های د .سازدکان پذیر میراه دور را ام

 دستاوردهای و مزایا از استفاده  ارتباطی دارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور

 ICT(3(در واقع فناوری اطالعات و ارتباطات   . محسوب می گردند ، ارتباطات و اطالعات آوری فن

ایم، اما سه مؤلفه است: فناوری، اطالعات و ارتباطات. فناوری و اطالعات را قبالً تعریف کردهدارای 

 ارتباطات چیست؟

ت همان این دو موجودی«. دهدارتباطات فرآیندی است که دو موجودیت را به یکدیگر پیوند می»

ی بین یط ارتباطفرستنده و گیرنده هستند. هدف از برقراری ارتباط، انتقال پیام از طری  مح

 فرستنده و گیرنده است. 

 

                                                 
1 Information Technology 

2 Information and communication Technology 

3 Information and communication Technology 
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 فناوری مولد و فناوری اطالعات-1-5

با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات جامعه نوینی در حال شکل گیری و تکامل است که به 

می گویند. جامعه اطالعاتی بشر را به عصر جدیدی وارد کرده است که در آن  1آن جامعه اطالعاتی

مانی کم رنگ شده و  تعامالت انسانی در سرتا سر جهان بیش از پیش تقویت میابعاد مکانی و ز

محور جوامع صنعتی می باشد. 2شود. فناوری اطالعات محور جامعه اطالعاتی است و  فناوری مولد

 تفاوتهای این دو فناوری را نشان می 1-1های زیادی دارند. جدول  این دو فناوری با یکدیگر تفاوت

 دهد.

 عات و فناوری مولد: تفاوتهای فناوری اطال 1-1جدول 

 فناوری اطالعات فناوری مولد

 ماده اولیه آن اطالعات )ماده خام ذهنی( است. کند.از مواد خام طبیعی استفاده می

 موتور محرکه آن رایانه است. .موتور محرکه آن ماشین های منبعث از موتور بخار است

 قابل لمس است. محصول نهایی آن محصولی تجسمی و

 

های نهایی آن محصولی تجریدی )غیر قابل محصول

 تجسم( است.

 محدود به موقعیت مکانی نیست. محدود به موقعیت مکانی است.

 تأثیر مخرب زیست محینی ندارد. کند.محینی آن حیات کره زمین را تهدید می –آثار زیست 

 عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطالعات-1-6

 شوند.سمت برخی از عوامل موثر در رشد و توسعه فناوری اطالعات شرح داده میدر این ق

 پردازنده هاو کوچک شدن ابعاد CPUرشد فناوری ساخت  -1-6-1

آن زیاد  اولین کامپیوتر طراحی شده بسیار بزرگ بود ، فضای زیادی نیاز داشت و برق مصرفی

ا به خانه خود توانند کامپیوتر رست که مردم میبود. اما امروزه اندازه کامپیوترها به حدی کوچک ا

 ها استفاده کنند. ببرند یا از کامپیوترهای قابل حمل در مسافرت

                                                 
1 Information Society 

2 Productive Technology(PT) 
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 کاهش قیمت کامپیوترها -1-6-2

کاهش قیمت رایانه موجب میشود که افراد بیشتری توانایی خرید  کامپیوتر و اتصال آن به 

 شبکه جهانی اینترنت را داشته باشند. 

 گسترش استفاده از کامپیوتر -1-6-3

 یابد. افزایش می ITهر چه استفاده از کامپیوتر توسعه بیشتری یابد، رشد 

 های کامپیوتری و اینترنت توسعه شبکه -1-6-4

بسیاری از کاربردهای فناوری اطالعات از قبیل آموزش مجازی، کتابخانه های مجازی، دولت 

های گیری الکترونیک و غیره به توسعه شبکهی از راه دور، رایالکترونیک، بانکداری الکترونیک، پزشک

 کامپیوتری و اینترنت وابسته هستند. 

 سرعت رشد اینترنت -1-6-5 

 های دیگر بیشتر است. های بی نظیر اینترنت، ضریب نفوذ آن از رسانهبه دلیل ویژگی

میلیون کاربر  50به تعداد های مختلف بعد از گذشت چند سال دهد که رسانهنشان می 1-2جدول 

میلیون کاربر دست یافته  50سال به  4دست یافته اند. مناب  این جدول اینترنت فقط در مدت 

است. همچنین فیس بوک و توئیتر که از شبکه های اجتماعی موجود در محیط اینترنت هستند به 

 ماه به این تعداد کاربر رسیده اند. 16سال و  3.5ترتیب در مدت 

 

 میلیون کاربر 50: زمان طی شده برای رسیدن به 1-2لجدو

 میلیون کاربر 50مدت زمان رسیدن به  فناوری/ رسانه 

 سال  75 تلفن

 سال 38 رادیو

 سال 13 تلویزیون

 سال 10 شبکه کابلی

 سال 4 اینترنت

facebook 3.5 سال 

Twitter 16 ماه 


