
زیر را به فارسی و انگلیسی در یکی  یها (abbreviation)تاه نویسی و یا کو ها  (acronym)، سرواژه عبارتها

 (ویرایش نشده)  دو جمله توضیح دهید

 

POP 

Post Office Protocol (POP) is an application-layer Internet standard protocol used by 

local e-mail clients to retrieve e-mail from a remote server over a TCP/IP 

connection. 

بازیابی نامه های دی قرارداد ارتباطی استاندارد اینترنت برای ریک الیه کارب ،(POP) پست خانهقرارداد ارتباط 

 التصیک امحلی از طریق نرم افزار نامه الکترونیک کاربرتوسط  ، کهاست راه دورالکترونیکی از خدمات دهنده 

TCP/IP استفاده میشود ،. 

SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is an Internet standard for electronic mail (e-

mail) transmission across Internet Protocol (IP) networks. 

نامه در سرتاسر شبکه ها با ایا، یک استاندارد اینترنت برای ارسال ر(SMTP) نامه انتقالساده  ارتباط قرارداد

 .است (IP)اینترنت  قرارداد ارتباط

 

SDK 

A software development kit (SDK) is typically a set of development tools that allows 

for the creation of applications for a certain software/hardware system. 

فزار های ه است که امکان بوجود آوردن نرم اعیک مجموعه از ابزار های توس نوعا   (SDK)بسته توسعه نرم فزار 

 سخت افزاری خاص را فراهم میکند/نرم افزاری کاربردی برای سامانه

embedded computers 

An embedded system is a computer system designed to do one or a few dedicated 

and/or specific functions, often with real-time computing constraints. 

یا اختصاصی / یک سامانه جاسازی شده، یک سامانه رایانه ای طراحی شده برای انجام یک یا چند  عملیات خاص و

 .است، اغلب با الزامات رایانش بالدرنگ

cloud computing 
Cloud computing refers to the logical computational resources (data, software) 
accessible via a computer network (through WAN or Internet etc.), rather than from 
a local computer 

به ) دسترسی از طریق یک شبکه رایانه  یتقابلبه بیشتر ( داده ، نرم افزار) رایانش ابری به منابع منطقی رایانگری
 .یک رایانه محلی ازتا اشاره میکند ( واسطه شبکه گسترده یا اینترنت و غیره 

SaaS 
Software as a service (SaaS), sometimes referred to as "on-demand software," is a 
software delivery model in which software and its associated data are hosted 



centrally (typically in the (Internet) cloud) and are typically accessed by users using 
a thin client, normally using a web browser over the Internet. 

یک الگوی رسانش نرم افزار که نرم خوانده شده است، " نرم افزار درخواستی"نرم افزار به عنوان خدمت که گاهی 
کار /بررکابا استفاده از یک  نوعا  و (  (اینترنت)نوعا در ابر )میزبانی شده اند افزار و داده وابسته بصورت مرکزی 

دسترسی قابل  معموال با استفاده از مرورگر تار نما بر روی اینترنتبه وسیله کاربران و (کالینتتین ) کوچک خواه
 .است

PaaS 
Platform as a service (PaaS) is the delivery of a computing platform and solution 
stack as a service. PaaS offerings facilitate deployment of applications without the 
cost and complexity of buying and managing the underlying hardware and software 
and provisioning hosting capabilities, providing all of the facilities required to support 
the complete life cycle of building and delivering web applications and services 
entirely available from the Internet. 

دهش های . به صورت یک خدمت است" مجموعه برای راه کار"بستر رایانش و  رسانشبستر به عنوان خدمت، 
PaaS  ،بدون هزینه و پیچیدگی های خرید و مدیریت نهفته نرم افزار و سخت  نرم افزار های کاربردی  استقرار
زندگی ساختن و  چرخهکامل تمام امکانات مورد نیازبرای پشتیبانی میزبانی را تسهیل میکند و  تواناییتدارک افزار و 

 .مهیا میکند به طور یک پارچه از اینترنت را تحویل دادن نرم افزار های کاربردی و خدمات وب

IaaS 
Cloud infrastructure services, also known as Infrastructure as a Service (IaaS), 
deliver computer infrastructure – typically a platform virtualization environment – as 
a service. Rather than purchasing servers, software, data-center space or network 
equipment, clients instead buy those resources as a fully outsourced service. 

 نوعاً  –. زیر ساخت رایانه تحویل میدهد نیز شناخته میشود،ت خدمبه عنوان زیربنا خدمات زیربنایی ابر که با نام 
، هاکارساز/مشتریان به جای خرید رایانه های خدمات دهنده .محیط مجازی سازی بستر به عنوان یک خدمتیک 

ت خارج از سازمان خریداری مبه صورت خدآن منابع را  تجهیزات شبکه در عوضداده یا -نرم افزار، فضا در مرکز
 .میکنند

voip 
Voice over Internet Protocol (VoIP) is a methodology and group of technologies 
for the delivery of voice communications and multimedia sessions over Internet 
Protocol (IP) networks, such as the Internet. 

ها از فن آوری  روش شناسی و گروهی یک (Voice over IP, VoIP)وی قرارداد ارتباط اینترنت صوت بر ر
 .استمانند اینترنت  (IP)چند رسانه ای شبکه ها با قواید ارتباطی اینترنت  جلساتو صوتی برای رسانش ارتباطات 

A tablet computer, or simply tablet, is a mobile computer with display, circuitry and 
battery in a single unit. Tablets are equipped with sensors, including cameras, 
microphone, accelerometer and touch screen, with finger or stylus gestures 
replacing computer mouse and keyboard. 

لوح ها . است مجزاو باتری در یک واحد  هاریک رایانه همراه با نمایشگر، مدا رایانه لوحی یا به زبان ساده لوح،
انگشت یا قلم  حرکت سنج و نمایشگر لمسی حساس نسبت به شتابحسگر ها شامل دوربین ها، میکروفون،  مجهزبه

 .موشواره و صفحه کلید هستندبرای جای گزینی 



Tiny Core Linux (TCL) is a minimal Linux operating system focusing on providing a 
base system using BusyBox and FLTK, developed by Robert Shingledecker. The 
distribution is notable for its size (12 MB) and minimalism, with additional 
functionality provided by extensions 

متمرکز بر فراهم نمودن یک سامانه بنیادی با استفاده یک سیستم عامل حداقلی لینوکس  (TCL)هسته کوچک لینوکس 
مگا  21)اندازه  .استشده توسط رابرت شینگل دکر توسعه داده (FLTK)وفولتک  (BusyBox)از بیزی باکس 

 .درخور توجه است و با کابردگرایی اضافی فراهم شده بوسیله ضمیمه های آنو حداقلی این توزیع  (بایت

Tool Command Language 

Tcl (Tool Command Language) is a very powerful but easy to learn dynamic 
programming language, suitable for a very wide range of uses, including web and 
desktop applications, networking, administration, testing and many more. Open 
source and business-friendly, Tcl is a mature yet evolving language that is truly 
cross platform, easily deployed and highly extensible. 

آسان برای یادگیری است، مناسب برای گستره وسیعی  اماقدرتمند  بسیارپویا، یک زبان برنامه نویسی  (Tcl)تیکل 
. زیاد دیگراز استفاده ها شامل برنامه های کاربردی روزمره و تارنما،  شبکه سازی،  سرپرستی، آزمایش و موارد 

دارای سازگاری واقعی بین محیطی ، به  منبع باز و بازار پسند، تیکل یک زبان کامل و هنوزدرحال تحول که
 .ان و گسترش پذیری باال استکارگیری آس

VPN 

A virtual private network (VPN) extends a private network across a public network, 
such as the Internet. It enables a computer to send and receive data across shared 
or public networks as if it were directly connected to the private network, while 
benefiting from the functionality, security and management policies of the private 
network. This is done by establishing a virtual point-to-point connection through the 
use of dedicated connections, encryption, or a combination of the two. 

قادر . به واسطه یک شبکه همگانی مانند اینترنت استتوسعه یک شبکه خصوصی  صوصی مجازیخیک شبکه 
مانند آن که مستقیما  به شبکه  به واسطه شبکه های مشترک یا همگانی داده ارسال و دریافت کنندیک رایانه میسازد 

این  .شود مند دابیر مدیریت یک شبکه خصوصی بهرهتکارایی، امنیت و از  چنانخصوصی متصل شده باشد و هم
بندی یا یک ، رمز ارتباط به وسیله برقراری یک اتصال نقطه به نقطه مجازی با استفاده از اتصاالت مخصوص

 ترکیبی از دو، انجام میشود

PPTP 
The Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) is a method for implementing 
virtual private networks. PPTP uses a control channel over TCP and a GRE tunnel 
operating to encapsulate PPP packets. PPTP is considered cryptographically 
broken and its use is no longer recommended by Microsoft. 

از یک  PPTP. است مجازی خصوصی برای بکارگیری شبکه های روشی نقطه به نقطهتونلی تباط ار قرارداد
از نظر  PPTP. استفاده میکند PPPعامل پوشینه بسته های  GREو یک تونل  TCPمجرای کنترل بر روی 

 .کند توصیه نمیرا دیگرن استفاده از آمایکروسافت ی، شکسته شده به حساب می آید و رمز

IPsec 
Internet Protocol Security (IPsec) is a protocol suite for securing Internet Protocol 



(IP) communications by authenticating and encrypting each IP packet of a 
communication session. IPsec includes protocols for establishing mutual 
authentication between agents at the beginning of the session and negotiation of 
cryptographic keys to be used during the session. IPsec can be used in protecting 
data flows between a pair of hosts (host-to-host), between a pair of security 
gateways (network-to-network), or between a security gateway and a host (network-
to-host). 

اینترنت ارتباط  قرارداد" ارتباطات ی امن سازیبرایک مجموعه قرارداد ارتباط  ،نترنتامنیت قرارداد ارتباط ای
(IP)"  یک بسته  رمزبندی هرمعتبر سازی و بوسیلهIP جلسه ارتباط است. IPsec  شامل قرارداد های ارتباط برای

 تبادل کلید های رمز گشایی برای استفاده در طول جلسهعوامل در شروع جلسه و احراز هویت متقابل بین  استقرار
دروازه  ، بین یک جفت(میزبان به میزبان)میتواند در محافظت از جریان های داده بین جفت میزبان  IPsec .میشود

  .استفاده شود( شبکه به میزبان) ، یا بین یک دروازه امنیت و یک میزبان (شبکه به شبکه)های امنیت 

 


