
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malware کدد   "نرم افزار معیوب": خالصه شده اصطالح :

خواهدن  صددمه ن    ده ااال دن      اجرایی کده نویندهده      

حفنظت شده قر ننین  است. مثنل هن شنمل: ویروس هدن  کدرم   

هن   مب هن  مهطقی  اسب هن  ترو  می  نشد که مننع انجنم 

 کنر  رننمه هنست.

 Troyau Horse       اسدب ترویدن : ندرم افدزار   ر ردیرندده (

 ملکر هن  ثبت نشده و غیر قننونی  ه جن   رننمه هن  مجنن 

 و کنرهن  مفید.

 

 پاراگراف توضیحی
متن هر مقنله  ن یک پنرادراف مقددمنتی کده توصدین کههدده     

و محتوا  مقنله را خالصده مدی   موضوع کلی مور   حث  و ه 

   مثنل: ه  هواکهد   غنن می شو . 

 ن پنرادراف توضیحی نیدر توصدین    "تبعیض  یجیتنلی"مقنله 

 می شو .

تبعیض  یجیتنلی  بنرتی است کده معمدو ب  درا  توصدین      "

فنصله و تفنو  مین  افرا   که ان فهنور  هدن  جدیدد سدو     

می  رند و  نهن که نمی  رند  ه کنر می رو . این  بنر  اولدین  

و ااال دن   ر  شد      ور در   نر توسط ا اره ملی ارتبنادن   

 " دن  هدوا     5991تجنر  این   متحده و  ر ددزار  سدنل   
شبکه ا  شد : جنتنر   ر نداشته هن  ر مهدنا  شدهر  و   

 صور   نم ینفت. "روستنیی  مریکن

 

 ارجاعات متقابل
کلیه مقن    ر این  انشهنمه  ارجن دن  متقن دل  ارندد. ایدن     

ه مدتن مقنلده و یدن قبدل ان     ارجن ن   ر پنین  مقنلده   ر ا امد  

فهرست مهن ع و مآخذ مقنله  ه چشد  مدی خورندد. ارجن دن      

  ه  هوا  کمکی  ر  متقن ل  مقن   مرتبطی را که می توانهد 

 

 

جهت مطنلعه  یشتر  ر همن  نمیهده مشوضدو ی و یدن سدنیر     

ااال ن   ر نمیهه هن  موضو ی نز یک  ه موضوع مور  نظر 

ارجدنع   5111نشهنمه  ر کل  ی  ان  نشهد  نشن  می  هد.  ا

 Fire" "فدنیر وال هدن  "مقنلده   ر متقن ل  ار .  ه  هوا  مثنل:

Walls" : ارجن ن  متقن ل نیر  یده می شو 
Computer viruses 

Crime,Use of Computers in 

Electronic Data Interchange 

Electronic Mail 

Encryption 

End_User Computing,Managing 

Ethical Issues 

Internet,Overview 

Network Environments,Managing 

Privacy 

Security Issues and Measures 

Software Privacy 

Wide Area Network 

 

 فهرست منابع و مآخذ
فهرست مهن ع و مآخذ  ر یک مقنله  ه  هدوا   خدرین  ت در    

جدیدد   می  ید. این فهرسدت   ر ردیرندده مهدن ع ر یدن  وم    

که  ه خوانهده  ر جنین ی ااال ن  جزئی تدر و فهدی تدر    است 

ینر  می رسنند. مقن   انتقن   و تحقیقنتی هد   درا  فهد     

موضوع مور  نظر لینت در یده اند.  هن ر این فهرسدت هدن    

مدخل مدی  نشدهد.    51تن  6مهن ع و مآخذ معمو ب  ر ردیرنده 

تمدنم    نم  ه تذکر است که این فهرست هن  ه مهظور معرفدی 

مهن عی که  را  تهیه مقنله مور  استفن ه نوینهده قرار درفته 

 اند  ارائه نشده اند.

 

                                 
                                                                     

 مرکز ااالع رسننی و کتن شننه مرکز :

  1;مههدسی و فهیمراجع  تین )

Encyclopedia of Information Systems 

 

 

 محمو  صدیقی

 78نمنتن  

78 



 

Encyclopedia of Information 

Systems/editor in chief Hossein 

Bidgoli.     .  V. 

 

 دانشنامه نظام های اطالعاتی
 انشهنمه نظنم هن  ااال نتی خالصه ا  جنمع ان حونه جدید 

و پر اهمیت تظنم هن  ااال نتی است. این اثر مرجع ان چهدنر  

مجزا و  وینت مقنله متفنو   ر  نب جهبه هن  مشتلن  جلد

این حدونه موضدو ی اسدت. هدر مقنلده  ر  انشدهنمه  یدددنه        

وسیعی ننبت  ه موضوع مهتشب ایجن  کر ه   ر صد   دنهی 

رسننی  ه  امهه وسدیعی ان خوانهدددن   متش  دن  رایننده و     

  انشگنهین  درفته تن  انشجوین  و جنمعه  موم تجنر است.

 

 تنظیمیوه ش
 انشهنمه نظنم هن  ااال نتی  ه دونه ا  تهظی  شده است تدن  

حداکثر سهولت کنر ر  را  را  خوانهددن  خو  فدراه  کهدد.   

تمنمی مقن    ر یک ر ین الفبنیی  هوا   مده است.  هنوین 

  5شدروع مدی شدوند  ر جلدد      Dتدن   Aمقن تی که  ن حروف 

 Rتدن   K  مقدن    1د  ر جلد  Jتن  Eمقن    ن حروف  غننین 

 می  یهد. 4 ر جلد  Zتن  Sو  3 ر جلد 

مقن    مومنب  ن واژه ین  بنر  کلیدد  نمنیشدگر موضدوع  ده     

همراه هردونه  بنر  توضیحی می  ید تن جنین ی  نهدن راحدت   

 تر  نشد.  ه  هوا  مثنل:

 هوا  مقنله قدرار  "جهنیت  استفن ه ان کنمپیوتر هن  ر" بنر  

 "استفن ه ان کنمپیوتر هن  ر جهنیت"  می دیر   ه جن

 

 فهرست مندرجات
فهرست کنملی ان مهدرجن  تمنم  انشهنمه  ر ا تدا  هر جلدد  

 مددده اسددت. ایددن فهرسددت  هددنوین مقددن   نشددن   ههددده  

 کتددر حنددین موضددو نتی اسددت کدده توسددط سددر ویراسددتنر  
و همکددنرا   ر هیددی  ویراسددتنر   دده  قددت مددور    یددددلی 

 ه است.دزیه  واقع شد

 ر ا امه ایدن فهرسدت  مقدن    در اسدنس  هدوا   فهرسدت        

مهدرجن  کنمل ثننو  وجدو   ار  کده مقدن   را  در اسدنس      

حونه هن  موضو ی مننهد نظدنم هدن  پشدتیبننی مددیریت و     

 اراحی و تجهیز پنیگنه ااال ن  فهرست می نمنید.

 

 نمایه
 نمنیه ا  موضو ی  ر انتهدن  جلدد چهدنرم وجدو   ار . ایدن     

نمنیه راحت ترین و  هترین رو  جهت  ستین ی  ه ااال دن   

مور  نظر  ر  انشهنمه است. موضدو ن   ر نمنیده  ده صدور      

الفبنیی فهرست شده و  ه جلدد و شدمنره صدفحه  جدنیی کده      

 ااال ن   ر این موضوع ینفت می شو  ارجنع می  هد.

 

 قالب مقاله
ان  دن    هر مقنله جدید  ر  انشدهنمه نظدنم هدن  ااال دنتی     

صفحه سمت راست  غنن مدی ددر   تدن توسدط خوانهدده  ده       

سر ت  ننین ی شو . ننم نوینهده و همکنرا   ر ا تددا  مقنلده   

 مششص می در  .

تمنم مقن    ر  انشهنمه  ر اسنس یدک قنلدب اسدتنندار   ده     

 صور  نیر تهظی  شده اند:

  هوا 

 ارح مقنله
 

 واژه ننمه

 پنرادراف توصیفی

 قنلهمتن اصلی م

 ارجن ن  متقن ل

 کتن شهنسی

 

 طرح
هر مقنله  ن یک ارح  غنن می شو  که نشن   ههدده محتدوا    

مقنله ذیل است. این ارح  یددنهی کلدی ان مقنلده ارائده مدی     

 هد  ه اور  که خوانهده می تواند  ه کمدک     ددو  ور    

مقنله  داند که چه مطنلبی  ر    وجو   ار . ایدن ادرح   ن   

فه نمنی  نیر موضدو نتی کده  ر ادول مقنلده     ه  چهین وظی

 مور   حث قرار می دیر  را ه   ر  هده  ار .  ه  هوا  مثنل:

شنمل  ش  هنیی  ر  نب وسنیل "سشت افزار کنمپیوتر" مقنله

ورو    خروجی و وسنیل جدننبی مدی  نشدد. ادرح  ر صدد       

ارائه پیشزمیهه ا  کلی است لذا تههن موضو ن  اصلی مقنله را 

می دیر    ه  الوه موضو ن   رجه  وم و سوم  ر  اخل   ر ر

 خو  مقنله قن ل  ننین ی است.

 

 واژه نامه
واژه ننمه  ر ردیرنده اصطالحنتی است که  ر فه  مقنله مدثثر  

 و ه و امکن   ار   را  خوانهده نن  شهن  نشد. هر اصدطالح  در   

اسنس چگونگی استفن ه  ر متن مقنله تعرین در یدده اسدت.   

لذا یک اصطالح ممکن است  ر  و ین تعددا   یشدتر  مقنلده    

ینفت شو   ر حنلیکه توضیحن  مر وط  ه    ان مقنلده ا   ده   

 1111مقنله  یگدر انددکی متفدنو   نشدد.  انشدهنمه حددو اب       

 اصطالح واژه ننمه تی را  ر رمی دیر .  ه  هوا  مثنل:

ن مداخل شنمل ای "جهنیت  استفن ه ان کنمپیوتر هن  ر"مقنله  

 واژه ننمه ا  است. 


