
مجموعه کتابهاي الکترونیکی رشته کامپیوتر به 
 زبان فارسی

 
 مجموعه کتابهاي شبکه و اینترنت

TCP/IP کتاب شبکه هاي 
یکی از بهترین و کامل ترین کتاب هاي موجود در 

صیات شبکه که به تشریح انواع ویژگی ها و خصو
.   کل ارتباطی می پردازدشبکه هاي مبتنی بر این پروت

               TCP/IP معرفی انواع الیه هاي شبکه هاي 
APPLICATION LAYER   
PRESENTAION LAYER  
SESSION LAYER  
TRANSPORT LAYER 
NETWORK LAYER 
    Routing 
                                                INTERNNETWORKING DEVICE   
LAYER DATA LINK  
                                DATA LINK PROTOCOL 

                                ERROR DETECTION 
                                LAN TECHNOLOGY 
                                MAN TECHNOLOGY 
                                SWITCHING 
Physical Layer 



    Encoding and Decoding 
 
 

رنت و ساختار آنشبکه اینت  
 شبکه و مفاهیم بنیادین آن

 مودم هاي کابلی و ارتباط آنها در شبکه
 زیرساخت هاي شبکه اینترنت

 سویچ ها در یک شبکه چگونه کار می کنند؟
 شبکه هاي خصوصی مجازي و کاربر آنها

 شبکه و نقش روتر در آن
 موتور هاي جستجو چگونه کار می کنند

زيبرپایی شبکه هاي خصوصی مجا  
 برپایی شبکه هاي بی سیم

 کتاب هاي آموزشی مباحث شبکه
شامل دو کتاب کامل که کلیه مباحث را بطور کامل در آنها 

.گرداوري شده است  
                             مفاهیم بنیادین شبکه

                             معرفی انواع شبکه هاي کامپیوتري
   معرفی انواع پروتکل هاي شبکه                          

                              نصب و راه اندازي شبکه ها



                              روترها و سویچ ها
                              امنیت در شبکه ها

 مباحثی پیرامون تی سی پی آ پی
 پروتکل HTTPو کاربردهاي آن

OSI بررسی پروتکل ارتباطی 
 مروري بر معماري وب
 شبکه هاي کامپیوتري

 WAPچیست ؟
 جستجو در اینترنت بوسیله موتور هاي جستجو

 تبلیغ کارآمد وب سایت هاي اینترنت
RSS آموزش 

 الگوریتم هاي مسیریابی
 بهینه سازي وب سایت براي افزایش بازدید کننده

!به موتور هاي جستجو گر نه بگویید؟  
  دارد؟کوکی چیست و چه استفاده اي

 سایت هاي دینامیک و بهینه سازي آنها
 اشتباهات طراحان وب

 نحوه استفاده از موتور هاي جستجو
...و   



 مجموعه مقاالت هک و امنیت شبکه
                        IIS مقدمه اي بر حمله به سرور هاي 
                DoS حمله به شبکه هاي اینترنتی به روش 
                                   IIS حمله بر علیه مولفه هاي 
 آشنایی با ویروس بالستر و طریقه حمله آن                 
                        ASP.Net راه هاي مقابله با حمله به 
مباحثی پیرامون درهاي پشتی در کالینت و سرورها     
 بررسی روترهاي سیسکو و طریقه نفوذ به آنها و  

حث امنیتی آنها                                                     مبا  
                                        CPanel مروري بر باگ 
 مروري بر حمالت پیرامون عدم پذیرش سرویس       
 مباحثی پیرامون اسنورت                                           
                                           Telnet حمله بوسیله 
 جنگ سایبري                                                           
                                          DES بررسی الگوریتم 
 مباحثی پیرامون نوشتن کد هاي مخرب                      
 
 



                                          آموزش گام به گام هک    
Before Hacking 

 مقدمات قبل از شروع يادگیری ھک
IP / Port تعریف 

IP بحث 
whois و nslookup 

NetCat کاربرد نرم افزار 
Social Engineering 

 Ping and Tracing آشنايی با 
IP Scanning 

Nmap افزار کاربرد نرم  
Port Scanning 

Scanning بررسی انواع ابزارھای 
Telnet بحث پورتھا و 

Bug In Windows 
ھای امنیتی ويندوز ترين حفره مھم  

Network Scanners Tools 
Exploits و Vulnerability شروع بحث    

Vulnerability Scanner 
Nessus افزار   کار با نرم  

WindowsServer 
  قسمت اول-ضروريات ويندوز سرور براي ھکرھا 

  قسمت دوم-ت ويندوز سرور براي ھکرھا ضروريا
سوم قسمت -ضروريات ويندوز سرور براي ھکرھا   
چھارم قسمت -ضروريات ويندوز سرور براي ھکرھا   
پنجم قسمت -ضروريات ويندوز سرور براي ھکرھا   

Working With Port 
١٣ و ٧ پورت - ھا  کار با پورت  

  Samba چیست؟
١٣٩پورت   
١١٠پورت   
٢۵پورت   
٨٠ پورت  

٢١پورت   
٧٩پورت   

 



)ظرف عسل هکر ها(مباحثی پیرامون هونی پوت ها   
IDS مباحثی پیرامون 
 مقاالت امنیت شبکه

          رویارویی با انواع هکر ها بخش اول
          رویارویی با انواع هکر ها بخش دوم
          رویارویی با انواع هکر ها بخش سوم

کر ها بخش چهارم         رویارویی با انواع ه  
 مباحثی پیرامون کوکی ها و رمز گشایی آنها

 مجموعه مقاالت آموزشی کراکینگ
                         آغازي براي کراکینگ

                         برنامه ها و ترفندهاي تجاري
                         چگونگی کراك کردن

  کردن                        خودآموز کراك
                         دسترسی به سی دي رام و دیسکت ها

 سالطین دنیاي زیر زمینی هکر ها
Buffer overflow شرحی بر نفوظ پذیري موسوم به 

 مروري بر نوعی حمالت جدید و نفوذ به سرور ها
 آموزش NetCAT یکی از ابزار هاي نفوذ در شبکه             

شبکه هاي کامپیوتريدیوار آتش و نقش آن در   



 امنیت شبکه هاي کامپیوتري 
 پروتکل هاي کاربردي شبکه و بررسی امنیت آنها

 مقاله اي جامع در رابطه با امنیت و الگوریتم هاي رمزگذاري
 بررسی خطاي سر ریزي بافر و پیامد هاي آن

آموزش کامل سیستم هاي کشف و ردیابی نفوذ در یک 
 سیستم و راه هاي مقابله با آن

 آموزش کامل اسکن شبکه براي شناسایی پورت هاي باز 
 آموزش کامل نرم افزارهاي اسکن شبکه

 آموزش کامل نفوذ به کامپیوتر با برنامه تل نت
UNIX & Linux مهمترین نقاط آسیب پذیر 

FTP Address آموزش کامل هک بوسیله 
 IDLE نهایت پنهان بودن در پورت اسکنینگ

 NetCAT چاقوي همه کاره ي شبکه
 کاربرد Proxy در شبکه

SAM آشنایی با پایگاه داده 
Spoofing آشنایی کامل با روش هک 

 مجموعه مقاالت روشهاي نفوذگري در وب
 URL شمشیر نفوذگران وب

Apache   سرور هاي –نفوذ در وب سرورها 



 حمله به کاربران ادمین ویندوز XP و کراك پسورد آنها
  بی سیمکتاب آموزشی حمله به شبکه هاي

 یکی از بهترین و کاملترین کتب تمام فارسی این مجموعه
 الگوریتم هاي رمزگذاري

 آشنایی با حمالت DoS قسمت اول
 آشنایی با حمالت DoS قسمت دوم

Packet PC نفوذ به 
Shell Programming آموزش 

ATM براي دستگاه TCP/IP مروري بر راه اندازي شبکه 
 Unicode چیست؟
 WhoIS چیست؟

براي لینوکس  Shell Programming آموزش 
.......و   

 
 
 
 

 
 
 

 



  برنامه نویسی آموزشیمجموعه کتاب هاي
 

ASP.Netمجموعه کتاب آموزشی 
 

  ASP.Net چیست؟                                             
این زبان در حال حاضر یکی از قدرتمند ترین زبان 

ه این امکان هاي برنامه نویسی تحت وب می باشد ک
را به برنامه نویس می دهد تا دستورات خود را مستقل 

این دستورات داراي . از کالینت به اجرا در بیاورد 
و کاربر را می باشند خصوصیت اجرا بروي سرور ها 

تنها نتیجه پردازش شده را بروي کامپیوتر خود 
مشاهده می کند بنابراین کد دستورات و ساختار برنامه 

از دسترس کاربر به دور است و در نتیجه  نوشته شده
.              کد ها از امنیت بسیار باالیی برخوردار هستند

در این مجموعه یک دوره آموزشی کامل این زبان  
گرآوري شده که شما را از سطح مبتدي به یک برنامه 

.                                       نویس ماهر تبدیل می کند  



ل ها به همراه مثالهاي کاربردي تبظیم شده اند کلیه فص
و فایل هاي مربوط به هر فصل نیز بهمراه آن آورده 

.                                                              شده است  
:                                           عناوین فصل هاي کتاب  

              .Net Framework IIS  و   آشنایی با :مقدمه

#C                  و برنامه نویسی شی گرا    آشنایی با -1
معرفی کنترل هاي -HTML 2       و نحوه کاربرد آنها  

                معرفی کنترل هاي وب و نحوه کاربرد آنها-3
ن داده هاي واره شده توسط کاربر     بررسی و تعیی-4  

             SQL Server و مقدمات   SQL   آشنایی با -5
                                                         )قسمت اول(

            SQL Server و مقدمات SQL   آشنایی با -6
                                                         )قسمت دوم(

             SQL Server و مقدمات SQL ا  آشنایی ب-7  
                                                        )قسمت سوم(

 طریقه دستیابی به داده هاي مختلف و پردازش -8
                                              )قسمت اول(بروي آنها 



 طریقه دستیابی به داده هاي مختلف و پردازش -9
                                             )قسمت دوم(بروي آنها 

اتصال کنترل هاي وب به پایگاه داده و نصب و راه  -10
                                                                 اندازي آن

   نصب و راه اندازي فروم هاي گفتگو بهمراه نرم افزار 
    فایل هاي کاربر بروي سرور ) آپلود کردن(بارگزاري 

                                      ASP.Net بوسیله دستورات 
 استفاده از User Control    ها و سفارشی کردن آنها

   ASP.Net بررسی و حل مشکالت فارسی نویسی در 
IranASP.Net مجموعه کامل مقاالت سایت 

ASP.Net   مقاله کاربردي زبان 300بیش از 
 مجموعه کدهايASP.Net                            : شامل 
 تاريخ ھجري شمسي

 نمايش تصادفي يك خط از فايل
 روز شمار

 كاربر IP Address بدست آوردن
 بدست آوردن نام فايلھا
 ساخت پوشه
 حذف پوشه

 ارسال ايمیل به ديگران
 ھش كردن

 شمارنده دفعات مشاھده يك صفحه
 شمارنده تعداد جلسات استفاده از سايت

داد دفعات مراجعه به يك صفحه در روزشمارنده تع  
 ارتباط با بانك اكسس

.... 
.. 
. 



 آموزش کامل زبان اسمبلی
 
 

مجموعه آموزشی گرداوري شده زبان اسمبلی که در 
در پایان این مجموعه .کل اینترنت بی نظیر می باشد

شما بطور کامل با مفاهیم زبان اسمبلی آشنا می شوید 
تمام .دالی خواهید شو بدون شک یک برنامه نویس ع

از پایه ترین مباحث زبان ماشین تا آموزش ها 
جمع آوري صصی ترین مباحث آن در این مجموعه تخ

کلیه مباحث بصورت کامال شفاف و ساده . ستشده ا
مطرح شده است و این خصوصیت را دارا می باشد که 
کلیه افراد ، چه افرادي که از این زبان اطالعی ندارد و 

نویسانی که مرجعی براي برنامه هاي خود یا برنامه 
                       .احتیاج دارند بتوانند از آن استفاده کنند

 
 
 
 



C#.Netآموزش کامل زبان برنامه نویسی 
 

 C#     گرا اسـت     سازي شی    یکی از زبانهاي جدید برنامه
 به طراحـی  Component-Basedکه با ارائۀ رهیافت     

آنچه ما در حال حاضـر از     . زدپردا  افزار می   و توسعه نرم  
 در اختیار   Component-Basedسازي    زبانهاي برنامه 

دهـد، افـق       در اختیار ما قرار مـی      #Cداریم و آنچه که     
افزارهاي پیشرفته    جدیدي به سوي تولید و طراحی نرم      

 .دهند را در روي ما قرار می
افزار، به عنوان یک سرویس، هـدف اصـلی نـسل             نرم

 #Cبراي مثال، . ي محاسباتی است  ها  بعدي در سیستم  
زبانی مناسب براي تولید و طراحی صفحات وب، ایجاد         

هـایی    اجزایی با قابلیت استفاده مجدد و ایجاد محـیط        
اي را به عنوان زبانی کـه هـدفش توسـعه             چند رسانه 
هاي پیشرفته است، در اختیار مـا قـرار           افزار  ایجاد نرم 

 . دهد می



ـ    #Cسـازي     زبان برنامه  راه تکنولـوژي جدیـد     ، بـه هم
 ارائـه   Net.افـزاري مایکروسـافت یعنـی       شرکت نـرم  

 این شرکت بهـره     Net.گردید، از این رو از تکنولوژي       
 Net.پس در ابتدا به بیان مطالبی درباره محیط . برد می
  .پردازیم می

یکی از کامل ترین و بهترین مجموعه هاي موجود در 
 از ابتدا این سی دي که زبان سی شارپ را بطور کامل

این مجموعه . تا سطح پیشرفته توضیح داده است
شامل هفده فصل می باشد که در فصل هاي ابتدایی با 

یه او با معرفی زبان سی شارپ به کاربر و آشنایی اول
این مجموعه بطور کامل این .این زبان پرداخته است 

زبان را تا سطح برنامه نویسی شی گرا و برنامه 
یک کتاب .آموزش داده است اربرنویسی تحت وب به ک

     .آموزشی کامل براي تمامی عالقه مندان سی شارپ
         
 
 
 



:              در زیر فصل هاي این کتاب آورده شده است  
C# 1-مفاهیم اولیه زبان 

 2-متغیرها، عبارات و عملگرها
 3- کنترلی شرطی دستورهاي

ها دستورهاي کنترلی حلقه -4 
 5-متدها

Namespace-6 
C# 7-کالس ها در 

 8-ارث بري براي کالس ها
Polymorphism 9-چند ریختی 

 10-ویژگی ها
(Indexer)  11- ها ر اندیکس

(Structs)  12- ا ساختاره
(Interface)  13- ا واسطه
Delegate 14-رخدادها و 

Exception Handling-15 
(Attributes)  16- ها ت صف

Enums & Over Load Object-17 



مقاالت آموزشی زبان سیمجموعه   
 

مجموعه اي جمع آوري شده از وب سایت هاي ایرانی 
یک مجموعه .فعال در زمینه آموزش برنامه نویسی

براي شروع یادگیري زبان سی که به شما این امکان 
را می دهد تا با این زبان بیشتر آشنا شده و بصورت 

ه در محیط کامپایلر هاي این زبان برناممقدماتی بتوانید 
.                                                      خود را تهیه کنید  

 
.        کلیه این مجموعه بصورت صفحات وب می باشد  

 
  با مثال هاي کاربرديSQL Serverآموزش کامل 

آموزش کامل زبان برنامه نویسی بانک هاي اطالعاتی 
تحت شبکه که یکی از بی نظیرترین مجموعه هاي 

.                    موزسی این سی دي را تشکیل می دهدآ  
 
 



 آموزش کامل زبان برنامه نویسی صفحات وب
(HTML Language) 

 
 HTML .در واقع زبان ساخت صفحات وب می باشد 

این صفحات میتوانند حاوي لینک ها ، تصاویر ، فریم 
باشند که هرکدام براي ایجاد نیازمند ... ها ، جدول ها و 

 هاي می باشند که مجموعه این کد ها زبان کد
این زبان یکی از سریع .صفحات وب را بوجود آورد

ترین زبان ها از لحاظ ویرایش و ساخت و اجراي آن 
می باشد که براي نوشتن دستورات به یک ادیتور ساده 

ایجاد فایل هاي اسکی را داشته          متن که توانایی 
                                         .  باشد مانند نت پد ویندوز

مجموعه بسیار کامل تمام فارسی آموزش زبان برنامه 
حات وب که با این مجموعه شما به یک نویسی صف

 با یادگیري .وب خواهید شدبرنامه نویس حرفه اي 
این زبان می توانید صفحات وب قوي و عظیمی ایجاد 

در .  می شودکنید که باعث افزایش کارایی سایت شما
این مجموعه شما یاد خواهید گرفت که تنها به وجود 



نکنید و با قدرت تگ نرم افزار هاي طراحی وب تکیه 
بدون .هاي صفحات وب آشنا شوید و آنها را بکار ببرید

شک یادگیري این زبان براي هر طراح وبی اجتناب 
 بطور کامل در این مجموعه این زبان. ناپذیر می باشد

آن تا سطح حرفه اي در برنامه یی ترین مسائل از ابتدا
نویسی صفحات وب بطور کامل مورد تجزیه و تحلیل 

این مجموعه بدون شک در کل .قرار گرفته است
اینترنت از لحاظ جمع آوري مطالب کاملترین می باشد 
و براي کلیه افراد در هر سطح دانشی توصیه می شود و 

تواند استفاده به عنوان یک مرجع بسیار خوب نیز می
کلیه فصل هاي آموزشی داراي مثال هاي کاربردي .شود

                                                                . می باشند
 
 
 
 
 
 



 آموزش کامل زبان قدرتمند جاوا
(JAVA Language) 

 
جالب ترین و پر طرفدارترین و یکی از قوي ترین 

ن زبان جاوا میباشد که از زبان هاي برنامه نویسی جها
طرف سان میکرو سیستم به جهان کامپیوتر عرضه شد 

زبان .و هم اکنون تحت نظارت این شرکت می باشد
جاوا در نوع خود زبان بسیار قدرت مند میباشد که با آن 
می توان برنامه هاي کاربردي عظیم تحت ویندوز و 

زبان .همچنین تحت شبکه را ساخت و گسترش داد
ه نویسی جاوا در چندین نسخه انتشار و گسترش برنام

پیدا کرده است و نسخه اي از آن براي استفاده در 
صفحات وب پایه ریزي شد تا به هرچه قدرتمند 

این .نمودن دنیاي اینترنت و صفحات وب کمک نماید
زبان که با نام زبان جاوا اسکریپت توسعه پیدا کرد 

را متحول دنیاي خشک و بی روح صفحات اینترنتی 
ینامیک شد که با کرد و باعث تولد صفحات وبی د

ایجاد افکت ها در صفحات بیش از بیش گشت و گذار 



با استفاده از این زبان . در صفحات را لذت بخش کرد 
وب یک محیط قدرتمند را براي طراح فراهم آورد تا 
بتواند با ایجاد صفحات هوشمند به نیازهاي کاربر 

و بدون حضور سازنده صفحه پس از ارتباط برقرار کند 
سان .پردازش اطالعات نتیجه را به کاربر اطالع دهد

سیستم نسخه اي از جاوا را براي برنامه نویسان تحت 
ویندوز ارائه نمود تا قدرتمندي این زبان را در محیط 

از لحاظ ساختاري .ویندوز را به رخ دیگر زبان ها بکشد
در این .ان سی داردزبان جاوا شباهت هاي زیادي به زب

مجموعه آموزش کامل زبان جاوا اسکریپت به همراه 
با یادگیري این زبان به .زبان جاوا آورده شده است

قدرت موجود در صفحات وب پی میبرید و می توانید 
صفحه وب خود را از حالت استاتیک خارج کنید و 

در این مجموعه .روحی دوباره به وب سایت خود بدهید
آموزشی به همراه مثال هاي کاربردي جمع کلیه مباحث 

                                                       .آوري شده است
                         



 آموزش زبان برنامه نویسی پاسکال
(Pascal Language) 

 
این مجموعه براي دانشجویان و دوستداران زبان 

جموعه زبان در این م. پاسکال بسیار مناسب است 
پاسکال بطور کامل از ابتدا به شما آموزش داده می 
شود و تا مباحث تخصصی آن ادامه پیدا می کند براي 
افراد عالقه مند برنامه نویسی زبان پاسکال یک زبان 
بسیار مناسب و عالی می باشد که ذهن کاربر را براي 

   .               درك مفاهیم برنامه نویسی آماده می نماید
 

 
 
 

 
 
 
 



 راهنماي آموزشی برنامه نویسی سه بعدي
OpenGL 

 و ساخت بازي هاي سه بعدي
 

تنها و کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی سه 
 صفحه 463 فصل و 30بعدي که بطور کامل و در 

کلیه .برنامه نویسی این زبان را به شما آموزش می دهد
جمع آوري مباحث با مثال هاي عملی که در این ضمینه 

در فصل هاي ابتدایی به .شده مطرح گردید است
معرفی این زبان و نیاز ها و مزایا و معایب برنامه 

پردازش سه نویسی سه بعدي بر حسب این تکنولوژي 
بعدي را آشنا می شویم و در فصل هاي بعد به ساخت 

... و برپایی محیط سه بعدي مورد نیاز و ایجاد اشیا و 
 در فصل هاي بعدي به وارد کردن پرداخته شده است و

پرداخته ... انیمیشن و کنترل آن و ایجاد افکت ها و 
این کتاب بدون شک در کل اینترنت کامل . شده است 

ترین کتاب می باشد و به همه عالقه مندان بازي 
.                                              سازي توصیه می شود  



وال بیسیکمجموعه بزرگ آموزشی ویژ  
 

بزرگترین مجموعه آموزشی مربوط به زبان برنامه 
نویسی ویژوال بیسیک می باشد که آموزش این زبان 
را از ساده ترین مفاهیم تا پیچیده ترین مطالب برنامه 

مطالب این مجموعه به . نویسی توضیح داده است 
گونه اي تنظیم شده اند که کاربر در هر سطحی بتواند 

در این مجموعه کلیه . استفاده نماید براحتی از آن 
مباحث ویژوال بیسیک بصورت کامل آموزش داده شده 

همچنین در این مجموعه بطور کامل برنامه . است 
نویسی سه بعدي وابسطه به دایرکت ایکس آموزش 

شما با داشتن این مجموعه از دنیاي . داده شده است 
                      .اینترنت بی نیاز می شوید

 
 
 
 
                     



عناوین موجود در مجموعه کتاب هاي ویژوال بیسیک 
)سطح مقدماتی(آموزش کامل ویژوال بیسیک   
)سطح متوسط(آموزش کامل ویژوال بیسیک   
)سطح پیشرفته(آموزش کامل ویژوال بیسیک   

 ساخت ابزارهاي ActiveX و بکار گیري آنها در برنامه
 توابع API در برنامه ها ویندوز و کاربرد آنها

 کار با برنامه هاي کاربردي
 استفاده از توابع کاربردي گرافیکی ویندوز

 گزارش گیري از بانک هاي اطالعاتی
 تکنیک هاي رمزگذاري و رمز گشایی

 مدیرت فایل ها و شاخه ها با توابع کاربردي ویندوز
نکات کاربردي در هنگام کار با فرم ها شامل شفاف 

...ا،تغییر شکل فرم ها وکردن فرم ه  
 ذخیره کردن تصاویر در بانک هاي اطالعاتی

کار با منوها شامل اضافه کردن تصویر ، مولتی الین 
...کردن منوها ، ساخت منوهاي بزرگ و   

 تکنیک هاي حرفه ویژوال بیسیک



 پخش فایل هاي صوتی و تصویري
 برنامه نویسی شبکه و اینترنت

  هااستفاده از چاپگر در برنامه
 استفاده از رجیستري ویندوز بهمراه ماژول هاي آن

TextBox نکات مخفی ابزار 
 کار با USB در ویژوال بیسیک

 استفاده از پورت هاي کامپیوتر در ویژوال بیسیک
API کار با پنجره ها با استفاده از توابع 

 دستکاري منو ها با استفاده از توابع ویندوز
  ویندوزویژوال بیسیک و توابع کاربردي

 ایجاد ساختارهاي داده اي در ویژوال بیسیک
)در پنج فصل با مثال(  

 برنامه نویسی شبکه و اینترنت
 آموزش کامل برنامه نویسی سه بعدي دایرکت ایکس

)سطح مقدماتی(  
 آموزش کامل برنامه نویسی سه بعدي دایرکت ایکس

)سطح متوسط(  



 آموزش کامل برنامه نویسی سه بعدي دایرکت ایکس
)سطح پیشرفته(  

 فصل با مثال هاي کاربردي تنظیم 10این مجموعه در 
.شده است  

 آشنایی با تکنیک هاي متحرك سازي
 آشنایی با تکنیک هاي برخورد اشیا در ویژوال بیسیک

 استخراج مشخصات سخت افزاري سیستم
 توابع ریاضی در ویژوال بیسیک

 برنامه نویسی سخت افزار در ویژوال بیسیک
  پورت پرینتر و برنامه نویسی آنآشنایی با

 برنامه نویسی شی گرا در ویژوال بیسیک
XML ایجاد کالس براي کار با فایل هاي 

 تشخیص فشردن کلید ها در برنامه هاي دیگر ویندوز
 طراحی فرم هاي وي بی به شکل هاي دلخواه

Server-Side ActiveX Programming in VB 
 در هشت فصل با مثال هاي کاربردي

  فصل6مدیریت رشته ها در ویژوال بیسیک در 
Windows Packet Capture آشنایی با کتابخانه    



 برنامه نویسی مبتنی بر TAPI در هشت فصل
 شبیه سازي کلید هاي صفحه کلید
 مباحث پیشرفته دایرکت ایکس

 چگونگی نوشتن قفل با ویژوال بیسیک
 کار با مودم و ارتباطات مبتنی بر شبکه هاي کابلی

 کار با فایل ها در ویژوال بیسیک
 بدست آوردن سریال سخت افزارها
 افزودن جلوه هاي ویژه به فرم ها

جامع ترین مقاله در رابطه با ساخت برنامه هاي 
 مدیریت ایمیل در ویژوال بیسیک                               
و صد ها مطلب جالب و کاربردي مرتبط با ویژوال 

.                           اهم شده استبیسیک براي شما فر  
 
 
 
 
 
 



SQL آموزش پایگاه داده ها و 
آموزش کامل برنامه نویسی سیمبین موبایل بهمراه 

 فایل هاي سورس برنامه ها
Access در محیط برنامه نویسی   

 آموزش قفل گذاري
 آموزش کامل برنامه نویسی دلفی

: در زمینه هاي  Dev.ir مجموعه مقاالت سایت 
ASP LANGUAGE 
ASP.NET LANGUAGE 
PHP LANGUAGE 
CODE FUSION LANGUAGE 
XML LANGUAGE 
HTML LANGUAGE 
CSS LANGUAGE 
JAVASCRIPT LANGUAGE 
ACTION SCRIPT LANGUAGE 
VISUAL BASIC 6 LANGUAGES 
VISUAL BASIC.Net LANGUAGE 
C/C++/VC++ LANGUAGE 
C# LANGUAGE 
PASCAL LANGUAGE 



DELPHI LANGUAGE 
JAVA LANGUAGE 
SQL SERVER LANGUAGE 
ACCESS LANGUAGE 
ADO / ADO .Net LANGUAGE 
SECURITY 

کلیه مقاالت بطور کامل جمع آوري شده و در مجموعه 
.قرار داده شده است  

 
Dotnetexperts.net مجموعه مقاالت سایت 

بزرگترین سایت فارسی در زمینه برنامه نویسی دات 
نتنت در سراسر اینتر  

 
idevcenter.comمجموعه کامل مقاالت سایت  

 
PHP آموزش کامل برنامه نویسی به زبان 

IranPHP.net مجموعه کامل مقاالت سایت 
 

IranSeo.com مجموعه کامل مقاالت سایت 



 Khaterat.com  مجموعه کامل مقاالت سایت 
بزرگترین سایت فارسی زبان آموزشی در زمینه برنامه 

 نویسی صفحات وب
 

 آموزش کامل سیستم عامل لینوکس
 

MacromediaX.com آرشیو کامل مقاالت سایت 
یکی از بهترین و کامل ترین سایت هاي آموزشی 

:فارسی در زمینه هاي  
Flash MX 
Dream Weaver 
Cold Fusion 
VB Dot Net 
HTML 
Java Script 
Web Design 
Access Programming 
SQL Server 
Mobile Programming 
Macromedia Software  



 Photoshop CSآموزش کامل 
 PowerPoint XPآموزش کامل 
 Microsoft Wordآموزش کامل 

 Microsoft Access 2003آموزش کامل استفاده از 
 Microsoft FrontPage 2003آموزش کامل 
 AutoCAD 2000آموزش کامل 

 Photoshop CSنکات کاربردي 
 Unixآموزش کامل 

 VB.Net آموزش برنامه نویسی
 XMLآموزش کامل برنامه نویسی 

  آموزش کامل مولتی مدیا بایلدر
 فهرست کامل مرجع اخطارهاي مودم

  ...و صد ها مطلب دیگر در ضمینه کامپیوتر 
  
  
  
  



قیمت این سی دي با توجه به ارزش آن بسیار ناچیز 
است پس در تهیه آن شک نداشته باشید زیرا این 

ي گرانقیمت  شما را از خرید کتاب هاسی دي
تمامی این مطالب در سی .کامپیوتري بی نیاز می کند

دي بصورت طبقه بندي شده قرار گرفته اند و شما می 
با این سی دي شما .توانید به آنها دسترسی پیدا کنید

تا مدت ها از گشت و گذار در اینترنت و پیدا کردن 
مطالب و مقاالت بی نیاز می شوید ما این را به شما 

داشتن این سی دي براي هر دانشجو .ی کنیمتضمین م
و مشتاق علم کامپیوتر مانند داشتن یک استاد 

  ........خصوصی در این علم است
  با تشکر

  


