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  مالحظات  پیشنیاز های اطالعاتی  شرح  عنوان  ردیف

  طراحی نرم افزارهای هوشمند

1  

ساخت نرم افزاري براي تشخيص قوت
و ضعف اصوات و مقايسه آن با الگوي 

(با استفاده از  از قبل تعريف شده
  منطق فازي)

تعدادي صوت را با شدت هاي (بلندي صداي) اين نرم افزار 
سپس آن را با كند دريافت بايد مختلف از طريق ميكروفون 

اين دو الگويي كه از قبل براي آن تعريف شده مقايسه كند كه آيا 
  مشابه هستند يا خير.

يا هر زبان ( #Cبرنامه نويسي 
  سطح باالي ديگر)

دوست دارند به صورت گروهي كار افرادي كه 
همپوشاني زيادي  3و  2، 1كنند موضوع هاي 

دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به صورت 
  گروهي بر روي آنها كار شود.

2  

ساخت نرم افزاري براي تشخيص
اصوات و مقايسه آن با الگوي  فركانس

(با استفاده از  از قبل تعريف شده
  منطق فازي)

) زير و بمي هاي(فركانس هاي تعدادي صوت را با اين نرم افزار 
سپس آن را با كند دريافت بايد مختلف از طريق ميكروفون 

اين دو الگويي كه از قبل براي آن تعريف شده مقايسه كند كه آيا 
  مشابه هستند يا خير.

يا هر زبان ( #Cبرنامه نويسي 
  سطح باالي ديگر)

دوست دارند به صورت گروهي كار افرادي كه 
همپوشاني زيادي  3و  2، 1كنند موضوع هاي 

دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به صورت 
  گروهي بر روي آنها كار شود.

3  

مدتساخت نرم افزاري براي تشخيص
اصوات و مقايسه آن با  زمان كشش

(با استفاده  الگوي از قبل تعريف شده
  از منطق فازي)

مختلف ازتعدادي صوت با مدت زمان كشش هاياين نرم افزار
سپس آن را با الگويي كه از كند دريافت بايد طريق ميكروفون 

اين دو مشابه قبل براي آن تعريف شده مقايسه كند كه آيا 
  هستند يا خير.

يا هر زبان (#Cبرنامه نويسي
  سطح باالي ديگر)

دي كه دوست دارند به صورت گروهي كار افرا
همپوشاني زيادي  3و  2، 1كنند موضوع هاي 

دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به صورت 
  گروهي بر روي آنها كار شود.



4  
اجراي نت هايساخت نرم افزاري براي

  موسيقي
در اين نرم افزار بايد بتوان نت هاي موسيقي را نوشت و اجرا 

  رد.ك
آشنايي با نت هاي موسيقي، 

(يا  #Cآشنايي با برنامه نويسي 
اال ديگر) در حد هر زبان سطح ب

  متوسط

  

  طراحی نرم افزارهای بانک اطالعاتی

1  
براي مديريتافزارمرطراحي ن

و نوار  CD ،DVD(محصوالت موسيقي 
  کاست، صوتی و تصويری)

نه خواهد بود با اين تفاوت كهاين نرم افزار شبيه نرم افزار كتابخا
جاي اطالعات كتاب بايد اطالعات محصوالت موسيقي در آن به 

  ذخيره شود.

يا هر زبان (#Cبرنامه نويسي
 SQL، سطح باالي ديگر)

Server  يا هر)DBMS (ديگر  

  

2  
طراحي نرم افزاري براي شركت هاي

  تبليغاتي
اين نرم افزار كليه فعاليت هاي موجود يك شركت تبليغاتي را 
بايد پوشش دهد. مانند نامه نگاري ها، قراردادها، حساب هاي 

  ه.مالي و غير

يا هر زبان ( #Cبرنامه نويسي 
 SQL، سطح باالي ديگر)

Server  يا هر)DBMS (ديگر  

  

3  
طراحي نرم افزاري براي برگزاري

(سواالت چند  آزمون تئوري موسيقي
  گزينه اي، جور كردني و كوتاه پاسخ)

اين نرم افزار بايد قادر باشد برخي سواالت را خود به صورت
تواند سواالت مورد هوشمند توليد كند و همچنين مدرس نيز ب

 نظر خود را در آن بنويسد. همچنين بعد از برگزاري آزمون پاسخ
  ها را تصحيح كرده و نتيجه را اعالم كند.

آشنايي با تئوري موسيقي، 
(يا  #Cآشنايي با برنامه نويسي 

هر زبان سطح باال ديگر) در حد 
  متوسط

  

  افزارهای سیستمیطراحی نرم 

1  
طراحي نرم افزار براي مديريت

  كامپيوتر توسط والدين
به در اين نرم افزار بايد والدين زمان دسترسي هر يك از فرزندان 

مه هايي كه هر يك از كامپيوتر و همچنين نوع فايل ها و برنا
  توانند استفاده كنند را مشخص كند.ندان مي فرز

شناخت كافي بر روي مطالب 
  برنامه سازي سيستميدرس 

  

2  
طراحي نرم افزار براي حفاظت از داده

 Flashهاي درون حافظه 

اين نرم افزار از دزدي، و همچنين اضافه شدن فايل هاي 
بايد جلوگيري كند. همچنين براي  Flashناخواسته به درون 

  نيز سطح دسترسي مشخص كند. Flashاستفاده از 

شناخت كافي بر روي مطالب 
  برنامه سازي سيستميدرس 

افرادي كه دوست دارند به صورت گروهي كار 
همپوشاني زيادي  5و  4، 3، 2كنند موضوع هاي 

دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به صورت 
  گروهي بر روي آنها كار شود.



3  
طراحي نرم افزار براي حفاظت از فايل

  ها و پوشه هاي درون كامپيوتر
، و همچنين اضافه ، حذف، خواندناز دزديبايد اين نرم افزار 

در واقع جلوگيري كند. درون كامپيوتر شدن فايل هاي ناخواسته 
  د.براي اطالعت موجود در كامپيوتر سطح دسترسي مشخص كن

شناخت كافي بر روي مطالب 
  برنامه سازي سيستميدرس 

افرادي كه دوست دارند به صورت گروهي كار 
همپوشاني زيادي  5و  4، 3، 2كنند موضوع هاي 

وجود دارد كه به صورت دارند، لذا اين امكان 
  گروهي بر روي آنها كار شود.

4  
طراحي نرم افزار براي دزدي و تخريب

 Flashداده هاي درون حافظه 

راFlashاين نرم افزار بايد به صورت مخفيانه داده هاي درون
بررسي كند و داده هايي كه كاربر از قبل مشخص كرده را از 

كپي برداري كند، و همچنين به تخريب اطالعات  Flashدرون 
  به پردازد. Flashمورد نظر در 

شناخت كافي بر روي مطالب 
  برنامه سازي سيستميدرس 

افرادي كه دوست دارند به صورت گروهي كار 
همپوشاني زيادي  5و  4، 3، 2كنند موضوع هاي 

دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به صورت 
  ر شود.گروهي بر روي آنها كا

5  
كه به صورتيطراحي نرم افزار
داده هاي و تخريب هوشمند به دزدي 

  درون كامپيوتر بپردازد

را كپيمندانه داده هاي درون كامپيوتراين نرم افزار بايد هوش
. منظور از هوشمندانه فايل هايي و يا آنها را تخريب كند برداري

است كه براي مثال به دفعات مورد استفاده قرار گرفته اند، پوشه 
  هايي كه كاربر مرتباً از آنها استفاده مي كند و ...

شناخت كافي بر روي مطالب 
  برنامه سازي سيستميدرس 

افرادي كه دوست دارند به صورت گروهي كار 
همپوشاني زيادي  5و  4، 3، 2كنند موضوع هاي 

دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به صورت 
  گروهي بر روي آنها كار شود.

  نرم افزارهای تحت شبکهطراحی 

1  
طراحي نرم افزاري براي مانيتور كردن

  كامپيوترهاي درون شبكه
ايد بتوان صفحه ي مانيتور كليه ي كامپيوتر با اين نرم افزار ب

هاي موجود در شبكه را مشاهده كرد، و در صورت نياز تغييراتي 
  در آن كامپيوتر ايجاد كرد.

يا هر زبان ( #Cبرنامه نويسي 
  سطح باالي ديگر)

ورت گروهي كار افرادي كه دوست دارند به ص
همپوشاني زيادي دارند،  2و 1كنند موضوع هاي 

لذا اين امكان وجود دارد كه به صورت گروهي بر 
  ر شود.روي آنها كا

2  
طراحي نرم افزاري براي تبادل
اطالعات چندرسانه اي بر روي شبكه 

 Streamبه صورت 

هدف طراحي نرم افزاري است كه بتواند به صورت بر خط 
)online( .به پخش موسيقي و فيلم در درون شبكه بپردازد  

يا هر زبان ( #Cبرنامه نويسي 
  سطح باالي ديگر)

افرادي كه دوست دارند به صورت گروهي كار 
همپوشاني زيادي دارند،  2و  1كنند موضوع هاي 

لذا اين امكان وجود دارد كه به صورت گروهي بر 
  ر شود.روي آنها كا

طراحي نرم افزاري براي گفتگوي  3
  اينترنتي

يا هر زبان (#Cبرنامه نويسي 
  ،سطح باالي ديگر)

  

4  
طراحي نرم افزار ارائه خدمات تلفني

  براي ويندوز
خدماتي مانند شماره گيري، پاسخ بهنرم افزاري كه طراحي

براي  Modemرا با استفاده از و غيره  يتلفن ها، پيغام گير
  فراهم كند.ويندوز 

يا هر زبان (#Cبرنامه نويسي
  سطح باالي ديگر)

  



  موضوع های تحقیقی

1  
مشخص كردن ميزان پروژه هايي كه به شكست مي انجامند و  بررسي شكست هاي نرم افزاري در ايران

  علت شكست آنها
افرادي كه دوست دارند به صورت گروهي كار   

همپوشاني  5و  4، 3، 2، 1كنند موضوع هاي 
زيادي دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به 

  ر شود.صورت گروهي بر روي آنها كا

2  
تيم هاي پروژه هاي نرم افزاري دربررسي
  ايران

مشخص كردن الگوي تيمي غالب در پروژه هاي نرم افزاري ايران
  و همچنين ارتباط نوع تيم با نوع پروژه

افرادي كه دوست دارند به صورت گروهي كار  
همپوشاني  5و  4، 3، 2، 1كنند موضوع هاي 

زيادي دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به 
  ر شود.صورت گروهي بر روي آنها كا

3  
بررسي فرآيند پروژه هاي نرم افزاري در

  ايران
بررسي اينكه غالباً پروژه هاي نرم افزاري چه چرخه اي در حياط

  خود طي مي كنند (از زمان تعريف پروژه تا پس از نسب)زندگي 
افرادي كه دوست دارند به صورت گروهي كار  

همپوشاني  5و  4، 3، 2، 1كنند موضوع هاي 
زيادي دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به 

  ر شود.صورت گروهي بر روي آنها كا

4  
چالش ها و فرصت هاي شركت هاي نرم

  افزاري در ايران
تعيين اينكه شركت هاي نرم افزاري در ايران با چه مشكالتي 
روبرو هستند و چه فرصت هايي در بازار نرم افزار ايران براي آنها 

  فراهم مي باشد.

افرادي كه دوست دارند به صورت گروهي كار   
همپوشاني  5و  4، 3، 2، 1كنند موضوع هاي 

زيادي دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به 
  ر شود.صورت گروهي بر روي آنها كا

5  
بررسي ميزان آشنايي و استفاده شركت هاي

 CASEنرم افزاري از ابزارهاي 

ابزارهاي مختلفي وجود دارد كه به توسعه دهندگان نرم افزار
كمك مي كنند و باعث سرعت و كيفيت بيشتر خواهند شد، در 
اين تحقيق هدف آن است كه با ميزان آشنايي شركت هاي نرم 

   با اين ابزارهاي و ميزان استفاده از آنها مشخص شود.افزاري 

افرادي كه دوست دارند به صورت گروهي كار  
همپوشاني  5و  4، 3، 2، 1كنند موضوع هاي 

زيادي دارند، لذا اين امكان وجود دارد كه به 
  ر شود.صورت گروهي بر روي آنها كا

  


