رشته نرم افزار کامپیوتر چیست؟

ًشم افضاس
هٌْذػبى وبهپيَتش دس ثخؾ ًشم افضاس ثِ تَليذ ،ساُ اًذاصي ٍ ًگْذاسي وبسثشدّبي ًشم افضاسي ثب ووه
فٌبٍسيْب ٍ هْبستْبي علَم وبهپيَتش هي پشداصًذ .ثشخي صهيٌِ ّبي وبسي ٍ تحميمبتي داًؾ آهَختگبى ايي
سؿتِ ثِ ؿشح صيش اػت:

تَليذ ػيؼتنّبي ًشمافضاسي ثشاي حيطِّبي هختلف كٌعتي ،تجبسي ٍ علوي
هذيشيت پشٍطُّبي تَليذ ػيؼتنّبي ًشمافضاسي
طشاحي ٍ ثْيٌِػبصي پبيگبُّبي دادُ
ايجبد ػبصٍوبسّبي اهٌيتي دس ػيؼتنّب
طشاحي ٍ پيبدُػبصي پشٍتىل ّبي ؿجىِّبي وبهپيَتشي هٌظَس ثشلشاسي استجبط ػشيع ،هطوئي ٍ اهي
هٌْذػي ايٌتشًت ،طشاحي ٍ پيبدُ ػبصي هَتَسّبي جؼتجَ دس ٍة ٍ ًشمافضاسّبي هجتٌي ثش ٍة
طشاحي ٍ پيبدُ ػبصي ػيؼتوْبي عبهل ٍ ،ػيؼتوْبي تَاهبى ػخت افضاس ٍ ًشم افضاس

داًـجَيبى دس دٍسُ وبسؿٌبػي ٍ 141احذ دسػي سا هيگزساًٌذٍ.احذّبي دسػي دس سؿتِ هٌْذػي وبهپيَتش
گشايؾّبي ًشم افضاس ٍ ػخت افضاس االخلَف دس دٍسُ وبسؿٌبػي ثؼيبس ؿجيِ ّن ثَدُ تب جبيي وِ اختالف
ايي دٍ گشايؾ تٌْب دس حذٍد ٍ 02احذ دسػي اػت .اص دسٍع تخللي گشايؾ ًشمافضاسهي تَاى ثِ
هٌْذػي ًشمافضاس ،پبيگبُ دادُ ،هٌْذػي ايٌتشًتَّ ،ؽ هلٌَعيً ،ظشيِ صثبىّب ٍ  ...اؿبسُ وشد.

ػخت افضاس

ثخؾ هٌْذػي وبهپيَتش  -ػختافضاس  -دس صهيٌِ تَليذ سٍؿْب ٍ اثضاسّبي طشاحي هذاسّبي ديجيتبل ،فعبليت
هيوٌذ .فعبليت ّبي ديگش ايي گشايؾ ًيض وِ دس صهيٌِ ّبي تحميمبت ثش سٍي پشٍتىل ّبي چٌذ سػبًِ اي ٍ
ثبع ّبي اػتبًذاسد ثَدُ اص جبيگبُ ثباليي ثشخَسداس هي ثبؿذّ .وچٌيي تحميمبت ثِ سٍصي دس صهيٌِ هتذّبي
طشاحي ّ FPGAب دس ايي ثخؾ دس جشيبى اػت .هٌْذػبى وبهپيَتش ػختافضاس دس ػطح وبسؿٌبػي،
وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوتشا دس صهيٌِّبي صيش فعبليت هي وٌٌذ:

اثضاس  CADثشاي طشاحي ٍ ػبخت هذاسّبي ديجيتبل
صثبًْبي تَكيف ػخت افضاس دس ػطَح هختلف ٍ تذٍيي سٍؿْبي طشاحي ،ؿجيِػبصي ٍ ػٌتض
ثشًبهِّبي تؼت ٍ تَليذ تؼت ٍ آصهَىپزيشي هذاسّبي ديجيتبل
اػتفبدُ صثبًْبي ػخت افضاسي ثشاي ثشسػي هذاسّب اص ًظش اػتفبدُ تَاى ،لبثليت اطويٌبى ٍ ػشعت
فـشدُػبصي تلَيش ،پشداصؽ ػيگٌبلّبي ٍيذيَيي
طشاحي ٍ ػبخت پشٍتىلّبي چٌذسػبًِاي ٍ اػتبًذاسدّبي هشثَطِ ثِ آى
پظٍّؾّبيي دس جْت ػبخت پشٍػؼَسّبي ؿجىِ ٍ پشٍتىلّبي آى
سٍؿْبي ػبخت هذاسّبي تَاى پبييي
اص آًجبيي وِ داًـجَيبى دس ايي گشايؾ آهبدُ طشاحي هذاسّبي الىتشًٍيىي هي ؿًَذ ،دسٍع تخللي آًْب
تب حذٍد صيبدي هـبثِ دسٍع سؿتِ هٌْذػي ثشق گشايؾ الىتشًٍيه اػت .اص دسٍع تخللي آى هي تَاى
الىتشًٍيه ،0الىتشًٍيه ديجيتبل ،طشاحي هذاسّبي هجتوع دس اثعبد خيلي ثضسي ،هَضَعبت پيـشفتِ دس
ػخت افضاس ،طشاحي هذاسّبي ٍاػط ٍ  ...سا ًبم ثشد.

دٍ گشايؾ ًشمافضاس ٍ ػختافضاس دس همطع وبسؿٌبػي ثيؾ اص آى وِ دسع ّبي اختلبكي داؿتِ ثبؿٌذ
دسع ّبي هـتشن صيبدي داسًذ ،ثخـي اص آًْب عجبستٌذ اص :هجبًي وبهپيَتش ٍ ثشًبهِ ػبصي ،ثشًبهِ ًَيؼي
پيـشفتِ ،ػبختوبى گؼؼتِ ،ػبختوبى دادُ ،هذاس هٌطمي ،هذاس الىتشيىي ،1الىتشًٍيه ،1طشاحي الگَسيتن،

هيىشٍپشٍػؼَس ،هعوبسي وبهپيَتش ،ػيؼتن عبهل ،آهبس ٍ احتوبل هٌْذػي ،سيبضيبت هٌْذػي ،ؿجىِ ّبي
وبهپيَتشي ٍ ...

دس ول ًوي تَاى تفبٍت صيبدي دس همطع وبسؿٌبػي ثيي ًشمافضاس ٍ ػخت افضاس لبئل ؿذ چشا وِ داًـجَيبى
ّش گشايؾ ثب داؿتي حك اًتخبة دس دسٍع اختيبسي(وِ دس حذٍد ٍ 11احذ اػت) دس كَست عاللِ هي
تَاًٌذ دسٍع اختلبكي گشايؾ ديگش سا ثگزساًٌذ .تفبٍت ّب دس همطع وبسؿٌبػي اسؿذ ثؼيبس صيبد ؿذُ تب
جبيي وِ ثِ ًذست هي تَاى دسٍع هـتشن ثيي ايي دٍ گشايؾ پيذا وشد.

داًـجَيبًي وِ ٍاسد سؿتِ هٌْذػي وبهپَتش هيؿًَذ ثبيذ پيؾ صهيٌِ سيبضي لَي ،االخلَف دس سيبضيبت
گؼؼتِ ٍ آهبس ٍ احتوبل داؿتِ ثبؿٌذ.

دس ًْبيت يه پيـٌْبد دٍػتبًِ :اگش دس داًـگبُ ثِ دًجبل سفبُ ٍ آػبيؾ هي گشديذ ٍ اص تىبليف ٍ پشٍطُ ّبي
دسػي پي دس پي ٍاّوِ داسيذ ،ثْتش اػت دٍس ايي سؿتِ خط ثىـيذ.

فٌبٍسي اطالعبت

ثخؾ هٌْذػي فٌبٍسي اطالعبت ( )ITيىي اص جذيذتشيي ٍ ثِسٍصتشيي سؿتِ ّب هي ثبؿذ .ايي ثخؾ ثب تَجِ
ثِ ًفَر سٍص افضٍى فٌبٍسي اطالعبت دس ّوِ اثعبد صًذگي ثـش ٍ احؼبع ًيبص هجشم وـَس ثِ فبسغ التحليالى
آى ،ثب ّذف آهَصؽ ٍ تعلين داًـجَيبى ٍ اًجبم تحميمبت گؼتشدُ ٍ سٍصآهذ دس حَصُ پش سًٍك ٍ پَيبي
فٌبٍسي اطالعبت ٍ استجبطبت ( )ICTتـىيل ؿذُ اػت.

يىي اص اّذافي وِ اص اثتذا حيي طشاحي اٍليِ ثشًبهِ دسػي ٍ ،پغ اص آى دس ثِ سٍص سػبًيّبي ػبالًِ ايي
سؿتِ ّوَاسُ هذ ًظش ثَدُ اػت ايي اػت وِ فبسغ التحليالى آى لبثليتّبيي سا ثذػت آٍسًذ وِ ثتَاًٌذ ًيبص
ثبصاس وبس داخلي سا دس پشٍطُّبيي ًظيش هَاسد صيش ثشطشف ًوبيٌذ:

پشٍطُّبي تذٍيي ،پيبدُػبصي ٍ ساّجشي ثشًبهِّبي جبهع فٌبٍسي اطالعبت دس ثٌگبُّب ٍ ػبصهبىّب.
پشٍطُّبي حَصُ خذهبت الىتشًٍيىي ًظيش تجبست الىتشًٍيىي ،يبدگيشي الىتشًٍيىي ،ثْذاؿت الىتشًٍيىي ٍ
دٍلت الىتشًٍيىي.
پشٍطُّبي طشاحي ،پيبدُػبصي ،اسصيبثي ويفي ٍ ًگْذاسي صيشػبختّبي ؿجىِ ٍ خذهبت اسصؽ افضٍدُ

پشٍطُّبي طشاحي ٍ پيبدُػبصي ػيؼتنّبي هذيشيت داًؾ ٍ هشاوض دادُ.
پشٍطُّب ٍ تحميمبت دس حَصُ عبهلّبي َّؿوٌذ ٍ وبسثشد آىّب دس فٌبٍسي اطالعبت.
دس همطع وبسؿٌبػي ،داًـجَيبى ايي سؿتِ دس وٌبس آؿٌبيي ثب تَليذ ًشمافضاس ثب هجبحث ديگشي ًظيش ػخت
افضاس وبهپيَتش ،ؿجىِ ،هخبثشات ،هذيشيت فٌبٍسي اطالعبت ٍ خذهبت الىتشًٍيىي ًيض دس حذ الصم آؿٌب هي
ؿًَذ.

ّوىبساى ثخؾ فٌبٍسي اطالعبت دس آصهبيـگبّْب دس صهيٌِ ّبي تحميمبتي صيش ثِ تحميك هـغَل هي ثبؿٌذ.
اوثش ايي هَضَعبت اص هحَسّبيي اػت وِ ثشاي ساّجشي ٍ اجشاي والى پشٍطُّبي حَصُ فٌبٍسي اطالعبت
الصم هي ثبؿذ.

ػيؼتنّبي هحبػجبتي اًؼبى هحَس
تجبست ٍ پشداخت الىتشًٍيىي ٍ ّوشاُ
تـخيق تملت دس تعبهالت الىتشًٍيىي
ػيؼتنّبي چٌذعبهلي
يبدگيشي الىتشًٍيىي
ػيؼتنّبي اطالعبت پضؿىي
ؿجىِّبي اجتوبعي
ٍة هعٌبيي
دادُوبٍي
ثبصيبثي ،پشداصؽ ٍ ،تشويت اطالعبت
اسصيبثي ويفيت ؿجىِ
هخبثشات ٍ ؿجىِّبي ػيبس
ػيؼتنّبي حول ٍ ًمل َّؿوٌذ
ثيَاًفَسهبتيه
پشداصؽّبي چٌذسػبًِاي (هبلتيهذيب)
آيٌذًُگبسي حَصُ فٌبٍسي اطالعبت ٍ تذٍيي ًمـِ ساُ

ايي گشايؾ ثب ّذف استجبط هٌْذػي وبهپيَتش ٍ ثخؾ هذيشيتي آى ساُ اًذاصي ؿذُ ٍ يه سؿتِ ثيي سؿتِ
ايؼت .ايي گشايؾ دس حذٍد  02تب ٍ 02احذ دسػي هـتشن ثب ًشم افضاس داسد ٍ اص دسٍع تخللي آى
هذيشيت ،التلبد هٌْذػي ،هجبًي فٌبٍسي اطالعبت ،تجبست الىتشًٍيه ٍ  ...لبثل روش ّؼتٌذ.

