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 دسآيذ

يم يُاتغ يٕرٕد ٔ دعتياتي پژْٔي، ؽُاعايي كا اص رًهّ يؾكالت يؼًٕل يحمماٌ دس حٕصِ ديٍ
(، ؽُاخت دسعت ٔ رايغ ITآعاٌ تّ يآخز يؼتثش اعت. پيؼ اص ظٕٓس فُأسي اطالػات ٔ استثاطات )

ًَٕد ٔ الصيّ َيم تّ َتيزّ يطهٕب، صشف ْضيُّ صياَي ٔ ياني  يُاتغ اعاليي، تغياس عخت يي
ضاس ٔ يٕتايم، ساِ دعتشعي تّ ايٍ اف فشأاَي تٕد. ايا ايشٔصِ تا ٔرٕد اتضاسْايي چٌٕ: ايُتشَت، َشو

تٕاَُذ دس كًتشيٍ صياٌ ٔ ْضيُّ، تّ َتايذ دنخٕاِ خٕد دعت ياتُذ  يُاتغ ًْٕاس ؽذِ ٔ پژْٔؾگشاٌ يي
 ْا ٔ يشاكض دَيا تّ كأػ دس حٕصِ تحميمي خٕيؼ يثادست ٔسصَذ. ٔ دس دٔستشيٍ كتاتخاَّ

ْاي ؽُاخت يُاتغ اعاليي دس  كُيى تا ؽًا فشْيختگاٌ سا تا سٔػ دس ايٍ َٕؽتاس عؼي يي
ْاي سٔص دَيا آؽُا  ْاي دعتياتي تّ يآخز يٕسد َظش اص طشيك اتضاسْا ٔ فُأسي فضاي يزاصي ٔ ؽيِٕ

تش طي ًَٕدِ، صٔدتش تّ عشيُضل يمصٕد  عاصيى؛ تا ساِ پش فشاص ٔ َؾية تحميك ٔ تذليك سا آعاٌ
ْاي تحميماتي پژْٔؾگشاٌ ٔ اعتاداٌ دس  ٍ اتضاسپشكاستشدتشي« افضاس َشو»ٔ « ايُتشَت»تشعيذ. اص آَزا كّ 

 دْيى. سٔد، يثاحج خٕيؼ سا دس ايٍ دٔ يحٕس عاياٌ يي رايؼّ كَُٕي يا تّ ؽًاس يي

 ايُتشَت

تشاي ايُكّ اص طشيك ايٍ اتضاس رٓاَي تتٕاٌ تحميمات ػهًي ٔ يٕضٕػات پژْٔؾي خٕد سا 
تّ دعت آٔسد. لذو َخغت ايٍ اعت كّ  دْي داد، الصو اعت اطالػات ضشٔسي سا دس تاسِ آٌ عاياٌ

ْاي آٌ آؽُا ؽٕيذ. تشاي ايٍ  يطانؼات يمذياتي دس يٕسد ايٍ اتضاس كاسآيذ داؽتّ تاؽيذ ٔ تا ٔيژگي
( يشارؼّ كشدِ ٔ تؼذ اص www.vikipedia.orgتٕاَيذ تّ داَؾُايّ آصاد ايُتشَتي ٔيكي پذيا) يي يُظٕس 

عاختاس ٔ كاستشدْاي ايُتشَت تّ   تاسِ تؼشيف، تاسيخچّ، اطالػات يفيذي دس« ايُتشَت»رغتزٕي ٔاژِ 
 دعت آٔسيذ.

 ؽيِٕ تحميك دس ايُتشَت

 تٕاٌ دس ايُتشَت تّ تحميك پشداخت.  گفتُي اعت كّ تّ عّ ؽيِٕ كهي يي

. َخغت ايُكّ اگش َؾاَي يؾخصي اص يك عايت سا دس اختياس داسيذ، تا ٔاسد كشدٌ آدسط آٌ دس 1
 تٕاَيذ تّ پايگاِ يٕسد َظشتاٌ دعتشعي ياتيذ. يخظ ٔسٔد يشٔسگش ٔب، ي

تشيٍ ساِ تشاي تاصياتي اطالػات  كًك گشفتٍ اص يٕتٕسْاي رغتزٕ اعت. تّ طٕس كهي، يُاعة. 2
تاؽذ.  ْاي ايُتشَتي ْغتُذ، يي يٕسد َياص، اعتفادِ اص يٕتٕسْاي رغتزٕ كّ ساًُْا ٔ ًَايّ پايگاِ

ْاي خاؿ خٕد سا داساعت؛ ايا ًْگي، ايكاٌ  ؽًاس ايٍ يٕتٕسْا، تغياس اعت ٔ ْش يك ٔيژگي
كُُذ. تزشتّ ٔ تحميمات َؾاٌ دادِ اعت كّ  اي( ٔ پيؾشفتّ سا اسائّ يي زٕي عادِ )كهيذٔاژِرغت

تشاي اَزاو رغتزٕي كايم ٔ فشاگيش، تايذ دس تيؼ اص يك يٕتٕس رغتزٕ، تّ كأػ دس يحذٔدِ 
 تشيٍ ايٍ يٕتٕسْاي رغتزٕ، تّ تشتية انفثايي اص لشاس ريم اعت: تحميماتي خٕد پشداخت. يٓى

www.altavista.com, www.excite.com, www.google.com, www.hotbot.com, 
www.infoseek.com, www.lycos.com, www.netafind.com, www.opentext.com, 

www.yahoo.com 

 ياُْايّ آيٕصؽي، اطالع سعاَي يؼاسف

 1331 اعفُذ، 33ؽًاسِ 

 (38-35صفحات )
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تيؾتشيٍ يشارؼّ سا داسَذ. تّ ػُٕاٌ يخال، تا « يإْ»ٔ « گٕگم»انثتّ دس ايشاٌ، يٕتٕس رغتزٕي 
ؽٕيذ. اگش ًْيٍ  زٕگش گٕگم، تا تيؼ اص ْفت ييهيٌٕ پاعخ يٕارّ ييدس رغت« ايًاٌ»كأػ ٔاژِ 

ؽٕد. چُاَچّ آٌ سا  ، عشچ كُيذ، چٓاسصذ ْضاس پاعخ اسائّ ييlycosكهًّ سا دس رغتزٕگش يإْ ٔ يا 
 ؽٕيذ. كأػ ًَاييذ، تا افضٌٔ تش صذ ْضاس رٕاب يشتثظ تا ايًاٌ يٕارّ يي exciteدس رغتزٕگش 

ُتشَت یا یاص ؽًا سا دس صفحات فاسعيتٕاَُذ يطانة يٕسد َ ْا کّ يياص رغتزٕگش یايا تشخ
 یُک )يٕتٕس رغتزٕي(، کتاب نیؼيؽ یْا گاِیپا یؼّ عشچ )ساًُْايرغتزٕ کُُذ، ػثاستُذ اص: ؽ

ْا  یک )اخثاس خثشگضاسئب(، پاسع یلاتم داَهٕد(، لفغّ )رغتزٕگش کتاب فاسع یاعالي یْا کتاب
ُتشَت(، یا یكتاب لى )رغتزٕگش كتة ديُي(، َت کأ )کأؽگش فاسع(، یفاسع یخثش یْا تیٔ عا

ت )رغتزٕگش یى( ٔ لشآٌ عای(، پاسط لشآٌ )رغتزٕگش لشآٌ کشیغًٌٕ )رغتزٕگش يغتمم فاسعیس
 ْاي ديُي(. ْا ٔ پاعخ (، رٕاب )كأؽگش پشعؼیلشآَ یْا تیعا

ْاي ايُتشَتي سا كّ دس  گاِْاي يشرغ ٔ ساًُْاعت. دس ايُزا، تشخي اص پاي . آؽُايي تا عايت3
كُُذ، يؼشفي  ْا ٔ يُاتغ خٕتي سا ػشضّ يي ْاي ػهًي ٔ پژْٔؾي، تّ كاستشاٌ ٔ يحمماٌ نيُك صييُّ

 كُيى:  يي

. عانُايّ آياسي ايشاٌ 1كُيى:  ْاي آياسي: كّ تّ ركش دٔ ًََّٕ تغُذِ يي انف. پايگاِ
(www.sci.or.irايٍ پايگاِ كّ يتؼهك تّ يشكض آياس ا :)ّاي يتُٕع اص آياسْاي  يشاٌ اعت، يزًٕػ

. 2كُذ.  تُذي ؽذِ اسائّ يي سعًي كؾٕس ايشاٌ سا تّ طٕس عاالَّ ٔ دس يٕضٕػات يتُٕع ٔ دعتّ
(: اگش تّ دَثال اطالػات آياسي كؾٕس خاصي ْغتيذ، www.census.gov/mainيشاكض آياسي رٓاٌ )

 تٕاَيذ اص ايٍ پايگاِ تٓشِ تثشيذ. يي

ؽذِ ٔ يفيذي اص   یتُذ ْايي ْغتُذ كّ فٓشعت طثمّ انكتشَٔيكي: عايت  ب. ساًُْاْاي
كُُذ. تشاي دعتياتي تّ يُاتغ دنخٕاِ،  ْاي ايُتشَتي سا دس يٕضٕػات گَٕاگٌٕ يا خاؿ اسائّ يي پايگاِ

ْا يا فٓشعت ساًُْاْاي ايُتشَتي َيض اعتفادِ كشد. تشخي اص ايٍ  تٕاٌ اص طشيك دايشكتٕسي يي
تٕاَيذ تّ َؾاَي ايُتشَتي آَٓا  كّ تا تايپ ػُٕاٌ آٌ دس خظ ٔسٔد يٕتٕسْاي رغتزٕ ييْا  دايشكتٕسي

ْاي ايشاٌ، ساًُْاي  دعت ياتيذ، ػثاستُذ اص: ساًُْاي يُاتغ يشرغ انكتشَٔيكي؛ ساًُْاي كتاتخاَّ
اي؛  ْاي ػهًي ٔ حشفّ ْاي داَؾگاْي؛ ساًُْاي اَزًٍ ساًُْاي كتاتخاَّ  ْاي رٓاٌ؛ كتاتخاَّ

ِ ْاي اعاليي؛ ساًُْاي يُاتغ  ْا؛ ساًُْاي پايگا َايّ ْاي انكتشَٔيكي؛ ساًُْاي ٔاژِ ًُْاي يزهّسا
 اطالػات ػهًي.

ْاي  ْاي ايُتشَتي، كُفشاَظ َايّ ْاي ايُتشَتي، عشگزؽت د. عايش يٕاسد: دائشج انًؼاسف
ْاي  كتاتؾُاعي ايُتشَتي، ساًُْاي يزالت ٔ يماالت انكتشَٔيكي، يُاتغ رغشافيايي ايُتشَتي،

ْاي يشرغ فاسعي، پايگاِ ييشاث فشُْگي، صذا ٔ عيًاي رًٕٓسي اعاليي ايشاٌ،  ايُتشَتي، پايگاِ
 .یُیتّ يغائم د ییكتاتخاَّ ديزيتال َٕس، حٕصِ َت، پايگاِ يزالت تخصصي َٕس، دسگاِ پاعخگٕ

 افضاس َشو

اعت. اص ايٍ سٔ، « تشَايّ»او ديگش آٌ، تشَذ ٔ َ تّ كاس يي« افضاس عخت»سا دس يماتم « افضاس َشو»ٔاژِ 
اي، تّ دٔ دعتّ تضسگ  افضاسْاي ساياَّ اي تّ يك يؼُا ْغتُذ. َشو ْاي ساياَّ افضاسْا ٔ تشَايّ َشو

سا تايذ  windows xpافضاسي يخم  ؽَٕذ: عيغتًي ٔ كاستشدي؛ تّ ػُٕاٌ يخال، َشو تمغيى يي
 افضاسي كاستشدي داَغت. سا َشو Adob Fotoshopافضاسي ياَُذ  اي عيغتًي ٔ َشو تشَايّ

افضاس اؽتغال داسَذ. تشاي ايُكّ  ْا، يشاكض ٔ يؤعغات يختهفي تّ ايش تٕنيذ َشو ايشٔصِ ؽشكت
افضاس يُاعة تحميمات خٕيؼ دس حٕصِ ػهٕو اعاليي ٔ يا اَغاَي سا تياتيذ، َاچاسيذ كّ  تتٕاَيذ َشو

حضٕس لٕي ٔ احشتخؾي داسَذ،  ITا كّ دس ػشصّ افضاسْا س يشاكض ٔ يؤعغات تٕنيذ كُُذِ ايٍ َشو
 افضاس تشتش ٔ دنخٕاِ خٕد يثادست ٔسصيذ. تّ اَتخاب َشو  ؽُاعايي كُيذ ٔ تا يمايغّ يحصٕالت آَٓا،

افضاسْاي كاستشدي، آيٕصؽي،  ْا ٔ يشاكض فؼال دس ػشصّ تٕنيذ َشو تشيٍ ؽشكت تشخي اص يٓى
ت كايپيٕتشي ػهٕو اعاليي، كٕحش َٕس ساياَّ، خذيات َٕس اعاليي ٔ اَغاَي، ػثاستُذ اص: يشكض تحميما

پاسعا، حذيج ساياَّ،   اي حٕصِ ػهًيّ اصفٓاٌ، گُزيُّ يؼاسف، ساياَّ عپٓش، يشكض تحميمات ساياَّ
افضاسي  افضاس اعاليي )يتُا(، تاَك َشو داسانحذيج، كٕحش، َٕسانضْشاء، ياعيٍ ساياَّ، يؤعغّ تٕنيذ َشو

 پژْٔاٌ. داَؼ



ْا ٔ يا  تٕاَيذ تّ طٕس يغتميى تّ ايٍ ؽشكت افضاسي ايٍ يشاكض يي طالع اص تٕنيذات َشورٓت ا
ْاي ايُتشَتي ايٍ  تٕاَيذ تّ پايگاِ ْا يشارؼّ كُيذ. ًْچُيٍ يي ْاي آَٓا دس ؽٓشعتاٌ ًَايُذگي

ثادست افضاس يٕسد َظش خٕد ي ؽاٌ آگاِ ؽٕيذ ٔ تّ اَتخاب َشو يشاكض ٔاسد ؽٕيذ ٔ اص يحصٕالت تٕنيذي
تٕاَيذ َاو آَٓا سا  ْاي يشتٕطّ، يي ٔسصيذ. گفتُي اعت كّ تشاي دعتياتي تّ پايگاِ ايُتشَتي ؽشكت

 تّ عايت يٕسد َظش دعت ياتيذ.  دس خظ رغتزٕي گٕگم ٔاسد كُيذ ٔ اص ايٍ طشيك،

 افضاسْا ْاي يؼشفي َشو عايت ٔب

افضاسْا تّ صٕست يٕضٕػي ٔ  عايت كّ تّ ْذف اسائّ ٔ يؼشفي َشو دس ايُزا تّ يؼشفي دٔ ٔب
 پشداصيى: اَذ، يي اَذاصي ؽذِ تُذي ؽذِ ساِ طثمّ

 (www.emediadb.irافضاسْاي ايشاٌ ) . تاَك اطالػات َشو1

افضاسْاي  افضاسْاي يختهف، اص رًهّ َشو خٕتي َشو ْاي ايُتشَتي اعت كّ تّ اص رًهّ عايت
گي تاسص ايٍ پايگاِ سا تايذ دس اسائّ ٔ تُذي كشدِ اعت. ٔيژ اعاليي ٔ اَغاَي سا يؼشفي ٔ دعتّ

افضاسْاي ايٍ  ْاي تٕنيذ كُُذِ تّ صٕست انفثايي ٔ َيض اسائّ يحصٕالت ٔ َشو يؼشفي يشاكض ٔ ؽشكت
ْاي كاستشدي ايٍ پايگاِ، پيَٕذْاي  ْا تّ صٕست يٕضٕػي ٔ كاستشدي داَغت. فٓشعت تشَايّ ؽشكت

افضاسْاي  افضاس دنخٕاِ دعت يافت: َشو تٕاٌ تّ َشو يك، ييصيش سا دس دعتشط لشاس دادِ كّ تا اَتخاب ْش 
افضاسْاي  ْا ٔ تالگشْا، َشو افضاسْاي ايُتشَتي ٔ خذيات ٔتي ٔ ٔتالگ اي )يٕنتي يذيا(، َشو چُذ سعاَّ

افضاسْاي فٕق  ، َشوی، تاَک اطالػاتیغیَٕ اي )تشَايّ افضاسْاي تٕعؼّ عيى ٔ تهفٍ ًْشاِ، َشو تي
افضاسْاي  َشو  ٔ...(، GIS ،GPSافضاسْاي خاؿ )ياَُذ:  َشو  ٔيشايؼ فيهى ٔ...(،تخصصي )تٕنيذ ٔ 

 اَتؾاساتي، ... .

 (www.absar.ir) یاعالي ی. تاَک رايغ َشيافضاسْا2

سا تّ صٕست  یٔ ػهً ی، آيٕصؽی، کاستشدی، اَغاَیَشيافضاس اعالي 454ٍ ٔتگاِ، حذٔد یا
م یٍ ریاتصاس، يؾتًم تش ػُأ یَک َشيافضاستا یػشضّ ًَٕدِ اعت. فٓشعت يٕضٕػ یيٕضٕػ

ايثشاٌ ٔ اياياٌ)ع(، ي، پیشاَؾُاعیؾًُذاٌ ٔ تضسگاٌ، ایّ، اَذي، ادػیات فاسعياعت: احکاو، ادت
، کٕدک ی، ػهٕو اَغاَی، نغت، دفاع يمذط، ػهٕو اعاليیج، لشآٌ، دسٔط حٕصٔیَٓذ انثالغّ، حذ

 .ی، آيٕصؽیٔ عشگشي ی، تاصی، کًک دسعٕتش، صتاٌيم، کايپیيٕتا یٔ َٕرٕاٌ، َشيافضاسْا

 عخٍ آخش

ْا، تايذ اص تًايي  تشاي َيم تّ يك تحميك يطهٕب، ػالِٔ تش اتضاسْاي عُتي ياَُذ كتاتخاَّ
تش ٔ تٓتش تّ عاياٌ سعذ. تشاي ايٍ  ْاي پژْٔؼ انكتشَٔيكي َيض تٓشِ رغت تا پژْٔؾي كايم ؽيِٕ

ي ػهًي ٔ پژْٔؾي كاسآيذ، ؽًا سا تا گغتشِ ْا يُظٕس، اعتفادِ اص يٕتٕسْاي رغتزٕ ٔ عايت
 كُذ. عاصد ٔ يُاتغ ديگشي سا َيض تّ ؽًا يؼشفي يي تاٌ آؽُا يي تشي اص حٕصِ تحميك ٔعيغ

افضاس َيض اص ديگش اتضاسْاي سٔص دَياي فُأسي اعت كّ يغيش دعتياتي تحميك ٔ دعتياتي تّ  َشو
اعت كّ ؽًا دس لذو َخغت َياص داسيذ تا  عاصد. تذيٓي يتٌٕ ٔ يطانة دنخٕاِ ؽًا سا ًْٕاس يي

 افضاسْاي ػهًي پژْٔؾي سا ؽُاعايي ٔ گضيُؼ كُيذ. ْا ٔ َشو تٓتشيٍ عايت
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