
 
 

    

  

 ؟ستینرم افزار تحت وب چ
 ؟ینصب اینسخه تحت وب بهتر است 



 

 

www.Faragostar.net 1 

 شود؟یو چگونه بدون نصب از آنها استفاده م ستینرم افزار تحت وب چ دیدانیم ایآ
آنها و شناخت تفاوت آنها با  یهاتیتحت وب، مز  یافزارهابا نرم ییآشنا یبرا

 .دیمقاله و وبالگ فراگستر همراه باش نیبا ا ،یندوزیمانند نسخه و ینصب یهانسخه

 از استفاده که شوندیم محسوب یوتریکامپ یهابرنامه از ینوع وب تحت یافزارهانرم
 شروع یبرا که است نیا افزارهانرم نیا مشخصه نیتر مهم است. افتهی یادیز  رواج آنها

 یهانسخه به نسبت هابرنامه نیا .دیکن استفاده مرورگر کی از دیبا آنها از استفاده
 .کندیم لیتبد یبهتر نهیگز  به را آنها از استفاده که دارند یاریبس یهایبرتر یندوزیو

 سواالت نیا به قیدق پاسخ یبرا ست؟یچ آنها تیمحبوب لیدل و افزارهانرم نیا یبرتر اما
 .دیباش داشته وب تحت یافزارها نرم از یدرست فیتعر  ابتدا دیبا

 

 ؟ستینرم افزار تحت وب چ -1
گسترش  دینسبتا جد ی( که از دستاوردهاWeb-Based Softwareنرم افزار تحت وب )

شروع کار و  یبه مرورگر دارد. برا ازیاجرا ن یاست که برا یااست، برنامه یتکنولوژ
 چیمورد ه نیو در ا ستیکاف یاده از هر مرورگراستفاده از نرم افزار تحت وب استف

نرم افزارها بهتر است از  نیاستفاده مناسب از ا یوجود ندارد. البته برا یتیمحدود
. اگر از دیاستفاده کن… و  رفاکسیمثل گوگل، فا ییمرورگرها دیجد یهانسخه
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چک  یبرا شوندینرم افزار تحت وب محسوب م یکه نوع Gmailمانند  ییهاسیسرو
 .کرد دیرا درک خواه ییهابرنامه نیچن تیاهم د،یکنیاستفاده م تانیهالیمیکردن ا

 یدسترس ی. هرچند شما براستین نترنتیبه ا ازین یالبته، تحت وب بودن الزاما به معن
 یهاتیداشت، اما استفاده از قابل دیخواه نترنتیبه ا ازیبار اول ن یها برابرنامه نیبه ا

 قتیهم ممکن است. در حق نترنتیبه ا یبدون دسترس یها، گاههبرنام نیدرون ا
با استفاده  دیکاربر و نرم افزار با انیمعناست که ارتباط م نیبه ا نجایتحت وب بودن در ا

 .مرورگر وجود ندارد کیآنها بدون  انیو امکان ارتباط م ردیمرورگر صورت پذ کیاز 

 ؟تحت وب چگونه است ینحوه کار نرم افزارها -2
متفاوت نوشته  یسینوتحت وب دو بخش دارند و با دو زبان برنامه ینرم افزارها

( است Clientبرنامه سمت کاربر ) گریبخش برنامه سمت سرور و بخش د کی. شوندیم
 بیاجرا از ترک ی. نرم افزار تحت وب براشوندیزبان متفاوت نوشته م کیکه هر کدام با 

 یهاپتیسمت سرور و هم از اسکر  یهاپتیاز اسکر  و هم کندیدو زبان استفاده م نیا
 دیسمت کاربر با یسینوبرنامه یها. زبانردیگیکامل بهره م یاجرا یسمت کاربر برا

. JavaScriptو  HTML ،CSSمانند  کندیم یبانیها پشتباشند که مرورگر از آن ییهازبان
( و دات PHP) یاچ پ ی( و پhonPyt) تونیپا ز،یسمت سرور ن یسینوبرنامه یهانمونه زبان

 ایشبکه  قیها ابتدا کاربر درخواست خود را از طر برنامه نی( هستند. در اASP.NETنت )
شده و به  یسرور بررسدرخواست از سمت وب نی. اکندیسرور ارسال مبه وب نترنتیا

درخواست را اجرا  دهندهسی. بخش سروشودیبرنامه ارسال م دهندهسیبخش سرو
خواسته شده  یها. در مرحله بعد، دادهشودیسرور فرستاده مبه وب جهیو نت کرده

با  ندیفرآ نی. اشودیداده م شیسرور به دستگاه کاربر فرستاده و به او نماتوسط وب
 .شودیمخاطب نم یکه باعث خستگ یبه طور شود،یانجام م یادیسرعت ز 
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با  یو چه تفاوت ستیاستفاده از نرم افزار تحت وب چ یایمزا -3
 ؟دارد یندوزینسخه و

 نی. استیاز لطف ن یدارد که پرداختن به آنها خال یادیز  اریبس یایبرنامه تحت وب مزا
 اورندیب یتحت وب رو یبه استفاده از نرم افزارها یاریسبب شده است تا افراد بس ایمزا

رفته  شیپ یا حدت تیمحبوب نی. اابدی شیروز به روز افزا ییهابرنامه نیچن تیو محبوب
کاربر عالوه بر نسخه  یراحت یمعروف مثل فتوشاپ برا یهاامهاز برن یاست که برخ

ها از ده یکیاند. البته فتوشاپ تنها دسکتاپ اقدام به توسعه نرم افزار تحت وب کرده
از  یاست که نسخه تحت وب آن هم توسعه داده شده است. در ادامه برخ یافزارنرم

در ادامه آورده  یندوزیآن با نسخه و یهابرنامه تحت وب و تفاوت یایمزا نیتر مهم
 .شده است

 ییجوصرفه -3-1

. شودیمحدود م یافزار به دفعات اندکنرم کیاستفاده ما از  زانیمواقع، م یاریدر بس
باعث اتالف زمان و  ل،یموبا شنیکیاپل ایصورت دانلود کردن نسخه دسکتاپ و  نیدر ا
 یفضا نترنتیها عالوه بر مصرف حجم ابرنامه نینصب ا رایز  شود،یم یادیز  یانرژ

به نسخه تحت وب  یبهتر است ابتدا سر طیشرا نی. در اکنندیدستگاه را هم اشغال م
 یاباشد، چاره افتهی. البته اگر نسخه تحت وب برنامه مورد نظر شما توسعه ندیبرنامه بزن

 .نخواهد بود یندوزیجز استفاده از نسخه و

و نرم  یافزارسخت یهانهیدر هز  ییجوتحت وب باعث صرفه یهااستفاده از برنامه
شما  ستمیس یبررو نیکه قرار است چند برنامه سنگ دی. تصور کنشودیم زین یافزار
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 یافزارداشت که سخت دیخواه یستمیبه س ازیشما ن یطیشرا نینصب گردد. در چن
مساله مطرح  نیتحت وب برنامه ا یهاداشته باشد. اما در استفاده از نسخه یقو

 .ستین

 به ارتقا نرم افزار ازیعدم ن -3-2

تحت  یهادارند، اما در برنامه تیبه ارتقا و آپد ازین یپس از مدت یندوزیو ینرم افزارها
دهنده در توسط خود توسعه هاتیها آپدبرنامه نیمساله وجود ندارد. در ا نیوب ا

هر  نی. بنابرادیانجام ده یشما کار ستین یازیو ن شودینسخه تحت وب اعمال م
و  نیروزتر از به شهیدسترس شما خواهد بود و هم در یبه سادگ یو بروزرسان رییتغ

 .کرد دینسخه برنامه استفاده خواه نیتر کامل

 شتریب تیامن -3-3

ها در داده رییبلکه تغ ست،یاز به سرقت رفتن اطالعات ن یریجلوگ یتنها به معن تیامن
منظور کدام بعد  نکهیمحسوب شود. صرف نظر از ا یبزرگ یتیامن دیتهد تواندیم زین

نرم  کیدهنده آن است. در افزار بر عهده توسعهنرم کی تیامن نیاست، تام تیامن
 یسرورها یشده و بر رو یریگبانیپشت یبه درست شما یهابر وب، داده یافزار مبتن

شما  یهاحال، داده نیاست. در ا شتریب تیامن یبه معنا نیکه ا شوندیم رهیامن ذخ
با استفاده  ،یدسترس بودن از هر مکاناند و با وجود قابلشده رهیبه صورت متمرکز ذخ

 .شوندیمحافظت م منیاز رمز ا

 عیراحت و سر  یدسترس -3-4

 یبا هر دستگاه دیتوانیساده است. شما م اریتحت وب بس یبه نرم افزارها یدسترس
. دیها متصل شوبرنامه نیو استفاده از مرورگر را دارد به ا نترنتیاتصال به ا تیکه قابل

هوشمند  ونیز یتلو یحت ایو  لیموبا یلپتاپ، گوش وتر،یکامپ تواندیها مدستگاه نیا
 یرا هم برا یشتریذکر شده سرعت ب یایعالوه بر مزا نصب،به  ازیشما باشد. عدم ن

 دیکه هست ییشما از هر جا تا شودینکته باعث م نیشما به دنبال خواهد داشت. ا
شده  رهیبه اطالعات ذخ یو دسترس دیخود را داشته باش یهاپروژه یامکان کار کردن رو

 .ممکن باشد نترنتیا قیتنها با از طر  یا( شما از هر نقطهAccount) یدر حساب کاربر

فراگستر  یادار ونیدر نرم افزار اتوماس توانیرا م تیمز  نیموفق ا یهااز نمونه
 ونیکارتابل اتوماس کی یفراگستر دارا نیآنال یادار ونیاتوماس ستمیمشاهده کرد. س
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ها، کسب و کارها سازمان یبرا یاساده و حرفه اریبس یتحت وب است که با ظاهر کاربر
درون  یانواع مکاتبات ادار تیر یو مد یگانیگردش، با ت،آن امکان ثب یهارمجموعهیو ز 

و  یزمان تیرا بدون محدود یسازمان یهامستندات و فرم ،یسازمانو برون  یسازمان
 .کندیامن فراهم م یطیو در مح یبا سرعت باال، سهولت کاربر ،یمکان

 
 کاربران یکنترل دسترس تیقابل -3-5

 دیها اعتماد دار که به آن یافراد اریاطالعات تحت کنترل خود را در اخت دیتوانیشما م
 کی یبر رو یتا امکان کار کردن به صورت اشتراک شودیامر سبب م نی. ادیقرار ده

 یهمکاران و کارمندانتان دسترس ریهمراه با سا دیتوانیپروژه فراهم باشد. به عالوه م
 .دیباش تههمزمان به اطالعات داش

 شتریسرعت ب -3-6

کاربران فراهم  یرا برا عیسر  ینرم افزار تحت وب امکان دسترس م،یهمانطور که گفت
هاست. برنامه گریباالتر از د زیافزارها ننرم نیا یسرعت داخلاما عالوه بر آن  کند،یم

دارد،  یافزار شما بستگبه سخت یاتا اندازه یندوزیو یافزارهاکه سرعت نرم یدر حال
است که  یلیاز دال یکیامر  نی. استیافزار تحت وب مطرح ن رممساله در مورد ن نیا

به نوبه خود  زیداشته باشند. سرعت باال ن ینرم افزارها سرعت باالتر نیا شودیباعث م
 .شودیکاربران هنگام استفاده از برنامه م یمندتیرضا شیباعث افزا

 اطالعات در برنامه یسازرهیامکان ذخ -3-7

چندباره به  ینمودن اطالعات و دسترس رهیتحت وب امکان ذخ ینرم افزارها شتریدر ب
 ایتاپ که به لپ دیقرار گرفته باش یتیها وجود دارد. گاه ممکن است شما در موقعآن

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 6 

با ورود به اکانت خود در نرم افزار  دیتوانیمواقع م نی. در ادیندار  یدسترس وترتانیمپکا
 .دیینما رهیذخ یرا مشاهده و حت رتانتحت وب اطالعات مدنظ

 هاعامل ستمیس یبا تمام یسازگار -3-8

مک و  ندوز،یها اعم از وعامل ستمیامکان استفاده از نرم افزار تحت وب در تمام س
ممکن است  دیکنیاستفاده م نوکسیعامل ل ستمیوجود دارد. اگر شما از س نوکسیل

به  یاتان نباشد، اما نسخه تحت وب هر برنامهنسخه دسکتاپ برنامه در دسترس
 .قابل استفاده است نوکسیدر ل یسادگ

 ؟نرم افزار تحت وب کدام است بیمعا -4
درست  یاجرا یموارد برا یاشاره شد، نرم افزار تحت وب در برخ زین شتریهمانطور که پ

 ییهابرنامه نیبزرگ چن وبیاز ع یکیامر نشان دهنده  نیدارد. ا ازین نترنتیو کامل به ا
 یاری. هنوز بسدینداشته باش یدسترس نترنتیبه ا یاست. ممکن است شما در مواقع

 نترنتی. بدون اتصال به استیدر دسترس ن نترنتیدر آن ا هاز نقاط جهان وجود دارد ک
 شما ممکن نخواهد بود. یتحت وب برا یهاقابل اعتماد، استفاده از برنامه

 نیو پورتال خود هستند. ا تیساتحت وب کامال وابسته به وب ینرم افزارها ن،یهمچن
استفاده از  ادیشما دچار مشکل شود، به احتمال ز  تیسابدان معناست که اگر وب

 نیارائه بهتر  ینرم افزار تحت وب برا کیرو،  نیدچار مشکل خواهد شد. از ا زیبرنامه ن
 است. تیفیو پورتال با ک تیساوب کی ازمندیعملکرد، ن

 یاریو بس ستندیاست که چندان شناخته شده ن نیتحت وب ا ینرم افزارها یینها بیع
فقط  نینسخه تحت وب هستند.  بنابرا یکه کدام نرم افزارها دارا دانندیاز کاربران نم

 یهااز نسخه شناسند،یم یمورد استفاده خود را به خوب یکه نرم افزارها یمخاطبان
 .کنندیتحت وب آنها استفاده م

 ؟بر وب کدام است ینرم افزار مبتن یهانمونه -5
روزمره خود از  یدر حال حاضر در زندگ ادیاما به احتمال ز  د،یخود شما هم ندان دیشا

، بسته به Web Base یهاشنیکی.  اپلدیکنیبرنامه تحت وب استفاده م نیچند ای کی
 یهمانند نرم افزارها ایساده بوده  اریبس توانندیامکانات و نحوه استفاده از آنها، م
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عبارتند  دهیچیبر وب پ ینرم افزار مبتن یهااز نمونه ی. برخاشندداشته ب یدگیچیپ ندوزیو
 از:

 نیکه به ارائه خدمات تحت وب پرداخته و به شما امکان رزرو آنال ییهاستمیس 
 دهندیخدمات را م ریو سا طیاقامتگاه، بل

 نیپرداخت آنال یهاستمیس 
 بر تعامل با رفتار  یکه عملکرد آنها مبتن ییهاتیسا)وب یتعامل یهاپورتالوب

 کاربران است(
 تحت وب  ستمیسCRM ارتباط با  تیر یو مد میعظ یهاکار با مجموعه داده یبرا

 متعدد انیمشتر 

از  یادیبا تعداد ز  توانندیم دهیچیبر وب پ یمبتن ینرم افزارها د،ینیبیهمانطور که م
بر وب ساده، معموال  یمبتن یافزارهادارند. نرم یمنابع داده کار کنند و امکانات متعدد

 :کنندیکار تمرکز م کیانجام  یفقط رو

 محاسبه پرداخت وام 
 ارز لینرخ تبد شینما 
 پالت رنگ دیتول 
 یسفارش یهاینظرسنج ساخت 

 یانواع نرم افزارها یبر وب هستند و شامل تمام یتنها چند نمونه نرم افزار مبتن نهایا
 یهاییدر مورد توانا یخوب دهیبه شما ا توانندی. اما مشوندیبر وب نم یمبتن یکاربرد
از  گرینمونه د کی زیتحت وب ن یبر وب بدهند. نرم افزار سازمان یمبتن یفزارهانرم ا

 یهاتیارائه قابل یتحت وب برا ینرم افزارها یباال ییموارد است که نشان از توانا نیا
مطرح کاربرد نرم  یهاتحت وب، از نمونه یادار ونیاتوماس یهاستمیاست. س دهیچیپ

 .شوندیتحت وب محسوب م یافزار سازمان

 ؟ستیتحت وب چ یادار ونینرم افزار اتوماس -6
هستند که با  یونیاتوماس یهاستمیتحت وب، س یادار ونیاتوماس ینرم افزارها

 ی. در نرم افزارهاشوندیاند و بر بستر وب ارائه موب ادغام شده نینو یهایتکنولوژ
 توانیم یوجود ندارد و به راحت یو مکان یزمان تیتحت وب، محدود یادار ونیاتوماس

از  یبعض یآن ها پرداخت. حت یو بررس کارهابه انجام  یخارج از ساعت کار یحت
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 یفراتر گذاشته و راهکارها نیپا را از ا یادار ونیاتوماس یهادهندگان سامانهتوسعه
 .دهندیرا ارائه م یادار ونیاتوماس یابر

 ونیتحت وب بودن اتوماس یهایژگیو نیتر از مهم ،یو مکان یزمان تیعدم محدود
 دیدار  ازیکه ن یتحت وب، تنها ابزار یادار ونیاستفاده از اتوماس ی. براباشدیم یادار

هر  ونینوع اتوماس نی. در زمان استفاده از اباشدیبه وب م یمرورگر و دسترس کی
شرکت و سازمان  یز کارهااز شبانه رو یدر هر ساعت دیتوانیدفتر کار شماست و م یمکان

از کاربران  یادیاز تعداد ز  یبانیپشت تینرم افزار قابل نیا نی. همچندیخود را انجام ده
 .را دارد

 ،یندوزیو یهاتحت وب، عالوه بر دارا بودن امکانات نسخه یادار ونیاتوماس ستمیس
به  دنیو سرعت بخش لیها، تسهو تبلت هالیانواع موبا یرو یبرداربهره تیقابل

به  یازین یب ،یمختلف درون و برون سازمان یواحدها نیو گردش مکاتبات ب ییجابجا
فراهم  زیخود را ن یهادرخواست یریگیو پ ائهار  یارباب رجوعان برا یمراجعه حضور

 .کندیم

 

تحت وب فراگستر کدام  یادار ونیاتوماس یمشخصات فن -7
 ؟است

تعامالت با کاربران و ارتباط با  یتحت وب، بار اصل یادار ونیاتوماس ستمیس کیدر 
 کی یریآنها، بکارگ یهنگام طراح نیافزار است. بنابرامختلف بر دوش نرم یهاشبکه
فراگستر  یادار ونیبرخوردار است. نرم افزار اتوماس ییسزابه تیمناسب از اهم یمعمار
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 یکیز یو ف یمنطق یهاهیالساخته شده است که شامل  Multilayer یبر اساس معمار زین
 .باشدیم یامختلف و جداگانه

 Net هیفراگستر بر پا یادار ونیافزار اتوماسنرم یفن رساختیو ز  یمعمار ،یتکنولوژ

Framework 4.6 زبانیسرور م یبر رو ستیبایم نیبوده و بنابرا Application  .نصب گردد
و با نسخه  کندیاستفاده م SQL Serverداده  گاهیفراگستر از پا یرادا ونیافزار اتوماسنرم

 .گرددیداده ارائه م گاهیپا نیا 2۰16

 یهاعامل ستمیس یبر رو یتیمحدود چگونهیسامانه تحت وب فراگستر بدون ه
Windows ،Android ،iOS ،Mac  وLinux زیمعتبر ن یمرورگرها هیمورد استفاده قرار گرفته و کل 

 لیحال به دل نیرا خواهند داشت. با ا یطیشرا چگونهیآن را بدون ه یاجرا تیقابل
در  W3Cروز  یاستانداردها تیافزار و رعانرم نیا دیتولدر  نینو یهایاستفاده از فناور

 هیحداکثر از آن، از دو نسخه آخر کل یریگبهره یهمواره برا گرددیم شنهادیآن، پ
 .دیمرورگرها استفاده کن

به  ستمیها و صفحات سفراگستر در تمام فرم یادار ونیافزار اتوماسنرم ن،یهمچن
 یشگرهایدر نما تواندیاساس کاربر م نیشده و بر هم یطراح Responsiveصورت کامال 

 .افزار کار کندبا نرم یتیمحدود ای یختگیر ها بدون به هممختلف از جمله تبلت

 آخرکالم  -8
از انتخاب نسخه تحت  شی. پدیآن آشنا شد یایزامقاله با نرم افزار تحت وب و م نیدر ا

و امکانات خود به صورت  ازهایافزار، الزم است ابتدا از ننرم کی یندوزینسخه و ایوب 
 ونی. نرم افزار اتوماسدییرا اتخاذ نما میتصم نیبهتر  دیتا بتوان دیداشته باش یآگاه قیدق

و  یاز جمله بروزرسان ییایاست که مزا شرویپ یهاسازمان یبرا یهکاررا زیتحت وب ن
کاربر،  یادیاز تعداد ز  یبانیپشت تیبودن، قابل ریپذافزارها، گسترشتر نرمتوسعه آسان

گردش  لیها، تسهو تبلت هالیانواع موبا یها، امکان استفاده روداده تیر یبهبود مد
 یراجعه حضوربه م یازینیب ،یسازمان برونمختلف درون و  یواحدها نیمکاتبات ب

و تبادل  هانهیدر زمان و هز  ییجوها، صرفهدرخواست یریگیارائه و پ یارباب رجوعان برا
 .را داراست هاستمیس ریاطالعات و ارتباط با سا
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