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102صفحهکنجکاوی

می پیدا نیاز مورد مشخصات با کارگری شما نظر چیست؟به حل راه شود؟

کارها زیادیخیر، بسیار انسانی توسط آن انجام که دارد استوجود ممکن غیرر یا و خطرناک استها بهتر و

ربات به را آنها کارهاانجام کنیم. واگذار است شده ساخته و طراحی منظور این برای که بررسیهایی مثل یی

غواصقسمت دیگر، سیاره یک اکتشاف فاضالب، زمینی زیر شبکه بازبینی نشان، آتش یک داخلی درهای ی

می که است کارها این جمله از ... و دریا رباتاعماق از استفادهتوان آنها انجام برای رد.کها

گروهی 102صفحهفعالیت

می انجام که کاری مورد در و کنید انتخاب را مناسبی نام ربات هر برای فیلم، مشاهده از گروهیدپس هم با هد

کنید. بحث خود

نشان آتش ربات

ربات اطفاءاین در ها

انسان کمک به هاحریق

کهمی مناطقی و آیند

برای آنجا به دسترسی

استانسان خطرناک ها

می انجام دهد.عملیات

نظامی ربات

ربات بهاین قادر ها

و هستند اسلحه حمل

زمینی نبردهای در

می شونداستفاده

صنعتی ربات

عملیات هایانجام

از جملهمختلف

چسب جوشکاری،

... و پاشی رنگ کاری،

تولید خط در

پرنده ربات

مناطق از برداری تصویر

نظر مورد

غواص ربات

عملیات هایانجام

کشف مثل مختلف

بررسی دریا، اعماق

لوله ...نشت و نفتی های

ربات از استفاده هایبا

غواص

جراح ربات

جراحی عمل انجام

به یا ربات کمکتوسط

رباتیک بازوهای

امدادگر ربات

ربات سطحاین در ها

دیده آسیب منطقه

می بهپخش و شوند

یک کردن پیدا محض

را آن موقعیت زنده فرد

می گزارش مرکز کنندبه

چی نظافت ربات

تمیز و کردن جارو برای

و خانه اتاق، یک کردن

می استفاده خیابان -یا

شوند
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کالسی 103صفحهفعالیت

بنویسید. کاربرد یک زیر، جدول حسگرهای از یک هر برای

صوتی لمسیحسگر نوریحسگر دودحسگر گرماییحسگر حسگر

ربات صوتی فرمان
امنیتی سیستم

منازل ورودی

روشنایی سیستم

معابر

اطفاء سیستم

حریق

خنک سیستم

محیط کننده

کالسی 104صفحهفعالیت

می کرد؟چگونه هوشمند را کولر یا پنکه یک توان

توسطمی را محیط دمای کولر ترتیب این به کرد. اضافه کولر به را دما تشخیص سنسورهای نسورهایستوان

می دریافت میخود روشن کولر باشد، باالتر دما مشخصی حد از اگر و تاکند بهدمایشود مطلوبدحمحیط

برسد.

105صفحهکنجکاوری

ربات شما نظر نرمبه میهای طراحی چگونه شوند؟افزاری

رباتامروزه از رسان پیام افزارهای نرم از میبسیاری پشتیبانی شخصی دستیاران و مها رباتکنند. هایثال

می ارسال و تایپ شما که متنی اساس بر که دارند وجود میتلگرامی مکنید پاسخ بهتوانند براینحصر فردی

کنن ارسال آد.شما مشتبرای که نویسانی برنامه از دسته افزاراقن نرم در هواند از خود استفادههای مصنوعی ش

شرکت برخی مصنوعی APIها،کنند، هوش برترین روی بر شده ساخته العاده فوق ارائههای را د.دهنمیها

API Restfulاین کامال صورت به قرها نویس برنامه اختیار میدر زار در محدودیتی هیچ و بگیرد رنامهبان

آن برای شده استفاده ندارنویسی وجود هوشد.ها صداین شناسایی قابلیت مصنوعی اهای

(Voice Recognition) ماشینی یادگیری م (Machine Learning)و قرار نویسان برنامه اختیار در دهندیرا

سا به رباتتا و ها افزار نرم ساخت در کننددگی استفاده ها آن از خود .های

105صفحهپژوهش

Siri مورد کنید.Alexaودر تحقیق

عام سیستم در که است اپلیکیشن یک میسیری قرار استفاده مورد اس او آی اپلیکیل این هوشمندگیرد. شن

پیش سواالت، به دادن پاسخ برای انسان طبیعی صدای انجاماز و دادن سرویسنهاد از وبعضی صوتیها فرامین

می ارتباطد.کناستفاده صدا طریق از فقط اپلیکیشن این با شما که معناست بدان بادخواهیداین شما اشت.

می صحبت زباناو برای سرویس این )البته دهد می را شما جواب او و آلماکنید انگلیسی، فرانسویهای و نی

باید آن از استفاده برای و است وب تحت اپلیکیشن یک این دارد(. وجوجود اینترنت به باشاتصال داشته د.ود

Siri می عمل دقیق منشی یک فرامینمانند زیرا داد خواهد انجام احسن نحو به را شما فرامین تمامی و کند

می درک را میشما و ککند میفهمد چه و چیست شما منظور یاریSiriید.خواهه روز، تمام شماست؛در رسان
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می یادآوری بهمثالً مربوط اطالعات حتی است، موقع چه آن زمان و دارید دندانپزشک وقت شما که کند

می شناسایی را دوستان و همکاران خانواده، از اعم شما محلمخاطبین اطالعات همچنین و شماکند که هایی

آن در میبیشتر آمد و رفت میها ذخیره خود در را آنکنید از لزوم مواقع در تا نماید.کند استفاده بنابراینها

Siri از است کافی فقط تاکسی گرفتن یکبرای تا باشید منتظر باید سپس دهد، انجام را کار این تا بخواهید

تاکسی خدمات مرکز از کنتاکسی ترمز شما پای جلوی بهد.سرویس مداوم دسترسی به تکنولوژی این البته

جست اینترنت در باید که داشت نیاز مطلبی به کاربر اگر دلیل همین به دارد. نیاز کافیاینترنت تنها کند وجو

Siri به نمایاست د.اعالم

سایت وب ترافیک کننده آنالیز سایت وب یک بازالکسا تعداد اساس بر را سایتها وب و است کاربراندیدها

می بندی سالد.کنرتبه در نامهای2توسط1996الکسا به ایهپ Bruce Gilliatو Brewster Kahleنفر

ش نصبد.گذاری خود مرورگر در را الکسا ابزار نوار که کاربرانی بازدید اساس بر سایتهاکردهالکسا وب به اند،

می بازدیدرتبه تعدا و آمار بررسی امکان و نواردهد این که نکردهکاربرانی نصب را ندارابزار رتبهد.باشند،

بازدیدهای مجموع اساس بر الکسا لیست در جایگاه یا توسط3الکسا سایت وب یک از گذشته میلیونهاماه

کرده نصب خود مرورگر در را الکسا ابزار نوار یا تولبار که میکاربری نحویاند به نوکباشد، که کاربری اه بزارار

صفحه هر به کرده نصب میرا سر که بازدیدای مورد یک میزند ثبت سایت آن از صفحه آن بابرای و شود

ای ... و شده وارد مستقیم یا شده لینک جایی از اینکه صفحه، به ورود نوع به اطالعاتتوجه ذخیرهن الکسا در

شون Reachد.می میزان یک الکسا گام اولین تعددر دوم و طوریچ در وب صفحه هر از بازدید رااد روز ل

می بنمحاسبه رتبه اصل و همینکند اساس بر الکسا اس2دی ت.مورد

کالسی 105صفحهفعالیت

ربات حمله از بیشتری اخبار آینده در انسانآیا به شد؟ها خواهد شنیده ها

د دارد. وجود احتمال این نظر به علومبله ازانشمندان خطاپذیر عضوی عنوان به درجکامپیوتر، انسانی، امعه

نرم به دستیابی برای تالش بیحال و پیچیده میلیونافزاری میان در که داشت توجه باید اما هستند. هانقص

کد، داشت.خط خواهد وجود خطا احتمال شده، نوشته نویسان برنامه از تیمی توسط معموال کهاکه چه گر

برنامهچنین در نمیخطاهایی جدی های آسیب به منجر امروزی پرکاربرد و روزمره خطاهایهای حتی شود،

ربات با ارتباط در اتومبیلریز یا شودها مرگ به منجر است ممکن خودران .های

105صفحهکنجکاوی

ربات ساخت درباره شما چیست؟نظر احساس دارای های

ر ساخت اهداف از انسانباتیکی با تعامل و ارتباط ایجاد است.ها انسانها طبیعی، طور دارایهبه موجودات ا

هستند رباتاحساس ساخت می، باشند احساس دارای که بینهایی ارتباط تقویت به منجر ونساناتوانند ها

شود.ربات ها
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گروهی 106صفحهفعالیت

گروه هم کمک با فیلم مشاهده از کنید.پس کامل را زیر جدول خود

ربات کارگیری به رباتهامزایای کارگیری به معایب

محیط،امکان از پارامتری گیری نمونهاندازه

صدابرداری و تصویر ارسال محیط، بدر آلوده ههای

شیمیایی خطرناکمواد

برایقابلیت که کاری فقط یعنی دارند محدود های

شده ساخته انجامآن را قابلیتمیاند و دهند

ندارند. را کار در خالقیت

و آور ریزش از ناشی العبور صعب موانع از عبور

ارسال کنترل، مرکز به صدا و تصویر ارسال

دما، مانند مصدومان حیاتی وضعیت از اطالعاتی

تنفسی گازهای و صدا حرکت،

پاسخگوی توانایی اضطراری های موقعیت در یرباتها

ندارند مناسب

امنا مکانی به حادثه مسدومان رباتنتقال استساخت بر هزینه ها

کالسی 106صفحهفعالیت

این برای کند. شرکت امدادگر ربات رشته در آموزی دانش رباتیک مسابقات در دارد نظر در قوانیندانا منظور

می دریافت مسابقات تارنمای از را دارایمسابقه باید ربات بتواندویژگیکند. که باشد )باهایی زنده مصدومین

شیب سطح روی حرکت توان دهد، تشخیص آوار زیر از را دم( باز به باتوجه داشته را پله و دمایدار اگر و شد

ربات، این طراحی مورد در کند. فعال را خود کننده خنک سیستم رفت، باالتر مشخصی حد از ورودیمحیط

دا به پردازش و خروجی کنید.و کمک نا

صورت در و دهد تشخیص را محیط دمای بتواند تا باشد دما تعیین حسگرهای دارای باید ربات رفتناین باال

حس دارای باید ربات همچنین دهد. کاهش را محیط دمای خود کننده خنک سیستم کردن فعال با گردما

ک چرخهایی دارای باید ربات دهد. تشخیص را زنده مصدومان تا باشد بازدم حرکتتشخیص امکان رویبه ر

باشد. دارند را دار شیب سطح

دوربینورودی تصاویر بازدم، دما، ربات: های

بحرانیپردازش دمای تشخیص و بودن زنده تشخیص تصاویر، پردازش ها:

محیط کردن خنک مصدومان، به کمک دار، شیب مسیرهای در حرکت خروجی:

کالسی 106صفحهفعالیت

توجه شخصیبا تجربیات میبه آیا دهیتان، پیشنهاد اطالعات گذاری اشتراک برای روشی د؟توانید

شود گذاشته اشتراک به باید که شمااطالعاتی پیشنهاد

officeپرونده اجتماعیشبکههای یمیلا-های

ایمیل-فلشصدا

اجتماعیشبکهتصویر یمیلا-های

سرورآ-فلشفیلم روی بر پلود
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107صفحهکنجکاوی

ایده اطالعات گذاری اشتراک به برای مسکو، مرکزی رسانی حرارات سیستم میآیا شما به دهد؟ای

مختلف افراد برایبهبله، ابتدا از آنکه خریجای به مختلف کننددیتاسنتروتجهیزاتدمقاصد ،مبادرت

الزتوانیدمی همچونممنابع خدماتی پایگاهبرای سازی، نرمذخیره شبکه، داده، راافزارهای ... براساسو فقط

به و لحظهنیاز و آنالین کنشکل تهیه دانای نیاز بیشتری منابع به زمانی هر بهد. و دغدغه بدون سرعتشتید،

براساسمی فقط درنتیجه، دهید. کاهش را منابع نیاز کاهش با و افزایش را منابع این وتوانید تناسبنیازتان به

می هزینه د.پردازیمصرف

کالسی 108صفحهفعالیت

می استفاده ابری رایانش قابلیت کدام از مورد، هر در که کنید یمشخص کاربردی )برنامه ذخیرهشود؟ فضای ا

سازی(

استفاده خدمتشرح نوع

برنامه از excelGoogleDocsحسابداری میمجموعه واستفاده کند

می ذخیره خود رایانه روی را حسابداری کند.اسناد

کاربردی برنامه

می مراجعه نت کافی یک به شهر هر در که خاطراتشجهانگردی و کند

شخصی وبالگ در میرا ثبت کند.اش

سازی ذخیره فضای

می که رایانهشخصی نقاشی باشد که محلی هر در کخواهد را خود املای

شخص این نصبکند. امکان افزاری سخت نظر از که دارد تبلت یک

CorelDrawبرنامه مثل سنگین گرافیکی ندارد.های را

ذخیره فضای و کاربردی برنامه

سازی

کالسی 109صفحهفعالیت

یک-1 محرحسابداران اطالعات از زیادی حجم با بزرگ سرشرکت شرکت اینومانه از حفاظت دارند. کار

است؟ مناسب شرکت این برای ابری رایانش از استفاده آیا است. شرکت اول اولویت اطالعات

کنند. پیدا دسترسی شما محرمانه اطالعات به مجاز غیر کاربران است ممکن خیر،

ام-2 اطالعات نگهداری چرا؟آیا است؟ منطقی ابر روی بر کشور دادهخیر،نیتی ابری رایانش ذخیرهدر های

اسشده بهممکن که مهم اطالعات این به بتوانند هکرها و نباشند، برخوردار کافی امنیت از کشورت امنیت

می کنند.مرتبط پیدا دسترسی شوند
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صفحه 110کنجکاوی

مثبت اثرات از مورد بنویسید.چند را انسان زندگی بر فاوا

می محیطباعث با انسان همچنین انسان، با انسان ارتباط یاشود ارتقاء و یافته بد.تسهیل

باشد.می داشته دانش انتقال در مهمی نقش تواند

تاکسی کیفیت افزایش است.باعث شده شهری درون های

خانواده برای را غیرحضوری خرید میامکان فراهم کند.ها

مسافرت کاهش میباعث ترافیک شدن کم و شهری شود.های

کالسی 110صفحهفعالیت

چشم سند میهندر مدانداز برای افقی چه است؟مان شده طراحی فاوا بر مبتنی رسه

سمتهبپرورش وآموزشنظامرویکردتغییرمنظوربهارتباطات واطالعاتفناوریازگستردهگیریبهره

برمبتنیادگیریی-یاددهیمحیطدربرابرآموزشیهایفرصتازبرخوردار وپژوهنده ویادگیرندهسازمانی

کردناسالمی.فرهنگ ودانایی فراهم پرورش و آموزش یاددهیماموریت ب–محیط مبتنی دریادگیری فاوا ر

بر: تاکید با پرورش و آموزش نظام

تعلی نظام در فاوا هدفمند کارگیری به برای پرورش و آموزش انسانی منابع تربیتتوانمندسازی و م

است. کشور

نظام سازی الکترباز محتوای تامین و فاوا از متناسب گیری بهره با درسی ریزی پویابرنامه ونیکی

توانمندی متوازن و جانبه همه فاتوسعه هدفمند کارگیری به با پژوهنده آموز دانش وا.های

شبکه به دسترسی منظور به الزم امکانات و تسهیالت براتامین اطالعاتی و ارتباطی سطوحهای تمام ی

کشور.آموزش پرورش و

ضوابط اساس بر پرورش و آموزش به وابسته مراکز کلیه استاندارد تجهیزات و فضا معیارهایوتامین

فاوا. بر مبتنی فنی

یادگیرند سازمان اهداف تحقق منظور به فاوا بر مبتنی مدیریت و سازمانی نظام هبرقراری

111صفحهکنجکاوی

بپرسید خود هنرآموز حرفهاز حوزه در میکه را دیگری مشاغل چه کند؟ای، انتخاب تواند

داده پایگاه کارشناس

نرم طراح و گر افزارتحلیل

شبکه کارشناس

کامپیوتر نویس برنامه

وب طراح

افزار سخت مهندس

انیماتور
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کالسی 111صفحهفعالیت

مشاغل از دیگری کنید.رایانهمزایای بیان ای

است.-1 متنوعی و زیاد کار بازار دارای

رایانه-2 مشاغل بودن روز ایبه

انجام-3 محورامکان پروژه صورت به کار

کالسی 114صفحهفعالیت

مهارت سایر به نیاز علل مورد در خود هنرآموز کمک بنویسید.با عمومی های

از یکی خوب عمومی روابط است.هایمهارتداشتن رشته هر در نیاز مورد افرعمومی از کهبسیاری هستند اد

مهارت وجود حرفهبا باالی کاریهای محیط در که این یا و هستند شغل تغییر حال در مدام ازنمیای توانند

مهارت توانایینهایت و ببرند سود مهمهایشان از یکی بشناسانند، مدیران به را خود عواتریهای بازدارندهن مل

است موثر عمومی روابط نداشتن کار در .موفقیت

منظور به فنی مفاهیم و ریاضیات منطق، درک در مهارت موقعداشتن بررسی و پیچیده مسایل ودرک یت

مناسب حل راه ارایه و شرایط ارزیابی برای موجود .اطالعات

زبان تخصصی مدارک رشتهداشتن از برخی برای خارجی اسهاهای شرایط از و دارد زیادی است،اهمیت تخدام

انگ اصطالحات از باید الاقل هستید، متوسط کار یک جستجوی در که عادی فرد یک عنوان به مربوطاما لیسی

م که انگلیسی اصطالحات درک عهده از تخصصی کامال های بحث در و درآورید سر خودتان رشته ستقیمابه

بر هستند ارتباط در شما کار میبا باعث ای حرفه اصطالحات صحیح تلفظ قبیایید. شنونده کهشود شود انع

هستید مسلط کار آن بر .شما

امر در واجب و الزم مهارتی گزارش، یک تهیه یا ای حرفه و تحصیلی سوابق از رزومه یک دراتهیه و ستخدام

د را هایشان مهارت ممکن شکل بهترین به بتوانند که کسانی است. کار معرضطول در گزارش یک دیدر

وخواسته دهند قرار فشردهمدیران و گویا اداری نامه یک در را آوردها دست یا مشکالت و کنند،تها قدیم

تو سرعت، و آسانی به نهایت در و کنند می تر ساده مدیران برای را موثر و سریع گیری آنتصمیم بهجه را ها

کنند می جلب اهدافشان و .خود

115صفحهپژوهش

مثال زیر متن به توجه دهید.با ارائه کمک میز از هایی
In a business enterprise, a help desk is a place that a user of information technology can call to 

get help with a problem. In many companies, a help desk is simply one person with a phone 

number and a more or less organized idea of how to handle the problems that come in. In larger 

companies, a help desk may consist of a group of experts using software to help track the status 

of problems and other special software to help analyze problems (for example, the status of a 

company's telecommunications network). 
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Typically, the term is used for centralized help to users within an enterprise. A related term 

is call center, a place that customers call to place orders, track shipments, get help with 

products, and so forth. 

The World Wide Web offers the possibility of a new, relatively inexpensive, and effectively 

standard user interface to help desks (as well as to call centers) and appears to be encouraging 

more automation in help desk service. 

Some common names for a help desk include: Computer Support Center, IT Response Center, 

Customer Support Center, IT Solutions Center, Resource Center, Information Center, and 

Technical Support Center. 

می کمک میز مثالهای از باال متن به توجه مواربا به کرد:توان اشاره زیر د

شرکتتلفن پشتیبانی اینترنتهای دهنده خدمات های

شرکت تماس سفارشات،مرکز محصوالت، مورد در مشتریان راهنمایی منظور به که تجاری وضعیتهای

می خدمات مشتریان به سفارشات رهگیری و دهد.ارسال

مشتریان به رسانی خدمات و پشتیبانی مختص وب صفحات ایجاد

منزلف 116صفحهعالیت

ابزارها از مثال میچند منظور این برای دهید. ارائه شغلی گروه تجهیزات الکترونیکیو نسخه از سایرتوانید

رشتهکتاب کتابهای نشر و چاپ تارنمای )www.chap.sch.irدر درسی کنید.(های استفاده

شبکه تستر کواکسیال(، و تابیده بهم )زوج شبکه کابل شبکه، ترانکآچار داکت، ،

نرمvisual studio ...Illustrator،Adobe Captivate،Dreamweaver،Packet tracer،افزاهای و

... و کیس گرافیک، پردازنده، اصلی، برد مانند رایانه افزاری سخت قطعات

116صفحهپژوهش

است. شما شهر مناسب شده، بیان مشاغل از یک کدام که کنید کنید.تحقیق بیان را خود دالیل

می پاسخ پژوهش این به خود شهر به توجه با هنرجو مهر شهر یک مشهد شهر مثال عنوان به استدهد. ذهبی

می سفر آن به زیادی زائران همسایه کشورهای از وبکه یک ایجاد وکنند. هتل رزو برای مچنینهسایت

می زمینه این در زائران به گردشگری باشد.خدمات مفید تواند

کالسی 116صفحهفعالیت

ویژگی به توجه شمابا فردی میهای مناسب خود برای را شغل کدام دا، عالقه کدام به و رید؟بینید

ویژگی اساس بر هنرجو راهر مناسب شغل خود سایرهای برای را خود انتخاب دلیل و کند هنرجویانانتخاب

دهد. توضیح
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کالسی 117صفحهفعالیت

فعالیت از تعدادی خود، هنرآموز کمک کدامبا در کنید مشخص و بنویسید را رشته با مرتبط توسعههای سطح

میحرفه قرار رشته گیرد.ای

شخصیکا رایانه عمومی ربر

مطالب ارایه و پرداز واژه کاربر

استاتیک وب طراح

داده پایگاه کاربر

گرافیکی افزار نرم کاربر

راه تکنسین شبکهکمک اندازی

محتوا تولید کاربر

افزار سخت تکنسین کمک

سیستمی سازی برنامه

کالسی 119صفحهفعالیت

کنید.جدول کامل را زیر

کارکنان برای ارگونومی کارفرمااهداف برای ارگونومی اهداف

روحیه بهرهافزایش وریافزایش

کار تنش و خستگی تولیدکاهش افزایش

صدمات و جراحات کاراییکاهش افزایش

حوادث خطاهاکاهش کاهش

توانایی بدنتقویت اهدافهای پیشبرد در مشارکت

میآسایشافزایش کارگران غرامات صرف که مخارجی شود.کاهش

کار بهداشت سطح تولیدافزایش مخارج کاهش

شغلی رضایت میزان انگیزشافزایش ایجاد
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کالسی 119صفحهفعالیت

زیر اشکال از کدام هر کنید است.تعیین ارگونومی بعد کدام به مربوط

استفاده کامپیوترازراحتی
منظور به کارها صحیح انجام

صدمات از جلوگیری
مانیتور تا مناسب زاویه و فاصله

119صفحهکنجکاوی

کند؟ عمل باید چگونه او کند. عوض را خود صندلی و میز نتواند دانا عموی کنید فرض

ریکس برای نرمشی حرکات و شود بلند میز پشت از کوتاه زمانی فواصل انجامدر خود عضالت دهد.کردن

کالسی 120صفحهفعالیت

بر شما استفاده مورد تجهیزات آیا فیلم، به توجه است؟با شده طراحی ارگونومی اصول بلهاساس

منزل 121صفحهفعالیت

کنید. تهیه خود والدین شغل به توجه با ارگونومی مورد در دیواری روزنامه یک


