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برنامه نويسي 
)مباني(

)Single purpose(تك منظوره 
)يك كاربرد خاص(تلفن 

)General purpose(همه منظوره 
)قادر به انجام كارهاي مختلف(كامپيوتر  

دستگاھھا
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.قابل برنامه ريزي است -1
.در مقابل عمليات ما عكس العمل نشان مي دهد -2
.داراي حافظه است -3
.قادر به پردازش داده ها است -4

كامپيوتر چيست؟ 
كامپيوتر از قطعات الكترونيكي و الكترومكانيكي تشكيل شده است و داراي ويژگيهاي 

:زير است

ورود داده ها پردازش خروجي اطالعات

پنجگانه حواس مغز رفتارها و حركات

ورودي پردازش خروجي

تاريخچه تكاملي كامپيوتر
 قطعات مرتبا كه است زماني مختلف مقاطع در كامپيوتر تكنولوژي تحول :نسل

.شود مي تر پايين توليدشان وقيمت باالتر اطمينان قابليت سريعتر، كوچكتر، الكترونيكي
)پاسكال حساب چرتكه،ماشين( مكانيكي  قطعات –صفر نسل -1
)خال المپ( الكتريكي قطعه اولين –اول نسل -2
)ترانزيستور( الكترونيكي قطعه اولين –دوم نسل -3
)IC(الكترونيكي عناصر مجتمع، مدارات –سوم نسل -4
)زياد خيلي تراكم با IC(قطعه هزار ازصدها بيش –چهارم نسل -5
)هوشمند كامپيوترهاي( هوشمند هاي چيپ –پنجم نسل -6
)انسان مغز از برداري كپي(مغز عملكرد سازي شبيه –ششم نسل -7
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انواع كامپيوترها

)Micro computers(ريزكامپيوترها  -1

قيمت ميانگين -ميزان حافظه -بر اساس افزايش قدرت پردازش
ترين نوع كامپيوترها كوچكترين و متداول

Commodore

Spectrum
PC

Notebook

Laptop

$ 1000قيمت 

GB 500گنجايش 

MIPS 50سرعت  

كامپيوتر شخصي

MIPS=ميليون دستورالعمل در ثانيه

انواع كامپيوترها

)Mini computers(كامپيوترهاي كوچك  -2

قيمت ميانگين -ميزان حافظه -بر اساس افزايش قدرت پردازش
 و مركزي كامپيوتر يك از .است متوسط كارها تنوع و پردازش قابل اطالعات حجم

 : ترمينال .است شده تشكيل آن به متصل )باالتر و 100 حدود( ترمينال تعدادي
)تجاري دولتي، دانشگاهي،( نمايش صفحه و كليد صفحه مجموعه

كامپيوتر 
مركزي

1ترمينال  2ترمينال  3ترمينال 

50000 $

? TB

100 MIPS

100

صفحه كليد  و  
صفحه نمايش
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انواع كامپيوترها

)Mainframe computers(كامپيوترهاي بزرگ  -3

 مشابه ساختار .است زياد بسيار كارها تنوع و پردازش قابل اطالعات حجم
 قابل هاي ترمينال تعداد و بيشتر پردازش قدرت ولي است كوچك كامپوترهاي

       )تجاري بزرگ ها،واحدهاي وزارتخانه ها، دانشگاه( .دارد امكان عدد 500 تا اتصال
IBM 370

كامپيوتر 
مركزي

1ترمينال  2ترمينال  3ترمينال 

1000000 $

??? TB

>100 MIPS

500

انواع كامپيوترها

)Super computers(ابر كامپيوترها  -4

 هاي پروژه در .هستند كامپيوترها نوع گرانترين و بزرگترين قدرتمندترين، سريعترين،
 سريعترين .روند مي كار به دفاعي و اي هسته فضايي، نظامي، تحقيقاتي، علمي، عظيم
 مواد و جوي تغييرات مانند علمي تحقيقات انجام جهت است جاگوار جهان رايانه ابر

 رياضي محاسبه1015  كادريليون يك پردازش به قادر كه مشاهده قابل غير فضايي
  .است ثانيه در

>10000000 $

>1000 M Char CRAY-xt3
54000 MIPS

IBM Blue Gene
324000 MIPS

ببيش از هزار ميليارد كاراكترميليارد دستورالعمل در ثانيهميليارد دستورالعمل در ثانيه
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ربات

 را اي شده تعريف كار خاصي شرايط در تواند مي كه است هوشمندي ماشين ربات
 قسمت سه داراي ربات .است متفاوت شرايط در گيري تصميم به قادر و دهد انجام
:است اصلي

 است كامپيوتر يك معموال كه مغز
دنده چرخ چرخ، تسمه، پيستون، موتور، شامل مكانيكي بخش و ها محرك
يا تماسي نور، تشخيص دما، تعيين صوتي، بينايي، انواع از تواند مي كه سنسور  

باشد حركتي

جنگجو فوتباليست، امدادگر، ياب، مين نشان، آتش مسيرياب، هاي ربات

 هدف به رسيدن براي كه است هم با مرتبط و منظم عناصر مجموعه سيستم
.هستند تعامل در يكديگر با هماهنگ بصورت مشخصي

بندي علوم كامپيوتر طبقه

ورود داده ها پردازش خروجي اطالعات

محاسبات رياضي، مقايسه اي، مرتب سازي، جستجو و حذف كردن داده ها

كاراكتر، عدد، حرف، عالمت
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بندي علوم كامپيوتر طبقه

قطعات فيزيكي و قابل لمس يك سيستم كامپيوتري  :) Hardware(سخت افزار  -1
.)خازن و مقاومت،. (از مدارات الكترونيكي و بخشهاي مكانيكي تشكيل شده است

 بوسيله از سخت افزار  و استفاده كنترل هدايت، مديريت، : )Software( افزار نرم -2
 توسط خاصي ترتيب به كه دستورالعملها از مجموعه اي .مي شود عملي نرم افزار

.مي شود نوشته برنامه نويس

 برنامه هاي آن در كه است سخت افزاري قطعه اي :)Firmware( ميان افزار -3
.)BIOS ROM مثل(است شده ذخيره كامپيوتر راه اندازي و تست به مربوط

دستگاه ورودي دستگاه خروجي

CPU

Main memory

ALU

CU

R
egister

RAM

ROM

حافظه جانبي

سيستم كامپيوتر

1

2 3

4

5 6

سخت فزار اصلي اجزاي
  ريزپردازنده -1
 حافظه -2
  ورودي دستگاههاي -3
خروجي دستگاههاي -4
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)واحد پردازش مركزي(ريزپردازنده 

انجام عملياتهاي محاسباتي و منطقي) : ALU(واحد حساب و منطق  -1

.مي كند كنترل را كامپيوتر قسمتهاي تمام كار انجام : )CU( كنترل واحد -2

 ذخيره  جهت كه هستند CPU داخل سريع هاي حافظه :)Register( ثبات - 3
.مي رود به كار آدرسها و داده ها موقتي

ها دستورالعمل و ها داده پردازش روند

.شود مي اصلي حافظه وارد ورودي دستگاههاي طريق از ها دستورالعمل و ها داده -1
 ارسال ريزپردازنده به پردازش جهت RAM حافظه از ها دستورالعمل و ها داده - 2
  واحدحساب بوسيله واحدكنترل توسط موردنظر عمليات تشخيص از پس و شوند مي

.شوند مي پردازش ومنطق
كند مي منتقل اصلي حافظه به CPU از پردازش نتايج -3
شوند مي منتقل خروجي دستگاههاي به پردازش نتايج -4
شود مي بار RAM در جانبي حافظه از اجرا براي ها برنامه -5
.شود مي نوشته جانبي حافظه در RAM حافظه در موجود اطالعات -6
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حافظه

واحدهاي حافظه
BIT

Binary digIT

Byte
8 bits

.كند ذخيره را  )دودويي( يك يا صفر تواند مي كه است حافظه افزاري سخت واحد كوچكترين

 ذخيره تواند مي را )كاراكتر يك( بيت هشت كه است حافظه در اطالعات سازي ذخيره اصلي واحد
عالئم الفبا، حروف ارقام، :كاراتر.كند

Word
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ASCII كدگذاري

 نشان براي .است شده طراحي آمريكا استاندارد ملي موسسه توسط
)كد28= 256( .است شده استفاده بيت 8 از كاراكتر هر دادن

Unicode كدگذاري

 نشان براي .است شده فونت هاطراحي انواع و مختلف زبانهاي براي
)كد216= 65536(.است شده استفاده بيت 16 از كاراكتر هر دادن

تقسيم بندي حافظه كامپيوتر

.تقسيم مي شود ROMحافظه و  RAMحافظه حافظه اصلي به دو دسته 

1- Random Access Memory) RAM( :  
است زياد حافظه اين به دستيابي سرعت. 
مي شود پاك آن اطالعات برق جريان قطع با كه است ناپايدار حافظه اي. 
كرد جايگزين جديدي اطالعات و كرد پاك را آن اطالعات مي توان.  
يا پردازش زمان تا داده ها موقتي ذخيره براي و دارد محدودي فضاي 

.مي رود كار به آنها انتقال
است نوشتني خواندني حافظه.
رود مي باالتر سيستم كارايي و سرعت باشد، بيشتر هرچه.



M.Damrudi 10/6/2015

10

تقسيم بندي حافظه كامپيوتر

.تقسيم مي شود ROMحافظه و  RAMحافظه حافظه اصلي به دو دسته 

2- Read Only Memory )ROM(:  
است هادي نيمه جنس از.
بين از آن اطالعات برق جريان قطع با زيرا است پايدار حافظه اي 

.نمي رود
دهد تغيير يا و كند پاك را آن اطالعات نمي تواند كاربر.  
مي گيرد قرار سازنده شركت توسط كه مهمي  اطالعات. 
افزاري سخت قسمت هاي راه ندازي و تست براي حافظه اين اطالعات 

.مي رود كار به كامپيوتر
است خواندني فقط.

حافظه جانبي

بايتواحدواحدهاي اندازه گيري حافظه
KB(210(كيلوبايت

MB(220(مگابايت

GB(230(گيگابايت

TB(240(ترابايت

PB(250(پتابايت
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)Keyboard( صفحه كليد

 جهت ورودي دستگاه نوع متداولترين .است ورودي دستگاه نوع متداولترين
 .مي باشد كليد 101 حداقل داراي .است ها برنامه و ها داده كردن وارد

.مي شوند تقسيم مختلفي دسته هاي به كاربرد براساس كليدها

)Mouse( ماوس

 ارسال و ماوس گر اشاره حركت سبب ماوس داخل پالستيكي گوي حركت
 اشكال ترسيم جهت .شود مي اجرا مربوطه عمليات و شود مي برنامه به كد
 مكانيكي، مانند مختلفي انواع .رود مي كار به نيز گرافيكي هاي برنامه در

.دارد سيم بي و نوري

)Scanner(اسكنر
.متون و تصاوير را جهت اصالح يا بايگاني وارد حافظه كامپيوتر نمود

)Digitizer(ديجيتايزر
 به طراحي در .است شده تشكيل گرافيكي صفحه يك و الكترونيكي قلم يك از

 اصالح و تغيير و كامپيوتر حافظه به موجود هاي نقشه انتقال جهت كامپيوتر كمك
.رود مي كار به آنها

)Light Pen(قلم نوري 

 را اشكالي مي توانيم و شده تشكيل نمايش صفحه يك و نور به حساس قلم يك از
.كنيم  ترسيم نمايش صفحه روي بر مستقيما
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)Touch Screen(صفحه نمايش لمسي 
  .اشاره گرمي شود حركت باعث دست انگشت حركت كه حساس نمايش صفحه يك

ميكروفن 
.مي كند منتقل حافظه به را صوتي داده هاي ورودي ابزار اين

Track ball

 تمام در دست كف با و است باال در آن گوي كه تفاوت اين با است ماوس مشابه
  .مي چرخد جهات

)Joystick(دسته فرمان 
.  از يك دسته فرمان براي تغيير موقعيت مكان نما بر روي صفحه نمايش به كار مي رود

.در بازيهاي كامپيوتري استفاده مي    شود

دستگاههاي خروجي

.به دو گروه عمده تقسيم مي شوند  

Soft copyHard copy

.با استفاده  از چاپگرها تهيه مي شوند .بر روي صفحه نمايش ايجاد مي شود

CRT- LCD
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)Printers(چاپگرها

.بر اساس چگونگي انتقال كاراكترها روي كاغذ به دو گروه عمده تقسيم مي شوند

غيرضربه ايضربه اي ماتريس نقطه اي

آفتابگردان چرخ

زنجيره اي

ليزري

افشان جوهر

حرارتي

)Plotter(رسام

.براي چاپ نقشه ها و اشكال گرافيكي روي كاغذ به كار مي رود

)Projector(پروژكتور

 بزرگتري صورت به است مشاهده قابل مانيتور روي آنچه وسيله اين از استفاده با
.مي نمايد منعكس سفيد تابلوي يك روي بر

)Speaker(بلندگو
.به كار مي رود... در برنامه هاي مختلف مانند فيلم ها، موسيقي ها و 

)Modem(مودم
  از كامپيوتر شبكه هاي به )ديجيتال سيگنالهاي( كامپيوتر يك اطالعات ارسال براي
 )آنالوگ سيگنالهاي( مخابراتي هاي ماهواره و خطوط به را آن بايد اينترنت جمله
  .مي رود كار به خروجي عنوان به هم و ورودي عنوان به هم .كرد متصل
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ارسال و دريافت اطالعات توسط مودم

ماهواره

مودم مودم

افزار مراقبت از سخت

 گرما

گرد و غبار
.حداقل سالي يكدفعه گرد و غبار را بايد پاك كرد

.قرار دادن در محلي كه در اطراف آن جريان هوا وجود داشته باشد
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نرم افزار كامپيوتر
.است سخت افزار فعاليتهاي بر ناظر و هماهنگ كننده نرم افزار
 توسط و مي شود نوشته خاصي ترتيب به كه است دستورالعملهايي مجموعه برنامه

.مي كند دنبال را مشخصي هدف و شده اجرا ريزپردازنده

.نرم افزارها به دو گروه عمده تقسيم مي شوند

كاربرديسيستمي

انواع نرم افزارها

  مختلف زمينه هاي در خاصي شركتهاي يا كاربران توسط كاربردي نرم افزارهاي
 تقسيم گروه شش به و مي شوند نوشته ... و آموزشي تجاري، مهندسي، علمي،

:مي شوند

نرم افزارهاي كاربردي  

واژه پردازها

صفحه گسترده

پايگاه داده ها

مالتي مديا و انيميشن نرم افزارهاي

تخصصي نرم افزارهاي

گرافيكي و طراحي نرم افزارهاي
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واژه پردازها  

.مي شود استفاده واژه پردازها از كلمات پردازش و آن ويرايش متن، يك نوشتن براي

Microsoft Word

صفحه گسترده  

  و محاسبات به مربوط مسائل بزرگ، جداول پرحجم، آمارهاي با كار و پردازش جهت
  در .مي كنند استفاده مختلف نمودارهاي و فرمولها از و مي رود بكار آماري مقايسه هاي

.دارد كاربرد مديريت گزارشهاي در نمودارها تهيه و حسابداري زمينه

Microsoft Excel

پايگاه داده ها  

.مي ود كار به اطالعات گسترده حجم پردازش و ذخيره نمايش، جهت
)اطالعات بانك( پايگاه داده ها فايل، ركورد، فيلد،

Microsoft Access, SQL Server

نرم افزارهاي طراحي و گرافيكي  

 بخشهاي در را دوبعدي مدلهاي دقت و سرعت به مي توان نرم افزارها اين با
 نشريات، سربرگ، پوستر، براي .داد انجام ... و عمران مكانيك، معماري،
.مي رود كار به ... و تبليغات

Auto Cad, Corel Draw
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نرم افزارهاي انيميشن و مالتي مديا  

 براي .مي روند كار به سه بعدي و دوبعدي فضاي در متحرك تصاوير ايجاد براي
.مي روند كار به موسيقي و فيلم نمايش

3D Max, 3D Studio, Flash

CD player, Windows Media Player

نرم افزاهاي تخصصي  

:مي شود تقسيم زير رشته هاي به
اداريش تجاري، علوم، مهندسي، پزشكي،

  سرويس و كردن كنترل كردن، فعال جهت هستند برنامه هايي سيستمي نرم افزارهاي
 تقسيم دسته چهار به نرم افزارها اين .مي روند بكار كاربر و كامپيوتر به دادن

:مي شوند

نرم افزارهاي سيستمي 

سيستم عامل

مترجم ها

كمكي نرم افزارهاي

كامپيوتر ايمن سازي نرم افزارهاي
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  .كند مي تر ساده را كامپيوتر از استفاده
.دهد مي را كاربران به بهتر مديريت امكان
  NU، NC هاي برنامه

سيستم عامل
Windows .شود مي نصب كامپيوتر روي كه افزاري نرم مهمترين و اولين 98,

2000, xp, vista, Linux
:عامل سيستم وظايف

oكند مي ساده را كامپيوتر از استفاده.
oخروجي-ورودي حافظه، ريزپردازنده،( سيستم منابع مديريت(
oكاربران و افزارها نرم ساير افزار، سخت بين ارتباط ايجاد

مترجم
اسمبلرها و كامپايلرها :ماشين زبان به دستورات ترجمه

افزارهاي كمكي نرم

نرم افزارهاي ايمن ساز كامپيوتر

 توسط ها برنامه و ها داده تغيير/تخريب از جلوگيري براي افزارها نرم اين 
  .روند كارمي به )چرنوبيل مثل(ويروس
مانند :دهند مي انجام را ها ويروس پاكسازي و شناسايي عمل ها ياب ويروس: 

Toolkit،Norton Antivirus

مي استفاده  آتش ديوارهاي از نفوذگرها دستكاري/تغيير/حمله از جلوگيري براي 
  .شود
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شبكه
  ايحاد توانمندي كامپيوترهاي مشخص طرح يا ساختار يك با كامپيوتر چند اتصال با

.نامند مي كامپيوتري شبكه را آنها كه مي شوند
  يا اطالعات و داد انجام را داده ها تبادل مي توان كامپيوتري هاي شبكه از استفاده با

.گذاشت اشتراك به را چاپگر مانند گران قيمت تجهيزات

:براي ايجاد شبكه به قسمتهاي زير نيازمنديم
اطالعات ارسال جهت فرستنده كامپيوتر -1
  اطالعات تبادل براي )دور فواصل(مودم كارت يا )كوتاه فواصل( شبكه كارت -2
 ارتباطي كانال -3

 كابل از شبكه كارت هاي بين و مخابراتي ماهواره هاي از مودم دستگاههاي بين
.مي شود استفاده كواكسيال

اطالعات دريافت جهت گيرنده كامپيوتر -4

انواع شبكه
.از نظر فاصله فيزيكي بين كامپيوترها به دو گروه تقسيم مي شوند 

LANWAN

LAN )شبكه محلي(

 مختلف طبقات مانند همديگر از كوتاهي فواصل در شبكه اين در واقع كامپيوترهاي
.دارند قرار اداره يك
.مي شود استفاده كواكسيال كابل و شبكه كارت از شبكه اين در اطالعات تبادل براي
 ناميده توپولوژي كه است مشخصي طرح يا ساختار يك تحت كامپيوترها اين اتصال
.شود مي
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انواع توپولوژيها

خطي

حلقه اي

ستاره اي

انواع توپولوژيها

WAN )شبكه گسترده(
 كشورها يا شهرها مانند همديگر از زيادي فواصل در شبكه اين در واقع كامپيوترهاي

 مخابراتي ماهوارههاي و مودم از شبكه اين در اطالعات تبادل براي .دارند قرار
 بر كه است AOL اينترانت، اينترنت، مانند مختلف انواع داراي .مي شود استفاده
.مي كنند كار آدرس دهي روش هاي و اتصاالت و پروتكل ها مبناي
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.است دسترسي قابل اطالعات صفحه ميليارد 50 از بيش وب در

اينترنت
 جهان سطح در را مرتبط كامپيوتري شبكه هاي از پيچيده اي و عظيم شبكه اينترنت
.مي دهد تشكيل
 در خاصي استانداردهاي و قوانين اساس بر كه دارد متعددي سرويسهاي اينترنت
.مي گيرد قرار دسترس
 براي روشي اينترنت سرويس محبوب ترين و جالب ترين عنوان  به وب سرويس
.است اينترنت روي اطالعات به دستيابي
.است شده گذاشته اشتراك به جهان در كامپيوتر ميليارد يك تقريبا روي اطالعات
  .دارد نام http مي كند استفاده اطالعات ارائه براي اينترنت شبكه در وب كه پروتكلي

.شود مي استفاده email دريافت و ارسال براي SMTP پروتكل و
Internet مانند مرورگرها Explorer و Netscape دادن قرار اختيار در براي 
.مي رود كار به اطالعات
.مي رود كار به سايتها وب در اطالعات كردن پيدا براي Google مانند جستجو موتورهاي

مبنا
10 2

37 2
2

18
17
16

1

2
18 90 8 4

1
2
4 20

2
2 10

22)100101 =(10)37(

64 32 16 8 4 2 1

0 1 0 0 1 0 1
2)? =(10)37(

1  +4  +32 =37 

روش تستي
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مبنا
2 10

10)37= ( 2)1  0  1  0  0  1(
1*25+0*24+0*23+1*22+0*21+1*20=32+4+1

 0  1  2  3  4  5

0 0 0

10)37= ( 2)1  0  1  0  0  1(
37=32+4+1

 1   2  4  8  16  32
روش تستي

2مكمل 

2)011011 =(10)37-(
2)100101 =(10)37(

011010
  1

011011
+

2’s complement

.تمام يك ها را به صفر تغيير داده سپس با يك جمع مي كنيم

روش تستي
2)011011 =(10)37-(
2)100101 =(10)37(

:از سمت راست تا اولين يك را تغيير ندهيد، ادامه اعداد را تغيير دهيد
از صفر به يك و از يك به صفر 


