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مقدمه ناشر

سپاس بيكران پروردگار را كه به انسان قدرت انديشيدن بخشيد تا به ياري اين موهبت راه ترقي و تعالي را بپيمايد 
و اميد به اين كه عنايات الهي شامل حال ما باشد تا با بضاعت اندك علمي خود در خدمت جوانان و آينده سازان 

كشور عزيزمان باشيم.
يكي از بارزترين ويژگي هاي عصر حاضر، حضور گسترده كامپيوتر در كليه عرصه هاي فعاليت انسان است به گونه اي 
كه انجام برخي از كارها، بدون استفاده از كامپيوتر قابل تصور نيست. كامپيوتر به عنوان ابزاري قدرتمند، سرعت و 
دقت كارها را فوق العاده افزايش داده و گذرگاه هاي صعب العبور علم را به شاهراه هاي هموار مبدل ساخته است. به 

همين دليل در جهان كنوني، آموزش و يادگيري علوم كامپيوتر يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
در همين راستا دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش بر اساس موافقت نامه اي، تأليف 
كتاب مهارت هاي كاربر رايانه، كاربر نرم افزار اداري و رايانه كار مقدماتي و پيشرفته شاخه كاردانش را به مؤسسه 
فرهنگي هنري ديباگران تهران به عنوان يكي از ناشران برگزيده محول كرده كه افتخاري بزرگ است. كتاب حاضر 
ــاتيد، متخصصان و مهندسان مجرب رشته كامپيوتر تأليف و محتواي آن در كميسيون  با همكاري جمعي از اس
ــزي و تأليف آموزش هاي فني و  ــته كامپيوتر دفتر برنامه ري ــي رش تخصصي برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درس

حرفه اي و كاردانش مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است.
طراحي كتاب ها براساس ساختار آموزش هاي پيمانه اي )مادوالر( انجام گرفته و ساختار آن بر اساس توانايي هاي 
مورد انتظار در استانداردهاي مهارتي طراحي شده است. اين كتاب ها حتي المقدور به صورت خودآموز و خود محتوا 
ــده و تالش بر اين است كه كتاب هاي آموزش گام به گام، به همراه مثال ها، تمرين هاي عملي و  ــازمان دهي ش س
كاربردي براي كارهاي آزمايشگاهي و كارگاهي به انضمام سؤاالت پيش آزمون و آزمون پاياني، مجموعه منسجمي 
ــه دانش آموزان پس از پايان هر پيمانه، از مهارت كافي براي كار با موضوع  ــر پيمانه را ارايه دهد به طوري ك از ه

پيمانه برخوردار باشند.
ــه آدرس ــه ب ــا مراجع ــد ب ــت مي نماي ــي درخواس ــژوه گرام ــما دانش پ ــگزاري از ش ــن سپاس ــه ضم  در خاتم
dibagaran  )ارتباط با مشتري( فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و ارسال نموده،  mft.info 

انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي داند، ياري فرماييد.
اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

    
           مدير انتشارات

مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران       
  publishing@mftmail.com              



مقدمه

ــاير فناوري ها، افزايش بهره وري سازمان ها و  ــترده اي در توسعه س ــور تأثير گس ــعه فناوري اطالعات در كش توس
مؤسسه ها، بهبود ارايه خدمات به مردم، ايجاد شغل هاي جديد و متنوع و همگامي با تحوالت بين المللي و در يك 
كالم زندگي بهتر گذارده است. اولين قدم براي گسترش اين فناوري در جامعه ايجاد حداقل دانش، مهارت و توانايي 

استفاده عموم از كامپيوتر شخصي و ديگر ابزارهاي فناوري اطالعات در هر شغل و حرفه اي است.
بر اين اساس در اين كتاب سعي شده است تا دانش آموزان هرچه بيشتر با تكنولوژي انفورماتيك و علم كامپيوتر 
آشنا شوند و در جهت آموزش بهتر علم كامپيوتر قرار گيرند. به منظور تحقق هر چه بهتر اين امر، مطالب طبق 
استاندارد پيشنهادي سازمان آموزش و پرورش )سازمان فني و حرفه اي( بيان شده است تا براي دانش آموزان عزيز 

قابل فهم تر باشد.
پس از سپاس و ستايش به درگاه پروردگار از تمام دوستان و اساتيد عزيزي كه مهربانانه دست ما را در انجام اين 
كار ناچيز فشردند، تشكر مي كنيم. در پايان از مديريت فرزانه مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران جناب آقاي 
دكتر سعيد سعادت، مدير محترم انتشارات جناب آقاي مهندس نوابخش و اعضاي كميسيون محترم واحد تأليف 

و برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش كمال تشكر را داريم.
      

                مؤلفان
M_Davari@TOP-co.ir              



پـيـش آزمــون

1- واژه Computer معادل كدام گزينه است؟
د- شمارشگر ج- حسابدار  ب- محاسبه گر  الف- حسابرس   

2- كامپيوتر در كداميك از شاخه هاي علمي زير كاربرد دارد؟
د- همه موارد  ج- پزشكي  ب-  مخابرات  الف- نجوم   

3- كدام يك از عبارت هاي زير صحيح است؟
الف- كامپيوتر داراي قدرت انديشه و تفكر است.  

ب- كامپيوتر داراي اراده و اختيار است.  
ج- كامپيوتر مي تواند تمام مشكالت انسان را حل كند.  

د- كامپيوتر ابزار كار و ساخته دست بشر است.  

4- كامپيوتر در كدام يك از امور زير كاربرد دارد؟
الف- صدور قبض هاي آب، برق، گاز و تلفن   

ب- كنترل ساعت ورود و خروج كارمندان و اعمال آن در محاسبه حقوق  
ج- انجام امور بانكي از قبيل محاسبات و نگهداري اطالعات مربوطه   

د- همه موارد  

5- آيا تا به حال از كامپيوتر استفاده كرده ايد؟ اگر پاسخ شما مثبت است مورد استفاده خود را شرح دهيد.

6- دو نمونه از تأثير خدمات كامپيوتر را در زندگي روزمره خود ذكر كنيد.

7- با توجه به پيشرفت دانش بشري، نقش و توانايي انسان را در ساختن آينده شرح دهيد.

8- چه تفاوتي بين يك كامپيوتر و يك ماشين حساب جيبي وجود دارد؟

9- چند نشريه كامپيوتري در ايران و جهان را نام ببريد.

10- ليستي از مشاغل در ارتباط با كامپيوتر را نام ببريد.



                 
           

                                               

واحد كار اول

توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي كامپيوتر

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
مفاهيم اساسي در علوم كامپيوتر را بيان كند.  

انواع كامپيوترها را براساس قدرت پردازش و كاربرد آن ها بيان كند.  
CPU را تعريف كرده و اجزاي داخلي آن را توضيح دهد.  

انواع حافظه را شرح داده و شناسايي كند.  
واحدهاي ورودي و خروجي را توضيح دهد.  

ارتباط بين اجزاي سخت افزاري سيستم را بيان كرده و ترسيم كند.  
كاربرد جعبه (Case) و انواع آن را توضيح دهد.  

نظري

1

عملي

3

زمان )ساعت(
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 كليات
بشر همواره در اين فكر بوده كه بتواند بار سنگين انجام كارهايي از جمله محاسبات را بردوش وسيله اي 
مكانيكي قرار دهد و در اين راستا به فكر ساخت وسايلي از قبيل چرتكه، ماشين حساب و ... افتاد و در حال 

حاضر كامپيوترهاي امروزي با پيشرفت تكنولوژي شكل تكامل يافته اين وسايل هستند.

 1-1 تعريف كامپيوتر
كامپيوتر دستگاهي است قابل برنامه ريزي كه توانايي محاسبه و مقايسه و نگهداري نتايج محاسبه را دارد.

سعي انسان در ساخت و برنامه ريزي كامپيوتر همواره بر اين بوده تا بتواند وسيله اي همانند خود بلكه با دقت 
بيشتر و سريع تر بسازد.

كامپيوتر فقط قادر به انجام كارهايي است كه براي آن تعريف شده است.   

 2-1 مفاهيم پايه كامپيوتر 
)Data( داده

داده ها، عناصري هستند كه به تنهايي معني و مفهوم خاصي ندارند و وارد كامپيوتر مي شوند تا عملياتي روي 
آن ها صورت گيرد. داده ها مي توانند اعداد، اسامي يا هر چيز ديگري باشند.

)Process( پردازش
به مجموعه عملياتي كه روي داده ها صورت مي گيرد تا هدف نهايي برآورده شود، پردازش گويند. اين عمليات 

مي تواند محاسبات، مرتب سازي، جستجو يا هر عمل ديگري باشد.

)Information( اطالعات
به داده هاي پردازش شده كه نتيجه كار كامپيوتر روي ورودي هاست، اطالعات گويند. براي مثال وقتي كه 
مي خواهيد پاسخ عبارت 6 × 4 را به دست آوريد، اعداد 4 و 6 در حكم Data و عمل ضرب در حكم  پردازش 

است و حاصل ضرب كه عدد 24 مي باشد Information يا اطالعات محسوب مي شود.

نکته: 
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سيستم )System( و سيستم كامپيوتري
به مجموعه منظم و مرتبطي از عناصر كه براي رسيدن به هدف مشخصي به صورت هماهنگ با يكديگر كار 
مي كنند، سيستم گفته مي شود. سيستم ها داده ها را به عنوان ورودي مي پذيرند و با انجام عملكرد معيني 
روي آن ها يكسري خروجي ارايه مي دهند؛ بنابراين كامپيوتر نيز نوعي سيستم محسوب مي شود. به طوركلي 

كامپيوتر براي حل مسأله از سه بخش ورودي، پردازش و خروجي استفاده مي كند )شكل 1-1(.
 

شكل 1-1 بخش هاي اصلي يك كامپيوتر

بخش ورودي : اين بخش از وسايل و تجهيزاتي تشكيل شده كه باكمك آن ها مي توان دستورات و داده ها را 
وارد كامپيوتر كرد. 

بخش پردازش: در اين قسمت داده هاي ورودي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و عمليات الزم براي 
رسيدن به پاسخ دلخواه انجام مي  شود.

بخش خروجي: اين بخش مي تواند نتايج حاصل از پردازش را به صورت هاي گوناگون ارايه دهد. شما از 
طريق تجهيزات مربوط به اين بخش مي توانيد پاسخ به دست آمده را مشاهده كنيد.

)HardWare( سخت افزار
به مجموعه مدارهاي الكترونيكي، تجهيزات، اجزاي فيزيكي و مكانيكي قابل مشاهده و قابل لمس سيستم 
مكانيكي  و  الكترونيكي  بخش هاي  كار  طرز  با  را  شما  سخت افزار  دانش  مي گويند.  سخت افزار  كامپيوتر، 

كامپيوتر آشنا مي كند )شكل 1-2(.
 

بخش پردازش

بخش خروجي

بخش ورودي

بخش خروجي
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شكل 2-1 نمايي از اجزاي سخت افزاري

)SoftWare( نرم افزار
هدايت  دستورالعمل هاي  نرم افزار،  مي شود.  انجام  نرم افزار  توسط  از سخت افزار  استفاده  و  كنترل  هدايت، 
سخت افزار، براي انجام كارهاي معين است. اين دستورات افكار و خواسته هاي انسان را به كامپيوتر منتقل 
مي كنند. در حقيقت به كمك نرم افزار مي توانيد با سخت افزار ارتباط برقرار كرده و انجام كارهاي خود را به 

كامپيوتر واگذار كنيد. در واقع نرم افزار، روحي در كالبد بي جان سخت افزار است.
 

شكل 3-1 ارتباط انسان با كامپيوتر از طريق نرم  افزارهاي مختلف امكان پذير مي شود.

)Knowledge( دانش
مي پردازيم.  دانش  و  اطالعات  ميان  اصلي  تفاوت  بيان  به  بپردازيم  دانش  مفهوم  بررسي  به  اينكه  از  قبل 
اطالعات، داده هاي پردازش شده موجود در كامپيوترها هستند، اما دانش، درك، آگاهي يا شناختي است كه 
در خالل مطالعه، تحقيق، مشاهده يا تجربه و در طول زمان به دست مي آيد و يك گام بعد از اطالعات قرار 
دارد، يعني داده ها با پردازش در كامپيوتر، به اطالعات تبديل مي شود كه اين اطالعات براي همه مساوي 
و يكسان است و در مرحله بعد، برداشت و استفاده اي كه از اين اطالعات مي شود، دانشي است كه توليد 
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مي شود. پس دانش متكي به اطالعات است.

  1)IT( فناوري اطالعات
فناوري اطالعات به مطالعه، طراحي، اجرا، پشتيباني و مديريت سيستم هاي كامپيوتري خصوصاً برنامه هاي 
و  كامپيوتر ها  انواع  از  استفاده  مانند  مسايلي  با  اطالعات  فناوري  خالصه،  طور  به  مي پردازد.  كامپيوتري 

نرم افزارها سروكار دارد و به بررسي آن مي پردازد.

 3-1 انواع كامپيوتر براساس قدرت پردازش و كاربرد آن
كامپيوترها عموماً براساس قدرت پردازش، وسعت امكانات و قابليت آن ها به چهار دسته تقسيم مي شوند:

)Super Computers( 1-3-1 ابركامپيوترها
اصطالحي است كه به سريع ترين، قدرتمندترين، بزرگ ترين و گران ترين كامپيوترهاي جهان اطالق مي شود 
)شكل 4-1(. شركت هاي سازنده اين نوع كامپيوترها در جهان انگشت  شمارند و تعداد معدودي ابركامپيوتر 
در سراسر جهان نصب شده است كه بيشتر در امور فضايي، دفاعي و پروژه هاي عظيم علمي و تحقيقاتي مورد 

استفاده قرار مي گيرند. چنين كامپيوترهايي براي كار كردن به چند صد كيلو وات برق نياز دارند. 
 

شكل 4-1 نمونه اي از ابركامپيوترها

)Mainframe Computers( 2-3-1 كامپيوترهاي بزرگ
اين نوع كامپيوترها اغلب در شركت هاي بزرگ تجاري، واحدهاي دولتي نظير وزارتخانه ها و نيز دانشگاه هايي 
كه در آن ها تنوع كارها و حجم اطالعات براي پردازش بسيار زياد است مورد بهره برداري قرار مي گيرند 

1- Information Technology
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)شكل 5-1(. همچنين كامپيوترهاي بزرگ اين امكان را فراهم مي آورند كه هزاران نفر به طور هم زمان به 
آن ها متصل شده و چندين برنامه مختلف را اجرا كنند.

شكل 5-1 نمونه اي از كامپيوترهاي بزرگ

)Mini Computers( 3-3-1 كامپيوترهاي كوچك
اين كامپيوترها )شكل 6-1( در بسياري از مراكز تجاري، دولتي و دانشگاهي كه حجم اطالعات براي پردازش 

و تنوع كارهاي آن ها متوسط است به كار مي روند. 
 

شكل 6-1 نمونه اي از كامپيوترهاي كوچك

)Personal Computers( 4-3-1 كامپيوترهاي شخصي
كامپيوترهاي شخصي، كوچك ترين، كم قدرت ترين و پرمصرف ترين كامپيوترهاي موجود نسبت به ديگر رده ها 
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هستند. در سال هاي گذشته )بين 1970 تا 1980( به اين نوع كامپيوترها، ميكروكامپيوتر1 )ريزكامپيوتر( 
گفته مي شد.

كامپيوترهاي شخصي در اشكال و اندازه هاي مختلفي عرضه مي شوند كه عبارتند از: 
   1- كامپيوترهاي روميزي2 

   2- كامپيوترهاي كيفي3 
   3- كامپيوترهاي دستيار ديجيتالي شخصي4 

 4-1 انواع كامپيوترهاي شخصي، كاربرد و كاربران آن ها
كامپيوتر شخصي وسيله اي "همه منظوره" است بدين معنا كه مي توان به كمك آن عمليات متفاوتي مانند 

تايپ يك نامه، ارسال يك نامه الكترونيكي، طراحي، نقشه كشي و غيره را انجام داد.

1-4-1 كامپيوترهاي روميزي
كامپيوترهاي روميزي معموالً حاوي اجزاي جداگانه اي شامل يك جعبه )Case(، يك صفحه نمايش و يك 
صفحه كليد و ماوس هستند و امكان جا به جايي آن ها كمتر است. به طور معمول كاربران خانگي يا كارمندان 

ادارات در مكان هاي ثابت از اين نوع كامپيوترها استفاده مي كنند )شكل 1-7(.
 

)Desktop( شكل 7-1 نمايي از كامپيوترهاي روميزي

1- Micro Computers
2- Desktop Computers
3- Laptop - Notebook Computers
4- Personal Digital Assistant Computers (PDA)
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)Laptop( 2-4-1 كامپيوترهاي كيفي
نوع ديگر كامپيوترهاي شخصي، كامپيوترهاي كيفي هستند كه به اندازه يك كيف دستي بوده و  امكان 
جا به جا كردن آن ها بيشتر است. اين كامپيوترها نسبتاً قوي و كارا بوده و تكنولوژي ساخت آن ها بسيار ظريف 
است. با توجه به ويژگي قابل حمل بودن اين كامپيوترها، مي توان از آن ها در مكان هاي مختلف استفاده كرد. 

از جمله معايب اين سيستم ها محدوديت قوه باتري و قيمت باالي آن هاست )شكل 1-8(.
 

شكل 8-1 نمونه  اي از كامپيوترهاي كيفي

3-4-1 كامپيوترهاي دستيار ديجيتالي شخصي 
كامپيوتر جيبي سبك وزني كه از امكاناتي مانند تقويم، دفترچه يادداشت، بانك اطالعاتي، ماشين حساب، 
ايجاد ارتباط با شبكه هاي جهاني1 و ... برخوردار است. در بسياري از اين كامپيوترها به جاي صفحه كليد يا 

ماوس از يك قلم استفاده مي  شود )شكل 1-9(.
  

2 PDA شكل 9-1 نمايي از كامپيوترهاي

1- در واحد كارهاي بعدي درباره شبكه توضيح داده مي شود.
2- Personal Digital Assistant
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 5-1 ساختار عمومي يك كامپيوتر شخصي
)Case( 1-5-1 جعبه

جعبه )Case( كامپيوتر مي تواند در دو نوع زير باشد: 
   1- روميزي1

   2- ايستاده2  
• ايستاده كوتاه3   

• ايستاده متوسط4   
• ايستاده بلند5   

منظور از جعبه (Case) روميزي، جعبه نوع خوابيده و روميزي است كه معموالً در كامپيوترهاي قديمي تر از 
آن استفاده مي شد. اما كامپيوترهاي امروزي عموماً از نوع ايستاده بوده كه مطابق شكل به صورت ايستاده 
قرار مي گيرند. مزيت اين نوع جعبه در آن است كه چون در آن Mother Board.6 كامپيوتر به صورت عمودي 
قرار مي گيرد، تبادل حرارتي در داخل كامپيوتر بهتر انجام شده، باعث  خنك  شدن Mother Board و ديگر 

اجزاي داخلي مي شود.
بلند )تمام قد(  ارتفاع به سه  گروه  كوچك، متوسط و  از نظر  ايستاده  همان طور كه مشاهده مي شود نوع 

تقسيم مي شود )شكل 1-10(. 

در كامپيوترهاي كيفي يا جيبي، جعبه معموالً زير صفحه كليد قرار دارد.  

 

Case شكل 10-1 انواع

1- Desktop
2- Tower
3- Mini Tower
4- Medium Tower
5- Full Tower

6- در واحدكارهاي بعدي درباره شناخت Mother Board و اجزاي تشكيل دهنده آن توضيح داده مي شود.

نکته: 
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مطالعه آزاد
در جعبه دستگاهي وجود دارد كه وظيفه آن تبديل ولتاژ برق شهر به ولتاژ استاندارد كامپيوتر است. اين 
دستگاه منبع تغذيه1 نام دارد. منبع تغذيه را با توجه به مقدار توان آن، بر حسب وات مي سنجند؛ به طور 

مثال منابع تغذيه 300 وات، 350 وات، 400 وات و ... )شكل 1-11(.  
 

شكل 1-11

تمرين: در يك سيستم كامپيوتري شخصي جعبه را مشخص كنيد.  

)Keyboard( 2-5-1 صفحه كليد
صفحه كليد، متداول ترين وسيله ورود داده در كامپيوتر است كه به كمك آن مي توان داده ها، برنامه ها و 

دستورات را وارد كامپيوتر كرد )شكل 1-12(.
 

شكل 12-1 نمونه اي از يك صفحه كليد

1- Power Supply
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)Mouse( 3-5-1 ماوس
ماوس وسيله و ابزاري ورودي است كه به كاربر اجازه مي دهد به موضوعات موجود روي صفحه نمايش اشاره 

و آن ها را انتخاب كند. پس از صفحه كليد، كاربردي ترين وسيله ورودي، ماوس  است )شكل 1-13(.
 

شكل 13-1 نمونه اي از يك ماوس

)Monitor( 4-5-1 صفحه نمايش
صفحه نمايش، ظاهري شبيه تلويزيون دارد كه به آن نمايشگر نيز مي گويند و از آن به منظور نمايش داده ها 

استفاده مي شود )شكل 1-14(.
 

شكل 14-1 نمونه اي از يك صفحه نمايش

)Peripheral Devices( 5-5-1 دستگاه هاي جانبي
دستگاه هاي جانبي بر اساس نياز كاربر به كامپيوترهاي شخصي اضافه مي شوند و عدم وجود آن ها در يك 
كامپيوتر موجب ناتواني در انجام كارهاي اصلي سيستم نمي شود. برخي از دستگاه هاي جانبي به قرار زير 

است:
)Printer( چاپگر •

)Scanner( پويشگر •
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)Modem( مودم •
)Joystick( اهرم هدايت •

)Plotter( رسام •
)Speaker( بلندگو •

)Microphone( ميكروفن •
در خصوص اين دستگاه ها در واحدكار سوم توضيح داده خواهد شد.

6-5-1 پردازشگر مركزي )CPU( و اجزاي داخلي آن
در كامپيوتر واحد پردازش، CPU (Central Processing Unit) يا واحد پردازنده مركزي نام دارد كه گاهي 
به آن مغز سيستم نيز مي گويند. اين بخش از كامپيوتر داراي مدارهاي الكترونيكي ويژه اي است كه كار 
اصلي پردازش داده ها را انجام مي دهند. CPU براساس دستوراتي كه دريافت مي كند عمليات الزم را روي 
كنترل مي كند  در سيستم  را  آن ها  و مسير جريان  داده ها  پردازش  روند  انجام مي دهد؛ همچنين   داده ها 

)شكل 1-15(.
به عبارت ديگر مسئوليت هدايت داده ها هنگام ورود به سيستم، قرار گرفتن در حافظه و بازيابي آن ها را در 
هنگام نياز بر عهده دارد. شركت هايي كه توانايي ساخت CPU را دارند از تعداد انگشتان دست كمترند و از 
Motorola و NEC اشاره كرد. مدل هاي مختلفي  ،AMD ،Cyrix ،Intel جمله مهم ترين آن ها مي توان به
از CPU توسط شركت Intel ساخته شده ، از جمله مدل هاي قديمي مي توان به 80386، 80486 و پنتيوم1  
CPU را نام برد. همچنين مدل هاي مختلفي از PIV و PIII ،PII اشاره كرد و از مدل هاي جديد نيز مي توان
 Athlon و Duron ،K6-2 ساخته شده اند كه از جمله مدل هاي قديمي مي توان به AMD ها توسط شركت
Barton و Opteron را نام برد. شركت Cyrix نيز  ،Athlon XP اشاره كرد و از مدل هاي جديد نيز مي توان

داراي مدل هاي مختلف CPU مي باشد كه از جمله مي توان به 6X86MX و M2 اشاره كرد.

  
        در هر مدل از CPUها سرعت هاي مختلفي وجود دارد

در شكل 15-1 چند نمونه از مدل هاي مختلف CPU را مشاهده مي كنيد.

1- Pentium

نکته: 
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CPU شكل 15-1 چند نمونه از مدل هاي مختلف
اجزاي مختلف CPU عبارتند از:

)ALU( واحد محاسبه و منطق
و منطقي  )رياضي(  تمام عمليات محاسباتي  CPU است كه  از  1 بخشي  ALU يا  و منطق  واحد محاسبه 
)مقايسه اي( را انجام مي دهد. منظور از عمليات رياضي همان چهار عمل اصلي يعني جمع، تفريق، ضرب و 

تقسيم است.
عمليات منطقي شامل "كوچك تر از"، "بزرگ تر از" يا "تساوي" است. از اين توابع به صورت گزاره هاي تركيبي 
دستورالعمل هاي  اوقات هدف  بيشتر  با".  برابر  يا  از  "بزرگ تر  گزاره  مثال  براي  كرد،  استفاده  مي توان  نيز 
مقايسه اي، تعيين ترتيب اجراي دستورالعمل هاست، يعني نتيجه حاصل از يك تابع مقايسه اي تعيين مي كند 

كه كدام دستورالعمل اجرا شود.

 2)CU( واحد كنترل
واحد كنترل از مدارهاي الكترونيكي پيچيده اي تشكيل شده است و وظيفه هدايت و هماهنگي فعاليت هاي 
ديگر  قسمت هاي  به  ولي  نيست  دستورات  اجراي  به  قادر  قسمت  اين  دارد.  برعهده  را  كامپيوتر  سيستم 

مي گويد كه چه كاري انجام دهند.

 )Register( حافظه ثبات
و  داده ها  انتقال  و  دريافت، ذخيره  توانايي  كه  زيادي هستند  بسيار  با سرعت هاي  ناپايدار  ثبات ها حافظه 
دستورالعمل هاي در حال پردازش توسط CPU  را دارند. در واقع اين نوع حافظه ها به منظور ذخيره سازي 
موقتي داد ه ها و دستورالعمل هايي كه بايد توسط CPU پردازش شوند، استفاده مي شوند. براي اجراي يك 

دستورالعمل، واحد كنترل CPU آن را از حافظه اصلي خارج كرده و در يك ثبات قرار مي دهد.

1- Arithmetic & Logic Unit
2- Control Unit
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)Cache( حافظه پنهان
باال به عنوان يك  افزايش سرعت پردازش داده ها، شركت هاي توليدكننده CPU حافظه اي باسرعت  براي 
حافظه موقت در كنار قسمت هاي ديگر CPU قرار دادند. اين حافظه با داشتن اطالعات و دستورالعمل هايي 
كه اغلب مورد استفاده قرار مي گيرند موجب افزايش سرعت و درنتيجه كارايي سيستم مي شود كه به آن 
حافظه پنهان يا Cache مي گويند. حافظه پنهان معين مي كند كه CPU، در مراحل بعدي پردازش به چه 

اطالعاتي نياز خواهد داشت. 

اجزاي الكترونيكي CPU از طريق خطوطي به نام BUS يا گذرگاه به يكديگر متصل مي شوند كه مانند 
بزرگراهي وظيفه انتقال داده ها، دستورالعمل ها و آدرس ها را بر عهده دارد.

مطالعه آزاد
از جمله محصوالت شركت Intel )از قديم تا جديد( مي توان به موارد زير اشاره كرد:

• Pentium MMX

• Pentium II (Celeron)

• Pentium III

• Pentium IV(Celeron)

• Pentium IV (Full cache)

• CENTRINO

• Pentium IV-FULL – LGA

• Pentium IV-Pentium D, Dual Core (CORE2 DUO)

• Pentium IV-CELERON D

• Pentium IV-CELERON D LGA

• XEON P4

• Bloomfield

شركت AMD نيز به عنوان يك شركت توليدكننده CPU محصوالتي را وارد بازار كرده است كه از جمله 
آن ها مي توان به مدل هاي قديمي مانند K6-2،وDuron و Athlon اشاره كرد. مدل هاي جديدي نيز توسط 

اين شركت توليد شده كه به قرار زير هستند:
• ATHLONE XP

• SEMPRON

• BARTON

• ATHLONE 64

نکته: 
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• ATHLONE FX

• ATHLONE OPTRON

• ATHLON 64 X2

• ATHLON 64 X2 Dual Core

• ATHLONE AM2

• NM45

)CPU( واحد اندازه گيري سرعت پردازشگر
از معيارهاي طبقه بندي CPUها سرعت پردازش اطالعات در آن هاست كه با واحد مگاهرتز بيان مي شود 
 CPU هر مگاهرتز معادل انجام يك ميليون دستورالعمل در ثانيه است. گرچه دقيقاً اين طور نيست(. مثاًل(
 CPU با سرعت 466 مگاهرتز مي تواند حدوداً 466 ميليون دستورالعمل در ثانيه را انجام دهد و PII مدل
مدل PIV با سرعت 3/2 گيگاهرتز مي تواند حدوداً سه ميليارد و دويست ميليون دستورالعمل در ثانيه را 

انجام دهد. 
هر كدام از CPUها، ساعت مختص به خود دارند و ساعت CPU نيز تمام عمليات كامپيوتر را هماهنگ 

مي كند. 

)Memory( 7-5-1 حافظه
بتواند  بايد  كامپيوتر  يعني  است،  اطالعات  و  داده ها  كامپيوتر ذخيره سازي  كاربردهاي  از  يكي  كه  آنجا  از 
انبوهي از نتايج محاسبات را در خود ذخيره كند. در حالت كلي دو نوع حافظه در كامپيوتر وجود دارد كه 

در ادامه به تشريح آن ها مي پردازيم.

)Main Memory( حافظه اصلي
اصطالح حافظه اصلي )حافظه اوليه( به حافظه اي گفته مي شود كه داده ها و دستورالعمل ها را براي دسترسي 
سريع CPU نگهداري مي كند تا توسط آن پردازش شوند؛ زيرا ساختار داخلي اين حافظه به گونه اي است 
كه سرعت دريافت و ارسال داده هاي آن بسيار زياد است و مي تواند داده ها را با سرعت بسيار زياد دريافت و 
ارسال كند. بعضي از حافظه هاي اصلي مانند RAM 1 قادر به نگهداري دايمي اطالعات نيستند و با خاموش 

شدن كامپيوتر اطالعات خود را از دست مي دهند )شكل 1-16(.
حافظه اصلي به دو بخش RAM و ROM تقسيم مي شود. داده ها يا نتايجي كه در طول اجراي يك فرمان 
را  برنامه هاي ضروري سيستم كه طريقه عملكرد كامپيوتر  و  RAM ذخيره مي شود  نياز است در حافظه 

تعيين مي كنند در ROM ذخيره مي شود.

1- Random Access Memory
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RAM -الف

 

ROM -ب
شكل 16-1 نمونه هايي از حافظه اصلي 

)Peripheral Memory( حافظه جانبي
داده ها و اطالعات كامپيوتري در يك سازمان از سرمايه هاي اصلي آن محسوب مي شود كه براي به دست 
آوردن آن هزينه هاي زيادي صرف شده است. در نتيجه اين داده ها و اطالعات بايد به صورت دائمي و ثابت در 
كامپيوتر ذخيره شوند. به دليل محدوديت حجم حافظه هاي اصلي و براي ذخيره دايمي داده ها و برنامه ها از 
حافظه جانبي استفاده مي شود. سرعت ذخيره و بازيابي حافظه هاي جانبي بسيار كمتر از سرعت حافظه هاي 
اصلي است؛ به همين دليل اين حافظه ها به صورت مستقيم با CPU در ارتباط نبوده و فقط مانند بخش 
بايگاني يك اداره، مسئوليت نگهداري اطالعات را بر عهده مي گيرند. حافظه هاي جانبي انواع گوناگوني دارند 

كه نمونه اي از آن ها در شكل 17-1 نشان داده شده است.
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شكل 17-1 تصويري از يك حافظه جانبي

به حافظه جانبي، حافظه ثانويه يا كمكي نيز مي گويند. حافظه جانبي انواع گوناگوني دارد كه در ضبط و 
نگهداري دايمي داده ها و اطالعات مورد استفاده قرار مي گيرند اطالعات موجود در اين نوع حافظه، در 

دسترس مستقيم CPU قرار ندارند

تمرين: CPU، حافظه اصلي و حافظه جانبي را شناسايي كنيد.  

)Input Unit( 8-5-1 واحد ورودي
داده ها از طريق وسايل ورودي وارد سيستم كامپيوتر مي شوند. براي اينكه داده ها و دستور العمل هايي كه از 
طريق وسايل ورودي وارد سيستم مي شوند براي كامپيوتر قابل استفاده باشند، بايد ابتدا به شكل قابل فهم 
كامپيوتر تبديل شوند كه اين كار برعهده واحد ورودي است. شكل 18-1 دو نمونه از دستگاه هاي ورودي 

رايج را نشان مي دهد.

 

شكل 18-1 نمونه اي از ماوس و صفحه كليد به عنوان دو دستگاه ورودي پيشرفته كه بدون وجود سيم 
مي توانند با كامپيوتر ارتباط برقرار كنند.

نکته: 
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)Output Unit( 9- 5-1 واحد خروجي
پس از پردازش داده ها، نتايج به دست آمده به شكل كدهاي قابل فهم كامپيوتر بوده و قابل استفاده انسان 
نيستند. واحد خروجي، داده هاي پردازش شده را از شكل كد ماشين به شكل قابل فهم و قابل استفاده انسان 
ترجمه مي كند و در دسترس كاربر قرار مي دهد. در شكل 19-1 صفحه نمايش1 را كه يكي از رايج ترين 

دستگاه هاي خروجي است، مشاهده مي كنيد.
 

شكل 19-1 تصويري از يك صفحه نمايش به عنوان دستگاه خروجي

تمرين: در يك سيستم كامپيوتر شخصي دستگاه هاي ورودي و خروجي را مشخص كنيد  

 6-1 عوامل مؤثر در بازده كار كامپيوتر
عوامل مختلفي در بازده و افزايش كارايي يك سيستم كامپيوتر نقش دارند كه از مهم ترين آن ها مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
• سرعت و نحوه عملکرد CPU: سرعت و نحوه عملكرد  CPU نقش مؤثري در بازده و افزايش كارايي 
كامپيوتر دارد زيرا هرچه CPU سريع تر و عملكرد بهتري در حين انجام محاسبات و پردازش داشته 

باشد سيستم منظم تر بوده و به مراتب سرعت بيشتري خواهد داشت.
حافظه  افزايش  ميزان حافظه مصرفي:  و همچنين  موجود  جانبي(  و  )اصلي  ميزان حافظه   •
اصلي و جانبي يكي از عوامل تأثيرگذار در افزايش كارايي سيستم كامپيوتري است به گونه اي كه با 
افزايش حافظه، فضاي مبادله اطالعات و همچنين ذخيره سازي آن ها بيشتر بوده و سريع تر عمليات 
ذخيره سازي انجام مي شود. هرچه ميزان حافظه مصرفي سيستم كمتر باشد ميزان كارايي آن بيشتر 

خواهد بود.

1- Monitor
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• تعداد برنامه ها و نرم افزارهاي در حال اجرا: هرچه تعداد برنامه ها و نرم افزارهاي در حال اجرا 
كمتر باشد سرعت و كارايي سيستم افزايش پيدا ميِ كند در نتيجه تا آنجا كه مي توان بايد از نصب و 

اجراي برنامه ها و نرم افزارهايي كه كمتر استفاده مي شود جلوگيري كرد. 

 7-1 بررسي بلوك دياگرام عمومي يك كامپيوتر شخصي
همان طور كه در شكل 20-1 مي بينيد داده ها از طريق واحد ورودي وارد حافظه اصلي كامپيوتر  شده، در 
ارسال  به حافظه جانبي  آينده  پردازش هاي  براي  يا  CPU فرستاده مي شوند  به  پردازش فوري  براي  آنجا 

مي شوند.
 

شكل 20-1 دياگرام ارتباط اجزاي سخت افزاري

برنامه ها براي اجرا شدن بايد از حافظه جانبي در حافظه  اصلي بار1 شوند. داده ها در واحد محاسبه و منطق 
بر اساس دستورات برنامه در حال اجرا، مورد پردازش قرار مي گيرند و پس از ورود به حافظه اصلي بالفاصله 
به واحد خروجي منتقل مي شوند يا براي ذخيره سازي دايمي به حافظه جانبي منتقل مي شوند. واحد كنترل 

نيز بر تمام واحدها و عمليات مربوط به آن ها نظارت دارد.

.)Load( 1- اين اصطالح براي انتقال برنامه ها و داده ها به حافظه اصلي به كار مي رود
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 Learn in English

Computer is a multitask device that is able to compute, compare & save results.

All general-purpose computers require the following hardware components:

     1- Input device

     2- Output device

     3- Central Processing Unit (CPU)

     4- Memory 

     5- Mass Storage Device 

Computers can generally classified by size and power as follow:

     1- Personal Computer

     2- Workstation

     3- Minicomputer

     4- Mainframe

     5- Supercomputer 
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 واژه نامه

ALU (Arithmetic/Logic Unit)واحد محاسبه و منطق

Busگذرگاه

Cacheحافظه پنهان

Caseجعبه

CPU (Central Processing Unit)واحد پردازنده مركزي 

CU (Control Unit)واحد كنترل

Dataداده

Hardwareسخت افزار

Informationاطالعات

Input Unitواحد ورودي

Main Memoryحافظه اصلي

Mainframe Computerكامپيوتر بزرگ

Memoryحافظه

Mini Computerكامپيوتر كوچك

Output Unitواحد خروجي

PDA (Personal Digital Assistant)دستيار ديجيتالي شخصي

Peripheral Memoryحافظه جانبي

Personal Computerكامپيوتر شخصي

Power Supplyمنبع تغذيه

Processing Unitواحد پردازش

Programبرنامه

Registerثبات

Softwareنرم افزار

Speedسرعت

Super Computerابركامپيوتر
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 خالصه مطالب

• كامپيوتر وسيله  اي الكترومكانيكي است كه با توجه به نياز انسان قابل برنامه ريزي مي باشد و توانايي 
انجام محاسبه و مقايسه و نگهداري نتايج محاسبه را در اختيار دارد.

تا عملياتي روي آن ها صورت گيرد؛ داده ها  داده ها عناصري هستند كه وارد كامپيوتر مي شوند   •
مي توانند اعداد، اسامي يا هر چيز ديگري باشند.

• به مجموعه عملياتي كه روي داده ها صورت مي گيرد تا هدف نهايي برآورده شود، پردازش گويند.
• به داده هاي پردازش شده كه نتيجه كار كامپيوتر مي  باشد، اطالعات گويند.

• به مجموعه منظم و مرتبطي از عناصر كه براي رسيدن به هدف مشخصي به صورت هماهنگ با 
يكديگر كار مي كنند، سيستم گفته مي شود.

• امروزه كامپيوترها عموماً بر اساس قدرت پردازش، وسعت امكانات و قابليت آن ها به چهار دسته 
تقسيم مي شوند كه عبارتند از:

1- ابركامپيوترها  
2- كامپيوترهاي بزرگ   

3- كامپيوترهاي كوچك  
4- كامپيوترهاي شخصي  

• جعبه (Case) كامپيوتر مي تواند در دو نوع روميزي و ايستاده باشد.
از: واحد  يا واحد پردازنده مركزي، مانند مغز سيستم عمل مي كند و اجزاي آن عبارتند   CPU  •

محاسبه و منطق، واحد كنترل، حافظه ثبات و حافظه پنهان
• اصطالح حافظه اصلي )حافظه اوليه( به حافظه  اي گفته مي شود كه داده ها و دستورالعمل ها را براي 

دسترسي سريع CPU نگهداري مي كند تا توسط آن پردازش شوند.
• حافظه جانبي محلي براي نگهداري دايمي حجم زيادي از اطالعات و داده هاست كه به دليل سرعت 

كم ارسال و دريافت، با CPU ارتباط مستقيم ندارد.
• واحد ورودي، داده ها را از طريق وسايل ورودي مي گيرد و به شكل قابل فهم كامپيوتر تبديل كرده، 

در اختيار CPU براي پردازش قرار مي دهد.
• واحد خروجي، داده هاي پردازش شده را از شكل كد ماشين به شكل قابل فهم و قابل استفاده انسان 

ترجمه مي كند و در دسترس كاربر قرار مي دهد.
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 آزمون نظري 

1- كامپيوتر چيست؟
الف- كامپيوتر، يك وسيله الكترونيكي متفكر است كه داده هاي دريافتي را به نحو صحيح و با سرعت 

زياد پردازش مي كند.
ب- كامپيوتر، يك وسيله الكترومكانيكي است كه با توجه به نياز انسان قابل برنامه ريزي مي باشد و 

توانايي انجام محاسبه و مقايسه و نگهداري نتايج محاسبه را در اختيار دارد.
ج- كامپيوتر، يك وسيله الكترونيكي براي ذخيره و بازيابي اطالعات است.

با سرعت  را  محاسبات  كه مي تواند  است  الكترونيكي  ماشين حساب  در حقيقت يك  كامپيوتر،  د- 
فوق العاده باال انجام دهد.

2- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟
الف- داده ها، اطالعاتي هستند كه در اختيار كامپيوتر قرار مي گيرند.

ب- اطالعات، داده هايي هستند كه در اختيار كامپيوتر قرار دارند.
ج- اطالعات، داده هاي ورودي هستند كه مورد پردازش قرار گرفته اند.

د- داده ها، اطالعاتي هستند كه مورد پردازش قرار گرفته اند.
3- كامپيوترهاي شخصي (Personal Computers) از كدام نوع كامپيوترها هستند؟

    (Mini Computers) الف- كامپيوترهاي  كوچك
(Super Computers) ب- ابركامپيوترها

  (Mainframe Computers) ج- كامپيوترهاي  بزرگ
(Micro Computers) د- ريزكامپيوترها

4- ابركامپيوترها (Super Computers) در كدام يك از موارد زير استفاده نمي شوند؟
ب- امور فضايي الف- كارهاي با سرعت باال  

د- محاسبات ساده ج- كارهاي با پردازش سنگين  
5- .................... عناصري هستند كه وارد كامپيوتر مي شوند تا عملياتي روي آن ها صورت گيرد.

ب- اطالعات الف- داده ها    
د- داده ها و اطالعات  ج- برنامه ها     

6- مجموعه اي كه شامل اجزايي متشكل از عناصر و مدارهاي الكترونيكي است، ................ كامپيوتر ناميده 
مي شود.

ب- ترانزيستور  الف- مدار مجتمع   
د- نرم  افزار ج- سخت افزار   
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7- واحد پردازنده مركزي (CPU) شامل چه قسمت هايي است؟
الف- واحد كنترل، حافظه پنهان، حافظه اصلي و واحد خروجي  

ب- حافظه اصلي، حافظه پنهان، واحد محاسبه و منطق و واحد كنترل  
ج- واحد محاسبه و منطق، واحد كنترل، ثبات ها و حافظه پنهان  

د- واحد ورودي، حافظه پنهان، واحد خروجي و حافظه اصلي  
8- دليل استفاده از حافظه جانبي در كامپيوتر چيست؟

ب- دقت بيشتر نسبت به حافظه اصلي الف- پايدار بودن     
د- قيمت كمتر ج- سرعت بيشتر     

9- وظايف واحد كنترل عبارتند از: 
الف- نظارت بر عمليات ورودي ـ خروجي  

ب- هدايت و هماهنگي فعاليت هاي سيستم كامپيوتر  
ج- كنترل اجراي برنامه ها  

د- كنترل و تست سخت افزار كامپيوتر هنگام راه اندازي آن  
10- در كامپيوتر واحد ALU يعني: 

ب- واحد حافظه جانبي الف- واحد حافظه اصلي    
د- واحد محاسبه و منطق ج- واحد كنترل     

11- يك برنامه به منظور اجرا در كجا قرار مي گيرد؟
ب- حافظه اصلي الف- حافظه جانبي     
د- واحد ورودي ج- واحد خروجي     

12- در مورد حافظه اصلي كامپيوتر (RAM) كدام گزينه صحيح نيست؟
الف- محلي براي قرار گرفتن داده هاي ورودي قبل از عمل پردازش است.  

ب- محلي براي قرار گرفتن اطالعات خروجي پس از پردازش است.  
ج- به عنوان واسطه اي براي قرارگرفتن نتايج موقتي پردازش ها نيز به كار مي آيد.  

د- قادر به نگهداري دايمي اطالعات است.  
13- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- در واحد محاسبه و منطق (ALU) فقط محاسبات رياضي انجام مي شود.  
ب- در واحد كنترل، عمليات منطقي انجام مي گيرد.  

ج- ثبات ها حافظه هاي ناپايدار براي ذخيره موقتي داده هايي هستند كه بايد پردازش شوند.  
د- واحد كنترل برخي از عمليات منطقي و محاسبات رياضي را انجام مي دهد.  
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14- وظيفه ALU عبارت است از:
الف- ذخيره كردن اطالعات و انجام عمليات كنترلي الزم  

ب- انجام عمليات رياضي  
ج- انجام هرگونه اعمال منطقي  

د- گزينه هاي ب و ج صحيح هستند.  
15- عمل پردازش داده ها در كدام قسمت صورت مي گيرد؟

ب- واحد محاسبه و منطق  الف- واحد حافظه      
د- واحد خروجي ج- واحد كنترل      

16- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟
الف- دستورات و خواسته هاي انسان از طريق واحد ورودي اجرا مي شوند.  

ب- دستورات و خواسته هاي انسان از طريق دستگاه هاي ورودي اجرا مي شوند.  
تبديل  كامپيوتر  فهم  قابل  زبان  به  ورودي  واحد  طريق  از  انسان  خواسته هاي  و  دستورات  ج-   

مي شوند.
د- دستورات و خواسته هاي انسان با كمك واحد ورودي به اطالعات كامپيوتري تبديل مي شوند.  

17- حرف C در CPU مخفف چه كلمه اي است؟
(Complex) ب- مجتمع    (Computer) الف- كامپيوتر  

(Computing) د- محاسبه    (Central) ج- مركزي  
18- A "Multitask device" is .................

a- a device that has memory

b- a device that can produce data

c- a device that is able to compute, compare & save results.

d- a device that is able to work without any hardware components.

19- تفاوت سيستم و سيستم  كامپيوتر را بيان كنيد.
20- اجزاي سخت افزاري يك سيستم كامپيوتر را بيان كنيد.

21- قسمت هاي مختلف CPU را شرح دهيد.
22- عوامل مؤثر در راندمان كامپيوتر چيست؟

 آزمون عملي 

تجهيزات جانبي كامپيوتر را در هنرستان خود شناسايي كنيد.



          
ر پيو ي  ي و  و يم  ي     

واحد كار دوم

توانايي شناخت انواع حافظه و كاربرد آن

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
مفاهيم بيت، بايت و كلمه را توضيح دهد.

PROM و EPROM را توضيح دهد. ،ROM ،RAM حافظه هاي
كاربرد انواع دستگاه هاي ذخيره سازي را بداند.

مفهوم قالب بندي ديسك را بيان كند و انواع دستگاه هاي ذخيره سازي 
اطالعات را نام ببرد.

ديسك مغناطيسي و انواع آن را توضيح دهد.
ديسك نوري و انواع آن را توضيح دهد. 

و  سرعت  قيمت،  برحسب  را  ذخيره سازي  دستگاه هاي  انواع  تفاوت 
ظرفيت بداند. 

نظري

3

عملي

3

زمان )ساعت(
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 كليات
به طور كلي حافظه ها به دو دسته تقسيم مي شوند: حافظه اصلي و حافظه جانبي

اين تقسيم بندي در دنياي اطراف ما نيز وجود دارد. به حافظه اي كه در درون مغز ما است و مغز مستقيماً 
به آن دسترسي دارد مي توان نام حافظه اصلي را اطالق كرد اما يقيناً به دليل حجم زياد، ما همه اطالعات 
موردنيازمان را در حافظه خود نگهداري نمي كنيم، مثاًل از دفتر يادداشت استفاده مي كنيم؛ به اين محيط هاي 
ذخيره، مانند كاغذ و كتاب كه حجم بااليي از اطالعات را در خود نگهداري مي كنند حافظه جانبي مي گوييم. 
اطالعات موجود در اين حافظه مستقيماً در دسترس مغز نيستند و بايد ابتدا خوانده شده و به حافظه اصلي 
در مغز انتقال يابند و سپس مورد دسترسي قرار گيرند. در اين واحد كار، با انواع حافظه و كاربرد آن ها آشنا 

خواهيد شد.

 1-2 واحدهاي حافظه
(Bit) بيت

باشد بيت1 مي گويند.  يا يك را داشته  از دو حالت صفر  به كوچك ترين قسمت حافظه كه مي تواند يكي 
اصطالح Bit از واژه هاي Binary digit گرفته شده كه به معني رقم باينري است.

(Byte) بايت
مجموعه اي از هشت بيت را در كنار هم بايت2 گويند كه واحد حافظه به شمار مي آيد. كليه حروف يا كاراكترها3 
در قالب بايت ها بيان مي شوند، مثاًل براي نمايش دادن حرف H از يك بايت به شكل )01001000( استفاده 

مي شود يا براي ذخيره كلمه هشت حرفي "كامپيوتر" به هشت بايت )64 بيت( از حافظه نياز است.
 

جدول 1-2 ساير واحدهاي اندازه گيري حافظه

(kB) 210  كيلوبايت Byte                           تقريباً معادل هزار بايت( كيلوبايت(

(MB) 220مگابايت Byte                            تقريباً يك ميليون بايت( مگابايت(

)GB( 230گيگابايت Byte                          گيگابايت )تقريباً يك ميليارد بايت(

 (TB) 240ترابايت Byte                            تقريباً يك تريليون بايت( ترابايت(

(PB) 250پتابايت Byte

 (EB) 260اگزابايت Byte

1- Bit
2- Byte

3- كاراكتر (Character) واژه پركاربردي است كه معرف يك حرف، عدد يا عالمت مي باشد.
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512 MB = 512 × 220 = 29 × 220 = 229 512 معادل چند بايت است؟     بايت MB :1 مثال  

16 GB = 16 × 230 = 24 × 230 = 234 16 معادل چند بايت است؟            بايت GB :2 مثال  

(Word) كلمه
 m همان گونه كه در شكل 1-2 مشاهده مي شود، حافظه اصلي كامپيوتر را مي توان به صورت يك جدول

سطري كه هر سطر شامل n بيت است در نظر گرفت.
 

شكل 1-2 ساختار دروني حافظه اصلي كامپيوتر

هر سطر اين جدول را يك كلمه يا خانه حافظه مي ناميم؛ بنابراين حافظه داري m كلمه است كه آن ها را از 
صفر تا m-1 شماره گذاري كرده ايم. شماره هر كلمه يا خانه حافظه را آدرس يا مكان آن كلمه مي ناميم. هر 
كلمه حافظه شامل n بيت است و اين بيت ها معموالً از صفر تا n-1 شماره  گذاري مي شوند. به اين n بيت 

طول كلمه1 مي گوييم. طول كلمات رايج در كامپيوترهاي شخصي 4، 8، 16، 32 و 64 بيت است.

 2-2 انواع حافظه اصلي و كاربرد آن

RAM 1-2-2 حافظه
)ICها مدارهاي  3 IC اين نوع حافظه از جنس نيمه هادي2 بوده و به صورت مجموعه اي متشكل از چند

1- Word Size
2- Semiconductor
3- Integrated Circuits
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مجتمعي هستند كه مي توانند اجزاي الكترونيكي را در خود جاي  دهند( واقع در يك برد1 الكترونيكي است 
در كامپيوتر قرار مي گيرد. اين حافظه را مي توان به صورت مجموعه اي از چند خانه در نظر گرفت كه هر يك 
آدرس منحصر به فردي دارد. وقتي پردازنده مركزي به اطالعات موجود در خانه اي از حافظه احتياج دارد 
آدرس آن محل را گرفته و براي خواندن داده هاي موردنظر، مستقيماً به سراغ آن مي رود. به دليل قابليت 
مراجعه مستقيم به خانه هاي مورد نظر حافظه، امكان دستيابي به آدرس خواسته شده براي پردازنده مركزي 
كامپيوتر فراهم مي شود. از آنجا كه داده ها مي توانند در هر قسمت از حافظه RAM ذخيره شده و از آن 
قسمت بازيابي شوند و چون سرعت انجام اين كار به محل داده ها بستگي ندارد، به آن، حافظه با دستيابي 

تصادفي مي گويند. در شكل 2-2 چند مدل از انواع RAM كامپيوترهاي شخصي نشان داده شده است.
 (Buffer) 2و اجزاي ديگر سيستم مانند يك حافظه مياني CPU بسيار زياد است و بين RAM سرعت كار
عمل مي كند، زيرا CPU به علت سرعت زيادي كه دارد تنها مي تواند از دستورالعمل ها و داده هاي موجود در 
حافظه اصلي استفاده كند؛ بنابراين هر برنامه كامپيوتري براي اجرا، ابتدا بايد در حافظه RAM قرار گيرد. 

سرعت دستيابي به اطالعات در RAM با معيار نانوثانيه )يك ميلياردم ثانيه( محاسبه مي شود.

RAM شكل 2-2 انواع حافظه

داده هايي كه در RAM قراردارند، قابل پاك شدن و جايگزين شدن با داده هاي ديگر هستند. هر نوع وقفه اي 
 ،RAM مي شود. استفاده از حافظه RAM در جريان برق كامپيوتر، موجب از بين رفتن اطالعات موجود در
براي نگهداري موقت اطالعات تا زمان پردازش يا انتقال نتايج به بيرون از كامپيوتر و يا ذخيره در حافظه هاي 

1- Board
2- حافظه مياني بخشي از حافظه اصلي است كه براي جابه جا كردن داده ها و براي مواقعي كه اختالف سرعت پردازش و دستيابي 

وجود داشته باشد، به كار مي رود. در واقع بافر بين CPU و برنامه ها و دستگاه هاي ورودي ـ خروجي قرار مي گيرد.
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دايمي است. به اين حافظه، حافظه خواندني ـ نوشتني (RWM) نيز مي گويند.
هر چه ظرفيت RAM بيشتر باشد سرعت و كارايي سيستم افزايش مي يابد و با داده هاي بيشتري مي توان 
كار كرد؛ همچنين مي توان از برنامه هاي جديدتر، قوي تر و با حجم اطالعات باال استفاده كرد و امكان اجراي 

هم زمان برنامه هاي بيشتري را فراهم كرد.

ROM (Read Only Memory) 2-2-2 حافظه
اين حافظه نيز از جنس نيمه هادي بوده و به شكل IC است. اين نوع حافظه، شامل اطالعات دايمي است كه 
از قبل توسط شركت سازنده و توليد كننده كامپيوتر، در آن قرار داده شده است. اين اطالعات، مهم بوده و 
براي راه اندازي كامپيوتر ضروري هستند و به كامپيوتر مي گويد چگونه رفتار كند، چگونه از قطعات استفاده 
كند و چگونه اطالعات را از ورودي ها دريافت كند. ROM مثل يك كاغذ تايپ شده است كه قابل پاك شدن 
نيست و اطالعات آن تغيير نمي كند. به همين دليل به آن حافظه فقط خواندني مي گويند. حضور داده ها در 

ROM دايمي است و با قطع جريان برق از بين نمي رود. 

 

ROM  شكل 3-2 نمونه هايي از حافظه

1 PROM 3-2-2 حافظه
 PROM است با اين تفاوت كه حافظه هاي ROM است. طرز كار آن بسيار شبيه IC اين نوع حافظه به شكل
براي استفاده كاربران ساخته مي شوند و داخل آن اطالعاتي وجود ندارد. اطالعات مورد نظر داخل اين حافظه 
قابل ذخيره است، ولي پس از آن امكان تغيير و از بين بردن اطالعات نوشته شده وجود ندارد )فقط يك 
بار مي توان اطالعات را در آن ذخيره كرد(؛ به همين دليل به آن »حافظه فقط خواندني قابل برنامه ريزي« 

مي گويند.

1- Programmable ROM )حافظه فقط خواندني قابل برنامه ريزي(
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PROM شكل 4-2 حافظه

1 EPROM 4-2-2 حافظه
اين نوع حافظه مانند PROM به شكل IC است. روي اين حافظه مي توان اطالعاتي را نوشت و سپس پاك 
كرد و اين عمل را بارها تكرار كرد. به اين علت به آن ها »حافظه هاي فقط خواندني قابل برنامه ريزي و پاك 

شدني« مي گويند.
اطالعات روي EPROM تنها در صورتي كه در معرض تابش اشعه ماوراي بنفش قرار گيرند پاك مي شوند و 

براي نوشتن اطالعات روي آن ها بايد از دستگاه خاصي استفاده كرد.
از سيستم كامپيوتر خارج كرد، سپس  را  تراشه2 آن  بايد  ابتدا   EPROM تغيير اطالعات موجود در  براي 
محفظه شفاف باالي آن را به مدت نيم ساعت در معرض تابش اشعه ماوراي بنفش قرار داد، آنگاه نسبت 
به نوشتن اطالعات جديد اقدام كرد. توجه داشته باشيد گاهي قسمت شفاف سطح IC را با برچسب تيره 
مي پوشانند، زيرا اگر از روي سهل انگاري در برابر تابش نور المپ هاي فلورسنت قرار گيرد تمام اطالعات 

داخل آن از بين خواهند رفت.

EPROM شكل 5-2 حافظه

1- Erasable PROM )حافظه فقط خواندني قابل برنامه ريزي پاك شدني(
2- Microchip
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مطالعه آزاد
 1.EEPROM 5-2-2 حافظه

اين حافظه مانند حافظه EPROM است با اين تفاوت كه براي حذف اطالعات به جاي اشعه ماوراي بنفش از 
جريان الكتريسيته استفاده مي شود. اين حافظه ها نسبت به حافظه EPROM داراي مزاياي زير مي باشند:

• براي بازنويسي تراشه نياز به جدا نمودن تراشه از محل نصب نيست.
• براي تغيير در بخشي از تراشه نياز به پاك كردن تمام محتويات آن نيست.

• براي اعمال تغييرات در اين نوع تراشه ها نياز به به كارگيري يك دستگاه اختصاصي نخواهد بود.

 3-2 روش هاي دسترسي به اطالعات
مطالب و اطالعات يك كتاب را در نظر بگيريد، به دو روش مي توان از آن ها استفاده كرد. يكي اينكه كتاب 
را از ابتدا تا انتها خط به خط و صفحه به صفحه بخوانيد؛ در اين روش براي رسيدن به اطالعات يك صفحه 
خاص، بايد از ابتدا كتاب را بخوانيد تا به صفحه مورد نظر برسيد و البته بايد ترتيب صفحه ها را نيز رعايت 
كنيد. روش ديگر به اين صورت است كه ابتدا از فهرست كتاب، مطالب مورد نظر خود را انتخاب كرده، سپس 

به صفحه مربوطه مراجعه كنيد.
براي  يعني  است؛  همين طور  نيز  كامپيوتر  جانبي  حافظه  در  ذخيره شده  اطالعات  به  دسترسي  مورد  در 
دسترسي به اطالعات، از دو روش ترتيبي و مستقيم استفاده مي شود. نكته قابل توجه اين است كه روش 
دسترسي به اطالعات به نحوه و روش ذخيره سازي اطالعات بستگي دارد و نحوه ذخيره سازي اطالعات نيز 
به نوع حافظه جانبي وابسته است. براي مثال حافظه هايي وجود دارند كه براي ذخيره اطالعات از روش 
ترتيبي استفاده مي كنند؛ بنابراين براي دسترسي به اطالعات آن ها نيز بايد از روش ترتيبي استفاده كرد، 

امكان استفاده از روش مستقيم در اين گونه حافظه ها وجود ندارد.

(Sequential) 1-3-2 روش دسترسي ترتيبي
در اين روش براي خواندن اطالعات، بايد تمام اطالعات از ابتداي حافظه پيمايش شوند. 

به عنوان مثال در نوارهاي مغناطيسي امكان دسترسي مستقيم به اطالعات وجود ندارد و كامپيوتر مجبور 
است براي يافتن بخش موردنظر از اطالعات روي يك نوار، كل اطالعات را از ابتدا تا انتهاي نوار بخواند. به 

همين دليل نوارهاي مغناطيسي، امروزه در كامپيوترهاي شخصي متداول نيستند.
 

1- Electrical EPROM
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شكل 6-2 نوار مغناطيسي

(Direct) 2-3-2 روش دسترسي مستقيم
در اين روش براي خواندن اطالعات، امكان مراجعه مستقيم به محلي كه اطالعات مورد نظر ذخيره شده اند 
در  مثال  عنوان  به  است.  ترتيبي  دستيابي  از  بيشتر  اطالعات  به  دستيابي  سرعت  نتيجه  در  دارد.  وجود 

ديسك هاي مغناطيسي كه در ادامه توضيح داده مي شود روش دسترسي به اطالعات مستقيم است.

 4-2 انواع حافظه  جانبي و كاربرد آن
را در ذهن خود جاي دهد  به دست آمده  تمام اطالعات  انسان نمي تواند  نيز گفته شد،  قباًل  همان طوركه 
و نيازمند عناصري براي ذخيره سازي اطالعات است تا در هنگام نياز بتواند در زمان بسيار كوتاه به آن ها 

دسترسي پيدا كند. ابزارهاي ذخيره سازي اطالعات  به عنوان حافظه جانبي در سيستم كامپيوتر هستند.
در حالت كلي دستگاه هاي ذخيره سازي اطالعات شامل انواع ديسك ها اعم از سخت، نرم و فشرده و همچنين 
دستگاه هاي مخصوص تهيه نسخه پشتيبان هستند كه با توجه به مقدار گنجايش ذخيره سازي اطالعات، به 
دسته هاي مختلفي تقسيم مي شوند. برخی از اين دستگاه ها قابل حمل و برخی ديگر ثابت هستند كه در اين 

واحدكار به بررسی آن ها می پردازيم.

(Magnetic Disk) 1-4-2 ديسك مغناطيسي
از ديسك مغناطيسي براي ضبط و نگهداري اطالعات استفاده مي شود. روي ديسك مغناطيسي هم مي توان 
اطالعات را نوشت و هم مي توان خواند. ديسك مغناطيسي به صورت صفحه دايره اي شكل است كه آغشته 
به اكسيد آهن مي باشد. نقاط مغناطيس شده در روي ديسك دواير متحدالمركزي را به نام شيار1 تشكيل 
مي دهند كه اطالعات در روي همين دواير روي ديسك ذخيره مي شوند )در شكل 7-2 شيارهاي سطح 

ديسك نشان داده شده اند(.
هر شيار به چند بخش تقسيم مي شود كه هر بخش را يك قطاع2 مي گويند و قابليت ضبط اطالعات در آن ها 
با هم مساوي است. در سيستم هاي كامپيوتر سازگار3  با IBM هر قطاع 512 بايت است )شكل 8-2 يكي از 

قطاع هاي سطح ديسك را نشان مي دهد(.

1- Track 
2- Sector 
3- Compatible 
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از نظر سرعت، ديسك يك وسيله سريع محسوب مي شود و زمان كوتاهي صرف نوشتن يا خواندن اطالعات 
از روي آن مي شود. همان طوركه گفته شد در اين وسيله امكان دستيابي مستقيم به اطالعات آن را خواهيم 

داشت.

شكل 7-2 نمايش شيارهاي سطح ديسك
 

شكل 8-2 نمايش قطاع

مطالعه آزاد
سيلندر

گاهي براي بيشتر شدن حجم حافظه، چند ديسك را با فاصله كم روي يك محور استوانه اي قرار مي دهند. 
آنگاه شيارهاي هم شعاع ديسك ها با يكديگر تشكيل يك سيلندر مي دهند. پس به تعداد شيارهاي هم شعاع 

ديسك ها، سيلندر خواهيم داشت. در شكل 9-2 اين موضوع مشاهده مي شود.
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شكل 2-9 

ديسك هاي مغناطيسي به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند: 
• ديسك هاي نرم1  

• ديسك هاي سخت2  

ديسك هاي نرم
جنس اين گونه ديسك ها از پالستيك بوده و قابل انعطاف هستند و به همين دليل ديسك نرم يا ديسك 
لرزان ناميده مي شوند. سطح اين ديسك ها با مواد فرومغناطيسي3 پوشيده مي شود. اطالعات و داده ها روي 
يكي از سطوح يا هر دو سطح ديسك نوشته مي شوند. هر نقطه مغناطيس شده نشان دهنده يك و نبودن 
،1/2 MB ،720 kB ،360 kB آن نشان دهنده صفر است. گنجايش اين نوع ديسك ها محدوداست )مانند 

 MB 1/44 و MB 2/88(. به ديسك هاي نرم، ديسكت نيز مي گويند.
 .)2-10 )شكل  است  اينچ   3- مي شوند،  استفاده  شخصي  كامپيوترهاي  در  امروزه  كه  ديسكت هايي  قطر 
گنجايش و سرعت دستيابي به اطالعات در ديسكت ها محدود است ولي قيمت كم و قابليت جابه جايي از 

امتيازات آن ها محسوب مي شود.
 

1- Floppy Disk
2- Hard Disk
3- Ferromagnetic

1
2
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1
شكل 10-2 تصويري از يك ديسكت -3 اينچي2

مطالعه آزاد
ديسكت ها توسط دستگاه مخصوصي به نام گرداننده ديسك فالپي يا ديسك درايو1 خوانده و نوشته مي شوند. 
معموالً به ديسك درايو، فالپي درايو نيز گفته مي شود. در شكل 11-2 نمونه اي از يك ديسك درايو مخصوص 

فالپي ديسك نمايش داده شده است.
 

شكل 11-2 نمونه اي از يك ديسك درايو مخصوص فالپي ديسك

1- Disk Drive
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تمرين : فالپي ديسك يك كامپيوتر شخصي را شناسايي كنيد.  

ديسك هاي سخت و انواع آن
اين نوع ديسك مغناطيسي از يك يا چند صفحه دايره اي شكل تشكيل شده كه جنس هر يك آلياژي از 
و  قرار دارند و حول يك  محور مي چرخند  يا صفحه ها درون محفظه  بسته اي  اين صفحه  آلومينيم است. 
به وسيله جريان هوا خنك مي شوند. چرخش سريع تر اين نوع ديسك ها نسبت به ديسك هاي نرم، سرعت 
خواندن و نوشتن اطالعات را در آن ها به طرز چشمگيري افزايش داده است، ولي روش نوشتن و خواندن 
اطالعات همانند ديسك نرم است. از ديگر مزاياي اين نوع ديسك ها نسبت به ديسك نرم، ظرفيت باالي 
آن هاست. براي نمونه يك كامپيوتر جديد امروزي داراي ديسك سختي با ظرفيت هاي 250 و 500 گيگابايت 

يا 1 ترابايت است.
در شكل هاي 12-2 و 13-2 نمونه هايي از ديسك هاي سخت كه به  هاردديسك معروفند، ديده مي شود. 
اگر كامپيوتر را باز كنيد هاردديسك را درون محفظه اي خواهيد كه امكان دسترسي به داخل آن به آساني 
وجود ندارد و در صورت باز شدن، هاردديسك صدمه مي بيند. اهرمي كه در شكل 12-2 ديده مي شود اهرم 

هد خواندن ـ نوشتن است.

شكل 12-2 نماي داخلي هاردديسك يا ديسك سخت

 

شكل 13-2 نماي بيروني هاردديسك يا ديسك سخت
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تمرين: هاردديسك يك كامپيوتر شخصي را شناسايي كنيد.  

ديسك هاي سخت از نظر ارتباط با ساير دستگاه هاي موجود در Case به دو فرم كلي تقسيم مي شوند:
 Case 1: اين نوع از ديسك هاي سخت براي تبادل اطالعات از كابل هاي پهني كه در فضاي داخلي IDE نوع •

بسيار به چشم مي آيد، استفاده مي كند.
 

IDE شكل 14-2 كابل رابط

2: اين نوع ديسك كمي از IDE سريع تر اما بسيار گران تر است. به عالوه براي نصب و راه اندازي  SCSI نوع •
آن در فضاي داخلي جعبه نياز به وجود دستگاه مبدل SCSI است كه ارزان هم نيست. نمونه اي از ديسك هاي 
سخت با نام SATA به دليل سرعت باال و ظرفيت خود روز به روز در حال گسترش هستند. پردازش اطالعات 
در آن ها به صورت متوالي )سريال( است يعني انتقال اطالعات از هاردديسك به گذرگاه داده )كه در واحدكار 
چهارم در مورد آن خواهيد آموخت( و برعكس به طور منظم و در دوره هاي زماني مشخص انجام مي شود. 
اين هاردديسك ها از كابل هاي با پهناي كمتر استفاده مي كنند و مي توانند اطالعات را با سرعت متوسط 

150 مگابايت در ثانيه انتقال دهند. 
           

SCSI شكل 15-2 كابل رابط

براي اندازه گيري كارايي يك ديسك سخت از دو روش عمده استفاده مي شود: 
• ميزان داده (Data Rate): يعني تعداد بايت هاي ارسالي در هر ثانيه براي پردازنده. )بين 5 تا 40 

مگابايت در هر ثانيه(.
• زمان جستجو (Seek Time): يعني مدت زمان بين درخواست يك داده يا اطالعات توسط پردازنده 

تا ارسال اولين بايت از اطالعات موردنظر براي پردازنده

1- Integrated Drive Electronics 
2- Small Computer System Interface

نکته: 
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2-4-2 ديسك نوري (Optical Disk) و انواع آن
تكنولوژي ذخيره و بازيابي اطالعات توسط تابش اشعه ليزر، يكي از جديدترين روش هاي ذخيره و بازيابي 
با تابش اشعه روي سطح ديسك، حفره هاي ميكروسكوپي به وجود مي آيد كه  داده هاست. در اين روش، 
وجود يا عدم وجود حفره در يك محل، به منزله يك يا صفر است. ديسك هاي نوري از يك صفحه فلزي 

بسيار نازك و درخشان تشكيل شده اند كه سطح آن با پالستيك پوشيده شده است.
يكي از ويژگي هاي بارز ديسك هاي نوري گنجايش زياد آن هاست، در حالي كه بسيار ارزان و كوچك هستند. 

ديسك هاي نوري انواع گوناگوني دارند كه مي توان آن ها را به دو گروه عمده تقسيم كرد: 
)4 CD-RW 3 و CD-R 2 يا CD-ROM 1 )شامل CD •

 )DVD-E يا DVD-RW و DVD-R يا DVD-ROM 5 )شامل DVD •

CD و انواع آن

CD-ROMها به علت قيمت پايين و مشخصات منحصر به فردي كه دارند استفاده از آن ها بسيار رايج شده 

و در حال حاضر اكثر برنامه ها، بازي ها، آهنگ ها و فيلم ها روي آن ها ارايه مي شوند.
از  و  بيشتر  فالپي ديسك  از  آن ها  در  اطالعات  دسترسي  سرعت  و  بوده  نقل  و  حمل  قابل  CD-ROMها 

هاردديسك كمتر است. CD-ROMها با ظرفيت هاي مختلف MB ،650 MB 750 و MB 800 در بازار 
موجود هستند و از نظر قطر به دو دسته كوچك و بزرگ تقسيم مي شوند. قطر اين ديسك ها معموالً برابر 

120 ميلي متر و ضخامت آن ها 1/2 ميلي متر است )شكل 2-16(.
 

CD-ROM شكل 16-2 نمونه اي از يك

6 قابل خواندن هستند؛ اين گرداننده ها را با  CD ها توسط دستگاه مخصوصي به نام گردانندهCD-ROM

 X توجه به سرعت آن ها مي سنجند و در حدود 150 كيلوبايت در ثانيه است. اين سرعت معموالً با حرف

1- Compact Disk
2- Compact Disk Read Only Memory
3- CD Readable
4- CD ReWritable
5- Digital Versatile Disk
6- CD Drive
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52 در بازار عرضه شده اند.  X با سرعت CD-ROM نشان داده مي شود. امروزه گرداننده هاي
 

CD-ROM شكل 17-2 نمونه اي از يك گرداننده

بار امكان ثبت )نوشتن( اطالعات روي آن ها  محدوديت CD-ROMهاي استاندارد اين است كه تنها يك 
وجود دارد؛ اين در حالي است كه محدوديتي براي تعداد دفعات خواندن از روي اين CD-ROMها وجود 
اين امكان را در  از آن ياد مي شود،   1.CD-RW نام با  انواع جديدتر CD-ROMها كه  از  البته يكي  ندارد. 
اختيار شما قرار مي دهد كه همانند هاردديسك يا فالپي ديسك، بيش از يك بار اطالعات دلخواه خود را 

روي آن ثبت كنيد.
   

CD-RW 2-18 شكل

مطالعه آزاد
 CD-ROM نياز است كه شبيه گرداننده CD Writer دستگاهي به نام CD-ROM براي ذخيره اطالعات روي
است، اما امكان ذخيره اطالعات را روي CD دارد. مكانيزم كار اين نوع دستگاه ها براي نوشتن اطالعات روي 
CD خام بدين صورت است كه اطالعات را به صورت حفره هاي كوچكي كه توسط اشعه ليزر روي سطح 

CD شناسايي مي شوند، مي نويسد و در اصطالح حفره هاي خام را با مقادير صفر يا يك مي سوزاند. در واقع 

مي توان گفت CD Writer اطالعات را به صورت حفره هاي كوچكي كه توسط اشعه ليزر شناسايي مي شوند، 
 CD Writer رمزگشايي شود. دستگاه CD رمزگذاري مي كند تا در هنگام خواندن، توسط دستگاه گرداننده

1-  Compact Disc Rewritable
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به راحتي مي تواند اطالعات نوشته شده روي CD-RW را پاك كرده و اطالعات جديد را جايگزين كند. 
اين نوع دستگاه ها تمام تجهيزات دستگاه گرداننده CD-ROM را داراست به همين دليل توانايي خواندن 
اطالعات CD-ROMها را نيز دارد. نمونه اي از يك دستگاه CD Writer در شكل 19-2 نمايش داده شده 

است.
 

CD Writer شكل 19-2 نمونه اي از يك دستگاه

تمرين: CD-ROM يك كامپيوتر شخصي را شناسايي كنيد.  

DVD و انواع آن

1 يكي ديگر از جديدترين و كارآمدترين انواع CDهاست. اين نوع CD فناوري جديدي براي ذخيره  DVD

 17 GB 8/5 و GB ،4/7 GB ها با ظرفيت هاي مختلف DVD .فيلم، موسيقي و كليه اطالعات حجيم است
2 استفاده مي شود.  DVD ها از دستگاه مخصوصي به نام گردانندهDVD در بازار موجودند. براي خواندن

3 )قابل پاك كردن( در بازار موجود هستند.  DVD-E فقط خواندني( و( DVD-ROM ها در دو نوعDVD

استفاده   DVD Writer نام  به  از دستگاه مخصوصي  DVD ها  براي ضبط كردن اطالعات روي  همچنين 
مي شود.

گرداننده DVD توانايي خواندن CDهاي معمولي را نيز دارد.  
 

1- Digital Versatile Disk
2- DVD Drive
3- Digital Versatile Disk Erasable

نکته: 
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DVD-ROM 2-20 شكل
 

DVD Writer 2-22 شكل                                          DVD Drive  2-21 شكل

مطالعه آزاد
چنانچه قصد تهيه يك دستگاه گرداننده DVD را داريد بايد با انواع DVD آشنا باشيد. ديسك هاي DVD به 
 R+ و R- ازگرداننده هاي نوع DVD-R دو گروه عمده + و - تقسيم مي شود. براي خواندن اطالعات از روي

و براي نوشتن اطالعات از گرداننده نوع -R استفاده مي شود.
براي خواندن اطالعات از روي DVD+R از گرداننده هاي نوع +R و -R و براي نوشتن اطالعات از گرداننده  

+R استفاده مي شود.

 DVD+RW و DVD-RW فقط يك بار اطالعات ذخيره مي شوند ولي در نوع هاي DVD+R و DVD-R روي
امكان نوشتن اطالعات تا 1000 بار وجود دارد.
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3-4-2 كارتريج داده (Data Cartridge) و انواع آن
كارتريج هاي  پشتيبان،  نسخه هاي  تهيه  و  اطالعات  ذخيره سازي  درخصوص  پيشرفته  محصوالت  از  يكي 
ذخيره اطالعات است كه اغلب از طريق رابط هاي مخصوص به كامپيوترها متصل مي شوند. اين كارتريج ها 
با حجم هاي گوناگوني ساخته شده اند كه گنجايش آن ها از 32 مگابايت تا چند گيگابايت است. در ادامه 

واحدكار به بررسي هر يك از اين كارتريج هاي داده مي پردازيم.

Zip Disk -1 و انواع آن
Zip Disk در واقع نوعي ديسكت با ظرفيت باال و مناسب براي تهيه نسخه پشتيبان و حمل و نقل اطالعات 

است. گرداننده هاي Zip Disk در خارج از جعبه قرار مي گيرند و معموالً از طريق كابل به كامپيوتر متصل 
مي شوند )شكل Zip Disk .)2-23ها بر اساس مقدار گنجايش ذخيره سازي اطالعات تقسيم بندي مي شوند 
و داراي انواع 100، 200 و 750 مگابايت هستند. اما در حالت كلي از لحاظ شكل ظاهري تفاوت چنداني با 

هم ندارند و به گرداننده آن Zip Drive مي گويند. 

شكل 23-2 نمونه اي از يك Zip Disk به همراه گرداننده آن

Jaz Drive -2
از دستگاه هاي ذخيره سازي قابل حمل است كه از مجموعه كارتريج هاي داده به شمار مي آيد. اين دستگاه ها 
در حدود 1 تا 2 گيگابايت گنجايش دارند و براي ذخيره سازي و انتقال اطالعات و همچنين تهيه نسخه 

پشتيبان بسيار مفيد هستند )شكل 2-24(. 

 

Jaz Drive شكل 24-2 نمونه اي از يك دستگاه

(Flash Memory) 4-4-2 حافظه فلش
حافظه هاي نوع Flash به دليل سرعت باالي آن ها در ثبت اطالعات و همچنين استفاده فوق العاده آسان، 
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بسيار پرطرفدار هستند، از اين رو در دوربين هاي ديجيتالي، تلفن همراه و ساير دستگاه ها شاهد استفاده 
روزافزون از آن ها هستيم. 

  

Flash Memory شكل 25-2 نمونه اي از دستگاه هاي

ابعاد بسيار كوچكي داشته و قابل جابه جايي هستند همچنين در ظرفيت هاي گوناگون در  اين حافظه ها 
دسترس همگان قرار دارند. حافظه هاي Flash به دليل سرعت باال در ثبت اطالعات و همچنين استفاده 

فوق العاده آسان بسيار پر طرفدار مي باشند، سرعت دستيابي به اطالعات در حافظه هاي Flash باالست. 

 5-2 بررسي انواع دستگاه هاي ذخيره سازي بر اساس سرعت، قيمت و ظرفيت
معيارهاي مختلفي براي انتخاب يك دستگاه ذخيره سازي اطالعات وجود دارد كه مهم ترين آن ها سرعت 
بيشتر  بديهي است كه هر چه ظرفيت يك دستگاه  ذخيره سازي، قيمت و ظرفيت دستگاه مذكور است؛ 
باشد، قيمت آن نيز افزايش پيدا خواهد كرد. در جدول 2-2 اين سه معيار در خصوص وسايل ذخيره سازي 

مختلف معرفي شده است.

جدول 2-2 بررسي دو معيار ظرفيت و سرعت در خصوص وسايل ذخيره سازي

نام وسيله ذخيره سازيسرعتظرفيت

20-200 GBديسك سخت )ثابت(خوب
1/44 MBديسكتپايين
700 MBمتوسطCD

4/7-17/1 GBخوبDVD

100-250 MBمتوسطZip Disk

1-2 GBمتوسطJaz Drive

100 MB حافظه فلشنسبتاً خوبحداقل
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 6-2 مفهوم قالب بندي ديسك
سطح مغناطيسي ديسك سخت و ديسكت ها بايد به شيارها و قطعه هايی تقسيم شود تا بتوان اطالعات را 
در آن ها ذخيره كرد، به اين عمل قالب بندي يا فرمت كردن گفته مي شود. در صورتي كه اين عمليات روي 
ديسك سخت و ديسكت ها صورت نگيرد به هيچ عنوان قابل استفاده براي ذخيره سازي اطالعات نخواهد بود. 

امروزه ديسكت ها هنگام ساخت توسط شركت سازنده، قالب بندي مي شوند.

 Learn in English

There are two basic types of disks: Magnetic disks and Optical disks.

You can record and erase data on a Magnetic disk any number of  times.

Magnetic disks are in a number of different forms:

• Floppy disk

• Hard disk

• Removable cartridge

Most Optical disks are read only. But There are some kind of them such as Erasable Optical 

which can be read to, written to, and erased just like Magnetic disks. 

Memory is the internal storage areas in the computer. There are several different types of 

memory:

1- RAM: It is the same as main memory.

2- ROM: It holds instructions for starting up the computer.

3- EPROM: It is erasable programmable read-only memory.

4- EEPROM: It is electrically erasable programmable read-only memory.
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 واژه نامه
 

Binaryدودويي

Boardبرد

Bufferبافر، ميان گير

CD (Compact Disc)ديسك فشرده

CD-R (Compact Disc Recordable)ديسك فشرده قابل نوشتن

CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)ديسك فشرده فقط خواندني

CD-ROM درايوCD-ROM Drive

CD-RW (Compact Disc Rewritable)ديسك فشرده خواندني - نوشتني

Compatibleسازگار

Disketteديسكت، ديسك نرم

DVD (Digital Versatile Disk)ديسك چند كاره ديجيتالي

اطالعات  آن  كه   EPROM مانند  حافظه اي 
توسط عبور جريان  الكتريسيته پاك مي شود.

EEPROM

Electricallyبه وسيله جريان الكتريسيته

Erasableقابل پاك كردن

Hard Diskديسك سخت

Instructionدستورالعمل

Internalداخلي

Magnetic Diskديسك مغناطيسي

Optical Discديسك نوري

PROM (Programmable Read Only Memory)حافظه فقط خواندني قابل برنامه ريزي

RAM (Random Access Memory)حافظه با دستيابي اتفاقي

ROM (Read Only Memory)حافظه فقط خواندني

Sectorقطاع

Startupآغاز به كار

Storage areaمحل ذخيره سازي

Trackشيار
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 خالصه مطالب

 (Bit) به كوچك ترين قسمت حافظه كه مي تواند يكي از دو حالت صفر يا يك را داشته باشد، بيت •
گويند.

و  آمده  به شمار  واحد حافظه  كه  گويند   (Byte) بايت  را  از هشت بيت در كنار هم  مجموعه اي   •
آدرس پذير است.

• اگر حافظه كامپيوتر را مانند يك جدول m رديف در n ستون در نظر بگيريم كه هر خانه از اين 
جدول معرف يك بيت باشد، آنگاه به هر سطر از اين جدول يك كلمه يا Word مي گويند.

• به هر 1024 بايت يك كيلوبايت گويند.
• به هر 1024 كيلوبايت يك مگابايت گويند.

• حافظه RAM يكي از انواع حافظه اصلي است كه از جنس نيمه هادي بوده و سرعت دستيابي بااليي 
دارد. اطالعات اين نوع حافظه با قطع جريان برق از بين مي رود. 

 ROM جزو حافظه هاي اصلي محسوب مي شود. سرعت دستيابي به اطالعات حافظه ROM حافظه •
بسيار باالست، ولي با قطع جريان برق تغييري در محتويات آن ايجاد نمي شود. از طرفي امكان تغيير 

اطالعات ROM وجود ندارد.
• حافظه PROM ابتدا خالي از اطالعات است؛ اطالعات موردنظر در اين حافظه قابل ذخيره كردن 

بوده ولي امكان تغيير و از بين بردن آن ها وجود ندارد.
اثر تابش اشعه ماوراي بنفش پاك شده و توسط دستگاه ويژه اي،  بر   EPROM اطالعات حافظه  •

امكان نوشتن مجدد اطالعات روي آن وجود دارد.
• جنس ديسك هاي نرم از پالستيك بوده و قابل انعطاف هستند و سطح آن ها با مواد فرومغناطيسي 
ذخيره  به  مي توان  ديسك  روي سطح  موجود  نقاط  نشدن  يا  مغناطيس شدن  با  مي شود.  پوشيده 

اطالعات پرداخت.
• ساختار كلي ديسك هاي سخت شبيه ديسك هاي نرم است؛ با اين تفاوت كه ديسك هاي سخت از 

گنجايش و سرعت دسترسي بيشتري برخوردارند.
• ديسك هاي نوري گنجايش و سرعت دستيابي زيادي دارند و براي نوشتن و خواندن اطالعات از 
پرتوهاي نور بهره مي گيرند. ديسك هاي نوري انواع گوناگون دارند، از جمله مي توان به CD-ROM و 

DVD-ROM  اشاره كرد.
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 آزمون نظري 

1- حرف R در ROM به چه معني است؟
(Read) ب- خواندني    (Random) الف- تصادفي  

(Right) د- درست    (Regular) ج- معمولي  
2- حرف R در RAM مخفف چه كلمه اي است؟

)Read( ب- خواندني    )Random( الف- تصادفي  
)Right( د- درست    )Regular( ج- معمولي  

3- كدام يك از گزينه هاي زير تعريف بايت است؟
ب- يك بايت را يك كاراكتر مي گويند. الف- هشت بيت را يك بايت مي گويند.    

د- بايت همان طول كلمه است. ج- بايت همان بيت است.     
4- هر كيلوبايت معادل چند بايت است؟

د- 1024 ج- 1000  ب- 512   الف- 128   
5-  وقتي برنامه اي آماده پردازش يا اجرا مي شود در كدام قسمت قرار مي گيرد؟

ROM -ب     RAM -الف  
PROM -د     EPROM -ج  

6- تفاوت ROM و RAM كدام يك از گزينه هاي زير است؟
الف- RAM فقط نوشتني و ROM خواندني و نوشتني است.  

ب- ROM فقط خواندني است، اما RAM فقط نوشتني است.  
ج- ROM فقط خواندني است، اما RAM خواندني و نوشتني است.  

د- تفاوتي با يكديگر ندارند.  
................ PROM 7- حافظه

الف- نحوه عملكرد آن شبيه RAM است.  
ب- به هيچ وجه قابل پاكسازي نيست.  

ج- به حافظه فقط خواندني غيرقابل برنامه ريزي معروف است.  
د- توسط كارخانه سازنده، اطالعات ضروري روي  آن ذخيره شده است.  

8- حافظه ROM محل نگهداري كدام اطالعات است؟
الف- اطالعات پردازش شده توسط كامپيوتر  

ب- اطالعاتي كه كارخانه سازنده كامپيوتر به منظور راه اندازي سيستم در آن قرار مي دهد.  
ج- اطالعات ورودي توسط صفحه كليد كه براي راه اندازي سيستم مهم است.  
د- اطالعات پاك شدني كه فقط يك بار توسط استفاده كننده نوشته مي شود.  
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:EPROM 9- حافظه
الف- به هيچ وجه قابل برنامه نويسي نيست.  

ب- در حين كار با كامپيوتر قابل برنامه نويسي است.  
ج- در خارج از كامپيوتر بايد پاك شود و سپس برنامه نويسي مجدد شود.  

د- در حين كار با كامپيوتر قابل خواندن و نوشتن است.  
10- هر kB 1024 معادل است با: 

1 MB -ب     1 GB -الف  
10 MB -د    1000 ×1024 B -ج  

11- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟
الف- PROM حافظه اي است كه اطالعات، يك بار از روي آن خوانده شده و به تعداد بي  نهايت 

روي آن نوشته مي شود.
ب- EPROM حافظه اي با دستيابي تصادفي است كه مي توان به دلخواه در هر جاي آن نوشت و 

در كامپيوترهاي امروزي به جاي RAM از آن استفاده مي شود.
ج- ROM حافظه اي است كه اطالعات، فقط يك بار روي آن نوشته شده و به تعداد دفعات دلخواه 

مي توان از روي آن خواند.
د- RAM حافظه فقط خواندني است و نمي توان روي آن نوشت.

:ROM 12- حافظه
ب- فقط خواندني و پايدار است. الف- فقط خواندني و ناپايدار است.    
د- فقط نوشتني و پايدار است. ج- فقط نوشتني و ناپايدار است.    

13- مزيت ديسك هاي نوري نسبت به ديسك هاي نرم عبارت است از:
الف- كوچك بودن اندازه ظاهري آن ها   

ب- قابليت جابه جايي آن ها   
ج- قابليت پاك كردن و نوشتن روي آن ها  

د- سرعت زياد نوشتن و خواندن آن ها و ظرفيت زياد پذيرش اطالعات   
14- كدام يك از وسايل ذخيره سازي اطالعات زير ظرفيت بيشتري دارد؟

CD -د  Zip Disk -ج ب- ديسكت  الف- ديسك سخت    
15- كدام يك از عبارت هاي زير صحيح است؟

الف- اطالعات در ديسك روي خطوطي به نام قطاع ذخيره مي شوند.  
ب- اطالعات در ديسك روي دواير متحدالمركزي به نام شيار ذخيره مي شوند.  

ج- امكان دسترسي مستقيم به اطالعات موجود در ديسك وجود ندارد.  
د- اطالعات در ديسك روي دواير متحدالمركزي با نام قطاع ذخيره مي شوند.  
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16- كدام يك از گزينه هاي زير جزو حافظه هاي كمكي يا ثانويه است؟
د- حافظه پنهان  ROM -ج  RAM -ب   CD-ROM -الف  

17- كدام يك از حافظه هاي زير براي دستيابي به داده ها از سرعت بيشتري برخوردارند؟
د- ديسك نرم ج- نوار مغناطيسي   RAM -ب الف- ديسك سخت    

18- كدام يك از وسايل ذخيره سازي زير از نظر سرعت كندترين است؟
 Flash د- حافظه   DVD -ج ب- ديسك سخت  الف- ديسكت    

19- قطاع عبارت است از: 
هم  مجاور  خانه هاي  اين  و  تشكيل شده  قالب بندي  عمل  اثر  در  كه  خانه اي  كوچك ترين  الف-   

تشكيل يك شيار مي دهند.
ب- وسيله اي براي تشخيص ظرفيت ديسك هاي كامپيوتري  

ج- نرم افزاري براي قالب بندي ديسك ها  
به خانه هاي كوچك تر  و خود  ايجاد شده  روي ديسك  قالب بندي  اثر عمل  در  كه  د- خانه هايي   

تقسيم مي  شوند.
20- در خصوص CD-ROM كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

ضبط  و  ثبت  شده  مغناطيس  نقاط  صورت  به  آن  روي  اطالعات  كه  است  ديسك  نوعي  الف-   
مي شود.

ب- نوعي ديسك است كه به كمك اشعه ليزر اطالعات روي آن ثبت و ضبط شده و از آن بازخواني   
مي شود.

ج- نوعي ديسك است كه اطالعات آن به صورت نقاط مغناطيس شده و به كمك اشعه ليزر ضبط   
و بازخواني مي شود.

ليزري ثبت و ضبط  به صورت دايمي و مغناطيسي  نوعي ديسك است كه اطالعات در آن  د-   
مي شود.

21- Which type of the following memories does take action in starting up a computer?

 a- EPROM

 b- ROM

 c- RAM

 d- PROM

22- Floppy disk is a kind of ...............

 a- Magnetic disk

 b- Removable cartridge

 c- Hard disk

 d- Erasable Optical disks
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23- بيت را تعريف كنيد.
24- 16 گيگابايت معادل چند بايت است؟

25- تفاوت حافظه ROM و RAM در چيست؟
26- تفاوت حافظه PROM و EPROM چيست؟

27- دو مورد از مزاياي ديسك هاي نوري نسبت به ديسك هاي نرم را بيان كنيد. 
28- مفهوم قالب بندي ديسك را بيان كنيد. 

29- انواع كارتريج داده را نام ببريد. 
30- كارايي ديسك سخت بر چه اساسي سنجيده مي شود؟ شرح دهيد. 

 آزمون عملي 

1- زبانه محافظ در ديسكت را طوري تنظيم كنيد كه نتوان اطالعات را در آن ذخيره كرد.
2- يك گرداننده DVD را در كامپيوتر شخصي شناسايي كنيد.



          
        

واحد كار سوم

توانايي شناخت انواع دستگاه هاي ورودي و 
خروجي و كاربرد آن

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
صفحه كليد و نواحي آن  را توضيح داده و انواع آن  را نام ببرد.

ماوس را توضيح داده و انواع آن  را نام ببرد.
اهرم هدايت را توضيح دهد.

TouchPad را توضيح دهد.
پويشگر را توضيح داده و انواع آن  را نام ببرد.

كاربرد ميكروفن و بلندگو را توضيح دهد.
با كاربرد رسام، برد هوشمند و قلم نوري آشنا باشد. 

چاپگر و انواع آن را شرح دهد. 
دوربين و انواع آن را شرح دهد. 

كاربرد صفحه نمايش و انواع آن را توضيح دهيد. 

نظري

2/30

عملي

3

زمان )ساعت(
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 كليات
واحد ورودي براي كامپيوتر مانند حواس پنج گانه در انسان است كه از طريق آن داده ها را از محيط دريافت 

مي كند. نتايج حاصل از پردازش داده ها از طريق واحد خروجي ارايه مي شود.

 1-3 دستگاه هاي ورودي

1-1-3 صفحه كليد (Keyboard)، انواع و نواحي آن
صفحه كليد، متداول ترين وسيله ورود اطالعات در كامپيوتر است و داراي تعدادي كليد است كه روي آن ها 
حروف، عاليم ويژه و ارقام نوشته شده و تقريباً شبيه ماشين تحرير است )شكل 1-3(. با فشار دادن كليدها، 
داده وارد صفحه كليد شده و براي هر كليد، كد مربوط به آن توليد مي شود، سپس اين كد از طريق كابل 
صفحه كليد وارد سيستم كامپيوتر شده و به حافظه منتقل مي شود تا توسط برنامه ها استفاده شود. برخي 
از صفحه كليدهاي جديد بدون سيم هستند و برخي ديگر، تعدادي كليد براي دسترسي به امكاناتي مانند 

پخش موسيقي، فيلم و كار در محيط اينترنت1 را فراهم مي كنند. 
 

شكل 1-3 نمونه اي از يك صفحه كليد به عنوان يك دستگاه ورودي

از انواع صفحه كليد مي توان به صفحه كليدهاي 101، 102 و 104 كليدي اشاره كرد. در شكل 1-3 نمونه اي 
از يك صفحه كليد مشاهده مي شود. وجود سطح پالستيكي موجود در اين صفحه كليد به مفاصل مچ دست 

فشار كمتري مي آورد و فرسايش مفاصل مچ و پنجه دست را كمتر مي كند. 

توجه: كامپيوترهاي كيفي داراي صفحه كليدهاي مختص به خود هستند كه چيدمان كليدها روي آن ها 
با صفحه كليدهاي استاندارد متفاوت است.

1- در واحد كارهاي بعدي در خصوص اينترنت توضيح داده مي شود.
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انواع كليدهاي صفحه كليد و كاربرد آن ها
كليدهاي تابعي: كليدهاي تابعي به صورت يك سطر و در باالترين قسمت صفحه كليد قرار گرفته اند اين 
كليدها قابل برنامه ريزي هستند و مي توان در هر برنامه اجراي بعضي از كارها را به آن ها سپرد. براي مثال، 
فشار دادن كليد F1 در بيشتر برنامه ها سبب ظاهر شدن برنامه راهنما1 مي شود. محل كليدهاي تابعي در 

شكل 2-3 نشان داده شده است.
 

شكل 3-2

كليدهاي تايپ: اين كليدها از حروف، ارقام و عاليم ويژه مورد استفاده متون گوناگون تشكيل شده اند و در 
برنامه نويسي و واژه پردازي، كاربرد زيادي دارند. همان طور كه در شكل 2-3 مشاهده مي كنيد روي كليدهاي 

تايپ، عاليم مورد استفاده در تايپ متون وجود دارد.

      تحقيق: موارد كاربرد كليدهاي تايپ را بنويسيد.

كليدهاي جهت دار2: از چهار كليد تشكيل شده كه در بعضي از برنامه ها سبب حركت مكان نما در چهارجهت 
صفحه نمايش مي شوند. محل قرار گرفتن اين كليدها در شكل 3-3 ديده مي شود در اغلب برنامه ها با استفاده 
از كليدهاي جهت دار و برخي كليدهاي مخصوص پرش، كاربران قادر به جابه جايي بيشتر در صفحه نمايشگر 

خواهند بود. اين كليدها شامل موارد زير است:
Home / End / Page Up / Page Down

 

1- Help
2- Arrow Keys
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شكل 3-3

تمرين: كليدهاي مخصوص پرسش را در صفحه كليد شناسايي كنيد.   

كليدهاي مربوط به بخش اعداد و ماشين حساب: با توجه به اينكه حجم بااليي از اطالعات به صورت عدد 
هستند، يك مجموعه با 17 كليد به صفحه كليد اضافه شده است. آرايش كليدهاي مذكور روي صفحه كليد 

مشابه اغلب ماشين هاي حساب است.
بار فشار دادن، بين دو حالت فعال و غيرفعال تغيير حالت  از هر  اين كليدها پس  كليدهاي دو حالته: 
مي دهند. براي مثال با فشار دادن كليد Caps Lock، اين كليد بين دو حالت فعال و غيرفعال تغييرحالت 
 Scroll مي دهد؛ اگر اين كليد فعال باشد، فشردن كليدهاي حروف، سبب تايپ حروف بزرگ مي شود. كليد

Lock در برخي برنامه ها كاربرد دارد. فعال بودن اين كليدها از طريق چراغ هاي كوچكي مشخص مي شود.

كليدهاي مالتي مديا: به صفحه كليدهاي جديد، كليدهايي اضافه شده كه با فشار دادن آن ها امكان كنترل 
پخش موسيقي، فيلم و اجراي برنامه مخصوص محيط اينترنت و .... فراهم مي شود.

تمرين: اثر فشار دادن كليد Num Lock را در صفحه كليد بررسي كنيد  

2-1-3 ماوس (Mouse) و انواع آن
پس از صفحه كليد كاربردي ترين وسيله ورودي ماوس است. با حركت دادن ماوس روي يك سطح صاف، 
عالمت اشاره گر1  آن در صفحه نمايش به حركت درمي آيد. با قراردادن اشاره گر روي موضوع موردنظر و فشار 
دادن كليدهاي ماوس مي توان موضوعي را انتخاب يا اجرا كرد. ماوس ها معموالً داراي دو يا سه كليد هستند 
و هر چه تعداد كليدها بيشتر باشد ماوس مي تواند وظايف بيشتري را انجام دهد. ماوس ها انواع مختلفي 

1- Pointer 
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دارند كه عبارتند از:
• ماوس استاندارد: اين نوع ماوس داراي يك توپ در قسمت تحتاني است كه موجب حركت اشاره گر روي 

صفحه نمايش مي شود )شكل 3-4(.
 

شكل 4-3 نمونه اي از يك ماوس استاندارد

• Track ball: در اين نوع ماوس توپ در قسمت فوقاني قرار دارد و مي توانيد آن را با انگشتان خود به 
حركت درآوريد. اين  وسيله براي  ميزهايي با فضاي محدود بسيار مفيد است )شكل 3-5(.

 

Track ball شكل 5-3 نمونه اي از يك

• ماوس نوري (Optical): در اين نوع ماوس حركت يك نور قرمز توسط ماوس احساس شده و به نسبت 
آن اشاره گر جابه جا مي شود. براي كار با ماوس نوري، لزوم استفاده از يك سطح صاف وجود ندارد؛ بنابراين 

مي توانيد كمي از كامپيوتر فاصله بگيريد و ماوس را روي هر سطحي به حركت درآوريد )شكل3-6(.
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شكل 6-3 نمونه اي از يك ماوس نوري

• ماوس بدون سيم: سيگنال الزم را به صورت امواج به كامپيوتر مي فرستد. ماوس بدون سيم مي تواند از 
نوع توپ دار يا نوري باشد )شكل 3-7(.

توجه: يك بار فشار دادن كليد سمت چپ ماوس را كليك و دو بار فشار دادن سريع و پي درپي آن 
را دابل كليك مي گويند.

 

شكل 7-3 نمونه اي از يك ماوس بي سيم

منتقل  ماوس  داخلي  به مدار  را  توپي  چرخش   حركت  غلتك هايي كه  و  توپي  داخل  ماوس  تمرين: 
مي كنند، شناسايي كنيد.

تمرين: دكمه هاي سمت چپ و راست ماوس را مشخص كرده و فشار دهيد.  

تمرين: محل اتصال كابل هاي ماوس و صفحه كليد را به كامپيوتر مشخص كنيد.  
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(Joystick) 3-1-3 اهرم هدايت
نام  به  هدايت  اهرم  خاصي  نوع  مي شود.  استفاده  كامپيوتري  بازي هاي  در  بيشتر  ورودي  دستگاه  اين  از 

GamePad نيز در بازار موجود است كه دكمه هاي  بيشتري  داشته و كنترل  كامل تري روي  بازي ها دارد.

                
 

GamePad ب- نمونه اي ازدستگاه    الف- نمونه اي از اهرم هدايت 
شكل 3-8 

4-1-3 پويشگر (Scanner) و انواع آن
يكي ديگر از انواع دستگاه هاي ورودي است كه به كمك آن مي توان تصاوير، متون و عكس ها را براي اصالح 
يا بايگاني در حافظه كامپيوتر ذخيره كرد. اين دستگاه به كمك تابش نور و انعكاس آن، اطالعات روي كاغذ 
را به كدهاي صفر و يك تبديل و به كامپيوتر ارسال مي كند. كيفيت تصوير پويشگر با واحد نقطه در اينچ 
(DPI) .1 سنجيده مي شود و منظور از آن تعداد نقاط جوهري است كه در واحد سطح ايجاد مي شود. هر چه 

تعداد اين نقاط بيشتر باشد، كيفيت و درجه وضوح تصوير بهتر خواهد بود.

شكل 9-3 نمونه اي از يك پويشگر به عنوان دستگاه ورودي

1- Dot Per Inch
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مطالعه آزاد
پويشگرها در انواع مختلفي عرضه مي شود:

• پويشگر مسطح يا تخت: از متداول ترين پويشگرهاي موجود است. در اين نوع هد پويش از روي سند 
عبور مي كند.

• پويشگرهاي تغذيه اي (Sheet-feed): اين نوع پويشگرها نظير يك چاپگر قابل حمل عمل مي كنند. در 
اين نوع، هد پويشگر ثابت است اما به جاي آن سند موردنظر براي پويش حركت مي كند.

• پويشگرهاي دستي (Handheld): در اين نوع، كاربر پويشگر را روي شئ ثابت حركت مي دهد.
• پويشگر استوانه اي يا غلتکي: اين نوع پويشگر بسيار بزرگ بوده و از آن بيشتر در مراكز انتشاراتي 
بزرگ استفاده مي شود. در اين نوع، غلتك، سند مذكور را حول هد پويش دوران مي دهد. با استفاده از اين 

پويشگر مي توان تصاويري با كيفيت باال تهيه كرد.

)Touchpad( 5-1-3 صفحه لمسي
روي صفحه كليد بسياري از كامپيوترهاي كيفي دستگاهي براي حركت اشاره گر وجود دارد كه به آن صفحه 
لمسي يا Touchpad مي گويند. اين صفحه نسبت به فشار دست حساس است و حركت انگشت دست روي 
آن باعث حركت اشاره گر در صفحه نمايش مي شود. در واقع از صفحه لمسي به جاي ماوس استفاده مي شود 

)شكل 3-10(. 
 

)Touchpad( شكل 10-3 نمونه اي از يك صفحه لمسي

)Light Pen( 6-1-3 قلم نوري
اين وسيله ظاهري شبيه به قلم دارد و به عنوان ابزاري براي طراحي و ترسيم اشكال و انتخاب گزينه هاي 

موجود در صفحه نمايش مورد استفاده قرار مي گيرد )شكل 3-11(.
     

شكل 11-3 نمونه هايي از قلم نوري
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)Digital Camera( 7-1-3 دوربين ديجيتالي
دوربين ديجيتالي مانند دوربين هاي معمولي كار مي كند، اما به جاي اينكه تصوير روي فيلم ذخيره شود روي 
حافظه دوربين ذخيره مي شود و مي توان تصاوير را به كامپيوتر منتقل كرده، سپس آن را ويرايش، چاپ يا 

ذخيره كرد. اين دوربين ها در دو نوع عكاسي و فيلم برداري موجود هستند.
 

شكل 12-3 نمونه اي از يك دوربين عكاسي ديجيتالي

شكل 13-3 نمونه اي از يك دوربين فيلم برداري ديجيتالي

8-1-3 دوربين وب )Web Cam( و انواع آن
اينترنت،  از  از دوربين هاي وب بسيار متداول شده است )شكل 14-3(. در زمان استفاده  امروزه استفاده 
كرد.  فراهم  سايرين  براي  را  خود  تصوير  مشاهده  امكان  خود،  كامپيوتر  به  دوربين  يك  نصب  با  مي توان 
دوربين هاي وب داراي مدل هاي ساده تا پيچيده هستند، استفاده از اين دوربين ها تنها به وب ختم نشده 
و امروزه شاهد به كارگيري اين نوع از دوربين ها در موارد متفاوت نظير كنترل ترافيك و تجارت هستيم. با 

نصب يك دوربين وب در مكان دلخواه، امكان مشاهده محل مذكور براي كاربر فراهم مي شود. 
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Web Cam شكل 14-3 نمونه هايي از

)Microphone( 9-1-3 ميكروفن
ابزاري است كه امكان ورود و ضبط صدا را براي شما فراهم مي كند.

 

شكل 15-3 ميكروفن

 2-3 دستگاه هاي خروجي

1-2-3 صفحه نمايش )Monitor( و انواع آن
صفحه نمايش، خروجي استاندارد هر سيستم كامپيوتري است كه به عنوان رايج ترين واحد خروجي شناخته 
1 و مسطحCRT ،2ها شبيه به دستگاه  CRT :مي شود. صفحه نمايش ها از نظر فناوري ساخت دو نوع هستند

1- Cathode Ray Tube
2- Flat



75 پيمانه مهارتي: مفاهيم پايه فناوري اطالعات     
واحدكار سوم: توانايي شناخت انواع دستگاه هاي ورودي و خروجي و كاربرد آن

تلويزيون و از جمله رايج ترين صفحه نمايش ها هستند. صفحه نمايش هاي مسطح، نازك و سبك بوده و 
فضاي بسيار كمتري را نسبت به CRT اشغال مي كنند. در فناوري ساخت صفحه نمايش هاي مسطح، معموالً 
1 استفاده مي شود. در صفحه نوع گاز پالسما، نوري كه از آن عبور مي كند موجب  LCD يا از گاز پالسما يا
پايدار شدن تصوير مي شود. در صفحه نمايش نوع LCD، عبور نور از مايع كريستالي موجب ظاهر شدن 

تصاوير مي شود.
براي ارزيابي صفحه نمايش ها بايد به ويژگي اندازه صفحه، درجه وضوح و Dot Pitch دقت كنيد.

         

 )LCD( شكل 17-3 صفحه نمايش مسطح                    CRT شكل 16-3 صفحه نمايش 

صفحه )Screen( و انواع آن
صفحه معموالً يك سطح مربع و مستطيل شكل است كه بر اساس طول و عرض سنجيده شده و از ديدگاه 
اندازه آن  باشد،  پيكسل هاي صفحه كمتر  تعداد  تقسيم مي شود. هر چه  انوا ع مختلفي  به  اندازه و وضوح 
نمونه 480×640  دارند كه  انواع مختلفي  اندازه  از ديدگاه  است، صفحه ها  و وضوح صفحه كمتر  بزرگ تر 

حالتي از آن است. 

اندازه صفحه
اندازه گيري حد فاصل يك زاويه و زاويه مخالف آن مشخص مي شود.  با  ناحيه قابل رؤيت صفحه نمايش 
صفحه نمايش هاي CRT را با دو عدد » اندازه صفحه و اندازه تصوير« مشخص مي كنند. در صفحه نمايش 
CRT تصوير تمام صفحه را پر نمي كند، بلكه حاشيه سياهرنگ اطراف صفحه را در بر مي گيرد لذا ناحيه 

را  صفحه  تمام  تصوير  مسطح،  نمايش هاي  صفحه  در  مي پوشاند.  را  آن  صفحه  كه  است  ناحيه اي  مفيد، 
مي پوشاند.

1- Liquid Crystal Display
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درجه وضوح
درجه وضوح يك صفحه1 به تعداد سلول تصويري يا پيكسل هاي2 آن بستگي دارد. پيكسل ها يا همان عناصر 
تصوير3 نقطه هايي هستند كه تصوير را روي صفحه به وجود مي آورند. تعداد اين نقطه ها در صفحه نمايش هاي 

مختلف، متفاوت است؛ تعداد نقطه ها هر چقدر بيشتر باشد صفحه از درجه وضوح بهتري برخوردار است.

Dot Pitch
منظور از Dot Pitch فاصله بين مركز يك جفت پيكسل رنگي مشابه است. صفحه نمايش هاي رنگي، تصاوير 
را با سه رنگ شكل مي دهند: قرمز، سبز و آبي. در آگهي هاي تبليغاتي به جاي ذكر اندازه دقيق پيكسل، 
 0/24 Dot Pitch بيان مي شود. صفحه نمايشي كه از )Dot Pitch معموالً فاصله بين مراكز پيكسل ها )يعني
نقطه ها  كه  چرا  است،  بهتر  ميلي متر   0/28  Dot Pitch با  نمايشي  صفحه  از  است،  برخوردار  ميلي متري 

كوچك تر و به هم نزديك تر هستند و در نتيجه از كيفيت باالتري برخوردارند.

 تمرين: صفحه نمايش يك كامپيوتر شخصي را شناسايي كنيد و تفاوت هاي بين صفحه نمايش هاي 
مسطح )LCD( و CRT را به صورت يك جدول بيان و رسم كنيد

2-2-3 چاپگر )Printer( و انواع آن
خروجي كامپيوتر به وسيله اين دستگاه روي كاغذ چاپ مي شود. چاپگرها به دو نوع ضربه اي4 و غيرضربه اي5  

تقسيم مي شوند.
در نوع ضربه اي، حروف و نوشته ها در اثر ضربه زدن هد6 چاپگر به ريبون )نواري آ غشته به جوهر( و برخورد 
آن به كاغذ پشت ريبون توليد مي شوند. از جمله معايب اين نوع چاپگرها توليد صداي زياد هنگام چاپ, 
چرخ  چاپگرهاي  مي توان  ضربه اي  چاپگرهاي  انواع  از  آن هاست.  خروجي  پايين  نسبتاً  كيفيت  و  سرعت  

آفتاب گردان، ماتريس نقطه اي7 و زنجيره اي را نام برد.
در نوع غيرضربه اي، چاپ خروجي به يكي از روش هاي حرارتي، جوهرافشاني يا ليزري صورت مي گيرد. اين 

چاپگرها بسيار كم صدا بوده و معموالً كيفيت خروجي بااليي دارند. 

1- Resolution 
2- Pixels
3- Picture Elements
4- Impact
5- Non-Impact
6- Head
7- Dot Matrix Printer
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شكل 18-3 چاپگر ماتريس نقطه اي

امروزه كمتر از چاپگرهاي ضربه اي استفاده مي شود  

)Ink Jet Printer( چاپگر جوهرافشان
روش كار اين نوع چاپگرها بدين ترتيب است كه با پاشيده شدن جوهر از روزنه هاي بسيار ريزي1 كه روي 
نوع  اين  ايجاد مي كنند.  سرعت در  را روي كاغذ  اشكال مختلف  واقع هستند،  )كارتريج2(  مخازن جوهر 
چاپگرها متفاوت است )به طور مثال 15 صفحه در هر دقيقه(؛ هزينه نگهداري آن ها به خاطر قيمت نسبتاً 
باالي جوهر و زود تمام شدن آن زياد است. چاپگرهاي جوهرافشان در 4 تا 6 رنگ ارايه مي شوند. چاپگر 6 

رنگ كيفيت بهتري را در طيف رنگ ها عرضه مي كند. 

  پس از پايان عمل چاپ نبايد بالفاصله به نوشته هاي چاپ شده دست زد، زيرا جوهر پخش مي شود 
بنابراين بايد مدتي را براي خشك شدن جوهر منتظر ماند.

 

شكل 19-3 چاپگر جوهرافشان
)Laser Printer( چاپگر ليزري

چاپگرهاي ليزري، معموالً از كيفيت باالتري نسبت به چاپگرهاي جوهرافشان برخوردارند، البته گران تر نيز 
الكترواستاتيك  از فرايند  با استفاده  ليزري شكل گيري تصاوير  به ويژه نوع رنگي آن ها. در چاپگر  هستند 

1- Nuzzle
2- Cartridge

نکته: 

نکته: 
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صورت مي پذيرد. اين فرايند همان فرايندي است كه در دستگاه هاي فتوكپي استفاده مي شود. اين چاپگرها 
بين 3 تا 30 صفحه در دقيقه قدرت چاپ دارند و از سرعت و كيفيت چاپ بااليي برخوردارند. چاپگر ليزري 
از دو سرعت متفاوت برخوردار است؛ چاپگر سريع تر براي تصاوير صرفاً سياه و سفيد و چاپگر با سرعت كم 
براي تصاوير رنگي است. چاپگر رنگي به چهار كارتريج نياز دارد، در حالي كه تعداد كارتريج در نوع سياه و 

سفيد فقط يك عدد است.
در حالت كلي براي سنجيدن سرعت چاپگرها برحسب نوع آن از واحدهاي مختلفي استفاده مي شود؛ كاراكتر 
در ثانيه1، كاراكتر در دقيقه2، خط در دقيقه3 و صفحه در دقيقه4 از انواع اين واحدها هستند. كيفيت چاپ 
چاپگرها نيز با واحد نقطه در اينچ يا (DPI).5 سنجيده مي شود و منظور از آن تعداد نقاط جوهري است كه 
در واحد سطح ايجاد مي شود؛ هر چه تعداد اين نقاط بيشتر باشد كيفيت و درجه وضوح چاپ بهتر خواهد 

بود )شكل 3-20(.
 

شكل 20-3 چاپگر ليزري

 

1200 dpi 600 و dpi ،300 dpi شكل 21-3 به ترتيب از چپ به راست مقايسه تفكيك پذيري

1- Character Per Second (CPS)
2- Character Per Minute (CPM)
3- Line Per Minute (LPM)
4- Page Per Minute (PPM)
5- Dot Per Inch
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تمرين: چاپگر يك كامپيوتر شخصي را شناسايي كنيد  

مطالعه آزاد
جوهر چاپگرهاي ليزري )تونر(

يكي از مهم ترين شاخص هاي يك چاپگر ليزري، تونر است. تونر يك نوع پودر الكتريكي شارژ شده است كه 
داراي دو عنصر اصلي رنگدانه و پالستيك است. رنگدانه ها تأمين كننده رنگ مورد نياز هستند

ترتيب  بدين  با پالستيك آميخته شده اند.  )در چاپگرهاي تك رنگ، رنگ مذكور مشكي است(. رنگدانه ها 
زماني كه تونر از بين غلتك هاي داغ عبور مي كند، گداخته مي شود. پودر در يك محفظه كوچك در داخل 
يك روكش قابل حركت ذخيره مي شود. چاپگر، تونر مورد نياز خود را از طريق واحد تأمين كننده از محفظه 

دريافت مي كند. نمونه اي از يك تونر در شكل 22-3 نمايش داده شده است.
 

شكل 22-3 نمونه اي از يك تونر

چگونه مي توان چاپگر مناسبي انتخاب كرد؟
بعضي از عواملي كه هنگام خريد چاپگر بايد به آن ها توجه كرد عبارت است از:

• سرعت خروجي: بيشتر چاپگرهاي ليزري مي توانند در هر دقيقه 8 تا 12 صفحه را چاپ كنند. اين 
نوشته هاي  و  رنگ ها  با  و متن هايي  تصاوير گرافيكي  دارد.  بستگي  نيز  آنچه كه چاپ مي كنيد  به  سرعت 
متفاوت با سرعت كمتري چاپ مي شوند. سرعت چاپگرهاي جوهر افشان نسبت به چاپگرهاي ليزري كمتر 
است، سرعت آن ها به آنچه كه چاپ مي كنند بستگي ندارد ولي در عوض ميزان كيفيت باالتر، سرعت را 

پايين مي آورد.
• رنگ: اگر نياز به چاپ رنگي داريد بايد چاپگرهاي رنگي تهيه كنيد. چاپگرهاي ليزري رنگي، قيمت بااليي 
دارند در حالي كه چاپگرهاي جوهرافشان رنگي، تنها اندكي از نوع سياه و سفيد گران تر هستند. بعضي از 
چاپگرهاي رنگي از سه و بعضي ديگر از چهار جوهر مختلف براي ساخت خروجي استفاده مي كنند. مزيت 
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چاپگرهايي با محفظه هاي جداگانه در اين است كه هنگام تمام شدن يك رنگ كافي است فقط آن محفظه 
عوض شود در حالي كه در چاپگرهايي با يك محفظه، هنگام تمام شدن يكي از رنگ ها بايد تمام محفظه 

يا كارتريج عوض شود.
• قيمت نهايي: قيمت نهايي نيز يكي از عواملي است كه بايد به آن توجه كرد. براي چاپگرهاي جوهرافشان 
از كارتريج جوهر و براي چاپگرهاي ليزري از كارتريج هاي تونر استفاده مي شود. مي توان قيمت هر صفحه 

چاپ شده را بر مبناي هزينه هاي لوازم مصرفي محاسبه و تعيين كرد.

3-2-3 رسام )Plotter( و انواع آن
از رسام بيشتر براي چاپ نقشه ها و نمودارها استفاده مي شود. از آنجايي كه چاپگرها حداكثر كاغذهايي به 
ابعاد A3 را مي توانند چاپ كنند و در كارهاي نقشه كشي به ابعادي بيش از آن نياز است )مثاًل ابعاد A0( لذا 
به منظور توليد خروجي هاي بزرگ از رسام ها استفاده مي شود. رسام ها براساس داشتن يا نداشتن قلم به دو 

گروه تقسيم مي شوند؛ رسام هايي كه از قلم براي رسم خروجي استفاده مي كنند،
Pen Plotter و رسام هايي كه در آن ها از كاغذ خاصي با پوشش ويژه استفاده مي شود، پالتر الكترواستاتيك1  
ناميده مي شوند. الگوي تصوير مورد نظر روي كاغذ منتقل شده و در آن نقاط، بار الكتريكي ايجاد مي كند 
كه در گذر از تونر2 باعث جذب آن مي شود و با تثبيت جوهر شكل ايجاد مي شود. در شكل 23-3 نمونه اي 

از يك رسام مشاهده مي شود.
 

شكل 23-3 رسام

4-2-3 بلندگو )Speaker( و انواع آن
امروزه روي تمام كامپيوترها بلندگو وجود دارد كه از آن براي پخش موسيقي و اصوات استفاده مي شود و به 

طور كلي در سه نوع مختلف وجود دارد:
• بلندگوي كوچكي كه به منظور پخش بوق ها و صداهاي خاص كامپيوتر توسط شركت سازنده در جعبه 

1- Electrostatic
2- Toner
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)Case( گذاشته شده است. 
مي شوند  اضافه  شخصي  كامپيوتر  به  كاربر،  نياز  به  بسته  و  دارند  قرار  جعبه  از  خارج  كه  بلندگوهايي   •"

)شكل الف- 3-24(.
• بلندگوهايي به فرم گوشي كه با نام هدفن شناخته مي شوند. اين نوع بلندگوها نيز بسته به نياز كاربر، به 

كامپيوتر شخصي اضافه مي شوند )شكل ب- 3-24(.
         

         الف- نمونه اي از يك بلندگو                  ب- نمونه اي از يك هدفن
شكل 3-24 

 3-3 دستگاه هاي ورودي/خروجي

1-3-3 صفحه نمايش لمسي )Touch Screen( و انواع آن
نحوه به كارگيري اين وسيله بدين گونه است كه كاربر براي انتخاب هر يك از گزينه هاي پيشنهاد شده در 
صفحه نمايش، آن را با انگشتان خود در صفحه نمايش لمس مي كند. انواع صفحات لمسي شامل صفحات 

لمسي/ مقاومتي، صفحات خازني و نمونه هاي مبتني بر اشعه مادون قرمز است.
 

شكل 25-3 نمونه اي از يك صفحه نمايش لمسي
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2-3-3 برد هوشمند )Smart Board( و انواع آن
برد هوشمند، يكي از مدرن ترين سيستم هاي كمك آموزشي عصر حاضر است و با برخورداري از قابليت هاي 

ويژه عالوه بر مراكز آموزشي، مورد استفاده سالن هاي كنفرانس و دفاتر مديران قرار مي گيرد.
زماني كه اين برد به كامپيوتر متصل است مانند يك صفحه نمايش بزرگ حساس به تماس دست در اختيار 
كاربر بوده و مي تواند با حركت دست، موضوعات و داده هاي نمايش يافته روي آن را انتخاب يا جابه جا كند. 
انواع مختلفي از اين نوع بردها وجود دارد كه اكثر آن ها از نظر عملكرد تفاوت چنداني با يكديگر ندارند مگر 
در موارد خاص مثاًل در خصوص كار با يك نرم افزار جديد. تفاوت اصلي اين بردها در نحوه قرار گيري، اندازه 
و وضوح تصوير آن هاست. اين نوع برد در انواع ديواري، تخته پايه دار و روميزي موجود است. نمونه هايي از 

اين بردها در شكل 26-3 نمايش داده شده است.
 

شكل 26-3 نمونه هايي از برد هوشمند

و  دست  تماس  به  حساس  دستگاه هاي  جزو  هوشمند،  برد  و  لمسي  نمايش  صفحه  دستگاه هاي    
انگشت محسوب مي شوند كه در اصطالح به آن ها Finger Touch گفته مي شود.  

از انواع ديگر دستگاه هاي ورودي/ خروجي مي توان به مودمCDWriter ،1 و حافظه Flash اشاره كرد.

1- راجع به مودم در واحد كارهاي بعدي توضيح داده شده است.

نکته: 
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 Learn in English

Input Device: Any machine that imports data into a computer. For Example, a keyboard is 

an input device. Input devices other than the keyboard are sometimes called alternate input 

devices. Mice, trackballs, and light pens are all alternate input devices.

Output Device: Any machine which is capable of representing information from a computer. 

This includes display screens, printers, plotters, and ... . 
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 واژه نامه

Alternateانتخابي

Arrow Keysكليدهاي جهت دار

Capableقابليت داشتن

CRT (Cathod - Ray - Tube)محفظه اشعه كاتد

DPI (Dot Per Inch)نقطه در اينچ

Flatمسطح

Functional Keysكليدهاي تابعي

Helpراهنما

Impactضربه اي

Importوارد كردن

Includeشامل شدن

Informationاطالعات

Ink Jet Printerچاپگر جوهرافشان

Input Deviceدستگاه ورودي

Joystickاهرم هدايت

Keyboardصفحه كليد

Laser Printerچاپگر ليزري

LCD (Liquid Crystal Display)نمايش كريستال مايع

Machineدستگاه

Monitorصفحه نمايش

Non-Impactغيرضربه اي

Pixelسلول تصويري

Plotterرسام

Pointer اشاره گر

Portableقابل حمل
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Printerچاپگر

Representنمايش دادن

Resolutionوضوح، تفكيك پذيري

Scannerپويشگر

Toggle Keysكليدهاي دوحالته
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 خالصه مطالب

• صفحه كليد متداول ترين وسيله  ورودي است كه از آن براي وارد كردن اطالعات، برنامه ها و دستورها 
به كامپيوتر استفاده مي شود. 

• ماوس پس از صفحه كليد، كاربردي ترين وسيله ورودي محسوب مي شود. با حركت دادن ماوس روي 
يك سطح صاف، عالمت اشاره گر آن در صفحه نمايش به حركت درمي آيد. با قرار دادن اشاره گر روي 

موضوع مورد نظر و فشار دادن كليدهاي ماوس مي توان موضوعي را انتخاب يا اجرا كرد. 
• اهرم هدايت بيشتر در بازي هاي كامپيوتري استفاده مي شود.

• پويشگر يكي ديگر از انواع دستگاه هاي ورودي است كه به كمك آن مي توان تصاوير، متون و عكس ها 
را براي اصالح يا بايگاني در حافظه كامپيوتر ذخيره كرد. 

• ميكروفن ابزاري است كه امكان ورود صدا را براي شما فراهم مي كند.
• دوربين ديجيتالي وسيله اي است كه براي گرفتن تصاوير يا عكس هاي زنده و انتقال مستقيم آن ها به 

داخل كامپيوتر شما كمك مي كند.
• چاپگر دستگاهي است كه خروجي كامپيوتر را روي كاغذ چاپ مي كند. چاپگرها به دو نوع ضربه اي و 
غيرضربه اي تقسيم مي شوند. از انواع چاپگرهاي ضربه اي مي توان چاپگرهاي چرخ آفتابگردان، ماتريس 
نقطه اي و زنجيره اي را نام برد و از انواع چاپگرهاي غيرضربه اي مي توان چاپگرهاي حرارتي، جوهرافشان 

و ليزري را نام برد.
• از رسام بيشتر براي چاپ نقشه ها و نمودارها استفاده مي شود. رسام ها بر اساس داشتن يا نداشتن قلم 

به دو گروه تقسيم مي شوند.
• صفحه نمايش، خروجي استاندارد هر سيستم كامپيوتري است كه به عنوان رايج ترين واحد خروجي 

    .)Flat( و مسطح CRT :شناخته مي شود. صفحه نمايش ها از نظر فناوري ساخت دو نوع هستند
• بلندگو ابزاري است كه امكان شنيدن اصوات و موسيقي را براي شما فراهم مي كند.

گزينه هاي  از  انتخاب هر يك  براي  كاربر  كه  است  گونه  بدين  لمسي  نمايش  كارگيري صفحه  به   •
پيشنهاد شده در صفحه نمايش به سادگي آن را با انگشتان خود در صفحه نمايش لمس مي كند.
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 آزمون نظري 

1- كدام يك از دستگاه هاي زير به عنوان دستگاه ورودي اطالعات محسوب نمي شود؟  
)Mouse( ب- ماوس    )Joystick( الف- اهرم هدايت  

د- چاپگر    )Scanner( ج- پويشگر  
2-براي انتقال تصاوير به حافظه كامپيوتر، از چه دستگاهي استفاده مي شود؟

)Scanner( ب- پويشگر    )Mouse( الف- ماوس  
)Keyboard( د- صفحه كليد    )Joystick( ج- اهرم هدايت  

3- دستگاه پويشگر )Scanner( بر چه اساسي كار مي كند؟
ب- جريان مغناطيسي الف- جريان الكتريكي     

د- جريان الكترومغناطيسي ج- تابش نور      
TouchPad -4 بيشتر در كامپيوترهاي .................. استفاده مي شود. 

د- روميزي ج- بزرگ   ب- كوچك  الف- كيفي   
5- كدام يك از دستگاه هاي زير امكان ورود صدا را براي شما فراهم مي كند؟

TouchPad -د ج- ميكروفن  ب- پويشگر  الف- اهرم هدايت   
6- ........ وسيله اي است كه با كمك آن مي توان در زمان استفاده از اينترنت امكان مشاهده تصوير خود را 

براي سايرين فراهم كرد. 
ب- دوربين وب الف- دوربين ديجيتالي     
د- اهرم هدايت ج- پويشگر      

7- از صفحه كليد براي وارد كردن ......... به كامپيوتر استفاده نمي شود.
د- تصوير ج- برنامه ها  ب- دستورها  الف- داده    

8- كدام يك از چاپگرهاي زير داراي بيشترين سرعت چاپ است؟ 
ب- چاپگر ماتريس نقطه اي الف- چاپگر ليزري      
د- چاپگر چرخ آفتابگردان ج- چاپگر جوهرافشان     

9- كدام يك از دستگاه هاي زير خروجي است؟ 
ب- پويشگر الف- صفحه كليد      

د- اهرم هدايت ج- رسام       
10- براي چاپ نقشه ها و نمودارها از ................ استفاده مي كنند. 

ب- رسام الف- چاپگر ماتريس نقطه اي     
د- چاپگرهاي جوهرافشان  ج- چاپگرهاي ليزري     
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11- كدام  يك واحد سنجيدن سرعت چاپگر نيست؟
ب- كاراكتر در دقيقه  الف- خط در دقيقه      

د- تعداد پيكسل  ج- كاراكتر در ثانيه      
12- كيفيت چاپ چاپگرها با واحد ............... سنجيده مي شود.

PPI -د   PPM -ج   DPI -ب  LPM -الف  
13- صفحه  نمايش ها از نظر فناوري ساخت به دو نوع ............ و .............. تقسيم مي شوند. 

LCD ـ Color -ب    FLAT ـ  CRT-الف  
CRT ـ Mono Chrome -د     RGB ـ CRT -ج  

14- كدام يك از چاپگرهاي زير ضربه اي است؟
ب- چاپگر ليزري الف- چاپگر جوهرافشان     
د- چاپگر حرارتي ج- چاپگر ماتريس نقطه اي     

15- كدام يك از چاپگرهاي زير غيرضربه اي است؟
ب- چاپگر ماتريس نقطه اي  الف- چاپگر ليزري      

د- چاپگر زنجيره اي ج- چاپگر چرخ آفتابگردان     
16- صفحه نمايش هاي رنگي تصاوير را با سه رنگ شكل مي دهند: 

ب- قرمز، زرد و آبي   الف- قرمز، سبز و آبي      
د- سياه، زرد و آبي  ج- آبي، سفيد و قرمز     

17- كدام يك از دستگاه هاي زير به عنوان دستگاه ورودي اطالعات محسوب مي شود؟
)Printer( ب- چاپگر    )Mouse( الف- ماوس  

)Monitor( د- صفحه نمايش    )Speaker( ج- بلندگو  
18-كدام دستگاه براي بازي هاي كامپيوتري استفاده مي شود؟

د- ماوس ج- صفحه كليد   ب- پويشگر  الف- اهرم هدايت   
19- برد هوشمند يك دستگاه ....................... و قلم نوري يك دستگاه ........... است.

ب- خروجي - ورودي الف- ورودي - ورودي     
د- ورودي / خروجي - ورودي ج- ورودي / خروجي - خروجي    

20-تجهيزات تشكيل دهنده كدام يك از ماوس ها شامل گوي نيست؟
 Trackball -ب الف- ماوس استاندارد     

د- ماوس بدون سيم ج- ماوس نوري      
21-كليد Num Lock جزو كدام يك از مجموعه كليدهاي صفحه كليد است؟

ب- كليدهاي دوحالته الف- كليدهاي جهت دار    
د- كليدهاي مربوط به توابع و عمليات خاص ج- كليدهاي مالتي مديا    
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22- Any machine which is capable of representing information from a computer:

 a- Input device

 b- Alternate Input device

 c- Output device

 d- Input/Output device

23- انواع كليدهاي صفحه كليد و كاربرد آن ها را توضيح دهيد.
24- انواع ماوس را نام برده و تفاوت بين آن ها را بيان كنيد.

25-تفاوت رسام و چاپگر را توضيح دهيد.
26- انواع بلندگو را نام برده و كاربرد آن ها را توضيح دهيد.

 آزمون عملي 

1- انواع كليدهاي صفحه كليد را شناسايي كنيد.
2- بلندگو را در يك كامپيوتر شخصي شناسايي كنيد.

3- انواع صفحه نمايش را در هنرستان خود شناسايي كنيد.



                 
           

                                         / / ر       

واحد كار چهارم

توانايي شناخت برد اصلي و اجزاي 
تشكيل دهنده آن

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
محل قرار گرفتن CPU و RAM را روي برد اصلي تشخيص دهد.
محل قرار گرفتن ساير كارت ها را روي برد اصلي تشخيص دهد.

كنترل كننده ها و رابط مربوط به برق سيستم را توضيح دهد.
درگاه هاي سري، موازي و USB را توضيح دهد.

باتري پشتيبان را توضيح دهد.
گذرگاه هاي داده ، كنترل و آدرس را توضيح دهد.

جامپرها را توضيح دهد.

نظري

2

عملي

4

زمان )ساعت(



91 پيمانه مهارتي: مفاهيم پايه فناوري اطالعات     
واحدكار چهارم: توانايي شناخت برد اصلي و اجزاي تشكيل دهنده آن

 كليات
نقش پردازشگر )CPU( در كامپيوتر مشابه نقش مغز در انسان است. به همين طريق، تمام اجزاي كامپيوتر 
فراهم  ارتباطات  و  اتصاالت  اين  براي  را  زمينه  اصلي1  برد  باشند.  متصل  پردازشگر  يعني  آن  مغز  به  بايد 
مي كند. پردازشگر روي برد اصلي قرار گرفته و سيم هاي نازك از آن به تمام اجزاي كامپيوتر كشيده شده  
 است كه يا روي برد اصلي قرار دارند )نظير RAM( يا از طريق اتصاالت مخصوص به برد اصلي متصل هستند 

)نظير صفحه نمايش(. در اين واحدكار با برد اصلي و اجزاي تشكيل دهنده آن آشنا مي شويد.

 1-4 برد اصلي )Mother Board( و انواع آن
 RAM و CPU برد اصلي مهم ترين بخش سيستم كامپيوتري به حساب مي آيد و تمام قطعات ديگر مانند
است  كامپيوتر  قطعات  تمامي  ارتباط دهنده  و  كنترل كننده  اصلي  برد  واقع  در  مي دهد.  جاي  خود  در   را 
)شكل 1-4(. به وسيله اين بخش اجزايي مثل CPU، حافظه اصلي، حافظه جانبي، وسايل خارجي از قبيل 

ماوس و صفحه كليد و صفحه نمايش با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند.
امروزه بردهاي اصلي را براساس معيارهاي مختلفي تقسيم بندي مي كنند، از جمله نوع و تعداد جايگاه هاي 
CPU و RAM، توانايي اتصال و ارتباط با دستگاه هاي خارج از Case، تعداد قطعات نصب شده روي برد2   

اصلي توسط شركت سازنده و ...
ليست تعدادي از معتبرترين محصوالت ارايه شده در خصوص برد اصلي به شرح زير است:

ASUS, Gigabyte, MSI, ASROCK, ELITEGROUP, SOLTEK, BIOSTAR, MERCURY,  

SAPPHIRE, PC CHIPS, ATC 7010

 

)Mother Board( شكل 1-4 نمونه اي از يك برد اصلي

1- Motherboard
2- On Board
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CPU 2-4 جايگاه ويژه 
محل نصب پردازنده مركزي )CPU( كامپيوتر را در اصطالح سوكت1 مي گويند كه با توجه به CPU و برد 
اصلي آن نيز متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اگر پردازنده از نوع پنتيوم IV باشد برد اصلي نيز بايد از نوع 
سازگار با آن انتخاب شود. در بردهاي اصلي مخصوص CPU هاي پنتيوم II جايگاه CPU به فرم كارتي است 
كه در اين حالت CPU به صورت ايستاده در شكافي روي برد قرار مي گيرد. در مدل هاي جديدتر CPUهاي 

پنتيوم از جايگاه خوابيده استفاده مي شود )شكل 4-2(.
   

شكل 2-4 نمونه هايي از محل نصب CPU واقع در برد اصلي

براي اتصال CPU به برد اصلي، سوزن ها و خارهايي در قسمت تحتاني CPU تعبيه شده است كه به 
اين سوزن ها در اصطالح پين2 گفته مي  شود.

مطالعه آزاد
توليدكنندگان برد اصلي در برخي حاالت، فهرست بردهاي اصلي توليدي خود را بر اساس نوع سوكتي كه 
برد اصلي حمايت مي كند، ارايه مي كنند. به عنوان مثال سوكت 478 مخصوص CPUهاي پنتيوم چهار و 
سوكت A مخصوص CPUهاي مدل Athlon است. اكثر كاربردهاي تجاري، كاربران تفاوت مشهودي را در 
ارتباط با سرعت بين دو پردازنده Athlon و پنتيوم چهار مشاهده نمي كنند در حالي كه ممكن است تفاوت 
قيمت آن ها مشهود باشد. به هر حال نوع و سرعت پردازنده اي كه مي تواند همراه يك برد اصلي استفاده 

شود، يكي از نكات مهم در رابطه با انتخاب برد اصلي است.
سوكت جديد شركت Intel كه به آن سوكت 775 يا T گفته مي شود، از نظر ظاهري با سوكت هاي قبلي 
اين شركت تفاوت دارد. اين تفاوت در اختالف بسيار زياد بين پين هاي اتصال CPU و برد اصلي است كه 
از 478 به 775 عدد ارتقا يافته است. CPU نوع LGA 775، هيچ كدام از پين هاي متعارف ديگر CPUها را 
ندارد، اما به جاي آن در كف صاف آن تعداد بسيار زيادي نقطه به چشم مي خورد. در اين حالت پين هاي 

1- Socket
2- Pin

نکته: 
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مكانيزم  به وسيله   CPU اين  است.  تعبيه شده  آن  اصلي مخصوص  برد  روي   CPU به جاي  اتصالي الزم 
قفل داري كه نسبت به انواع قبلي كارايي بهتري دارد در جاي خود محكم مي شود. شركت Intel قصد دارد 
دو سوكت جديد براي پردازنده هاي خود كه از معماري Nehalem بهره مي برند، به بازار عرضه كند. از طرف 
 ديگر، شركت AMD نيز سوكت جديدي به نام AM3 در راه دارد. دو سوكت جديد شركت Intel با نام هاي 

Socket B و Socket H عرضه مي شوند.

 
تمرين: محل قرار گرفتن CPU را روي يك برد اصلي بررسي كنيد.  

RAM 3-4 شكاف ويژه 
محل قرارگيري RAM نوعي شكاف است كه بستگي به پشتيباني مقدار RAM و نوع دارد، يعني هر نوع 
RAM بايد روي پايه هاي مخصوص خود نصب شود و برد اصلي نيز شكافي براي نصب RAM مربوطه داشته 

باشد. 

RAM شكل 3-4 نمونه اي از شكاف مخصوص حافظه

مطالعه آزاد
تراشه هاي حافظه در كامپيوترهاي شخصي در آغاز از يك پيكربندي مبتني بر Pin استفاده مي كردند. اين 
پيكربندي مي توانست به صورت لحيم كاري درون حفره هايي روي برد اصلي يا اتصال به يك سوكت كه خود 
به برد اصلي متصل شده است، باشد. همزمان با افزايش حافظه تعداد تراشه هاي مورد نياز، فضاي زيادي از 
برد اصلي را اشغال مي كردند. از اين روش تا زماني كه ميزان حافظه حداكثر 2 مگابايت بود استفاده مي شد. 
براي حل مشكل فوق قرار دادن تراشه هاي حافظه به همراه تمام عناصر و اجزاي حمايتي در برد مدار چاپي 
مجزا )Printed Circuit Board( بود، اين برد با استفاده از نوع خاصي از كانكتور كه به آن بانك حافظه گفته 

مي شود به برد اصلي متصل مي شوند. به طور كلي دو نوع بانك حافظه وجود دارد كه عبارتند از:
  1 SIMM •

1- Single Inline Memory Module
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1 DIMM •
SIMMها در دو نوع 30 پين و 72 پين ساخته شده اند. SIMMهاي 30 پين در كامپيوترهاي 386، 486 

قديمي و SIMMهاي 72 پين در 486هاي جديدتر و پنتيوم به كار برده شده اند.
DIMMها جديدترين ماژول هاي حافظه هستند كه براي افزايش ظرفيت و كارايي داراي 168 و 184 پين 

ارتباطي هستند.
مثاًل حافظه SDRAM به صورت DIMM عرضه مي شود. در شكل 3-4 محل قرار گرفتن RAM نشان داده 

شده است.

تمرين: محل قرار گرفتن RAM را روي يك برد اصلي مشخص كنيد.  

 4-4 شكاف ويژه كارت ها
يكي ديگر از موارد قابل توجه در برد اصلي، پشتيباني از كارت هاي توسعه2 است. اين كارت ها مدارهايي 
متشكل از اجزاي الكترونيكي گوناگون هستند كه اطالعات ديجيتالي كامپيوتر را به شكل قابل درك انسان 

و برعكس تبديل مي كنند.
برد اصلي داراي تعدادي شكاف توسعه3 است كه كارت هاي توسعه نظير كارت هاي گرافيكي، صوتي و غيره 

)در واحدكارهای بعدی راجع به انواع كارت ها توضيح داده شده است( در داخل آن قرار مي گيرند.
. AGP و PCI ،ISA  : سه نوع شكاف توسعه وجود دارد

4: معموالً سياهرنگ بوده و نوعي شكاف قديمي براي كارت هاي توسعه است. اين شكاف در حال  ISA شكاف
حاضر كاربرد چنداني ندارد و بعضي از بردهاي اصلي فاقد آن هستند.

 

شكل 4-4 نمونه اي از يك كارت كامپيوتري

1- Dual Inline Memory Module
2- Expansion Cards
3- Expansion Slot
4- Industry Standard Architecture
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1: معموالً سفيد رنگ هستند و دستگاه هاي جانبي را به برد اصلي متصل مي كنند. براي  PCI شکاف هاي
مثال، كارت صوتي مي تواند به يكي از اين شكاف ها متصل شود و آنگاه مي توانيد بلندگوها و ميكروفن را از 

پشت Case به آن متصل كنيد.
2: معموالً قهوه اي رنگ است و كارت گرافيك AGP در داخل آن قرار مي گيرد. AGP شکاف

 

شكل 5-4 مجموعه اي از شكاف هاي توسعه متداول روي برد اصلي

PCI و AGP را مشخص كنيد. ،ISA تمرين: روي يك برد اصلي شكاف هاي  

بيشتر بردهاي اصلي داراي شكاف هاي PCI و AGP هستند و ممكن است شكاف ISA نيز داشته 
باشند

 )IDE-PORT-SERIAL( 5-4 درگاه سريال 
يكي از متداول ترين روش هاي موجود به منظور اتصال يك دستگاه به كامپيوتر درگاه )پورت( سريال است. 
بيشتر كامپيوترها داراي دو درگاه سري 9 پين هستند، در حالي كه كامپيوترهاي قديمي داراي يك درگاه 
9 پين و يك درگاه 25 پين هستند. اين درگاه ها غالباً براي دستگاه هاي جانبي از قبيل ماوس، پويشگر و 
غيره مورد استفاده قرار مي گيرند. درگاه سريال، داده ها را به صورت سريال )دنبال هم( ارسال يا دريافت 
مي دارد. در چنين حالتي يك بايت از اطالعات به صورت هشت بيت يكي پس از ديگري ارسال خواهند 

1- Peripheral Component Interface
2- Accelerated Graphics Port

نکته: 
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شد هر درگاه سري مي تواند 115 كيلوبايت در ثانيه يا حداكثر 300 كيلوبايت در ثانيه داده را منتقل كند. 
COM2 و ... مي شناسد. ،COM1 كامپيوتر درگاه هاي سري را به عنوان

 

شكل 6-4 نمونه اي از يك درگاه سريال

 )IDE-PORT-PARALLEL( 6-4 درگاه  موازي 
در بيشتر كامپيوترهاي روميزي از درگاه موازي براي اتصال به چاپگرها استفاده مي شود. اين درگاه قادر 
است 50 تا 100 كيلوبايت داده را در هر ثانيه جا به جا كند. اين سرعت براي انتقال داده ها با سرعت متوسط 
،LPT1 پين هستند و تحت عنوان  داراي 25  نظير چاپ كافي است. درگاه هاي موازي  انجام كارهايي   و 

LPT2 و ... شناخته مي شوند. صفحه نمايش بخصوص CRT كه درجه وضوح كمتري دارند با درگاه 15 پين 

اتصال پيدا مي كنند. 
    

شكل 7-4 نمونه اي از يك درگاه موازي

طراحي همه درگاه هاي موازي يكسان نيست. كامپيوترهاي جديد داراي يك درگاه با قابليت هاي پيشرفته )يا 
به اختصارECP(1هستند كه داراي سرعت انتقال باالتر و كارايي دو برابر درگاه هاي موازي معمولي هستند.

تمرين: روي يك برد اصلي درگاه هاي سري و موازي را مشخص كنيد.  

 )Universal Serial Bus( USB 7-4 درگاه 
كامپيوترهاي )روميزي و Laptop( معموالً داراي حداقل دو درگاه USB هستند. اين درگاه قادر است تا 12 
مگابيت داده را در هر ثانيه جابه جا كند. درگاه USB براي اتصال اكثر دستگاه هاي جانبي )از قبيل ماوس، 

1- Enhanced Capabilities Port 
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صفحه كليد، پويشگر، دوربين ديجيتالي و غيره( به كار مي رود. مي توان درگاه USB را در پشت يا جلوي 
جعبه )Case( مشاهده كرد و در ادامه رابط USB دستگاه موردنظر را به آن  متصل كرد.

 

USB شكل 8-4 درگاه

تمرين: درگاه USB را در يك كامپيوتر شخصي شناسايي كنيد.  

تحقيق: در صورتي كه برد اصلي صرفاً داراي يك درگاه USB باشد و بخواهيم تجهيزات بيشتري به 
آن متصل كنيم چه بايد كرد؟ در اين رابطه تحقيق كنيد.

 8-4 منبع تغذيه 
كامپيوتر  استفاده  مورد  ولتاژ  به  شهري  ولت   220 ولتاژ  تبديل  جهت  ترانسفورماتورهايي  از  تغذيه  منبع 
تشكيل شده است. برق توسط كابل برق از منبع تغذيه به تمام واحدها فرستاده مي شود. منبع تغذيه را 
برحسب مقدار توان آن برحسب وات مي سنجند. به طور مثال منابع تغذيه w ،300 w 350 و w 400 و ... 

 

شكل 4-9

)Power Controller( 9-4 كنترل كننده برق 
اين كنترل كننده كه روي برد اصلي نصب مي شود، براي كنترل برق منتقل شده از منبع تغذيه به برد اصلي 
استفاده مي شود. در واقع برد اصلي و كليه قسمت هاي كامپيوتر كه به صورت مستقيم روي برد اصلي نصب 
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مي شوند، از اين درگاه تغذيه مي شوند. درگاه هاي مخصوص برق سيستم با توجه به نوع برد اصلي متفاوت 
هستند. بردهاي قديمي همگي داراي درگاهي با نام AT بودند، اما بردهاي جديد از نوع ATX هستند. 

 

شكل 4-10

)Data Bus( 10-4 گذرگاه1 داده 
اين  خطوط  سيم هاي بسيار ظريفي هستند كه CPU با استفاده از آن ها داده را با حافظه اصلي و دستگاه هاي 
ورودي و خروجي مبادله مي كند. ريزكامپيوترها داراي گذرگاه هاي 8، 16، 32 و 64 بيتي هستند يعني 
هر بيت از يك خط عبور مي كند؛ براي مثال اگر كامپيوتر 32 بيتي باشد يعني گذرگاه داده آن از 32 خط 

انتقال تشكيل شده است.

)Control Bus( 11-4 گذرگاه كنترل 
خطوطي هستند كه از طريق آن ها سيگنال هاي كنترلي توسط واحد كنترل براي نظارت بر عمليات كامپيوتر 
به تمام بخش هاي كامپيوتر )از قبيل حافظه  اصلي، ورودي ها، خروجي ها و غيره( فرستاده مي شود. به عنوان 
مثال با قرار گرفتن آدرس روي گذرگاه آدرس، يك سيگنال كنترلي روي گذرگاه كنترل قرار مي گيرد و 

مشخص مي كند كه عمليات موردنظر روي حافظه خواندن است يا نوشتن. 

)Address Bus( 12-4 گذرگاه آدرس 
به خطوطي گفته مي شود كه CPU با استفاده از آن ها، آدرس خانه هاي مختلف حافظه RAM را مشخص 
مي كند تا امكان دستيابي مستقيم به آن خانه ها فراهم شود. هر چه تعداد پايه ها يا خطوط گذرگاه آدرس 
بيشتر باشد، امكان دسترسي به خانه هاي بيشتري از RAM فراهم مي شود. براي مثال اگر تعداد خطوط 

گذرگاه آدرس برابر با 20 باشد، مي توان 220 خانه از حافظه اصلي را آدرس دهي كرد.
 

1- به مسيرهاي ارتباطي CPU با حافظه اصلي و دستگاه هاي ورودي- خروجي گذرگاه گفته مي شود.
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CPU شكل 11-4 انواع گذرگاه هاي

)On Board( 13-4 تراشه هاي موجود روي برد اصلي 
تراشه هاي  از  يكي  دارد.  برعهده  را  شده  استفاده  شكاف هاي  و  حافظه  پردازنده،  كنترل  مسئوليت  تراشه 
موجود روي برد اصلي، كنترل كننده نحوه اتصال دستگاه هاي ورودي/خروجي است كه مهم ترين وظيفه 
آن كنترل گرداننده ديسكت، صفحه كليد، ماوس و درگاه هاي سريال و موازي است. بردهاي اصلي جديد 
داراي تراشه هايي براي درگاه USB، كارت صدا، كارت شبكه و مودم و كارت گرافيكي هستند؛ در اين حالت 

درگاه هاي مخصوص براي اتصال به اين نوع قطعات از طريق برد اصلي تأمين مي شود.

)Backup Battery( 14-4 باتري پشتيبان 
1 و ساعت كامپيوتر را فراهم مي سازد.  CMOS باتري برد اصلي، جريان برق مورد نياز براي حفظ تنظيمات

اين نوع باتري ها معموالً حدود 5 تا 10 سال كار مي كنند، بدون آنكه نياز به تعويض داشته باشند.

شكل 12-4 نمونه اي از يك باتري پشتيبان

تمرين: روي يك برد اصلي باتري پشتيبان را شناسايي كنيد.  

1- Complementary Metal-Oxide Semiconductor
CMOS يك حافظه دايم است كه ظرفيت آن حدود 64 بايت است. در CMOS مشخصات سخت افزارهاي مهمي چون صفحه كليد، 

هاردديسك، RAM و غيره نگهداري مي شود؛ همچنين ساعت و تاريخ كامپيوتر نيز روي اين حافظه ذخيره مي شود.
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 15-4 جامپرها )Jumpers(  و كاربرد آن ها
)اتصال دهنده(  با تغيير محل روكش پالستيكي  يا جافنرها، پين هايي روي برد اصلي هستند و  جامپرها 

مخصوص جامپر تنظيم شده و اعمال مختلفي انجام مي دهند كه عبارتند از: 
• تعيين سرعت CPU روي برد اصلي

• تنظيم مقدار ولتاژ الزم براي CPU خاص
• انتخاب اندازه RAM در بعضي از بردهاي اصلي

• پاك كردن اطالعات CMOS و غيره 
محل قرارگيري صحيح جامپرها در دفترچه راهنماي همراه برد اصلي عرضه مي شود. 

بردهاي اصلي براساس نوع جامپر نيز تقسيم بندي مي شوند. در حالت كلي روي برد اصلي دو نوع جامپر 
وجود دارد:

• جامپرهاي پين دار )سوزني شكل(
• جامپرهاي كليددار )يك كليد دوحالته(

جامپرها  نوع  اين  مي كنند.  استفاده  پين دار  جامپرهاي  از  حالت ها  تغيير  منظور  به  اصلي  بردهاي  برخي 
در بردهاي اصلي قديمي مرسوم تر است. جامپرهاي كليددار از يك كليد دو حالته تشكيل شده است كه 
مي تواند به فرم يك يا صفر يا به فرم روشن )ON( و خاموش )OFF( باشد. اين نوع جامپرها را در مدارات 
استفاده  جامپر  اين گونه  از  معموالً  جديد  اصلي  بردهاي  مي نامند.   Dip Switch اصطالح  در  الكترونيكي 
مي كنند، الزم به ذكر است كه مي توان از هر دو نوع در بردهاي اصلي استفاده كرد. نمونه اي از اين جامپرها 

در شكل 13-4 نمايش داده شده است.

شكل 13-4 نمونه اي از جامپرها

استفاده   4-12 شكل  همانند  پالستيكي  قطعه  از  سوزني،  نوع  جامپرهاي  پين هاي  ارتباط  براي  معموالً 
مي شود. اين قطعه به عنوان يك اتصال دهنده بين دو مدار مختلف عمل مي كند. درصورتي كه اتصال دهنده 
مذكور دو پين جامپر را به هم متصل كند بيانگر يك يا روشن و در صورتي كه از قطعه مذكور استفاده نشود 
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يا اتصال دهنده روي يكي از پين ها به تنهايي قرار داده شود، حكم صفر يا خاموش را خواهد داشت.
ديسك سخت نيز براي تغيير حالت ها از جامپرهاي پين دار استفاده مي كند. ديسك سخت از اين جامپرها 

به منظور تعيين حالت و وضعيت عملكرد در كنار ديسك هاي سخت ديگر استفاده مي كند.
در بعضي از بردهاي اصلي )مخصوصاً بردهاي اصلي قديمي( امكان نصب CPUهاي مختلف و با ولتاژهاي 
متفاوت وجود دارد. براي اين كه برد اصلي بتواند با CPUهاي مختلف كه هر كدام ولتاژ مخصوص به خود 
را دارند، كار كند، روي برد اصلي جامپرهايي قرار داده مي شود كه با توجه به دفترچه راهنماي برد اصلي 
 CPU الزم است حتماً جامپر مربوط به ولتاژ تغذيه CPU اين جامپر تنظيم مي شوند، يعني قبل از نصب

تنظيم شود. 
       

شكل 14-4 نمونه اي  از يك اتصال دهنده مخصوص جامپرهاي پين دار و محل جامپر در برد اصلي

تمرين: روي يك برد اصلي جامپرها را شناسايي كنيد.  

1 و كاربرد آن )BIOS( 16-4 بايوس 
بايوس يك برنامه بسيار حياتي براي كامپيوتر است و كنترل رايانه را پيش از بارگذاري سيستم عامل به دست 
مي گيرد، مهم ترين وظيفه بايوس اجراي سيستم عامل و اجراي يكسري دستورالعمل ها مانند دستورالعمل 
كاربر  كه  زماني  است.  اصلي  برد  روي   )... و   CPU ،RAM( كامپيوتر  اصلي  قطعات  تمامي  وجود  كنترل 
كامپيوتر خود را روشن مي كند و در پي آن پردازنده تالش مي كند تا اولين دستورات را اجرا كند، بايد اين 
دستورات را از جاي خاصي دريافت كند؛ اين دستورات در فضاي ديسك سخت وجود دارد و توسط بايوس 

روي حافظه RAM بارگذاري مي شود )شكل 4-15(.
 

1- Basic Input Output System
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شكل 15-4 نمونه اي از يك بايوس

مطالعه آزاد
به منظور آماده سازي كامپيوتر براي ارايه خدمات به كاربران، بايوس مجموعه اي از عمليات را انجام مي دهد. 
 ،RAM و استقرار دستورالعمل هاي اصلي در حافظه CMOS پس از بررسي و آگاهي از تنظيمات موجود در
هستند  خود  اختصاصي   )BIOS( بايوس  داراي  گرافيك،  كارت هاي  اغلب  مي شود.  بررسي  كارت گرافيك 
كه حافظه و پردازنده مربوط به كارت گرافيك را مقداردهي اوليه مي كنند. درصورتي كه بايوس اختصاصي 
استفاده  است،  ROM ذخيره شده  در  استانداردي كه  راه انداز  از  باشد  نداشته  گرافيك وجود  كارت  براي 
كرده و گرداننده مربوطه فعال خواهد شد )راه انداز استاندارد كارت گرافيك(. در ادامه بايوس نوع راه اندازي 

)راه اندازي مجدد1  يا راه اندازي اوليه2 ( را تشخيص خواهد داد.
در ادامه آزمايش حافظه انجام خواهد شد و سپس پورت هاي سريال و USB براي اتصال صفحه كليد و ماوس 
بررسي مي شوند. در مرحله بعد كارت هاي نوع PCI نصب شده روي سيستم بررسي مي شوند. در صورتي كه 
در هر يك از مراحل مذكور،  بايوس با اشكالي مواجه شود با نواختن چند بوق معني دار، مورد خطا را اعالم 
بايوس اطالعاتي در  برنامه  به سخت افزار سيستم مربوط مي شود.  اغلب  اعالم شده  خواهد كرد. خطاهاي 
رابطه با نوع پردازنده، گرداننده ديسكت، ديسك سخت، حافظه، تاريخ و شماره برنامه بايوس و نوع صفحه 

نمايش را نشان مي دهد. 
برنامه بايوس روي يك حافظه از نوع ROM نصب مي شود كه در اصطالح به آن BIOS ROM مي گويند. 
به سادگي مي توان اين حافظه را كه ممكن است عبارت BIOS نيز روي آن درج شده باشد، روي برد اصلي 
كامپيوتر شناسايي كرد. با توجه به اينكه نرم افزار بايوس روي حافظه ROM قرار مي گيرد، امكان تغيير در 
اين برنامه به وسيله كاربر وجود ندارد و كاربران كامپيوتر تنها قادر هستند برخي از تنظيمات قسمت هاي 
خاص اين نرم افزار را كه از قبل توسط شركت سازنده پيش بيني شده، توسط نرم افزاري با نام Setup تغيير 
دهند. حال اين پرسش مطرح مي شود كه با توجه به اينكه نرم افزار بايوس روي حافظه ROM قرار دارد 
ثبت  كجا  در  مي كند،  ايجاد   Setup نرم افزار  از طريق  كاربر  كه  تغييراتي  ندارد،  وجود  آن  تغيير  امكان  و 

مي شود؟

1- Reboot 
2- Cold Boot 
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بايوس عمليات خود را پس از روشن كردن كامپيوتر آغاز مي كند و در اغلب سيستم ها، در زمان انجام 
عمليات مربوطه پيام هايي مانند ميزان حافظه، نوع ديسك سخت و ... را نيز نمايش مي دهد

 Learn in English

The main board inside your computer is called Mother board. The Mother board contains the 

connectors for attaching additional boards, such as the CPU, BIOS, memory, mass storage 

interfaces, and ... .

You can think of the Mother board as a communications center. The purpose of the Mother 

board is to provide the means for all the other components to talk to each other.

It's important to remember that all of the system components must be supported by the 

motherboard itself. So, if you were to upgrade your memory, you can't just buy whatever falls 

into your price range. You must make sure the type of memory you buy and the size is supported 

by the Mother board.  

 

نکته: 
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 واژه نامه

Additionalاضافي

Address Busگذرگاه آدرس

Attachمتصل كردن

Backupپشتيبان 

Center مركز

Communicationsارتباطات

Componentsاجزا

Connectorاتصال دهنده

Containشامل شدن

Control Busگذرگاه كنترل

Data Busگذرگاه داده

Expansion Cardsكارت هاي توسعه

Expansion Slotشكاف توسعه

Fall intoهمخواني داشتن

Importantمهم

Insideدرون

Interfaceرابط

Make sureمطمئن شدن

Mass Storageدستگاه هاي ذخيره  اطالعات

Meanراه

Mother Boardبرد اصلي

Parallelموازي

Portدرگاه

Price Rangeبودجه مالي

Provideآماده سازي
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Purposeهدف 

Rememberبه خاطر سپردن

Serialسري

Supportپشتيباني شدن

Upgradeارتقادادن
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 خالصه مطالب

• برد اصلي داراي تعدادي شكاف توسعه است كه كارت هاي توسعه نظير كارت هاي گرافيكي، كارت هاي 
صوتي و غيره در داخل آن قرار مي گيرند.

• كنترل برق منتقل شده از منبع تغذيه به برد اصلي توسط كنترل كننده برق انجام مي شود.
• درگاه هاي سري غالباً براي دستگاه هاي جانبي از قبيل ماوس، پويشگر و غيره مورد استفاده قرار 

مي گيرند.
• در بيشتر كامپيوترهاي روميزي از درگاه موازي براي اتصال به چاپگرها استفاده مي شود.

• كامپيوترها معموالً حداقل داراي دو درگاه USB هستند. اين درگاه قادر است تا 12 مگابيت داده 
را در هر ثانيه جابه جا كند.

فراهم   را  باتري  پشتيبان  جريان  برق  مورد نياز براي  حفظ  تنظيمات CMOS و ساعت  كامپيوتر   •
مي سازد.

• داده ها و اطالعات در بين CPU، حافظه اصلي و دستگاه هاي ورودي - خروجي از طريق گذرگاه 
داده منتقل مي شوند.

از طريق گذرگاه كنترل  بر عمليات تمام بخش هاي كامپيوتر،  براي نظارت  سيگنال هاي كنترلي   •
ارسال مي شوند.

• CPU از طريق گذرگاه آدرس، آدرس خانه هاي RAM را مشخص مي كند تا به صورت مستقيم به 
خانه هاي حافظه اصلي دسترسي داشته باشد.

• جامپر يا جافنرها، پين هايي روي برد اصلي هستند كه با تنظيم جامپرها و يا تغيير محل روكش 
پالستيكي و قرار دادن آن ها در موقعيت هاي مختلف اعمال متفاوتي انجام مي دهند.

• Dip-Switchها نوعي جامپر هستند كه به صورت كليددار و يا به صورت صفر يا يك عالمت-گذاري 
شده اند.

• مهم ترين كاري كه BIOS انجام مي دهد اجراي سيستم عامل و اجراي يكسري دستورالعمل ها مانند 
RAM و ...( روي برد اصلي است. ،CPU( دستورالعمل كنترل وجود تمامي قطعات اصلي كامپيوتر
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 آزمون نظري 

1- گذرگاه هاي CPU ها عبارتند از: 
 CONTROL BUS و DATA BUS -الف  

ADDRESS BUS و DATA BUS -ب  
CONTROL BUS و ADDRESS BUS ،DATA BUS -ج  

CONTROL BUS و ADDRESS BUS -د  
2- هرگاه بگوييم CPU اي 64 بيتي است يعني: 

الف- تعداد بيت هاي گذرگاه آدرس آن 64 است.  
ب- تعداد بيت هاي گذرگاه داده آن 64 است.  

ج- تعداد بيت هاي گذرگاه كنترل آن 64 است.  
د- تعداد بيت هاي ثبات هاي آن 64 است.  

CPU -3 به واحد ............ گفته مي شود.
ب- كنترل الف- پردازش مركزي    
د- حافظه ج- محاسبه و منطق    

4- كدام يك از سخت افزارهاي زير روي برد اصلي قرار نمي گيرند؟
Floppy -د  RAM -ج ب- كارت گرافيكي    CPU -الف  

5- درگاه موازي قادر است ........... داده را در هر ثانيه جا به جا كند.
د- 4 كيلوبايت ج- 4 مگابيت  ب- 2 مگابايت  الف- 100 كيلوبايت    

6- درگاه USB قادر است داده را در هر ثانيه جابه جا كند.
د- 12 مگابايت ج- 2 مگابيت  ب- 12 مگابيت   الف- 2 مگابايت   

7-كدام يك از موارد زير جزو شكاف هاي ويژه كارت ها نيست؟
PS2 -د   ISA -ج    PCI -ب  AGP -الف  

8- Which of the following sentences is right?

 a- Main boards and Mother boards are two different boards.

 b- The computer components must be supported by the Mother board.

 c- A computer can easily work without a Mother board.

 d- CPU and BIOS are attached to mass storage interface. 
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9- عملكرد باتري پشتيبان را توضيح دهيد.
10- وظيفه BIOS را توضيح دهيد.

11- تفاوت درگاه USB و سريال از نظر انتقال اطالعات در چيست؟
12- عملكرد جامپرها را بيان كنيد.

13- انواع گذرگاه ها را نام برده و تشريح كنيد.

 آزمون عملي 

1- باتري پشتيبان را در يك سيستم كامپيوتري شناسايي كنيد.
2- درگاه هاي USB، سريال و موازي را در يك كامپيوتر شناسايي كنيد.

3- يك حافظه Flash را به يك كامپيوتر شخصي متصل كنيد.



          
و ي  ر  ع  و ي  يي برر و جم  ر پ و

واحد كار پنجم

توانايي بررسي انواع كارت هاي توسعه

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
كارت گرافيك را تشريح و انواع آن را بيان كند.

كارت تلويزيون را شرح دهد و انواع را بيان كند.

كارت ويديو را شرح دهد و انواع آن را بيان كند.
كارت صدا را توضيح دهد.

كارت شبكه را توضيح دهد.
مودم را تشريح كند و انواع آن را نام ببرد.

نظري

2

عملي

4

زمان )ساعت(
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 كليات
برد اصلي نصب  ارتقاي سيستم، روي  به منظور  نامشان مشخص است  از  كارت هاي توسعه همان طور كه 
مي شوند. برخي از اين نوع كارت ها براي يك سيستم كامپيوتري الزم و ضروري هستند و سيستم مذكور 
بدون وجود آن توانايي راه اندازي و سرويس دهي را ندارد. هر كدام از كارت هاي توسعه وظيفه خاصي داشته 
متداول  توسعه  كارت هاي  انواع  بررسي  به  واحدكار  اين  در  مي دهند.  ارايه  كاربر  به  را  خاصي  سرويس  و 

مي پردازيم.

 1-5 كارت گرافيكي )Graphic Card( و انواع آن
كارت گرافيك )VGA( يكي از قطعات اصلي كامپيوتر به حساب مي آيد كه بدون آن كامپيوتر راه اندازي 
نمي شود. اين كارت، اطالعات ديجيتال توليد شده توسط كامپيوتر را گرفته و به شكل تصاوير و عاليم قابل 

درك انسان روي صفحه نمايش نشان مي دهد.
 )CPU( كارت هاي گرافيك جديد، به طرز قابل توجهي، حجم عمليات مربوط به پردازنده اصلي كامپيوتر
را كاهش مي دهند. اين نوع كارت ها داراي يك پردازنده اصلي پرقدرت بوده كه فقط براي انجام  عمليات 
گرافيكي طراحي شده است. با توجه به نوع كارت گرافيك، پردازنده مذكور مي تواند يك "كمك پردازنده 
 RAM گرافيكي" يا يك "شتاب دهنده گرافيكي" باشد. انواع كارت هاي گرافيكي جديد مجهز به حافظه هاي
هستند كه موجب افزايش سرعت عملكرد آن براي نمايش تصاوير مي شود. كارت هاي گرافيكي كه حافظه 
سرعت  به منظور  سيستم   RAM حافظه  از  بخشي  از  كامپيوتر  راه اندازي  هنگام  در  ندارند،  مجزا   RAM

بخشيدن به عمليات گرافيكي استفاده مي كنند كه در اين حالت سرعت كامپيوتر در هنگام راه اندازي و انجام 
عمليات مختلف كاهش مي يابد.

كارت گرافيك روي يكي از شكاف هاي برد اصلي نصب مي شود كه امروزه نيز به صورت پيش فرض 
)On Board( روي برخي از بردهاي اصلي توسط شركت سازنده تعبيه مي شود. 

 

شكل 1-5 نمونه اي از يك كارت گرافيك
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مطالعه آزاد
پردازنده هاي كمکي گرافيك

يك كارت گرافيك ساده Framebuffer.1 ناميده مي شود. كارت، يك تصوير از اطالعاتي را كه براي نمايش 
كارت  حافظه  در  بايت  هر  به هنگام سازي  مسئول  كامپيوتر  پردازنده  مي كند.  نگهداري  است،  شده  ارسال 
باشيم، پردازنده كامپيوتر مدت زمان  را داشته  گرافيك است. در صورتي كه عمليات گرافيك پيچيده اي 
زيادي را صرف به هنگام سازي حافظه كارت گرافيك كرده و براي ساير عمليات مربوطه زماني باقي نخواهد 
ماند. به عنوان مثال اگر يك تصوير سه بعدي داراي ده هزار ضلع باشد، پردازنده بايد هر ضلع را رسم و 
را طلب  زيادي  بسيار  زمان  مذكور  عمليات  دهد.  انجام  نيز  را  گرافيك  كارت  در حافظه  مربوطه  عمليات 

مي كند.
كارت هاي گرافيك جديد، به طرز قابل توجهي حجم عمليات مربوط به پردازنده اصلي كامپيوتر را كاهش 
مي دهند. اين نوع كارت ها داراي يك پردازنده اصلي پرقدرت بوده كه مختص عمليات گرافيكي طراحي شده 
است. با توجه به نوع كارت گرافيك، پردازنده مذكور مي تواند يك "كمك پردازنده گرافيكي" يا يك "شتاب 
دهنده گرافيكي" باشد. پردازنده كمكي و پردازنده اصلي به صورت هم زمان فعاليت مي كنند و در مواردي كه 
از شتاب دهنده گرافيكي استفاده مي شود، دستورات الزم از طريق پردازنده اصلي براي شتاب دهنده ارسال 

و شتاب دهنده مسئوليت انجام آن ها را برعهده خواهد داشت.
در سيستم هاي "كمك پردازنده"، راه انداز كارت گرافيك عمليات مربوط به كارهاي گرافيكي را مستقيماً 
كارت  راه انداز  گرافيكي"،  دهنده  "شتاب  سيستم هاي  در  مي كند.  ارسال  گرافيكي  كمكي  پردازنده  براي 
گرافيك هر چيز را در ابتدا براي پردازنده اصلي كامپيوتر ارسال مي كند. در ادامه پردازنده اصلي كامپيوتر، 
شتاب دهنده گرافيك را به منظور انجام عمليات خاصي هدايت مي كند. به عنوان مثال پردازنده ممكن است 
به شتاب دهنده اعالم كند كه: "يك چند ضلعي رسم كن"، در ادامه شتاب دهنده فعاليت تعريف شده مذكور 

را انجام خواهد داد.

عناصر ديگر روي كارت گرافيك
يك كارت گرافيك داراي عناصر متفاوتي است:

• پردازنده گرافيك: پردازنده گرافيك به منزله مغز يك كارت گرافيك است. اين پردازنده مي تواند يكي 
از سه حالت پيكربندي زير را داشته باشد:

پردازنده كمکي گرافيك2 : كارتهايي از اين نوع، قادر به انجام هر نوع عمليات گرافيكي بدون 
كمك گرفتن از پردازنده اصلي كامپيوتر هستند.

بر اساس  را  نوع كارتها، عمليات گرافيكي  اين  تراشه موجود روي   : شتاب دهنده گرافيك3   

1- يك قطعه مخصوص و مشخص از حافظه ديجيتالي كه براي ذخيره يك تصوير كامپيوتري به كار مي رود.
2- Graphic Co-Processor
3- Graphics Accelerator
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دستورات صادره شده توسط پردازنده اصلي كامپيوتر انجام خواهند داد.
FrameBuffer : تراشه مذكور، حافظه موجود روي كارت را كنترل كرده و اطالعاتي را براي "مبدل 

ديجيتال به آنالوگ" )DAC.1( ارسال مي كند. عماًل پردازشي توسط اين تراشه انجام نميشود.
• حافظه: نوع حافظه استفاده شده روي كارت هاي گرافيك متغير است. در كارت هاي مذكور امكان نوشتن 
در يك بخش حافظه و امكان خواندن از بخش ديگر حافظه به صورت هم زمان امكان پذير خواهد بود. بدين 

ترتيب مدت زمان الزم براي بازخواني/بازنويسي يك تصوير كاهش مي يابد.
• بايوس گرافيك: كارت هاي گرافيك داراي يك تراشه كوچك بايوس هستند. اطالعات موجود در تراشه 
بايوس همچنين  تبيين مي كند.  را  يكديگر(  به  )مرتبط  انجام عمليات  نحوه  به ساير عناصر كارت  مذكور 

مسئوليت آزمايش و بررسي كارت گرافيك )حافظه مربوطه و عمليات ورودي و خروجي( را برعهده دارد.
از  • DAC: به اين تبديل كننده، RAMDAC نيز مي گويند. داده هاي تبديل شده به ديجيتال مستقيماً 
حافظه دريافت مي شوند. سرعت تبديل كننده مذكور تأثير مستقيمي در ارتباط با مشاهده يك تصوير روي 

صفحه نمايش خواهد داشت.
• رابط صفحه نمايش2 : كارت هاي گرافيك از رابط هاي استاندارد استفاده مي كنند. اغلب كارت ها از يك 

رابط پانزده پين استفاده مي كنند.
• گذرگاه ارتباطي: اغلب گذرگاه مذكور از نوع AGP است. اين گذرگاه امكان دستيابي مستقيم كارت 
گرافيك به حافظه را فراهم مي كند. ويژگي مذكور باعث مي شود كه سرعت اين گذرگاه نسبت به PCI چهار 
مرتبه سريع تر باشد. بدين ترتيب پردازنده اصلي سيستم قادر به انجام فعاليت هاي خود بوده و تراشه موجود 

روي كارت گرافيك امكان دستيابي مستقيم به حافظه را خواهد داشت.

 2-5 كارت تلويزيون )TV Card( و انواع آن
با استفاده از اين نوع كارت ها مي توان سيستم هاي كامپيوتري را به عنوان يك تلويزيون و راديو نيز مورد 

استفاده قرار داد. كارت هاي تلويزيوني در بازار به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:
• كارت هاي تلويزيون داخلي )محل قرارگيري در داخل جعبه(  

• كارت هاي تلويزيون خارجي )محل قرارگيري در خارج از جعبه(  
گروه كارت هاي تلويزيوني داخلي خود به دو دسته كارت هاي تلويزيون همراه با كارت گرافيكي و كارت هاي 
است.  آن ها  گيرنده  قرار  شكاف  نوع  در  دو  اين  تفاوت  مي شود.  تقسيم  گرافيكي  كارت  بدون  تلويزيون 
كارت هاي تلويزيون همراه با كارت گرافيكي، در شكاف AGP قرار مي گيرند كه از سرعت باالتري برخوردار 

هستند، اما كارت هاي تلويزيون فاقد كارت گرافيكي، در شكاف هاي PCI نصب مي شوند. 
 

1- Digital to Analog Converter
2- Display Connector
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)Internal( شكل 2-5 نمونه اي از يك كارت تلويزيون داخلي
 

)External( شكل 3-5 نمونه اي از يك كارت تلويزيون خارجي

 3-5 كارت ويديو )Video Card( و انواع آن
اين كارت ها اغلب براي نمايش تصاوير ويديويي و براي برقراري ارتباط بين كامپيوتر با دستگاه تلويزيون يا 
ويديو به كار مي روند. اين كارت ها كه در گروه كارت هاي ورودي- خروجي قرار دارند مي-توانند سيگنال هاي1 
تصويري را از ويديو يا تلويزيون گرفته، به اطالعات ديجيتالي تبديل كنند و پس از اينكه در كامپيوتر مورد 
پردازش قرار گرفتند، آن ها را به اطالعات مناسبي براي نمايش در تلويزيون يا ضبط روي فيلم ويديويي 
تبديل كنند. به طور كلي مي  توان كارت هاي ويديويي را به دو دسته كارت هاي جمع آوري كننده تصاوير 

)Capture( و كارت هاي تدوين تقسيم كرد. )شكل هاي 4-5 و 5-5(.

1- پيام هاي الكترونيكي متوالي كه قابل ارسال و دريافت هستند.
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Capture شكل 4-5 نمونه اي از يك كارت ويديويي نوع
 

شكل 5-5 نمونه اي از يك كارت ويديويي نوع تدوينگر

كارت Capture مي تواند تصاوير آنالوگ )مانند تصاوير ويديويي معمولي( را جمع آوري و روي فضاي ديسك 
سخت ذخيره كند. كارت هاي تدوين كه معموالً چند برابر كارت هاي Capture قيمت دارند عالوه بر تمام 
 Capture امكاناتي هم در زمان تدوين ارايه مي دهند. تنها مزيتي كه كارت هاي Capture ويژگي هاي كارت

بر كارت هاي تدوين دارند امكان ايجاد فايل هاي فشرده به صورت هم زمان است.
و  كامل  صورت  به  را  معمولي(  ويديوي  )مخصوص   VHS نوار  يك  داريد  قصد  كه  زماني  مثال  عنوان  به 
بدون هيچ نوع تدويني تبديل به VCD كنيد، مي توانيد از كارت Capture استفاده كنيد. اين كارت به 
اندازه مدت زمان كل تصاوير، آن ها را به صورت ديجيتال به كامپيوتر منتقل مي كند. پس از انتقال تصاوير 

مي توانيد به كمك CD Writer آن ها را روي CD منتقل كنيد.
كارت ويديو در شكاف AGP برد اصلي نصب مي شود و وظايف يك كارت گرافيك را نيز انجام مي دهد.

)Sound Card( 4-5 كارت صدا 
اين كارت ها جزء كارت هاي ورودي- خروجي هستند؛ زيرا اطالعات ديجيتالي صوتي را دريافت كرده و به 
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صداهاي معمولي تبديل مي كنند و نيز قادرند صداهاي معمولي را دريافت كرده و به اطالعات ديجيتالي 
وسايل خروجي  و  ميكروفن  كارت هاي صوتي،  ورودي  وسيله  كنند.  تبديل  كامپيوتر  استفاده  قابل  صوتي 
آن بلندگوها و هدفن ها هستند. امروزه تقريباً تمام بردهاي اصلي به صورت پيش فرض داراي كارت صوتي 

هستند. اغلب كارت هاي صدا كه امروزه استفاده مي شوند از نوع PCI هستند.
 

شكل 6-5 نمونه اي از يك كارت صدا

)Network Card( 5-5 كارت شبكه 
كارت شبكه، يكي از مهم ترين عناصر سخت افزاري در زمان پياده سازي يك شبكه كامپيوتري1 است. هر 
كامپيوتر موجود در شبكه براي ارتباط با ساير كامپيوترها نيازمند استفاده از يك كارت شبكه است. اكثر 
بردهاي اصلي جديدي كه از آن ها در كامپيوترهاي شخصي استفاده مي شود، داراي يك واسط يا كارت شبكه 

پيش فرض هستند. نمونه اي از يك كارت شبكه در شكل 7-5 نمايش داده شده است.
 

شكل 7-5 نمونه اي از يك كارت شبكه

 6-5 بررسي مودم )MODEM(2 و انواع آن
مودم  مي شود.  استفاده  تلفن  خطوط  طريق  از  كامپيوترها  ميان  ديجيتال  داده هاي  ارسال  براي  مودم  از 

1- در واحدكارهاي بعدي شبكه هاي كامپيوتري بررسي خواهد شد. 
2- Modulator-Demodulator
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داده هاي  به  مي شوند  دريافت  تلفن  خطوط  طريق  از  و  آنالوگ  سيگنال هاي  صورت  به  كه  را  اطالعاتي 
به  را  كامپيوتر  ديجيتالي  داده هاي  مي دهند. همچنين  قرار  كامپيوتر  اختيار  در  و  كرده  تبديل   ديجيتالي 

سيگنال هاي آنالوگ تبديل و از طريق خطوط تلفن به كامپيوترهاي ديگر ارسال مي كنند. 
در مورد اساس كار مودم و مفهوم ديجيتال و آنالوگ در فصل 8 توضيح كامل داده شده است.

امروزه مهم ترين و اصلي ترين وظيفه مودم ارتباط با اينترنت از طريق خطوط تلفن است. مودم داراي يك 
مشخصه اصلي به نام سرعت است. سرعت ورود و خروج اطالعات به مودم برحسب واحدي به نام بيت بر 

ثانيه )bps(1 سنجيده مي شود. كارت هاي مودم در دو نوع مختلف عرضه مي شوند:
1- نوع اول مربوط به كارت هاي داخلي2 است كه درون كامپيوتر و روي يكي از شكاف هاي برد اصلي 

نصب مي شود )شكل 5-8(.
2- نوع دوم كه قوي تر از نوع اول است در خارج3 از كامپيوتر قرار گرفته و به وسيله يك كابل رابط، به 

كامپيوتر متصل مي شود )شكل 5-9(.

)Internal( شكل 8-5 نمونه اي از يك مودم داخلي
 

)External( شكل 9-5 نمونه اي از يك مودم خارجي

1- Bit Per Second
2- Internet Cards
3- External



117 پيمانه مهارتي: مفاهيم پايه فناوري اطالعات     
واحدكار پنجم: توانايي بررسي انواع كارت هاي توسعه

 Learn in English

Sound Card

An expansion board that enables a computer to manipulate and output sounds. Sound cards 

are necessary for nearly all CD-ROMS and have become commonplace on modern personal 

computers. Sound cards enable the computer to output sound through speakers connected to 

the board, to record sound input from a microphone connected to the computer, and manipulate 

sound stored on a disk.
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 واژه نامه

Captureگرفتن )انتقال تصوير از دوربين به كامپيوتر( 

Expansion توسعه

Externalخارجي

Graphic Cardكارت گرافيكي

Internalداخلي

Manipulateبه كار بردن

Networkشبكه

On Boardروي برد

Pixelعنصر تصويري )نقطه(

Recordضبط كردن

Slotشكاف

Storeذخيره كردن
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 خالصه مطالب

• كارت گرافيك يا VGA يكي از قطعات اصلي كامپيوتر به حساب مي آيد كه بدون آن كامپيوتر 
راه اندازي نمي شود. اين كارت، اطالعات ديجيتال توليد شده توسط كامپيوتر را به شكل تصاوير و 

عالئم قابل درك انسان روي صفحه نمايش مي دهد. 
• كارت هاي تلويزيون امكان مشاهده كانال ها و تصاوير تلويزيون را از طريق كامپيوتر و صفحه نمايش 

فراهم مي كنند و در دو نوع خارجي و داخلي وجود دارند.
با  ارتباط بين كامپيوتر  كارت هاي ويديويي اغلب براي نمايش تصاوير ويديويي و براي برقراري   •

دستگاه تلويزيون يا ويديو به كارمي روند. 
• كارت صدا جزو كارت هاي ورودي-  خروجي است؛ زيرا اطالعات ديجيتالي صوتي را دريافت كرده 
و به صداهاي معمولي تبديل مي كند و نيز قادرند صداهاي معمولي را دريافت كرده و به اطالعات 

ديجيتالي صوتي قابل استفاده كامپيوتر تبديل كنند.
پياده سازي يك شبكه كامپيوتري  از مهم ترين عناصر سخت افزاري در زمان  كارت شبكه، يكي   •

است. 
• مودم اطالعاتي را كه به صورت سيگنال هاي مخابراتي و از طريق خطوط تلفن دريافت مي-شوند 
به داده هاي ديجيتالي تبديل كرده و در اختيار كامپيوتر قرار مي دهد. همچنين داده هاي ديجيتالي 
كامپيوتر را به سيگنال هاي مخابراتي تبديل و از طريق خطوط تلفن به كامپيوترهاي ديگر ارسال 

مي كند. 
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 آزمون نظري

1- كدام يك از سخت افزارهاي زير يك كارت توسعه است؟
CPU -د ج- مودم     RAM ب- حافظه الف- برد اصلي   

2- عدم وجود كدام  يك از كارت هاي توسعه زير باعث اختالل در عملكرد راه اندازي سيستم مي شود؟
د- كارت شبكه ج- كارت گرافيك  ب- مودم    الف- كارت صدا   

3- كارت صدا به طور معمول روي كدام يك از شكاف هاي توسعه نصب مي شود؟
DDR2 ب- شكاف توسعه    PCI الف- شكاف توسعه  

AGP د- شكاف توسعه    DDR ج- شكاف توسعه  
قرار  استفاده  تلفن مورد  از طريق خط  تبادل داده هاي ديجيتال ميان كامپيوترها  براي  4- دستگاهي كه 

مي گيرد .......... است.
د- كارت صدا  TV ج- كارت ب- كارت ويديو   الف- مودم   

5- كدام يك از قطعات زير موجب پخش و ضبط  صدا )صوت( در كامپيوتر مي شود؟
د- مودم خارجي ج- كارت گرافيك  ب- كارت صدا  الف- كارت شبكه   

6- گروه كارت هاي تلويزيون داخلي به چند دسته تقسيم مي شوند؟
الف- دو دسته  
ب- سه دسته  

ج- چهار دسته دو به دو  
د- كارت هاي تلويزيون داخلي دسته بندي خاصي ندارند.  

7- كدام يك از دستگاه هاي زير جزو كارت هاي توسعه است؟
ج- USB        د- كارت ويديويي خارجي ب- مودم خارجي   الف- مودم داخلي   

8- According to the text, to record sound input from a microphone, your computer should 

have: 

 a- CD-ROM

 b- Disks

 c- Sound Card

 d- Speakers 

9- انواع كارت هاي ويديويي را نام برده و تفاوت آن ها را شرح دهيد.
10- پيكسل چيست؟

11- انواع كارت هاي تلويزيون را نام ببريد.
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 آزمون عملي

1- كارت گرافيك را در يك كامپيوتر شخصي شناسايي كنيد.
2- كارت صدا را در يك كامپيوتر شخصي شناسايي كنيد.

3- وجود يك كارت شبكه را در يك كامپيوتر شخصي بررسي كنيد.



                 
           

ر                                                

واحد كار ششم

توانايي انتخاب كامپيوتر

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
معيارهاي انتخاب صحيح كامپيوتر براي خريد را تشريح كند.

كامپيوتري مناسب كار و نياز خود انتخاب و خريداري كند.
ويژگي هاي اصلي قطعات سخت افزاري اساسي را در هنگام خريد بيان 

كند.

نظري

0/5

عملي

0/5

زمان )ساعت(
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 كليات
يكي از مهم ترين مراحل يادگيري علوم كامپيوتر، مسأله شناخت و آگاهي در هنگام خريد قطعات كامپيوتر 
از  از نظر مزايا و معايب بشناسد و اطالعات دقيقي  بايد جزييات قطعات سخت افزاري را  است. يك كاربر 
وضعيت كامپيوتر و بازار آن در اختيار داشته باشد. خريد يك كامپيوتر با خريد ساير وسايل مانند تلويزيون و 
ماشين، متكي به آنچه ديده مي شود نيست. وسايلي كه درون جعبه كامپيوتر نصب مي شود، بسيار مهم بوده 

و در عملكرد آن نقش مهمي دارد؛ انتخاب تجهيزات و قطعات مناسب بايد براساس نياز كاربران باشد.

 1-6 معيارهاي انتخاب كامپيوتر بر اساس نيازهاي كاربر

1-1-6 انتخاب برد اصلي
قابليت هاي فعلي يك كامپيوتر و پتانسيل هاي ارتقاي آن در آينده، به نوع برد اصلي انتخابي بستگي دارد. 
تراشه هاي مخصوص كارت هاي  USB2.0 و حتي  نظير  پيشرفته اي  اصلي، درگاه هاي  بردهاي  امروزه روي 
OnBoard وجود دارد كه مي توان از آن ها در زمان ارتقاي سيستم و بدون نياز به نصب امكانات جانبي ديگر، 

استفاده كرد.

سرنوشت  اصلي،  برد  انتخاب  با  كه  است  كامپيوتر  در  حياتي  عنصر  سه  حافظه  و  پردازنده  اصلي،  برد 
پردازنده و حافظه نيز به نوعي رقم خواهد خورد. انتخاب برد اصلي در رابطه مستقيم با انتخاب ساير تجهيزات 
سخت افزاري است. انتخاب يك برد اصلي قديمي و از رده خارج )حتي اگر در حال حاضر پاسخگوي نيازها 
و خواسته ها باشد( زمينه بروز مسايل متعددي در ارتباط با ارتقاء و افزايش توان عملياتي كامپيوتر در 

آينده را فراهم مي كند.

موارد زير را مي توان در زمان انتخاب يك برد اصلي در نظر گرفت:
• پشتيباني از پردازنده: بردي را براي خريد انتخاب كنيد كه قادر به حمايت از پردازنده هاي AMD يا 
Intel باشد )AMD و Intel جزء شركت هاي معروف و معتبر در خصوص توليد پردازنده هستند و سال هاي 

زيادي است كه در اين زمينه فعاليت دارند(. توانايي برد اصلي انتخابي در رابطه با پشتيباني از پردازنده هاي 
موجود، يكي از تصميمات مهم در زمينه انتخاب يك برد اصلي است.

• نوع حافظه: نوع و سرعت حافظه اي كه به همراه يك برد اصلي نصب مي شود، تأثير مستقيمي بر كارايي 
و در عين حال قيمت يك كامپيوتر دارد. 

• بهره گيري از درگاه هاي متداول: در خصوص اتصاالت جانبي مهم ترين نكته وجود درگاه USB مناسب 
در برد اصلي است. حداقل نسخه درگاه مورد نياز، برابر USB1.1 است، اما پيشنهاد مي شود اين درگاه مطابق 

با آخرين نسخه هاي بازار باشد.  
به عنوان مثال در صورتي كه كاربر تصميم به تهيه تجهيزات جانبي نظير چاپگر، دوربين هاي ديجيتال و 

نکته: 
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درايوهاي خارجي نوري1 دارد، پيشنهاد مي شود، برد اصلي تهيه شود كه داراي درگاه های USB2.0 باشد. 
• تجهيزات On board يا قابل نصب: معموالً روي اكثر بردهاي اصلي تراشه هاي مخصوص كارت صدا در 
نظر گرفته مي شود. پيشنهاد مي شود برد اصلي را انتخاب كنيد كه مجهز به كارت صداي ديجيتال و كارت 
شبكه Onboard باشد. برخي از بردهاي اصلي داراي تراشه هايي براي امور گرافيكي است و باعث كاهش 
پيشنهاد  البته  ندارند.  قدرتمند  گرافيك  كارت هاي  از  استفاده  به  احتياج  كه  كاربراني مي شود  هزينه هاي 
مي شود تا آنجا كه ممكن است كارت گرافيك را به صورت جداگانه تهيه كنيد، زيرا تراشه هاي گرافيكي 
موجود در برد اصلي از قابليت و كيفيت كمتري برخوردارند و به دليل استفاده از حافظه RAM نصب شده 

روي برد اصلي باعث كند شدن روند عملكرد سيستم مي شوند.

عوامل مؤثر بر كارايي رايانه:
1- برد اصلي توانمند و جديد كه شامل شكاف هاي توسعه مختلف باشد. 2- پردازنده مناسب و متداول 
كه با برد اصلي به طور كامل همخواني داشته باشد. 3- مقدار حافظه كافي و متناسب 4- شكاف هاي 
مخصوص حافظه روي برد اصلي 5- به منظور برقراري بهره گيري از درگاه هاي متداول ارتباط با تجهيزات 

خارج رايانه.

2-1-6 انتخاب كارت گرافيك
داراي  كاربران،  نياز  و  استفاده  نوع  به  توجه  با  كه  است  كامپيوتر  در  مهم  عناصر  از  يكي  گرافيك  كارت 
مدل هاي متفاوت با توانايي  هاي مختلف است. كاربران با توجه به امكانات كارت گرافيك قادر به استفاده از 
بازي هاي كامپيوتري پيشرفته، مشاهده فيلم و انجام عمليات حرفه اي نظير ضبط و ويرايش فيلم هستند. 
در زمان استفاده از تصاوير گرافيكي حجيم يا برخي بازي هاي كامپيوتري، ممكن است تصاوير به صورت 
منقطع نمايش داده شوند، در چنين مواردي بايد يك كارت گرافيك با سرعت باالتر استفاده شود. برخي 
از كارت هاي گرافيك داراي امكانات متنوعي نظير درگاه هاي ورودي و خروجي براي اتصال به دوربين هاي 
ديجيتال و تلويزيون هستند و در برخي از مدل هاي ديگر امكان اتصال بيش از يك نمايشگر به كامپيوتر 

وجود دارد.
و  تعداد درگاه هاي ورودي  ميزان حافظه،  موارد متعددي همچون  بايد  تهيه يك كارت گرافيك  زمان  در 
خروجي و نوع صفحه نمايش به دقت بررسي شود. قيمت يك كارت گرافيك با ميزان كارايي آن ارتباط 
فعاليت آن ها  نوع  از كارت هاي گرافيك قدرتمند، صرفاً مختص كاربراني است كه  استفاده  مستقيم دارد. 

نيازمند اين گونه كارت هاست. 

1- Optical Drive External

نکته: 
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مطالعه آزاد
جايگاه و نقش حافظه در كارت هاي گرافيك، بسيار حائز اهميت است و اولويت آن نسبت به ساير پارامترهاي 
باال،  با گرافيك  و  پيچيده  بازي هاي گرافيكي  بيشتر است.  به منظور گزينش يك كارت گرافيك،  موجود 
تلويزيون  نمايشگر،  يك  به  كامپيوتر  اتصال  قصد  درصورتي كه  هستند.  بااليي  حافظه  از  استفاده  نيازمند 
باشد.  موردنظر  پورت هاي  داراي  انتخابي  گرافيكي  كارت  بايد  باشد،  داشته  وجود  فيلمبرداري  دوربين  يا 

پارامترهاي زير را مي توان در زمان انتخاب يك كارت گرافيك در نظر گرفت:
• انتخاب كارت هاي گرافيك با توان متوسط: استفاده از يك كارت گرافيك پيشرفته صرفاً در موارد 
خاصي نظير بازي هاي كامپيوتري پيچيده يا كاربردهاي خاص تجاري توصيه مي شود. در ساير موارد، مي توان 

با مشخص كردن دقيق خواسته كاربر نسبت به تهيه يك كارت گرافيك با توان مناسب، اقدام كرد.
• افرادي كه به بازي هاي كامپيوتري عالقه مند هستند نيازمند كارت هاي قوي تري مي باشند. يكي از مهم ترين 
داليلي كه اغلب كاربران اقدام به تعويض كارت هاي گرافيكي مي كنند، استفاده از امكانات DirectX 8 شركت 
مايكروسافت است. اين تكنولوژي پس از گذشت مدت زماني اندك به يك تكنولوژي فراگير در اكثر بازي هاي 
كامپيوتري جديد تبديل شده است. هم اينك، كارت هايي ارايه شده است كه DirectX 9 را نيز پشتيباني 
مي كنند. در صورتي كه قرار است از جديدترين بازي هاي كامپيوتري استفاده شود، بايد يك كارت گرافيك 

قوي تر انتخاب شود كه داراي حداقل  MB64 حافظه از نوع SDDDR باشد.
• اطمينان از وجود حافظه DDR در كارت گرافيك: اكثر كارت هاي گرافيك پيشرفته داراي حافظه اي 
از نوع DDR هستند. در حال حاضر تعداد اندكي از كارت هاي گرافيك از حافظه مذكور استفاده نمي كنند. 

اين نوع حافظه ها، سرعت كارت گرافيكي را افزايش مي دهند.
• بررسي كارت هاي گرافيك متفاوت: بهترين روش براي انتخاب يك كارت گرافيكي، تست و بررسي 
مدل هاي متفاوتي از آن ها و در نهايت انتخاب بهترين نمونه موجود است. در اين راستا مي توان از مقاالت و 
مطالب متعددي كه به صورت مستمر كارت هاي گرافيك را بررسي و نتايج را منتشر مي كنند، استفاده كرد.

ارايه  بردهاي اصلي كه در طي ساليان اخير  اكثر  با كامپيوتر:  بررسي نحوه ارتباط كارت گرافيك   •
شده اند، داراي يك شكاف توسعه AGP هستند. برخي از بردهاي اصلي داراي شكاف توسعه AGP نيستند، 
خصوصاً در بردهاي اصلي ارزان قيمت كه كارت گرافيك به صورت OnBoard است. قبل از تهيه هر نوع 

كارت گرافيك الزم است از وجود شكاف توسعه AGP روي برد اصلي انتخاب شده اطمينان حاصل كرد.

3-1-6 انتخاب كارت صدا
اغلب كارت هاي صدا كه امروزه استفاده مي شود از نوع PCI هستند و در يكي از شكاف هاي توسعه آزاد برد 

اصلي نصب مي شوند. كارت هاي صداي قديمي عمدتاً از نوع ISA بودند. 
اكثر كامپيوترهاي جديد كارت صدا را به صورت يك تراشه و روي برد اصلي دارند. 

كارت صدا براي افرادي كه كارهاي صدابرداري موسيقي و ... انجام مي دهند از اهميت به سزايي برخوردار 
است. 
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4-1-6 انتخاب مودم
انتخاب يك مودم خوب بستگي به عوامل مختلفي دارد كه مي توان به موارد زير به عنوان پارامترهاي كلي 

اشاره كرد:
• نوع مودم )خارجي )External( يا داخلي )Internal( بودن آن(: به طور كلي مودم هاي خارجي از 
مودم هاي داخلي )داخل Case( گران تر بوده و از كيفيت باالتري برخوردار هستند. همچنين به دليل مجزا 

بودن منبع تغذيه از سيستم كامپيوتر داراي توان باالتري بوده و به راحتي قابل راه اندازي مجدد هستند.
بيان مي شوند.   1 bps يا  ثانيه  در  بيت  برحسب  مودم  همان طوركه مي دانيد سرعت هاي  • سرعت مودم: 
چندين سرعت استاندارد مودم وجود دارد كه شامل 2400، 9600، 14400، 28800 و 56600 بيت در 
ثانيه هستند. بعضي اوقات نيز از اختصار "k" براي 1000 استفاده مي كنند، بنابراين دو سرعت مودم آخر 

معموالً به صورت kbps 28/8 و kbps 56/6 بيان مي شوند. 

مطالعه آزاد
اصول انتخاب كامپيوتر از ديدگاه كلي

حال در اين بخش به بررسي ويژگي هاي مهم و اساسي قطعات سخت افزاري مهم مي پردازيم.
ويژگي هاي مهم برد اصلي

از مهم ترين ويژگي هاي مرتبط با برد اصلي، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
• پردازنده: توليدكنندگان برد اصلي در برخي حاالت، فهرست بردهاي اصلي توليدي خود را بر اساس نوع 
جايگاه مخصوص پردازنده روي برد اصلي ارايه مي كنند. به عنوان مثال سوكت يا جايگاه 478 براي P4 و 
سوكت A براي مدل Athlon . در اكثر كاربردهاي تجاري، كاربران تفاوت مشهودي را در ارتباط با سرعت 
بين دو پردازنده Athlon و P4 مشاهده نمي كنند، در حالي كه ممكن است تفاوت قيمت آن ها مشهود باشد. 
به هرحال نوع و سرعت پردازنده اي كه مي تواند همراه يك برد اصلي استفاده شود، يكي از نكات مهم انتخاب 

برد اصلي است.
استفاده   SDRAM DDR (Double Date Rate) حافظه هاي  از  اصلي  بردهاي  اكثر  امروزه  حافظه:   •
استفاده مي كنند. حافظه هاي   Rambus يا   RDRAM از  نيز وجود دارد كه  بردهايي  البته هنوز  مي كنند. 
DDR داراي سرعت هاي مختلفي هستند و پيشنهاد مي شود كه سريع ترين نوعي را كه برد اصلي حمايت 

مي كند، انتخاب شود. توليدكنندگان برد اصلي، حافظه هاي DDR را بر اساس سرعت ساعت يا پهناي باند 
تقسيم مي كنند. بردهايي كه از RDRAM استفاده مي كنند داراي تراشه Intel 850 يا E 850 هستند. اين 
نوع از حافظه ها )RDRAM( بايد به منظور افزايش كارايي، به صورت زوج روي برد اصلي استفاده شود. 
حافظه هاي RDRAM، قادر به تأمين پهناي باند موردنياز برنامه هايي با حجم عمليات سنگين )در ارتباط با 
حافظه( مي باشند )برنامه هاي ويرايش فيلم هاي ويديويي يا بازي هاي سه بعدي گرافيكي(. قيمت حافظه هاي 

1- Bits Per Second
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RDRAM نسبت به حافظه هاي DDR دو برابر است. حافظه هاي RDRAM در حال حاضر با دو سرعت 

متفاوت ارايه مي شوند. اين دو سرعت شامل PC800 و PC1066 است.

ويژگي هاي مهم كارت صدا و گرافيك
همان طوركه در بخش قبل به آن اشاره شد، اكثر بردهاي اصلي موجود داراي كارت صدا هستند و به ندرت 
مي توان بردي را يافت كه فاقد اين قابليت باشد. آخرين مدل بردهاي اصلي، داراي تراشه صداي 6 كاناله 
هستند كه براي بازي ها و فايل هاي صوتي فشرده شده )MP3( مناسب تر است. در صورتي كه قصد نصب 
يك كارت صدا روي برد اصلي به منظور افزايش كيفيت صدا وجود داشته باشد، مي توان با استفاده از جامپر 
يا BIOS سيستم، كارت صداي موجود روي برد اصلي را غير فعال كرد و از كارت صداي مورد نظر خود 
استفاده نمود. در صورتي كه بخواهيم از بازي هاي كامپيوتري استفاده كنيم كه داراي گرافيك سه بعدي 
هستند، بايد كارت گرافيك موجود روي برد اصلي را غيرفعال و يك كارت گرافيك متناسب با نوع نياز، 
انتخابي داراي  اين نكته دقت شود كه برد اصلي  به  اين رابطه الزم است  روي برد اصلي نصب كنيم. در 
شكاف توسعه AGP باشد. امروزه اكثر كارت هاي گرافيكي موجود از شكاف توسعه AGP به منظور ارتباط 

با كامپيوتر استفاده مي كنند.
از مهم ترين ويژگي هاي مرتبط با كارت گرافيك مي توان به موارد زير اشاره كرد:

• پردازنده: امروزه به دليل وجود پردازنده  در كارت هاي گرافيك، امكان مشاهده تصاوير سه بعدي متحرك 
به طور كامل فراهم شده است. كارت هاي گرافيك قادر به پشتيباني از تصاوير ويديويي سه بعدي و بازي هاي 
كامپيوتري به نحو مطلوب و با بهترين وضعيت نمايش هستند. زماني كه بازي هاي كامپيوتري با سرعت 
ثانيه يا بيشتر نمايش داده شوند، وضعيت مطلوبي فراهم مي شود و تصاوير فاقد هرگونه  شصت فريم در 
لرزش خواهند بود )چشم انسان در اين سرعت قادر به تشخيص لرزش تصاوير نيست(. كارت هاي گرافيك 
با سرعت  فريم ها  توليد  به  قادر  بازي هاي قديمي هستند. كارت هايي كه  به خوبي جوابگوي  قيمت  ارزان 
بيشتري هستند، امكان مشاهده تصاوير و بازي هاي كامپيوتري در وضوح باالتر را به خوبي فراهم مي كنند. 
به منظور اجراي بازي هاي كامپيوتري كه از تكنولوژي DirectX 8 استفاده مي كنند، بايد از كارت هايي كه 

تكنولوژي مذكور را حمايت مي كنند، استفاده كرد.
• حافظه: در مواردي كه از كامپيوتر به منظور انجام عمليات حجيم گرافيكي نظير بازي هاي كامپيوتري 
 RAM يا ويرايش تصاوير ويديويي استفاده مي شود، اطالعات مورد نياز به منظور نمايش تصاوير در حافظه
به  اين گونه فعاليت ها  انجام مطلوب و سريع  به منظور  كارت گرافيك ذخيره مي شود. كارت هاي گرافيك 
حجم  يا  كامپيوتري  بازي هاي  پيچيدگي  افزايش  موازات  به  داشت.  خواهند  نياز  حافظه  از  بااليي  حجم 
گرافيك  كارت  حافظه  از  بهينه  و  مناسب  استفاده  بود.  خواهد  نياز  بيشتري  حافظه  به  گرافيكي  عمليات 
مي تواند تضمين الزم در خصوص نمايش بدون نقص تصاوير را ارايه كند. اكثر كارت هاي گرافيكي داراي 
MB 32 تا MB 64 حافظه از نوع DDR SDRAM هستند. مدل هاي پيشرفته تر و در عين حال گران تر، 

 32 MB 128 هستند. براي بازي هاي قديمي، حافظه اي به ميزان MB 64 تا MB داراي حافظه اي بين
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كافي است، اما كيفيت و سرعت انتقال تصاوير در آن ها نسبت به كارت هاي جديد خصوصاً در وضوح تصوير 
1200×1600 مطلوب نخواهد بود.

)Laptop( 2-6 معيار انتخاب كامپيوتر كيفي 
معموالً كاربران بر اساس نام شركت سازنده يا بر اساس مشخصات سخت افزاري كلي يك كامپيوتر كيفي 
خريداري مي كنند. اما فاكتورهاي مهم ديگري نيز وجود دارد كه بايد هنگام خريد به آن دقت داشت، به 
عنوان مثال نوع كاري كه قصد داريد با آن انجام دهيد. اگر مي خواهيد با كامپيوتر كيفي خود از اينترنت 
استفاده كنيد، فيلم تماشا كنيد يا با برنامه هاي Office كار كنيد، اصاًل نياز به سخت افزارهاي گران قيمت 
نداريد. اگر مي خواهيد براي كارهاي دانشگاهي يا اداري از آن استفاده شود بهتر است نوع سبك و كم وزن 

آن را انتخاب كنيد. 
يكي ديگر از فاكتورهاي مهم ميزان باتري آن است، اكثر كامپيوترهاي كيفي در شرايط عادي تا 3/5 ساعت 

شارژ را نگه مي دارند. 
نوع پردازنده مركزي )CPU( و مقدار حافظه سيستم )RAM( بستگي به نوع كاري دارد كه مي خواهيد با 
كامپيوتر كيفي انجام دهيد. در همه كامپيوترهاي كيفي امروزي حداقل 2 گيگابايت RAM وجود دارد و 

160 يا 180 گيگابايت گنجايش ديسك سخت است كه براي بسياري از كارها كافي است. 
در خريد كامپيوتر كيفي بايد به تجهيزات ارتباطي آن نيز دقت كنيد. مثاًل وجود ورودي USB، درايو نوري، 

سيستم Blue tooth و ... 
همچنين شكل ظاهري، طراحي صفحه كليد، كيفيت صفحه لمسي و ... هم بايد مدنظر قرار گرفته شود. 

 Learn in English

It's always recommended external modems because:

• They can be connected to any kind of computer that has a serial port.

• You can monitor the lights and speaker sounds for troubleshooting.

• They don't cause interrupt conflicts or address confusion, while internal modems almost 

often do.
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 واژه نامه

Conflictمشكل

Confusionگيجي )تداخل( 

Connectمتصل شدن

External Modemمودم خارجي

Internal Modemمودم داخلي

Interruptوقفه 

Monitorكنترل كردن

Reasonدليل

Serial Portدرگاه سريال

Speaker Soundصداي بلندگو

Troubleshootingرفع عيب

 



130
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي وزارت كار و امور اجتماعي -  سازمان فني و حرفه اي  

نام استاندارد: رايانه كار مقدماتي نام استاندارد: كاربر رايانه    
شماره:15/1/1- ف- ه�                                        شماره: 3-42/24/1/0/3     

 خالصه مطالب

• قابليت هاي فعلي يك كامپيوتر و پتانسيل هاي ارتقاي آن در آينده، به نوع برد اصلي انتخابي بستگي 
خواهد داشت. امروزه روي بردهاي اصلي، درگاه هاي پيشرفته اي نظير USB 2.0 و حتي تراشه هاي 
مخصوص كارت هاي OnBoard وجود دارد كه مي توان از آن ها در زمان ارتقاي سيستم و بدون نياز 

به نصب امكانات جانبي ديگر، استفاده كرد.
• برد اصلي، پردازنده و حافظه سه عنصر حياتي در كامپيوتر است كه با انتخاب برد اصلي، سرنوشت 

پردازنده و حافظه نيز به نوعي رقم خواهد خورد. 
• توانايي برد اصلي انتخابي در رابطه با پشتيباني از پردازنده هاي موجود، يكي از تصميمات مهم در 

زمينه انتخاب يك برد اصلي است.
• در خصوص اتصاالت جانبي، مهم ترين نكته وجود درگاه USB مناسب در برد اصلي است.
• معموالً روي اكثر بردهاي اصلي، تراشه هاي مخصوص كارت صدا در نظر گرفته مي شود. 

• كارت گرافيك يكي از عناصر مهم در كامپيوتر است كه كاربران با توجه به امكانات آن قادر به 
استفاده از بازي هاي كامپيوتري، مشاهده فيلم و تصوير و ... هستند. 



131 پيمانه مهارتي: مفاهيم پايه فناوري اطالعات     
واحد كار ششم: توانايي انتخاب كامپيوتر

 آزمون نظري

1- در هنگام خريد در مورد كدام يك از قطعات سخت افزاري بايد دقت بااليي داشت و درست تصميم گيري 
كرد؟

ج- صفحه كليد       د- مودم ب- صفحه نمايش   الف- برد اصلي   
2- سه عنصر حياتي و اصلي در كامپيوتر كدامند؟
الف- مودم، ديسك سخت، صفحه كليد   

ب- ديسك سخت، صفحه نمايش، ماوس  
ج- برد اصلي، پردازنده، حافظه   

د- برد اصلي، پردازنده، مودم  
3- در خصوص اتصاالت جانبي مهم ترين نكته وجود درگاه ......... مناسب در برد اصلي است.

ب- مخصوص مودم الف- داده      
د- مخصوص كارت صدا     USB -ج  

4- اغلب كارت هاي صدا كه امروزه استفاده مي شود از نوع ......... هستند و در يكي از شكاف هاي توسعه آزاد 
برد اصلي نصب مي شوند. كارت هاي صداي قديمي عمدتاً از نوع ....... بودند.

ISA ،AGP -ب    ISA ،PCI -الف  
PCI ،ISA -د    AGP ،PCI -ج  

5- معيارهاي اصلي در انتخاب مودم كدام يك از گزينه هاي زير است؟
الف- نوع مودم و سرعت آن  

ب- مارك بازاري آن و جنس سخت افزاري  
ج- نوع ارتباطات سخت افزاري مودم  

د- در خصوص مودم معيار اساسي و مهمي وجود ندارد و تمامي مودم ها از همه نظر با هم يكسان   
هستند.

6- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح نيست؟
الف- حافظه RAM تأثيري بر كارايي سيستم و قيمت آن ندارد.

استفاده  گرافيك  كارت  كمكي   RAM حافظه  منظور  به  اصلي  برد  روي   RAM حافظه  از  ب- 
مي شود.

ج- انتخاب مودم خوب و مناسب به سرعت و نوع آن بستگي دارد.
د- سرعت مودم برحسب بيت بر ثانيه يا bps بيان مي شود.
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7- According to the text, which sentence is wrong? 

 a- Troubleshooting in external modems are easier than internal modems.

 b- External modems can be connected to any kind of computer that has a serial port.

 c- External modems don't cause conflicts. 

 d- Internal modems can be connected to any kind of computer that has a serial port.

8- معيارهاي انتخاب كامپيوتر را نام ببريد.
9- براي تهيه كارت گرافيك چه مواردي را بايد در نظر داشت؟

10- انواع مودم را نام برده و توضيح دهيد.
11- قيمت كارت گرافيك، كارت صدا و برد اصلي را در بازار بررسي كرده و با قيمت ها و كيفيت هاي قبلي 

مقايسه كنيد. 

 آزمون عملي 

1- درگاه هاي USB را روي برد اصلي شناسايي كنيد.
2- نوع مودم نصب شده روي يك كامپيوتر شخصي را شناسايي كنيد.

3- با پيش زمينه اي كه در مطالعه اين فصل پيدا كرده ايد در خصوص انتخاب يك كامپيوتر مناسب جهت 
انجام اموري چون، اداري، محاسباتي، طراحي هاي گرافيكي تحقيق كنيد؟ )بسته به امور ذكر شده توانايي 

قطعات موردنياز را برآورد و بررسي نماييد.



          
ر ز رم  يي   و م  ر  و

واحد كار هفتم

توانايي شناخت نرم افزار

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
مفهوم رابط گرافيكي كاربر را تشريح كند.

زبان هاي برنامه نويسي را شرح دهد.
نرم افزار سيستمي و كاربردي را توضيح دهد.

سيستم عامل و انواع آن را توضيح دهد.
با چگونگي توليد نرم افزار آشنا باشد.

نظري

1

عملي

3

زمان )ساعت(
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 1-7 نرم افزار )برنامه( و انواع آن
حقيقت  در  مي رود.  كار  به  نيز  برنامه  مفهوم  به  كلمه  اين  است.  كامپيوتر  لمس  غيرقابل  بخش  نرم افزار1 
برنامه ها مجموعه دستورالعمل هايي هستند كه توسط برنامه نويسان توليد شده و چگونگي رفتار كامپيوتر را 

مشخص مي كنند. در حالت كلي نرم افزارها به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند:
استفاده مي شود.  مديريت بخش سخت افزار  و  براي هدايت  نرم افزار سيستمي  نرم افزارهاي سيستمي:   -1
نوع  اين  وظايف  از  آن ها  كاري  شرايط  تعيين  و  اطالعات  ذخيره سازي  مديريت  مختلف،  قطعات  كنترل 

نرم افزارهاست.
2- نرم افزارهاي كاربردي: به نرم افزارهايي گفته مي شود كه در زمينه آموزش، تجارت، سرگرمي و غيره به كار 

مي رود.
در ادامه به بررسي دقيق تر اين دو دسته مي پردازيم.

 2-7 نرم افزارهاي سيستمي و انواع آن
نرم افزار سيستمي به نرم افزاري در رايانه گفته مي شود كه به كاركرد سيستم رايانه مربوط مي باشد و به 
ساختار فيزيكي سخت افزارهاي سيستم وابسته هستند. اين مجموعه برنامه ها كنار يكديگر يك هدف كلي 
را دنبال مي كنند و آن استفاده كامل و بهينه از تمامي منابع سخت افزاري به منظور سرويس دهي مناسب 
به كاربران است. برخي از اين مسئوليت ها و وظايف شامل شناسايي داده هاي ورودي از صفحه كليد و ماوس 
مهم ترين  از  يكي  است.  اطالعات  ذخيره  و  چاپگر  با  ارتباط  صفحه نمايش،  به  خروجي  اطالعات  ارسال  و 
دارد،  خود  نظر  تحت  را  كاربردي  و  سيستمي  از  اعم  ديگر  نرم افزارهاي  تمام  كه  سيستمي  نرم افزارهاي 

سيستم عامل ناميده مي شود.

1-2-7 سيستم عامل و انواع آن
كننده  اداره  اصلي  برنامه  عامل،  سيستم  واقع  در  است.  سيستمي  نرم افزار  مهم ترين  عامل،  سيستم 
عامل  سيستم  وسيله  به  برنامه ها  تمام  هستند.  استفاده  غيرقابل  كامپيوترها  آن  بدون  و  است  كامپيوتر 
MS- ،كنترل مي شوند و از طريق آن با سخت افزار ارتباط پيدا مي كنند. يكي از قديمي ترين سيستم عامل ها

 )Windows( نام داشت كه امروزه ديگر از آن استفاده نمي شود. عمومي ترين سيستم عامل، ويندوز DOS

جمله از  گوناگوني  نسخه هاي  داراي  عامل  سيستم  اين  است.  مايكروسافت  شركت  محصول  كه  دارد   نام 
WINDOWS 95,98,ME,2000,XP,2003 است. سيستم عامل ها همانند نرم افزارهاي ديگر توسط شركت هاي 

توليدكننده به روزرساني شده و نسخه هاي جديدتر آن ها وارد بازار مي شوند. اين نسخه ها براساس استاندارد 
خاصي شماره گذاري مي شوند تا نسخه هاي جديدتر از نسخه هاي قبلي متمايز گردند.

سيستم عامل هاي مهم ديگري نيز وجود دارند كه با توجه به نياز مي توان از آن ها استفاده كرد. از جمله اين 

1- Software
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سيستم عامل ها مي توان به ...,UNIX, Linux, Sun Solaris, Mac اشاره كرد.
هنگامي كه قطعه سخت افزاري جديدي به سيستم كامپيوتري اضافه مي شود، بايد نرم افزار مخصوص آن 
قطعه نيز روي سيستم كامپيوتر نصب شود تا سيستم عامل بتواند كنترل آن قطعه را در دست بگيرد، به 
برخي  و  ويندوز  به طور پيش فرض سيستم عامل  البته در حالت هايي  Deriver گفته مي شود.  نرم افزار  اين 
سيستم عامل هاي ديگر از مكانيزم خاصي1 جهت شناسايي قطعات سخت افزاري جديد استفاده مي كنند و در 

صورتي كه قادر به شناسايي قطعه مربوطه نباشند بايد نرم افزار مخصوص آن قطعه نصب شود.

1- سيستم عامل ها از نظر نوع رابط كاربر 
• سيستم عامل هاي متني: در بعضي از سيستم عامل ها مانند MS-DOS ارتباط كاربر با كامپيوتر از طريق 

رابط متني برقرار مي شود، يعني كاربران فرامين و دستورات خود را تايپ مي كنند. 
• سيستم عامل هاي گرافيکي: نوع ديگر سيستم عامل ها به دليل محيط كار مناسب، كار با آن ها آسان 
است و كاربر به راحتي با آن ها ارتباط برقرار مي كند. در اين نوع سيستم عامل ها ارتباط كاربر با كامپيوتر از 

طريق رابط گرافيكي GUI 2 است مانند سيستم عامل ويندوز.
لذت  آن  با  كار  از  كاربر  و  كرده  آسان  مختلف  برنامه هاي  و  عامل  با سيستم  را  كاربر  ارتباط  ويژگي  اين 
مي برد. از جمله اين نوع سيستم عامل ها كه به آن ها سيستم عامل هاي كاربرپسند نيز مي گويند، مي توان به 

نسخه هاي مختلف سيستم عامل ويندوز اشاره كرد. 
 

شكل 1-7 نمونه اي از سيستم عامل هاي كاربرپسند

1- Plug & Play
2- Graphic User Interface



136
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي وزارت كار و امور اجتماعي -  سازمان فني و حرفه اي  

نام استاندارد: رايانه كار مقدماتي نام استاندارد: كاربر رايانه    
شماره:15/1/1- ف- ه�                                        شماره: 3-42/24/1/0/3     

2- سيستم عامل هاي تك وظيفه اي و چند وظيفه اي
و كاربر  براي كاربر خاص داشتند  را  برنامه  اجراي يك  توانايي  تنها  از سيستم عامل ها در هر زمان  برخي 
نمي توانست چندين برنامه را به طور هم زمان در آن ها اجرا كند. به اين نوع سيستم عامل ها، سيستم عامل هاي 

تك وظيفه اي1 گفته مي شود. از جمله اين سيستم عامل ها مي توان به سيستم عامل MS-DOS اشاره كرد.
قابليت ويژه اي كه به سيستم عامل ها اضافه شد، مكانيزم چند وظيفه اي2 بود. با ظهور اين نوع سيستم عامل ها 
ديگر مشكل تك برنامه اي به طور كامل حل شد، در نتيجه كاربر مي تواند به راحتي چندين برنامه را به طور 

هم زمان اجرا كند. 

3- سيستم عامل هاي تك كاربره و چندكاربره
با  تنها يك كاربر مي توانست  استفاده نمي شود،  از آن ها  امروزه ديگر  در سيستم عامل هاي تك كاربره كه 
سيستم عامل ارتباط برقرار كند. در برخي از سيستم  عامل ها، چندين كاربر مي توانند به طور همزمان به يك 
سيستم عامل دسترسي پيدا كنند و بسته به نياز خود يك يا چندين برنامه را به طور جداگانه اجرا نمايند. به 
اين نوع سيستم عامل ها، چندكاربره گفته مي شود. از جمله اين سيستم عامل ها مي توان به سيستم عامل هاي 

Unix و Linux اشاره كرد. ،Windows Server

 3-7 نرم افزارهاي كاربردي و انواع آن
معموالً آنچه درون كامپيوتر انجام مي شود براي بسياري اهميت چنداني ندارد. اغلب از كامپيوتر براي ساده تر 
انجام دادن كارها استفاده مي شود كه اين كار را برنامه هاي كاربردي در كامپيوتر به عهده دارند. نرم افزارهاي 
كاربردي، برنامه هايي هستند كه با استفاده مستقيم از منابع و قابليت هاي كامپيوتر كاري را مستقيماً براي 
كاربر انجام مي دهند. نرم افزار سيستمي در مقابل در پس زمينه عمل مي كند و خدماتي ارائه مي كند كه ديگر 
نرم افزارها يا سيستم عامل مي توانند براي انجام كارهاي خود از آن استفاده كنند و در عوض معموالً با كاربر 

عادي در تماس نيست و خدماتي به او ارائه نمي كند. 
از انواع متداول نرم افزارهاي كاربردي مي توان به نرم افزارهاي موجود در بسته نرم افزاري Office كه شامل 
ارائه مطالب )PowerPoint( است، اشاره  نرم افزارهايي چون صفحه گسترده )Excel(، واژه پرداز )Word( و 

كرد )شكل هاي 2-7، 3-7 و 7-4(.

1- Single Tasking
2- Multi Tasking
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شكل 2-7 پنجره برنامه واژه پرداز
 

شكل 3-7 پنجره برنامه صفحه گسترده
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شكل 4-7 پنجره برنامه ارائه مطالب

برنامه  اين  انجام عمليات محاسباتي رياضي استفاده مي شود. در  براي   Excel يا  برنامه صفحه گسترده  از 
قابليت فرمول نويسي به منظور حل مسأله وجود دارد.

از برنامه ارائه مطالب يا PowerPoint براي ارائه و نمايش مطالب مختلف در سمينارها و كالس هاي آموزشي 
استفاده مي شود. اين ابزار داراي قابليت هاي متنوعي در نمايش صفحات، اشكال و نمودارهاست.

)GUI( 4-7 رابط گرافيكي كاربر 
امروزه سيستم عامل ها بر پايه رابط گرافيكي كاربر )GUI( ارايه مي شوند و كاربران از طريق آن با سيستم 
عامل ارتباط برقرار مي كنند. رابط گرافيكي كاربر تمام منابع اصلي كامپيوتر شامل منابع سخت افزاري مانند 
ديسك ها و چاپگرها، منابع نرم افزاري مانند نرم افزار سيستمي و برنامه هاي كاربردي و داده ها را به صورت 
تصاوير كوچك يا نمادهايي نمايش مي دهد. كاربر با استفاده از ماوس مي تواند اشاره گر را روي بخش هاي 
مختلف حركت دهد و آن ها را انتخاب كند. اين عمل بسيار ساده تر از به خاطر سپردن دستورات و تايپ 

آن ها در سيستم عامل MS-DOS است. 

 5-7 زبان هاي برنامه نويسي
برنامه  ها از كنار هم قرار گرفتن مجموعه اي از دستورالعمل ها به دست مي آيند كه اين دستورالعمل ها بايد 
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برنامه نويسي  زبان  يك  قواعد  اين  از  مجموعه اي  شود.  اجرا  و  پياده سازي  دستوري،  قواعد  يكسري  تحت 
محيط هايي  شامل  هستند،  برنامه  يك  نيز  خود  كه  برنامه نويسي  زبان هاي  معموالً  مي دهند.  تشكيل  را 
زبان هاي  از  نمونه اي  اجراي آن ها هستند.  و  نوشتن دستورالعمل ها، تفسير و ترجمه دستورالعمل ها  براي 

برنامه نويسي متداول و معروف عبارتند از:
• اسمبلي  

C++ •  
Java •  

• ويژوال بيسيك  
زبان هاي  از  برخي  دارند.  بستگي  مي شوند،  اجرا  آن  در  كه  عاملي  نوع سيستم  به  برنامه نويسي  زبان هاي 
برنامه نويسي در سيستم عامل ويندوز و برخي در سيستم عامل هايي مانند Unix و Linux اجرا مي شوند. به 

عنوان مثال زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك تحت سيستم عامل ويندوز قابل اجراست.
زبان هاي برنامه نويسي از نظر نزديكي با سخت افزار يا نزديكي با زبان انسان به سه دسته كلي تقسيم بندي 

مي شوند:
نزديك تر  انگليسي(  )زبان  انسان  زبان  به  زبان ها، دستورالعمل ها  اين  در  باال:  زبان هاي سطح   -1
بوده و كاربران بهتر مي توانند با قوانين و دستورالعمل هاي موجود در آن ارتباط برقرار كنند، مانند: 

ويژوال بيسيك.
2- زبان هاي سطح مياني: زبان هايي است كه دستورالعمل ها ي آن ها به زبان سخت افزار و ماشين 
نزديك تر است و كاربران كمتر مي توانند با دستورالعمل هاي موجود در آن ارتباط برقرار كنند، از اين 

 .C++ :رو كار با آن ها نسبت به زبان هاي سطح باال سخت است، مانند
3- زبان هاي سطح پايين: دستورالعمل ها و قوانين موجود در اين نوع زبان ها كاماًل در سطح زبان 

ماشين است و براي انسان كاماًل نامفهوم خواهد بود، مانند: اسمبلي. 

 6-7 چگونگي توليد نرم افزار
چرخه توليد هر نرم افزار شامل مراحل تحقيق، تحليل، ساخت و آزمايش است. اين عمليات به وسيله دو 

گروه متخصص انجام مي شود.
• تحليل  سيستم: تحليل گران تعيين مي كنند كه نرم افزار چه كارهايي را بايد انجام دهد. در واقع 
روش  كاري را كه نرم افزار بايد انجام دهد، با توجه به نيازهاي كاربران بررسي و طرحي را براي آن 

آماده مي شود. 
• پياده سازي: برنامه نويسان طرح آماده شده به وسيله تحليل گران را با توجه به قابليت هاي سيستم 
به صورت يك برنامه كاربردي آماده مي كنند. اين افراد با دادن دستورالعمل هايي، به كامپيوتر مي گويند 

كه در مواقع الزم چه كاري بايد انجام گيرد. 
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سازندگان نرم افزار هيچگاه برنامه ساخته شده خود را كامل نمي دانند، بلكه هميشه در پي ارتقاي برنامه 
خود هستند آن ها به محض فروش اولين نسخه برنامه نوشته شده يا نگارش اول، كار روي نگارش 
استفاده  مختلف  نگارش هاي  براي  شماره گذاري  روش  از  سازندگان  بيشتر  مي كنند  آغاز  را  بعدي 

مي كنند كه به آن ها در اصطالح نسخه ساخت مي گويند، مانند: نگارش 1/0 و 1/01.

 7-7 پشتيباني نرم افزار
آزمايش يك نرم افزار پس از توليد، براي عاري بودن از خطاهاي احتمالي كار بسيار دشواري است زيرا تصور 
كردن تمام اطالعات ورودي ممكن كار مشكلي است. گاه اشتباهاتي رخ مي دهد يا هنگام اجراي نرم افزار 
شرايط غيرمعمولي روي مي دهد كه پيش بيني نشده است و طراحان و برنامه نويسان راهكار مناسبي براي 
حل آن ارايه نكرده اند. هنگامي كه نرم افزاري درست كار نمي كند يا نتايج غيرمعمول ارايه مي دهد، گفته 
مي شود آن نرم افزار اِشكال1  دارد. اِشكال ها مي توانند از مسايل كوچكي مانند به هم ريختگي صفحه نمايش 

هنگام نمايش خروجي ها تا محاسبات نادرست و خرابي كل سيستم را دربرگيرند.

  هنگامي كه كامپيوتر به اصطالح قفل مي كند، هيچ فرماني درست كار نمي كند، ورودي ها پذيرفته 
نمي شوند و خروجي ها نمايش داده نمي شوند به اين وضعيت، قفل كردن يا Hang گفته مي شود. 

در اين مواقع بايد مجدداً سيستم را راه اندازي كرد. 

 Learn in English

Computer instructions or data or anything that can be stored electronically is software.

Software is often divided into two categories:

• System Software: Includes the Operating System and all the utilities that enable the 

computer to function.

• Applications Software: Includes programs that do real work for users. For example, 

Word Processors, Spreadsheets, and ...

1- Bug

نکته: 

نکته: 
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 واژه نامه

Application Softwareنرم افزار كاربردي

Dataداده

Divide toتقسيم شدن

Electronicallyالكترونيكي

Functionوظيفه

Includeشامل شدن

Instructionدستورالعمل

Operating Systemسيستم عامل

Storeذخيره شدن

System Softwareنرم افزار سيستمي

Utility Programبرنامه سودمند 
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 خالصه مطالب

• نرم افزار بخش غيرقابل لمس كامپيوتر است. اين كلمه به مفهوم برنامه نيز به كار مي رود. در حقيقت 
برنامه ها مجموعه دستورالعمل هايي هستند كه چگونگي رفتار كامپيوتر را مشخص مي كنند. در حالت 

كلي نرم افزارها به دو دسته اصلي، نرم افزارهاي سيستمي و نرم افزارهاي كاربردي تقسيم مي شوند.
• نرم افزار سيستمي شامل مجموعه هايي از برنامه هاي مختلف است كه مسئوليت كنترل، مديريت، 

زمان بندي و هدايت سخت افزارها، برنامه هاي ديگر و كاربران را برعهده دارند.
استفاده  بدون آن كامپيوترها غيرقابل  و  اداره كننده كامپيوتر است  اصلي  برنامه  سيستم عامل،   •

هستند. 
• نرم افزارهاي كاربردي، برنامه هايي هستند كه كارهايي را براي كاربر انجام مي دهند كه وي مي تواند 

از طريق آن ها مراحل انجام كار و نتيجه را نيز مشاهده كند.
• رابط گرافيكي كاربر، تمام منابع اصلي كامپيوتر شامل منابع سخت افزاري مانند ديسك ها و چاپگرها، 
منابع نرم افزاري مانند نرم افزار سيستمي و برنامه هاي كاربردي و داده ها را به صورت تصاوير كوچك 

يا نمادهايي نمايش مي دهد.
• زبان هاي برنامه نويسي شامل محيط هايي براي نوشتن دستورالعمل ها، تفسير و ترجمه دستورالعمل ها 
و اجراي آن ها هستند. زبان هاي برنامه نويسي به نوع سيستم عاملي كه در آن اجرا مي شوند، بستگي 

دارد.
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 آزمون نظري 

1- كدام يك از نرم افزارهاي زير سيستمي است؟
Excel -د ج- سيستم عامل         PowerPoint -ب  Access -الف  

2- كدام يك از سيستم عامل هاي زير تك كاربره است؟
Windows -د  Linux -ج             Sun Solaris -ب  MS-DOS -الف  

3- برنامه واژه  پرداز Word چه نوع برنامه اي است؟
ب- نرم افزار گرافيكي الف- نرم افزار سيستمي    
د- زبان برنامه نويسي ج- نرم افزار كاربردي    

4- عبارت GUI معادل كدام يك از گزينه هاي زير است؟
ب- استفاده بهينه از برنامه هاي كاربردي الف- رابط گرافيكي كاربر    

د- رابط متني ج- ارتباط چاپگر با سيستم عامل   
5- سيستم عامل ويندوز داراي قدرت بااليي در پردازش اطالعات صوتي، تصويري و گرافيكي است كه به 

آن در اصطالح ........... مي گويند.
د- چندبرنامه اي ج- چندكاربره  الف- چندوظيفه اي     ب- چندرسانه اي   

6- كدام يك از سيستم عامل هاي زير فاقد رابط گرافيكي كاربر است؟
MS-DOS -د  XP ج- ويندوز الف- ويندوز 98    ب- ويندوز 2000   

7- كدام يك از عبارات زير نادرست است؟
الف- سيستم عامل يك برنامه كاربردي است.  
ب- سيستم عامل يك برنامه سيستمي است.  

ج- از برنامه Word نميتوان به عنوان يك سيستم عامل و برنامه سيستمي استفاده كرد.  
د- برنامه هاي سيستمي نسبت به برنامه هاي كاربردي حساس تر و حياتي تر هستند.  

8- ……….. includes the Operating System and all the utilities that enable the computer to 

function. 

a- Application Software

b- System Software

c- Computer Instructions

d- Word Processors 

9- تفاوت برنامه هاي كاربردي و سيستمي را به طور خالصه شرح دهيد.
10- سيستم عامل را تعريف كرده و دو نمونه از آن را نام ببريد.
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11- زبان برنامه نويسي را تعريف كنيد.
12- ساختار نرم افزار شامل چه قسمت هايي است و توسط چه گروه هايي انجام مي شود؟ )به طور خالصه 

شرح دهيد(.

 آزمون عملي 

يكي از نرم افزارهاي كاربردي در يك كامپيوتر شخصي را مشاهده كنيد.



          
    

واحد كار هشتم

توانايي شناخت شبكه

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
مفهوم شبكه را بيان كند.

مفهوم سيستم هاي سرويس گيرنده و سرويس دهنده را بيان كند.
براساس مسافت و وسعت جغرافيايي  را  كامپيوتري  انواع شبكه هاي 

بيان كند.
اينترنت و كاربردهاي اصلي آن را شرح دهد.

تفاوت شبكه هاي داخلي )Intranet( و شبكه هاي خارجي )Extranet( را 
بداند.

مفهوم شبكه هاي تلفني را شرح دهد.
مفاهيم آنالوگ، ديجيتال و نرخ انتقال را بداند.

نظري

1

عملي

2

زمان )ساعت(
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 كليات
به دليل رشد سريع تكنولوژي، يك كامپيوتر به تنهايي قادر به تأمين نيازهاي كاربران نبود و همچنين هر 
كامپيوتر بايد شامل انواع منابع سخت افزاري و نرم افزاري مي بود كه همين امر هزينه هاي زيادي به سازمان ها 
و شركت ها تحميل مي كرد. اتصال كامپيوترها به يكديگر به منظور كاهش هزينه ها و استفاده درست و سريع 

از اطالعات و سخت افزارها، انقالبي عظيم در دنياي كامپيوتر محسوب مي شود.

 1-8 مفهوم شبكه
شبكه هاي كامپيوتري به مجموعه اي از سيستم هاي كامپيوتري مستقل گفته مي شود كه از طريق خطوط 
ارتباطي مختلفي به يكديگر متصل شوند و امكان به اشتراك گذاشتن منابع مختلف سخت افزاري و نرم افزاري 

را به كاربران بدهند. 
يك شبكه را به شرطي يك شبكه كامپيوتري مي گوييم كه اوالً عناصر آن بتوانند به تنهايي كارهاي مورد 
نياز خود را انجام دهند )به عنوان مثال كامپيوتري كه در يك شبكه كامپيوتري قرار دارد بايد شامل منابع 
ديگر  محتاج  اين خصوص  در  عنوان  هيچ  به  و  باشد  راه اندازي  براي  نياز  مورد  نرم افزاري  و  سخت افزاري 
سيستم هاي كامپيوتري نباشد(؛ ثانياً ارتباط بين كامپيوترها براي دسترسي به منابع يكديگر به منظور كاهش 

هزينه ها، وجود داشته باشد. پس مي توان گفت شبكه هاي كامپيوتري بايد دو شرط زير را داشته باشند:
• هر كامپيوتر از نظر منابع سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز به منظور راه اندازي مستقل باشد.

• از طريق خطوط ارتباطي به يكديگر متصل باشند.
شبكه هاي  از  نمونه هايي  شود.  تشكيل  كامپيوتري  سيستم  دو  از  حداقل  مي تواند  كامپيوتري  شبكه  يك 

كامپيوتري در شكل 1-8 نمايش داده شده است.
 

شكل 1-8 نمونه هايي از شبكه هاي كامپيوتري

)Servers( و سرويس دهنده )Clients( 2-8 سيستم هاي سرويس گيرنده 
و  سرويس دهندگان  گروه  دو  به  مربوطه،  وظايف  نوع  به  توجه  با  را  شبكه  در  موجود  كامپيوترهاي 
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سرويس گيرندگان تقسيم مي كنند. كامپيوترهايي كه در شبكه به ساير كامپيوترها خدماتي را ارايه مي كنند، 
سرويس دهنده )Server( مي نامند.

     گاهي به اين نوع كامپيوترها ميزبان يا سرور نيز مي گويند.

سرويس گيرنده  مي كنند،  استفاده  سرويس دهندگان  توسط  شده  ارايه  خدمات  از  كه  كامپيوترهايي  به 
)Workstation يا Client( گفته مي شود.

    گاهي به اين نوع كامپيوترها اسامي مانند مشتري، متقاضي يا كالينت را نيز مي دهند 

است كه در آن يك سيستم )سرور(  كامپيوتري  بين دو سيستم  ارتباط  واقع سيستم كالينت/ سرور  در 
درخواست هاي سيستم ديگر )كالينت يا متقاضي( را انجام مي دهد. سرورها، كامپيوترهاي قوي  هستند كه 
به طور هم زمان مي توانند درخواست هاي چند متقاضي را پردازش كنند و به آن ها پاسخ دهند. بسياري از 
شركت ها به منظور دسترسي كامپيوترهاي شركت به منابع اصلي، از سيستم كالينت/ سرور استفاده مي كنند. 
در شبكه هاي كامپيوتري، يك كامپيوتر مي تواند هم به عنوان سرويس دهنده و هم به عنوان سرويس گيرنده 

باشد. نمونه اي از شبكه هاي كامپيوتري از نوع كالينت/ سرور در شكل 2-8 نمايش داده شده است.
 

شكل 2-8 نمونه اي از يك شبكه كامپيوتري از نوع كالينت / سرور

نکته: 

نکته: 
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مطالعه آزاد
هاب دستگاهي سخت افزاري است كه براي اتصال كامپيوترها و ديگر تجهيزات شبكه اي به يكديگر مورد 
استفاده قرار مي گيرد. در اين حالت كامپيوترها از طريق كابل به دستگاه هاب متصل مي شوند و دستگاه 
از  به غير  از درگاه هايش دريافت كند روي تمامي درگاه هايش  از يكي  به عنوان ورودي  نيز هر چه  هاب 
درگاهي كه اطالعات را از آن دريافت كرده است، ارسال مي كند، همين امر موجب ارتباط كامپيوترها با 

يكديگر مي شود. 

 3-8 انواع شبكه هاي كامپيوتري از لحاظ وسعت جغرافيايي
مي توان شبكه هاي كامپيوتري را از لحاظ ابعاد و وسعت جغرافيايي به سه اندازه كوچك، متوسط و بزرگ 

تقسيم بندي كرد. 
از نظر وسعت جغرافيايي و فاصله بسيار محدود  اين نوع شبكه ها   :1)LAN( شبکه ها با ناحيه محلي  •
بوده و كامپيوترهاي موجود در محدوده يك اداره كوچك، ساختمان يا گروهي از ساختمان هاي مجاور را به 

يكديگر متصل مي كنند )شكل 8-3(.
 

LAN شكل 3-8 نمونه اي از يك شبكه

• توانايي ارسال اطالعات با سرعت باال را دارند.
• از نظر ميزان فاصله بين كامپيوترها محدود هستند.

• امكان ارسال اطالعات توسط محيط مخابراتي ارزان، نظير خطوط تلفن نيز وجود دارد.
• امكان خطا در ارسال اطالعات با توجه به محدود بودن فاصله كم است.

• شبکه ها با ناحيه شهري )MAN(2: محدوده اين نوع شبكه ها در سطح يك منطقه وسيع در حد يك 
شهر است كه مي تواند شامل چندين شبكه محلي در داخل يك شهر باشد. به عنوان مثال ممكن است يك 
سازمان داراي چندين شعبه در نقاط مختلف يك شهر باشد، در صورتي كه اين شعبه ها را توسط شبكه هاي 

1- Local Area Network
2- Metropolitan Area Network
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كامپيوتري به هم متصل كنيم، محدوده آن ها يك شبكه با ناحيه شهري يا MAN را تشكيل مي دهد.
• پيچيدگي بيشتري نسبت به شبكه هاي محلي دارند.

• قابليت ارسال تصاوير و صدا وجود دارد.
• قابليت ايجاد ارتباط بين چندين شبكه وجود دارد.

در  را  كامپيوترها  كه  است  شبكه اي   ،WAN شبكه   :1)WAN( يا جهاني  ناحيه گسترده  با  • شبکه ها 
 ،WAN ناحيه اي گسترده مانند يك كشور به يكديگر متصل مي كند. در حالت كلي مي توان گفت شبكه هاي
شبكه هايي با وسعت جغرافيايي در سطح يك كشور يا چند كشور است. با گسترش اين نوع شبكه ها در 

سرتاسر جهان، شبكه جهاني اينترنت پديد آمد.
• قابليت ارسال اطالعات بين كشورها و قاره ها وجود دارد.

• قابليت ايجاد ارتباط بين شبكه هاي LAN وجود دارد.
• سرعت ارسال اطالعات نسبت به شبكه هاي LAN كم تر است.

• امكان بروز خطا با توجه به گستردگي شبكه وجود دارد.
در حقيقت شبكه هاي MAN كه بيشتر شبكه هاي موجود در داخل يك شهر را تشكيل مي دهند، از نظر 

وسعت جغرافيايي مابين شبكه هاي نوع LAN و WAN قرار مي گيرند.

)Extranet( و شبكه هاي خارجي )Intranet( 4-8 شبكه هاي داخلي 
شبكه اينترانت يك شبكه داخلي همانند اينترنت است، اما با گستردگي كمتر مانند شبكه هايي كه درون 
شركت  ها و يا اداره ها استفاده مي شود. تنها تفاوت اين نوع شبكه ها با شبكه هاي اينترنت در اين است كه 
ارتباط اين نوع شبكه ها محدود به يك سازمان خاص مي شود. بسياري از شركت ها براي تبادل اطالعات و 
به اشتراك گذاشتن اسناد مهم خود، از شبكه داخلي استفاده ميكنند. گاهي به اين نوع شبكه ها، شبكه هاي 
آن  به  اداره خاص مي توانند  يا  كاركنان يك شركت  تنها  زيرا  نيز گفته مي شود،  اختصاصي2  با دسترسي 

دسترسي داشته باشند و از اطالعات آن استفاده كنند.
گاهي ممكن است اشخاص خارج از يك شبكه داخلي در برخي ساعات نياز داشته باشند به اطالعات موجود 
در آن شبكه دسترسي پيدا كنند، حال در صورتي كه امكان دسترسي اشخاص از خارج به داخل شبكه فراهم 
شده باشد و كاربران بتوانند از خارج از شبكه از طريق خطوط ارتباط به اطالعات داخل شبكه دسترسي پيدا 

كنند، اين شبكه را يك شبكه خارجي مي نامند.

 5-8 اينترنت و كاربردهاي آن
اينترنت از مجموعه اي شبكه كامپيوتري بزرگ و كوچك تشكيل شده است. در واقع مي توان گفت اينترنت 
يك شبكه جهاني از شبكه هاي متصل به هم است. شبكه هايي كه با روش هاي متفاوتي به يكديگر متصل 

1- Wide Area Network
2- Private Access Networks
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شده اند و موجوديت واحدي با نام اينترنت را به وجود آورده اند. در حقيقت اينترنت شبكه اي است كه از به هم 
پيوستن هزاران شبكه محلي به وجود آمده است.

       تحقيق: درباره تاريخچه اينترنت تحقيق كنيد.

اينترنت  با  اينترنت متصل هستند و صدها هزار كامپيوتر به طور ثابت  در حال حاضر ميليون ها كاربر به 
در ارتباط هستند. اين كامپيوترها متعلق به بخش هاي دولتي، دانشگاه ها، شركت ها، سازمان ها و كاربران 
شخصي هستند. هر كاربر مي تواند پيام هاي مختلفي را به ساير كاربران ارسال كند و به ساير كامپيوترها 
دسترسي يابد. از اين منبع غني مي توان براي تحقيقات، اخبار، تحصيل، دريافت اطالعات، خريد و فروش، 
موارد در حال حاضر جزء  اين  واقع  در  استفاده كرد.  ديگر  موارد  بسياري  و  پيام  تبادل  دريافت خدمات، 

كاربردهاي اصلي اينترنت است.

مطالعه آزاد
بررسي جزييات شبکه جهاني اينترنت

شبكه جهاني وب1 پس از پست الكترونيكي پر طرفدارترين سرويس شبكه اينترنت است. اين شبكه در نظر 
بسياري از كاربران همان شبكه اينترنت است اما در واقع يكي از سرويس هايي است كه در محيط اينترنت 
ارائه مي شود. اين سرويس از شبكه اينترنت براي مرتبط ساختن كاربران به گنجينه عظيمي از اطالعات در 

سراسر دنيا استفاده مي كند. 
هنگامي كه از يك برنامه مرورگر اينترنت براي گذر به محيط وب استفاده مي كنيد، هر صفحه اي كه در 
برنامه مرورگر باز مي شود، يك صفحه از صفحات بي شمار موجود در وب است و شامل مجموعه اي از متن ها، 

عكس ها، گرافيك هاي متحرك، فيلم، صوت يا فايل ديگر مي باشد. 
پيوندها2 كه در صفحات وب به صورت متن زيرخط دار يا تصوير ديده مي شود صفحات وب را به هم متصل 
مي كنند. آن ها موجب مي شوند كه فوراً به سند و موضوع وب مرتبط دسترسي پيدا كنيد. به اين پيوندها در 
 Hypertext 3 و به اسنادي كه با بهره گيري از اين پيوند ساخته مي شوند، در اصطالح.Hyperlink اصطالح
گفته مي شود. به تصاوير گرافيكي و صداهايي كه دربرگيرنده Hyperlink هستند نيز Hypermedia گفته 
مي شود. به نرم افزاري كه براي نمايش صفحات و اسناد وب جهاني استفاده مي شود، مرورگر يا كاوشگر4 گفته 
 Netscape Navigator ،)محصول شركت مايكروسافت( Internet Explorer مي شود. در حال حاضر نرم افزار

و Firefox از متداول ترين مرورگرهايي هستند كه به وسيله كاربران اينترنت استفاده مي شوند.

1- Word Wide Web
2- Links

3- كلمه، تصوير يا دكمه اي در اسناد يا عنوان چندرسانه اي كه در صورت انتخاب، كاربر را به صفحه ديگري مي برد.
4- Browser
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با توجه به صدها هزار كامپيوتري كه به اينترنت متصل هستند و هر يك حاوي هزاران صفحه اطالعات در 
زمينه هاي گوناگون مي باشند، حال اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه مي توان به اطالعات مورد نظر خود 
از ميان اين حجم عظيم اطالعات دست يافت؟ با استفاده از موتورهاي جستجو1 مي توان به راحتي اطالعات 
را  برنامه هايي هستند كه مي توانند شبكه وب جهاني  يافت. در واقع موتورهاي جستجو  را  موردنظر خود 
جستجو كنند و اسناد مورد نياز كاربر را بيابند. اين اطالعات در هر زمينه اي مي تواند باشد و محدوديتي در 

زمينه و نوع جستجو وجود نخواهد داشت.
اصطالح ديگري كه براي توصيف اينترنت جهاني استفاده مي شود، شاهراه اطالعاتي2 است و بيانگر وجود 
حجم عظيم اطالعات در اين شبكه است كه با سرعت بسيار زياد ميان سرويس دهندگان و استفاده كنندگان 

اين اطالعات در حال تبادل است.

 6-8 شبكه هاي تلفني
ساختار شبكه هاي محلي )LAN( ساده و برقراري ارتباط بسيار آسان است؛ كامپيوترها و ساير تجهيزات 
)چاپگرها، اسكنرها و ...( به وسيله كابل هاي مخصوصي به يكديگر متصل مي شوند؛ اما در شبكه هاي نوع 
شهري )MAN( و گسترده )WAN( نمي توان از اين روش استفاده كرد، زيرا امكان استفاده از كابل براي 

مكان هايي با فاصله زياد مقدور نيست.
در اين شبكه ها از كابل هاي مخابراتي كه تمام كشورها را به هم متصل كرده اند استفاده مي شود. به اين روش 
3 گفته مي شود. عدم نياز به كابل كشي در اين سيستم از مزاياي  PSTN ارتباطي در اصطالح شبكه تلفني يا
آن به حساب مي آيد اما در اين شبكه براي ارتباط با خطوط تلفن بايد از مودم استفاده شود كه در ادامه به 

توضيح بيشتر در اين باره خواهيم پرداخت.

مطالعه آزاد
روش هاي ديگري نيز براي ارتباط و دسترسي كامپيوترها در شبكه هاي نوع شهري و گسترده به كار مي رود. 
اين روش ها بسته به نوع خطوط ارتباطي و دسترسي متفاوت هستند، مانند ارتباط ماهواره اي و فيبر نوري4.  
همان طور كه مشخص است در اين نوع رسانه هاي انتقال، روش ارسال اطالعات كمي متفاوت است. به عنوان 
مثال در ارتباطات ماهواره اي از امواج راديويي براي ارسال و دريافت داده ها استفاده مي شود، اما در فيبرهاي 
 )PSTN( ادامه به مزايا و معايب شبكه هاي تلفني نور براي تبادل اطالعات استفاده مي شود. در  از  نوري 

مي پردازيم.
انجام شود.  نيست سيستم كابل كشي دوباره  نيازي  بنابراين  دارند،  اكنون وجود  اين كابل ها هم  مزايا:   •

1- Search Engine
2- Information Super Highway
3- Public Switched Telephone Network
4- Optical Fiber
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همچنين سيستم مخابراتي حتي نقاط دور افتاده را نيز دربرمي گيرد و تقريباً هيچ نقطه اي خارج از دسترس 
نيست.

• معايب: سيگنال هاي كامپيوتر يا همان عاليمي كه درون كامپيوتر در جريان هستند با سيگنال هايي كه 
سيستم تلفن مي شناسد و براساس آن كار مي كند )عاليم صوتي در گستره صداي انسان( متفاوت است. 
همان طوركه در بخش هاي قبلي به آن اشاره شد، سيگنال هاي كامپيوتري ديجيتال، اما سيگنال هاي صوتي 
و تلفن آنالوگ هستند. مشكل عمده شكل سيگنال است، بنابراين براي اتصال كامپيوتر به خط تلفن نياز به 

دستگاه مودم است.
بيشتر مودم هايي كه امروزه در كامپيوترها استفاده مي شوند، مودم هاي داخلي هستند. براي اتصال چنين 
كامپيوترهايي به سيستم تلفن كافي است سيستم تلفن را به درگاه مربوطه در پشت كامپيوتر و در قسمت 
مخصوص مودم متصل كنيد. در صورتي كه مودم خارج از جعبه يا Case قرار دارد، بايد سيم تلفن را به 
مودم متصل كنيد و مودم را با استفاده از كابل ديگري به يكي از درگاه هاي كامپيوتر مانند درگاه سريال 

متصل كنيد.
مودم ها برق موردنياز خود را از باتري يا برق شهر تأمين مي كنند. همان طور كه در بخش هاي قبلي به آن 
اشاره شد، مودم ها براساس سرعت ارسال و دريافت اطالعات درجه بندي مي شوند. براي سنجش اين سرعت 
ابتدا از تعداد دفعاتي كه سيگنال در يك ثانيه تغيير مي كند، استفاده مي كردند، اما هر تغيير در سيگنال 
مي تواند بيش از يك بيت داده را جابه جا كند، بنابراين امروزه سرعت مودم ها برحسب تعداد بيت در ثانيه 
يا bps تعيين مي شود. باالترين سرعت مودم هاي معمولي حدود kbps 65 يا برابر 56 هزار بيت در ثانيه 

است.

 7-8 بررسي مفاهيم آنالوگ، ديجيتال و نرخ انتقال
در اين بخش به بررسي برخي مفاهيم اساسي در خطوط ارتباطي مي پردازيم. 

پايه  بر  زبان  اين  است.   )PSTN( تلفن  ارتباطي  فهم خطوط  قابل  قوانين  آنالوگ،   :)Analog( آنالوگ   •
سيگنال هاي آنالوگ1 استوار است. خطوط تلفن بر اساس نمودار مشخص از ولتاژها كار مي كند كه در واقع 

همان الگوهاي يك سيگنال آنالوگ است )شكل 8-4(. 
• ديجيتال )Digital(: ديجيتال زبان استاندارد سيستم هاي كامپيوتري است كه با صفر )حالت خاموش( 
و يك )حالت روشن( نمايش داده مي شود. در واقع سيگنال هاي ديجيتال، ولتاژ يا جريان گسسته است، به 

همين دليل گاهي به اين سيگنال ها، سيگنال هاي گسسته نيز مي گويند )شكل 8-5(. 

1- سيگنال موجي است كه اغلب دربرگيرنده اطالعات و پيام است. سيگنال به دو صورت آنالوگ و ديجيتال تقسيم مي شود. 
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شكل 4-8 نمونه هايي از سيگنال آنالوگ
 

شكل 5-8 نمونه اي از سيگنال ديجيتال

است.  زمان  پايه  بر  اطالعات  ارسال  سرعت  انتقال،  نرخ  كلي  طور  به   :)Transfer Rate( انتقال  نرخ   •
اين سرعت برحسب تعداد بيت ها در ثانيه بيان مي شود. مودم ها بر اساس اين سرعت، اطالعات را منتقل 
مي كنند. هر چقدر اين مقدار باالتر باشد سرعت مودم نيز باالتر خواهد بود. سرعت مودم هاي امروزي معموالً 

bps 28800 يا bps 57600 معروف به kb 56 است.

باعث مي شود كامپيوترها  اشاره شد، مودم وسيله اي است كه  به آن  قبلي  واحدكارهاي  همان طور كه در 
بتوانند به وسيله خطوط تلفن به يكديگر متصل شوند. در كامپيوتر فرستنده، مودم اطالعات ارسالي را به 
فرم قابل استفاده در سيستم تلفن تبديل مي كند و مودم كامپيوتر گيرنده، اطالعات را به شكل قابل استفاده 
براي كامپيوتر تبديل مي كند. به عنوان مثال اگر مودمي را كه به يك كامپيوتر متصل است در نظر بگيريم، 
از طريق  و سپس  تبديل شود  آنالوگ  فرم  به  مودم  توسط  بايد  فرستنده  كامپيوتر  در  ديجيتال  اطالعات 
خطوط انتقال براي كامپيوتر گيرنده ارسال شود، اين اطالعات پس از طي كردن خطوط انتقال، زماني كه 
به كامپيوتر گيرنده مي رسند بايد توسط مودم گيرنده از فرم آنالوگ به فرم ديجيتال تبديل شوند تا براي 

كامپيوتر قابل فهم باشند. اين عمل اساس كار مودم است.
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    اساس كار مودم تبديل اطالعات ديجيتال به آنالوگ و برعكس است. 

 Learn in English

• Local Area Network (LAN): A Computer network that spans a relatively small area. Most 

LANs are confined to a single building or group of buildings. Also they connect workstations 

and personal computers.

• Metropolitan Area Network (MAN): A data network designed for a town or city. MANs are 

larger than LANs but smaller than WANS.

• Wide Area Network (WAN): A computer network that spans a relatively large geographical 

area. WANs are used to connect LANs and other types of networks together, so that users and 

computers in one location can communicate with users and computers in other locations. 

نکته: 
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 واژه نامه

Areaمنطقه

Buildingساختمان

Clientsسرويس گيرندگان

Confineمحدود شدن

Connectارتباط  برقرار كردن

Consist ofشامل شدن

Dataداده

Designطراحي كردن

Extranetشبكه خارجي

Geographicalجغرافيايي

Intranetشبكه داخلي

LAN (Local Area Network)شبكه با ناحيه محلي

MAN (Metropolitan Area Network)شبكه با ناحيه شهري

Relativelyنسبتاً

Serverسرويس دهنده

Singleمنفرد

Spanپوشش دادن

Townشهر كوچك

WAN (Wide Area Network)شبكه با ناحيه گسترده يا جهاني
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 خالصه مطالب

• شبكه هاي كامپيوتري به مجموعه اي از سيستم هاي كامپيوتري مستقل گفته مي شود كه از طريق     
مختلف  منابع  گذاشتن  اشتراك  به  امكان  و  شوند  متصل  يكديگر  به  مختلفي  ارتباطي  خطوط     

سخت افزاري و نرم افزاري را به كاربران بدهند.    
• كامپيوترهاي موجود در شبكه را با توجه به نوع وظايف مربوطه به دو گروه عمده سرويس دهندگان    

)Servers( و سرويس گيرندگان )Clients( تقسيم مي كنند.  
سرويس دهنده  مي كنند،  ارائه  را  خدماتي   كامپيوترها  ساير   به   كه  شبكه  در  كامپيوترهايي   •   

مي نامند.  
• كامپيوترهايي كه از خدمات ارايه شده توسط سرويس دهندگان استفاده مي كنند، سرويس گيرنده    

  ناميده مي شوند.
• مي توان شبكه هاي كامپيوتري را از لحاظ ابعاد و وسعت جغرافيايي به سه اندازه كوچك، متوسط    

MAN و WAN مطرح مي شوند. ،LAN و بزرگ تقسيم بندي كرد. اين سه اندازه با نام هاي  
• اينترنت يك شبكه جهاني از شبكه هاي متصل به هم است.  

• شبكه داخلي، شبكه اي است مانند اينترنت، اما با گستردگي كمتر درون شركت ها يا اداره ها.    
ارتباط اين نوع شبكه ها محدود به يك سازمان خاص مي شود.  

• شبكه داخلي كه اجازه ورود اشخاص از خارج شبكه به داخل شبكه اينترانت را مي دهد به عنوان    
شبكه خارجي شناخته مي شود.   

• برای استفاده از شبكه هاي شهري و گسترده، از كابل هاي مخابراتي كه تمام كشورها را به هم    
متصل كرده اند استفاده می شود. به اين روش ارتباطي در اصطالح شبكه تلفني يا PSTN گفته    

مي شود.  
• آنالوگ قوانين قابل فهم خطوط ارتباطي تلفن يا PSTN است.  

• ديجيتال زبان استاندارد سيستم هاي كامپيوتري است كه با صفر )حالت  خاموش( و يك )حالت    
روشن( نمايش داده مي شود.  

• به طور كلي نرخ انتقال، سرعت ارسال اطالعات برپايه زمان است. اين سرعت برحسب تعداد    
بيت ها در ثانيه بيان مي شود.  
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 آزمون نظري

1- دو شرط اساسي كه بيانگر وجود يك شبكه كامپيوتري است، كدام يك از گزينه هاي زير است؟
الف- مستقل بودن هر كامپيوتر براي راه اندازي و سرعت  

ب- سرعت و دقت  
ج- مستقل بودن هر كامپيوتر براي راه اندازي و داشتن خطوط ارتباطي  

د- داشتن خطوط ارتباطي و سرعت  
2- هدف اصلي از ايجاد شبكه هاي كامپيوتري چيست؟

الف- مبادله اطالعات بين كامپيوترها و استفاده اشتراكي از منابع  
ب- صرفه جويي در تعداد كامپيوترها  

ج- ايجاد ارتباط فيزيكي بين كامپيوترها براي اجراي برنامه ها  
د- دريافت و ارسال پيغام از كامپيوترهاي ديگر  

3- كدام يك از شبكه هاي زير معموالً براي اتصال دفاتر يك سازمان در يك شهر استفاده مي شوند و مي توانند 
اختصاصي يا عمومي باشند؟

ج- شبكه MAN     د- شبكه اينترنت  LAN ب- شبكه   WAN الف- شبكه  
4- كدام يك از گزينه هاي زير در مورد نرخ انتقال صحيح نيست؟
الف- نرخ انتقال سرعت ارسال داده برحسب متر است.  

ب- نرخ انتقال، سرعت ارسال اطالعات بر پايه زمان است.  
ج- نرخ انتقال، سرعت برحسب تعداد بيت ها در ثانيه است.  
د- مودم ها براساس اين سرعت اطالعات را منتقل مي كنند.  

5- ديجيتال زبان استاندارد و قابل فهم ............ و آنالوگ زبان يا قوانين قابل فهم براي خطوط ......... است.
ب- تلفن، كامپيوتر الف- كامپيوتر، تلفن    
د- كامپيوتر، مودم ج- تلفن، مودم     

6- شبكه هاي تلفني را شبكه هاي ........... نيز مي نامند.
د- اينترنت  PSTN -ج  LAN -ب  WAN -الف  

7- شبكه داخلي، شبكه اي است مانند ...........، اما با گستردگي ....................
الف- اينترنت، كمتر درون شركت ها يا اداره ها  

ب- شبكه MAN، در حد يك شهر  
ج- شبكه تلفني، بيشتر  

د- شبكه WAN، محدود در حد دو كامپيوتر  
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8- كدام يك از گزينه هاي زير در مورد اينترنت صحيح است؟
الف- اينترنت شبكه اي است محدود در حد يك شهر  

ب- اينترنت از مجموعه شبكه هاي كامپيوتري بزرگ و كوچك تشكيل شده است.  
ج- شبكه هاي داخل يك سازمان را شبكه اينترنت مي نامند.  

د- شبكه اينترنت به دو شبكه LAN متصل به هم گفته مي شود.  
9- در مورد شبكه هاي كالينت / سرور، كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- در شبكه هاي كالينت / سرور تمامي كامپيوترها از هر لحاظ با يكديگر يكسان هستند.  
ب- كامپيوترهايي در شبكه كه به ساير كامپيوترها خدماتي را ارايه مي كنند، كالينت مي نامند.  

ج- سيستم كالينت / سرور ارتباط بين دو سيستم كامپيوتري است كه در آن يك سيستم )سرور(    
درخواست هاي سيستم ديگر )كالينت يا متقاضي( را انجام مي دهد.  

سرور  مي كنند،  استفاده  سرويس دهندگان  توسط  شده  ارايه  خدمات  از  كه  كامپيوترهايي  د-    
مي نامند.  

10- Networks that are designed for towns and cities:

 a- MANs  b- LANs and WANs

 c- WANs  d- MANs and LANs

11- انواع شبكه هاي كامپيوتري را نام برده و تفاوت و ويژگي هاي هر يك را بيان كنيد.
12- شبكه داخلي را تعريف كرده و تفاوت آن با شبكه خارجي را بيان كنيد.

13- چند نمونه از كاربردهاي اينترنت را بيان كنيد.

 آزمون عملي 

در صورت امكان كامپيوتر و تجهيزات شبكه هنرستان خود را شناسايي كنيد.



          
    

واحد كار نهم

كاربرد IT در زندگي

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
كاربردهاي مختلف كامپيوتر را شرح دهد.

مفهوم جهان الكترونيكي را تشريح كند و موارد مختلف آن را نام 
ببرد.

مفهوم تجارت الكترونيكي و پست الكترونيكي را بداند.
مفهوم آموزش از راه دور را بداند. 

نظري

0/5

عملي

1

زمان )ساعت(
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 كليات
مديريت  و  پشتيباني  اجرا،  طراحي،  مطالعه،  به  اطالعات  فناوري  شد،  گفته  اول  فصل  در  كه  همان طور 
و  مؤثر  نقش  اطالعات  فناوري  امروزه  مي پردازد.  كامپيوتري  برنامه هاي  خصوصاً  كامپيوتري  سيستم هاي 
تعيين كننده اي  در زندگي روزمره دارد و در برخي موارد بدون وجود آن نمي توان كارهاي روزمره را انجام 
داد. با اين روند رو به رشد تكنولوژي و ارتباط آن با زندگي روزمره، مي توان گفت در سال هاي آينده فناوري 

اطالعات به ركن اصلي زندگي تبديل خواهد شد كه بدون آن زندگي تا حد زيادي غيرممكن خواهد بود.

 1-9 كاربردهاي كامپيوتر
برخي موارد استفاده از كامپيوتر به قرار زير هستند:

• تجارت و مديريت 
• صنعت

• فروشگاه ها
• كار از راه دور

• تجارت در خانه
• مدارس و مراكز آموزشي

• آموزش از راه دور 
• بهداشت و درمان

• اداره ها و سازمان هاي دولتي
با  شدن  آشنا  موجب  موارد  اين  شناسايي  پرداخت.  خواهيم  موارد  اين  تشريح  به  واحدكار  اين  ادامه  در 

كاربردهاي مهم و اساسي كامپيوتر و فناوري اطالعات در جوامع امروزي مي شود.
امروزه معناي اصطالح »فناوري اطالعات« بسيار گسترده  است و بسياري از جنبه هاي محاسباتي و فناوري 
را دربرمي گيرد. چتر فناوري اطالعات بسيار وسيع است و بسياري از زمينه ها را پوشش مي دهد. متخصصين 
تا طراحي شبكه هاي پيچيده  برنامه هاي كاربردي گرفته  از نصب  فناوري اطالعات وظايف متنوعي دارند، 
رايانه اي و ايجاد پايگاه داده هاي اطالعاتي. برخي از زمينه هاي فعاليت متخصصين فناوري اطالعات عبارتند 

از:
• مديريت اطالعات

• پياده سازي شبكه هاي رايانه اي
• مهندسي رايانه

• طراحي سيستم هاي پايگاه داده
• مديريت سيستم هاي اطالعاتي
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)E-World( 2-9 دنياي الكترونيكي 
با پيدايش اينترنت، امكانات متعدد ديگري به وجود آمد. اين تكنولوژي ها موجب از بين رفتن محدوديت هاي 
و  آموزش  الكترونيك،  تجارت  الكترونيكي، شبكه جهاني وب،  تكنولوژي هايي چون پست  جغرافيايي شد. 
يادگيري الكترونيكي و ... مواردي هستند كه در پي ظهور اينترنت به وجود آمدند. اين امكانات موجب شد 
تا كاربران، شركت ها و سازمان ها در سرتاسر جهان بتوانند به راحتي با يكديگر به تبادل اطالعات پرداخته و 
تمام محدوديت ها را از پيش پاي خود بردارند و اين به سبب الكترونيكي شدن كارها و تبادالت در سراسر 
جهان است كه آن را مي توان جهان الكترونيك ناميد. در اين قسمت به بررسي برخي از اين تكنولوژي ها 

پرداخته مي شود.

)E-mail( پست الکترونيکي
پست الكترونيكي، تبادل پيام ها بين كاربران كامپيوترهايي است كه از طريق يك شبكه مشترك به يكديگر 
متصل شده اند. شهروندان اينترنت روزانه ميليون ها نامه الكترونيكي1 را براي يكديگر ارسال مي كنند. مبادله 
نامه هاي  الكترونيكي يكي از اولين سرويس هاي اينترنت محسوب مي شود و امروزه از آن به عنوان يك ابزار 

ارتباطي قدرتمند استفاده مي شود. 
نامه الكترونيكي، يك پيام متني ساده است كه براي  گيرنده پيام ارسال مي شود. نامه  هاي الكترونيكي از ابتدا 
تا حال اغلب به صورت متن هاي كوتاه بوده اند. در برخي موارد ممكن است فرستندگان نامه هاي الكترونيكي 
فايل هاي  شامل  مي تواند  پيوست  اين  دهند.  افزايش  را  الكترونيكي  نامه  يك  حجم  "پيوست"،  افزودن  با 

موسيقي، فيلم، عكس و ... باشد. 
براي اينكه بتوانيد نامه الكترونيكي خود را براي شخصي ارسال كنيد، كامپيوتر شما بايد به شبكه اي متصل 
باشد كه كامپيوتر مقصد نيز به آن متصل است. اين اتصال مي تواند به صورت غيرمستقيم باشد. همچنين به 
يك نرم افزار پست الكترونيكي و يك نشاني نياز داريد. فرستنده و گيرنده پيام يا نامه الكترونيكي بايد وسايل 

و امكانات زير را در اختيار داشته باشد:
• كامپيوتر شخصي  

• مودم  
• خط تلفن  

2)ISP( عضويت در يكي از سرويس دهنده هاي اينترنت •  
بتواند  تا  آورد  فراهم  را  اينترنت  به  دايم  اتصال  يك  شرايط  دارد  وظيفه  اينترنت  سرويس دهنده  شركت 
نامه هاي الكترونيكي ارسال شده از تمام دنيا را در صندوق پستي شما ذخيره كند. شما براي اثبات هويت 
خود مي توانيد با دادن كلمه عبور به صندوق پستي خود، پيام ها و نامه ها را دريافت كنيد. با استفاده از اين 

1- Electronic Mails
2- Internet Service Provider
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روش مي توانيد براي دوستانتان نيز پيام و نامه الكترونيكي ارسال كنيد، حتي اگر كامپيوتر آن ها خاموش 
باشد زيرا اين نامه ها به وسيله شركت سرويس دهنده اينترنت در صندوق پستي كه دوستانتان به آن متصل 

هستند، ذخيره مي شود1.

)E-Commerce( تجارت الکترونيکي
از  مملو  انسان  زندگي  است.  درآمد  كسب  منظور  به  خدمات  و  كاال  مبادله  نگاه،  ساده ترين  در  تجارت 

فرايندهاي تجاري بوده و تجارت با شكل هاي متفاوتي در زندگي بشريت وجود داشته است.
تجارت الكترونيكي2، نيز تجارتي است كه از طريق شبكه يا اينترنت امكان پذير باشد و به وسيله آن بتوان 
محصوالت و خدماتي را به دست آورد. تجارت الكترونيكي در ساليان اخير با استقبال گسترده  روبه رو شده 
است. شركت ها و مؤسسات ارايه دهنده كاال يا خدمات همگام با تحوالت جهاني در اين زمينه در تالش براي 

تغيير ساختار سازمان خود در زمينه تجارت الكترونيكي هستند.
تجارت الكترونيكي داراي زيرشاخه هاي عمده اي به شرح زير است:

1-  بازرگاني الكترونيكي  
2- كسب و كار الكترونيكي  

3- بازاريابي الكترونيكي  
4- بانكداري  الكترونيكي  
5- كارت هاي هوشمند  

6- مديريت روابط عمومي با مشتري  

مزايا و معايب تجارت الکترونيکي
تجارت الكترونيكي نيز همچون ديگر فناوري ها ساخت بشر، خوبي ها و بدي هاي مربوط به خود را دارد:

• افزايش فروش و در پي آن، افزايش درآمد و توان سرمايه گذاري  
• افزايش سطح رفاه زندگي مردم از طريق ايجاد اشتغال، كاهش ترددها و افزايش سرعت  عمل ،    

ارتباط با  جهان )جهاني شدن(  
• كاهش هزينه هاي تبليغات براي شركت ها به دليل عدم حضور واسطه  

• تأثير ناشناخته آن بر روابط اجتماعي انسان  

بسترهاي الزم براي تجارت الکترونيکي
براي برپايي نظام تجارت الكترونيكي حداقل نيازهايي بايد وجود داشته باشد كه برخي از آن ها عبارتند از:

1- براي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به كتاب اطالعات و ارتباطات مراجعه كنيد.
2- Electronic Commerce
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• يك  سيستم بانكي روان و دقيق  
• پذيرش اسناد الكترونيكي توسط قوه قضاييه و نظام مالي كشور  

• قوانين منسجم و منطقي گمركي، مالياتي و بانكداري  الكترونيكي  
• وجود كد تجاري براي محصول    

• ايجاد امنيت اطالعات  
)Copyright( تهيه و تدوين نظام مالي اطالعات و نظام حقوقي اطالع رساني •  

• تضمين محرمانه ماندن اطالعات شخصي كاربران  
• تطبيق مقررات ملي با مقررات بين المللي  

• همكاري دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و سازمان هاي گوناگون  
• تأمين، صدور و به كارگيري كارت هاي هوشمند  

• تأمين خطوط پرسرعت و ايمن و ايجاد بستر مخابراتي به صورت بي سيم  
به منظور مديريت و اجراي تجارت الكترونيكي نيز به عناصر زير نياز خواهد بود:

• محصول  
• محلي براي فروش كاال، در تجارت الكترونيكي مي توان در شبكه جهاني وب قسمتي را به خود    

اختصاص داد. اين قسمت در اصطالح سايت وب ناميده مي شود.   
• استفاده از روش يا روش هايي براي مراجعه به سايت  

• استفاده از روشي براي ثبت سفارش )اغلب به صورت فرم هايي در نظر گرفته مي شود(.  
• استفاده از روشي براي دريافت پول )كارت اعتباري از نمونه هاي متداول است(.  

• استفاده از روشي براي توزيع كاال  
• استفاده از روشي براي موارد برگشت داده شده توسط خريداران  

• استفاده از روشي براي موارد مربوط به گارانتي  
• استفاده از روشي براي ارايه خدمات پس از فروش ) پست الكترونيك، ارايه پايگاه هاي اطالع رساني    

و ...(  

محبوبيت تجارت الکترونيکي
داليل زير علل جاذبه تجارت الكترونيكي هستند:

• كاهش هزينه ها: در صورتي كه سايت تجارت الكترونيكي به خوبي پياده سازي شود، هزينه هاي    
مربوط به ثبت سفارش قبل از ارايه كاال و هزينه هاي خدمات پس از فروش بعد از ارايه كاال كاهش    

مي يابد.  
• خريد بيشتر در هر مراجعه: برخي از سايت هاي وب جهاني، ويژگي را ارايه مي كنند كه در    
فروشگاه هاي معمولي نظير آن وجود ندارد. زماني كه مشخصات يك كتاب را مطالعه مي كنيد،    
مي توانيد بخشي با نام "افرادي كه كتاب فوق را سفارش داده اند، چه چيزهاي ديگري را خريداري    
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كرده اند"، را نيز مشاهده كنيد. بدين ترتيب امكان مشاهده ساير كتب مرتبط كه سايرين خريد    
كرده اند، فراهم مي شود، بنابراين امكان خريد بيشتر كتب، توسط مراجعه كنندگان به سايت نسبت    

به يك كتابفروشي معمولي به وجود خواهد آمد.  
• پيگيري وضعيت سفارش: در صورتي كه سايت وب به گونه اي طراحي شده باشد كه به مراحل    
بيشتري  اطالعات  اخذ  امكان  باشد،  داشته  دسترسي  خدمات  دريافت  يا  كاال  خريد  به  مربوط    
در رابطه با وضعيت كاالي خريداري شده براي مشتريان وجود خواهد داشت. به عنوان مثال يك    
شركت توليدكننده كامپيوتر، در صورتي كه وضعيت هر كامپيوتر را از مرحله توليد تا عرضه، ثبت    

كند، مشتريان در هر لحظه قادر به مشاهده آخرين وضعيت سفارش خود خواهند بود.   

 3-9 بررسي اصول كاربرد كامپيوتر در زندگي
• كاربرد در تجارت و مديريت: امروزه بيشتر دفاتر تجاري به كامپيوتر وابسته شده اند. كامپيوتر براي 
اموري مانند حسابداري، ارسال صورت حساب، نگهداري سوابق مشتريان و فروشندگان، نگهداري موجودي 
شركت ها،  ساير  با  ارتباط  گزارش ها،  و  يادداشت ها  تهيه  نامه ها،  ويرايش  و  نوشتن  حقوق،  محاسبه  انبار، 

جمع آوري اطالعات تجاري و انجام طرح هاي تحقيقاتي استفاده مي شود.
• كاربرد در صنعت: در صنايع توليدي عالوه بر وظايف مديريتي ذكر شده، كامپيوتر كاربردهاي ديگري نيز 
دارد. كامپيوترها براي برنامه ريزي توليد، نظارت بر ميزان مصرف مواد خام، كنترل كيفيت نهايي محصول، 
كنترل ابزارها و ماشين ها، طراحي محصوالت جديد، كم كردن ضايعات و رسيدن به سطح بهينه نيز به كار 
مي روند. در اغلب كارخانه هاي خودكار )اتوماتيك( از كامپيوترها براي جمع آوري سفارش مشتريان، سفارش 

مواد و قطعات، زمان بندي كار افراد، محاسبه مدت زمان انجام كار و تحويل سفارشي استفاده مي شود.
• كاربرد در فروشگاه ها: در فروشگاه هاي بزرگ و مغازه هاي كوچك از كامپيوتر براي كنترل باركد روي 
اجناس و محاسبه صورت حساب استفاده مي كنند. عالوه بر اين از كامپيوتر براي كنترل تابلوهاي تبليغاتي 

با پيام متحرك نيز استفاده مي شود.
• كاربرد در منزل و انجام امور از راه دور: امروزه كامپيوترها در منازل كاربردهاي بسياري پيدا كرده اند، 
به عنوان مثال بازي هاي كامپيوتري، نگهداري حساب هاي مالي شخصي، گرفتن اطالعات از اينترنت يا ارسال 

نامه الكترونيكي به دوستان و خويشاوندان را مي توان نام برد.
با استفاده از كامپيوتر و فناوري اطالعات مي توان برخي كارها را از راه دور انجام داد. كارهايي مانند پرداخت 
قبوض مختلف، جابه جايي پول در حساب هاي بانكي، كنترل تغييرات كامپيوتري و لوازم خانگي نمونه هايي 

از اين قابليت است.

تمرين: چند مثال از كارهايي كه مي توان با كامپيوتر در محيط منزل و از راه دور انجام داد بيان كنيد.  



165 پيمانه مهارتي: مفاهيم پايه فناوري اطالعات     
واحدكار نهم: كاربرد IT در زندگي

• تجارت در خانه: امروزه افرادي با كمك كامپيوتر كارهاي تدوين صوت و تصوير را با كيفيتي بسيار باال در 
خانه انجام مي دهند. بسياري از مشاغل مانند دفترداري، حسابداري، نويسندگي، روزنامه نگاري نيز به سادگي 

در منزل و بدون رفتن به محل كار قابل انجام است.
سوابق  نگهداري  و  دانش آموزان  ثبت نام  براي  مدارس  مديران  آموزشي:  مراكز  و  مدارس  در  كاربرد   •
تحصيلي آن ها از كامپيوتر استفاده مي كنند. بيشترين استفاده كامپيوتر در مدارس در حوزه مباحث تدريس 
است. نرم افزارهاي آموزشي بسياري موجود هستند كه موضوع هاي درسي را در ساختاري منظم و با روش هاي 

جالبي به دانش آموزان عرضه مي كنند كه در يادگيري دانش آموزان بسيار مؤثر است.

تمرين: چهار مورد از كاربردهاي كامپيوتر در مدارس )براي دانش آموزان( را بيان كنيد. آيا مي توانيد    
نرم افزارهاي موجود در اين زمينه را نام ببريد.  

كامپيوتر مبناي  بر  آموزش  يا  دور1  راه  از  آموزش  امروزه  كامپيوتر:  مبناي  بر  و  راه دور  از  آموزش   •"
 )CBT(2 گسترش زيادي يافته است. با اين روش محصل يا دانشجو در محل كار يا خانه، به كمك CD يا 
از طريق اينترنت آموزش مي بيند، امتحان مي دهد و در نهايت مي تواند مدرك مربوط به آن دوره را دريافت 

كند. رعايت نكات امنيتي و حفاظتي در هنگام كار بسيار مهم بوده و بايد حتماً به آن توجه داشت.
اين  از  بسياري  وابسته اند.  بسيار  كامپيوترها  به  بيمارستا ن ها  مديريت  درمان:  و  بهداشت  در  كاربرد   •
كاربردها شباهت زيادي به كاربرد كامپيوتر در زمينه هاي مشابه صنعت دارد. عالوه بر آن كامپيوتر براي 
استفاده مي شود. كامپيوتر كمك مي كند  بيمارستان  به كاركنان  اعالن هشدار  بيماران و  نمايش وضعيت 
پزشكان اطالعات كامل تري از وضعيت بيمار به دست آورده و براي درمان به تحقيق بپردازند. همچنين از 
كامپيوتر و فناوري اطالعات براي ارايه خدمات درماني به نقاط دور دست استفاده مي شود. اين امر باعث 

تشخيص سريع تر و در صورت امكان كمك هاي از راه دور مي شود.
• كاربرد در اداره ها و سازمان هاي دولتي: سازمان هاي دولتي نيز مانند شركت ها و نهادهاي خصوصي از 
كامپيوترها براي منظورهاي گوناگوني استفاده مي كنند از جمله حسابداري، كنترل موجودي انبارها، مديريت 
پروژه، بودجه و پيش بيني هاي آينده. به عنوان مثال ثبت تولد، ازدواج، وفات، سوابق تأمين اجتماعي، ماليات، 

جمعيت و بسياري موارد ديگر بدون كامپيوتر تقريباً غيرممكن خواهد بود.
• كاربرد در زندگي روزمره: با توجه به كاربردهاي بيان شده مي توانيد گسترش اين فناوري را به وضوح 
مشاهده كنيد، اما از سيستم هاي كامپيوتر در مواردي كه شايد زياد مورد توجه نباشد استفاده مي شود مثل 
كنترل ماشين لباسشويي، زمان سنج ضبط ويديو، كنترل چراغ راهنمايي، ماشين هاي خودپرداز بانك ها و 

موتور برخي از ماشين ها.

1- Electronic Learining 
2- Computer Based Training 
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  هر عملياتي كه به صورت خودكار اتفاق مي افتد با يك سيستم كامپيوتري كنترل مي شود.

 Learn in English

E-Mail (Electronic Mail) is the transmission of messages over communications networks. 

The messages can be notes entered from the keyboard or electronic files stored on disk. Most 

mainframes, minicomputers, and computer networks have an e-mail system. Companies that 

are fully computerized make extensive use of e-mail because it is fast, flexible and reliable.

نکته: 
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 واژه نامه

CBT (Computer Based Training)آموزش بر مبناي كامپيوتر

Communicationارتباط

Computerizedبر اساس كامپيوتر

Electronic Commerceتجارت الكترونيكي

Electronic Learningآموزش از راه دور

Electronic Mails پست الكترونيكي

Enterواردشدن

E-Worldsدنياي الكترونيكي

Extensiveگسترده، وسيع 

Fastسريع

Flexibleانعطاف پذير

Information Technologyفناوري اطالعات

ISP (Internet Service Provider)شركت سرويس دهنده اينترنت

Messageپيام

Networkشبكه

Reliableقابل اعتماد

Storeذخيره كردن 

Transmissionارسال پيام
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 خالصه مطالب

• كامپيوترها در زمينه هايي چون تجارت، صنعت، فروشگاه ها، آموزش و ... كاربرد دارند.  
رفتن  بين  از  موجب  تكنولوژي ها  اين  آمد.  وجود  به  ديگري  امكانات  اينترنت،  پيدايش  با   •   
محدوديت هاي جغرافيايي شدند. تكنولوژي هايي چون پست الكترونيكي، شبكه جهاني وب، تجارت    
الكترونيكي، آموزش و يادگيري الكترونيكي و ... مواردي هستند كه در پي ظهور اينترنت به وجود    

آمدند.  
• پست الكترونيكي، تبادل پيام ها )اغلب متن( بين كاربران كامپيوترهايي است كه از طريق شبكه    

به يكديگر متصل شده اند.   
• تجارت الكترونيكي، تجارتي است كه از طريق شبكه يا اينترنت امكان پذير باشد و به وسيله آن    

بتوان محصوالت و خدماتي را به دست آورد.   
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 آزمون نظري

1- تجارت الكترونيكي و پست الكترونيكي در قالب چه مفهومي قرار مي گيرد؟
ب- سازماندهي الكترونيكي الف- مديريت اطالعات    

د- جهان الكترونيكي ج- امنيت اطالعات     
2- علت محبوبيت تجارت الكترونيكي در چه مواردي خالصه مي شود؟

الف- كاهش هزينه ها، خريد بيشتر در هر مراجعه   
ب- افزايش عرضه، كاهش هزينه  

ج- تغيير در بهره وري، كاهش هزينه  
د- تبادالت بيشتر، عرضه كمتر  

3- پس از ظهور اينترنت تكنولوژي هايي چون ........... به وجود آمدند.
الف- شبكه كامپيوتري و تجارت الكترونيكي  
ب- پست الكترونيكي و تجارت الكترونيكي  

ج- شبكه هاي كامپيوتري و پست الكترونيكي  
د- جهان الكترونيكي و شبكه هاي كامپيوتري  

4- به وسيله ................... از طريق شبكه، كاربران مي توانند پيام هاي شخصي خود را مبادله كنند.
ب- تجارت الكترونيكي الف- جهان الكترونيكي    
د- آموزش الكترونيكي ج- پست الكترونيكي    

5- According to the text, extensive use of e-mail in some companies is because of ......... of the 

e-mail.

 a- connectivity and reliability 

 b- flexibility and connectivity

 c- reliability and conductivity 

 d- flexibility and reliability 

6- براي مديريت و اجراي تجارت الكترونيكي چه عناصري نياز است؟
7- يكي از مزاياي تجارت الكترونيكي خريد بيشتر در هر مراجعه است، با ذكر مثال توضيح دهيد.

8- تجارت الكترونيكي را تعريف كنيد.
9- چند نمونه از كاربردهاي كامپيوتر را در زندگي نام ببريد.
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 آزمون عملي 

1- چند نمونه از كاربرد كامپيوتر را در مدرسه شناسايي كنيد.
2- چند نمونه از كاربرد كامپيوتر را در خانه شناسايي كنيد.

3- چند نمونه از كاربرد كامپيوتر را در يكي از مراكز دولتي مانند بانك ها شناسايي كنيد. 



          
     

واحد كار دهم

توانايي استفاده صحيح از كامپيوتر و 
حفظ سالمت

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
موقعيت مناسب در مورد صفحه نمايش، صفحه كليد و ميزكار را 

تشريح كند.
توانايی تنظيم صندلي را داشته باشد.

نحوه استفاده صحيح  از ماوس را بداند.
Mouse Mat را تشريح كند.

عوارض استفاده از كامپيوتر و نحوه پيشگيري از آن ها را تشريح 
كند.

بهداشت و سالمت محيط كار را  عوامل مهم در خصوص حفظ 
بداند.

نظري

1

عملي

2

زمان )ساعت(
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 كليات
كاربرد كامپيوتر در زندگي بشر بسيار زياد است و افراد بسياري ساعت هاي زيادي را با كامپيوتر كار مي كنند. 
به همين دليل شناخت عوامل مؤثر در استفاده صحيح از كامپيوتر و محيط كار اهميت زيادي دارد. وجود 
شرايط نامناسب در محيط كار و عدم توجه به موارد بهداشتي هنگام كار با كامپيوتر، ممكن است در بلند 
مدت سبب بُروز بيماري ها و ناهنجاري هايي شود. عوارض كار طوالني مدت با كامپيوتر شامل ضايعات چشم، 
سردرد، كمر درد و فشار در نواحي مچ دست، شانه و گردن است كه با خستگي شديد عضالت اين ناحيه 

همراه است. براي جلوگيري از  بروز اين گونه مشكالت به نحوه استفاده صحيح از كامپيوتر مي پردازيم.

 1-10 روش استفاده صحيح از كامپيوتر

1-1-10 صفحه نمايش
صفحه نمايش كامپيوتر بايد باالي صفحه كليد و مستقيم روبه روي چشم هاي كاربر باشد، به طوري كه گردن 
به پايين و باال يا پهلوها خم نشود. از لحاظ اصول قرارگيري و نشستن پشت كامپيوتر، در هنگام كار با صفحه 

نمايش، خصوصيات و اصول زير بايد مورد توجه قرار گيرند:
1- باالترين قسمت صفحه نمايش در امتداد ديد كاربر قرار گيرد.

2- فاصله بين چشم ها تا صفحه نمايش بين 30 تا 71 ســانتي متر و در بهترين حالت، 46 سانتي متر توصيه 
شده است. 

 

شكل 10-1

3- صفحه نمايش نبايد نور را منعكس كند.
4- تصاوير روي صفحه نمايش بايد واضح و خوانا باشند.

5- به منظور كاهش انعكاس نور محيط اطراف در صفحه نمايش، بايد ميزان درخشندگي آن را كاهش داد 
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يا از فيلتر شيشه اي استفاده كرد.
6- صفحه نمايش  بايد در مكاني دورتر از پنجره و در امتداد قائم با آن قرار گيرد.

7- به منظور افزايش قابليت تنظيم صفحه نمايش مي توان از پايه متحرك نيز استفاده كرد. اين وسيله به 
كاربر امكان مي دهد كه با افزايش قابليت تنظيم فواصل، ضمن قراردادن صفحه نمايش در محل مناسب )از 

نظر قرارگرفتن در امتداد ديد(، فاصله مناسبي را نيز بين فرد و صفحه نمايش به وجود آورد.

2-1-10 ميزكار
وسايل مورد استفاده روي ميز بايد طوري قرار گيرد كه همه چيز در دسترس كاربر باشد تا وي براي كار با 

هر وسيله يا نوشتن مجبور به خم شدن روي ميز نباشد.
كار  كامپيوتر  كليد  با صفحه  اگر  باشد.  داشته  شما  با  را  فاصله  نزديك ترين  كه  دهيد  قرار  طوري  را  ميز 
مي كنيد، ميز كشويي آن يا خود صفحه كليد را تا حد ممكن به سمت خود بكشيد. ارتفاع ميز هم بايد 
طوري تنظيم شود كه آرنج و شانه هاي شما بتواند در حالت آزاد قرار گيرند و مچ دست هاي شما خم نشوند 

)در امتداد ساعد باشد(. 
همچنين رعايت نكات زير در خصوص ميزكار مفيد است:

1- بايد در زير ميز فضاي كافي براي پاها در نظر گرفته شود.
2- سطح ميزكار بايد به اندازه اي بزرگ باشد كه جاي كافي براي تمام  اشيا و وسايل موجود باشد.

3- سطح ميزكار نبايد سفيد يا خيلي تيره باشد، زيرا به نامساعد شدن شرايط روشنايي كمك مي كند.
درمواقعي كه از كامپيوتر براي اموري چون تايپ يا حروفچيني استفاده مي شود، بايد از يك نگهدارنده1 قابل 

تنظيم در كنار صفحه نمايش استفاده كنيد.

3-1-10 صفحه كليد
در هنگام كار با صفحه كليد موارد زير را به ياد داشته باشيد:

صفحه كليد مورد استفاده بايد در دسترس فرد و در محلي قرار گيرد كه در هنگام كار با آن، ساعد و بازوها 
نبايد به  نبايد هيچ گونه فشاري را متحمل شود و  ايجاد كنند. مچ دست  تا 100 درجه  زاويه اي بين 80 
باال، پايين يا داخل خم شود. ساعدهاي دستان شما بايد به صورت افقي و موازي با زمين باشند. در چنين 

وضيعتي مچ و دستان به راحتي روي صفحه كليد حركت مي كنند.
پاييني ميز قرار  از حد استاندارد است, مي توانيد صفحه كليد را در قسمت  بلندتر  درصورتي كه ميز شما 

دهيد.

1- Copy Holder
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شكل 10-2

در حالت مطلوب, ارتفاع صفحه كليد با توجه به قد كاربر بايد بين60 تا 97 سانتي متر باشد. 
اغلب افراد هنگام تايپ, مچ دستان خود را روي ميز قرار مي دهند؛ اين عمل موجب آسيب ديدن دست ها 

خواهد شد.
 

شكل 10-3

در صورتي كه پايه هاي صفحه كليد را برآمده كنيد, مشكل رفع خواهد شد.
 

شكل 10-4

اما در حالت ايده آل صفحه كليد بايد هم سطح با ميز باشد. 
همان طور كه در واحدكار سوم نيز گفته شد سطح پالستيكي صفحه كليد كه به آن صفحه زيردستي صفحه 
كليد نيز مي گويند، جهت استوار نگهداشتن مچ دست طراحي شده است تا حتي المقدور از آسيب ديدن 
دست جلوگيري به عمل آيد، زيرا در هنگام كار زياد با صفحه كليد، مچ دست و بخشي از ساعد دردناك 

مي شود و به مرور باعث آسيب ديدگي در اين نواحي دست مي گردد.
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4-1-10 تنظيم صندلي
صندلي مناسب براي استفاده از كامپيوتر بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:

1- ارتفاع صندلي بايد قابل تنظيم باشد. ارتفاع صندلي، 41 تا 52 سانتي متر توصيه مي شود.
2- سطح نشيمنگاه صندلي بايد داراي طول و عرض 40 تا 48 سانتي متر باشد. براي افراد چاق صندلي هاي 

پهن تر توصيه مي شود.
3- ضخامت تشك در حدود 4 تا 5 سانتي متر باشد و رويه آن از جنسي باشد كه اصطالحاً بتواند تنفس كند 

و لبه جلو صندلي، گرد و لبه بيروني آن، نرم باشد.
4- زاويه پشتي با تشك صندلي، حداقل 95 تا 110 درجه باشد.

5- عرض پشتي صندلي بايد حداقل 32 تا 36 سانتي متر باشد. صندلي بايد در قسمت قرار گرفتن گودي 
كمر داراي يك قوس محدب و در قسمت پشت داراي يك قوس مقعر باشد.

ارتفاع ميزكار  با  باشند و دسته آن  بهتر است دسته دار  با كامپيوتر  استفاده در كار  6- صندلي هاي مورد 
مطابقت داشته باشد. همچنين داراي پنج چرخ بوده و چرخان باشد. 

5-1-10 ماوس 
امروزه ماوس ها با شكل هاي مختلف وارد بازار شده اند، بنابراين انتخاب ماوس عامل مهمي در هنگام كار با 

كامپيوتر است.
1- حتي المقدور ماوس و صفحه كليد هم سطح باشند.

2- در هنگام كار با ماوس، مچ دست و ساعد بايد داراي تكيه گاه باشند.
3- از صفحه هاي مخصوص ماوس )Pad( كه امروزه به عنوان صفحه طبي مطرح است، استفاده شود.

اخيراً صفحاتي به همراه ماوس هاي بي سيم به بازار آمده اند كه هم ماوس آن و هم صفحه مربوطه با ماوس 
با صفحات متداول كمي  متفاوت است. تفاوت موجود در اين است كه اين نوع ماوس ها به باتري نياز ندارند 
 Mouse و انرژي خود را از صفحه اي كه در زير ماوس قرار دارد، تأمين مي كند. به اين صفحات در اصطالح

Mat گفته مي شود.
 

شكل 10-5
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6-1-10 تشعشعات، تهويه و نور
به طوركلي صفحه نمايش ها، ممكن است دو نوع خطر را براي افراد به وجود آورند كه عبارتند از:

1- خطر درخشندگي زياد يا انعكاس يا بازتاب نور محيط اطراف به چشمان فرد
2- خطر تشعشع صفحه نمايش

صفحه نمايش ها و ديگر تجهيزات سخت افزاري كامپيوتري به دليل داشتن مدارات الكترونيكي و نورهاي 
مختلف، داراي تشعشعات خطرناكي هستند كه پيشنهاد مي شود تا آنجا كه ممكن است از مجاورت دايمي 
 آن ها اجتناب شود. اين نوع تشعشعات اثر مستقيم و مخربي بر سيستم عصبي، خون و بينايي انسان دارند. 
اين موضوع در مورد صفحه  نمايش هاي نوع LCD به مراتب كمتر است زيرا در اين صفحه نمايش ها از المپ 

تصويري استفاده نمي شود در نتيجه از مدارات الكترونيكي كمتري در آن استفاده شده است.
از ديگر مواردي كه حتماً بايد در محيط كار و محل استقرار اين نوع سيستم ها رعايت شود، ايجاد مكانيزمي  
براي تهويه هواي موجود در اين نوع مكان هاست. حرارتي كه از اين نوع دستگاه ها به محيط اطراف ساطع 

مي شود نيز خطرناك بوده و بايد به هر نحوي آن ها را از محيط كار خارج كرد.

 2-10 عوارض استفاده از كامپيوتر و نحوه پيشگيري از آن ها
اين روزها مشاغل اداري و پشت ميز نشستن هاي طوالني در جامعه افزايش يافته و اثرات مضر آن بر جسم 
بتوانيم ساعت هاي  كه  است  نشده  ما طوري طراحي  بدن  واقع  در  ديده مي شود.  بيشتر  روز  به  روز  افراد 
متمادي را پشت ميز بنشينيم، اما به ناچار بسياري از ما به انجام چنين كاري مشغول هستيم، بخصوص اگر 
با كامپيوتر كار مي كنيم، فشار زيادي به بدن وارد مي شود. در اين بخش به عوارض شايع و متداول چنين 

مشاغلي و نيز راه هاي حفظ سالمت جسم اشاره خواهيم كرد.
1- از عوارض شايع، افزايش وزن است، بنابراين اين گونه افراد بايد حتماً در طول روز برنامه پياده روي، دويدن 
يا ورزش هاي ديگر را داشته باشند. بايد توجه داشت كه اين برنامه ورزشي حتماً در طي روز گنجانده شود.

2- خطر ديگر اين گونه مشاغل ضعف عضالني مانند عضالت شكم و پشت است كه موجب كمردرد يا تغيير 
شكل بدن مي شود و گاهي اين تضعيف عضالت به حدي شديد است كه فرد بارها و بارها به دليل كمردرد 
روز،  در طول  فراغت خود  اوقات  در  بايد  افراد حتماً  اين  بنابراين  منزل مي شود،  در  استراحت  به  مجبور 

ورزش هاي مخصوص كمر، پشت و گردن را انجام دهند تا اين عضالت استحكام خود را حفظ كنند.
3- خستگي چشم از ديگر عوارض كار با كامپيوتر است. از خيره شدن به صفحه نمايش بپرهيزيد. حداكثر 
پس از هر 2 ساعت، 5 دقيقه چشمان خود را ببنديد. يك روش ديگر براي رفع خستگي چشم اين است كه 
هر 20 دقيقه، 20 ثانيه به چشمانتان استراحت دهيد و اشياي دور را در فاصله 6 متري نگاه كنيد. اندازه 
حروف بايد 2 تا 3 مرتبه بزرگ تر از ريزترين متني باشد كه شما مي توانيد بخوانيد. نكته مهم ديگر براي 
كاستن از خستگي چشم اين است كه نور صفحه نمايش را به گونه اي تنظيم كنيد كه تقريباً مشابه سطح 

روشنايي محيطي باشد كه دقيقاً در پشت آن قرار دارد.
4- درد انگشتان و مچ دست از عوارض استفاده مستمر از كامپيوتر است استفاده از كامپيوتر بيش از چند 
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ساعت در روز و كار با صفحه كليد و ماوس مي تواند باعث صدمه زدن به تاندون ها عصب ها و بافت هاي دست 
شده و كاربر متوجه درد در انگشتان و مچ دست شود. براي رفع اين مشكل بايد صفحه كليد هم سطح با ميز 

و آرنج شما باشد و در هنگام تايپ كردن از دو دست خود كمك بگيريد. 
5- فراموش نكنيد زماني كه در هنگام كار با كامپيوتر، بدن بيش از حد به جلو خم شده باشد، شانه و عضالت 

گردن قادر به نگهداشتن وزن سر نيست كه اين امر موجب بروز دردهاي ناحيه گردن و پشت مي شود.
6- در صورت امكان از بازيافت و شارژ ريبون خودداري شود، زيرا مواد موجود در ريبون ها براي پوست و 

بدن انسان بسيار مضر است.

ارگونوميك چيست؟
ارگونوميك علمي است كه در جهت افزايش كارايي به بررسي خصوصيات فيزيكي و عملكرد افراد در ارتباط 
با محيط كار و ابزارهايي كه به كار مي برند، مي پردازد. با استفاده از ارگونوميك مي توان محيط كار را طوري 
طراحي كرد كه كاربر بدن خود را هنگام كار با كامپيوتر به طور صحيح قرار دهد. مطالعات ارگونوميك نشان 
مي دهند كه ارتفاع صندلي، صفحه كليد، صفحه نمايش و ميز كامپيوتر بسيار مهم هستند و در سالمت 

كاربر نقش دارند.

 3-10 حفظ بهداشت و سالمت محيط كار
ويژگي هاي يك محيط كار مناسب براي كاربران كامپيوتر به قرار زير است:

1- وجود سيستم تهويه مطبوع
2- نور كافي و مناسب

3- استفاده از ميز مخصوص كه داراي عرض و ارتفاع استاندارد باشد.
ناراحتي ستون فقرات  از  براي جلوگيري  قابل تنظيم  ارتفاع  با  از صندلي مخصوص كامپيوتر  استفاده   -4

كاربر
5- استفاده از زيرپايي براي قرار گيري مناسب و راحت پاها

6- كف پوش چوبي يا پالستيكي براي جلوگيري از ايجاد الكتريسيته ساكن
7- سيم كشي برق بايد در قسمت پايين ديوار نزديك به كف زمين باشد )به فاصله 10 سانتي متر از كف 

زمين(
8- در صورت استفاده از چاپگر، كاغذهاي باطله را حتماً براي بازيافت كنار بگذاريد. 

با اين  9- كامپيوتر را حتماً مطابق دستورالعمل خاموش كنيد )در پيمانه مهارتي سيستم عامل مقدماتي 
دستورالعمل ها آشنا خواهيد شد(. 
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 Learn in English

Having unsuitable conditions in a workplace and oversight the health affairs while working 

with a computer may cause serious problems and diseases as to feel ache and fatigue in neck 

and shoulder's muscles.

A proper workplace should have enough light, special tables and chairs and air conditioning. 
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 واژه نامه

Acheدرد

Air Conditioningتهويه مطبوع

Conditionsشرايط

Copy Holderنگهدارنده كاغذ كه قابل تنظيم است.

Enoughكافي

Fatigueخستگي

Health affairموارد مربوط به سالمت

Lightنور

صفحه اي كه در زير ماوس قرار مي گيرد و در اين حالت ماوس به باتري يا 
سيم احتياج ندارد و انرژي خود را از طريق اين صفحه تأمين مي كند.

Mouse mat

Neckگردن

Oversightعدم توجه

Problemمشكل

Properمناسب

Seriousجدي

Unsuitableنامناسب

Working Placeمحيط كار
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 خالصه مطالب

• وجود شرايط نامناسب در محيط كار و عدم توجه به موارد بهداشتي هنگام كار با كامپيوتر ممكن    
است در بلند مدت سبب بُروز بيماري ها و ناهنجاري هايي شود.   

• عوارض كار طوالني مدت با كامپيوتر شامل ضايعات چشم، سردرد، كمردرد و فشار در نواحي    
مچ دست، شانه و گردن و دردهاي گردن و شانه است كه با خستگي شديد عضالت اين ناحيه    

همراه است.  
باشد،  كاربر  چشم هاي  روبه روي  مستقيم  و  كليد  صفحه  باالي  بايد  كامپيوتر  نمايش  صفحه   •   

به طوري كه گردن به پايين و باال يا پهلوها خم نشود.  
• هنگام استفاده از ماوس بايد ماوس و صفحه كليد هم سطح باشد و مچ دست و ساعد داراي    

تكيه گاه باشند.  
• در حالت ايده آل صفحه كليد بايد هم سطح با ميز و داراي برآمدگي در قسمت جلو باشد.  

• يك محيط كار مناسب بايد سيستم تهويه مطبوع، نوركافي و مناسب، ميز و صندلي مخصوص    
كامپيوتر، كف پوش چوبي و ... داشته باشد.  
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 آزمون نظري 

1- كدام يك از جمله هاي زير صحيح است؟
الف- بهترين زمان براي واردكردن داده ها هنگام صبح است.  

ب- بايد تا حد امكان به صفحه نمايش نزديك بود تا به چشم ها فشار وارد نشود.  
ج- از خيره شدن به تصوير صفحه نمايش بايد پرهيز كرد.  

د- بهترين راه براي جلوگيري از آسيب هاي ناشي از كار مداوم اين است كه پس از احساس درد    
به كار ادامه دهيد، زيرا اين عمل باعث مي شود عضالت شما قوي تر شود.  

2- اگر مي خواهيد مدت طوالني از كامپيوتر استفاده كنيد بهترين نوع صندلي كدام است؟
الف- صندلي اداري كه ارتفاع آن قابل تنظيم باشد.  

ب- صندلي معمولي با محل قرارگيري بازوها  
ج- صندلي اداري ثابت  

د- صندلي كه داراي چرخ باشد.  
3- بهترين اندازه فاصله بين چشم ها تا صفحه نمايش كدام  يك از گزينه هاي زير است؟

ب- بيشتر از 60 سانتي متر الف- 46 سانتي متر     
د- 20 سانتي متر ج- بين 60 تا 70 سانتي متر    
4- كدام  يك از گزينه هاي زير در مورد صفحه نمايش صحيح است؟

الف- استفاده از فيلتر شيشه اي روي صفحه نمايش بسيار مضر است.  
ب- صفحه نمايش ها بايد در مكاني نزديك تر از پنجره و در زاويه 60 درجه با آن ها قرارگيرند.  

ج- ناحيه مياني صفحه نمايش در امتداد ديد كاربر قرار گيرد.  
د- صفحه نمايش نبايد درخشندگي زياد داشته باشد و نور را نيز نبايد منعكس كند.  
5- در هنگام كار با صفحه كليد بايد، ساعد و بازوها زاويه اي بين ....... تا ..... درجه ايجاد كنند.

د- 60، 100 ج- 70، 75  ب- 80، 100  الف- 100، 120   
6- كدام  يك از گزينه هاي زير در مورد صفحه كليد صحيح نيست؟

الف- صفحه كليد بايد از بدنه كامپيوتر مجزا باشد.  
ب- در هنگام كار با صفحه كليد نبايد هيچ گونه فشاري به مچ دست كاربر وارد شود.  

ج- در هنگام كار با كامپيوتر صفحه كليد بايد روي پاها قرارگيرد.  
د- ارتفاع صفحه كليد با توجه به قد كاربر بايد بين 60 تا 97 سانتي متر باشد.  
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7- كدام يك از گزينه هاي زير در مورد ميزكار صحيح است؟
الف- فاصله براي پاها در زير ميز چندان مهم نيست.  

ب- اندازه سطح ميزكار بايد تنها يك صفحه كليد را در خود جاي دهد.  
ج- ارتفاع سطح ميز كار بايد قابل تنظيم باشد.  

د- سطح ميزكار بايد كاماًل سفيد يا كاماًل تيره باشد، زيرا به مساعد شدن شرايط روشنايي كمك    
مي كند.  

8- ارتفاع صندلي در هنگام كار با كامپيوتر چند سانتي متر توصيه مي شود؟
ب- 60 تا 100 سانتي متر الف- 30 تا 71 سانتي متر    

د- 41 تا 52 سانتي متر ج- 70 تا 110 سانتي متر    
9- According to the text "a suitable condition in a workplace" means: 

 a- Serious problems in a workplace 

 b- Oversight the health affairs

 c- To feel ache in neck 

 d- A proper workplace with enough light and ... 

10- براي جلوگيري از مشكالت عضالني و اسكلتي چه مواردي را توصيه مي كنيد؟
11- عوامل مؤثر در استفاده صحيح از كامپيوتر چيست؟

12- شرايط مناسب محيط كار براي كاربران چيست؟
13- ويژگي هاي يك صندلي اداري را بيان كنيد.

 آزمون عملي 

محل قرارگيري صفحه كليد را به طور صحيح تنظيم كنيد.



          
         

واحد كار يازدهم

توانايي شناخت امنيت

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
مفهوم امنيت اطالعات را شرح دهد.

ابزارهاي مختلف تشخيص هويت را بيان كند.
مفهوم گرفتن نسخه پشتيبان از اطالعات را شرح دهد.
روش هاي مختلف رمزگذاري اطالعات را تشريح كند.

انواع نرم افزارهاي مخرب را تشريح كند.
نرم افزارهاي ويروس ياب و نحوه عملكرد آن ها را شرح دهد.

نظري

1

عملي

1

زمان )ساعت(
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 كليات
همان طور كه مي دانيد سرقت و تخريب اطالعات يك سازمان به منزله تخريب و فروپاشي سازمان مربوطه 

است، در نتيجه مفهوم امنيت در اطالعات سيستم هاي كامپيوتري بسيار مهم و حياتي است.

 1-11 امنيت اطالعات و حفظ آن
هميشه افرادي وجود دارند كه بخواهند به اطالعات و سيستم شما دسترسي داشته باشند و شما از اين 
موضوع بي اطالع باشيد. براي حفظ اطالعات سيستم كامپيوتر خود بايد اصول ايمني و امنيتي خاصي را 
به كارگيريد تا از به سرقت رفتن و در معرض تهديد قرار گرفتن اطالعات موجود در كامپيوترتان جلوگيري 

كنيد. به اصول و قواعدي كه براي جلوگيري از تهديد اطالعات به كار مي رود، امنيت اطالعات مي گويند.
به كارگيري اين اصول ايمني باعث مي شود خطر دسترسي به كامپيوتر و اطالعات كاهش يابد. عواملي كه 
ممكن است باعث آسيب رساندن به كامپيوتر و آسيب پذيري اطالعات شما شوند، عبارتند از: دزدي داده ها و 
اطالعات، دسترسي غيرمجاز به آن ها و از بين رفتن داده ها و اطالعات به علت حمله انواع ويروس ها1، خطاي 

سيستم، معيوب شدن دستگاه هاي ذخيره سازي و خاموش كردن ناگهاني سيستم كامپيوتري.

1-1-11 حفظ اطالعات مهم
اطالعات مهم ترين بخش در بيشتر سيستم هاي كامپيوتري هستند. سخت افزار و نرم افزار اصلي سيستم را 
مي توان در صورت خرابي يا از دست دادن به راحتي جايگزين كرد، اما اطالعات ممكن است حاصل كار 

زيادي باشد و به آساني قابل جايگزيني نباشند. 
به ياد داشته باشيد كامپيوتر، اطالعات را در حافظه موقت )RAM( ذخيره مي كند. در صورت قطع شدن 
برق يا هر حادثه ديگري اطالعات ذخيره شده در حافظه موقت از بين مي رود، بنابراين بهتر است پس از 
هر مرحله از انجام كار آن را در فضاي ديسك سخت به صورت دايمي ذخيره كنيد. حفاظت بايد در مورد 

تجهيزات سخت افزاري نيز صورت گيرد.
به عنوان مثال خرابي يا قطع منبع تغذيه كامپيوتر مي تواند باعث قطع برق و از بين رفتن ناگهاني اطالعات 
ذخيره نشده شود. در مواقعي كه كامپيوتر شخصي شما در مقابل حوادثي مانند قطع برق قرار مي گيرد 
2 استفاده كرد. نمونه اي از يك دستگاه UPS در شكل 1-11 نمايش داده  UPS مي توان از دستگاهي با نام

شده است.

توجه: الزم به ذكر است كه اين دستگاه تنها در صورتي كه برق قطع شود به سرعت برق كامپيوتر را 
تأمين مي كند و اگر منبع تغذيه به هر دليل خراب شده باشد، نمي توان از آن براي دريافت برق 
استفاده كرد، زيرا در آن صورت منبع تغذيه دستگاه نمي تواند برق را به داخل جعبه يا Case كامپيوتر 

منتقل كند. 

1- در خصوص ويروس ها و انواع آن ها در ادامه اين واحد كار توضيح خواهيم داد.
2- Uninterruptible Power Supply
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اين  كرد.  حفاظت  درستي  به  مهم  اطالعات  از  امنيتي  مختلف  مكانيزم  هاي  از  استفاده  با  بايد  همچنين 
روش هاي امنيتي در قالب مكانيزم هاي تشخيص هويت، روش هاي رمزنگاري، بهره گيري از گواهينامه ها و 

ساير مكانيزم هاي امنيتي است.
 

UPS شكل 1-11 نمونه اي از يك دستگاه

2-1-11 ابزارهاي تشخيص هويت
به منظور شناسايي افراد براي دسترسي به اطالعات حساس و حياتي يك سازمان يا شخص بايد از ابزارهايي 
نام  از  استفاده  كاربران  شناسايي  براي  روش ها  متداول ترين  از  يكي  كرد،  استفاده  هويت  تشخيص  براي 
كاربري1 و كلمه عبور2 است. نام كاربري همان طوركه مشخص است معموالً با نام كاربر مربوطه يكسان است 
پس اين مشخصه نمي تواند معيار خوبي باشد، زيرا براي همگان مشخص و معين است، اما كلمه عبور بسيار 
محرمانه بوده و تنها شخص مجاز آن را مي داند. پس تنها معيار تشخيص هويت در اين روش، كلمه عبور 

است.
كلمه عبور مجموعه اي از حروف است كه مي تواند با اعداد يا عاليم مختلف تركيب شود تا كامپيوتر به وسيله 

آن كاربر را شناسايي كند و اجازه دسترسي به اطالعات را به وي بدهد. 
در برخي موارد به كلمه عبور شماره شناسايي شخصي3 نيز مي گويند. 

انتخاب كلمه عبور بايد به گونه اي باشد كه به سادگي قابل حدس زدن نباشد، اما از طرف ديگر بايد بتوان 
آن را به راحتي به خاطر سپرد، بهترين حالت براي تعريف كلمه عبور تركيب حروف و اعداد است، طوري كه 
شخص غيرمجاز براي يافتن آن زمان زيادي صرف كند. به عنوان مثال براي يافتن كلمه عبوري كه از شش 

حرف يا عدد تشكيل شده است بيش از دو ميليون احتمال وجود دارد.

1- User ID (User Name)
2- Password
3- PIN Number
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3-1-11 روش هاي رمزگذاري
رمزگذاري، روشي به منظور ارسال يك پيام به صورت كد است كه پس از ارسال پيام، صرفاً افرادي كه داراي 
كليد مناسب رمزگشايي هستند، قادر به استفاده از پيام بوده و بقيه افراد پيام را به صورت مجموعه اي از 

حروف، اعداد و كاراكترهاي تصادفي مشاهده خواهند كرد. 

مطالعه آزاد
در رمزگذاري از روش هاي مختلفي استفاده مي شود كه دو مورد آن به قرار زير است:

1- روش هاي جانشيني
در اين روش هر حرف از جدول حروف الفبا به حرفي ديگر تبديل مي شود، به عنوان مثال در رمز سزار هر 

حرف به حرف سوم بعد از خودش تبديل مي شد كه با اين روش كلمه "حمله1" به صورت زير در مي آمد:
Attack : كلمه اصلي

Dwwdfin :  كلمه رمز

2- روش جايگشتي
در روش رمزگذاري جايگشتي آرايش و ترتيب كلمات به هم مي خورد، به عنوان مثال تمام حروف يك متن 

اصلي سه تا سه تا جدا شده و طبق قاعده زير ترتيب آن به هم مي ريخت:
the : كلمه اصلي

eth :  كلمه رمز

در اين حالت همان طوركه از مثال مشخص است، حرف اول به مكان حرف دوم و حرف دوم به مكان حرف 
سوم و نهايتاً حرف سوم به مكان حرف اول منتقل مي شد.

4-1-11 پيشگيري از سرقت اطالعات
به اطالعات در  به منظور كاهش هزينه ها و دسترسي سريع  همان طوركه مي دانيد شبكه هاي كامپيوتري 
اجازه  ديگران  به  عبور  كلمه  و  كاربري  نام  اعطاي  با  مي توانيد  و  مي شوند  راه اندازي  ادارات  و  سازمان ها 
دسترسي به كامپيوتر و اطالعات خود را بدهيد يا اين كه مقداري از اطالعات را توسط مكانيزم هاي خاصي 
براي يك كاربر مشخص به اشتراك بگذاريد؛ در اين حالت بايد مجوزهايي را براي دسترسي كاربران به داده ها 
و اطالعات خود ايجاد كنيد تا كاربران غيرمجاز نتوانند به آن ها دسترسي پيدا كنند و داده ها و اطالعات را 

به سرقت ببرند.

5-1-11 تهيه نسخه پشتيبان
همان طوركه در قسمت هاي قبلي به آن اشاره شد، اطالعات مي توانند بر اثر حادثه خراب شوند يا از دست 

1- Attack
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بروند. به عنوان مثال ديسك سخت مي تواند دچار مشكل شود، كامپيوتر به سرقت برود، خراب شود يا دچار 
آتش سوزي شود، بنابراين داشتن يك كپي يا نسخه پشتيبان از تمام داده ها و اطالعات مهم مي تواند امنيت 
آن را تا حد زيادي تضمين كند. اين نسخه پشتيبان بايد در مكان مطمئني قرار داشته باشد و در عين حال 

دسترسي به آن نيز براي افراد مجاز ساده و آسان باشد. 

نسخه پشتيبان بايد حتماً در دستگاه ذخيره سازي ديگري ذخيره شود تا بتوان در صورت تخريب نسخه اوليه،   

 

آن را جايگزين كرد.  

 2-11 اصول حفظ امنيت اطالعات
روش هاي اساسي ديگري نيز به منظور شناسايي كاربر وجود دارد. اين روش ها بسته به موقعيت سازمان و 
حساسيت اطالعات ممكن است تغيير كنند. در بخش قبلي به بررسي مكانيزم تشخيص هويت به صورت 

پيش فرض و متداول پرداختيم. در اين بخش روش هاي استاندارد ديگري مطرح مي َشود.

1-2-11 تشخيص هويت از طريق كارت هوشمند
كارت هاي هوشمند براي تشخيص هويت، اطالعات معين و طبقه بندي شده اي را به همراه يك كلمه عبور يا 
شماره شناسايي شخصي )PIN(1 دريافت مي كنند. اين اطالعات به منظور تصديق و تشخيص هويت كاربر 

صورت مي گيرد.

گواهينامه ها
يكي از روش هاي تضمين امنيت اطالعات و ارتباطات مفهوم گواهينامه هاي امنيتي است. گواهينامه امنيتي 
در حوزه هاي مختلف فناوري اطالعات وجود دارد و هر كدام نقش امن سازي شاخه خاصي از اين فناوري را 
برعهده دارند. در سطح فضاي اينترنت نيز گواهينامه هاي امنيتي خاصي براي ارتباطات و تبادل اطالعات 
امن وجود دارد. اين گواهينامه ها توسط شركت هاي معتبر امنيتي در سرتاسر دنيا صادر مي شود. در واقع اين 
شركت ها توسط اقدامات امنيتي كه در اختيار كاربران قرار مي دهند بر تمامي ارتباطات و تبادل اطالعات 
كاربران نظارت امنيتي كاملي دارند كه اين نظارت امنيتي تضمين كننده محرمانه ماندن اطالعات ارسالي از 

2 مي گويند. CA مبدأ به مقصد خواهد بود. به اين نوع شركت ها در اصطالح

)Biometric( تشخيص هويت از نوع زيست سنجي
از مكانيزم هاي تشخيص هويت شبكيه چشم يا اثر انگشت شست، در اين روش استفاده مي شود.

1- Personal Identification Number
2- Certificate Authority

نکته: 
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 3-11 ويروس هاي كامپيوتري و مقابله با آن ها
در حالت كلي به برنامه هايي كه توسط افراد بدانديش و نفوذگران1 به منظور رسيدن به اهداف مختلفي نوشته 
مي شود )كه در اكثر موارد اهداف آن ها در نوشتن اين برنامه ها مخرب و بد است( برنامه ها يا نرم افزارهاي 
ُمخرب مي گويند. اين نرم افزارها گونه هاي مختلفي دارند و براساس نحوه عملكرد و تخريب تقسيم بندي و 

نام گذاري مي شوند. نمونه متداول اين نوع نرم افزارها ويروس2 است.

1-3-11 تعريف ويروس
يك  توسط  اجرا  نيازمند  خود،  شدن  فعال  براي  كه  هستند  ُمخربي  برنامه هاي  كامپيوتري،  ويروس هاي 
اطالعات  آلوده سازي  به  فعال شدن شروع  كامپيوتري پس  ويروس  نرم افزار ديگر مي باشند. يك  يا  انسان 
و  اطالعات  بخواهد  كاربر  اگر  حال  مي كند.  كامپيوتر  ذخيره سازي  دستگاه هاي  در  موجود  نرم افزارهاي  و 
نرم افزارهاي كامپيوتر خود را به كامپيوتر ديگري منتقل كند، ويروس نيز بدون اطالع كاربر، به همراه آن 
اطالعات منتقل مي شود. برخي از ويروس هاي كامپيوتري هوشمند هستند و بسته به نوع سيستم عامل، 
نحوه آلوده سازي و تكثير آن ها تغيير مي كند. يك ويروس كامپيوتري امروزي معموالً شامل چندين برنامه 
ُمخرب مختلف است كه در قالب يك برنامه منتشر مي شود. برنامه هاي ُمخرب موجود در اين نوع ويروس ها، 

پس از فعال شدن ويروس، هريك اقدامات ُمخرب جداگانه اي انجام مي دهند.
ميزان تخريب ويروس ها مي تواند بسيار كم )مانند نمايش پياپي مطلب روي صفحه نمايش بدون تخريب 

اطالعات( متوسط )مانند تخريب يا پاك كردن اطالعات( و زياد )مانند خرابي در ديسك سخت( باشد.

2-3-11 انواع نرم افزارهاي مخرب
به غير از ويروس ها، نرم افزارهاي مخرب ديگري وجود دارد كه بسته به نوع كار و تكثير به موارد مختلفي 

تقسيم بندي مي شوند. 
كرم هاي اينترنتي

در حقيقت  منتقل شود.  ديگر  كامپيوتر  به  كامپيوتري  از  كه مي تواند  است  كامپيوتري  برنامه  كرم3، يك 
يك كرم قسمت كوچكي از يك برنامه است كه از طريق كامپيوترهايي كه تحت يك شبكه كار مي كنند يا 
مشكالت امنيتي موجود در يك سيستم عامل يا برنامه اجرايي, خود را منتشر مي كند. شبكه هاي كامپيوتري 
بستر مناسبي براي حركت كرم ها و آلوده كردن4 ساير كامپيوترهاي موجود در شبكه را فراهم مي آورند. 
ويروس ها بايد براي اولين بار توسط شخصي )به هر روش ممكن( اجرا شوند، اما كرم هاي اينترنتي اين گونه 

نيستند و به طور خودكار اجرا مي شوند.

1- Hackers
2- Virus
3- Worm
4- Infect
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اسب هاي تروا1 
اسب تروا برنامه اي است كه ادعا مي كند مفيد است، اما در حقيقت هدف ديگري دارد و داخل يك برنامه به 
ظاهر مفيد يا يك هديه، مانند قطعه اي موسيقي، عكس، يك بازي يا كارت تبريك الكترونيكي براي كاربر 
فرستاده مي شود و هنگامي كه كاربر مشغول لذت بردن از هديه ارسالي است، اطالعات حساس و حياتي 

موجود در كامپيوتر وي را به سرقت مي برد.

جاسوس افزارها و تبليغ افزارها
جاسوس افزارها، به نسبت ويروس ها و اسب هاي تروا جديد هستند. اين نرم افزارها هم زمان با توسعه اينترنت 
از طريق  كاربر  كامپيوتر  در  براي جاسوسي  نرم افزارها  نوع  اين  گرفتند.  قرار  نفوذگران  توجه  مورد  بيشتر 

اينترنت وارد كامپيوتر وي مي شوند و اطالعات حساس و حياتي وي را به سرقت مي برند.
تبليغ افزارها، نرم افزارهايي با هدف تبليغاتي هستند. اين نرم افزارها پس از اجرا روي سيستم عامل ممكن 
است تغييرات اساسي در سيستم عامل كامپيوتر كاربر ايجاد كنند يا در زمان هاي مختلف مطالب تبليغاتي 

را براي كاربر به نمايش درآورند.

ويروس ياب ها )ضدويروس2( و نحوه عملکرد آن ها
به منظور مقابله با انواع نرم افزارهاي مخرب، شركت هاي امنيتي مختلفي درصدد برآمدند تا نرم افزارهايي به 
منظور از بين بردن نرم افزارهاي مخرب طراحي و ايجاد كنند؛ به اين نوع نرم افزارها ويروس ياب يا ضدويروس 
مي گويند. نرم افزارهاي ضدويروس از روش ها و مكانيزم هاي مختلفي براي پاكسازي و از بين بردن نرم افزارهاي 

مخرب استفاده مي كنند كه بر اين اساس نيز از يكديگر متمايز مي شوند.

توجه: هميشه نرم افزار ضدويروس يا ويروس ياب مناسبي روي كامپيوتر خود نصب كنيد تا به صورت 
نوع  هر  يافتن  در صورت  و  كند  بررسي  را  يا ديسك سخت(  )ديسكت  خودكار ديسك هاي سيستم 
نرم افزار مخربي آن را پاک كند. در مواردي نيز مي توان اطالعات آلوده به ويروس را پاک3 كرد تا 

اطالعات سالم ديگر را تخريب نكند

تمرين: براي پيشگيري از ورود نرم افزارهاي مخرب به كامپيوتر چه راه حلي را توصيه مي كنيد.  

نرم افزارهاي ضدويروس يا ويروس ياب به فرم زير عمل مي كنند و قابليت هاي زير را دارند:
امتحان كامل دوره اي: عملي است كه براي كنترل كامپيوتر و حفاظت آن در مقابل نرم افزارهاي مخرب، 

1- Trojan Horses )اين عنوان از داستان تاريخي تروي )تروا( گرفته شده است(
2- Anti Virus
3- Disinfect
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هرچند وقت يك بار بايد انجام شود.
منتقل  الكترونيكي  نامه هاي  وسيله  به  مخرب  نرم افزارهاي  از  الکترونيکي: بسياري  نامه هاي  بررسي 

مي شوند، بنابراين برنامه ويروس ياب بايد بتواند نامه هاي الكترونيكي و ضميمه هاي آن را كنترل كند.
جستجوي خودكار: در اكثر مواقع كاربران با استفاده از ديسك ها و حافظه هاي فلش اقدام به جابه جايي 
به  كامپيوتري  از  نيز  مخرب  نرم افزارهاي  آن ها  اطالعات  همراه  به  است  ممكن  و  مي كنند  اطالعات خود 
كامپيوتر ديگر منتقل شوند، از اين رو بايد نرم افزارهاي ضدويروس به امكان جستجوي خودكار اطالعات 
ضدويروس  توسط  نمايد،  اطالعات  تخريب  و  خود  انتشار  به  اقدام  ويروس  آن كه  از  قبل  تا  باشند  مجهز 

پاكسازي شود.

توجه: به روزرساني برنامه ها و نرم افزارهاي ويروس ياب بسيار مهم است، زيرا اين نوع نرم افزارها بايد 
بتوانند نرم  افزارهاي مخرب جديد را نيز شناسايي و پاكسازي كنند، در نتيجه اگر نرم افزار ويروس ياب يا 
ضدويروس، از وجود آخرين نرم افزارهاي مخرب بي اطالع باشد، چگونه مي توان انتظار داشت در مقابل 
اين نوع نرم افزارها از اطالعات موجود در كامپيوتر ما حفاظت كند، بنابراين يك نرم افزار ويروس ياب تا 
زماني قدرتمند است كه به روز باشد. تمامي نرم افزارهاي ويروس ياب يا ضدويروس قابليت به روزرساني 

از طريق اينترنت را دارند.

امروزه نرم افزارهاي ويروس ياب با نرم افزارهاي امنيتي ديگر ادغام شده اند و ديگر يك نرم افزار ويروس ياب 
ساده در بازار وجود ندارد. از قابليت هاي اين مجموعه نرم افزارها عالوه بر جستجو و پاكسازي انواع نرم افزارهاي 
مخرب، ايمن سازي سيستم هاي كامپيوتري، ايمن سازي  ارتباطات شبكه اي و اينترنت و پاكسازي نامه هاي 
الكترونيكي از وجود انواع نرم افزارهاي مخرب و بي ارزش است. اين نرم افزارهاي امنيتي كه نرم افزار ضدويروس 
قسمتي از آن است نيز مانند ضدويروس نيازمند به روز رساني اطالعات در مورد نرم افزارهاي مخرب است تا 
بتواند تمامي نرم افزارهاي مخرب را شناسايي و پاك كند. از قابليت هاي ديگر اين نرم افزارهاي امنيتي مقابله 

با ورود غيرمجاز به سيستم هاي كامپيوتري توسط نفوذگران است.

 Learn in English

A program or piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge and runs 

against your wishes. All computer viruses are manmade. A simple virus that can make a copy of 

itself over and over again is relatively easy to produce. Even such a simple virus is dangerous 

because it will quickly use all available memory and bring the system to a halt. An even more 

dangerous type of virus is one capable of transmitting itself across networks and bypassing 

security systems. 
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 واژه نامه

Anti Virusضد ويروس

Available در دسترس

Biometricامنيت سنجي

Bypassعبوركردن

Capableقابليت

Codeكد

Dangerousخطرناك

Hackerنفوذگر

Haltمتوقف ساختن

Infectآلوده كردن

Knowledgeآگاهي

Manmadeساخته بشر

Passwordكلمه عبور

Pieceقطعه

PIN (Personal Identification Number)شماره شناسايي شخصي

Produceتوليد كردن

Quicklyبه سرعت

Relativelyنسبتاً

Runاجرا شدن

Securityامنيت

Transmitانتقال يافتن

Trojan Horsesاسب هاي تراوا

User IDنام كاربري

Virusويروس

Wishخواسته، ميل

Wormكرم
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 خالصه مطالب

• اصول و قواعدي را كه براي جلوگيري از تهديد اطالعات به كار مي رود، امنيت اطالعات مي گويند.
• اطالعات مهم ترين بخش سيستم هاي كامپيوتري محسوب مي شود. 

• به منظور شناسايي افراد براي دسترسي به اطالعات حساس و حياتي يك سازمان يا شخص بايد از 
ابزارهايي براي تشخيص هويت استفاده كرد.

تهيه كپي )نسخه پشتيبان( از تمام داده ها و اطالعات مهم مي تواند امنيت آن را تا حد زيادي   •
تضمين كند. اين نسخه پشتيبان بايد در مكان مطمئني قرار داشته باشد و در عين حال دسترسي به 

آن نيز براي افراد مجاز ساده و آسان باشد.
• رمزگذاري، روشي به منظور ارسال يك پيام به صورت كد است و استفاده از آن در مواردي كه قصد 

ارسال اطالعات حساس وجود دارد، توصيه شده است.
برنامه هايي هستند كه بدون اطالع كاربر به كامپيوتر وارد شده و باعث  ويروس هاي كامپيوتري   •

خرابي اطالعات و نرم افزارها به روش هاي مختلف مي شوند. 
تروا،  اسب هاي  اينترنتي،  كرم هاي  از  عبارتند  ويروس ها  بر  عالوه  ُمخرب  نرم افزارهاي  انواع   •

جاسوس افزارها و تبليغ  افزارها.
تا  برآمدند  درصدد  مختلفي  امنيتي  شركت هاي  ُمخرب،  نرم افزارهاي  انواع  با  مقابله  منظور  به   •
نرم افزارهايي به منظور از بين بردن نرم افزارهاي ُمخرب طراحي و ايجاد كنند. به اين نوع نرم افزارها 

ويروس ياب يا ضدويروس مي گويند. 
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 آزمون نظري 

1- در مواقعي كه كامپيوتر شخصي شما در مقابل حوادثي مانند قطع برق قرار مي گيرد، از چه دستگاهي 
مي توان براي تأمين برق استفاده كرد؟

UPS -ب    External Modem -الف  
د- هيچ كدام ج- تقويت كننده هاي سيگنال هاي كامپيوتري   

2- ساده ترين و متداول ترين ابزار براي تشخيص هويت افراد در سيستم هاي كامپيوتري چيست؟
د- شماره شناسنامه ج- مشخصات شخصي  ب- كلمه عبور  الف- نام كاربر   

3- مجموعه اي از حروف است كه مي تواند با اعداد يا عاليم مختلف تركيب شود تا سيستم كامپيوتر به وسيله 
آن كاربر را شناسايي كند و اجازه دسترسي به اطالعات را به وي بدهد:

ب- مشخصات شخصي كاربر الف- كلمه عبور      
د- نام كامپيوتر ج- آدرس شبكه      

4- يكي از مهم ترين روش ها براي نگهداري و ذخيره سازي اطالعات است:
ب- تهيه نسخه پشتيبان    UPS الف- استفاده از  

د- ارسال اطالعات در سطح شبكه ج- به روز رساني اطالعات     
5- روشي كه در آن يك پيام به صورت كد شده ارسال مي شود ............ نام دارد.

د- ذخيره سازي ج- مرتب سازي  ب- بهينه سازي  الف- رمزگذاري   
6- به طور معمول رمزگذاري اطالعات در چه موردي استفاده مي شود؟

الف- در تمامي موارد  بايد از رمزگذاري استفاده كرد.  
ب- در مواردي كه قصد ارسال اطالعات حساس وجود داشته باشد و نبايد اين اطالعات توسط   

افراد غيرمجاز مشاهده و مطالعه شود.
ج- تنها در مواردي كه قصد داريم اطالعاتي را از يك ديسك سخت به ديسك سخت ديگر منتقل   

كنيم.
د- رمزگذاري را مي توان به صورت دلخواه براي ارسال اطالعات روي سطح شبكه استفاده كرد.  

7- برنامه هايي كه بدون اطالع كاربر به كامپيوتر وارد شده و باعث خرابي اطالعات و نرم افزارها به روش هاي 
مختلف مي شوند ........... مي نامند.

ب- برنامه هاي كاربردي الف- اطالعات ناخواسته     
د- نرم افزارهاي سيستمي ج- ويروس هاي كامپيوتري     
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يا  مي كنند  كار  شبكه  يك  تحت  كه  كامپيوترهايي  طريق  از  كه  است  برنامه  يك  از  كوچكي  قسمت   -8
مشكالت امنيتي موجود در يك سيستم عامل يا برنامه اجرايي, خود را منتشر مي كند:

ب- اسب تروا الف- كرم اينترنتي      
د- كدهاي ناخواسته ج- ويروس كامپيوتري    

9- برنامه اي است كه ادعا مي كند مفيد و خواستني است، اما در حقيقت هدف ديگري دارد:
ب- كرم اينترنتي الف- نرم افزارهاي جاسوسي     

د- تبليغ افزار ج- اسب تروا     
10- به نرم افزارهايي كه در جهت حفظ امنيت و آرامش در مقابل انواع نرم افزارهاي مخرب در كامپيوتر كاربر 

به كمك كاربر مي آيند، ........... مي گويند.
ب- نرم افزارهاي كمكي الف- ضدويروس يا ويروس ياب    

د- نرم افزارهاي ترميم نرم افزار ج- نرم افزارهاي بهينه ساز    

11- According to the text, which of the following sentences is wrong? 

 a- Viruses have capability of transmitting themselves.   

 b- Viruses are programs that are loaded onto your computer without your wishes. 

 c- Some viruses bring the computer to a halt. 

 d- Viruses are computermade. 

12- روش هاي پيشرفته براي تشخيص هويت كاربر را توضيح دهيد.
13- انواع روش هاي رمزگذاري را شرح دهيد.

14- نحوه عملكرد نرم افزارهاي ويروس ياب را شرح دهيد.

 آزمون عملي 

چند نمونه از كاربردهاي عملي كلمه عبور و نام كاربري را كه در جامعه استفاده مي شود، نام ببريد.



          
    

واحد كار دوازدهم

توانايي شناخت قانون حق نسخه برداري 
)Copyright(

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
قانون حق نسخه برداري را تشريح كند.

نرم افزارهاي رايگان و اشتراك ا فزار و متن باز را بشناسد.
استاندارد EULA را بشناسد.

قانون حفاظت اطالعات را تشريح كند.
اجازه نامه هاي GPL و LGPL را شرح دهد.

نظري

1

عملي

1

زمان )ساعت(
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 كليات
الزمه ايجاد نظم در هر شغل و حرفه اي وجود قانون در آن است. در صورتي كه يك حرفه قانون مشخصي 
نداشته باشد به راحتي دچار هرج و مرج و از هم گسيختگي مي شود. كامپيوتر و علم نرم افزار نيز از اين 
 (Copyright) قاعده مستثني نيست. در اين خصوص نيز قانوني كلي و جهاني با نام قانون حق نسخه برداري
نرم افزارها وجود دارد كه شرايط و قوانين مخصوص به خود را دارد. اين قوانين حقوق مربوط به يك شخص 
يا يك سازمان را كه تخصص آن ها در خصوص برنامه نويسي است، به طور كامل بررسي كرده و تمامي حقوق 
آن ها را به طور كامل رعايت مي كند. كاربران نيز در سراسر جهان بايد در صورتي كه از آن نرم افزار استفاده 
مي كنند، قوانين مربوطه را در خصوص آن نرم افزار و شركت نويسنده رعايت كنند. الزم به ذكر است كه 

قانون حق نسخه برداري يك قانون كلي است و در هر موضوع و شاخه اي قوانين كاري خود را دارد.

)Copyright( 1-12 قانون حق نسخه برداري 
قانون حق نسخه برداري نرم افزارها در مورد اطالعات و نرم افزارهايي به كار مي رود كه تنها هنگامي مي  توان 
از آن ها استفاده كرد كه فرد يا سازمان استفاده كننده امتياز استفاده از آن اطالعات يا نرم افزار را با شرايط 
براي آن ها مجوز  بلكه  نرم افزارها به فروش نمي رسند،  باشد. معموالً  معين داشته و آن را خريداري كرده 
بهره برداري صادر مي شود. هنگامي كه نرم افزاري را مي خريد مالك آن نيستيد بلكه تنها مي توانيد در شرايط 
خاصي از آن استفاده كنيد. اكثر نرم افزارها به راحتي تكثير مي شوند، بنابراين افراد بدون مجوز نيز به راحتي 

مي توانند از آن، كپي هاي غيرمجاز تهيه كنند.
با اين كار شركت سازنده از درآمد مربوطه محروم مي  شود در حالي كه براي توليد نرم افزارهاي بعدي به 
برگشت سرمايه نياز دارد. اطالعات كامپيوتري مانند اطالعات گرافيكي، صوتي و تصويري نيز از امتياز حق 
نسخه برداري اطالعات برخوردارند. سازنده اطالعات مالك آن محسوب مي شود پس اگر شما اطالعاتي را 
از اينترنت دريافت كنيد يا از CD كپي كنيد تنها حق استفاده از آن را خواهيد داشت و مالك آن محسوب 

نمي شويد.

 2-12 مفاهيم و قوانين مخصوص اطالعات و نرم افزارها
در اين بخش به بررسي برخي مفاهيم، استانداردها و قوانين در خصوص اطالعات و نرم افزارها مي پردازيم.

• نرم افزار رايگان )Freeware(: نرم افزاري است كه مي توان آن را بدون پرداخت هيچ هزينه اي به دست 
آورد. سازنده به اشخاص اجازه مي دهد از اين نرم افزار استفاده كنند، اما اجازه تكثير و فروش آن را ندارند. 
نمونه هايي از اين نرم افزارها را مي توان در مجموعه نرم افزارهاي مجله ها يا از طريق اينترنت به دست آورد. در 
 )Free Software( اين گونه نرم افزارها بايد به حق استفاده توجه كرد. به اين گونه نرم افزارها، نرم افزارهاي آزاد
نيز گفته مي شود1. نرم افزار آزاد به كاربران اجازه اجرا، كپي، توزيع، بررسي، تغيير و ارتقاي نرم افزار را مي دهد. 

1- در واقع كلمه Free در عبارت Free Software داراي معني دوگانه " آزاد" و "رايگان" است كه در مورد اين اصطالح، منظور از Free آزادي 

است و نه قيمت.



197 پيمانه مهارتي: مفاهيم پايه فناوري اطالعات     
(Copyright) واحدكار دوازدهم: توانايي شناخت قانون حق نسخه برداري

به طور دقيق تر نرم افزار آزاد به چهار نوع آزادي براي كاربران يك نرم افزار اشاره مي كند:
o آزادي صفرم: آزادي در اجراي برنامه براي هر منظوري.

o آزادي يكم: آزادي براي مطالعه و بررسي چگونگي عملكرد برنامه و تغيير آن طبق نياز. دسترسي 
به كد منبع يك پيش شرط براي اين آزادي است.

o آزادي دوم: آزادي براي توزيع مجدد كپي هايي از آن.
o آزادي سوم: آزادي براي بهبود برنامه و انتشار اين تغييرات براي عموم، بنابراين تمام جامعه از آن 

بهره مي برند. دسترسي به كد منبع يك پيش شرط براي اين آزادي است.
درصورتي يك برنامه، نرم افزار آزاد به شمار مي آيد كه همه كاربران آن، اين آزادي  را داشته باشند.

• اشتراك افزار )Shareware(: اين نوع نرم افزارها را مي توان قبل از خريد آزمايش كرد، اما براي استفاده 
كامل از آن ها بايد هزينه خريد را براي سازنده نرم افزار ارسال كرد.

اين نرم افزارها پس از يك دوره زماني معين غيرقابل اجرا هستند يا برخي از قابليت هاي اصلي آن غيرفعال 
مي شود كه با ثبت يا خريد نرم افزار مي توانيد از تمام قابليت هاي آن بهره ببريد.

1: اين استاندارد و قانون توسط شركت مايكروسافت ارايه شده است و اين شركت تمامي  EULA مفهوم •
نرم افزارها و سيستم عامل هاي خود را برپايه اين استاندارد و قانون ارايه مي كند. به طور كلي بخش عمده 
EULA به محدود كردن حقوق كاربر در مورد استفاده از نرم افزار از طريق سلب هرگونه مسئوليت از شركت 

در   EULA متن  بر  بنا  كه  باورند  اين  بر  مايكروسافت  مشتريان شركت  از  برخي  مي پردازد.  مايكروسافت 
صورتي كه خطايي در اثر استفاده از نرم افزار هاي اين شركت روي دهد، آن ها مي توانند موضوع را از نظر 
قانوني پيگيري كرده و شركت مايكروسافت مسئوليت آن را مي پذيرد ولي نگاهي دقيق به EULA خالف 
اين موضوع را ثابت مي كند. طبق متن اين مجوز، به وضوح تمام مسيرهايي كه كاربران نرم افزارهاي اين 
شركت مي توانند از طريق آن غرامت قانوني دريافت كنند، مسدود است و در بهترين حالت تنها جبران هزينه 

محصوالت نرم افزاري امكان پذير است.
• متن باز2: اكثر نرم افزارهايي كه شما تهيه مي كنيد، به صورت نسخه هاي آماده اجرا هستند.

اِعمال  امكان  ترتيب  بدين  قرار مي گيرد.  اختيار متقاضيان  نيز در  اوليه  باز، كد  نرم  افزارهاي متن  ولي در 
تغييرات يا تنظيم آن متناسب با خواسته كاربران فراهم مي شود. ويژگي نرم افزارهاي متن باز عبارتند از:

o اين نوع برنامه ها به صورت رايگان همراه يك بسته نرم افزاري كه به متقاضيان فروخته مي شود، 
ارائه مي گردد.

o كد منبع همراه نرم افزار ارايه مي شود.
o هر شخص اجازه تغيير كد اوليه برنامه را دارد.

o نسخه هاي اصالح شده را مي توان مجدداً توزيع كرد. 
o به مجوز ساير نرم افزارها نيازي نخواهد بود.

1- End User License Agreement
2- Open Source
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 3-12 قانون حفاظت از اطالعات
بانك ها، شركتي كه  باشد، مانند  اطالعات شخصي شما ممكن است در مكان هاي مشخصي وجود داشته 
در آن كار مي كنيد، مدرسه يا دانشگاهي كه در آن تحصيل كرده ايد. اين اطالعات ممكن است شامل نام و 
نام خانوادگي، نشاني منزل، شماره تلفن، سوابق تحصيلي، مالي، كاري يا موارد بسيار ديگر باشد. اين موارد، 
اطالعات شخصي شما محسوب مي شوند و دسترسي افراد غيرمجاز به آن ها ممكن است باعث بروز مشكالتي 

شود. 
و  جمع آوري  سازماني  يا  اطالعات شخصي  مي شود  باعث  كه  است  اصولي  اطالعات،  از  حفاظت  واقع  در 
سازماندهي شوند و در ادامه براساس قوانين و استانداردهاي مشخص امنيتي توسط سازمان هاي مشخص 
حفاظت شوند. تمام كشورها از قوانين معيني براي حفاظت از اطالعات تبعيت مي كنند. موارد اصلي اين 

قوانين در زمينه اطالعات كامپيوتري به اختصار به قرار زير است:
• قانونمند و منصفانه پردازش شوند.

• براي مقاصد روشن و مشخص جمع آوري شوند.
• كافي و مرتبط باشند و بيش از حد جمع آوري نشوند.

• در صورت نياز، دقيق و به روز باشند.
به شكلي نگهداري شوند كه موضوع اطالعات )يعني فرد يا سازماني كه اطالعات، مربوط به آن است(   •

هنگامي كه شناسايي آن ضروري نيست، قابل شناسايي نباشد.
اين اصول بايد هنگام جمع آوري اطالعات كاربران از طريق اينترنت نيز رعايت  شود. اين امر باعث مي شود 
تجارت الكترونيكي كه در بازار به وجود آمده به طور مؤثري قابل بهره برداري باشد. اين اطالعات نيز مشمول 

قوانين حفاظت از اطالعات است. 

LGPL و GPL 4-12 بررسي اجازه نامه هاي 
1 به عنوان پرطرفدارترين و مشهور ترين مجوز متن  باز مطرح است. در واقع GPL توافقي  GPL اجازه نامه
است تحت عنوان نرم افزارهاي متن باز و نرم افزارهايي كه به رايگان توزيع مي شوند. اين اجازه نامه با نام 
كامل GNU GPL نيز مطرح مي شود. طبق اين قانون هر فردي كه يك كپي از اين نوع نرم افزارها داشته 
باشد، مي تواند آن را براي فرد ديگري كپي كند و تنها هزينه پشتيباني و توزيع آن را دريافت كند، اما حق 
جلوگيري از توزيع مجدد آن را توسط فرد ديگري ندارد. تالش اصلي GPL، آگاه ساختن كاربر از حقوقش 
و مسئوليت هاي توزيع كننده نرم افزار يا برنامه نويسي كه از كدهاي GPL استفاده مي كند، است. البته برخي 
محدوديت ها براي كاربر نيز ايجاد شده است، مثاًل كاربر مي تواند نرم افزار كپي شده را اصالح كند و هنگام 
توزيع، قسمت هاي اصالح شده را مشخص كند. نرم افزار اصالح شده مذكور نيز تحت پوشش اين توافق نامه 
خواهد بود. الزم به ذكر است كه توزيع كننده نرم افزار طبق قانون GPL بايد برنامه اصلي را نيز در اختيار 

1- General Public License
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نامه  اين اجازه  نام ديگر  برنامه اصلي را شرح دهد.  كاربر قرار دهد و اگر آن را ندارد، محل دسترسي به 
Copyleft است. 

در پروژه GNU هدف اصلي، ارائه آزادي به تمام كاربران براي بازپخش و تغيير نرم افزارهاي GNU است. اگر 
فرد واسط بتواند اين آزادي  ها را لغو كند ممكن است كاربران بيشتري از برنامه استفاده كنند ولي آن ها ديگر 
آزادي  هاي اوليه را نخواهند داشت. اين پروژه و مجوز به كاربران اين امكان را مي دهد كه با اعمال تغييراتي 
در كد، آن را به اسم خودشان منتشر كنند يا آن را به فروش برسانند. معموالً تنها محدوديت آن است كه 
بايد اين نرم افزار را به صورت متن باز منتشر كنند. بدين ترتيب فرهنگ استفاده از نرم افزارهاي آزاد منتشر 

مي شود و مردم هر روز بيشتر از آن ها استفاده مي كنند.
بيشترين بخش GPL به منظور اعطاي حقوقي به كاربران نرم افزار تحت پوشش اين مجوز و در عين حال 
تأكيد بر حقوق گسترش دهنده اصلي نرم افزار، براي انتشار اين برنامه با مجوز GPL است كه اين نكته در 
بر اساس آن حق  تعريف مي كند كه  را  قوانيني   GPL واقع  به هيچ عنوان مشاهده نمي  شود. در   EULA

استفاده از نرم افزارهاي شامل كد اختصاصي، از كاربر سلب مي شود. طبق اين قوانين، هر شخص مي تواند، 
نرم افزارهاي متن باز را تغيير دهد يا ارتقا بخشد، اما به دليل اين كه اين تغييرات سبب ايجاد يك كد فرعي 

مي شود، بايد با رعايت همين قوانين، عمومي شوند.
1، اعتبارنامه و قانوني است كه با قدرت حمايتي كمتر از سوي بنياد GNU تنظيم شده است. طبق  LGPL

اين اعتبارنامه برنامه نويسان مي توانند بدون نياز به انتشار كد منبع ابزارها و نرم افزارهاي توليدي خود، به 
منابع متن باز بپيوندند.

1- Lesser General Public License
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 Learn in English

Copyright gives the creator of a software exclusive right for a certain time period in relation to 

that software.

When a user either purchases software or freely downloads software from the Internet, the user 

not buying the ownership rights to the software but a license to use the software according to 

the licensing agreement, or EULA (End User Licensing Agreement).

The EULA is a legal agreement between the two parties and is legally actionable if either party 

violates the terms of the agreement. 
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 واژه نامه

Accordingمطابق

Certainمشخص

Copyrightحق نسخه برداري 

Creatorايجادكننده

Downloadبارگيري

Exclusiveانحصاري

In relationدر ارتباط

Legalقانوني

License Agreementموافقت نامه

Ownershipمالكيت

Partiesدو طرف قرارداد

Periodزمان

Purchaseخريداري كردن

Violateسرپيچي از قانون
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 خالصه مطالب

تنها هنگامي  به كار برده مي شود كه  نرم افزارهايي  قانون حق نسخه برداري در مورد اطالعات و   •
يا  اطالعات  آن  از  استفاده  امتياز  كننده  استفاده  يا سازمان  فرد  كه  كرد  استفاده  آن ها  از  مي توان 
نرم افزار را با شرايط معين داشته و آن را خريداري كرده باشد. معموالً نرم افزارها به فروش نمي رسند، 
بلكه براي آن ها مجوز بهره برداري صادر مي شود. هنگامي كه نرم افزاري را مي خريد مالك آن نيستيد 
بلكه تنها مي توانيد در شرايط خاصي از آن استفاده كنيد. اكثر نرم افزارها به راحتي تكثير مي شوند، 

بنابراين افراد بدون مجوز نيز به راحتي مي توانند از آن كپي هاي غيرمجاز تهيه كنند.
آورد.  به دست  پرداخت هيچ هزينه اي  بدون  را  نرم افزاري است كه مي توان آن  رايگان،  نرم افزار   •
سازنده به اشخاص اجازه مي دهد از اين نرم افزار استفاده كنند، اما اجازه تكثير و فروش آن را ندارند.
• اشتراك افزار يا رايگان افزار، نرم افزاري است كه مي توان آن را بدون پرداخت هزينه اي به دست آورد، 

اما براي استفاده كامل بايد به سازنده نرم افزار هزينه اي پرداخت كنيد.
• استاندارد و قانون EULA، توسط شركت مايكروسافت ارايه شده است و اين شركت تمامي نرم افزارها 
 EULA و سيستم عامل هاي خود را برپايه اين استاندارد و قانون ارايه مي كند. به طور كلي بخش عمده
به محدود كردن حقوق كاربر در مورد استفاده از نرم افزار از طريق سلب هرگونه مسئوليت از شركت 

مايكروسافت مي پردازد.
• در نرم افزارهاي متن باز عالوه بر نسخه ترجمه شده، كد اوليه نيز در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. 
بدين ترتيب امكان اِعمال تغييرات يا تنظيم آن متناسب با خواسته استفاده كنندگان فراهم مي شود.

• طبق قانون GPL هر فردي كه يك كپي از اين نوع نرم افزارها را داشته باشد مي تواند آن را براي 
فرد ديگري كپي كرده و تنها هزينه پشتيباني آن را دريافت كند. اما حق جلوگيري از توزيع مجدد 

آن را توسط فرد ديگر ندارد.
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 آزمون نظري

1- نرم افزاري است كه مي توان آن را بدون پرداخت هيچ هزينه اي به دست آورد و سازنده به اشخاص اجازه 
مي دهد از اين نرم افزار استفاده كنند، اما اجازه تكثير و فروش آن را ندارند:

الف- نرم افزار مدت دار   
ب- نرم افزار رايگان   

ج- اشتراك افزار  
د- جاسوس افزار  

2- نرم افزاري است كه مي توان آن را بدون پرداخت هزينه اي به دست آورد، اما براي استفاده كامل بايد به 
سازنده نرم افزار هزينه اي پرداخت كنيد:

الف- نرم افزار رايگان   
ب- اشتراك افزار   

ج- تبليغ افزار  
د- متن باز  

3-  استاندارد و قانون ............. توسط شركت مايكروسافت ارايه شده است و اين شركت تمامي نرم افزارها و 
سيستم عامل هاي خود را بر پايه اين استاندارد و قانون ارايه مي كند.

الف- متن باز  
ب- اشتراك منابع   

EULA -ج  
د- نرم افزار رايگان  

4- در نرم افزارهاي .............، عالوه بر نسخه ترجمه شده، كد اوليه نيز در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
الف- رايگان  
ب- متن باز   

ج- سيستمي  
د- كاربردي  

5- ويژگي نرم افزارهاي متن باز شامل كدام يك از گزينه هاي زير نيست؟
الف- توزيع رايگان  

ب- كد منبع بايد به همراه نرم افزار ارايه شود و هر شخص بايد اجازه تغيير كد اوليه برنامه را   
داشته باشد.

ج- نسخه هاي اصالح شده را مي توان مجدداً توزيع كرد و به مجوز ساير نرم افزارها نياز نخواهد   
بود.
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د- نسخه هاي اصالح شده را نمي توان توزيع كرد.  
كامپيوتري  اطالعات  زمينه  در  اطالعات  حفاظت  قوانين  اصلي  موارد  جزو  زير  گزينه هاي  از  كدام يك   -6

نيست؟
الف- قانونمند و منصفانه پردازش شوند.  

ب- براي مقاصد روشن و مشخص جمع آوري شوند.  
ج- كافي و مرتبط باشند و بيش از حد جمع آوري نشوند.  

د- نياز به به روزرساني نداشته باشند.  
7- اصولي است كه باعث مي شود اطالعات شخصي يا سازماني جمع آوري و سازماندهي شوند و در ادامه بر 

اساس قوانين و استانداردهاي مشخص امنيتي توسط سازمان هاي مشخص حفاظت شوند:
الف- امنيت برنامه ها  

ب- حفاظت از اطالعات  
ج- پشتيباني از اطالعات موجود  

د- مديريت اطالعات  
8- طبق اين قوانين هر شخص مي تواند، نرم افزارهاي متن باز را تغيير دهد يا ارتقا بخشد اما به دليل اينكه 

اين تغييرات سبب ايجاد كد فرعي مي شود، بايد با رعايت همين قوانين عمومي شوند:
 EULA -الف  

ب- اشتراك افزار  
 GPL -ج  

د- رايگان افزار  
9- Copyright gives the ......................... of a software exclusive right in relation to that 

software.

 a- user   b- creator 

 c- hardware  d- end user

10- اجازه نامه هاي GPL و LGPL را توضيح دهيد.
11- تفاوت نرم افزار رايگان و متن باز در چيست؟

12- تفاوت نرم افزار رايگان و اشتراك افزار در چيست؟
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(Copyright) واحدكار دوازدهم: توانايي شناخت قانون حق نسخه برداري

 آزمون عملي

يك نرم افزار رايگان را از طريق يكي از مجله هاي كامپيوتري دريافت كنيد.



1- به مجموعه منظم و مرتبطي از عناصر كه براي رسيدن به هدف مشخصي به صورت هماهنگ با يكديگر 
كار مي كنند، ............. گفته مي شود.

الف- كامپيوتر  
ب-  اطالعات  

ج- داده    
د- سيستم  

2- به مجموعه عملياتي كه روي داده ها صورت مي گيرد تا هدف ما برآورده شود ........ گويند.
الف- پردازش  

ب- برنامه   
ج- اطالعات  
د- سيستم   

3- به داده هاي پردازش شده كه نتيجه كار كامپيوتر مي باشد، ..... گويند.
الف- برنامه   

ب- اطالعات  
ج- خروجي  
د- سيستم  

4- انواع كامپيوترها براساس قدرت پردازش و كاربرد آن ها عبارتند از: 
الف- ابركامپيوترها، كامپيوترهاي بزرگ، كامپيوترهاي كوچك و كامپيوترهاي شخصي  

ب- ابركامپيوترها، كامپيوترهاي بزرگ، كامپيوترهاي كوچك و كامپيوترهاي رقمي  
ج- كامپيوترهاي خانگي، كامپيوترهاي بزرگ، كامپيوترهاي اداري و كامپيوترهاي علمي  

د- كامپيوترهاي بزرگ، كامپيوترهاي كوچك و كامپيوترهاي قياسي  

آزمون پاياني )نظري(
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آزمون پاياني

5- واحد پردازنده مركزي )CPU( شامل كدام يك از قسمت هاي زير نيست؟ 
الف- حافظه پنهان  

ب- واحد محاسبه و منطق   
ج- واحد كنترل  
د- واحد ورودي  

6- كدام يك از قسمت هاي زير با واحد پردازنده مركزي )CPU( مرتبط هستند؟ 
الف- واحد ورودي  
   ب- حافظه اصلي
   ج- حافظه جانبي

     د- همه موارد

7- كدام گزينه حافظه اصلي است؟
CD-ROM -الف  

 Floppy Disk -ب  
Hard Disk -ج  

RAM -د  

8- اطالعات مهم و مورد نياز براي راه اندازي سيستم را روي كدام يك از انواع حافظه قرار مي دهند؟
 RAM -الف  
 ROM -ب  

CD-ROM -ج  
Floppy -د  

9- هر گيگابايت معادل چند مگابايت است؟
الف- 1024    
ب- 1000   

ج- 512    
د- 2048  
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10- اطالعات در كدام يك از حافظه هاي زير ناپايدار است؟ 
  PROM-الف  

 ROM -ب  
RAM -ج  

 EPROM -د  

11- كدام يك از موارد زير براي ذخيره و بازيابي اطالعات از خاصيت مغناطيسي استفاده نمي كنند؟
الف- ديسكت  

ب- هاردديسك  
CD-ROM -ج  

د- هيچ كدام  

12- دستيابي ترتيبي، ويژگي خاص كدام يك از انواع حافظه محسوب مي شود؟
الف- هاردديسك  

ب- ديسك هاي نوري  
ج- نوارهاي مغناطيسي  

Flash د- حافظه  

13-  كدام يك از ويژگي هاي CD-ROM .................. نيست؟
الف- ديسك نوري  

ب- ديسك فقط خواندني  
ج- حافظه جانبي  

د- ديسك غيرقابل حمل  
14- كدام يك از مجموعه دستگاه هاي زير، جزو دستگاه هاي ورودي به شمار مي آيند؟

الف- صفحه كليد ـ ماوس ـ چاپگر  
ب- رسام ـ اهرم هدايت ـ پويشگر  
ج- ماوس ـ اهرم هدايت ـ پويشگر  

د- صفحه كليد ـ صفحه نمايش ـ ماوس  
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بايگاني آن ها چه مي توان  يا  به منظور اصالح  وارد كردن  متون و عكس ها در حافظه  كامپيوتر  براي   -15
كرد؟

الف- از يك پويشگر استفاده كرد.  
ب- از يك رسام استفاده كرد.  

ج- راهي براي اين كار وجود ندارد.  
د- از يك چاپگر استفاده كرد.  

16- كدام يك از دستگاه هاي زير، جزو دستگاه هاي ورودي نيست؟
الف- اهرم هدايت  

ب- رسام  
ج- پويشگر  

د- صفحه كليد  
17-  كدام يك از كليدهاي صفحه كليد نيست؟ 

الف- كليدهاي تابعي  
ب- كليدهاي جهت دار  

ج- كليدهاي مالتي مديا  
Restart د- كليد  

18- براي چاپ تصاوير و نقشه هاي گوناگون در ابعاد بزرگ از .................... استفاده مي شود.
الف- چاپگر ليزري   

ب- چاپگر ماتريس نقطه اي  
ج- چاپگر جوهرافشان  

د- رسام ها  

19- كدام يك از نرم افزارهاي زير سيستمي نيست؟
 MS-DOS -الف  

Windows XP -ب  
 Windows 95 -ج  

Excel -د  
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20- كدام يك از نرم افزارهاي زير كاربردي نيست؟
 PowerPoint -الف  

Windows 2000 -ب  
 Word -ج  
Excel -د  
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آزمون پاياني )عملي(

1- منبع تغذيه در يك كامپيوتر را شناسايي كنيد.
2- بلندگو را در يك كامپيوتر شخصي شناسايي كنيد.

3- كارت صوتي و گرافيكي را در يك كامپيوتر شخصي شناسايي كنيد.
4- درگاه USB را در كامپيوتر شخصي شناسايي كنيد.

5- در صورت امكان با كمك مربي خود وارد شبكه اينترنت شويد.
6- كاربردهاي كامپيوتر را در هنرستان خود شناسايي كنيد.

7- صفحه نمايش كامپيوتر را به طور صحيح )از لحاظ طرز قرارگيري( تنظيم كنيد.
8- در صورت امكان با كمك مربي خود يك نرم افزار ضدويروس رايگان از اينترنت دريافت كنيد.



پــاســخـنـامـه

پيش آزمون
4- د( 3- د(    2- د(   1- ب(    

آزمون نظري واحد كار اول
4- د( 3- د(    2- ج(   1- ب(    

8- الف( 7- ج(    6- ج(   5- الف(    
12- د( 11- ب(   10- د(   9- ب(    
16- ج( 15- ب(   14- د(   13- ج(    

(c -18 17- ج(    

آزمون نظري واحد كار دوم 
4- د( 3- الف(   2- الف(   1- ب(    

8- ب( 7- ب(   6- ج(   5- الف(    
12- ب( 11- ج(   10- ب(   9- ج(    

16- الف( 15- ب(   14- الف(  13- د(    
20- ب( 19- الف(  18- الف(  17- ب(    

(a -22   (b -21  
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پاسخنامه

آزمون نظري واحد كار سوم
4- الف( 3- ج(   2- ب(   1- د(    
8- الف( 7- د(   6- ب(   5- ج(    
12- ب( 11- د(   10- ب(   9- ج(    

16- الف( 15- الف(  14- ج(   13- الف(   
20- ج( 19- د(   18- الف(  17- الف(   

(c -22 21- ب(    

آزمون نظري واحد كار چهارم 
4- د( 3- الف(   2- ب(   1- ج(    
(b -8 7-ج(   6- ب(   5- الف(    

آزمون نظري واحد كار پنجم
4- الف( 3- الف(   2- ج(   1- ج(    

(c -8 7- الف(   6- الف(   5- ب(    

آزمون نظري واحد كار ششم
4- الف( 3- ج(   2- ج(   1- الف(    

(d -7 6- الف(   5- الف(    
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آزمون نظري واحد كار هفتم 
4- الف( 3- ج(    2- الف(   1- ج(    

(b -8 7- الف(   6- د(   5- د(    

آزمون نظري واحد كار هشتم
4- الف( 3- ج(   2- الف(   1- ج(    
8- ب( 7- الف(   6- ج(   5- الف(    

(a -10 9- ج(    

آزمون نظري واحد كار نهم
4- ج( 3- ب(   2- الف(   1- د(    

(d -5  

آزمون نظري واحد كار دهم
4- د( 3- الف(   2- الف(   1- ج(    

8- الف( 7- ج(   6- ج(   5- ب(    
(d -9  
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پاسخنامه

آزمون نظري واحد كار يازدهم
4- ب( 3- الف(   2- ب(   1- ب(    

8- الف( 7- ج(   6- ب(   5- الف(    
(d -11 10- الف(  9- ج(    

آزمون نظري واحد كار دوازدهم
4- ب( 3- ج(   2- ب(   1- ب(    
8- ج( 7- ب(   6- د(   5- د(    

(b -9  

آزمون پاياني
4- الف( 3- ب(   2- الف(   1- د(    
8- ب( 7- د(   6- د(   5- د(    

12- ج( 11- ج(   10- ج(   9- الف(    
16- ب( 15- الف(  14- ج(   13- د(    
20- ب( 19- د(   18- د(   17- د(    
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