
همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir


 ندیشهرهروان عصر ا  ، مهارت اولICDL مهارت های هفتگانه

 

 0  

 

 

 

 

 ICDLبسته آموزشی مهارت های هفتگانه 

 پایهمفاهیم  : مهارت اول

  موسسه آموزشی رهروان عصر اندیشه

 1397پاییز 

 



 رهروان عصر اندیشه  ، مهارت اولICDL مهارت های هفتگانه

 

1 

 

 :ICDLتعریفی بر 

 

ICDL عبارت مخفف International Computer Driving License  

که توسط متخصصان  بوده با کیفیت باالای اهینامه این برنامه گوبه معنی گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر است. 

های آن برای همه  این دوره و مهارت .دانشگاهی و بین المللی از سراسر جهان طراحی، ارزیابی و تأیید شده است

پس از شرکت در آزمون های سراسری توسط سازمان فنی و   ICDLمفید و مورد نیاز است. مدرک هفت مهارت

ها بعنوان واحد درسی  دانشگاه ضیهمچنین این دوره در بع .قابلیت ترجمه را داراست حرفه ای صادر شده و

  ICDL  و در خارج اروپا ECDLبه این مهارت ها در اروپا الزم بذکر است که  .است.دانشگاهی نیز مورد قبول 

 . گفته می شود

 

به کاربر داده  ICDL Coreبا عنوان  مرحله آزمون 7ساعت دوره آموزشی و  130این استاندارد پس از گذراندن 

به مدرک استانداردی تبدیل شده که در کشورهای غیراروپایی  خواهد شد.در حال حاضر مهارت های هفتگانه رایانه

بنیاد گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر، برنامه درسی  .است ECDLکاربرد دارد و برنامه درسی آن مشابه دروس 

های  را دائما به روز رسانی میکند تا اطمینان حاصل شود که دروس آن با دنیای کار و پیشرفترا تعیین کرده و آن 

در کشورها، به طور روزافزونی در حال رشد  ICDL. میزان پذیرش شده در زمینه فناوری، هماهنگ استانجام 

های کامپیوتری  جش مهارتها، این گواهینامه را معیاری برای سن است و در حال حاضر بسیاری از افراد و شرکت
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. کنند ، در بخش وسیعی از صنعت و دانشگاه فعالیت میICDLهای حمایت کننده ازگواهینامه  سازمان .دانند می

عالوه بر آن، این گواهینامه مورد حمایت اتحادیه اروپاست که استانداردها و سطح کیفیت را در سراسر اروپا تضمین 

 .می کند

 :ICDLمزایای 

 ، درجهارتقا وهای داخلی و خارجی بعنوان یک مدرک معتبر جهت استخدام  ه برای ادارات و سازمانقابل ارائ

کاربری رت در افزایش سطح مهاسطح جهانی برای  در شده شناحته مدرک بزرگترین و ترین بوده و گسترده شغلی

 .است ITنهعالیه در زمیدروازه ای برای ورود به جامعه اطالعاتی و تحصیالت این مدرک . است. کامپیوتر

   ICDLمزایای کسب

الحظه ای ی قابل ممپیوترتوانایی کار با کامپیوتر کارمندان را تضمین می کند و برای کارمندان، مهارتهای کا .1

 .ایجاد می کند

 .را کاهش می دهد IT هزینه های پشتیبانی .2

 .اهدک می IT های کاری غیر موثر ناشی از فقدان دانش و روش اتالف وقت  از  .3

 . د استورد تاییللی متعریفی استاندارد و مقیاسی دقیق برای مهارتهای کامپیوتری بوده که در سطح بین الم  .4

 . این گواهینامه بین نیازهای کارفرمایان و مهارتهای کارمندان تعادل ایجاد می کند  .5
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 :ICDLگواهینامه 

 کنند.  ائه میار ICDL بسیاری از مؤسسات داخل کشور در حال حاضر مدرک

 یک نمونه از گواهی بین المللی:

 

 :ICDLمهارت های 

 به دو دسته تقسیم می شود:

 سطح یک 

 سطح دو 

 :است.سطح یک شامل سه مهارت زیر 

 های کامپیوتر و انواع  اولین مهارت آشنایی کلی با سیستمر: مبانی کامپیوت

با تجهیزات کاربردی و  کامپیوترها، مختصری از پیدایش و تکامل کامپیوتر، آشنایی
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دست اطالعات است که اگر چه  این از و آنها انواع و فایل مفاهیم با آشنایی وکامپیوتری  سخت افزاری

جمع بندی آنها در ذهن مخاطب بصورت  مجموعه پیش رومعموال همگی با آن آشنایی دارند ولی در 

 .می گیرداصولی انجام 

 
 

 پنجره های مختلف، منوی استارت، کار با منوها و  در مبحث ویندوز آشنایی با :ویندوز

آنها مطرح میشود. ویندوز پایه ای ترین نرم افزار یا  یتطریقه ساختن فایلها و پوشه ها و مدیر

 .همان سیستم عامل کامپیوتر است که برای کار با هر نرم افزار دیگری باید اول با آن آشنایی داشته باشید

 
 

 رنت آشنایی فراگیر با اصول اینترنت و مفاهیم آن انجام میشود. در مبحث اینت :اینترنت

آشنایی با انواع جستجوگر های اینترنتی، خطرات فضای اینترنت، طریقه جستجو در اینترنت و 

 ذخیره سازی محتوای مورد عالقه و همینطور طریقه ساخت ایمیل و استفاده از آن آموزش داده می

 .شود

 :است.زیر سطح دو شامل چهار مهارت 

 Word : اداری که با استفاده  شخصی وکاربردی جهت استفاده نرم افزاری بسیار قوی و

 فحه بندی یک کتاب را انجام دهید.از آن میتوانید از تایپ یک نوشته یا پیش نویس ساده تا ص

 

 EXCEL : است.این نرم افزار از محبوب ترین نرم افزارهای موسوم به صفحه گسترده .

 .است.این دست نرم افزارها بیشتر در محاسبات و جدول نویسی کاربرد 

 
 

 PowerPoint : نرم افزاری بسیار محبوب و بسیار ضروری که هم میتوان از آن استفاده

شخصی کرد و هم در فضای کاری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است. این نرم افزار و کال 

برد برای آسان سازی و ارائه مطالب ساده تا پیچیده دسته نرم افزار های ارائه مطالب بهترین راه

 .بحساب می آیند. از سادگی کار با این نرم افزار تعجب خواهید کرد
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 Access : که فلسفه وجودی آنها  است.نرم افزار اکسس از نوع نرم افزارهای پایگاه داده

مدیریت و جستجو مرتب که نیاز به  است.نگهداری داده های با حجم باال و معموال از یک نوع 

نرم افزارهای پایگاه داده معموال استفاده های شخصی ندارند و در  است.سازی در آنها بسیار زیاد 

 ICDL استفاده های کاری و اداری نیز بصورت کامال تخصصی بکار گرفته میشوند و در دوره آموزشی

ه میشود. طریقه ساختن جداول جستجو کاربری و آشنایی کلی با محیط آنان به فراگیران آموزش داد صرفا

 .استنیز از سرفصلهای این مهارت  … در جداول و

  مفاهیم پایه

o Data    داده  

. تبدیل شود ورودی خام به حساب می آید، که پس از پردازش و مرتب سازی خروجی معنادار

 ی می کندداده به منزلۀ گروهی ست که خصوصیات کمی و کیفیِ متغیرهای گوناگون را نمایندگ

 .باشد  ... و تصویر صدا، متن، نوع از اندی توم داده .

o Process پردازش  

 .اطالق می گردد پردازش شود، می انجام خروجی به ورودی تبدیل برای که یعملیات مجموع به

o Information اطالعات  

 نوع از اندمی تو اطالعات . گویندنامیده  اطالعات را پردازش داده ها دراثر شده تولید خروجی

 .باشد آنها از ترکیبی یا الفبا، عالمت حروف عدد، تصویر، صدا،

  .مشتق می شود داده از اطالعات ،خاص معموالً ماحصلِ پردازش داده است. به طور  اطالعات

 .مفهومی است که می توان آن را در حوزه های مختلف به کار برد اطالعات

o System سیستم  

می  کار هم هماهنگیِ با و مشترک هدف یک به رسیدن برای که هدفمندی اجزای مجموعه به

 دیگر سیستم ورودی عنوان به می تواند سیستم یک خروجی گاهی .می شود گفته سیستم کنند،

 .بگیرد قرار استفاده مورد
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 ویر زیر نمایش داده شده است . اپردازش داده در تص

 ، جستجوی یک فروشگاه و ... باشد. در این صورت  ورودی می تواند یک مسئله ریاضی ، صورتحساب ماهانه

 فروشگاه باشد .  خروجی پاسخ  مسئله ، محاسبه صورتحساب ، یا نمایش مکان یا مشخصات

 آنچه که در این چرخه اتفاق می افتد پردازش نامیده می شود . 

 

o :سخت افزار 

به اجزاء فیزیکی قابل لمس رایانه که از دو جزء الکترونیکی و 

افزار رایانه در سخت گویند. کترومکانیکی تشکیل شده باشدال

، نمایشگرها یا اجزای فیزیکیِ رایانه مانند واقع همان قسمت

کیس، ، )هارد دیسک( دیسک سخت، کلید صفحه، سمو

و  مادِربورد، حافظه اصلی، های صداکارت، های گرافیککارت

 .اندقابل لمس که هستند …دیگر و  هایتراشه

 پردازش 

Process 

 ورودی 

Input 

 خروجی 

Information 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%B3%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%B3%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
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o :نرم افزار 

مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم 

ها از منظرهای مختلفی قابل دسته بندی و تقسیم می باشند و متخصصین علوم نرم افزار .رایانه ای را بر عهده دارد

 .رایانه ای با توجه به ابعاد مختلف نرم افزار به ارائۀ تقسیم بندی های متفاوتی از این پدیدۀ فناورانه پرداخته اند

 نرم افزارهای سیستمی و نرم افزارهای کاربردی دو جز اصلی در تقسیم بندی می باشند.

 

o فن آوری اطالعات (Information Technology): 

مبتنی بر رایانه، خصوصاً  های اطالعاتیسیستمسازی، پشتیبانی یا مدیریت به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده

می با توجه به نیاز بشر هر روز مورد استفاده بیشتری قرار  IT. پردازدمی فزار رایانهاسختافزاری و های نرمبرنامه

 .گیرد

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 :انواع کامپیوتر

 ر ادامه به معرفیداشته باشد کامپیوتر می گویند. د microprocessorبه هر وسیله الکترونیکی که پردازنده یا 

 ضه شده اند می پردازیم:مدل مختلف از کامپیوترهایی که تا به امروز عر چندین

  ابررایانه یاSuper Computer وق العاده ف: کامپیوترهایی هستند که قدرت پردازش، سرعت و توانایی

 وضاع جوی ینی اوببزرگ است. ابررایانه ها در پروژه هایی مانند پیش  ای دارند و اندازه ی آنها بسیار

 د.شرفته ای دارند استفاده می شونامورنظامی و فضایی که نیاز به محاسبات پیچیده و پی

 

  رایانه های بزرگ یاMainframe Computer :

برای محاسبات بسیار پیچیده و سنگین طراحی شده 

اند و در موسساتی بکار گرفته می شوند که حجم 

 اطالعات مورد پردازش در آنها بسیار زیاد است.

 

  رایانه های کوچک یاMini Computerحد متوسط  : کامپیوترهایی در

نسبتاً زیاد است و  هستند که حجم داده های مورد پردازش و تنوع کارهای آن

می توان از آنها برای پردازش کارهای کاربران شبکه استفاده کرد. با اتصال 

چند رایانه کوچک به یک رایانه بزرگ می توان شبکه ای بزرگ تر را به 

 را دارد.وجود آورد که توانایی پردازش اطالعات بیشتری 
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  :به دلیل حجم کمتر و قیمت پایین تر از ریزرایانه ها

سایر رده ها: کاربرد بسیار باالیی در همه ی زمینه ها 

دارند. ریزرایانه ها براساس یک ریزپردازنده ساخته می 

شوند و قدرت پردازش آنها با رایانه های بزرگ نسل 

 PCپیش برابری می کند. رایانه های شخصی که به 

مدل می  4روف هستند از این نوع می باشند و در مع

 باشند که در بخش بعد به معرفی آنها می پردازیم.

 

  سرویس دهنده یاServer این نوع کامپیوترها برای :

سرویس دهی به کامپیوترهای دیگر تحت شبکه 

کامپیوتری سراسری وب طراحی و ساخته می شوند. 

ه های قوی و که با حجم بسیار زیاد حافظه، پردازند

ارائه می شود و پرسرعت و قطعاتی با بهترین کیفیت 

 هستند .مختص سازمان ها و شرکت ها 

 :انواع ریز کامپیوترها

  کامپیوتر رومیزی یاDesktop( این مدل شامل جعبه رایانه :Case  ،صفحه نمایش، صفحه کلید ،)کیس

 .است.بلندگو، موس 
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  لپ تاپ یاLaptop :کیلو است که به اندازه و مواد مصرف شده در ساخت  ۷تا  ۱ین وزن آن معموالً ب

کار کند یا از  باتریتواند با یک میاست و  های رومیزیرایانهتر از آن بستگی دارد. این رایانه کوچک

 .خارجی تغذیه شود AC/DC یک آداپتور

 

  نت بوک یاNetbook : بسیاری از ویژگی های یک لپ تاپ

از  کوچکترتگاه این دسدر حالی که اندازه  د.استاندارد را دار

 است.لپ تاپ 

 

 

  کامپیوترهای جیبی یاPDAکامپیوتر قابل حمل است که در اصل برای مدیریت امور شخصی و  : نوعی

 –ساعت و تقویم عنوان به استفاده –محاسبه  هستند:دارای کاربرد های مختلفی  .کاری طراحی شده اند

 – ایمیل دریافت و ارسال – اینترنت به شدن متصل

 و... برداری یادداشت و تایپ –صدا و تصویر ضبط 

 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 عوامل موثر در سرعت کامپیوتر:

 

همانطور که در ساعت درستی کار تمامی اهرم ها و چرخ دنده ها حائز اهمیت است، در کامپیوتر نیز تمامی 

سخت  قطعات بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند و باید بدرستی کار کنند. قبل از معرفی کامل بخش های

 افزاری کامپیوتر، در اینجا به معرفی کوتاهی از آنها می پردازیم:

 (SSDو  ۷200و  5400)با سرعت های  هارد دیسک = حافظه ی دائمی کامپیوتر

RAM با مدل های  = حافظه ی موقتی کامپیوتر(DDR3 – DDR4 – DDR5) 

CPU مدل های  = مغز کامپیوتر(Core i7 – i5 – i3 )... و 

Main Board صفحه الکترونیکی که تمامی بخش ها را به یکدیگر متصل می کند =. 

GPU شرکت های  = پردازش گرافیکی کامپیوتر(NVidia  وAMD) 

برای تهیه کامپیوتر با توجه به نیاز خود و مراجعه به افراد مختصص می توان سیستمی ایده آل راه اندازی 

یی در سرعت یک سیستم دارد. حال برای اینکه بتواند به نقش بسزا CPUنمود. همانطور که معرفی کردیم، 

خوبی کار کند، سایر اجزا نیز تا حدودی باید هم رده آن باشند. تشخیص این مورد توسط کارشناس ها صورت 

بسیار  SSDکه جدیدترین مدل است، کارایی آن با هاردهای  Core i7مثال پردازشگری از نوع می گیرد.

البته عالوه بر مباحث سخت افزاری در بحث نرم افزاری نیز مواردی از قبیل:  .است. 5400بیشتر از هاردهای 

بیتی، نوع سیستم عامل نصب شده با توجه به سخت افزار موردنظر، میزان نرم  64یا  32معماری سیستم عامل 

ی که دارای بر روی سیستم ۱0مثال نصب ویندوز  .است.نصب شده بر روی سیستم و... تاثیرگذار افزارهای 
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RAM  گیگابایت باشد اکیدا توصیه نمی شود. چرا که قادر به اجرای نرم افزاری نبوده و سرعت ۱با ظرفیت

ممکن است برخی از اصطالحات ذکر شده برایتان گنگ باشد که در ادامه ی این  آن بسیار پایین است.

 مجموعه سعی می کنیم تا بیشتر شما را آشنا کنیم.

 :سخت افزار

  پردازش مرکزی واحدCPU : 

 

شود، تنها واحد پردازشی رایانه نیست؛ اما که از آن با عنوان مغز رایانه یاد می (CPU) واحد پردازش مرکزی

در واقع آن بخش از رایانه است که اقدامات، محاسبات و اجرای  CPUرود. ها به شمار میترین آنمهم

 .عهده دارد ها را بربرنامه

CPU وری را ازهای دستدادهRAM  دهد. کند و تحویل میدریافت، کدگشایی و پردازش میCPU  در انواع

هوشمند وجود دارد. این  و تلویزیون هوشمند، تبلت گرفته تا گوشی تاپو لپ ها از رایانهو اقسام دستگاه

https://www.zoomit.ir/tag/ram/
https://www.zoomit.ir/tag/ram/
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افزارها برای سخت و با سایر می گیردها قرار دستگاه مادربردشکل روی  مربعی کوچک و معموالتراشه

 .در تعامل است اجرای رایانه

های زیادی در طول سالیان حاصل شده است. با این هایی که ظهور کردند، تاکنون پیشرفتاز اولین پردازنده

 (Execute) و اجرا (Decode) ی، رمزگشای(Fetch) شامل سه گام واکشی CPUی وجود، عملکرد پایه

 .به قوت خود باقی مانده است

 ی هاتعداد هستهCPU:  .تنها یک هسته  پردازنده هادر ابتدا یکی از معیارهای مهم در انتخاب آن است

داشتند. این یعنی واحد پردازش مرکزی به انجام تنها یک مجموعه از وظایف محدود بود. این یکی از 

کرد. بعد از گیر میها را با وجود تأثیرگذار بودن، نسبتا کند و وقتزمان رایانه دالیلی بود که در آن

هایی برای ارتقاء عملکرد آن افتادند. یکی از این ای، تولیدکنندگان به فکر راههستهی تکساخت پردازنده

 ای منتهی شد.های چندهستهدازندهها به ساخت پرراه

 ه در حال انجام عملیات مجزا روی یک تراش پردازندهن ساده یعنی دو ای به زبای دوهستهیک پردازنده

صورت همزمان شدند. های چندگانه بهقادر به مدیریت پردازش پردازنده هاها، با افزایش تعداد هسته است.

ای به سرعت راه را برای این موضوع منجر به افزایش عملکرد و کاهش زمان پردازش شد. دوهسته

ای پس از آن پدیدار شدند. امروزه به لطف هستههای هشتباز کرد و حتی پردازندهای چهارهسته

ی هسته ۱6ای عمل کند که گویی تواند به گونهی شما میرایانه (Hyper-Threading)فراریسمانی 

 .پردازشی دارد

  پردازنده: شکل سوکتCPU هنگام انتخاب شود. بنابراین،  نصب مادربردکه کار کند باید روی برای این

 ا یکدیگر همخوانی دارند.ب پردازندههای مادربورد و که سوکت دباید مطمئن ش پردازندهیک 

 ( حافظه نهانCache) L2 و L3 : است که در هنگام  پردازندهی اختصاصی حافظه 3و ال 2الحافظه نهان

نیز  پردازندهملکرد بیشتر باشد سرعت ع Cacheی . هرچه حافظهمی گیردپردازش مورد استفاده قرار 

 .باالتر خواهد بود

 ای، فرکانس های چندهستهشود. قبل از ظهور پردازندهبه سرعت عملکرد پردازنده اطالق می :فرکانس

بود. امروزه با وجود تغییر و تحوالت زیاد همچنان فرکانس  پردازنده هاترین معیار سنجش بین مهم
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ای ی خیلی سریع دوهستهکه یک پردازندهطوریکند. بهیفا میها اپردازنده نقش مهمی در عملکرد رایانه

 .ای داشته باشدی کند چهارهستهتواند عملکرد بهتری از یک پردازندهمی

 حافظه ها:

ای که توانایی حفظ و نگهداری داده ها را به گونه ای داشته باشد که اجزای رایانه بتوانند در هر زمان  هر وسیله

 ترسی داشته باشند، حافظه گویند. حافظه های رایانه به دو دسته کلی تقسیم می شوند:به داده های آن دس

 درونی( –حافظه اصلی )اولیه  .۱

 خارجی( –حافظه جانبی )ثانویه  .2

  حافظه های اصلی: این نوع حافظه ها در داخل رایانه قرار دارند و برای اجرای برنامه بطور مستقیم به

که سرعت آن  است.از نوع اصلی  RAMقرار می گیرند. حافظه وسیله پردازنده مورد استفاده 

رفته و  RAM. داده ها از روی هارددیسک )حافظه ثانویه( بر روی است.باورنکردنی و در حد نانوثانیه 

ماندگار نبوده و با خاموش کردن  RAMه ها در دادداده هایی را ردوبدل می کنند.  RAMپردازنده و 

 امی آنها پاک می شوند.سیستم و یا قطع برق، تم

  همچنین نوع دیگری از حافظه های اصلی با نامROM  شناخته می شوند که اطالعات در آن ماندگار

. اما تفاوت آن با سایر حافظه ها این است که اطالعات یک بار در آن قرار گرفته و می توان چندین است.

 ته و نیازی به منبع انرژی الکتریکی ندارد.بار از روی آن خواند. همچنین قطع برق در آن تاثیری نداش

 از لحافظ فناوری دارای انواع زیر است: ROMحافظه 

o ROM 
o PROM 
o EPROM 
o EEPROM 

 دارد  ۱یا  0کوچک ترین واحد حافظه را که فقط گنجایش نگهداری  اندازه گیری حافظه ها: هایواحد

با ترکیب مشخصی از بیت ها می بیت نامیده می شود. چون بیت به تنهایی واحد بسیار کوچکی است 

بایت بیت بوجود می آید.  8توانیم اطالعات معنی داری را ذخیره کنیم. یک بایت از کنار هم قرار گرفتن 
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واحد اندازه گیری حافظه است. در عمل چون بایت هم واحد کوچکی است، از واحدهای بزرگتری چون 

 کیلوبایت، مگابایت و ... استفاده می شود.

 

  های جانبی: حافظه

     

و... که اطالعات   SSDحافظه  (،CD-DVD، دیسک فشرده)حافظه هایی مانند هارددیسک، فلش مموری

برای مدت طوالنی نگهداری می شود را حافظه های جانبی می گویند. برخالف حافظه های اصلی در آنها 

ی توان داده ها با تنوع گسترده و که برای حجم کمی از اطالعات بکار می رود، در حافظه های جانبی م

مقدار زیاد استفاده نمود. با قطع برق اطالعات از بین نرفته و نسبت به حافظه های اصلی ارزان تر و 

  کندتر می باشند.

دیسکهای نوری از انواع حافظه های جانبی هستند که از جنس پالستیک ساخته می شوند این نوع از 

با این نوع از حافظه ها از دستگاه سی دی  استفادهها استفاده می شوند برای حافظه های برای انتقال داده 

استفاده می شود. این نوع از حافظه ها   DVD DRIVE ویا  CD DRIVE خوان ) دی و دی درایو ( 
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و قابل نوشتن و پاک  DVD-R , CD-R  هستند که با مشخصات فقط خواندی CD, DVDدارای انواع 

 در بازار موجود هستند.  CD-RW, DVD-RW کردن 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 قالب بندی حافظه ها:

 

آشنا  File system )فایل سیستم( یا"سیستم فایل"ا مبحث مهمی بنام قبل از توضیح قالب بندی حافظه باید ب

فایل سیستم های مختلف، از  .سیستم عامل های مختلف، از فایل سیستم های گوناگونی پشتیبانی می کنندشویم.

ش های متفاوتی برای سازماندهی و ذخیره ی اطالعات در هارد دیسک ها یا هر وسیله ی ذخیره سازی دیگری رو

هر دستگاه ذخیره سازی اطالعات دارای یک یا چند پارتیشن است، و هر پارتیشن با نوعی فایل ند. استفاده می کن

حت فایل سیستم مورد استفاده بر روی سیستم فرمت بندی شده است. در پروسه ی فرمت بندی، یک فضای خالی ت

  .دستگاه ایجاد می شود
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 مجزا قطعاتی موجود بر روی یک درایو و بدل کردنشان به ییک فایل سیستم روشی را برای جدا کردن داده ها

ارائه می نماید که ما در اصطالح به این قطعات فایل می گوییم. همچنین فایل سیستم روشی را برای ذخیره سازی 

 .نماید می ارائه را فرمتشان و دسترسی سطح نام، مانند عات مرتبط به فایل هااطال

را نیز ارائه می کند که شامل  indexعالوه بر همه ی موارد ذکر شده فایل سیستم، یک شاخص یا در اصطالح 

 درایو کل ردنیک لیست از فایل ها و مسیر ذخیره شدنشان در درایو است، بنابراین سیستم عامل به جای بررسی ک

 .دارد وجود درایو آن از خاص یک فایل، می تواند تشخیص دهد که چه چیزی در یک محل کردن پیدا برای

درصورتیکه یک فایل سیستم را بشناسد و یا از آن پشتیبانی به عمل بیاورد می  سیستم عامل مورد استفاده ی شما

 شرایط همیشه اما ویرایش نموده و مجدداً ذخیره نماید. تواند فایل ها و محتوای موجود بر روی آن را باز کرده،

گونه نخواهد بود و در صورتیکه سیستم عامل تان قادر به درک و پشتیبانی یک فایل سیستم نبود شاید  بدین

بتوانید با نصب یک درایور جانبی و یا یک نرم افزار شخص ثالث پشتیبانی از فایل سیستم مورد بحث را به آن 

حال برای استفاده از دیسک موردنظر، باید قالب بندی صورت گیرد که توسط آن فایل سیستم دیسک  .بیافزایید

 معروف ترین فایل سیستم ها: مشخص می شود و داده ها بر روی آن قرار می گیرند.

o FAT32 
o NTFS 
o HTFS 
o REFS 
o EXT2/EXT3/EXT4 

o ... و 
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 ابزارهای ورودی و خروجی

  :صفحه نمایش 

حه نمایش، صفحه نمایش الکترونیکی تصویری برای رایانه نمایشگر یا صف

است. یک نمایشگر شامل: صفحه نمایش، دستگاه مدار و یک محفظه است. 

دستگاه صفحه نمایش در نمایشگر مدرن بطور معمول یک ترانزیستور فیلم 

صفحه نمایش کریستال مایع نازک، صفحه نازک است. درحالیکه مانیتورهای 

 استفاده نمایش صفحهلوله اشعه کاتد به عنوان عمق اندازه  قدیمی تر از یک

نیز می گویند. البته   CRT Monitorبه این مدل از مانیتورها  .استشدهمی

این مدل از مانیتورها به علت وزن زیاد ، مصرف انرژی باال ، کیفیت تصویری 

در  و ... از خط تولید خارج شده اند و  LEDپایین تر نسبت به مدل های 

 بازار عرضه نمی شوند.

صفحه نمایش های لمسی که به لمس انگشتان حساس بوده و کاربر می تواند 

فرامین را از طریق صفحه نمایش انتخاب و نتایج را نیز در همان صفحه 

مشاهده کند ؛ با به کار گیری این  صفحه نمایش ها ، صفحه کلید و موس از چرخه اتصال به کامپیوتر حذف می 

 د.شون
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 :صفحه کلید 

 

 سوئیچیا  مکانیکیبه حالت اهرم  هادکمهاست که با استفاده از یک آرایش از  ماشین تحریردستگاه شبیه به  این

 حکاکیها ی آن نویسههایی است که روکلیدها داشتن دکمههای معمول صفحهاز ویژگی .کنندعمل می الکترونیکی

نوشتاری است. با این حال، برای تولید برخی از  نمادها مربوط به یک اند و هر کدام از این دکمهشده چاپیا 

ای از آنها. در حالی که اکثر کلیدهای صفحه کلید زمان چند کلید یا به صورت دنبالهنمادها نیاز به فشار دادن هم

تواند اقدامات تولید یا زمان میطور همهای دیگر یا فشار کلید بهکنند کلیدحروف، اعداد یا نشانه را تولید می

  .اجرای دستورها رایانه تولید کند

برای اتصال به کامپیوتر   USBصفحه کلید ، در صفحه کلید های جدید از رابط   PS2رابط 

 استفاده می شود.

  موس(موشوارهMouse:) 

آید. به حساب می دی رایانهدستگاهی شبیه به موش است که جزو تجهیزات ورو

شود. افزاری محسوب میسخت کلید، یک واسط کاربرموشواره، همانند صفحه

ای کنونی موشواره بخش عمده افزارهایشود. در نرموصل می این وسیله معموالً دو دکمه دارد و با کابل به رایانه

 . دار استکلید را عهدهاز وظایف صفحه

 برای اتصال به کامپیوتر استفاده می شود.  USBهای  جدید از رابط  موس ، در موس  PS2رابط 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF
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  چاپگرPrinter: 

 دیگری مشابه ٔ  انهیا رس را بر روی کاغذ کامپیوترکی از تجهیزات جانبی که متن یا تصویر ایجادشده به وسیله ی

 :اند ازانواع چاپگرها عبارت  د.کنحک می

o  پ اغذ چاکیات مکانیکی ضربه ای اطالعات را روی : این چاپگرها با عملچاپگرهای ضربه ای

 می کنند.

 سوزن 24 تا ۹ از متشکل چاپگر هد:  چاپگر ماتریس سوزنی 

 قرار مستقیم بطور و سرهم پشت خط دو یا یک در که باشدمی

 از چاپ برای. دارد وجود پیچ سیم یک سوزن هر انتهای در. دارد

 ارسال سیگنالی ظرن مورد سوزن هر انتهای پیچ سیم به سیستم

 میدان دلیل به که شودمی ارسال سوزنها سولنویید به تقویت از پس که شودمی

 سوزن و کاغذ بین. شودمی پرتاب کاغذ سمت به سوزن سولنویید، از حاصل مغناطیسی

 آن به سوزن برخورد اثر بر که دارد وجود( کاربن مانند) رنگی به آغشته نوار نظر مورد

 تصاویر و متون که گرددمی ایجاد کاغذ روی بر اینقطه کاغذ به نگیر نوار اصابت و

 برای فنری سوزن، هر انتهای در. آیندمی بوجود نقاط این شدن چیده کنارهم از

 دارد وجود بازگرداند

 یا و زنجیره دارای چاپگرها نوع این یا خطی : زنجیری اپگرچ 

 قرار آن یرو برجسته صورت به کاراکترها که هستند ای تسمه

 خط 2400 معادل سرعتی چاپگرها این متوسط طور به. گیرند می

 .شود می محسوب خوبی سرعت که ، باشند می دارا دقیقه در

 

o  ی نجام ما: این چاپگرها با روش های غیر ضربه ای عملیات چاپ را چاپگرهای غیر ضربه ای

 دهند.



 رهروان عصر اندیشه  ، مهارت اولICDL مهارت های هفتگانه

21 

 

 با که تاس ایرایانه چاپگرهای از متداولی نوع:  چاپگر لیزری 

 چاپ ساده کاغذ بر را گرافیک و متن باال کیفیت و سرعت

 و دیجیتال فتوکپی دستگاه مانند لیرزی چاپگرهای. کندمی

 .کنندمی استفاده( الکتروفتوگرافی) زیروگرافی سیستم از منظوره چند پرینترهای

 به کارتریج یک از چاپگرها نوع این در : چاپگر جوهرافشان 

 ایصفحه روی بر کارتریج این. کنندمی استفاده رنگ منبع عنوان

 و کندمی حرکت شود انجام چاپ عمل آن روی است قرار که

 .شودمی انجام چاپ عمل و ریزدمی صفحه روی بر آن ریز بسیار هاینازل از جوهر

 چاپگر حرارتی : 

 سایز معموال که پرینترها از انواعی به حرارتی چاپگر یا پرینتر

 بکار مخصوص های کاغذ روی چاپ جهت و نددار کوچکتری

 . میشوند اطالق میروند

 که است توانمند فناوری یک بعدیسه پرینت: چاپگر سه بعدی 

 این و دهدمی ایسابقهبی طراحی آزادی هاآن به و کندمی تشویق و تحریک را طراحان

 در و دارد نیاز کمتری ابزار فرایند این که است حالی در

 همچنین. شودمی سنگین هایهزینه کاهش باعث نتیجه

 خاص طوربه توانمی را قطعات تکنولوژی این ٔ  وسیلهبه

 و پیچیده هندسه با مونتاژ به نیازی و کرد طراحی

 .نیست دستگاه برای پیچیده هایویژگی

 : دیگر یا تصاویر چاپ برای معمول بطور که است رایانه خروجی دستگاه یک پالتر 

 اشکال، سایر و دایره خط، رسام توانائی دلیل به. رودمی بکار نمایش هصفح هایترسیم

 نیز و معماری و فنی هایترسیم تهیه برای معمول طوربه

 .رودمی بکار بُرداری تصویرهای سایر
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 :)واحد سیستم )کیس  

شود تا راحت  میکیس یک جعبه است که پاور کامپیوتر، مادربورد و سایر قطعات در آن نگهداری ساده به زبان 

کیس کامپیوتر با نام هایی  شوند. کیس ها معموال با پاور به کاربران ارائه می تر بتوانیم کامپیوتر را جابه جا کنیم.

 .شود نیز شناخته می tower و  cabinet  ،chassis  ،housing  ،boxنظیر 

شوند.این سه  ندازه های مختلف ساخته میمادربوردها، کیس های کامپیوتر و منبع تغذیه یا پاور در ابعادها و ا

بسیاری از کیس های کامپیوتر از جنس فلز  بایست برای کارکردشان با هم سازگاری داشته باشند.می وسیله 

مپیوتر وجود دارد.یکی از دالیل میتواند برای حفاظت دالیل متعددی برای استفاده از کیس برای کا. ساخته میشوند

از قطعات کامپیوتر باشد و دیگری میتواند حفاظت از نشستن گرد و غبار و مایعات روی قطعات سیستم 

باشد.تمامی این تهدیدات از جمله ضربه خوردن به قطعات کامپیوتر در صورت نبود کیس نیز میتواند دلیلی بر 

  .کامپیوتر باشد استفاده از کیس برای

 ( منبع تغذیهPower:) 

دستگاهی است که انرژی  (Power Supply Unit) واحد منبع تغذیه

کند. منبع افزارهای رایانه را تامین میالکتریکی مورد نیاز قطعات و سخت

 (DC) ورودی را به جریان مستقیم (AC) تغذیه رایانه، جریان متناوب

 .کندرایانه تبدیل میخروجی برای استفاده سایر قطعات 

که در حال حاضر فقط از   AT , ATXانواع مختلف منبع تغذیه عبارتند از 
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استفاده می شود و مدل های دیگر منسوخ شده اند. در این مدل از منبع تغذیه ها برای خاموش کردن   ATXنوع 

تن  چند ثانیه کلید پاور در پنل کامپیوتر عالوه بر روش نرم افزاری از طریق سیستم عامل می توان با نگاه داش

 جلوی کیس کامپیوتر را خاموش کرد.

 انواع کانکتورهای منبع تغذیه :

 مورد آن نیاز مورد توان تامین و مادربورد به اتصال برای: پین 20+4 کانکتور 

 .گیرد می قرار استفاده

 

 است پردازنده نیاز مورد توان تامین برای پین 8 یا 4+4 کانکتور. 

 

 

 پین 8 نکتورکا  PCI : ایندارد  وجود پین 6+2 صورت به پاورها برخی در 

 مصرفی توان معمول طور به که رود می کار به قدرتمندی های گرافیک کارت به اتصال برای کانکتور

 .دارند محصوالت سایر به نسبت باالیی

 

 پین 4 کانکتور Molex   :هارد فن، مانند تجهیزات برخی نیاز مورد توان تامین برای مخصوص کانکتور 

  .گیرد می قرار استفاده مورد IDE نوری درایو و دیسک

 

 

 کانکتور  SATA   :مخصوص تامین توان تجهیزات مجهز به پورت SATA  مانند

عدد از این  4که امروزه تعداد حداقل  SSD درایو نوری، هارد دیسک و

 .کانکتور برای یک سیستم مورد نیاز است



 رهروان عصر اندیشه  ، مهارت اولICDL مهارت های هفتگانه

24 

 

 اصلی (: مین برد ) برد 

 یا بورد اصلی (Motherboard) مادربورد

(Mainboard) ایست الکترونیکی که قطعه

، CPUسایر قطعات سخت افزاری از جمله

RAM  در  .کندو ... را به یکدیگر وصل می

حین تهیه مادربرد باید بسیار دقت شود که 

با قطعات  RAMسوکت های پردازنده و 

 موجود یکسان باشد.

 مادر برد :اجزای اصلی 

 سوکت پردازنده محل قرار گیری پردازنده روی برد اصلی است.  : سوکت پردازنده 

 حافظه اصلی در محل های مخصوصی به نام سوکت قرارمی گیرد.سوکت های  سوکت های حافظه :

 است.DDRAM,SDRAM,RDRAMمختلفی دربرداصلی وجود داردکه شامل 

 لی وجود دارد که به مجموعه آنها تراشه گویند.چند عدد تراشه بزرگ روی برد اص : چیپ ست  

 ازطریق این شکاف های توسعه کارت گرافیک،کارت شبکه،کارت صدا و... به برد اسالت  های توسعه:

 اصلی متصل میشود.

 دستگاه های ذخیره سازی اطالعات مانند دیسک سخت و دی وی دی درایو به وسیله رابط به  : کنترلرها

می توان  IDE,SATA,RAIDو اطالعات را ارسال میکنند.مهم ترین آنها کنترلر برد اصلی متصل شده 

 نام برد.

 دستگاه های ورودی و خروجی از طریق درگاه ها با برد اصلی اتصال  : درگاه ها و کانکتورهای مختلف

و...  USB,FIRE WIRE,PS2درگاه های سریال،موازی،اترنت،اسکازی،،  کند که شامل برقرار می

 بیشتر این درگاه ها روی برد اصلی واز پشت کیس قابل مشاهده و دسترسی هستند. هستند.
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 :انواع کابل های انتقال داده 

برای وصل شدن به یک شبکه و یا مودم  یا شبکه: Ethernetکابل  .۱

که متداول  استهای مختلف Categoryمورد استفاده است. دارای 

 .است. Cat 5 – Cat 5e – Cat 6ترین آنها: 

 

برای اتصال قسمت های مختلف مادربورد کامپیوتر : IDE (Integrated Drive Electronics)کابل  .2

استفاده می شود. اگر شما یک هارد درایو قدیمی را باز کنید این 

پین دارد و  40کابل را مشاهده خواهید کرد. کانکتور این کابل 

 است.پین  44اینچی دارای  2.5نمونه کوچکتر 

 

 

نوع  SATAکابل های : SATA (Serial Advanced Technology Attachment)  کابل .3

هستند و امروز در هارد درایو ها از  IDE پیشرفته تری از کابل های

بیش  ساتا کابل در دیتا انتقال سرعت  این نوع کابل استفاده می شود.

در حال  SATA 3و  SATA 2دو نوع  .است. IDE  تر از کابل

 حاضر موجود است.

 

 SATAیک نمونه توسعه یافته و بهتر شده از کابل : Fire wireکابل  .4

ندارد اما اجازه می دهد  SATAاست. در حقیقت تفاوت آنچنانی با 

دستگاه هایی مثل هارد اکسترنال و درایور اپتیکال ها به کامپیوتر 

 .سرعت بیشتری دارند USB متصل شوند. این کابل ها نسبت به
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ز این اها می باشند.  USB فراگیر ترین نوع اتصال در جهان: USB (Universal Serial Bus)کابل  .5

ار استفاده قر مورد هم به … و فلش کیبورد، ،نوع اتصال برای چسباندن اجزا یک کامپیوتر از جمله موس

انواع  ن دلیلمی گیرد. طراحی این نوع اتصال روز به روز تغییر می کند و تکامل می یابد . به همی

 .را شاهد هستیم USB تلفی از پورت هایمخ

i. نوع   USB  1: ۱2سرعت  حداکثرمی تواند اطالعات را با 

 .مگابیت بر ثانیه جابجا کند

ii. وعن USB  2 : مگابیت  480سرعت  حداکثراطالعات را با

 .برثانیه جابجا می کند

iii. نوع USB  3 : گیگابیت بر ثانیه  4.8سرعت  حداکثرمی تواند با

 .نتقل کنداطالعات را م

 .هم برای دستگاه های کوچکتر از جمله موبایل به کار می رود  USB نمونه های مینی

در یک دهه اخیر این نوع کابل ها : HDMI (High Definition Multimedia Interface)  کابل .6

به استاندارد تبدیل شده اند و از کیفیت باالیی برخوردار هستند. بر خالف 

عرفی شدند این کابل هم تصویر و هم صدا را منتقل می کابل های قبلی که م

کند. این کابل فقط سیگنال های دیجیتال را ارسال می کند. چهار نمونه از 

 .این نوع کابل ها داریم

 

 نوع A  هستندپین در سر نری آن  19این نوع کابل ها را با  است.بیشتر معروف. 

 نوع B  بزرگتر از نوع A  دهستندر قسمت سر نری آن پین  29هستند و داری. 

 نوع C  ه ورد استفادمو بیشتر برای دستگاه های قابل حمل مانند دوربین ها  استپین  19دارای

 .قرار می گیرد

 نوع D  پین دارند 19 ؛ که بیشتر شبیه میکرو ها هستند. 
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این نوع کابل ها : DVI (Digital Visual Interface)  کابل .۷

 VGA دیجیتال جای گزین کابل هایاز آنالوگ به انتقال زمان 

ها ، کیفیت های LCD شدند. صفحه نمایش های دیجیتال مانند

بیشتری را ارائه می کردند و خیلی زود راه خود را به خانه ها باز 

 کردند. 

 

یک  VGA ساخته شده است. کابل ۱۹80این کابل در سال : VGA (Video Graphics Array)کابل  .8

ط بین کامپیوتر و مانیتور محسوب می شد. اما امروزه به دلیل تغییر و تحوالت زیاد استاندارد برای ارتبا

در حوزه دیجیتال استفاده از آن ها کم رنگ تر شده است. اگر یک 

نمونه از کامپیوتر ها و لپ تاپ های قدیمی داشته باشید می توانید 

پین  ۱5دارای  VGA کانکتور های .این نوع پورت را مشاهده کنید

ردیف پنج تای چیده شده اند. هر سطر از سه  3می باشند که در 

 .کانال رنگ متفاوت ترکیب شده است . قرمز ، سبز و آبی

=== 

 :)انواع درگاه ها ) پورت ها 

کند، ای را برای خریداران ایفا میکنندههای مختلف مادربورد، نقش تعیینیکی از عواملی که در خرید مدل

ادربورد هستند. برای مثال اشخاصی که جهت مصارف صنعتی از کامپیوتر استفاده های پنل پشتی مپورت

و  LPTدارند یا شخصی که پرینتر قدیمی دارد، به پورت احتیاج مبرم  Comکنند، به پورت سریال می

 HDMIو  USB ،Fire wireهایی نظیر ای دارند، به پورتهمینطور اشخاصی که مصارف چندرسانه

های ورودی هایی هستند که مادربورد را به دستگاهدر واقع رابط Rear Panelهای پورتاحتیاج دارند

 کنند.و خروجی متصل می

 



 رهروان عصر اندیشه  ، مهارت اولICDL مهارت های هفتگانه

28 

 

  پورتPS/2 :شود. در مادربوردهای کنونی از این پورت برای اتصال کیبورد و موس استفاده می

شوند. رنگ ه میو به صورت استاندارد با دو رنگ ارغوانی و سبز مشاهد PS/2 معموال دو پورت

ارغوانی برای اتصال کیبورد و رنگ سبز برای اتصال موس استفاده 

، پورت سبز رنگ USB هایشود. البته به دلیل فراگیر شدن موسمی

شود. همچنین در برخی در برخی از مادربوردهای جدید مشاهده نمی

سازی شده است که در این موجود برای اتصال هر دو دستگاه نام برده بهینه PS/2 ها تک پورتمدل

  .شودحالت با دو رنگ نیمه سبز و نیمه ارغوانی مشاهده می

 

  پورتVGA :های گرافیکاین پورت فقط در مادربورد Onboard پورت  شود.گنجانده میVGA 

و  RGB ،Mini Sub D15های دیگری چون کانکتور با نام

Mini D15 های دادهشود.این پورت برای انتقال نیز معرفی می

های ویدیویی آنالوگ از خروجی کارت گرافیکی به دستگاه

 .دارد کاربرد …و  HD TV ها، انواع مختلفها، ویدیو پروژکتوربصری نظیر انواع مانیتور

 

  پورتDVI : این پورت نیز مانند پورتVGA  فقط در مادربوردهای گرافیکOnboard  وجود

ت، که آنالوگ اس VGAدارد و برخالف پورت 

دیجیتال بوده و به صورت سریال با استفاده از پروتکل 

های اطالعات را از خروجی کارتTMDS  پرسرعت

های بصری دیجیتال با کیفیت تصویر گرافیک به دستگاه

دی، ویدیو پروژکتورهای سیهای الباال نظیر مانیتور

  .کندمی ارسال …دیجیتال و 
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  پورتHDMI :( پورتHDMI (High-Definition Multimedia Interface  در این پورت

 Blu-rayهای سمعی بصری نظیر پین انتقال صدا و تصویر دیجیتال و فشرده نشده را از دستگاه ۱۹

Playerمانند  ، کنسول بازیPS3  وXBOX 360 کامپیوتر ،

با بهترین کیفیت ممکن  HD TVو  LCD هایمانیتور به …شخصی و 

 40۹6 * 2۱60معادل  HDMI ین رزولوشنبیشتر سازد.میسر می

 .است

  پورتUSB: USB  در حال حاضر پرکاربردترین پورت در کامپیوترهای شخصی است. انواع

های ورودی و خروجی نظیر انواع ماوس، کیبورد، دوربین دیجیتال، دستگاه

 پورت این واسطه به …هارددیسک اکسترنال و ، پرینتر، ، اسکنرحافظه فلش

 .شوندمی متصل شخصی پیوترهایکام به

USB 1.0 = 1.5 Mbit/s 
USB 1.1 = 12 Mbit/s 

USB 2.0 = 480 Mbit/s 
USB 3.0 = 5000 Mbit/s 

  پورتLAN : پورتLAN  که پورتEthernet شود، نیز نامیده می

کامپیوتر به یکدیگر  ترین پورت اتصال چنددر حال حاضر پرمصرف

ین پورت به صورت سریال براساس انتقال اطالعات در ا)شبکه( است.

 گیرد.انجام می IEEE 802.3پروتکل 

 

  پورتFireWire :های دیگری همچون این پورت که با نامI. LINK ،IEEE 

اغلب مادربوردهای کنونی با نام  درشود، نیز شناخته می Lynxو  ۱3۹4

IEEE 1394 ل انتقال اطالعات در این پورت به صورت سریا شود.شناخته می
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مسیره طراحی شده و هر دو  4مسیره و  6گیرد. این پورت از نظر ظاهری با دو استاندارد انجام می

 پورت با یکدیگر کامال سازگارند.

 

  پورتParallel : انتقال اطالعات در این پورت به صورت موازی و دارد.پین  25این پورت

دانید در گذشته از این پورت بیشتر یشود. همانطور که مانجام می IEEE 1284براساس استاندارد 

شد و به همین دلیل به آن پورت برای پرینتر استفاده می

گویند. این پورت در حال حاضر مصارف پرینتر نیز می

های ، قسمت مانیتورینگ انواع دستگاهPLCهای ای دارد، برای مثال برخی از دستگاهصنعتی عدیده

واع میکروکنترلرها از این پورت برای اتصال به کامپیوتر استفاده ها و انکنترل صنعتی و هشدار دهنده

 کنند.می

  پورتCOM : انتقال اطالعات در این پین،  ۹این پورت

 RS-232پورت به صورت سریال و براساس استاندارد 

در حال حاضر این پورت نیز مانند پورت گیرد.صورت می

Parallel شود و پورت در بسیاری از مادربوردها تعبیه نمیUSB  .جایگزین آن شده است 

  پورتExternal SATA : این پورت که گاهیe-SATA شود، نیز نامیده می 

 Hot plugتوان به خصیصه های متمایز این پورت میاز جمله ویژگی

توان اشاره کرد که طی آن بدون نیاز به خاموش کردن سیستم می

توان به ه یا تعویض نمایید میهای متصل به این پورت را جدا کرددستگاه

 .کرد اشاره …هارددیسک پرتابل، درایوهای نوری و ساز مانند های ذخیرهانواع دستگاه

  پورتAudio :شوند. این کانکتورها اصطالحا این دو نوع کانکتور در پنل پشتی مادربورد تعبیه می

Audio jacks شوند نامیده می. 
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 شبکه های کامپیوتری

 ،ساساً یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ا

هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطالعاتی ابزارهای 

 . متصل ایجاده شده است 

 کرد :  دالیل استفاده از شبکه را می توان موارد ذیل عنوان 

o -   : استفاده مشترک از یک منبع اطالعاتی یا امکانات جانبی رایانه ، استفاده مشترک از منابع

 بدون توجه به محل جغرافیایی هریک از منابع را استفاده از منابع مشترک گویند.  

o -  : ای متمرکز نمودن منابع واستفاده مشترک از آنها وپرهیز از پخش آنها در واحدهکاهش هزینه

 مختلف واستفاده اختصاصی هر کاربر در یک سازمان کاهش هزینه را در پی خواهد داشت .  

o -   : این ویژگی در شبکه ها بوجود سرویس دهنده های پشتیبان در شبکه اشاره قابلیت اطمینان

می کند ، یعنی به این معنا که می توان از منابع گوناگون اطالعاتی وسیستم ها در شبکه نسخه 

 "ی دوم وپشتیبان تهیه کرد ودر صورت عدم دسترسی به یک از منابع اطالعاتی در شبکه ها

از نسخه های پشتیبان استفاده کرد. پشتیبان از سرویس دهنده ها در  "بعلت از کارافتادن سیستم 

 شبکه کارآیی،، فعالیت وآمادگی دایمی سیستم را افزایش می دهد.  

o -  : اف ایجاد شبکه های رایانه ای ، ایجاد ارتباط قوی بین کاربران یکی دیگر از اهدکاهش زمان

از راه دور است ؛ یعنی بدون محدودیت جغرافیایی تبادل اطالعات وجود داشته باشد. به این 

 ترتیب زمان تبادل اطالعات و استفاده از منابع خود بخود کاهش می یابد.  

o -  : غییر در ساختار سیستم توسعه یابد وتبدیل به یک شبکه محلی می تواند بدون تقابلیت توسعه

توسعه سیستم هزینه امکانات وتجهیزات مورد نیاز برای  شبکه بزرگتر شود. در اینجا هزینهیک 

 گسترش شبکه مد نظر است.  

o -  :کاربران می توانند از طریق نوآوریهای موجود مانند پست الکترونیکی ویا دیگر ارتباطات

 ی پیغـام هایـشان را مبادله کنند ؛ حتی امکان انتقال فایل نیز وجود دارد.  سیستم های اطالع رسان
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 اجزای شبکه 

o شوند می تشکیل زیر اجزای از ای رایانه های شبکه: 

o (Server) دهنده سرویس رایانه 

o (Client) گیرنده سرویس رایانه 

o  بی سیم و با سیم ( انتقال محیط ( 

o  شبکه عامل سیستم  

نیز  یایستگاه کار یا است که درخواست استفاده از منابع موجود در شبکه را یرایانه ا نده: رایانه سرویس گیر

 .معروف هستند Workstation یدارد که به رایانه ها

دهد و منابع را با آنها  یم سرویس گیرنده پاسخ یاست که به درخواست رایانه ها یسرویس دهنده: رایانه ا رایانه

دهد. همچنین مدیریت  یگیرنده م سرویس ٔ  ثالً اجازه استفاده از چاپگر شبکه را به رایانهگذارد؛ م یبه اشتراک م

 سرویس گیرنده ها را نیز بر عهده دارد.

 رعایت با که که قوانینی جموعهبه م .گویند می پستی پروتکل پستی های بسته ارسال بر حاکم قوانین بهپروتکل : 

 بندی جمع بندی، تقسیم شیوه پروتکل؛ که گفت توان می واقع در دد . می گر برقرار شبکه در دهی سرویس آنها

 .کند می کنترل را اطالعات تبادل زمان و اطالعاتی های بسته مجدد

 و باشد داشته را شبکه از پشتیبانی قابلیت عامل سیستم افزار نرم باید شبکه مدیریت برای :شبکه عامل یستمس

 منظور به را شبکه در موجود های رایانه های فعالیت مدیریت و کنترل که است عاملی سیستم شبکه، عامل سیستم

 عهده دارد. بر اطالعات تبادل و مشترک منابع به دستیابی
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 ه های رایانه ای کتقسیم بندی شب

 شبکه های محلی یا:LAN   موجود در یک ناحیه کوچک را به  مپیوترهایکابه شبکه ای گفته می شود که

 یکدر زیر . شبکه محلی می تواند از دو تا چند صد رایانه با فاصله کم تشکیل شود یکدیگر متصل کند.

  . نمونه از شبکه محلی آورده شده است

 

 شبکه شهری یا MAN تشکیل شده  : شبکه ای که از چند شبکه محلی غیر مجاور در سطح یک شهر

    .باشد

  شبکه گسترده یاWAN  یه پهناور ) : به شبکه ای گفته می شود که کامپیوترهای موجود در یک ناح

شبکه بدون مرز جغرافیایی ( را به یکدیگر متصل می کند. 

 است. WAN اینترنت بزرگترین شبکه گسترده
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  معماری شبکه های کامپیوتری 

  شبکه سرویس دهنده و سرویس گیرنده  Client/Server 

گیرند، که به این سیستم در برخی از شبکه های کامپیوتری بعضی از آنها از بقیه یا یک سیستم خاص سرویس می 

که سرویس دهنده است سرویس دریافت می   Serverدر واقع سرویس گیرنده ها از  گویند.  Serverخاص 

 کند.

  ) شبکه نظیر به نظیر ) هم مرتبه  Peer To Peer   مدل دیگر شبکه های کامپیوتری همه سیستم ها :

ند هم سرویس دهنده  باشند و هم سرویس گیرنده معادل یکدیگر هستند ، بدین معنی که همزمان می توان

غالباً  PtP یبه لحاظ اندازه شبکه به شبکه ها و منابع موجود را بین یکدیگر به اشتراک بگذارند.

Workgroup ۱0حدود با که  هستنداز افراد  یگروه کوچک ،یگویند. گروه کار یم ییا گروه کار 

 از مزایای گروه کاری می توان به موارد زیر اشاره کرد . ند.ده یرا م PtPرایانه یا کمتر، تشکیل شبکه 

a. نجام کارها بدون محدویت مکانی و زمانیا 

b. استفاده از حداقل منابع نرم افزاری و سخت افزاری 
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c.  کاهش هزینه های عملیاتی 

 از معایب این مدل از شبکه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

a. کاهش سرعت سیستمها  

b. رسیدن به فایلها و داده های اشتراک گذاشته شده امکان آسیب 

c. ورود هکرها به شبکه و سرقت اطالعات 

 و اکسترانت اینترانت ، شبکه اینترنتمفهوم 

مجموعه پروتکل »که از پروتکلِ  استوستهیبه هم پ یاانهیرا یهااز شبکه یجهان یاسامانه : نترنتایشبکه 

 هاونیلمی از که است هاشبکه ٔ  شبکه نترنت،یا گری. به عبارت دکنندیده ماستفا گریکدیارتباط با  یبرا «نترنتیا

بزرگ  اریو بس یو کوچک تا جهان یمحل یهادر اندازه یو دولت یتجار ،یدانشگاه ،یعموم ،یشبکه خصوص

 رندهیرگدر ب نترنتیاند. ابه هم متصل شده یو نور یکیالکترون یهایاز فناور یعیوس هیاست که با آراشده لیتشک

 هستند. انامهیگستر و راها وب جهانآن نیتراست که برجسته یاخدمات گستردهو  یمنابع اطالعات

 

است.  یشده و قابل دسترس یطراح یگروه کوچک یبرا : نترانتیشبکه ا

و  هالیفا یبه اشتراک گذار یو برا هانسیزیها و بدر سازمان ترشیب نترانتیا
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بوده  نیا نترانتیا ی. هدف از طراحردیگیمجموعه مورد استفاده قرار م کیداخل  یوترهایپمنابع از سرورها و کام

به اشتراک بگذارند، و اغلب آن را  لیفا گریبا همد یمکان، بتوانند به راحت کیگروه در  کی یاست که اعضا

 .نامندیم یشخص ای یخصوص نترنتیا

پرتال وب قابل دسترس است.  قیتفاوت که از طر نیبا ا است، نترانتیا هیاکسترانت هم شب: شبکه اکسترانت

 یقابل دسترس باشد. هدف از طراح ییهر جا تواندازیو رمزعبور را دارد، م یکه نام کاربر یکس یاکسترانت، برا

مکان متمرکز  کیدر  نآ یگروه، که اعضا کیدر داخل  هالیاطالعات و فا ینوع شبکه، به اشتراک گذار نیا

و رمزعبور به  یکاربرکه کارمندان بتوانند خارج از اداره هم با نام VPN کینمونه، استفاده از  ه ، برایند بودستین

 شبکه وصل شوند.

 و وب نترنتیتفاوت ا

 نی. اروندیبه کار م گریکدی یبرا یبه عنوان معادل Webو  نترنتیا Internet  میاوقات به اشتباه مفاه یبرخ

 Webاست و  گریکدیمتصل به  یاانهیرا یهااز شبکه یجهان ستمیس کی Internetاست که  یدر حال

که تنها  HTTP, HTTPS پروتکل)معموال با  ینشان کیاست که با  یگریاز اسناد و منابع د یجهان یامجموعه

متصل  گریکدیبه  وندهایو با استفاده از پ شوندیاست( مشخص م نترنتیپروتکل مورد استفاده در ا نیاز چند یکی

  .شوندیم
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 یفضا کی شودیشناخته م WWW ایکه به اختصار با عنوان وب  World Wide Webوب جهان گستر 

مشخص   URLوب یموسوم به نشان یمنابع وب با استفاده از عبارت ریاست که در آن اسناد و سا یاطالعات

 .شوندیمبط مرت گریکدیبه  وندهایهستند و به واسطه پ یقابل دسترس نترنتیا قیاز طر شوند،یم

 ابزار مورد نیاز برای دسترسی به اینترنت 

o ... یک دستگاه کامپیوتر یا موبایل و 

o  مرورگر وب 

o مودم 

o خط تلفن یا اتصال فیبر نوری 

o ( شرکت سرویس دهنده اینترنتISP ) 

o داشتن حساب کاربری 

 ) نحوه اتصال کامپیوتر به شبکه اینترنت  ) با سیم و بی سیم 

 ر تصویر زیر نشان داده شده است.نحوه اتصال با سیم د

 Rj-11 اتصال تلفن کابل 

 Rj-45 کابل اتصال شبکه 
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 بی سیم در تصویر زیر نشان داده شده است. شبکه نحوه اتصال 

 Splitter 

 

 شبکه های تلفن :

 PSTN : استمنظور از آن شبکه مخابراتی عمومی( .Public Switched Telephone Network) 

 PSDN :PSDN (Public Switched Data Network) 

نقاط  یشده در تمام جادیا یسراسر یارتباط بسـترهای از استفاده با هاانتقال داده  یعموم ی شبکه 

 نی. ای سازدم رپذیمتصل به آن را امکان  ای انهیرا های ستمیس نیب ایارتباطات داده  یکشور، برقرار

اتصال  یتفاوت که به جا نیبا ا است .  PSTNتلفن  یمومع یکاربران کامالً همانند شبکه  دیشبکه از د

به شبکه متصل شده و  یوتریکامپ های ستمیس PSDN ی تلفن به شبکه و انتقال صوت، در شبکه یِگوش

 .ندنمای یم افتیآن در یاز رو ایارسال  یبر رو کی و صفر صورت به را ها داده

  ISDN:  مخفف عبارتIntegrated Services Digital Network خدمات  یتالیجیشبکه د

 ای ریداده، صوت، تصو یتالیجیارسال د یبرا یارتباط یاز استاندارد ها یمجموعه اشده است که  کپارچهی

 ISDNشده است. استاندارد  چییسو یشبکه تلفن یمدار یخدمات مرتبط با شبکه عالوه بر برد ها ریسا

 یبه همراه برخ یانتقال داده صوت یبرا یروش ISDN. شبکه دیگرد یمعرف ۱۹88در سال  CCITTتوسط 

است که گفتار و  نیا ISDN یژگیو نیباشد. مهمتر یاست م یابیداده قابل دست یکه برا ژهیخدمات و

 وجود ندارد. کیکالس یتلفن یدهد که در سامانه ها یقرار م یکسانیخط  یاطالعات را بر رو

 ADSL : مخفف کلماتAsymmetric Digital Subscriber Line  به معنای خط اشتراک دیجیتال

نامتقارن است. این تکنولوژی نسبتاً جدید است که خطوط تلفن فعلی را به راهی برای دستیابی به صوت 
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در ثانیه  6Mbمی تواند بیش از  ADSLو تصویر و تبادل اطالعات با سرعت نسبتاً باال تبدیل می کند. 

 به مشترک تحویل دهد

 DSL  :مودم  یگردد. استفاده از مودم معمول یاستفاده م یمتفاوت یل به اینترنت از روش هااتصا یابر ،

 یموجود برا یاز روش ها ی، نمونه هائDigital Subscriber Lineو یا خطوط  ی، شبکه محل یکابل

ن تلف یمعمول یا، یک اتصال با سرعت باال را با استفاده از کابل ه DSLباشند.  یاتصال به اینترنت م

 نماید. یکاربران اینترنت فراهم م یبرا

 مفهوم آنالوگ و دیجیتال

. ایجاد مقادیر توسط یکی از عوامل اصطالحی است که در مورد ایجاد برخی مقادیر پیوسته بکار می رود  آنالوگ

 زیر انجام می پذیرد :

 تغییر ولتاژ 

 تغییر فرکانس 

 عات در خطوط تلفن از تغییر ولتاژ استفاده می شود.. برای انتقال داده و اطالصوت یک مفهوم آنالوگ است 

است. برخالف  وستهیناپدر دامنه  یول وستهیهستند که در زمان، پ ییهاگنالیس  Digital:  یتالیجید یهاگنالیس

 ای یفقط دو حالت صفر منطق تالیجیحالت داشته باشد، در د تینهایمحدوده مشخص ب کیدر  تواندیآنالوگ که م

در  یتالیجید گنالیس کی یعنیحالت هستند،  دوفقط  کیوجود داشته باشند. چون صفر و  توانندیم ینطقم کی

 .نامندیم 2 یبر مبنا ای  Binary ینریآن را با ستمیدو حالت باشد، س نیاز ا یکی تواندیلحظه فقط م
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 :  Tele Workingکار از راه دور یا  

 ایدهد تمام  ینتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه ما کی یدورکار ایکار از راه دور 

مرکزارتباط از راه  کی. از  توانند از خانه یافراد م یعنی،  انجام دهند یکار طیاز کارشان را خارج از مح یقسمت

 .(2004 سپتامبرکشنزرا انجام دهند )مجله کان شانیکار فیوظا یگریاز محل کار د ایخود خانه  یکیدوردر نزد

 ونیسی)کم یشغل فیمحل کار و انجام وظا ییایجغراف تیموقع رییو ارتباطات راه دور به منظور تغ انهیاز را استفاده

 یو نرم افزارها یارتباط ینرم افزارها ،یارتباط یها، شبکه ها وتریواقع به واسطه به وجود آمدن کامپ در . اروپا(

 نیا شرفتی. پس با پمیاز کار از راه دور صحبت کن میتوان یامروزه معلوم مختلف است که  یو تخصص یادار

تر  تیفیاز راه دور با ک یو کارها شتریدور ب راهتعداد مشاغل از  ندهیکه در آ میانتظار داشته باش میتوان یابزارها م

 شوند.

 زایای کار از راه دور : م

 از آن  یناش یها نهیکاهش رفت و آمد و هز. 

 حق انتخاب شغل و کار گسترش. 

 ستیز طیهوا و مح یثل آلودگاز آن م یو مشکالت ناش یدرون شهر یها کیکاهش تراف. 

 معایب کار از راه دور :

 نبود تماس انسانی 

 کاهش روحیه همکاری گروهی 

 احتمال بی نظمی در کارها به دلیل شرایط خانه 

 انزوای انسان بدلیل عدم تماس با سایر افراد 

و  دئویو ر،یمتن، تصو تواندیآن م یمحتوا ،گفته می شود  یتالیجیبه نامه د کیپست الکترون:  پست الکترونیکی

 لیمیا سی. سروشودیفرستاده م رندهیچند گ ای کیفرستنده به  کیاز  یاانهیرا یهاباشد که در شبکه رهیغ
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 e-mail service یانشانیرا ای یکیالکترون پست ی. نشانکندیرائه مخدمات را ا نیاست که ا ایسامانه  

 e-mail address است.مشخص شده انامهیرا یاست که برا ی، نشان 

 یبرشبکه ومخابرات برا یمبتن یوسخت افزار ینرم افزار شرفتهیپ یها یاستفاده از فناور:  بانکداری الکترونیکی

در  یمشتر یکیزیبه حضور ف ازیتواند باعث حذف ن یکه م یکیبه صورت الکترون یتبادل منابع واطالعات مال

 شعب بانکها شود.

  :نموده است فیتعر ریآن را به شکل ز ۱۹۹۷در سال  ییاروپا ونیسیکم:  تجارت الکترونیکی

 ”.ا ست یمبتن ریصدا و تصو متن. شامل:داده ها  یکیبر پردازش و انتقال الکترون یکیتجارت الکترون ”

مطالب  یفور لیکاالها و خدمات . تحو یکیالکترون یمبادله  لیاز قب یگوناگون یتهایفعال یکیالکترون تجارت

.  یتجار ی. طرح ها یکیالکترون یسهام . بارنامه  یکیالکترون یوجوه . مبادله  یکی. انتقال الکترون تالیجید

 یو خدمات بعد از فروش را در بر م میمستق یابی. بازار یدولت یدهای. خر یابیمشترک . منبع  یو مهندس یطراح

 . ردیگ

 نرم افزارها:

الیت های سخت افزاری رایانه و هدایت و ها که کنترل و هماهنگی فعبه مجموعه ای هماهنگ از برنامه

 ها را بر عهده دارد، نرم افزار گفته می شود.پردازش داده

ها، بوسیله رایانه اجرا می شود و براساس آن، رایانه هدف هر برنامه به عنوان مجموعه ای از دستورالعمل

 با هم ارتباط برقرار می کنند.مشخصی را دنبال می کند. در حقیقت کاربر و رایانه از طریق نرم افزارها 
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 انواع نرم افزارها:

 در حالت کلی نرم افزارها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند. این دو گروه عبارتند از:

 نرم افزارهای سیستمی 

 نرم افزارهای کاربردی 

 

ازنده با سیستم سخت افزاری رایانه )بخش هایی مثل واحد ورودی، خروجی و پردنرم افزارهای سیستمی: 

 مرکزی( ارتباط مستقیم دارند و عملیات مربوطه از طریق این نرم افزارها هدایت و کنترل می شوند.

 نرم افزارهای سیستمی به چند گروه تقسیم می شوند:

  برنامه های راه اندازStartup Programs 

  سیستم عامل هاOperating systems 

  مترجم های زبان های برنامه نویسیCompiler 

 نامه های کمکی برUtilities 

 GUIرابط گرافیکی کاربر 

ش می گذارد ، رابط گرافیکی تمام از طریق رابط گرافیکی کاربر به نمایخود را عامل  سیستم کامپیوتر 

منابع شامل ) دیسک ها ، چاپگرها ، برنامه های کاربردی و ... ( را در قالب تصاویر و نمادهای کوچک 



 رهروان عصر اندیشه  ، مهارت اولICDL مهارت های هفتگانه

43 

 

 …,Windows , Mac OS های مرسوم می توان به   GUI نمونه  موسوم به آیکون نمایش می دهد.از

 اشاره کرد . 

 رم افزارهای کاربردی:ن

ها، دازها، صفحه گستردهمثل واژه پر . برنامه هایی که کارهای واقعی را برای کاربران خود انجام می دهند

 بانک های اطالعاتی و برنامه های ارایه ی گرافیکی، کاربردهای بسیار گسترده ای دارند.

  مانند  –نرم افزارهای گرافیکیAdobe Photoshop  وCorel Draw 

 مانند  – نرم افزارهای تولید صفحات وبFrontPage  وDream Weaver ... و 

  مدیریت پروژه مانندMicrosoft Project 

  نرم افزارهای واژه پرداز مانندWord Processor 

  نرم افزارهای صفحه گسترده مانندExcel 

  نرم افزارهای مدیریت بانک های اطالعاتیSQL Server 

  نرم افزارهای ارایه ی گرافیکیPowerPoint 

 نرم افزارها چگونه ساخته می شوند 

 بیان می گردد.که در زیر به اختصار تولید نرم افزار توسط چرخه ای متخصصان انجام می شود 

فردی که فرایندهای حرفه ای نرم افزار مورد نظر را قادر به پشتیبانی باشد. تحلیگر  تحلیلگر سیستم :

تصمیم می گیرد که نرم افزار قادر به انجام چه کارهایی باشد، و در واقع تحلیگر سیستم به عنوان معمار 

 های کاربران و محدوده کاربرد نرم افزار متمرکز است .نرم افزار است که روی نیاز 

نقشه یک نرم افزار را به یک برنامه کاری ترجمه می کنند. آنها  ح وافرادی که طر  برنامه نویس ها:

دستورالعملی را می نویسند که به کامپیوتر اعالم می کند ، برای انجام وظیفه ای که به عهده سیستم است 
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در واقع برنامه نویس ها روی کامپیوتر ، تواناییها و محدویتهای آن تمرکز نجام دهد . ، باید چه کاری را ا

 می کنند.

 حق کپی رایت 

برای آن مجوز صادر می شود ، با خرید یک بسته نرم افزاری مالک آن عموما قبل از فروش نرم افزار 

نیستید ، بلکه حق استفاده از آنرا تحت شرایط خاص بدست می آورید.بسیاری از مجوزهای نرم افزارهای 

تر داشته باشید.البته تهیه کپی از نرم کامپیوتری به شما امکان اجرا ی برنامه را فقط روی یک کامپیو

افزارها ی مختلف ساده شده و افراد زیادی بی پروا اقدام به چنین کارهایی می کنند . این کار نوعی دزدی 

هنری به شمار رفته و غیر قانونی است و در عین حال فرد یا سازمان تولید کننده نرم افزار را از حقوق 

وصیه می گردد هیچ نرم افزار ی را از منابع مشکوک و غیر قابل اطمینان خود محروم می کند.بنابراین ت

، شما مسئول قانونی بودن قبول نکنید ، خواه این منبع یک فرد باشد و خواه یک منبع پستی یا اینترنتی 

 که از آن استفاده می کنید .هستید  ینرم افزار

یی که از سوی افراد یا سازمان تولید کننده به عنوان نسخه مجاز به به نرم افزار ها : نرم افزار های مجاز

 خریدار فروخته شده باشد و خریدار تنها بتواند آنرا تحت شرایط خاصی مورد استفاده قرار دهد.

: به نرم افزار هایی که بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار استفاده کننده قرار  نرم افزار های رایگان

ی دهند اما اجازه می گیرد، معموال تولید کنندگان این نوع نرم افزار اجازه استفاده از آنها را به کاربران م

 کنند.فروش آنها را مجاز نمی 

نرم افزارهایی که بدون هیچ هزینه ای در اختیار افراد قرار می گیرد. و از  : Sharewareنرم افزارهای 

سته می شود در صورت تمایل به استفاده مستمر مبلغ اندکی را به عنوان هزینه مجوز اکاربران  خو

 نسخه های روز آمد شده نرم افزار استفاده کنند.پرداخت نمایند ، تا از دستیار سرویس و 
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 (:BUGSنرم افزاری) طاهای خمشکالت و  

شود. علت می افزاراست که موجب نتایج اشتباه یا اجرا نشدن نرم افزارنرم نوعی خطا یا اشتباه در اجرای

برای حل این  افزارهاسازنده نرم هایشرکت .باشد نویسیتواند اشتباه در هنگام برنامهاین اشکاالت می

 نام بتا هایی تحتنهایی نسخه مشکل قبل از ارائه نسخه

ها را بررسی کنند و دهند تا افرادی آنانتشار می یا آلفا

 ها را گزارش کنند. به این افراد بتا تستراین باگ

(Beta Tester) گویندمی.   

 

: داده ها از مهمترین عناصر هستند در صورتی که سخت افزار یا نرم افزار ها دچار  مراقبت از داده ها

ا را جایگزین کرد اما داده ها را که ممکن است نتیجه سالها کار و زحمت بوده هآسیب شوند می توان آن

 بنابراین الزم است از داده ها به دقت مراقبت نمایید. ر قابل جایگزین می کند.باشد غی

تخریب و ... دیگران با استفاده از رمز های عبور ، داده های خود را در مقابل سرقت ،  :ایمنی و رمز عبور 

و  در عین حال خاب رمز عبور شخصی را می دهند نامه های کاربردی امکان انتمحافظت نمایید.اکثر بر

شامل ترکیبی از عبور ؛ آن است که بهترین رمز  رمز خود را تغییر دهید. شما را تشویق می کنند مرتباً 

 ارقام و حروف و عالئم باشد ، زیرا حدس زدن آنها توسط دیگران را دشوار خواهد کرد.

سیستم عامل ها و نرم افزار هایی که برای جلوگیری از عملکرد برنامه های  :بکار گیری دیواره آتش  

مخرب و ویروس ها طراحی شده اند ، دارای برنامه دیواره آتش برای جلوگیری از ورود هکرها و ... 

 ن از کامپیوتر محافظت کرد .برای دسترسی به داده های کامپیوتری هستند.که با بکار گیری آن می توا

همیشه احتمال آسیب رسیدن به فایل های شما وجود دارد بنابراین با تهیه نسخه  :نسخه های پشتیبان 

پشتیبان از تمام فایلها و یا فایلهای بسایر مهم در مقابل حوادث مراقبت کنید . امروزه با وجود تکنولوژی 

از این فن  های جدید امکان ذخیره سازی داده ها در فضای رایانش ابری امکان پذیر شده و شما می توانید

 آوری در سیستمهای موبایل و سایر دستگاههای مورد استفاده بهره ببرید. 
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الزم است اطالعات خود را بطور منظم و با فواصل در هنگام کار برنامه های مختلف  :ذخیره سازی 

 زمانی مناسب ذخیره سازی کنید . اگر برق سیستم قطع شده یا مشکلی در سیستم برق رسانی کامپیوتر

 ایجاد شود تمام اطالعات شما از بین نرود.

ویروس ها تالشی برای خرابکاری هستند ، برنامه  وبرنامه های مخرب  :ویروس ها و برنامه های مخرب 

های هوشمندی که توسط برنامه نویسان حرفه ای نوشته شده تا با سرقت اطالعات و داده ها و یا تخریب 

بر نامه ا و فرایند های کاری افراد و یا سازمانها آسیب وارد کنند . برنامه های کامپیوتری به سیستم شم

هایی که بدون اطالع مالک کامپیوتر در آن بار گذاری شده و موجب آسیب رسیدن به نرم افزارها و 

 فایلهای موجود در کامپیوتر می شود.

 بهداشت و حفاظت در کار با کامپیوتر

سالمتی و ایمنی بر بهره وری را نمی توان بدون داشتن درک مناسبی از مفهوم  تاثیر:  آرگونومی

ارگونومی مورد بحث قرار داد . ارگونومی را می توان اقداماتی دانست که در محدوده ای فراتر از 

محافظت محض از سالمت افراد جریان دارد و هدف آن تامین آسایش فکری و جسمی افراد در شرایط 

و استفاده مناسب از خصوصیات جسمانی و قابلیتهای فیزیولوژیکی و روانی است ، وظیفه کاری مطلوب 

  ترین شرایط کاری از نظر روشنایی ، تهویه هوا ، سر و صدا و .... است . ارگونومی ایجاد راحت

تکراری و مستمر بدون استراحت انجام پذیرد ، موجب اختالل در سالمتی  هایکار:   RSI آسیبهای 

ها به  آسیب این (Repetitive Strain Injury)گویند.   RSIخواهد شد . به این آسیبها به اختصار 

.... را می توان نام  بافتهای ظریف بدن مانند چشمها ، عضالت انگشتان ، آسیب ناحیه عضالت کتف و

 ها می توان موارد زیر را نام برد . برد. برای پیشگیری از این آسیب

  به مانیتور  طوالنیعدم خیره شده 

 قرار گیری صحیح دستان روی صفحه کلید و موس 

  نشستن صحیح روی صندلی 
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 ارتفاع مناسب صندلی و میز کامپیوتر 

 رعایت مناسب فاصله چشم تا مانیتور 

 بلند شدن از صندلی در زمانهای مشخص و بین کار 

  دادن انگشتان دست و گردن در زمانهای مشخص بین کار نرمش 
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 محیط کار مناسب 

 تعبیه نور مناسب 

 خاموش کردن نور های زننده 

 استفاده از نور غیر مستقیم 

 تهویه مطبوع اتاق کار 

 رنگ آمیزی مناسب اتاق کار 

 حفاظت از محیط زیست 

 تحویل کاغذهای باطله به چرخه بازیافت 

 شارژ مجدد کاتریج ها ی لیزری و جوهر افشان 

 تحویل قطعات فرسوده سخت افزاری به چرخه باز یافت 

 .در زمانی که از سیستم استفاده نمی کنیم آنرا در حالت انتظار قرار دهید 

 ی فیزیکی استفاده از نرم افزار های اداری و حذف بایگانی ها 

 نگهداری سیستم:محافظت و 

 . اری شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری استگهدن

 گیریم. در نگهداری سخت افزاری نکات زیر را در نظر می

  نگهداری پیشگیری کننده : در این روش برای جلوگیری از بروز مشکل و خرابی در سیستم می توان

 موارد زیر را انجام داد.

o گاه های پشت آن امکان پذیر باشد.دراین روش باید دسترسی مناسب به درایورهای کیس و در 

o  .سیستم در نزدیکی منبع حرارتی نباشد 

o .مکان سیستم باید ثابت و بدون لرزش باشد 
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o .مکان سیستم دارای تهویه هوای مناسب باشد 

o .هیچگاه سیم برق کامپیوتر را در زمانی که روشن است از آن جدا نکنید 

o ای اتصال به کابل کامپیوتر استفاده کنید.از پریزهایی که دارای سیم اتصال زمین هستند بر 

o .منافذ عبور هوا بر روی کیس را نپوشانید تا جریان هوا آن را خنک کند 

o .هنگامی که صفحه نمایش روشن است پارچه و... روی آن نکشید 

o کنید آن را خاموش کنید. هنگامی که از صفحه نمایش استفاده نمی 

o رقی استفاده نکنید.برای تمیز کردن داخل کامپیوتر از جاروب 

o .هیچگاه مایع تمیزکننده را مستقیماً به قطعات داخلی اسپری نکنید 

 

  نگهداری اصالح کننده : در این روش نگهداری برای رفع مشکالت ایجاد شده می توانیم موارد زیر را

 انجام دهیم.

o .استفاده از هوای فشرده برای تمیز کردن کیس 

o سخت را جا به جا نکنید ویا به دیسک سخت ضربه وارد  درزمان روشن بودن کامپیوتر دیسک

 نکنید.

o  در هنگامی که کامپیوتر روشن است و دیسک ها در بیرون دستگاه قرار دارند اجسام سنگین را

 روی آنها قرار ندهید.

o .دیسک درایورها را در فضای خشک و خنک به دور از نور،گرما و رطوبت نگهداری کنید 

 در نگهداری نرم افزاری موارد زیر را رعایت کنید .

o نصب نرم افزار های ضد ویروس در کامپیوتر 

o تهیه نسخه پشتیبان از کامپیوتر 

o )... ذخیره سازی اطالعات در فضای مناسب ) دی و دی ، رایانش ابری ، فلش مموری ها و 

o گاه استفاده از دست ups .تا در زمانی که برق قطع شد به اطالعات آسیب نرسد 

o تا به هارد دیسک و در نتیجه به سیستم عامل و داده ها آسیب  خاموش کردن صحیح کامپیوتر

 نرسد.
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o  برنامه های کاربردی دارای امکانAuto Recovery   هستند تا در صورت بروز حوادث

 ناخواسته بتوانند فایلهای آسیب دیده را ترمیم کنند.

 



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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