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؟تجارت الکترونیک چیست 

:این فناوری تعاریف و انواع مختلفی دارد که به شرح هر کدام می پردازیم

انجام داد، تجارت  webتمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی -1

گویندالکترونیکی می 

ز طریق بطور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معامالت الکترونیکی می نماید که ا-2

مغازه ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک. شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد

یا پست الکترونیکی سفارش  webمجازی از طریق اینترنت می پردازد و کاالی را از طریق 

گیردنهایتاً کاال را تحویل می . می دهد

الکترونیکیتجارت الکترونیکی یعنی انجام مبادالت تجاری در قالب -3

تجارتکاربرد تکنولوژی اطالعات در -4

خدمات الکترونیک



بطور خالصه می توان گفت که . تجارت الکترونیکی، مبادله ی الکترونیکی داده هاست-5

مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطالعات و اسناد به شیوه 

های الکترونیکی و خودکار بین سیستم های کامپیوتری و براساس زبان مشترک و 

البته تجارت الکترونیک حیطه ای به . استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی

مرابت گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده داردو آن یک تحول و انقالب در عرصه 

تجارت الکترونیکی در ساده ترین تعریف عبارت از یافتن منابع، انجام . ارتباطات است

ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که بصورت 

لذا تجارت الکترونیک روشی است براساس آن اطالعات، . الکترونیکی انجام می شود

شوندمحصوالت و خدمات از طریق شبکه های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می 

تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی -6

یله بوس. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بودن کاغذ است. کامپیوتری، بویژه اینترنت است

تجارت الکترونیک، تبادل اطالعات خرید و فروش و اطالعات الزم برای حمل و نقل کاالها 

شرکت ها برای ارتباط با . با زحمت کمتر و تبادالت بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد

یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر 

ارتباط فروشندگان با مشتریان می تواند به صورت یک به یک با هر . صورت می گیرد

زیادمشتری باشد البته با هزینه نه چندان 
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تفاوت مبادله الکترونیکی داده ها با تجارت الکترونیک 

ه و هر در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانست

.  ی باشداین دو تکنولوژی اصالً مشابه هم نبوده و کامالً مجزا م. کدام را در جای دیگری بکار می برند

.البته می توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده هاست

اده در مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل د

اندارد شده بین راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام های است

الیکه تجارت در ح. المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود

ی داده ها الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیک

ونیک وب و به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعالنات الکترونیک، انتقال الکتر

ها بعنوان ستون بعبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده. سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده می شود

یک حطیه تجارت الکترون. چنانچه از تعریف فوق بر می آید. فقرات تجارت الکترونیک عمل می نماید

داردای بسیار وسیع تر از مبادله الکترونیکی داده 
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الکترونیکی آموزش 

الکترونیکی یک شیوه نوین آموزشی می باشد که به منظور دسترسی آموزش 

آسان و ارزان همه به منابع و خدمات آموزشی در هر زمان و در هر مکان با 

انجام می ( از قبیل ابزارهای الکترونیکی)استفاده از فناوری و ارتباطات 

.پذیرد

در عصر حاضر نیز گسترش سریع شبکه های محلی در سازمان ها و همچنین 

افزایش روز افزون کاربران اینترنت موجب پدیدار شدن چشم اندازهای نو در 

با « فرصت های برابر آموزشی»آموزش اثربخش و خالقانه و تحقق آرمان 

بهره   .گیری از سامانه مبتنی بر آموزش الکترونیکی گردیده است

٬هر چند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی بهره می گیرد

٬در عرصه آموزش الکترونیکی. ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود

٬آموزش از راه دور٬آموزش غیرحضوری٬عالوه بر آموزش بر مبنای وب

نیزمی توانند مطرح شوندخودآموزی و آموزش بر مبنای رایانه
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در واقع آموزش الکترونیکی، آموزش و یادگیری توسط ابزارهای الکترونیکی 

٬به طور معمول محتوای دوره آموزشی با استفاده از انتقال صدا. می باشد

تصویر و متن ارائه می شود که می تواند با بهره گیری از ارتباطات دوسویه 

بین فراگیران و استاد، کیفیت ارائه دوره آموزشی به باالترین سطح خود 

.برسد

امکان ارائه اطالعات و دانش را ٬استفاده از تجهیزات و امکانات پیشرفته تر

٬مثالً در کسب اطالعات ازطریق وب. با کیفیت بهتر و باالتر فراهم می سازد

اطالعات بیشتری دریافت می شود٬هرچه پهنای باند ارسال داده ها بیشتر شود
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آموزش الکترونیکی همزمان و غیر همزمان

. صورت همزمان یا غیرهمزمان ارائه می شود2آموزش الکترونیکی به 

کنند و به طور مستقیم می همه کاربران به طور همزمان٬درآموزش همزمان

ارتباط با تأخیر ٬در حالی که درآموزش غیر همزمان. با یکدیگر در ارتباط اند

برقرار می شود مانند ارتباط با پست الکترونیکی
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The Linux Operating System

آغازرا(GNU)گنوپروژهبودآزادنرم افزارهایبنیادرئیسکهاستالمنریچاردمیالدی۱۹۸۴سالدر

که کردندمیهمکارییکدیگربابرنامه نویسانمی شدمحسوبنرم افزاریجنبشیککهپروژهایندر.کرد

.داردادامهنیزحالبهتاهمکاریاین

وبودکارهآمادبودشدهنوشتهاسمبلیوسیبرنامه نویسیزبانباکهگنوپروژهابزارهایبیشترزمانآن

آن،منبعدکبودندسترسدروجودبانیزمینیکسسیستم عاملحتی.بودکمآزادومناسبهسته  یکتنها

ی شدممتمرکزمناسبهستهیکطراحیسمتبهگنوپروژهدرکار.داشتمخصوصنشرحقونبودآزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
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سیستم های عامل

(گرینویچوقتبه)۲۰:۵۷ساعتدر۱۹۹۱سالاوت۲۵درسرانجام

لینوسطرفازcomp.os.minixخبریگروهبهتاریخیپیامی

درزمانآنکهبودفنالندیدانشجوییکاو.شدارسالتوروالدز

می خوانددرسهلسینکیدانشگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%A9%DB%8C


سیستم های عامل

کهندمی کبیاناینگونهرابرنامه نویس شدنبرایانگیزه اشلینوس

وداشتهنشخصی اشدستگاهرویبریونیکساجرایبرایکافیپول

پرداختتواناوکهمی کردندرایانه شانرویبازی هاییدوستانش

یسیبرنامه نویادگیریبهنیازاینرفعبرای.نداشتراآن هابرای

آوردروی

بخشهسته،.استKernelهستهیکخود،خودیبهلینوکس

داده ها،کنترلآنکارکهمی دهدتشکیلراسیستم عاملاصلی

مواردتمامیوداده هاخروجوورودسخت افزار،حافظه،مدیریت

خودودیخبهلینوکسگفتم،کههمانطور.می باشدسیستم عاملاصلی

پروژههکابزارهاییازاستفادهبابلکهنمی رود،شماربهسیستم عامل

یکبهتبدیلاست،کردهتولیدآنبرایOpenSourceبازمتن

می شودکاملسیستم عامل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3


سیستم های عامل

وپایدارییونیکس،خانوادهسیستم عامل هایاصلیخواصازیکی

خراب هاراحتیاینبهسیستم عامل هااین.آنهاستباالیبسیاراستقامت

وجودلینوکس هایی.می کنندپیدامجددبوتبهنیازندرتبهونشده

.نماییداستفادهآنهاازبوت،بهنیازبدونسالهامی توانیدشماکهدارند

از.گیریدببکارمتعددیبسیاروظایفانجامبرایمی توانیدرالینوکس

(Router)مسیریابآتش،دیوارشبکه،اتصاالتکردنچکدستگاه

،فایلاطالعاتی،بانکوب،مانندمختلفسرویس دهنده هایشبکه،

کاریایستگاه های،(Desktop)کارمیزهای،...وچاپ

(Workstations)و...



سیستمهای عامل

Microsoft:انگلیسیبه)ویندوزمایکروسافت Windows)،

آن رامایکروسافتشرکتکهاستسیستم عامل هاییازخانواده ای

رایانه هایوهوشمندتلفن های،(PC)شخصیرایانه هایبرای

ارددمتعددینسخه هایسیستم عامل،این.کرده استتولیدلوحی

شده اندعرضهبازاربهتاکنون۱۹۸۵سالازکه

.ی کندمپشتیبانیخودمحصوالتازسالدهمدتبهمایکروسافت

لکامپشتیبانیتحتراخودمحصوالتاولسالپنجطیدر

راتیامنیپشتیبانیفقطبعدیسالپنجدرسپسمی دهد،قرار

می کندارائهخودمحصوالتبرای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)


سیستمهای عامل

هب)ُربات،یاآدمشبهانسان،َمرد،معنایبه:یونانیاندروید

برایگوگلکهاستهمراهعاملسیستمیک(Android:انگلیسی

عرضهتلویزیون هابرایاکنونهموتبلت هاوفون هااسمارت

ربمبتنیدستگاه هایرویبرشرکتده هاهمکاریباومی نماید

ساختهلینوکسهستهپایه  براندروید[۱].می دهدقراراندروید

دارداههمرعامل هایسیستمبیندررااستفادهبیشترینوشده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF#cite_note-AndroidAnnoucement-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84


سیستمهای عامل

رانیاکالیفرآلتو،پالودرواقعاندرویدشرکتگوگل،۲۰۰۵اوتدر

نیک،ماینرزریچ،رابیناندیتوسطکهاندرویدکوچکشرکت.خرید

وزارنرم افتولیدزمینهدربود،شدهپایه گذاریوایتکریسوسیرز

ینراباندی.می کردفعالیتهمراهتلفن هایبرایکاربردیبرنامه های

سمتبهگوگلبهاندرویدپیوستنازپسشرکتایناجراییعاملمدیر

وگلگدراندرویدپروژهمسئولوشرکتاینمهندسیمدیریتقائم مقام

شدمنصوب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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پدرش.شدبزرگنیویورکایالتدرچاپاکوروستایدرروبین

کوچکتجاریشرکتیکعالیقشبهتوجهباکهاستروانشناس

زارهایابجدیدترینازتصاویریخلقشرکتاصلیکار.کردراه اندازی

همیشهوبینراطرافبنابراینبود،تبلیغاتدراستفادهبرایالکترونیک

.بودوسایلاینتصاویرازپر

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA
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The Road Ahead

هفته متوالی حائز رتبه  اول در ۷برای 

شدروزنامه نیویورک تایمز

وشدزاده۱۹۵۵سالاکتبر۲۸درگیتسبیل

.کردرشدسیاتلدرخواهرشدوکناردر

تاریخیازکهآمددنیابهخانواده ایدرگیتس

اجتماعیخدماتوسیاستوتجارتدرغنی

دومگیتسهنریویلیامپدرش.بودسرشار

شهرسرشناسانازیکیودادگستریوکیل

ازیکیومدرسهآموزگاراومادروبودسیاتل

ودباینترنشنالوییونایتدمدیره  هیأتاعضای

.داشتفعالیتنیزخیرهاموردرکه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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ازدواجمایکروسافتکارمندانازفرنچملیندابامیالدی۱۹۹۴ژانویهدرگیتسبیل

هبفرزندسهدارایزوجاین.استآمریکاتگزاسایالتدرداالساهلملیندا.کرد

و(میالدی۱۹۹۹)گیتسجانروری،(میالدی۱۹۹۶)گیتسکاترینجنیفرنام های

.هستند(میالدی۲۰۰۲)گیتسادلفوب

تپهارکندرکهبودهجهانخانه هایگران ترینومدرن ترینازیکیگیتسبیلخانه

طبقبر.داردواشنگتندرواقعمدینادرواشنگتندریاچهبهرومنظره ایومی باشد

درآنمالیاتوداردارزشدالرمیلیون۱۲۵معادلزمینشوخانهمجموعهبرآورد

گیتس،بیلدارایی هایبیندرهمچنین.می باشدسالدردالرمیلیون۱حدود

به۲۰۰۴سالدراوکهمی باشدموجودداوینچیلئوناردونوشته هایازمجموعه ای

کرده استخریداریحراجییکدردالرمیلیون۳۰٫۸مبلغ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7_%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C

