
)Microcomputers( ريزرايانه ها
اختالف میان يک ريزرايانه و رايانه کوچک چیست؟

ريزرايانه ها كه كامپيوتر شخصی يا PC1 هم ناميده می شوند، و می توانند كنار 

ميز، روی ميز يا هر جای ديگری قرار گيرند. آنها يا به عنوان ماشين های 

مستقل عمل می كنند يا به يک شبکه كامپيوتری مانند شبکه محلی متصل 

از  گروهی  كابل،  وسيله  به  معموالً   ،LAN2 يا  محلی  شبکه  يک  هستند. 

يک  يا  اداری  فتر  د يک  در  را  چاپگرها  نظير  ديگر  وسايل  و  ريزرايانه ها 

ساختمان به هم متصل می سازد.

رايانه های   ،)Desktop PC( روميزی  رايانه های  دارند:  مختلفی  انواع  ريزرايانه ها 

ايستاده )Tower PC(، رايانه های كيفی )Labtop or notebooks(، وسايل اينترنتی 

.)Palmtops( و رايانه های دستيار ديجيتالی شخصی )MIDs( قابل حمل

رايانه های رومیزی

رايانه های روميزی قديمی ترين ريزرايانه ها هستند كه محفظه )Case( آنها 

روی ميز قرار می گيرد، صفحه كليد در جلو و صفحه نمايش اغلب در باال.

رايانه های ايستاده

ريزرايانه هايی كه محفظه )Case( آنها شبيه يک برج ايستاده قرار می  گيرد، 

اغلب روی زمين در كنار ميز تا فضای سطح ميز هم خالی شود. برخی 

رايانه های روميزی مانند iMac شركت Apple، دارای يک محفظه بزرگ 

قرار  نمايش تخت  در پشت صفحه  كامپيوتر  اجزای  بيشتر  بلکه  نيستند، 

می گيرند.
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شکل15ـ1 ريز رايانه

شکل17ـ1 رايانه ايستاده

شکل16ـ1 رايانه های قابل حمل

Local Area Network ـPersonal Computer      2 ـ1



رايانه های کیفی

رايانه های كيفی كه رايانه های قابل حمل نيز ناميده می شوند، رايانه های سبک و قابل حملی هستند با يک مانيتور سرخود، 

صفحه كليد، درايو ديسک سخت، درايو CD و DVD، باتری و آداپتور برق كه می تواند به پريز برق وصل گردد.

وسايل اينترنتی قابل حمل

طبقه جديدی از وسايل موبايلی، رايانه های كوچکتر از رايانه های كيفی و بزرگ تر و قوی تر از دستياران ديجيتالی شخصی 

هستند. وسايل اينترنتی قابل حمل )MIDs( برای مشتريان و متخصصان تجارت مناسب است. اينترنت مجتمع، آنها را با 

رايانه های روميزی و كيفی سازگار ساخته است. مدلهای اوليه بر روی ارتباط داده ای تمركز داشت و نه ارتباطات صوتی.

دستیار ديجیتالی شخصی

 )Palmtops( كه رايانه های دستی )PDAs( رايانه های دستيار ديجيتالی شخصی

نيز ناميده می شوند، ابزارهای كاماًل شخصی – مانند جدول برنامه های روزانه، 

كتابچه تلفن و آدرس ها، ليست كارهای قابل انجام – را با توانايی در برخی 

موارد نظير ارسال پست الکترونيکی و دورنگار تركيب كرده است. برخی از 

آنها دارای صفحات لمسی1 می باشند. برخی همچنين به منظور ارسال و دريافت 

اطالعات، به رايانه های روميزی وصل می شوند )امروزه ما كلمه ديجيتال را به 

معنای »مبتنی بر كامپيوتر« استفاده می كنيم(. در حوزه وسايل بی سيم دستی، 

شبيه تلفن های همراه چند منظوره، موج بلندی در سال های اخير ايجاد شده 

است كه ما بعداً در اين كتاب آنها را بررسی خواهيم كرد.

)Microcontrollers( میکروکنترلرها
چه وسايلی من دارم که ممکن است میکروکنترلر داشته باشد؟

ميکروكنترلرها را می توان كامپيوترهای جاسازی شده ناميد، زيرا آنها وسايل كوچکی هستند كه برای مثال، به عنوان 

پردازنده های ويژه در كارت های هوشمند و خودرو ها نصب می شوند. اين ميکروكنترلرها، اجاق های مايکروويو را قادر 

می سازند كه اطالعات مربوط به زمان و درجه حرارت الزم برای پخت سيب زمينی را در خود نگه دارد. ميکروكنترلرها در 

sensitiveـTouch ـ1 
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شکل18ـ1 دستیار ديجیتالی 

شخصی
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پشت صحنه كاربرد محصوالت الکترونيکی تک منظوره مانند دوربين های 

ديجيتال يا Player MP3   ها نقش مهمی ايفا می نمايند. آنها همچنين برای 

سرورهای وب جاسازی شده در لباس ها، جواهرات و كاربردهای خانگی 

مانيتورهای  در  ميکروكنترلرها  مجموع،  در  دارند.  كارايی  يخچال ها  نظير 

سنسورهای  كيسه  هوا1،  حس گرهای  خون،  فشار  سنجش  دستگاه های 

شيميايی و گازی برای آب و هوا، و حس گرهای لرزشی2 مفيدند.

 )Servers( سرويس دهنده ها
سرويس دهنده ها چگونه کار می کنند و قادر به انجام چه 

کارهايی هستند؟
كلمه »سرويس دهنده« برای توصيف اندازه )Size( يک كامپيوتر به كار نمی رود، بلکه به يک روش خاص استفاده يک 

كامپيوتر گفته می شود. با اين حال، سرويس  دهنده ها اهميت زيادی در مخابرات راه دور )به ويژه با پيشرفت اينترنت 

و وب( پيدا كرده اند.

است  مركزی  كامپيوتر  يک  شبکه،  سرور  ا  ي سرويس دهنده  يک 

يا  و  شبکه  كامپيوترهای  ساير  برای  را  اتی  م خد و  سرويس ها  كه 

می تواند  خدمات  اين  می سازد.  فراهم   )Client( سرويس  گيرنده ها 

مجموعه ای از داده ها )بانک اطالعاتی( و برنامه هايی برای اتصال و 

پشتيبانی باشد كه به صورت مشترک به سرويس گيرنده ها ارائه می شود. 

اين سرويس گيرنده ها با يک شبکه سيمی يا بی سيم به هم متصل شده اند. 

يکپارچه، شبکه سرويس دهنده/  سرويس  گيـرنده  كامل و  يک شبکه 

ناميده می شود. در سازمان های كوچک، سرويس دهنده ها می توانند 

فايل ها را نگهداری كنند، ايستگاه های چاپ را فراهم آورند، و ايميل ها 

را انتقال دهند. در سازمان های بزرگ، سرويس دهنده ها ممکن است 

را  اطالعات محصوالت  مالی، فروش و  اده های  د مجموعه های عظيم 

حفاظت كنند.  

شکل19ـ1 میکروکنترلر

شکل20ـ1 میکروکنترلر

VibrationـAir bag                                                                         2 ـ1 
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با هر عمل کدامند؟ چگونه  مرتبط  برخی وسايل  انجام می دهند چیست؟  رايانه ها  اساسی که همه  چهار عملیات 

ارتباطات روی اين عملیات تأثیر می گذارد؟

شايد شما بدانيد چگونه با اتومبيل رانندگی كنيد، اما شايد ندانيد در هنگام خوب راه نرفتن اتومبيل، چه كاری بايد انجام 

دهيد. به طرز مشابه، شما احتماالً از يک رايانه شخصی استفاده كرده ايد )حداقل برای بازی(. در مورد رايانه های شخصی، 

هنوز چيزهای زيادی وجود دارد كه شما می توانيد آنها را خودتان انجام دهيد ـ و بايد ياد بگيريد چگونه انجام دهيدـ ، 

بنابراين، همان طور كه ما در اين كتاب انتظار داريم، شما می توانيد مؤثر، كارآمد و قابل استخدام باشيد. برای چنين هدفی، 

شما الزم است بدانيد رايانه ها چگونه كار می كنند؟

رايانه ها چگونه کار می کنند: سه مفهوم کلیدی
سه مفهوم پايه ای که هرکس بايد درباره چگونگی کارکردن کامپیوترها بداند، چیست؟

آيا شما می توانيد رايانه شخصی خودتان را سرهم كنيد؟ برخی افراد می توانند با كمتر از چند صد دالر سيستم رايانه ای را 

سرهم نمايند. اگر شما آن را درست انجام دهيد، اين كار احتماالً تنها چند ساعت به طول می انجامد، زيرا اتصاالت استاندارد 

صنعتی اجازه می دهند كه اجزاء به سادگی به يکديگر متصل شوند.

در حقيقت، شايد فقط بايد چند تکنيک را برای سرهم كردن رايانه خودتان مورد توجه قرار دهيد. اما اكثر كاربران معمولی، 

رايانه های خود را از طريق سفارش به يک فروشنده تهيه می كنند. اجازه دهيد ببينيم چگونه شما ممکن است بتوانيد آن را 

انجام دهيد.

ما قصد نداريم از شما بخواهيم كه يک رايانه را سرهم كنيد يا بسازيد ـ هرچند آن را هم انجام خواهيم دادـ ، بلکه هدف 

از اين فعاليت ارايۀ يک چشم انداز اوليه به شما در مورد چگونگی عملکرد رايانه می باشد. اين دانش در هنگام خريد يک 

سيستم جديد يا به ويژه در هنگام سفارش يک رايانه به شما كمک خواهد كرد. همچنين برای شما در شناخت اينکه يک 

سيستم سرهم شده ـ اگر شما يکی داشته باشيدـ چگونه كار می كند، مفيد خواهد بود. قبل از شروع، الزم است شما سه 

مفهوم كليدی را درک كنيد.

شناخت رايانه خودتان: چگونه شما می توانید رايانه برای خود تهیه کنید يا ارتقاء دهید؟

6ـ1
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1ـ هدف یک رایانه: تبدیل داده ها به اطالعات
بهطورساده،هدفیکرایانه،انجامفرایندتبدیلدادههابهاطالعاتمیباشد.

داده: دادهازحقایقخامواعدادکهپسازپردازشبهاطالعاتتبدیلمیشوند،تشکیلمیشود.برایمثال،آرای
جمعآوریشدهبرایکاندیداهایمختلفکهدرانتخاباتشورایدانشآموزیشرکتمیکنند،دادهمیباشد.

اطالع: اطالع،دادهایاستکهبرایکاربرددرتصمیمگیریجمعآورییادستکاریشدهاست.برایمثال،مجموع
آرایهرکاندیدابهمنظورتصمیماینکهچهکسیدرشورایدانشآموزیانتخابشدهورأیبیشتریکسبکردهاست،

اطالعمیباشد.

2ـ تفاوت میان سخت افزار و نرم افزار
شمابایدتفاوتبینسختافزارونرمافزاررابدانید:

سخت افزار:سختافزارازتمامیاجزایفیزیکیوتجهیزاتماشینییکسیستمرایانهایتشکیلشدهاست.ازجمله
وسایلدیگریراکهسختافزارشاملمیشود،میتوانبهصفحهکلید،صفحهنمایش،چاپگرومحفظه–کهخودش

شاملرایانهیاوسایلپردازشیاست–اشارهکرد.سختافزاربدوننرمافزارکاربردیندارد.

نرم افزار:نرمافزاربرنامههاییاستکهازدستورالعملهاییدرجهتبهکارگیریسختافزارتشکیلشدهاست.این
دستوراتبهوسیلهیکبرنامهنویسنرمافزاریدرقالبیکهبهوسیلهرایانهپذیرفتهخواهدشد–مانندCDیادیسک

فشردهـنوشتهمیشود.مثالهاییبرایآنویندوزیاOfficeمایکروسافتمیباشد.

شکل21ـ1
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3ـ عملیات اصلی یک رایانه
صرفنظرازنوعواندازه،همهرایانههاچهارعملاصلیراانجاممیدهند:ورودی1،پردازش2،ذخیرهدرحافظه3و

خروجی4.مابهاینهاعملپنجمارتباط5راهماضافهمیکنیم.

عمل ورودی: هردادهایاستکهبهیکسیستمرایانهایواردمیشود.ورودیمیتواندتقریبًاهمهنوعدادهای
باشد–اعمازکاراکتر،اعداد،سمبلها،اشکال،رنگها،درجهحرارت،صداها،فشارها،پرتوهاینوری،یاهرنوع

دادهخامیکهاحتیاجبهپردازشداشتهباشدـ.هنگامیکهشمابرخیکلماتیااعدادرارویصفحهکلیدتایپ

میکنید،آنکلماتبهعنواندادههایورودیتلقیخواهندشد.

عمل پردازش:عملیاتیکهرویدادههاانجاممیگیردراپردازشمینامند.هنگامیکهرایانه2رابا2جمعمیکند
تا4رابهدستبیاورد،عملپردازشانجامشدهاست.پردازشبهوسیلهواحدپردازشمرکزیانجاممیشودـبهطور

خالصهCPU6ـوسیلهایکهازمداراتالکترونیکیتشکیلشدهودستوراترابهمنظورپردازشدادههااجرامیکند.

عمل ذخیره سازی در حافظه:حافظهبردونوعاست:حافظهاصلیوحافظهجانبی–یاحافظهاولیهوثانویهـ
حافظهاصلییاMemory،نوعیازمداراتداخلیرایانهایاستکهدادههارابهصورتموقتنگهداریمیکندتا

پردازشبررویآنهاانجامشود.حافظهجانبی،کهبطورسادهStorageهمنامیدهمیشود،وسیلهیارسانهایاست

کهذخیرهدادههایااطالعاترابهصورتدائمانجاممیدهد.یکدیسکسختیاCDیاDVD،مثالیازایننوع

حافظهمیباشد.حافظهجانبیهمچنیننرمافزاریابرنامههایرایانهایرانیزنگهداریمینماید.

عمل خروجی:هراطالعاتیکهازسیستمرایانهایخارجمیشودرا،خروجیمینامند.نتایجپردازشکهمعموالً
اطالعاتهستند.بهعنوانمثالیازخروجی،میتوانبهاعدادیاتصاویریکهبهوسیلهصفحهنمایشنشاندادهمیشود،

کلماتیکهبررویکاغذبهوسیلهچاپگرچاپمیگردند،یاموسیقیکهازبلندگوهاپخشمیگردد،اشارهنمود.

عمل ارتباط:اینروزها،بیشتر)ونههمه(رایانههاتواناییایجادارتباطبابقیهرایانهها)ووسایلدیگر(رادارند
کهاینموضوع،یکتواناییالحاقیراعرضهمیکند.بهعبارتدیگر،عملارتباطتواناییرایانهراتوسعهمیدهد.با

اتصاالتارتباطیسیمییابیسیم،دادهممکناستازمسافتیبسیاردورواردشود،دریکمنطقهدورپردازشگردد،درچندین

محلمختلفذخیرهشودوازمکاندیگریخارجگردد.بههرحال،شماتواناییارتباطرابراینوشتننامههایامحاسباتیا

بسیاریازوظایفدیگررایانهای،الزمندارید.

ProcessingOperationـInputOperation                                                      2ـ1

OutputOperationـStorageOperation                                                    4ـ3

ـCommunicationOperation                                     6ـ5  CentralProcessingunit
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شبیه سازی سفارش)یا سرهم کردن(یک رایانه رومیزی سفارشی: دانش ابتدایی از چگونگی 
کار یک رایانه

چه اجزایی باید برای سرهم شدن یک رایانه رومیزی سفارش داده شوند؟
اکنوناجازهدهیدببینیمچگونهشمامیتوانیدیکسیستمرایانهرومیزیراسفارشدهیدیاحتیآنراخودتانسرهمنمایید.

بهیادداشتهباشید،هدفازاینکارکمکبهشمادرشناختعملکرددرونییکرایانهاستتاشمابتوانیددانشموردنیازدر

استفادهیاکاربردیاخریدرایانهراکسبنمایید.اگرشمامیخواهیدآنراخودتانسرهمکنید،تصورکنیدفردیاجزاییکرایانه

شخصیازروییکلیستیکشرکتتهیهکردهاستواکنونشمانشستهایدتاسرهمبندی)اسمبل(آنهاراشروعکنید.همۀ

چیزهاییکهشمانیازداریدعبارتانداز:یکپیچگوشتیچهارسو،احتماالًیکانبردست،ویکمچبندضدالکتریسیتهساکن

)بهمنظورمقابلهباالکتریسیتهساکنیکهدربرخیاجزایرایانهوجوددارد(.شماهمچنینممکناستراهنمایادستورکارکه

همراهبابعضیقطعاتوجودداردراالزمداشتهباشید.

نکته
تمام قطعاتی یک برای سیستم رایانه ای انتخاب می شود باید با هم سازگار باشند. به عبارت دیگر، هر مارک تجاری باید 

بتواند با مارک های دیگر کار کند. معموالً برخی شرکت های خاص دارای قطعات با کیفیتی هستند که نگرانی در مورد 

سازگاری برای آنها وجود ندارد. اگر شما همۀ قطعات را خودتان انتخاب می کنید، الزم است سازگاری هر قطعه را 

 Driver خودتان چک کنید و مطمئن شوید که هر قطعه کابل های مورد نیاز، دستورات راهنما و نرم افزار خاص قطعه )که

نامیده می شود( را دارد تا بتواند به خوبی کار کند.

دراینبخشیکچشماندازخالصهازقطعاترایانهبهشماارایهمیشودکهپوششجزئیاتآنهادرکتابهایتخصصیرایانه

قابلجستوجواست.مواردیکهمابهآنهامیپردازیمدرششطبقهقرارمیگیرند:1ـسخت افزار ورودی:صفحهکلید1و

ماوس2.2ـسخت افزار پردازش3و حافظه3.4ـسخت افزار ذخیره سازی:دیسکسخت5 .4ـسخت افزار خروجی: کارت

گرافیکی6وکارتصدا،صفحهنمایش،بلندگووچاپگر. 5ـسخت افزار ارتباط:مودمو6ـنرم افزار:سیستمیوکاربردی.

                                                       MouseـKeyboard                                                                      2ـ1

        MemoryـProcessor                                                                      4ـ3

ـ5  HardDisk                                                                     6ـGraphicCard
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سخت افزار ورودی: صفحه کلید و ماوس
دو وسیله ورودی مهم )صفحه کلید و ماوس( چه کاری انجام می دهند؟

سختافزارورودیازوسایلیتشکیلشدهکهبهواسطهآنهادادههارابهرایانهواردمیکنند،درقالبیکهرایانهبتواندآنرا

بکارببرد.حداقلشمادووسیلهورودیراالزمدارید:یکصفحهکلیدویکماوس.

صفحه  کلید

ورودی وسیله اولین کلید صفحه ریزرایانه، یک در

که است کلیدیکوسیلهورودی است.یکصفحه

حروفالفبا،اعدادوکاراکترهایدیگررابهسیگنالهای

الکتریکیقابلخواندنپردازندهتبدیلمی  کند.صفحه

تحریر ماشینهای کلید شبیهصفحه رایانه ریز کلید

اعداد، و الفبا کلیدهایحروف کنار در اما میباشد،

چندینکلیددیگر)نظیرکلیدهایFوCtrlوAltو

Del(کهبهمنظورانجاموظایفخاصرایانهایطراحیشدهنیزوجوددارد.بعدازاینکهاجزایدیگرسرهمشدند،

صفحهکلیدازطریقسوکتیدرپشترایانهکهبهاینمنظورطراحیشده،بهرایانهمتصلخواهدشد.الزمبهتوضیح

استکهکارکردصفحهکلیدهایبیسیممتفاوتمیباشد.

ماوس

حرکت با است. ورودی وسیله کاربردیترین ماوس

ماوس،عالمتاشارهگرآندرصفحهنمایشبهحرکت

خاص، موضوع روی اشارهگر قراردادن با درمیآید.

آنراانتخابوسپساجرامیکنیم.سیمماوسبعداز

سرهمبندیسایرقطعاتبهپشترایانهوصلمیشود.

ماوسهایبیسیمنیزبرایاستفادهدردسترسهستند.

شکل22ـ1

شکل23ـ1
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سخت افزار پردازش و حافظه: درون جعبه سیستم
من چگونه وسايل پردازشی و حافظه را در يک رايانه تشخیص دهم؟ برد اصلی چه کاری 

انجام می دهد؟
وسايل پردازش و حافظه را می توان به عنوان مغز رايانه تشبيه كرد كه در داخل جعبه سيستم يا كيس رايانه نصب می شوند.

جعبه سیستم و منبع تغذيه

اين قسمت كه با نام واحد سيستم نيز شناخته می شود، جعبه ای است 

كه از تراشه پردازنده )CPU(، تراشه حافظه و برد اصلی به همراه منبع 

تغذيه و برخی وسايل ذخيره ثانويه كيس معموالً شامل يک منبع تغذيه 

و يک فن خنک كننده برای خنک نگهداشتن مجموعه مدارات از گرما 

می باشد.

تراشه پردازنده 

اين تراشه ممکن است از نظر اندازه كوچک باشد، اما می تواند گران ترين 

و بدون شک مهم ترين قطعه سخت افزار يک رايانه باشد كه آن را سرهم 

 )Central Processing Unit نموده ايد. تراشه پردازنده )مخفف كلمات

يک قطعه كوچک از جنس سيليکون است كه ميليون ها مدار الکترونيکی 

بسيار كوچک را در بردارد. سرعتی كه يک تراشه پردازنده عمل پردازش را 

انجام می دهد با مگاهرتز )MHz( )ميليون چرخه پردازشی در يک ثانيه( يا 

گيگاهرتز )GHz( )ميليارد چرخه پردازشی در يک ثانيه( سنجيده می شود. 

بديهی است پردازنده سريع تر، گران تر هم خواهد بود.  

اكنون تنها سرعت پردازنده های قديمی  بر حسب مگاهرتز اندازه گيری 

می شود، اما شما اگر يک پردازنده ارزان بخواهيد – برای مثال چون 

شما قصد داريد تنها با سندهای متنی كار كنيدـ ، ممکن است بتوانيد 

آن را با قيمت كمی تهيه كنيد.

شکل24ـ1
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تراشه حافظه

)main memory( حافظه اصلی

به محل نگه داری داده ها، حافظه می گويند. چندين نوع حافظه در رايانه موجود است، كه مهم ترين آنها حافظه اصلی 

می باشد. حافظه اصلی در رايانه ها RAM يا ROM می باشد.

حافظه RAM مجموعه ای از تراشه ها1 می باشد كه روی برد الکترونيکی قرار دارد. اين تراشه از نظر اندازه كوچک 

است. وظيفۀ RAM نگهداری داده ها قبل از پردازش و اطالعات پس از پردازش می باشد )قبل از آنکه به يک خروجی 

يا وسيله ذخيره دائمی فرستاده شود(. RAM يکی از مهم ترين و اصلی ترين ملزومات يک سيستم رايانه ای می باشد.  

هر نرم افزار برای اجرا شدن به حداقل RAM مربوطه ای 

گرافيک  با  فايل هايی  با  شما  اگر  مثال  برای  دارد.  نياز 

باال كار می كنيد به ظرفيت حافظۀ باالتری نياز خواهيد 

داشت مثاًل 2 گيگا بايت يا بيشتر.

)mother board  يا  main board(برد اصلی 

اين قطعه كه برد سيستمی هم ناميده می شود، صفحه مداری 

اصلی در رايانه می باشد. اين صفحه مدار معموالً سبز رنگ می باشد كه تمامی قطعات اصلی روی آن قرار می گيرد. قطعاتی نظير 

صفحه كليد، ماوس و چاپگر از طريق اتصاالت پشت كيس )با نام درگاه( و تراشه هايی مانند پردازنده و حافظه با نصب مستقيم 

روی آن. برد اصلی دارای شکاف های توسعه2 برای افزايش توانايی های رايانه می باشد كه به شما امکان جايگذاری صفحات 

مداری اضافی را می دهد. برای مثال كارت گرافيک و كارت صدا و مودم از اين دسته  اند.

سرهم بندی قطعات

اكنون اسمبل يا سرهم بندی اجزای رايانه می تواند انجام شود. همان طوری كه در مثال تصويری نشان داده شده است:

1ـ تراشه های حافظه به برد ا  صلی متصل می شود. 2ـ تراشه پردازنده به برد اصلی وصل می شود، سپس 3ـ برد ا  صلی به جعبه 

سيستم پيچ می گردد. 4ـ  واحد منبع تغذيه به جعبه سيستم وصل می شود و سرانجام 5ـ سيم های جعبه سيستم برای اتصال 

دكمه های جلوی كيس نظير Power كه رايانه را روشن و خاموش می كند، از روی دستورا   ت راهنما به برد اصلی متصل 

می شوند.

Expansion slots ـIC   2 ـ1

شکل25ـ1 تراشه حافظه
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CD/DVD سخت افزار ذخیره سازی: دیسک سخت و
چه نوع وسایل ذخیره سازی احتمااًل من به عنوان یک دانش آموز در رایانه ام نیاز خواهم 

داشت؟
باقرارگرفتنبرداصلیدرجعبهسیستم،گامبعدی،نصبسختافزارذخیرهدائمیاست.ازآنجاییکهتراشههای

حافظهتنهانقشحافظهموقتوناپایداررادارند،حافظهثانویهیادائمی،دادههایشماراتاهرزمانکهشمابخواهید

نگهمیدارند.

نصبتراشهپردازنده
رویمادربرد

فنبرای
خنکنگهداشتن

پردازنده

نصبماژولهایحافظهرویبرداصلی

شکافهایتوسعه

CD/DVDدرایو

CD/DVDدرایو

Powerدکمه

درایودیسکسخت

ماوس
صفحهکلید

اتصالسیمها

محفظهرایانه

قراردادنبرداصلی
اتصالواحدمنبع
تغذیهفندار

برداصلی

شکل26ـ1  ارتباط برد اصلی و سایر اجزای رایانه
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برای نيازهای دانش آموزی امروزی، يک ديسک سخت و گرداننده CD/DVD نياز است و در سيستم های قديمی تر، 

ممکن است يک درايو ديسک نرم1 نيز وجود داشته باشد. اين وسايل ذخيره سازی در كشو مخصوص جعبه سيستم 

قرار گرفته و به وسيله پيچ محکم می شوند. هر درايو به وسيله يک كابل مسطح كه كابل ريبون هم ناميده می شود، به 

برد اصلی متصل می گردد. همچنين هر درايو بايستی به يک كابل مخصوص از منبع تغذيه متصل شود. 

ظرفيت حافظه داده يا اطالعات يک سيستم رايانه ای به وسيله بيت، بايت، كيلوبايت، مگا بايت، گيگابايت، ترابايت، 

پتا  بايت و الی آخر بيان می شود:

Byte 1 =  bit 8 

character of Data 1 = Byte 1

يک كاراكتر می تواند يکی از حروف الفبا، يا اعداد يا كاراكترهای خاص مانند ! و & و % و * و ؟ باشد. 

1 كيلو بايت معادل 1024 كاراكتر است.

1 مگابايت معادل 1048576 كاراكتر است.

1 گيگابايت معادل بيش از 1 ميليارد كاراكتر است.

1 ترابايت معادل بيش از 1 تريليون كاراكتر است.

جدول 1ـ3ـ تقسیم بندی های بايت

مقدارنام و عالمتمقدار واقعی )بيت(نماد توان 10نماد توان 2

210=1K103=1K8×10241كيلوبايت=K1000B

220=1M106=1M8×1024×10241مگابايت=M1000KB

230=1G109=1G8×1024×1024×10241گيگابايت=G1000MB

240=1T1012=1T8×1024×1024×1024×10241ترابايت=T1000GB

 

درايو ديسک نرم

يک درايو ديسک نرم يک وسيله ذخيره سازی است كه داده ها بر روی ديسکت اندازه 3/5 اينچی ذخيره می كند. اين 

ديسکت ها كه امروزه بيشتر بر روی سيستم های ريزرايانه قديمی وجود دارد، به نظر نمی رسد كه نرم باشند، زيرا آنها از 

پالستيک سخت پوشانده شده اند. اما اليه صفحه داخلی آن به راستی انعطاف پذير و نرم می باشد. هر ديسک می تواند 

Floppy Disk Drive ـ1
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1/44 ميليون بايت )كاراكتر( يا بيشتر از داده ها را ذخيره كند. با نصب يک درايو ديسک نرم، شما قادر خواهيد بود يک 

ديسکت را از طريق ورودی خاص آن وارد نموده و از طريق دكمه خروجی، آن را خارج نماييد.

درايو ديسک سخت

كه  است  درايو ديسک سخت يک وسيله ذخيره سازی  يک 

می تواند ميلياردها كاراكتر از داده ها را ذخيره يا بازيابی كند. 

با 120 تا 200 گيگابايت از حافظه دائمی، شما بايد بتوانيد 

اكثر نيازهای آموزشی تان را مديريت نماييد.

CD/DVD درايو

يا گونه جديدترش، درايو  CD و  يا  يک درايو لوح فشرده 

DVD ، يک وسيله ذخيره سازی است كه با كاربرد تکنولوژی 

ليزر داده ها را از ديسک های نوری می خواند )برخی شركت ها 

امروزه  می نامند(.  ديجيتال  منظوره  را ديسک های همه   DVD

اينترنت  طريق  از  يا   CD روی  بر  عمومًا  جديد  نرم افزارهای 

توزيع می شوند.

اين  می دهد  نشان  كه  است  چراغ هايی  دارای  ها  درايو اين 

از  را  ديسک  يک  نبايستی  شما  هستند.  كار  حال  ر  د درايوها 

درايو تا زمانی كه چراغش خاموش نشده خارج كنيد، در غير اين صورت خطر آسيب ديدن ديسک و درايو، هردو 

وجود دارد. برای عملکرد اين چراغ ها الزم است سيم هايی به برد اصلی متصل شود.

شکل27ـ1
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دستگاه های خروجی: کارت گرافیک، کارت صدا، صفحه نمايش، بلندگو و چاپگر
چند نوع دستگاه خروجی در رايانه شخصی وجود دارد؟

دستگاه های خروجی از وسايلی تشکيل گرديده كه اطالعات پردازش شده به وسيله رايانه را به شکل قابل فهم انسان 

ترجمه می كند – برای مثال چاپ، صدا، تصوير، ويديوـ.، اكنون الزم است يک كارت گرافيک و يک كارت صدا در 

جعبه سيستم نصب شوند. در مرحله بعد، صفحه نمايش، بلندگو و چاپگر نصب می شوند.

اكنون جای خوبی است كه با عنوان »وسايل جانبی«1 آشنا شويم. يک وسيله جانبی، هر قطعه يا بخشی از تجهيزات 

است كه به عنوان ورودی يا خروجی به سيستم متصل می شود. به عبارت ديگر، يک وسيله جانبی بخش اساسی رايانه 

محسوب نمی شود. وسايل جانبی می تواند داخل رايانه قرار گيرد يا از بيرون به آن متصل شود. مثال هايی از اين دست 

چاپگر و درايو های ديسک می باشد.

کارت گرافیک2

بدون شک شما می خواهيد صفحه نمايش تان بتواند رنگ ها 

بدين  باشد!(.  و سفيد  سياه  آنکه  )به جای  دهد  نمايش  را 

منظور جعبه سيستم شما الزم دارد كه وسيله ای داشته باشد 

تا اين امکان را فراهم نمايد. يک كارت گرافيک، اطالعات 

خروجی پردازنده را به سيگنال های گرافيکی كه می تواند 

از طريق كابل به صفحه نمايش ارسال شود، تبديل می كند. 

به  يم،  كرد اشاره  آن  به  قباًل  كه  را  توسعه  ای  ه شکاف  آيا 

ياد داريد؟ كارت گرافيکی شما در يکی از اين شکاف های 

توسعه بر روی برد اصلی قرار می گيرد. البته شما می توانيد 

يک برد اصلی با كارت گرافيک سرخود3 هم تهيه كنيد.

کارت صدا4

شما ممکن است بخواهيد از طريق رايانه به موسيقی گوش دهيد. اگر چنين است، شما به يک كارت صدا نياز داريد 

شکل28ـ1 کارت گرافیک

Vidio Card ـPeripheral Device                                                                    2 ـ1
Sound Card ـOnboard                                                                                   4 ـ3 




