
مرکز پزشکی، آموزشی ودرمانی آیت ا... طالقانی
لیست واژگان رایج فناوري اطالعات

اصطالحات رایج 
تعاریففناوري اطالعات

 Active Desktop.شود Upload شما Desktop قابلیتی از صفحات وب که می تواند در

Access Control List.این صفت تعیین کننده کاربران مجاز یا غیر مجاز جهت دسترسی به فایل ها و پوشه ها است .NTFS صفت فایل ها و پوشه ها در سیستم فایلی

Accessibilityدسترسی

Addاضافه کردن

Alpha.می آید و برنامه کامل و بدون اشکال است و براي کار آماده است Beta نسخه اي که بعد از نسخه

Anti virusنرم افزاري براي جلوگیري از ورود ویروس و یا حذف آن

Audio CD.یا کامپیوتر می توان آن را شنید CD صوتی معمولی که توسط دستگاه پخش CD  یک نوع 

Auditingفرایند ثبت و ذخیره عملیات که در یک کامپیوتر انجام می شود

Back boneبه معنی ستون فقرات مسیر ارتباطی اصلی انتقال داده ها در شبکه که قسمت عمده اي از بار اطالعات ردوبدل شده در شبکه از این مسیر منتقل می شود و شبکه هاي محلی متفاوت از طریق انشعابات به هم متصل می شوند

Backupاشاره به تهیه کپی هایی از اطالعات دارد

Baudسرعت انتقال اطالعات از طریق مودم

Beta.نسخه ویژه اي از یک نرم افزار یا سیستم عامل به منظور تست شدن و رفع اشکاالت آن که براي سازمان و افراد خاصی فرستاده می شود

Bitبه معناي کوچکترین واحد شمارش در کامیوتر می باشد binary digit مخفف کلمه

BitMap(.BMPبا پسوند) یک فرمت گرافیکی است

Bootراه اندازي کامپیوتر

Bridgeترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است که براي متصل کردن دو شبکه مشابه به هم به کار می رود و همچنین براي تقسیم یک شبکه بزرگ به دو شبکه محلی

Brondbandواژه اي است که براي تشریح اتصال پرسرعت داده ها به کار می رود

Browserبه نرم افزاري بر روي کامپیوتر کالینت اطالق می شود که قاذر به برقراري ارتباط با سرور می باشد

Cacheقرار دارد و براي افزایش سرعت در رایانه است CPU حافظه اي پنهان که در درون

Captureذخیره تصاویر به صورت یک فایل در رایانه
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Caseیک جعبه فلزي و پالستیکی است که قطعات اصلی کامپیوتر را در خود جاي می دهد

Categoryگروه

CD - ROMها را داردCD دستگاهی که توانایی خواندن

CD- Rنوشت CD است که درآن فقط یک بار می توان روي CD-R براي ذخیره اطالعات بر روي یک

CD-RWکه میتوان بر روي آن چندین بار نوشت CD نوعی از

Centerمرکز

Characterبه یک عالمت یا یک حرف گویند

Chatبرنامه اي است که شما میتوانید توسط آن به بحث و گفتگو بپردازید

Chooseانتخاب کردن

Clientبه کامپیوتري گفته می شود که تقاضایی را از یک سرور دارد

Clipقسمتی از یک فایل صوتی یا فیلم

Clip Boardقسمتی از حافظه رایانه که اطالعات به صورت موقت در آن ذخیره میشود مانند زمانی که داریم یک نوشته را کپی می کنیم

CMOSحافظه اي که بر روي مادربورد قرار دارد و به وسیله یک باتري کوچک تغذیه می شود

Compute.کامپیوتر دستگاهی است داراي حافظه وقابل برنامه ریزي که قادراست عملیات ریاضی ومنطقی راباسرعت باال انجام دهد

Computer nameنام کامپیوتر

Computerized SYSسیستم کامپیوتري نوعی سیستم است که در آن داده هاي اولیه واردبخش ورودي شده وپس ازپردازش توسط سیستم حاصل پردازش داده ها،که اطالعات نامیده می شوند در بخش آخر عالئم آخر اعالم می شوند

Confirmeتایید

Connect وصل بودن

Connectionبرنامه وتنظیماتی که اتصال یک رایانه به اینترنت یا رایانه دیگر را تعریف می کند

Control panelشامل برنامه هایی جهت تنظیم و پیکر بندي سخت افزار ها و نرم افزار هاي سیستم است 

Cookieفایل متنی کوچکی که توسط وب سایت بر روي حافظه مرورگر شما ذخیره می شود
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Data.درسیستم کامپیوتري،مقادیر ورودي سیستم را داده می نامیم

Desktop Iconموجود است گفته میشود desktop به ایکن هایی که بر روي صفحه 

Desktop theme.مجموعه اي از ایکن ها تصاویر و در مجموع شکل هایی که باعث تغییر محیط ویندوز می شود

Dialoge Box.است ok , Cancel را ندارد و سایز آن را نمی توان تغییر داد و داراي کلید Maximize این صفحه تفاوتی که با پنجره دارد کلید .System کادر محاوره اي مانند

Dial-upروشی است براي اتصال به شبکه اینترنت از طریق اتصاالت تلفن

Disconnectعدم اتصال

Documentفایلی است که توسط یک برنامه ایجاد می شود

Domain.استفاده می شود  DOMAIN مشخص می شود براي دسترسی راحت به سایت ها از IP شکل گسترده نام سایت است .از انجا یی که در اینترنت تغییر سرور و سایت ها با

Downloadفرایند برداشت داده هاي الکترونیکی از یک رایانه به رایانه دیگر با مودم یا شبکه رایانه اي

Dragفشردن دکمه سمت چپ موس بر روي یک ایکن و کشیدن ان

Drag & Dropفشردن کلید سمت چپ موس و رها کردن ان در جاي دیگر

Drive .می باشد hard disk  همان

Drop.رها کردن کلید موس هنگامی که ان را نگه داشته ایید

DVDو فورمتی براي ذخیره اطالعات DIGITAL VIDEO DISK مخفف عبارت

Editویرایش کردن کردن هرچیزي

E-mail.فضایی در اینترنت مشابه صندوق پستی براي ارسال و دریافت نامه هاي الکترونیکی

Extractباز شدن فایل فشرده شده

Fileپوشه

Firewallیک دستگاه سخت افزاري و یا یک برنامه نرم افزاري و یا ترکیبی از هر دو که جلوي دسترسی هکرها به داخل کامپیوتر را می گیرد

Firefoxنوعی مرورگر وب

FTPپروتوکل انتقال فایل در شبکه و اینترنت است
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Flash SafeRemoveجدا کردن فلش از کامپیوتر در حالت ایمن

Gate wayبه معنی دروازه ، محل و یا ادرس سرور یا سرویس دهنده شبکه می باشد

Gate wayاجزاي فیزیکی قابل لمس رایانه

Hiddenمخفی

HISسیستم اطالعات بیمارستانی

Hostبه هر رایانه اي که از طریق اینترنت می توان به ان متصل شد

Hubرا به ان در شبکه محلی وصل نمود client وسیله اي است که می توان چند

Information.حاصل پردازش داده ها را اطالعات میگوییم

Insertدرج کردن

Internetاینترنت

Internet Explorerنوعی مرورگر وب

ISP.شرکتی که دسترسی اینترنت را براي مردم مهیا می کند

IT.اصطالحاتی عمومی است که به استفاده از کامپیوتر در جهت ایجاد ونگهداري داده ها و ارائه به موقع اطالعات گفته میشود

Key boardصفحه کلید که همانند موشواره یک واسط کاربر سخت افزاري محسوب میشود که کاربر از طریق ان با کاربر ارتباط برقرار می کند

LANبه شبکه اي اطالق می شود که محوطه اي کوچکی را تحت پوشش قرار داده است

Mac (Macintosh).نوعی کامپیوتر شخصی که توسط شرکت اپل تولید شده است

Mac Address آدرسی که به صورت سخت افزاري در کارت واسط شبکه در کارخانه حک شده است. این نوع آدرس دهی موجب شناسایی منحصر به فرد کارت واسط شبکه در بین کارت ها می شود و براي ارتباط در الیه فیزیکی استفاده 
می شود.

Manitor.مانیتور یا صفحه نمایش متداول ترین دستگاه خروجی بوده که از ان براي نمایش اطالعات استفاده میشود

MDI.فرمتی است براي ذخیره کردن موسیقی که فقط شامل نت هاي موسیقی است

Mouse(موشواره) موس

MP3فرمتی است براي ذخیره کردن موسیقی به صورت فشرده و با کیفیت باال
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Networkشبکه

Process.هر عملی که بر روي داده ها انجام می گردد،پردازش نامیده میشود

propertiesمشخصات

Protocolمجموعه اي از قوانین که ارتباط بین کامپیوتر هاي موجود در شبکه را کنترل می کند

Refresh.دوباره باال آمدن و به روز کردن چیزي که در حال نماش می باشد

Registryپایگاهی است که تنظیمات ویندوز و برخی نرم افزار ها را به صورت استاندارد نگه میدارد

Resetکامپیوتر به منظور باال آمدن مجدد اطالعات کامپیوتر Reset فشار دادن دکمه ي

Routerبه معنی مسیر یاب کامپیوتر ویژه اي که وظیفه تعیین مسیر ارسال پیام هاي ارتباطی بین کامپیوتر هاي متعدد در یک شبکه را برعهده دارد

Runاجرا

Saveذخیره کردن

Searchجست و جو

Securityامنیت

Serverیک کامپیوتر همیشه روشن و در دسترس می باشد و تمامی کامپیوتر هاي موجود در شبکه از این کامپیوتر فرمان می گیرد

Softwareبه کلیه برنامه ها ودستورالعمل هایی که جهت ارتباط با کامپیوتر استفاده میشود.هر نرم افزار جهت انجام کار مشخصی تولید میشود

Settingتنظیمات

Share wareنرم افزاري است که به صورت ازمایشی براي مدت کوتاهی در اختیار شماست تا انرا خریداري نمایید

Short cutیا میانبر جهت دسترسی و اسان به برنامه هاي موجود در ویندوز از طریق این میانبر ها اقدام می نماید

Shout downبه معناي خاموش کردن کامپیوتر می باشد

Silentبی صدا

Spamنامه هاي الکترونیکی بی مصرف

Speakerبلند گو
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Stand byحالت خواب براي رایانه یعنی حالت نیمه خاموش

System.مجموعه عناصر واجزاي مرتبط بهم که درمجموع یک هدف خاص را دنبال میکنن. سیستم میگوییم

Trashسطل زباله

Trojan horseیک برنامه مخرب که ظاهر ان فریبنده است

Uploadاز طریق اینترنت ارسال می شود server به client به عمایاتی گفته می شود که طی ان فایلی از کامپیوتر

VGAنوعی رابط ویدئواي بین کارت گرافیک و صفحه نمایش ها

VPNروشی براي متصل شدن به رایانه ها از طریق اینترنت

Worke groupگروهی از کاربران بر روي یک شبکه محلی
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