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مقایسه انسان و کامپیوتر

ودهر.دارندهاییتفاوتوهاشباهتیکدیگربهنسبتانسانوکامپیوتر•
اتاطالعخوددرکوتواناییسطحاساسبرگرفته،بیرونمحیطازرااطالعات

.دکننمینگهداریخودحافظهدررااطالعاتینیاز،برحسبونمودهپردازشرا
:استزیرهایویژگیدارایانسانبهنسبتکامپیوتر•

بیشترکارانجامسرعت–
بیشترکارانجامدقت–
ناپذیریخسنگی–
بیشتراطالعاتذخیرهقدرت–

:استزیرهایویژگیدارایکامپیوتربهنسبتانسان•
.استبرخوردارابتکارونوآوریقدرتازکامپیوترخالفبرانسان:نوآوری–
طفیعاتعلقاتواحساسازبرخورداریکامپیوتربهنسبتانسانبارزبسیارتمایزوجه:احساس–

.است



مفاهیم بنیادی

(System)سیستم•

راخاصهدفیکمجموعدرکههمدیگربامربتطاجزایوعناصریمجموعه–
.کنندمیدنبال

:استاصلیبخشسهدارایسیستمهر
ورودی•
عملیات•
خروجی•

ازپسشده،ورودیبخشوارداولیههایدادهنیزکامپیوتریهایسیستمدر
همشاهدقابلخروجیدربخشاطالعاتصورتبهحاصلسیستم،توسطپردازش
.بودخواهند



سیستم کامپیوتری

پردازش

داده اطالعات



مفاهیم بنیادی
(Data)هاداده•

وودشمیگفتهدادهشوندمیمحسوبکامپیوترورودیبعنوانکهاطالعاتازشکلیهر–
ردموکامپیوترتوسطهادادهباشندصوتوتصاویرحروف،اعداد،شکلبهتوانندمی

میپردازش.هستندمعنیبدوناندنشدهپردازشکهزمانیتاوگیرندمیقرارپردازش
.دباشهادادهبندیگروهحتییاسازیمرتبآنها،رویبرمحاسبهعملیاتاجرایتواند
بهورودازپسهاداده.باشدمی(Binary)دودوییسیستممبنایبرکامپیوترکاراصول

.گردندمیذخیرهویکصفرازاطالعاتیبصورتکامپیوتر

(Process)پردازش•
واندتمیپردازش.شودمینامیدهپردازشپذیردمیانجامهادادهرویبرکهعملیاتیهر–

:باشدزیربصورت
(عدددوجمععملیاتمانند)ساده.1
(شرکتیککارکنانحقوقمحاسبه:مانند)پیچیده.2
(ایماهوارهعکسهایتحلیل:مانند)پیچیدهبسیار.3



مفاهیم بنیادی
(Information)اطالعات•

آنهاممفهوبهبستگیآنهاتفسیروهستندمفهومدارایاطالعاتها،دادهبرخالف–
دتولیکاربراستفادهجهتهادادهرویبرعملیاتانجامازپسآنچهواقعدر.دارد
هادادههمانندنیزاطالعات.شودمینامیدهاطالعاتگیردمیقراراختیاردرو

رکیبیتیااعدادمتن،تصویر،صدا،توانمیآنجملهازکهداردگوناگونیهایشکل
.شودشاملراموارداینتماماز

(Program)برنامه•
امهبرنشودمیانجامآنهااساسبرهادادهپردازشعملیاتکههاییدستورالعمل–

.شوندمینامیدهکامپیوتر



شاخه های علم کامپیوتر

نرم افزار
سخت افزار

HardwareSoftware



(Hardware)سخت افزار کامپیوتر 

والکترونیکیهایقسمتازاعمکامپیوتر،یکفیزیکیتجهیزاتبه•
اصلیواحد5شاملرایانهکلیبطور.شودمیگفتهافزارسختالکترومکانیکی

:استزیر
(ALU)منطقومحاسبهواحد–
(CU)کنترلواحد–
(Memory)حافظهواحد–
(Input)ورودیواحد–
(Output)خروجیواحد–



(CASE)جعبه سیستم 

سایرهکاستایمحفظهیاپوششکیسیاسیستمجعبه•
هگرفتجایآندروندرکامپیوترافزاریسختقطعات

پورتپاور،دکمهشاملکامپیوترکیسجلوییناحیه.اند
زابرخیدر.میباشدکامپیوترریستدکمهوUSBهای

وکوچکLEDهایالمپقیمتگرانومجهزهایکیس
کیسداخلدمایدادننشانبرایکوچکنمایشصفحه

آنهادرشمادیسکهاردفعالیتوضعیتهمچنینو
بهمستقیمLEDهایچراغوهادکمه.استشدهتعبیه

نگهداریامنطوربهکیسداخلوشدهمتصلماردبورد
3.5و5.25یمحفظهشاملمعموالهاکیس.اندشده

یهادرایومانندهاییافزارسختجایگیریبرایاینچی
کیسپشتیناحیه.میباشندهادیسکهارد،نوری
اهدستگکهمیباشدافزاریسختهایپورتانواعشامل

پاوردکمه.میشوندمتصلهاآنبهخروجی/ورودیهای
فنددعیکواستدستیابیقابلکیسپشتازسیستم

.میشودتعبیهکیسدروندرشدهساختهپیشاز



(Power Supply)تغذیه کننده برق 

هایبخشرسایبرقتامینوظیفهوگرفتهقرارکامپیوترجعبهداخلدرپاوریاتغذیهمنبع•
برقبه(AC)شهریبرقتبدیلتغذیهمنبعیوظیفهمهمترین.داردعهدهبهراکامپیوتر
12برقونمودهدریافتراولت220برقکامپیوترازبخشاین.باشدمی(DC)مستقیم

تغذیهمنبعویژگیترینمهم.فرستندمیکامپیوترمختلفهایبخشبهراولت5وولت
.شودمیبیانواتبرحسبمعموالًکهاستآنتوان



CPU
Central)مرکزیپردازشواحد• Process Unit)منطقومحاسبهواحدمجموع(Arithmetic

Logical Unit)کنترلواحدو(Control Unit)ثباتبنامایحافظهو(Register)بنامواحدی
ایندرهاپردازشتمامیکه.شودمیگفتهCPUآنبهاختصاربهکهآورندمیبوجودرامرکزیپردازش
یمکامپیوترمغزو(هایکوصفرآوردندرجریانبخاطر)قلبمنزلهبهدلیلهمینبهCPUوپذیردمیانجامقسمت

.استمرکزیپردازشسرعتها،دادهپردازشسرعتبرمؤثرعواملازیکی.باشد
عملیاتازمنظور.داردبرعهدهرامنطقیومحاسباتیعملیاتاجرای:(ALU)منطقومحاسبهواحد•

ستاایمقایسهاعمالمنطقی،عملیاتازمنظورواستاصلیعملچهارمانندریاضیعملیاتمحاسباتی،
اجرایولتحلیوتجزیهوظیفهمنطقومحاسبهواحد.عباراتبودنبزرگتروکوچکتریابودنبرابرمانند

.داردبرعهدهCPUدررادستورات
هدایتوهماهنگیعملدارد،کامپیوترهایواحدسایرعملکردبرکهنظارتیبا:(CU)کنترلواحد•

دهبرعهرایانهواحدهایتمامیبینهادادهانتقالجریانکنترل.داردبرعهدهراکامپیوتراصلیواحدهای
.استکنترلواحد

موقتبطورCPUپردازشحالدردستوراتوهادادهکهاستموقتیایحافظه:(.Re)رجیستریاثبات•
.گیردمیقرارآندر



(Mother Board)مادربرد 

مداریتختهاصلیبردیامادربردیامادربُردِ•
نهرایاگوناگونبخش هایکهاستالکتریکی

دسترسیحافظهمرکزی،پردازندهواحدمانند
ومی شوندسوارآنرویبر…و(RAM)اتفاقی

ظیرندیجیتالیمهموکاربردیبسیارقطعه های
در.گرفته اندقرارآندر(BIOS)بایوس

.می نامندمنطقیبردراآناپلکامپیوترهای
ربه شمارایانهیکبخشاصلی ترینمادربرد•

زیمرکپردازشگرکردنکنترلآنکارومی رود
.استدیگرقسمت هایباآندادنارتباطو

آالتابزارازکدامهیجباپردازشگرخود
ازهکهمان طورونداردمستقیمارتباطبیرونی
اطارتب.پردازنده استیکتنهاپیداستنامش

موارددرجزبه)خارجیابزارباپردازشگر
ومی گیردانجام(BIOS)بایوستوسط(معدود

خروجی ها/ورودیوپردازشگربینحقیقتدر
.داردوجودواسطمداریکهمواره



(Graphic Card)کارت گرافیک 
وظیفهواقعدرمیشودنامیدهنیزVPUیابصریپردازشواحدوقتهاگاهیکهGPUاختصاربهیاگرافیکیپردازشواحد

میدارعهدهراگجتهاسایروفوناسمارتلپتاپ،همچنینوهاکامپیوتردرنمایشگرصفحهرویبرتصاویرنمایشیارندرینگ
.باشد

پردازندهکیوحافظهبهمراهچاپیمداربابردیکشاملپیشرفتهگرافیککارتیک:گرافیککارتیکدرمختلفقسمتهای
.باشدمیهستGPUهمانکهاستاختصاصی

اینو.نددهمیکاهشراکامپیوتراصلیپردازندهبهمربوطعملیاتحجمومیزان،توجهیقابلبطورگرافیککارتهایواقعدر
درقسمتترینگذارتاثیرواقعدر.شوندمیامروزیهایکامپیوتردرسرعتافزایشوسیستمکلیعملکردبهشایانیکمک

وتولیدوظیفهNVidiaوAMDبزرگوعمدهشرکتدو.باشدمیGPUیاآنمرگزیتراشهگرافیکگارتیککلیعملکرد
.هستندشرکتدواینمحصوالتازATIگرافیککارتوGforceگرافیکوکارت.دارندعهدهبهراگرافیکیهایتراشهساخت

:گرافیککارتحافظه
متقیوعملکردکیفیت،دردیگرگذارتاثیرومهمعناصراز

کثرا.باشندمیآنهادررفتهبکارهایحافظه،گرافیککارت
12تاگیگابایت1ظرفیتدرجدیدهایگرافیککارت

شدهتهرفکاربهیحافظههاینسل.استشدهتولیدگیگابایت
.اندکردهپیداارتقاعGDDR5XبهSDازگرافیککارتهایدر

https://www.poromix.com/48-graphic-card#/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_gpu-ati


(Sound Card)کارت صدا 
سترشگازقبل.میگرددصداضبطوپخشباعثکهاسترایانهسختافزاریعناصرازیکیصداکارت

ردبازراخودتوانبلندگوهااین.میشدایجادداخلیبلندگوهایتوسطرایانهدرصداصدا،کارتهای
کارتهمانندصوتیکارت.شدشروع1۹۸۰سالاواخرازصدا،کارتازاستفاده.میگرفتنداصلی

.داردرارقبلندگوومیکروفنبرایفیشچندآنپشتدرومیشودنصباصلیبردرویبرگرافیکی
آمادهومیکروفنازورودیسیگنالهایدریافتوپخشجهتسیگنالهاآمادهسازیصدا،کارتیوظیفه
اردموبسیاریدرومیشودنامیدهنیزصوتیکارتصدا،کارت.استرایانهدرذخیرهبرایآنهاکردن

موجصورتهبکهاستآنالوگسیگنالیکصوت،.کندتولیدعالیبسیارکیفیتبااصواتیمیتواند
دائماًالهاسیگناینزیرااست؛آنالوگسیگنالهایپردازشحالدرهموارهرایانه.مییابدانتشارپیوسته

.شوندتبدیل(دیجیتال)رقمیبیتهایبهآنالوگسیگنالهایکهاستالزمواقعدر.تغییرندحالدر
وسیلهبهندبتوانتاشوندتبدیلآنالوگسیگنالهایبهبایدمجدداًشدهتولیددیجیتالیسیگنالهای

.استسواربردمادررویبرصداکارتمادربردجدیدمدلهایدرالبته.شوندپخشبلندگو



(Network Card)کارت شبکه 
هشبککارتنصببهنیازوداردقرارجدیدهایمادربردرویبرکارتاین•

داشتهیمسبیشبکهکارتنصببهنیازاینکهمگرنیستجداگانهبصورت
رسایباکامپیوترارتباطبرایآنکارداردوجودنیزآنUSBمدلباشیم

.شودمیاستفادهمحلیشبکهیکدرموجودکامپیوترهای



(Port)درگاه 
،کلیدصفحهماوس،همچونجانبیوسایلاتصالمحلهاپورتیاهادرگاه•

.باشندمیسیستمبه...وچاپگربلندگوها،



هآشنایی با واحد تشکیل دهنده حافظ
.یندگومیبیتیکراشودآزادوذخیرهصفریایکمقدارتواندمیآندرکهحافظهواحدکوچکترین•
نظردرباکهبایتعنوانباشدگرفتهنظردرآنازبزرگتریواحدبیت،واحدبودنکوچکبهتوجهبا•

.یردگقرارالفباءحروفمانندکاراکتریکتوانمیآنداخلدرکهآیدمیبوجودهمکناربیت8گرفتن
کدبهلتبدیابتداشوندمیکامپیوترواردورودیبصورتکهکاراکترهاییسایرواعدادوحروفالبته

بهکاراکترهاتبدیل.نشینندمیحافظهرویبر1و0بصورتسپسشوندمیخودشانمعادلباینری
گیردمیانجام(ASCII)اسکیاستانداردتوسطباینری



واحدهای بزرگتر حافظه

النیطوسببنوشتنجهتحافظهباالیمقادیردربایتوبیتحافظهواحد•
تریبزرگواحدهایلذاگردیدمیگفتارونوشتاردراشتباههمشایدوشدن

زرگتربمبنایو.گرددترسادهآنبیانونوشتارنحوهتاگردیدتعریفآناز
.باشدمی1024واحدهااینبینکردنکوچکترو



واحدهای اندازه گیری حافظه

واحدبهواحدهرتبدیلبرایوتقسیم1024برآنرابزرگتر،واحدبهواحدهرتبدیلبرای
.کنیممیضرب1024درآنراکوچکتر،

است؟(GB)گیگابایتچند(PB)بایتپتا8:مثالبعنوان
1024درباردورا8بایدپساستپتابایتواحدازکوچکترردیفدوگیگابایتواحدچون

:بنابراین.کردضرب

𝟖 × 𝟏𝟎𝟐𝟒 × 𝟏𝟎𝟐𝟒 = 𝟐𝟑 × 𝟐𝟏𝟎 × 𝟐𝟏𝟎 = 𝟐𝟐𝟑 𝑮𝑩



(Memory Unit)واحد حافظه 
وذخیرهبهمربوطعملیاتبنابراین.گیردمیقرارآندرهادادهکهاستمحلیحافظه•

دوبههارایانههایحافظهکلی،حالتدر.پذیردمیصورتحافظهدرونهادادهبازیابی

Main)اصلیهایحافظهگروه Memory)جانبیحافظهو(Auxiliary Memory

.شودمیتقسیم(

حافظه.استارتباطدرریزپردازندهبامستقیماًکامپیوترحافظهازبخشاین:اصلیحافظه-1

.ستنیهابرنامهاجرایواندازیراهبهقادرآنبدونکامپیوترکهاستحیاتیایحافظهاصلی

.شوندمیتقسیمدستهدوبههاحافظهگونهاین

RAMحافظه-الف

ROMحافظه-ب



حافظه با دسترسی اتفاقی-الف
(Random Acess Memory(RAM))

همچنینوهادادهگرفتنبرایریزپردازندهارتباط
طریقازتنهاموقتصورتبهاطالعاتکردنذخیره
.استپذیرامکانتصادفیدسترسیباحافظه

خاموشباحافظهاینگونهدرشدهذخیرهاطالعات
هبهاحافظهنوعاین.رودمیبینازکامپیوترشدن
کاربردیهایبرنامهدسترسیباالیسرعتدلیل

ازاینگونه.گیرندمیقرارآنهادرشدناجراجهت
.استنوشتنیوخواندنیفقطهاحافظه
ایفضاولیندررااطالعاتکامپیوتراینکهبدلیل
پیدابرایونویسدمیهاحافظهاینگونهرویبرخالی
بهکندنمیمرورراحافظهتمامخالیفضایکردن

.گویندمیتصادفیدسترسیباهایحافظهآنها



حافظه فقط خواندنی-ب
(Read Only Memory(ROM))

ازبعدکامپیوتراندازیراهبرای
کامپیوترPowerدکمهفشردن
برایبایددستورالعملهایکسری

اندازیراهوکنترلشناسایی،
کهزمانیتاگیردانجامکامپیوتر
هاردرویبرموجودعاملسیستم

RAMحافظهرویبرکامپیوتر
دردستورالعملهااین.شودمستقر
رویبرکهکامپیوترROMحافظه

اریبارگذداردقرارکامپیوترمادربورد
خواندنیفقطحافظهاینوشودمی
ظهحافازاینگونهبهکاربر.باشدمی

.ندارددسترسی



حافظه جانبی-2
باونیستاطالعاتنگهداریبهقادرRAMحافظهشدگفتهکههمانطور•

رودمیبینازکامپیوتررویموجوداطالعاتتمامیکامپیوترشدنخاموش
یناوداردنگهدایمبطوررااطالعاتکهشدهاحساساییحافظهبهنیازلذا

رتبصوجانبیهایحافظهاولین.شدجانبیهایحافظهآمدنبوجودسبب
ازازپسوبوجودآمدندمغناطیسینوارهایبعداًبودندمغناطیسیهایحلقه

درثابتجانبیهایحافظهاولین.آمدندبوجودمغناطیسیدیسکآن
هادیسکفالپیهمراه،جانبیحافظهودیسکهاردمیکروکامپیوترها،

سونیشرکتسال29ازپسوشدندتولید1981سالدرهافالپیکه.بودند
تولیدشتربیظرفیتباجانبیحافظهبهنیازواطالعاتحجمرفتنباالبعلت

آنجایگزینراFlashوDVDوCDجانبیهایحافظهوکردمتوقفآنرا
.نمود



(HDD)دیسک سخت
(Hard Disk Drive)

هارد.شدابداعمیالدی1950سالدرکامپیوتردیسکهارد•
بودنداینچ20قطربابزرگهایدیسکدارایاولیههایدیسک

بهکهدکننذخیرهرابیشترمگابایتچندینتوانستندنمیکه
تسخدیسکهای.گفتندمیثابتدیسکها،دیسکنوعاین

استفادهموردکامپیوترهامیکروبرای1980سالتارایجبه طور
-STنوعتکنولوژیگیتسیشرکت1980ازبعد.نگرفتقرار

5ظرفیتبااینچی5٫25سختدیسکاولینکهساخترا50۶
ظهحافبزرگترینسختدیسکگفتمی توان.بودبایتمگا

جملهازداده هاهمهتقریبا.استکامپیوتردرموجودجانبی
Operating)عاملسیستم System)،،وبرنامه هافایل ها...

ظهوربا.می گیرندقرارسختدیسکجانبیِحافظهروی
ظرفیت هایشایدباال،رزولوشنباعکس هاییو4Kویدئوهای

انجههاردبزرگ ترین.نباشدمانیازهایپاسخگویهاردهافعلی
شرکتتوسطحاضرحالدرترابایت1۶ظرفیتبارا

Seagment(2020سال).استآمدهبازاربه



اجزای داخلی هارد دیسک

:عبارتنداز Hard diskاجزای
کنترلکنندهمرکزی-1
بازویمکانیکی-2
هدخواندنونوشتن-3
پالتر-4
قسمتموتورچرخاندیسکها-5



1-Actuator(کنترل کننده مرکزی)

نوعیبهقسمتاین.کندکنترلرامکانیکیبازویتاداردوظیفهقسمتاین
برارهاردمختلفقسمتهایکردنکنترلوظیفهکهاستدیسکهاردمغز

اتداردوظیفهقسمتاین.استدقیقبسیارActuatorقسمت.داردعهده
.باشدارتباطدرکامپیوترقطعاتسایربا



2-Head Arm(بازوی مکانیکی)

بازویقسمت.برساندنظرموردنقطهبهراHeadتاداردوظیفهقسمتاین•
کناریتا(4قسمت)PlatterنقطهترینمرکزیازراHeadسرمیتواندمکانیکی

Headدو(دیسک)Platterهربرای.ببردآننقطهترین Armسرباهمراه
Headداردوجود.



3-Read/Write Head(سر خواندن و نوشتن  )
Headبه اصطالح 

Headتوسطقسمتاین• Arm(2قسمت)جابجا
دادههانوشتنوخواندنقسمتاینکار.میشود

قسمتهایرویبر(باینری)1و۰صورتبه
کهزمانی.استPlatterدرموجودریزبسیار

Headمقادیردارد،رادادههاذخیرهوظیفه
یاربسقسمتهایایندررایکوصفرمغناطیسی

یکهرمغناطیسیقطبتغییربا)میدهدقرارریز
خواندنقصدکهزمانیو(دادهذخیرهمکانهایاز

رامقادیرینوشتن،حالتبرعکسدارد،رادادهها
Actuatorتوسطکهقسمتهاییازیکهردر

حسمغناطیسیشانقطبطبقمیشود،مشخص
رامعادلشمنطقییکیاصفرآناساسبروکرده

نانومترچندفقطHeadقسمت.میدهدتحویل
Platterبا(نانومتر1۰۰۰۰۰۰۰=مترسانتی1)

.داردفاصلهخود



4-Platter(دیسک)

صورتبه)دادههاحفظصفحات،اینوظیفه•
یاربسقسمتهایدر(یکوصفرمغناطیسی

انندمیتوریزبسیارقسمتهایاین.استریز
ره)اینچهردر.دارندنگهخوددررابیتیک
صفحاتایناز(مترسانتی2.54=اینچ
وجودذخیرهبرایریزقسمت3۰۰۰۰حدود
حدوددرهاقسمتاینازیکهراندازه.دارد
.استنانومتر۸4۶

کیازبیشترتعداددیسکهاردهردرمعموالً•
صفحاتاین.میگیردقرارPlatterصفحه

خودشانوبودهسرامیکیاشیشهجنساز
.نیستندمغناطیسی



5-Spindle(موتور چرخان دیسک ها)

Headقسمتترتیباینبه.هاستPlatterچرخاندنفقطقسمتاینوظیفه•
قسمت.دبنویسیابخواندمغناطیسیصفحاتمختلفنقاطرویبررادادههامیتواند

Spindleدر)15۰۰۰تا(حملقابلمصرفکمهاردهایدر)42۰۰ازمیتواند
Cheetahمثلهاردهایی 15K.4دقیقهدردور(سیگیتمحصول(RPM)
.بچرخد



انواع هارد دیسک

داخلیصورتبهمختلفانواعدردیسکهاهارد•
داخلیهاردهایکهشدهاندتولیدخارجیو

مختلفپورتچندینبامدلچندیندارایخود
پلوخانگیسیستمهایبرایاغلب.میباشند
هاردهایازترقدیمیاساتاهاردهایازتاپها
IDEزابیشترحاضرحالدرومیشوداستفاده

سرورهادر.میشوداستفادهSSDحافظههای
SASهاردهایازبیشترسرعتخاطربهنیز

.میشوداستفاده
SSD Hard

External Hard

Hard server SAS



(Compact Disk)دیسک فشرده یا سی دی 

دنیخوانفقطحافظهیکفشردهدیسک.شودمیاستفادهاطالعاتخواندنونوشتنجهت•
CD-Rewritableمزیت.شوندمیتولیدCD-RewritableوCDنوعدودرکهاست

رایج.نمودضبطهاآنرویرااطالعاتتوانمیبارچندینکهاستاینCDبهنسبت
رویاطالعاتخواندن.دارنداطالعاتذخیرهبرایفضامگابایت700حدودهادیسیترین

اولیههایرامدیسی.گیردمیصورتلیزرهایپرتوکمکباCD-ROMدستگاه
باهارامدیسینسلدومینکردند،میمنتقلثانیهدرکیلوبایت150سرعتبارااطالعات

زیامروهاینسلکهصورتیدر.اندداشتهثانیهدرکیلوبایت300انتقالقابلیت2Xعنوان
,52xعنوانباهارامدیسی 42Xفراوانکاربردموردثانیهدرکیلوبایت300×52توانبا

.شودمیخراباطالعاتازقسمتیدیسیرویبرخراشایجادبا.دارند



DVD(Digital Versatile Disk)دیسک 

برایشدهاستفادهتکنولوژیمشابهDVDساختآوریفنDVDیادیجیتالکارههمهدیسک•
استفادهمیلیمتر2/1ضخامتومیلیمتر120قطرباهائیدیسکازدوهردر.استCDیکایجاد

هردراطالعاتکهبودهطرفهردرالیهدودارایDVDهایدیسک،CDیکبرخالف.گرددمی
هشدگذارینشانهجداگانهصورتبههاالیه.(طرفدودرالیهچهار)گرددمیذخیرههاالیهازیک

نظیرDVDهایدیسکدر.رسیدخواهدمیلیمتر2/1بهDVDضخامت،آنانترکیبباو
.گرددمیایجادکربناتپلیبرمبتنیهائیحفره،CDهایدیسک

.گیردمیقرارالیهدودیسکطرفهردرکهباشندالیهچهاردارایاستممکنDVDهایدیسک•
:داردوجودآنانازمتفاوتفرمتچهار،DVDبودنالیهدووبودنطرفهدوبهتوجهبا

ظرفیتفرمت

Single-sided/single-layer4.7 GB

Single-sided/double-layer8.5 GB

Double-sided/single-layer9.4 GB

Double-sided/double-layer17.1 GB



فالش مموری
حجمهکتفاوتاینبا،استکامپیوترازطریقاطالعاتذخیرهبرایموجودهایحافظهجدیدترینازیکی

.استدیسیوفالپیازبیشترمراتببهآنظرفیت
:ویژگی

.ضربهبهنسبتکمپذیریاسیب-1
ظرفیتباالیحجم-2
آسانوراحتجاییجابهقابلیت-3
.فالپیبهنسبتاطالعاتسریعبازیابی-4

بهفلشهایحافظه.اندشدهساختهمختلفمصارفبرایوگوناگونانواعدرالکترونیکیهایحافظه
طرفرپوفروشپربسیارآسانالعادهفوقاستفادههمچنینواطالعاتثبتدرآنهاباالیسرعتدلیل

وزراستفادهشاهدهادستگاهسایروهمراهتلفن،دیجیتالیهایدوربیندرروایناز.باشندمیدار
دراطالعاتذخیرهبهشبیهبسیارحافظهازنوعایندراطالعاتذخیرهشیوه.هستیمآنهاازافزون

RAMتثاباطالعاتذخیرهمنبعیکمشابهفعالیتنحوهدرفلشهایحافظهحقیقتدر.باشدمی
مداراتتوسطکارهاتمامونرفتهکاربهمتحرکیقطعههیچآنهادرکهمعنیاینبه.کندمیعمل

یناکهداردوجودمتحرکقسمتچندینسختهایدیسکدرونمقابلدر.شودمیانجامالکترونیکی
قبیلازقطعاتی.دهدمینشانفلشهایحافظهبهنسبتراحافظهگونهاینبودنپذیرآسیبخودوضع

ظهحاف،روندمیکاربهدیجیتالیهایدوربیندرکهشدهمتراکمفلشهایحافظه،BIOSهایتراشه
Memory،هوشمندهای Stickوهمهروندمیکاربهبازیهایکنسولدرکهحافظههایکارتو
.اندشدهساختهEEPROMهایتراشهازفلشهایحافظه.کنندمیاستفادهحافظهنوعاینازهمه



(Input Devices)دستگاه های ورودی 

ومتنشکلبهورودیهایدادهشد،گفتهDATAتعریفدرکههمانطور•
و.نندکورودتوانندمیکامپیوترسیستمبهلمسوتصویروصداوحروف

.شودمیاستفادهزیرنامبردههایدستگاهازاینکاربرای
کلیدصفحه.1
ماوس.2
نوریقلم.3
اسکنر.4
بازیدسته.5
میکروفون.6
لمسیلوح.7
لمسینمایشصفحه.8
کموبدوربین.9



Key boardصفحه کلید  
نای.میباشدورودیدستگاهمتداولترین:کلیدصفحه•

ردهکواردبرایواستتحریرماشینشبیهمعموالدستگاه،
یتعدادازکلیدهاصفحه.میرودکاربهکامپیوتربهدادهها
داراییدکلصفحه.شدهاندتشکیلالکترونیکیمداروکلید
شارفکلیدپردازشبرایمداراتیومخصوصریزپردازندهیک
فشارراکلیدیککاربرکههنگامی.میباشدشدهداده

داخلدادهوشدهفعالکلیدآنبهمربوطمداراتمیدهد
دینب.میشوندمنتقلاصلیپردازندهریزبهکلیدصفحه
ناساییششدهدادهفشارکلیدنرمافزارهاوکامپیوتردرترتیب
کلیدصفحهداخلدرسیگنالیکلیدهردادنفشاربا.میشود
کدهایبهCPUتوسطسپسومیشودارسالوتولید
همیریمیانگحافظهکلیدصفحهبرای.میشودتبدیلخاصی
بهآنازبعدوشدهآنواردابتدادردادههاکهداردوجود
.میشوندمنتقلسیستمحافظه



کلیدهای صفحه کلید
بهخاصنشانه هایوعالئمکردنواردودستوراتبرنامه ها،متن ها،تایپبرایکلیدهااین:تایپکلیدهای-

.می روندکار
استفادهمحاسباتیاعمالبرایوهستندحسابماشینصفحه یشبیهکلیدهااین:حسابیکلیدهایماشین-

.می شوند
،Home،Endاصلی،جهت هایکلیدهایشاملومی روندکاربهمتن هاویرایشبرای:ویرایشیکلیدهای-
.هستندغیرهو
برنامه هایدروهستندبرنامه ریزیقابلکهمی باشندF12ناF1کلیدهایکلیدها،این:تابعیکلیدهای-

.می کنندعملمختلفیصورت هایبهمختلف
رسانه ایچنداعمالکنترلبرایهمکلیدهاییجدیدصفحه کلیدهایاغلب:رسانه ایچندکلیدهای-
(Multi Media)،دارندغیرهواینترنتتصویر،صوت،مثل.
مثال.می روندکاربهدیگرکلیدهایهمراهبهShiftوAlt،Ctrlمانندکلیدهااین:مبدلکلیدهای-

اگرShiftکلید.شوندواردسیستمبزرگحالتدرحروفمی شودباعثحروفهمراهبهshiftکلید
مبدلیاAltکلید.می شودتایپباالییعالمتشود،فشردههستندعالمتدودارایکهکلیدهائیباهمزمان
کلیدهای،DOSسیستم عاملدرمثال.استControlمخففCtrlکلیدوAlternativeمخفف

Ctrlترکیبی + SترکیبیکلیدهایوکارموقتتوقفباعثCtrl + Cاجراحالدرذستورخاتمهباعث
Ctrlترکیبیکلیدهایومی شود + Alt + Delete or Delیامجددراه اندازیباعثResetشدن

.می شوندکامپیوتر



کلیدهای صفحه کلید



کلیدهای صفحه کلید
Capsکلید- Lock:شوندتایپبزرگصورتبهحروفمی شودباعثکلیداینفشردنیکبار.
Space:کلید- Barمی کندتایپخالیجاییککهاستکلیدصفحهکلیدطوالنی تری.
Backیاپس برکلید- Space:یامکان نماCursorمی کندپاکراقبلیکاراکتروبردهعقبرا.
.می کندپاکراداردقرارآنرویمکان نماکهراحرفی:DeleteیاDelکلید-
باعثکلیداینزدنمتنتایپهنگامدر.می شوداستفادهراتدستواجرایوورودبرای:Enterکلید-

گفته(Return)بازگشتکلیدکلید،اینبهدلیدهمینبهمی شود؛بعدسطرابتدایبهمکان نمارفتن
.می شود

Shiftکلید.می بردجلوبهخانهچندرامکان نما:Tabکلید- + Tabبهخانهتعدادهمانبهرامکان نما
.می بردعقب

.می شوداستفادهکاریکاجراءتوقفبرایومی باشدEscapeمخففکلیداین:Escیاگریزکلید-
Printکلید- Screen:شودمیاستفادهمانیتورمحتویاتچاپبرایکلیداین.
Pauseکلید- Break اجرارودکاربهCtrlکلیدهمراهاگر.می شوداستفادهبرنامه هاموقتتوقفبرای:

.می کندقطعکامالراعملیات
.می شوداستفادهحروفبینکاراکتریکدرجبرای:Insertکلید-
Windowsکلید- روی.می کندبازراویندوزStartمنویکلیداین.استWINکلیدایندیگرنام:

.داردقراراستویندوزلوگویکهپنجرهیکعکسکلیداین



mouseماوس 
سرعتوسهولتنتیجهدرومختلفجهاتدرآنحرکتقابلیتدستگاهاینویژگی•

اغلب.دارندکلیکچهارتادوازماوسها.استویندوزمحیطدرکردنکارعمل
)وسطکلیکوچپ،کلیکراست،کلیک(کلیکسهدارایامروزیماوسهای
کـهدارنـدراخودخاصمفاهیمکامپیوتربرایماوسکلیکهایازکدامهر.میباشند

رویکلیـکهـایاز.مـیشـوندگرفتـهکاربهاختصاصیصورتبههابرنامهبرخیدر
-مـیاستفادهشدهدادهنمایشاطالعاتکشیدنوکردنقفلکردن،کلیکبرایماوس

یـاگویازاستفادهجایبهخودپیشیننسلهایبرخالفماوسهاامروزینسل.شود
نورانیاشعهتابشطریقاز.میکننداستفادهنوربازتابکنندهیحسازغلتان،بالشتک

.میشوداستفاده(گویحرکتجایبه)ماوسزیر



Light Penقلم نوری 

ش،نمایصفحهیامانیتوربهآنکردنمتصلباکهشدهتشکیلقلمیکازدستگاهاین•
کناردر.مییابدراویندوزمحیطدرکردنحرکتوموضوعاتانتخابامکانکاربر

فشارباومیدهدانجامراماوسچپکلیککارکهداردوجوددکمهاینوریقلم
میتواننوریقلمویژگیهایاز.نمایدانتخابرافرمانیکمیتواندکاربردرآندادن

.بردنامرامختلفمحیطهایدرکارسهولتوباالحرکتسرعت



Scannerاسکنر  

رتصویومیکنداستفادهنوربهحساسصفحهیکازکهاستورودیدستگاه•
درسازیرهذخیقابلیتتانمودهتبدیلدیجیتالسیگنالهایبهراعکسیاکاغذروی

.ودنمویرایشراآنهابتوانگرافیکیهایبرنامهطریقازوبیابدراکامپیوتر



Joystickدسته بازی   
.استبازیکنترل کنندهانواعازیکی(Gamepad)گیم پدیااستیکجوییابازیدسته•

ی شود،ممتصلکنسولیارایانهبهومی گیردجایدستدرکهبازیکنترلبرایوسیله ای
صفحهحرکتیکلیدشکلبهD-padیاحرکتجهتدکمه هایدارایغالباًبازیدسته های

ووسطدردکمهدوکنترل،رویراستسمتدکمهششتاچهارو(همبهمتصلاما)کلید
.هستنددستهجلویدردکمهچهار

دارشوکهایدسته.باشندمیدارشوکیاوسادهانواعدارایبازاردرموجودهایدسته•
میانتقالرایانهبهراحتروبهترراحرکتجهتکههستنددستهبررویاهرمدودارای
درهابازیازبعضیدرکههستندآنداخلدرلرزانندهموتوریکدارایاینکهضمن.دهند

.شوندمیبازیهنگامدرمضاعفهیجانایجادموجبوآیندمیدرلرزشبهخاصشرایط
میبهرهرایانهباارتباطایجادجهتبلوتوثیاورادیویامواجازنیزسیمبیهایدسته•

.برند



 Microphoneمیکروفون 

نای.شودمیشناختهصداافزایشبرایایوسیلهعنوانبههامیکروفونامروزه•
یتهالکتریسجریانبهراصداامواجتواندمیکهاستحسگریکواقعدردستگاه
کیفیتبایصدایتولیدجهتنیازموردابزارترینمهمازیکیوسیلهاین.کندتبدیل

آنهجملازکهگرددمیعرضهبازاربهوتولیدمختلفانواعدرکهشودمیمحسوب
ارهاش..وبیاسیومیکروفنخازنی،میکروفنای،یقهمیکروفونبهتوانمیها

.نمود



(Touch Pad)لوح لمسی 

کوچکییصفحهمعموالًخود،کلیدصفحهکناردر(Laptop)کیفیکامپیوترهای•
وبودهحساسانگشتانتماسبهصفحهاین.میکننداستفادهماوسجایبهازکهدارند

صفحهرویراماوسگراشارهمیتوانآنهارویبردستانگشتاندادنحرکتبا

.نمودجاجابه



(Touch Scren)صفحه نمایش لمسی 

بهتاطالعابروندادودروندادکاربرددوبادستگاههاییجملهازلمسینمایشصفحه•
هبکاربرانگشتتماسازحاصلاطالعاتانتقالزماندردستگاهاین.میرودشمار

برآننمایشونظرمورداطالعاتانتقالزماندرواطالعاتورودیدستگاهکامپیوتر،
.میشودشناختهخروجیدستگاهعنوانبهنمایشصفحهروی



Web Camدوربین وب کم 

راصویرتوفیلممیتوانآنکمکبهکهاستکوچکیدوربینکَم،وِبیاوبدوربین•

مزمانهگفتگویبرایوسیلهاین.دادانتقالکامپیوتربههمزمانوزندهصورتبه
کامپیوتربهآنانتقالوعکسگرفتنکامپیوتر،درفیلمضبطاینترنت،درویدئویی

.میگیردقراراستفادهمورد



Output Devicesدستگاههای خروجی 

دهدنمایشآنراوکندخارجکامپیوترازرااطالعاتبتواندکهایوسیلههر•
بصورتخروجیاطالعات.شودمیمحسوبخروجیدستگاهبعنوان

:ازعبارتندخروجیهایدستگاهانواع.میشودظاهرچاپوصوتنمایشی،
مانیتوریانمایشصفحه.1
چاپگر.2
رسام.3
هدفون.4
بلندگو.5
ویدئوپروژکتور.6



Monitorمانیتور  
Computer)کامپیوترمانیتوریارایانهنمایشگر monitor)تولیدشدهتصویرکهاستایخروجیدستگاه

واحد.ودمی شمتصلتصویریآداپتوربهکابلتوسطنمایشگر.می شوددادهنشانآنرویبررایانهتصویریآداپتورتوسط
هرچه.ودشمیتابیدهنمایشصفحهبهکهاستنورانینقطهیکپیکسلیکو.هستپیکسلنمایشگرهادرذراتنمایش
تولیدخاصبردهایکاربرایمتفاوتقابلیت هایبانمایشگرهای.بودخواهدبیشترتصویرکیفیتباشدبیشترپیکسلهاتعداد

:می شوند
.می دهدنشانراخاکستریرنگوسفیدوسیاهفقطکهتک رنگنمایشگر
.دهدتغییرمی تواندرامتنکادرومتنرنگکهچندرنگیادونمایشگر
.می کندرضهعطبیعینسبتاًتصاویرومی کندتولیدرنگمیلیونبیستازبیشکهوی جی ایسوپریاتمام رنگینمایشگر

:هستندموجودنوعچهاردرنمایشگرهاحاضرحالدر
(CRT)سی آرتییاکاتدیپرتونمایشگرهای-1

Liquid)(LCD)ال سی دینمایشگرهای-2 crystal display)

.استمایعکریستالدارای
Light-Emitting)(LED)نورانیدیودهایباال ای دینمایشگرهای-3 Diode)
Organic-Light-Emitting))(OLED)ارگانیکنورگسیلدیودنمایشگرهای=4 Diodeنمایشگرهاایندردیایالالمپ

موردنمایشگردرآلیموادجنسازدیودهایی.استشدهاستفادهارگانیکهایمادهازآنجایبهواندنشدهاستفاده
نوربهگرنمایششدنروشنوتصاویرایجادبرایشودمیسبباینوهستندنوریکنندهساطعکهاندگرفتهقراراستفاده

قابلحددرنمایشصفحهضخامتمیزاناست،نشدهاستفادهزمینهپسدرالمپیکهاینبهتوجهبا.نباشدنیازیزمینهپس
.استشدهبیشترتصویرکیفیتوظریفترمانیتوریافتهکاهشتوجهی

باالوراستسمتگوشهازفاصلهیعنیاینچ17نمایشگرمثال،برای.می سنجنداینچحسببررانمایشگرنمایشصفحهسطح
.استاینچ17نمایشصفحهپایینوچپسمتگوشهتا

CRTLCDLEDOLED

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84_(%D8%A8%D8%B1%D9%82)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86


Printerچاپگر   

-شکلوهااندازهچاپگرها.میشوندگرفتهکاربهتصاویریاومتنچاپبرایچاپگرها•
.هستندمتفاوتنیزآنهاازکدامهرکارکیفیتهمچنین.دارندمختلفیهای

.شوندمیتقسیمدستهسهبهچاپگرها
(ایضربه)سوزنی.1
(ایضربهغیر)لیزری.2
افشانجوهر.3



چاپگر   سوزنی-1
چاپعمل(ریبون)جوهربهآغشتهنواریکبهزدنضربهباایضربهچاپگرهای•

چاپسرعتدارایلیزریچاپگرهایبامقایسهدرچاپگرهااین.میدهدانجامرا
بیشترگرهاچاپگونهایناز.میباشندبیشتریصدایوسروکمترکیفیتپایینتر،
سرعتیزنوکیفیتبودنپایینعلتبهومیشوداستفادهمختلفمتونچاپبرای
یریهاگگزارشدربیشترونمیگیرندقراراستفادهموردتصاویرچاپبرایپایین

.شودمیاستفاده

ریبون



چاپگر   لیزری-2
ازالگوییشکلبهراتصاویروحروفلیزرامواجازاستفادهبالیزریچاپگرهای•

چاپگرهاایندرچاپسرعتوکیفیت.میکنندایجادکاغذرویبرالکتریکیمناطق
بهنسبتچاپگرهاایندرچاپسرعت.استباالترسوزنیچاپگرهایازمراتببه

تصاویرتکیفیتصاویر،بودنسفیدوسیاهعلتبهوباالترافشانجوهرچاپگرهای
نایضعفنقاطازیکی.میباشدترپایینجوهرافشانچاپگرهایبهنسبتآن

.استاستفادهموردکاغذهاینوعمحدودیتسوزنیچاپگرهایبهنسبتچاپگرها

قراراستفادهموردمشخصهایاندازهباکاغذنوعچندتنهالیزریچاپگرهایدرزیرا
سیارباستفادهموردکاغذهایاندازهتنوعسوزنیچاپگرهایدرصورتیدر.میگیرند
.استبیشتر

کارتریج پودری



چاپگر  جوهرافشان-3
اشاتارتعطریقازکهشودمیاستفادهمتفاوترنگمخزنچندازهاپرینترایندر•

ویرهدنامبهکوچکیبسیارهایسوزاخطریفازوشدهتبدیلپودربهحرارتیا
.ددارنکاربردموردرنگیتصاویرچاپبرایچاپگرهااین.شوندمیتزریقکاغد

اپگرهایچبهنسبتوباالترسورنیچاپگرهایبهنسبتچاپگرهاایندرچاپسرعت
استیصفحاتتعدادمحدودیتچاپگرهااینعمدهضعفنقطه.استترپایینلیزری

تمشکالازدیگریکیآنهابودنگراننیزوجوهرشدنخشک.شوندمیچاپکه
.چاپگرهاستازدستهاین

کارتریج جوهرافشان



Plotterرسام  

حدازبزرگترهایاندازهدرگرافیکیتصاویروهانقشهچاپبرایابزارایناز•
ارسالترپالبهچاپبرایکامپیوتردرترسیمازپسنقشه.شودمیاستفادهمعممول

رسیمتراکامپیوترازارسالینقشهتواندمیکهاستهدیکدارایپالتر.شودمی
.نماید



Headphoneهدفون  
دستگاهیکدوگوشی،یا(Headphone)هدفون

برکهکوچکبلندگویدوازکهاستخروجی
ازوشده استتشکیلمی گیردقرارکاربرگوشروی

صوتمولدیکبهطرفی
کدیسپخش کنندهیارادیوصدا،تقویت کنندهمثالً 

اینبرایکهدیگرینام های.می شودمتصلفشرده
stereophonesمی شوداستفادهوسیله

قرارگوشدرونکهانواعیبهیااستهدستو
.می شوداطالقنیزearphonesایرفونمی گیرند

مثالً کهمیکروفونوهدفونمجموعبهمخابراتدر
استفادهدوطرفهارتباطیکبرایتلفندر

به.می شودگفته(Headset)هدستمی شوند،
می(Handsfree)هندزفریگوشداخلهندفون

تفادهاسموردموبایلتلفنبهپاسخگوییبرایگویند
مانندنیز(Eraphone)ایرفون.گیردمیقرار

قیموسیدادنگوشبرایبیشترولیبودههندزفری
شودمیاستفاده



Speakerبلندگو 
ازیصوتهایفایلشنیدنبرایکههستندخروجیهایدستگاهجملهازبلندگو•

ارتباطداصکارتبهمخصوصکابلیکتوسطواقعدربلندگو.شودمیاستفادهآنها
ویربرموجودصوتیدیجتالفایلهایتبدیلازکهآنالوگیسیگنالهایودارد

.مینمایدپخشرامیشوندایجادسیستم



ویدیو پروژکتور
منابعازرادخوبهورودیتصاویرکه(عدسی)لنزوالمپبرمبتنیدستگاهیستپروژکتوردیتایاپروژکتورویدئو•

رویبرآن،پردازشازپسونمودهدریافتغیرهوفیلمبرداریدوربینهایپلیرها،انواعویدئو،کامپیوتر،:نظیرمختلف
پردهازدستگاههفاصلنیزولنزبهبستگیبزرگنماییاین.کندمیمنعکستوجهیقابلبزرگنماییبانمایشپرده

امهاینباامروزهاست،بودهویدئوییتصاویرکنندهپخشفقطگذشتهدرکهدستگاهاین.داشتخواهدنمایش
ازمنظورهکشودمیخواندهپروژکتورگاهاحتیوپروژکتورمدیامالتیپروجکشن،پروژکتور،دیتا:نظیرمختلفی

وسعهتاست،گردیدهشاملرابیشتریامکاناتوشدهموثرتروموثرابزار،اینزمانگذشتبا.یکیستآنهاتمام
مموریفلشاتصالامکانشبکه،طریقازکنترلامکانوLANدرگاهبهشدنمجهزپخش،قابلورودیسیگنالهای

(USB Memory)ازنمایشقابلرزولوشنافزایشحافظه،کارتهایوSVGAمحدودهتاUXGAوHD،امکان
جملهازوایرلسوبعدیسههوشمند،جیبی،پروژکتورهایویدئوساختوطراحی،HDMIپورتبهاتصال

.استاشارهقابلدستگاهاینتاریخچهدرکهمراحلیست
:کاربردها

داشتهچشمگیریافزایشکاربران،متفاوتنیازهایفراخوربهنیزآنکاربردهایپروژکتور،ویدئوتکاملباهمگام•
تفادهاسحوزهدانشگاهها،وآموزشیوعلمیمراکزکامپیوتر،سایتهایکارگاهها،درس،کالسهایبرعالوهامروزه.است
محصوالتیدمووتجارتعملیاتی،ونظامیمراکزپژوهشی،وتحقیقاتیدولتی،مراکزازبسیاریبهپروژکتوردیتااز
.استیافتهتوسعه(خانگیسینمای)منازلنیزوسرگرمیوتفریحاتخدمات،و



خروجی-دستگاههای ورودی
دستگاهدهندمیانجامرااطالعاتخروجهمواطالعاتورودعملهمکههاییدستگاهبه•

:شاملگویند،خروجی-ورودیهای
1.DVDوCDاطالعاتخواندنونوشتنقابلیتبادرایور(Read/Write)

لمسینمایشصفحه.2
مودم.3
دیجیتالدوربین.4
هدست.5
مموریفالش.6

امواجتبدیلmodemکار:نکته
.برعکسواستدیجیتالبهآنالوگ



(Software)نرم افزار 
تهدایخاصیاعمالانجامبهرارایانهافزارهایسختکههستنددستورالعملهاییمجموعه•

اییاجرقدرتهیچدستورالعملهاداشتنبدونرایانهافزاریسختبخشواقعدر.میکنند
:میشوندبندیتقسیمعمدهدستهدوبهافزارهانرم.ندارندخوداز

System))سیستمیافزارهاینرم:الف- Software

Application)کاربردیافزارهاینرم:ب- Software)

Application Software

Financial Software
Office Software

Engineer Software Medical Software

And every job one Software

Hardware
Disk, CPU, 

RAM, …

System Software

Startup Programs Operating Systems

Compiler Utilities

Program Languages



نرم افزار سیستمی-الف
تهگرفکاربهرایانهافزاریسختبخشهایکنترلبرایکههاییبرنامهتمامی•

رمنوافزارسختبینارتباطیپلعنوانبهسیستمیافزارهاینرماز.میشوند
وحافظهخروجی،ورودی،کنترلآنهاهدفو.میبرندنامکاربردیافزارهای

تقسیمزیردسته4بهسیستمیافزارهاینرم.استسازیذخیرهدستگاههای
:میشوند

Startup)اندازراههایبرنامه.1 Programs)
Operating)هاعاملسیستم.2 Systems)
(Compiler)نویسیبرنامههایزبانهایمترجم.3
(Utilities)کمکیهایبرنامه.4



(BOOT)برنامه های راه انداز:نرم افزار سیستمی-1

اییهاولهایبرنامهکند،میشروعراکارشوشودمیروشنایرایانهسیستموقتی•
ازیکی.کندآمادهعملیاتاجرایبرایرارایانهتاشودمیاجراآنافزارسختروی
یلقبازرایانهاصلیهایقسمتکهاستمعروفیابعیببرنامهبهها،برنامهاین

خشبدراشکالیاگر.کندمیآزمایشرادیگرهایقسمتومرکزیپردازندهحافظه،
ه،مرحلاینبه).شودمیدادهاطالعبرنامهاینیبوسیلهباشد،رایانهاصلیهای

بهایبرنامهمرحله،اینازپس.(گویندمیهم(POST()1)شدنروشنخودآزمایی
وورودیهایدستگاهاندازیراهوشناساییکند،میکاربهشروعBIOS(2)نام

ملعاسیستماصلیهایبخشمرحله،آخریندر.استبرنامهاینیعهدهبرخروجی
رایانهکنترلبخش،این(Loader).شودمیآوردهاصلیحافظهبهجانبیحافظهاز
.اندممیباقیاصلیحافظهدراستروشنرایانهکهزمانیتاوگیردمیدستبهرا

منتقلاصلیحافظهبهبخشاینتوسطنیازعامل،درصورتسیستمدیگرهایقسمت
.شودمی

1- POST=power Of Self Test

2-BIOS=Basic Input Output System



(OS)سیستم عامل ها : نرم افزار سیستمی-2
نرمایفعالیتهتمامهمعاملسیستم.استرایانهمغزیمنزلهبهمرکزیپردازندهکهگفتیم
هایوظیفهازیکی(1)سیستممنابعمدیریت.کندمیهدایترارایانهافزاریسختوافزاری

وورودیواحدهایوهاحافظهمرکز،پردازندهواحدآن،براساسکههاستعاملسیستممهم
وظایفازهمبرنامهچندبینآنزمانتقسیموCPUوقتبندیزمان.شوندمیکنترلخروجی
(2)رابطنامابمحیطیکند،اجراراهابرنامهبتواندراحتیبهکاربراینکهبرای.استعاملسیستم

زیادیمحبوبیت(GUI)(3)گرافیکیهایرابطامروزه،.شودمیتعبیههاعاملسیستمدر
ازفادهاستومنوهاوتصویرهامثلایگرافیکیهایشیباتواندمیکاربرها،محیطایندر.دارند

.کنداجراراحتیبهراهابرنامهماوس،

,Windowsمعروفعاملهایسیستمانواعاز Linux, Macintosh

1- Resource Management

2-User Interface

3-Graphical User Interface



سیمترجم زبانهای برنامه نوی: برنامه های سیستمی-3
(Compiler)

برنامهخاصزبانیکباشدهنوشتههایبرنامهکهاستافزارینرم،کامپایلریازبانمترجم•
محیطلداخدرو.کندمیتبدیلیکوصفریعنیماشینبرایفهمقابلزبانبهرانویسی
.داردقرارنویسیبرنامهزبانهای

وانیمیسطحهایزبانوپایینسطحهایزبانکلیگروهسهبهنویسیبرنامههایزبان•
.شوندمیتقسیمباالسطحهایزبان
.بردنامتوانمیراماشینزبانواسمبلیزبان:پایینسطحزبانهایاز▪

Cزبانوپاسکالزبانبیسیک،زبانفرترن،زبان:میانیسطحزبانهایاز▪

پایتونو(#C)شارپسیبیسیک،ویژالزبان:باالسطحزبانهایاز▪



ی برنامه های کمک: برنامه های سیستمی-4
(Utility)

ترادهسرارایانهازاستفادهبهمربوطعملیاتکههستندافزارهایینرمکمکی،هایبرنامه•
هایمهبرنااینازبرخی.کنندمیکمککاربرانبهسیستمبهترمدیریتدروکنندمی

مانندافزارهایینرم.شوندمیعرضهبازاردرافزارینرمهایبستهعنوانتحتکمکی
وسایلدرایورهایشناساییو،(WinRAR)فایلهاسازیفشرده،(Node32)یابویروس
Driver)کامپیوتربهمتصل Pack Solution)هستنددستهایناز.



برنامه های کاربردی-ب
تمسیسکنترلتحتواندشدهتولیدوطراحیامورخاصی،انجامبرایکاربردیافزارهاینرم

دتولی،(فتوشاپ)گرافیکیکارهایانجامبرایافزارهانرماینازبرخی.میشونداجراعامل
Dream)وبصفحات wear)،هاپروژهمدیریتوآموزش(Microsoft Project)استفاده

هایبانک،(Excel)هاگستردهصفحه،(Word)پردازهاواژهمثلهمبعضیوشوندمی
.دارندایگستردهبسیارکاربردهای(Flash)گرافیکییارایههایبرنامهو(SQL)اطالعاتی

حسابداری،انبارداری،،(هلو)امورمالیانجامبرایکاربردیافزارهاینرمازدیگرایدسته
فتگتوانمیتمامقدرتباامروزه.اندشدهتهیهوطراحیدیگرامورسایروتولیدتعمیرات،

وانهاانسزندگیبهموبایلورودباالبته.داردوجودافزارکاربردینرمیکشغلیهربرایکه
حالدرایلموبنویسیاپلیکیشنسمتبهنویسیبرنامهآنتوسطروزمرهکارهایازکلیانجام
.استکردنرشد


