
 

 فناورانه

 معرفی نرم افزار و انواع آن

افزار بخشی افزار رایانه یا نرمنرم افزار وجه غیر قابل لمس به کارگیری کامپیوتر می باشد، نرم

ها یا دستورهای کامپیوتر است، در دانش رایانه و مهندسی از رایانه است که دربرگیرنده داده

افزار ها را نرمها و دادهله سیستم کامپیوتر، برنامهافزار تمام اطالعات فراوری شده بوسینرم

 .نامندمی

  :نرم افزار شامل سه دسته اصلی می باشد

 Windows مانند باشند می کامپیوتر و کاربر بین رابط معموال که: عامل سیستم (1

 تریکامپیو های برنامه سازی پیاده توانایی که افرادی معموال که: نویسی برنامه زبانهای (2 

 .C زبان مانند نمایند می استفاده آنها از دارند را

 اختیار در و تهیه خاص کاربرد جهت نویسان برنامه توسط که: کاربردی های برنامه( 3 

 .حسابداری افزار نرم و Word افزار نرم مانند گیرد می قرار مشتریان

کرد سیستم رایانه یا کاربردهای سطح شود که به کارافزاری در رایانه گفته میافزار سیستم به نرمنرم

افزار رایانه افزارها به ساختار فیزیکی سخترایانه مربوط باشد. این نرم (Low Level پایین )یا

شود. های سطح پائین مانند زبان اسمبلی استفاده میها از زبانوابسته هستند و در نوشتن آن

هایی که برای نگارش تند. از جمله زبانافزارهای سیستم هساز نرم درایورهاعامل و سیستم

باشد، کار کردن با سی برای برنامه می C نویسیشود زبان برنامهافزارهای سیستمی استفاده مینرم

افزار دهند، اگر برای نگارش نرمنویسان راحت تر است و آنان این زبان را به اسمبلی ترجیح می

ه باشیم بهتر است با زبان اسمبلی کار کنیم که افزاری داشتسیستمی مشکل محدودیت فضای سخت

 .اندافزار وابستهافزارهای سیستمی به سختتر است. نرمحجم آن پایین

 

 سخن  مخاطب : 

منظور اطالع رسانی در خصوص  به

این مرکزو اخبار کتابخانه تازه های 

دان، اساتید، کارمن.شده  تدوین

و  مطالب ،نظراتترم کلیه دانشجویان مح

خبر  جهت اعمال دررا  پیشنهادات خود

 .نامه به کتابخانه تحویل دهید

ام هاي اساسي در نوشتن گ

 خبرنامه

 

اگر شما قادر هتسد که یک نامه بنوسید پس 

نیز بنوسید  newsletter حتما می توانید

در واقع کار بسیار راحت و ساده ای می 

باشد باید بتوانید مقصود خود را برسانید و 

در خبرنامه ای که می نوسید باید بنابراین 

باشید که مطالب  9اطمینان داشته

ارزشمندی قرار می دهید برای به دست 

سعی کنید و  newsletter آوردن محتوای

وقت بگذارید و محتوایی باارزش موجب 

 می شود که مشترکان به شما اعتماد کنند

 حال خوش مطالعه

 

  

   1399سال  سه ماهه دوم کتابخانه دانشکده داروسازی



 

ای است که برای اجرای یک برنامه رایانه (Application software :افزار کاربردی )به انگلیسینرم

هایی از یک هایی برای منفعت کاربر طراحی شده است. نمونهگروهی از توابع هماهنگ، وظایف یا فعالیت

سازهای پلیرها، شبیه گسترده، مرورگرهای وب، مدیا پردازها، صفحاتافزار کاربردی عبارتند از واژهنرم

کند که عمدتاً شامل اجرا کردن رایانه افزار سیستمی معنی پیدا میپرواز. این عبارت در تضاد عبارت نرم

کند که دیگر کند و خدماتی را فراهم میزمینه عمل میافزار سیستمی در مقابل در پسشود. نرممی

کنند. اما در عوض معموالً  ارهای خود از آن استفادهتوانند برای انجام کعامل میافزارها یا سیستمنرم

افزارهای کاربردی، بسیاری نرم .دهدمستقیماً با کاربر عادی در تماس نیست و خدماتی را به او ارایه نمی

افزار در های نرمکنند تا بتوان از قابلیتنویسی کاربردی هم فراهم میدهندگان ابزار رابط برنامهبرای توسعه

کند که آی فراهم میپیافزار ادوبی آکروبات هنگام نصب ایافزارهای جدید استفاده کرد. برای مثال نرممنر

های آکروبات را در برنامٔه خود به کار گیرد. بسیاری از تواند با استفاده از آن توانایینویس میبرنامه

 .اپلیکیشن های امروزی جنبه خدمات رسانی دارند

 : تولید نرم افزار

ا رمایش هر نرم افزار جهت تولید وتوسعه بایستی چهار مرحله آنالیز، طراحی، برنامه نویسی و آز

رد ییم را مودر مرحله آنالیز نیازها و روشهای دستی عملیاتی که می خواهیم مکانیزه نما.سپری نماید

راحان ط .پذیرد بررسی قرار می دهیم که معموال توسط متخصصین تجزیه و تحلیل سیستم ها انجام می

 .به زبان مورد نظر تهیه می گردد نرم افزار الگوریتم و

رودی ورا طراحی می نمایند. در این بخش بایستی  (Flow Chart) نمودار گردش کار سیستمآزمایش 

بعد .ها و کلیه عملیات مورد نظر سیستم و همچنین خروجی های سیستم به صورت نمودار طرح گردد

 ربوطهدش کار سیستم عملیات برنامه نویسی نرم افزار آغاز گشته و کدهای ماز طراحی نمودار گر

ن است ا ممکنرم افزار مرحله بسیار مهمی جهت کنترل نرم افزار می باشد زیر توسط تیم برنامه نویسی

 .اشکاالتی از دید برنامه نویسان پنهان مانده باشد که در این مرحله رفع می گردد

 .آماده ارائه به مشتری می باشد (Package) ه بسته نرم افزاریبعد از گذشت چهار مرحل

         : مفیدو  کوتاهمطالب 

        

 

 :کافه بوک

 کتاب به دوستان معرفی     

 

 کتاب کوری اثر ژوزه ساراماگو

 

ژوزه سااااااراماگو سااااا ی کااااارده تاااااا 

تواند این کتاب را هولناک بنویسد می

کار را باه خاوبی  و به اعتقاد من این

انجااام داده اسااات. در طااول خوانااادن 

کنیاااد، از انساااان کتااااب، وحشااات می

شااوید و شااوید، ناراحاات میمتنفاار می

مخاارب دیگاار  ساایاری از احساساااتب

امااا همانااان  کنیااد،را هاام تجربااه می

بریاد کاه در ار هساتید، لا ت میامیدو

 .بیندمیان یک نفر می این

کتاااب کااوری در مااورد کااور شاادن و 

هایی کور ماندن است. در مورد اشم

بینناااااد و در ماااااورد اسااااات کاااااه نمی

خواهند ببینند. هایی است که نمیاشم

 ...ودن انسان هویت بدر مورد بی

 جمالتی از متن کتاب

 


