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كه بتواند توانايی توليد صدای رايانه را باال ببرد. اين عمل از طريق ارسال صدا به خروجی و پخش به وسيله بلندگو 

انجام می شود. كارت صدا نيز بايد بر روی يک شکاف توسعه روی برد اصلی نصب شود و البته باز هم شما می توانيد 

يک برد اصلی با كارت صدای سرخود تهيه كنيد. با درايو CD متصل شده به كارت صدا، شما می توانيد مستقيماً به 

گوش كردن موسيقی بپردازيد.

صفحه نمايش1

همانند دستگاه های تلويزيون، ابعاد صفحه نمايش در فواصل گوشه تا گوشه آن بر حسب اينچ اندازه گيری می شود. صفحه 

نمايش وسيله ای است كه سيگنال های الکتريکی را از كارت گرافيک دريافت كرده و يک تصوير را با كاربرد نقاط حساس 

به نور رنگی روی صفحه شکل می دهد. بعداً، هنگامی كه جعبه سيستم بسته شد، صفحه نمايش به وسيله كابل به پشت 

رايانه و از طريق اتصاالت كاماًل واضح و مشخص، متصل خواهد شد. سيم برق آن جداگانه به پريز برق وصل می گردد.

بلندگوها2

بلندگوها وسايلی هستند كه صداهای انتقال يافته به شکل سيگنال های 

خيلی  است  ممکن  آنها  می كنند.  پخش  را  صدا  كارت  از  الکتريکی 

پيچيده و پيشرفته نباشند و در اين صورت، اگر شما بخواهيد صدا را 

با كيفيت باال ضبط و پخش نماييد، آنها احتماالً مناسب نيستند. نصب 

وصل  رايانه  پشت  به  كه  تکی  سيم  يک  طريق  از  اتصال  با  بلندگوها 

می شود، كامل می گردد.

چاپگر3

چاپگر وسيله ای است كه متن و تصوير را بر روی كاغذ چاپ می كند. انواع مختلفی از چاپگر وجود دارد. چاپگر دارای 

2 اتصال است، اول، سيگنال هايی كه از رايانه دريافت می كند )از طريق يک درگاه برد اصلی( و دوم، اتصال برق كه از 

طريق كابل به پريز برق وصل می شود. چاپگر های رنگی معموالً گرانتر از چاپگرهای سياه و سفيد هستند و البته ارزش 

چاپگرهای سريع از چاپگرهای كند بيشتر است.

شکل29ـ1  بلندگو

                                           Speakers ـMonitor                                             2 ـ1
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سخت افزار ارتباط: مودم
چگونه يک مودم1  نصب می شود؟

رايانه ها می توانند ماشين های مستقل بدون ارتباط با ديگر رايانه ها باشند. اگر همۀ كار شما تايپ تکاليف درسی مدرسه 

باشد، شما قادريد آن را با يک سيستم مستقل انجام دهيد. اما همان  گونه كه قباًل بحث شد، اجزای ارتباطی سيستم 

رايانه ای، به طرز وسيعی محدوديت های  يک رايانه شخصی را توسعه می دهند. بنابراين مادامی  كه جعبه سيستم هنوز 

باز است، يک بخش ديگر از سخت افزار برای نصب وجود خواهد داشت.

مودم

يک مودم استاندارد وسيله ای است كه اطالعات را از 

يا  نه ها دريافت می كند  رايا از  تلفن و  طريق خطوط 

ارسال می نمايد. مودم به صورت يک كارت توسعه در 

يکی از شکاف های توسعه برد اصلی نصب می شود. 

سپس شما می توانيد يک سيم تلفن از پريز تلفن ديوار 

به پشت رايانه بکشيد كه آن به مودم متصل خواهد 

شد. انواع ديگر اتصاالت ارتباطی نيز موجودند كه در 

فصل های بعدی توضيح داده خواهد شد.

اكنون جعبه سيستم آماده بسته شدن است. شخص اسمبل كننده سيستم همه وسايل ورودی و خروجی را به برق زده 

و دكمه Power كيس را روشن می كند. آيا رايانه آماده كار است؟ نه كاماًل.

نرم افزار
دو نوع نرم افزارهای قابل نصب بر روی رايانه چه هستند؟

بعد از سرهم كردن همۀ قطعات با هم، شخص اسمبل كننده رايانه )شما، اگر خودتان اين  كار را انجام می دهيد(، الزم 

است راهنمای برد اصلی را برای دستورات روشن كردن رايانه چک كند. يکی از مهم  ترين كارها، نصب نرم افزار 

می باشد، دستورات رمز گشايی شده الکترونيکی شده كه به رايانه می گويد چه كاری انجام بدهد. نرم افزار است كه 

باعث ارزنده بودن رايانه می شود. دو نوع نرم افزار وجود دارد:  نرم افزارهای سيستمی2 و نرم افزارهای كاربردی3 .

Application Software ـSystem Software                                           3 ـModem                                         2 ـ1
 
 

شکل  30ـ1 مودم
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نرم افزار سیستمی

نرم  افزار  های  شوند.  سيستمی نصب  افزارهای  نرم  بايد  نخست، 

سيستمی  كمک می  كنند كه رايانه وظايف اساسی عملياتی را انجام 

دهد و نرم  افزارهای كاربردی را قادر به اجرا شدن نمايد. درواقع 

می باشد.  سخت افزار  و  كاربر  بين  ارتباطی  سيستمی پل  نرم  افزار 

نرم  افزارهای سيستمی از چندين برنامه رمز شده الکترونيکی تشکيل 

می شود. مهم  ترين آن سيستم عامل است كه برنامۀ كنترلی اصلی است 

كه رايانه را اداره می كند. به عنوان مثال هايی از نرم افزارهای سيستم 

عامل برای رايانه های شخصی می توان به محصوالت  متنوع شركت 

 UNIX، ،)7 ويستا و ،XP ،98 ،95 مايکروسافت )نظير ويندوز

 Apple Macintosh microcumputer اشاره كرد. البته LINUX

داستان خاص خود را دارد و دارای قطعات سخت افزاری و نرم افزاری 

مخصوص به خود است كه اغلب به طور مستقيم قابل انتقال روی رايانه شخصی نيست. 

شخص اسمبل كننده سيستم رايانه ای با نصب نرم افزار سيستم عامل، امکان دسترسی به سخت افزار را در دسترس 

كاربر قرار می دهد. فرايند نصب، در حقيقت كپی برنامه های نرم افزار از رسانه ذخيره ثانويه به ديسک سخت رايانه 

می باشد.

بعد از نصب نرم افزارهای سيستمی، نرم افزارهای استقرار برد اصلی، كارت های گرافيکی و صدا و مودم بايد نصب شود. 

اين برنامه های استقرار، كه برنامه های راه انداز نيز ناميده می شوند هم بر روی CD توزيع می شوند. يکبار ديگر شخص 

نصاب! آنها را در درايو مناسب قرار داده و سپس دستوراتی كه روی صفحه نمايش ظاهر می شود را دنبال خواهد نمود.

نرم افزارهای کاربردی

اكنون باالخره ما كار را تمام كرديم! پس از نصب نرم افزارهای كاربردی، شما می توانيد كار با رايانه را شروع كنيد. 

نرم افزارهای كاربردی شما را قادر می سازند كه كارهای ويژه و خاص را انجام دهيدـ حل مسائل، انجام كارهای 

گوناگون يا حتی آموزش به خودتان ـ برای مثال، هنگامی كه يک تحقيق درسی را روی رايانه آماده می كنيد، شما 

افزارهای كاربردی مختص  يک برنامه واژه پرداز را بکار خواهيد گرفت )مثاًل Word شركت مايکروسافت(. نرم 

را  مايکروسافت  شركت   Word افزار  نرم  می خواهيد  اگر  يعنی  هستند.  ا  شم استفاده  سيستمی مورد  نرم  افزارهای 

شکل31ـ1  نرم  افزار سیستمی
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استفاده كنيد، ابتدا الزم است نرم افزار سيستمی ويندوز را روی 

.Linux و Unix سيستم  تان داشته باشيد و نه

نرم افزارهای كاربردی روی بسته های CD معموالً در جعبه های 

خاص توزيع می شوند كه دستورات راهنمای بکارگيری را هم 

به همراه دارند. شما CD را در درايو مناسب رايانه قرار داده 

و سپس دستورات ظاهر شده برای نصب را دنبال كنيد. البته 

ممکن است شما بتوانيد برنامه های كاربردی كامل را با دريافت 

از اينترنت1  با استفاده از مودم يا انواع ديگر اتصاالت ارتباطی 

هم به دست آوريد.

آيا سفارش يک رايانه شخصی به صرفه است؟
چرا ممکن است من بخواهم يک رايانه را خودم سرهم کنم يا نه؟

آيا توضيحات داده شده باال، شما را ترغيب می كند كه بخواهيد خودتان يک رايانه2 را سر هم كنيد؟ اگر برای شما هزينۀ 

همۀ قطعات قابل قبول به نظر برسد ) البته به ارزش وقت و زمان شما در باال اشاره ای نشد( و سپس شروع به چک 

كردن اجزاء برای رايانه بپردازيد، ممکن است از خود بپرسيد چرا يک نفر بايد زحمت مشکالت اسمبل يک دستگاه را 

قبول كند؟ يک متخصص رايانه در يک كشور توسعه يافته اعتقاد دارد: » اگر شما فکر می كنيد با سرهم نمودن قطعات 

رايانه در پول صرفه جويی می كنيد، دوباره با خود فکر كنيد كه شما بايد خيلی خوش شانس باشيد كه بتوانيد قيمت 

مناسب در بازار رايانه را كه اين روزها از شدت رقابت روز به روز تغييرات نزولی را تجربه می كند، پيدا نماييد.«

اما اگر شما اين كار را انجام داده ايد يا بخواهيد انجام دهيد، اين كار يک فعاليت بيهوده و وقت تلف كن نخواهد بود. 

با دانستن چگونگی ساخت يک سيستم به وسيله خودتان، نه تنها قادر خواهيد بود دوستانتان را تحت تأثير قرار دهيد، 

بلکه همچنين شما چگونگی ارتقای هر سيستم خريداری شده به قطعاتی با استاندارد باالتر را می دانيد. برای مثال، اگر 

شما عالقمند بازی های رايانه ای باشيد، دانستن چگونگی اسمبل رايانه شما را قادر می سازد كه سيستمی مناسب برای 

بازی سفارش دهيد. در اين زمينه شما می توانيد آخرين كارت های گرافيکی سه بعدی و كارت صدای دالبی را می توانيد 

تهيه نماييد. از آن مهم تر، همچنين شما چگونگی سفارش يک سيستم مناسب برای خودتان را می دانيد

 Download ـ1
2ـ از اين به بعد منظور از رايانه همان ريز رايانه يا رايانه شخصی يا PC خواهد بود، مگر آنکه به صراحت مورد ديگری گفته شود.

 .

شکل32ـ1 نرم افزار  کاربردی 
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.

سهجنبهتوسعهرایانهوسهجنبهتوسعهفناوریارتباطاتچیست؟

چقدرراهراماآمدهایم؟درشروعقرننوزدهم،اکثرمردمفکرمیکردندزندگیآنهابایدمطابقوهمانندزندگی

والدینشانباشد.امروزه،اکثرمردمازپیشبینیاینکهعصراطالعاتاحتماالًزندگیآنهارافراترازشناختشان

متحولکند،شگفتزدهنمیشوند.اجازهدهیدباهمروندتوسعهرایانههاوفناوریارتباطاتوازآنهممهیجتر،

نقطهتقاطعآنهارابررسیکنیم.

سه جنبه توسعه رایانه: کوچک سازی، سرعت، کاهش قیمت
سه راهی که مسیر روند رایانه ها طی کرد، چه بود؟

اززماناختراعاولینرایانه)ENIAC(تاکنون،رایانههادرسهجنبهتوسعهیافتهاندواینمسیرهمچنانادامهدارد.

کوچک سازی1

دردنیایامروز،ابعاداکثرچیزهاکوچکشدهاست.ENIACکهبهشکلرادیوهایالمپخألدارقدیمیبود،بعدازسال

1947کوچکتر،سریعتروترانزیستوریقابلاطمینانشدهاست.ترانزیستوروسیلهکوچکیاستشبیهیکگذرگاهکه

سیگنالهایالکتریکیرادرطیمسیرهایازقبلتعیینشدهانتقالمیدهد.گامبعدی،توسعهمدارهایمجتمعکوچک

بود.مدارمجتمعمجموعهیکپارچهایازمدارهایالکتریکییاگذرگاههاهستندکهرویتراشههایچهارگوشکوچکاز

جنسسیلیکونبهاندازهنصفناخن،قرارمیگیرند.سیلیکونیکعنصرطبیعیاستکهدرشنیافتمیشود.درفرم

خالص،سیلیکونمادهایاساسیبرایساختوسایلپردازشیرایانهمیباشد.

پردازندهبسیارکوچکیاریزپردازندهدریکرایانهشخصیرومیزی،امروزهمیتواندمحاسباتیراانجامدهدکهروزی

برایآنمحاسبات،یکرایانهبهاندازهیکاتاقالزمبود.

سرعت2 

درسایهکوچکسازیوموادجدیدبهکاربردهشدهدرساختپردازندهها،سازندگانرایانهمیتوانندقطعاتکامپیوتری

بیشتریدرماشینهایشانپرکنند،سرعتپردازشیباالتروفضایذخیرهسازیدادههایبیشتریفراهمآورند.

SpeedـMiniaturazation                                                                  2ـ1


جایگاه فناوری اطالعات کجاست؟
7ـ1
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کاهش قیمت1 

هزينه پردازنده امروزه كسر كوچکی از آنچه 15 سال پيش بود، می باشد. يک پردازنده تدوين فيلم با قيمتی كمتر از 

1000 دالر، توانايی پردازشی مشابه با يک رايانه عظيم در دهۀ 1980 كه بيش از يک ميليون دالر قيمت داشت را فراهم 

می آورد.

اينها سه جنبه اصلی روند توسعه رايانه ها بود. اما در مورد ارتباطات چطور؟

سه جنبه توسعه ارتباطات: قابلیت ارتباط، تعامل و چندرسانه ای
سه چیزی که من بايد از اين سه جنبهـ  قابلیت ارتباط2، تعامل3 و چندرسانه ای4ـ  بفهمم، چیست؟

در زمان های سابق، ما سيستم تلفن ثابت را داشتيم كه قادر به انتقال صوت بود – يک رسانه يک به يک كه شما 

می توانستيد با دوست تان صحبت كنيد و او هم می توانست با شما صحبت نمايد و با ترتيبات ويژه ای مانند كنفرانس 

تلفنی، بيش از دو فرد می توانستند با يکديگر صحبت كنندـ.. ما همچنين سيستم های راديو و تلويزيون را داشتيم 

ـ    .  گويندگان خبر می توانستند بر روی يک رسانه مانند تلويزيون با شما  – رسانه يک به چند يا رسانه های جمعی 

صحبت كنند، اما شما نمی توانستيد با آنها صحبت كنيد.

سه تحول اخير كه در ارتباطات )و البته مخابرات( روی داده است، به شرح زير می باشد:

قابلیت ارتباط

قابليت ارتباط با ديگران به اتصال يک رايانه به يک رايانه ديگر 

اطالعات  دسترسی  فراهم آوردن  منظور  به  مخابراتی  خطوط  با 

با  ارتباط  قابليت  دارد.  اشاره  اشتراک وسايل جانبی  يا  و  آنالين 

ديگران نتيجه توسعه شبکه های رايانه ای است كه برای مثال پست 

الکترونيکی يا خريد اينترنتی را امکان پذير ساخته است.

شکل33ـ1  نرم افزار سیستمی

              Connectivity ـAffordability                                                             2 ـ1
Multimedia ـInteractivity                                                               4 ـ3
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تعامل

تعامل به ارتباطات دو طرفه برمی گردد. كاربر می تواند به اطالعاتی كه او دريافت می كند پاسخ دهد و آنچه يک رايانه 

انجام می دهد را تغيير دهد. بدين شکل يک تبادل يا محاوره ميان كاربر و رايانه وجود دارد و رايانه به درخواست های 

ادامه می يابد.  تعامل،  يا  نی  انسا ارتباط  به  احتياج  بدون  زمان شروع  از  تعاملی  غير  برنامه  پاسخ می دهد. يک  كاربر 

توانايی تعامل بدين معناست كه كاربران می توانند به جای غيرفعال بودن، در فرايند فناوری شركت فعال داشته باشند. 

برای مثال در شبکه های خبری تلويزيونی مانند CNN، شما می توانيد فوراً بر روی اينترنت برويد و در قسمت پخش 

اخبار، درباره خبرها نظر دهيد. امروزه بيشتر نرم افزارهای كاربردی، تعاملی هستند. در آينده، اتومبيل ها ممکن است به 

دستورات صوتی واكنش نشان دهند يا رايانه تركيبی در داشبورد آنها قرار گيرد.

چندرسانه ای

دارند.  متنی  حالت  بيشتر  و  گونه اند  اين  ايميل ها  بيشتر  كه  همان گونه  باشد،  می  تک بعدی  رسانه صوتی  يک  راديو 

همان طوری كه در قسمت های قبل اشاره شد، چندرسانه ای به فناوری اشاره دارد كه اطالعات را در بيش از يک رسانه 

ارايه می كندـ نظير متن، تصوير، ويديو، صدا و انيميشن ـ در يک ارتباط مجتمع واحد.

با وجود اين توسعه ها، امکاناتی كه از ادغام رايانه ها و ارتباطات پديدار خواهد شد، غير قابل تصور خواهد بود.

ادغام رايانه ها و ارتباطات: همگرايی، قابلیت حمل و شخصی سازی
همگرايی1، قابلیت حمل2 و شخصی سازی3  به چه معناست؟

با يکديگر كردند، دوران جديدی به نام عصر  ارتباطات شروع به تركيب  انه ها و  هنگامی كه در دهۀ 90 ميالدی، راي

اطالعات4 آغاز شد. اين موضوع منتج به 4 توسعه مجدد گرديده است.

همگرايی

همگرايی توصيف كننده تركيب چندين صنعت با وسيله های كاماًل متنوع كه داده ها را در قالب كاربردی رايانه مبادله 

می كنند، می باشد. صنايع عبارت اند از رايانه، ارتباطات، الکترونيک كاربردی، سرگرمی و رسانه های جمعی. همگرايی 

لکترونيکی تکيه دارد كه چندين عملکرد مختلف را انجام می دهند، نظير تلويزيون هايی با دسترسی  به محصوالت ا

اينترنتی، تلفن های همراه كه دوربين های ديجيتال دارند و يک يخچال كه به شما اجازه ارسال ايميل می دهد.

Portability ـConuergence                                                                   2 ـ1
Information Age ـPersonalization                                                              4 ـ3 
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قابلیت حمل

در دهۀ 80 ميالدی، قابليت حمل يا قابليت تحرک، با اشتراک موضوع قدرت رايانه ای و سهولت، به كوچک تر شدن 

اندازه و سبک وزنی منجر شد. امروزه ما در نقطه ای قرار داريم كه مجبور نيستيم از چيزی دست برداريم. در نتيجه، 

از  بيش  را  ما  زندگی  م،  سي بی  و  قدرتمند  كوچک،  الکترونيکی شخصی  وسايل  كه  اند  كرده  بينی  پيش  متخصصان 

رايانه های شخصی متحول خواهند كرد.

شخصی سازی

اخبار  طور خودكار  به  كه  برنامه هايی  مثال،  برای  اولويت های شماست.  با  مناسب  اطالعات  ايجاد  سازی،  شخصی 

در  درگير  می كنند. شركت های  گلچين  كرده ايد،  تعيين  شما  كه  عناوينی  با  مطابق  اينترنت  از  را  اطالعات  و  جديد 

تجارت الکترونيکی، می توانند به شما پيام هايی راجع به محصوالت آينده مبتنی بر الگوی خريد شما يا مصرف شما يا 

طبقه  بندی های ديگر ارسال كنند. يا آنها می توانند محصوالت سفارشی )اتومبيل، رايانه، لباس( مطابق با سليقه و رضايت 

قلبی شما توليد نمايند.

همکاری1 

يک روند توسعه اخير، همکاری جمعی می باشد. يک صف چشمگير از سيستم های نرم افزاری، امکان اينکه هر 

آن  را  مسير،  با  همراه  اوقات  گاهی  و  می سازد  فراهم  بگذاريد،  اشتراک  به  ديگران  با  سادگی  به  و  فوراً  را  چيزی 

مهم تر می نمايد. نزديک به يک ميليارد نفر افراد آنالين وب جهان گستر همراه با دانش به اشتراک گذاشته شده شان، 

بی نظير  مجموعه  به يک  تبديل  به سرعت  ديگر چيزها،  و  ای  رايانه  قدرت  آنالين،  اجتماعی، شهرت  تماس های 

می شوند. 

محاسبات ابری2 : رايانه جهانی3 

محاسبات ابری كه قباًل محاسبات توری يا محاسبات سودمند هم ناميده می شد، اساسًا به معنی بدست آوردن منابع 

محاسباتی– اعم از پردازنده، فضای ذخيره سازی، پيام، بانک اطالعاتی و غيره  ـ از شبکه های رايانه ای قرار گرفته بر 

روی مراكز داده4، جايی بيرون از چهار ديواری شما و پرداخت هزينه تنها برای آنچه استفاده می كنيد، می باشد. ايده در 

Cloud Computing ـCollaboration                                                           2 ـ1 
Data Centers ـThe Global Computer                                             4 ـ3 
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اينجا اين است كه شركت ها بتوانند هرگاه نياز داشتند، به اين رايانه ها وارد شوند و درست مشابه عملياتی كه با شبکه 

توزيع نيروی برق انجام می دهند، حجم بار محاسبات خود را ميان مراكز داده نقاط مختلف جهان تقسيم كنند.

»e« معرف اخالق هم هست.
اصول اخالقی مرتبطی که من بايستی از آنها در به کارگیری فناوری اطالعات آگاه باشم چیست؟

اخالق  بيايد.  كنار  اطالعات  فناوری  به  كارگيری  با  مرتبط  اخالقی  با موضوعات  بود  رايانه مجبور خواهد  كاربر  هر 

به عنوان مجموعه ای از ارزش  های معنوی يا اصولی که بر رفتار يک شخص يا يک گروه ناظر است، می باشد. 

مالحظات تاريخی در باب فناوری اطالعات بسيار زياد می باشد كه ارايه تمامی آنها در حوصله اين كتاب نمی گنجد. 

ما  برای نمونه به چند مورد اشاره می كنيم و به بقيه موارد در زير فصل های مناسب خواهيم پرداخت.

سرعت و مقیاس

انتقال  حجم زيادی از اطالعات می تواند با سرعت و مقياسی كه قباًل امکان پذير نبود، ذخيره شود، بازيابی گردد و 

داده شود. با وجود مفيد بودن اين امر، يک گرفتاری جدی در مباحث امنيت داده ها و حريم خصوصی اشخاص در 

به كارگيری آن وجود دارد، زيرا فناوری اطالعات می تواند مجموعًا از لحاظ امنيت در مقابل دسترسی های غيرمجاز 

مورد مالحظه قرار نگيرد.

غیرقابل پیش بینی بودن

رايانه ها و ارتباطات بسيار فراگير هستند و تقريبًا همۀ جنبه های زندگی ما را فرا گرفته اند. در هر حال، در اين نقطه، 

در مقايسه با فناوری های ديگر همانند برق، تلويزيون و اتومبيل، به نظر می رسد فناوری اطالعات كمتر قابل پيش بينی 

يا قابل اطمينان باشد.

پیچیدگی

سيستم های رايانه ای اغلب به طرز باور نکردنی پيچيده اندـ گاهی آنقدر پيچيده اند كه در برخی موارد حتی به وسيله 

سازندگان هم قابل فهم نيستندـ ، اين موضوع، اغلب آنها را به طور كامل غيرقابل كنترل می كند، با ايجاد خرابی های 

اساسی بسيار زياد يا هزينه های غير قابل كنترل و غيرعادی.
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اخالق و امنیت می تواند اغلب در محورهای مشابه بحث شود، زیرا امنیت سیستم های رایانه ای به طور آشکار مسیری 

ین مباحث در سراسر کتاب  ا به  قابل مالحظه  ای  با اخالق و درستکار نگه دارد. ما تالش  را می پیماید که مردم را 

اختصاص خواهیم داد.

  
مطالعه آزاد ـ تاريخچه رايانه

ماشین های پردازش داده در سیر تکامل خود از فناوری چرخ دنده ها بهره گرفتند. از میان مخترعان این ماشین ها می توان 

پاسکال، الیب نیتز و بابیج را نام برد. ماشین های پاسکال و الیب نیتز، داده ها را با موقعیت چرخ دنده ها نشان می دادند. 

در این ماشین ها، کاربر می توانست عملیات مورد نظر را به صورت سوراخ هایی که در روی یک کارت کاغذی ایجاد 

شده بود، به ماشین بدهد. به عبارت دیگر ماشین قابل برنامه ریزی بود.

به دلیل محدودیت های فناوری های آن زمان، استفاده از ماشین های حسابگر پیچیده پاسکال، الیب نیتز و بابیج رایج 

نبود، اما پس از اختراع وسایل الکترومکانیکی و الکترونیکی، پنجره تازه ای بر روی این علم گشوده شد. ابتدا فناوری 

رله های مکانیکی و سپس فناوری المپ های خأل برای ساخت ماشین های پردازش داده های تمام الکترونیکی مورد 

دانشگاه  بود که در   ENIAC بنام  ماشینی  فاده کرد،  است ز المپ خأل  ا هایی که  ماشین  از  قرار گرفت. یکی  استفاده 

پنسیلوانیا ساخته شد. از آن به بعد دستگاه های پردازش داده، رایانه نامیده شدند و علم جدیدی با نام علم رایانه پا به 

عرصه وجود گذاشت. هر تحول اساسی در فناوری ساخت رایانه، منجر به پیدایش نسل جدیدی از رایانه ها شد.

بر اساس تکامل دستگاه  های پردازش داده، پنج نسل مختلف رایانه  ایجاد گشت، که هر کدام مصادف با یک تحول در 

ساخت وسایل الکترونیکی است. در اثر هر تحول، رایانه هایی کوچک تر، ارزان تر و با قدرت و کارایی بیشتری ساخته 

شده اند. در بخش زیر خصوصیات اصلی این پنج نسل با هم مقایسه شده اند:

نسل اول  1956ـ1940 

المپ های خأل استفاده از المپ خأل جهت ساخت مدارها و استوانه های مغناطیسی حافظه

اشغال حجم عظیمی از فضای اتاق ها

مصرف برق زیاد، فوق العاده گران، ایجاد گرمای زیاد

قادر به حل فقط یک مسئله در یک زمان

کارت های خاص و نوار کاغذی به عنوان ورودی

برنامه نویسی با زبان ماشین یا صفر و یک
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نسل دوم  1963ـ1956 

ترانزيستورها 

كاهش حجم، افزايش سرعت و ارزانتر شدن رايانه ها با استفاده از ترانزيستور

بهره وری باال با كاهش مصرف برق

ايجاد گرمای زياد و بروز اختالل در عملکرد

استفاده از كارت پانچ به عنوان ورودی و چاپگر به عنوان خروجی

برنامه نويسی به زبان اسمبلی )كلمات و سمبل ها به جای صفر و يک(

كاربرد در صنعت انرژی اتمی

نسل سوم  1971ـ1963 

)IC( مدارات مجتمع

استفاده از ترانزيستورهای بسيار كوچک روی تراشه های سيليکونی با نام نيمه رسانا

افزايش سرعت و بهره وری

صفحه كليد به عنوان ورودی و صفحه نمايش به عنوان خروجی

ارتباط كاربر از طريق يک برنامه مركزی ناظر بر حافظه رايانه

اجرای چند برنامه در يک زمان

ارزان  تر، كوچک  تر شدن و سهولت كاربری

برنامه نويسی به زبان سطح  باال

نسل چهارم  تاکنون ـ1971 

ريزپردازنده ها، تعبيه هزاران مدار مجتمع روی يک تراشه سيليکونی

كوچک شدن ابعاد به اندازه كف دست انسان

استفاده گسترده از ريزپردازنده ها در محصوالت ديگر بجز رايانه ها

گسترش شبکه های رايانه ای

استفاده از واسط گرافيکی و وسايلی مانند ماوس
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نسل پنجم  از حال تا آينده 

هوش مصنوعی، توسعه رايانه ها بر اساس هوش مصنوعی

استفاده از برنامه های كاربردی مانند تشخيص صدا و گفتار

استفاده از پردازش موازی و ابر رسانه

استفاده از محاسبات كوانتومی، ملکولی و نانو تکنولوژی

هدف نهايی در ورود زبان طبيعی و قادر بودن به خود يادگيری و خود سازماندهی 

رزومه چیست؟
تعريف رزومه1: رزومه متني است چند صفحه اي حاوي اطالعات و مشخصات فردي كه قبل از مصاحبه در اختيار مراكز 

دانشگاهي كه متقاضي قصد ادامه تحصيل در آن مركز را دارد و يا كارفرمايان در صورتي كه متقاضي جوياي كار باشد قرار گرفته 

و به آنان امکان مي دهد تا ارزيابي اوليه اي از توانايي هاي شغلي شما داشته باشند. در واقع رزومه بايد تصويري ذهني از شما 

و فعاليتهاي شغليتان، به خواننده ارائه كند. از اين حيث رزومه جنبه اي تبليغاتي دارد بدين ترتيب كه ويژگي هاي مؤثر و مفيد 

خود را در اختيار كارفرما قرار مي دهيد و به نوعي سعي مي كنيد تا وي را متقاعد سازد كه از بين چندين داوطلب، شما را براي 

شركت در مصاحبه انتخاب نمايد. رزومه بايد به طور مثبتي مهارت ها و توانايي هاي شما را نشان دهد. رزومه در عين حال كه 

بايد صادقانه باشد،  بايد عاري از دروغ و بزرگنمايي باشد. 

تعريف رزومه در ويکی پديا: كارنامک يا رزومه به نوشته ای گفته می شود كه پيشينه تحصيلی، مهارتی و شغلی و برخی جزئيات 

زندگی يک شخص در آن درج می شود تا شركت ها و كارفرماها بتوانند با مطالعۀ آن در مورد استخدام يک شخص تصميم 

بگيرند. برای موفقيت در كاريابی، معموالً تهيه يک رزومه مناسب اهميت زيادی دارد. درستی نوشتاری و بی غلط بودن رزومه 

نيز از مسائل مهم تهيه يک رزومه دانسته می شود.

توصیه هايي براي تهیه رزومه

نگارش مناسب رزومه، زمينۀ مناسب تري را براي بررسي توان مندي هاي شما و شناسايي بخشي كه مي توانيد در آن فعاليت  كنيد 

به شکل شايسته تري فراهم مي آورد. بر اين اساس، توصيه هاي كوتاهي را براي نگارش رزومه در ذيل آمده است. مطمئن شويد 

كه رزومۀ شما روزآمد است و به خوبي، مشخصات، توان مندي ها، تخصص ها و سوابق گذشتۀ شما را تشريح مي كند.  براي آن 

كه نشان دهيد توان مندي شما، پوشش دهندۀ نيازهاي مطرح شده در فرصت هاي شغلي ا ست، سعي كنيد شواهد دقيق و حتي 

عددي از دستاوردهاي كاري و تحصيلي خود ارائه دهيد. 
Curriculum Vitae ـ Resume ـ1
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شرح دقيقي از توان مندي ها، مهارت ها و جايگاه شغلي مورد نظر خود ارايه كنيد. به اين ترتيب، به ما براي شناسايي جايگاه  تان در 

سازمان كمک كرده ايد. ارائه توضيحاتي دربارۀ عالقه مندي هاي كاري خود، مي تواند بسيار كمک كننده باشد.  جزئيات تجربيات 

كاري گذشتۀ خود را به دقت شرح دهيد و سوابق كاري گذشتۀ خود را به خوبي تشريح كنيد.  دقت كنيد كه اشتباهي در بيان 

دستاوردها، تاريخ ها و عنوان هاي شغلي گذشتۀ شما رخ ندهد، چون اگر در آينده چيزي مغاير با آن مشاهده شود، مي تواند به 

جايگاه شما و اعتماد متقابل در محل كار لطمه وارد سازد.  اطمينان حاصل كنيد كه اطالعات تماس دقيق تان در رزومه وارد 

شده باشد. 

شيوه هاي متفاوتي براي نگارش رزومه متداول و مرسوم است و هر كس به مقتضاي سليقه و هدفي كه از نگارش رزومه دارد، 

شيوه خاصي را بر مي گزيند . اما به طور كلي اصول و سرفصل بندي عمومي رزومه ها به شرح زير است:

1ـ جزئيات شخصي)Personal Details( اغلب رزومه ها با اين بخش آغاز مي شوند . آنچه مي بايست در اين بخش ذكر 

شود شامل نام،آدرس، شماره تلفن، آدرس پست الکترونيک و تاريخ تولد است.

2ـ پروفايل شخصي )Personal Profile( وارد كردن پروفايل در رزومه امري سليقه اي است و ضروري محسوب نمي شود.  

آنچه در پروفايل به نگارش در مي آيد، تصويري كلي و گويا از شما است كه به طور جزئي  تر در ساير بخش هاي رزومه ذكر 

مي  شود.

3ـ.تحصيالت و توانايي هاي علمي)Education and Qualifications(  اين بخش شامل تمام سوابق تحصيلي و علمي 

شما، از ديپلم دبيرستان و نام دبيرستان گرفته تا آخرين مدرک تحصيلي، رشته ها و گرايش ها و زمان بندي هر دورۀ تحصيلي 

خواهد بود. به ياد داشته باشيد كه حتماً ذكر كنيد در حال حاضر مشغول گذراندن چه دوره اي هستيد . ساير دوره هاي علمي و 

يا عملي كه در كنار تحصيل آكادميک گذرانده ايد را هم حتماً بنويسيد.

4ـ سوابق شغلي )Skills and Work Experiences(در اين بخش بايد كل سوابق شغلي شما، اعم از تمام وقت يا پاره وقت، 

با ذكر نام و تلفن يا آدرس محل كار، به اضافه تاريخ و دوره اشتغال فهرست شود.

5ـ  انتشارات و مقاالت )Publications(فهرست كتب و مقاالتي كه منتشر كرده و يا در كنفرانس ها ارائه نموده ايد به اضافه 

زمان انتشار را در اين بخش بياوريد. اگر خالصه مقاالت را به رزومه ضميمه نماييد بهتر است. 

6ـ ساير اطالعات )Personal Studies ـAdditional Information( در صورتي كه رزومه براي مراكز تحصيلي است.

نگارش اين قسمت ضروري نيست، اما چنان چه الزم دانستيد توضيحي جانبي روي سوابق تحصيلي و شغلي خود بنويسيد، 

مي توانيد اين بخش را اضافه نماييد.

7ـ عالئق )Interests( فهرستي از عالئق خود در زمينه هاي فوق برنامه مثل ورزش يا هنر را در اين بخش بنويسيد و احياناً اگر 
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سوابق حرفه اي در اين زمينه ها داريد حتماً ذكر كنيد.

8ـ   معرف ها)References( نام، رتبه، درجه تحصيلي، آدرس يا تلفن و كاًل اطالعات مربوط به معرفين خود ) كه معموالً 

اساتيد شما هستند ( را در اين بخش بياوريد . اين معرف ها مي بايست همان معرفيني باشند كه توصيه نامه هاي شما را تکميل 

نموده اند.

9ـ ساير توصيه ها: پيش از نگارش رزومه، خوب در مورد سوابق تحصيلي و شغلي خود فکر كنيد تا چيزي را از قلم نياندازيد. 

سعي كنيد تا حد امکان، مداركي دال بر سوابقتان آماده و ترجمه كنيد تا در هنگام ارسال ضميمه رزومه نماييد. از دروغگويي 

يا بزرگنمايي جداً پرهيز كنيد، ممکن است برايتان دردسر ساز شود. بهترين حجم رزومه در همين حد است. حتماً چند نسخه 

اضافه از رزومه براي خودتان نگه داريد تا در صورت لزوم از آنها استفاده كنيد. در مورد نگارش انگليسي، حتماً درباره متن 

رزومه با يک مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي  داند مشورت كنيد. رزومه را حتماً تايپ كنيد و از ارائه رزومه 

دست نويس جداً خود داري كنيد.

اطالعات بیشتر: فالپ
در محاسبات، مخفف عمليات با مميز شناور بر ثانيه می باشد. فالپ برای اندازه گيری عملکرد كامپيوترها و به ويژه در شاخه 

محاسبات علمی كاربرد دارد. با كاربرد رمزگشايی مميز شناور، اعداد بسيار بزرگ می توانند به سادگی نمايش داده شوند. 

كامپيوترها در تريليون هايی از فالپ عمل می كنند. برای قياس، هر زمان پاسخ زير 0/1 ثانيه به وسيله اپراتور انسانی به عنوان يک 

عمل فوق آنی تجربه می شود، و می توان گفت يک ماشين حساب ساده جيبی در حدود 10 فالپ عمل می كند. انسان ها حتی 

در مميزهای شناور، پردازشگرهای بدتری محسوب می شوند. اگر ربع ساعت طول می كشد تا يک شخص با قلم كاغذ، يک 

تقسيم طوالنی 10 رقمی را انجام دهد، آن شخص در محدوده ميلی فالپ قرار دارد.



49

خالصه فصل
دردنیایفناوریهایدیجیتالیکانقالببهوقوعپیوستهاست.وسایلگوناگوننشانمیدهندمادرعصرفراگیرندهیاحضور

همهجاییکامپیوتربهسرمیبریم.دنیابهفراسویکامپیوترهایکوچککهبررویمیزیاحتیزانوقرارمیگیرند،حرکتکرده

است.بخشمرکزیوقلبتپندهاینمفهوم،»اینترنت«میباشد.

آشناییباکامپیوتربدینمعناستکهشمابدانیدکامپیوترهاچهکاریمیتوانندانجامدهندوچهکارینمیتوانند.دانستناین

استکهآنهاچگونهمیتوانندبرایشمامفیدواقعشوندوچگونهممکناستبهشماآسیببرسانند.دانستنایناستکهشما

چههنگامیمیتوانیدمسائلخودراباکامپیوترحلکنیدوچههنگامیبایددرخواستکمکنمایید.

فناوریاطالعاتیاIT،یکعبارتکلیاستکههرگونهفناوریکمککنندهبهتولید،دستکاری،ذخیره،ارتباطویاتوزیع

اطالعاتراتوصیفمیکند.

یککامپیوتریکماشینقابلبرنامهریزیوچندمنظوره)چندکاربردی(استکهدادههارادریافتمیکندـدادههایخامو

اعدادـوپسازپردازشیادستکاری،آنرابهاطالعاتقابلاستفادهماتبدیلمیکند.

تکنولوژیارتباطاتکهتکنولوژیمخابراتراهدورهمنامیدهمیشود،ازوسایلالکترومغناطیسوسیستمهابرایارتباطات

مسافتهایطوالنیتشکیلشدهاست.

ایمیلیاپستالکترونیکی،پیامیاستکهازطریقیکشبکهکامپیوتریواغلبازطریقاینترنتانتقالمییابد.

رایانههابررویآموزش،بهداشت،موضوعاتمالی،اوقاتفراغت،دولتوسیاست،مشاغلوحرفههاو....تأثیرگذاشتهاند.

فضایمجازینهتنهاشاملدنیایآنالینوبهویژهاینترنتمیباشد،بلکهبهطورکلیدنیایارتباطاتومخابراتسیمیو

بیسیمرانیزشاملمیشود.

اینترنت)یاهمانnet(،یکشبکهازکامپیوترهایسراسرجهانمیباشدکهبهصدهاهزارشبکهکوچکترمتصلشدهاند.این

شبکهازبههمپیوستنشبکههایآموزشی،تجاری،غیرانتفاعی،نظامیوحتیخصوصیبهوجودآمدهاست.

وبیکسیستماتصالداخلیبرایکامپیوترهایشبکهاینترنتاستکهسندهارادرقالبخاصیبهشکلچندرسانهای

پشتیبانیمیکند.

پنجاندازهمختلفکامپیوترهامطابقباقدرتپردازشآنهاعبارتنداز:ابررایانهها،رایانههایبزرگ،رایانههایکوچک،ریز

رایانههاوریزکنترلها.

ایستاده)TowerPC(،رایانههایکیفی انواعمختلفیدارند:رایانههایرومیزی)DesktopPC(،رایانههای ا ریزرایانهه

.)Palmtops(ورایانههایدستیاردیجیتالیشخصی)MIDs(وسایلاینترنتیقابلحمل،)Laptopornotebooks(
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داده از حقايق خام و اعداد كه پس از پردازش به اطالعات تبديل می شوند، تشکيل می شود. اطالع، داده ای است كه برای كاربرد 

در تصميم گيری جمع آوری يا دستکاری شده است.

سخت افزار از همه اجزای فيزيکی و تجهيزات ماشينی يک سيستم رايانه ای تشکيل شده است. نرم افزار يا برنامه ها، از دستورات 

الکترونيکی تشکيل شده است كه به رايانه می گويد چگونه يک وظيفه را انجام دهد.

صرف نظر از نوع و اندازه، همه رايانه ها چهار عمل اصلی را انجام می دهند: ورودی، پردازش، ذخيره در حافظه و خروجی. ما 

به اينها عمل پنجم ارتباط را هم اضافه می كنيم.

اجزای مورد نياز برای يک رايانه شخصی در شش طبقه قرار می گيرند: 1ـ دستگاه های ورودی: صفحه كليد و ماوس. 

2ـ سخت افزار پردازش و حافظه. 3ـ سخت افزار ذخيره سازی: ديسک سخت. 4ـ دستگاه های خروجی: كارت گرافيکی و كارت 

صدا، صفحه نمايش، بلندگو و چاپگر. 5  ـ سخت افزار ارتباط: مودم و 6ـ  نرم افزار: سيستمی و كاربردی.

سه جنبه توسعه رايانه كوچک سازی، سرعت، كاهش قيمت می باشد. سه جنبه توسعه ارتباطات، قابليت ارتباط، تعامل و 

چندرسانه ای است. ادغام رايانه ها و ارتباطات، همگرايی، قابليت حمل و شخصی سازی را به ارمغان آورده است. 




