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 1 کارؼٌاظی تؽخیص ًَع طرح ٍ رًگ تٌذی طرح کاؼی

هی خَاّین تا اظتفادُ از تصاٍیر تذظت آهذُ از کاؼی ّای هختلف، ًَع 

تؽخیص دّین. ّوچٌیي یک طرح از کاؼی هعوَال طرح کاؼی را 

دارای رًگ تٌذی ّای هختلف اظت. تٌاترایي تایذ ضوي تؽخیص طرح 

 کاؼی، رًگ آى ًیس هؽخص ؼَد.

تؽخیص ًَع طرح ٍ رًگ تٌذی طرح ظٌگ 

 ّای ظاختواًی
 1 کارؼٌاظی

هی خَاّین تا اظتفادُ از تصاٍیر تذظت آهذُ از ظٌگ ّای ظاختواًی 

ًَع طرح  ظٌگ را تؽخیص دّین. ّوچٌیي یک طرح از ظٌگ هختلف، 

هعوَال دارای رًگ تٌذی ّای هختلف اظت. تٌاترایي تایذ ضوي تؽخیص 

 هثال هرهر ظثس، یا هرهر ظفیذ. طرح  ظٌگ، رًگ آى ًیس هؽخص ؼَد.

 1 کارؼٌاظی دادُ کاٍی اطالعات آهَزؼی
دارین کِ قصذ اظتخراج اطالعات از افراد یک ظری دادُ ّای آهَزؼی 

 از ایي دادُ ّا هذ ًظر اظت.ظطح تاالتر 

ًرم افسار کوک آهَزؼی ترای درض ظیگٌال ٍ 

 ظیعتن
 1 کارؼٌاظی

ّذف، ایجاد ًرم افسار تحت ٍب یا تحت ٍیٌذٍز تِ عٌَاى ًرم افسار کوک 

آهَزؼی ترای درض ظیگٌال ٍ ظیعتن اظت. ایي ًرم افسار تایذ تتَاًذ 

ترای ظیگٌال ّای پیَظتِ ٍ گععتِ، عولیاتی هاًٌذ هحاظثِ ظری 

 فَریِ، تثذیل فَریِ ٍ کاًَلَؼي دٍ ظیگٌال را اًجام دّذ.

پردازغ ٍیذیَ هعاتقات فَتثال ترای تخػ 

 تٌذی ٍیذیَ در ظطح ؼات ٍ تعییي ًَع ًوا
 1 کارؼٌاظی

ّای در یک ٍیذیَ کاهل هعاتقات فَتثال هذ ًظر اظت. تا پردازغ فرین 

ایي ٍیذیَ قصذ دارین اٍال ٍیذیَ را تِ تخػ ّای کَچکی تِ ًام ؼات 

 تقعین تٌذی کٌین. ثاًیا ًَع ًوا در ّر ؼات را تعییي ًوایین.

تازیاتی تصَیر هثتی تر هحتَا تا تاکیذ تر رٍی 

 اظتخراج ٍیصگی ّای تافتی
 1 کارؼٌاظی

تصاٍیر تر اظاض تازیاتی تصَیر هثتی تر هحتَا یعٌی جعتجَی خَدکار 

آًچِ در تصَیر اظت، ًِ تر اظاض اظن فایل یا ترچعة ّای تصَیر. ایي 

رٍال، تاعث َّؼوٌذ ظازی جعتجَی تصاٍیر خَاّذ ؼذ ٍ تِ اًعاى 

کوک هی کٌذ در هجوَعِ تصاٍیر تسرگ، تصاٍیری را تیاتذ کِ تِ آًچِ 

ی کارتر هذ ًظر دارد، ًسدیک تر اظت. در ایي پرٍشُ، ّذف تیؽتر رٍ

 اظتخراج ٍیصگی تا اظتفادُ از رٍغ ّای پردازغ تصَیر اظت.

اظتخراج هذل ظِ یعذی از تصاٍیر دٍ تعذی 

 تذظت آهذُ از دٍ دٍرتیي
 1 کارؼٌاظی

هی داًین دًیای ٍاقعی ظِ تعذی اظت، اها تصاٍیری کِ تَظط یک 

دٍرتیي هعوَلی دریافت هی ؼَد، دٍ تعذی اظت. اها هی تَاًین تا 

تصَیرترداری هؽاتِ ظیعتن تیٌایی اًعاى )دٍ چؽوی(، تصاٍیر ظیعتن 

دٍ تعذی را تِ تصاٍیر ظِ تعذی تثذیل کرد. ایي پرٍشُ ًیازهٌذ عالقِ 

 کافی در زهیٌِ ٌّذظِ اظت.

ًحَُ ارظال اطالعات تِ چاپگر ٍ کٌترل 

 درایَر چاپگر
 1 کارؼٌاظی

ًحَُ ارظال در ایي پرٍشُ دٍ هَضَع هَرد تَجِ اظت. اٍل ایي کِ 

اطالعات تِ چاپگر )پریٌتر( ترای چاج ٍ ًحَُ چاج چاپگر تررظی ؼَد. 

ظپط درایَر یک چاپگر را کٌترل کردُ ٍ قثل از ایي کِ دظتَر چاج 

کارتر تِ چاپگر ارظال ؼَد، ترًاهِ ها هتَجِ ؼَد. ایي هَضَع تِ ًَعی 

 در ظطح ظیعتن عاهل اظت ٍ عولیات ترای ٍیٌذٍز هَرد ًظر اظت.

رٍغ تؽخیص تقلة در هتي تا اظتفادُ از 

 ّای آًالیي
 1 کارؼٌاظی

یک هتي ٍرٍدی دارین، هی خَاّین تر اظاض رٍغ ّای ؼثاّت ظٌجی 

ٍ جعتجَی آًالیي، هیساى ؼثاّت تیي هتي ٍرٍدی ٍ اطالعات آًالیي 

 الساهی اظت. PHPتعلط تِ زتاى  در ایٌترًت را تررظی ًوایین.



 

 1 کارؼٌاظی اظتفادُ از کاراکترچاج تصاٍیر تا 

اظتفادُ هی کٌٌذ.  (Dot)چاپگرّا ترای چاج هتي یا تصَیر، از ًقطِ 

یعٌی یک هتي یا تصَیر را تِ تعذاد تعیار زیادی ًقطِ کَچک تثذیل 

کردُ ٍ ظعی هی کٌٌذ ًقاط را در جای درظت چاج کٌٌذ تا تصَیر 

راکترّای ًیس ؼثیِ ًْایی چاج ؼَد. اها هی تَاى تصاٍیر را تِ کوک کا

 3ؼثیِ ظازی هی ؼَد کِ ؼاهل  (-:ظازی کرد. هثال چْرُ خٌذاى تا 

کاراکتر اظت. حاال هی تَاى تصاٍیر پیچیذُ را ًیس تا رٍغ ّای خَدکار 

 تِ کاراکتر تثذیل کرد.

 1 کارؼٌاظی کؽف قَاًیي اًجوٌی از پایگاُ دادُ ّا

یي اًجوٌی در پایگاُ کؽف قَاًیکی از رٍغ ّای اظتخراج اطالعات، 

دادُ ّا اظت. در ایي پرٍشُ تِ دًثال تحقیق ٍ پیادُ ظازی ایي رٍغ 

 ترای یک پایگاُ دادُ هَجَد هی تاؼین.


