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شناخت اجزاي کامپیوتر
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:تعريف كامپيوتر

:دستگاهی است كه قادر است
اطالعات را از ورودی دريافت كند-1
آنها را پردازش و ذخيره كند-2
.نتايج را از طريق خروجی به انسان ارائه دهد-3



به طور كلي علوم كامپيوتر را به دو گروه تقسيم ميكنند:

1-hard wareبه كليه اجزاي فيزيكي و قابل:سخت افزار
.لمس كامپيوترسخت افزار گفته ميشود

2-soft ware باط به كليه برنامه ها و دستورالعمل هايي كه جهت ارت: نرم افزار
.با كامپيوتر و استفاده از آن به كار مي رود

Computer(محاسبه گر)



شانواع کامپیوتراز لحاظ وسعت تجهیزات و قدرت پرداز

 ريزكامپيوتر ها–الف(:micro computer)خانگي وشخصي
:كوچكترين وارزانترين نوع كامپيوتر هاست و انواع آن شامل موارد زير است

desk top (رايانه هاي روميزي)
lap top – note book (رايانه هاي قابل حمل)
tablet(رايانه هاي دستي)
Smart phone(گوشي هاي هوشمند)



شانواع کامپیوتراز لحاظ وسعت تجهیزات و قدرت پرداز
كامپيوترهاي كوچك-ب(mini computer:) درمراكز اداري وتجاري و

sunدانشگاهي  گروه 
كامپيوترهاي بزرگ يا متوسط-ج(mainfram computer:) مراكز

بزرگ اداري  و دولتي و وزارتخانه ها
ابر كامپيوترها-د(supercomputer ) از نوع تجهيزات استرات   ژيك در

.جهان كه تعداد كمي از آنها در جهان وجود دارد



1-cpu

2- واحد حافظهmemory

3-واحد ورودي
4-واحد خروجي

:قسمتهاي اصلي کامپیوتر

cpu

وروديواحد حافظهخروجي



1-(Arithmetic logic unit): ALU واحد محاسبه ومنطق كه كليه
.                         عمليات محاسبه و منطقي سيستم در اين قسمت انجام مي شود

2-CU :(control unit)بر واحد كنترل كه وظيفه انتخاب وتفسير ونظارت
اجراي دستورالعمل هاي برنامه يا فرمان در حال اجرا 

.وهدايت و تداوم عمليات كل سيستم را بر عهده دارد

3-Register(ثبات:)واحد هاي كوچك حافظه جهت نگهداري
.به كار مي رودcpuسريع وموقت نتايج در

CPUقسمت هاي مختلف 



ودحافظه مكاني است كه اطالعات به طور موقت يا دائم در آن نگهداري مي ش.
انواع حافظه:

1-(اوليه)اصليMain memory: برنامه ها براي اجرا در حافظه اصلي قرار
.مي گيرند

2-جانبي(ثانويه)second memory

memory))حافظه



Main memory:
Read only memory : RoM

RAM:Random Access Memory

انواع حافظه اصلي



1- فالپي(FLOPPY – Disk)
2-hard- disk
3-CD (compact-Disk):ديسك سخت فشرده
از تابش پرتوهاي ليزري در جهت نوشتن و خواندن اطالعات
4-DVD(Digital vide disk )
5- ديسك نوري
6-حافظه فلش



:حافظه هاي ثانويه



 ك را مي هر بيت فقط يكي از مقادير صفر و ي. كوچكترين واحد حافظه بيت نام دارد
.تواند قبول كند

ره هر بايت شامل هشت بيت است و هر بايت مي تواند يك كاراكتر را در خود ذخي
.(بيت است64و يا 32, 16در سيستم هاي جديد هر بايت شامل .)كند

 هر . ت استگيگابايت و تراباي–مگابايت –واحد هاي بزرگتر حافظه شامل كيلو بايت
.برابر واحد قبلي است1024واحد حافظه 

واحدهاي حافظه

نمونهاندازهعالمتنام واحدردیف

.هر كاراكتر در يك بايت ذخيره مي شودBبايت1

كيلوبايت حجم دارد100يك تصوير حدودا بايتKB1024كيلو بايت2

CD(700MB)تكيلوبايMB1024مگابايت3

 DVD(4.7 GB)مگابايتGB1024بايتگيگا4

H.D.D(2تگيگابايTB1024ترا بايت5 TB)



به دستگاه هايي كه جهت ورود اطالعات به كامپيوتر استفاده مي شود.
1-صفحه كليد(Key bord)
2-دسته بازي(joystik)
3- صفحه نمايش لمسي(Touch screen)
4-قلم نوري(Light pen)
5-دوربين وب(web cam)
6-ماوس(Mouse)
7- لوح لمسي(Touch pad)
8--پويشگر(scaner)
9-ميكروفن(Microphon)
10-دوربين ديجيتال(Digital camera)

دستگاههاي ورودي



1-مانيتور

2- چاپگر ياprinter

3- رسام ياplotter

5- بلند گوspeaker

:خروجي 



بر اساس مكانيزم عملكرد:
1-   طريق ضربه زدن به نوار آغشته به جوهر :چاپگر ضربه اي
2- (  مشكي–زرد –بنفش –فيروزواي )داراي كارتريج و شامل رنگ : جوهر افشان

.ازطريق حرارت يا ارتعاش از سوراخ ريزي پاشيده مي شود
3- در اين نوع چاپگرها كاغذ توسط ليزر گرم :چاپگر ليزري

مي شود و ماده رنگي به نقاط گرم شده مي چسبد 
( به مخزن جوهر اين چاپگر ها تونر گفته مي شود)

:انواع چاپگرها 



: تعريف نرم افزار 
ين به كار برنامه هاي كاربردي و سيستمي كه توسط انسان نوشته مي شود و بوسيله سخت افزار ماش

.گرفته مي شود

:انواع نرم افزار
1- نرم افزار سيستمي(system soft ware :  )ي به نرم افزاري كه مديريت سيستم را به صورت كل

(مانند سيستم عامل ها.)يا جزئي بر عهده دارد

2- نرم افزار كار بردي(Application soft ware : ) به نرم افزار هايي كه توسط برنامه نويسان
.  جهت رفع نيازهاي مختلف كاربران تهيه و پياده سازي مي شود

softwareنرم افزار



1- نرم افزارهاي گرافيكي(photoshop)
2-  طراحي(Auto cad)
3-        فنيmatlab))
4- ويرايش فيلمperimier
5-  3انيميشن سازيdmax
6- برنامه نويسي زبانC–Basic- پاسكال–
7-واژه پردازWord    
8-   صفحه گستردهExcel        
9- پايگاه داده ها(Data base)Oracle-Access
10- ارائه اطالعات(Power point)Peresention
11- حسابداري(Accounting)
12-بازيها

:انواع نرم افزارهاي کاربردي 



Operating  System(   OS)سیستم عامل  

مي نرم افزار سيستمي كه رابط بين كاربر ، سخت افزار و نرم افزار محسوب
.  شود   

:  مهمترين وظايف سيستم عامل

 مديريت حافظه وCPU  در هنگام اجراي يك برنامه
دادن پيام هاي مناسب به كاربران
برقراري ارتباط ميان نرم افزارها ، كاربر و سخت افزار رايانه



 ( ساخت شركت ماكروسافت)سيستم عامل هاي شركتي مانند ويندوز ،
(sunساخت شركت) unix، ( Appleساخت شركت )مكينتاش 

 سيستم عامل هاي متن باز مانندlinux

عامل سيستم)سيمبين :سيستم عامل هاي ويژه گوشي همراه و تبلت مانند
(  سيستم عامل گوگل)اندرويد –( سيستم عامل سامسونگ)بادا( نوكيا

:موجود انواع سیستم عامل هاي 



آشنايي با شبکه هاي رايانه اي
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و مجموعه اي از حداقل دو كامپيوتر و ابزارهاي جانبي مثل چاپگرها، اسكنرها
زار، نرم مانند اين ها كه به طور مستقيم به منظور استفاده مشترک از سخت اف

.افزار و منابع اطالعاتي به هم متصل شده اند

تعريف شبکه



:مزايا 

1-(فايل ها و برنامه ها)استفاده مشترک از منابع
كاهش هزينه-2
قابليت اطمينان-3
كاهش زمان-4
قابليت توسعه-5

ارتباطات-6



:انواع شبکه از لحاظ وسعت منطقه پوششي 

1- شبكه محلي(LAN( )Local Area Network )در يك محدوده معين
هستند مانند يك كالس درس يا يك سازمان

2- شبكه گسترده(WAN(  )Wide Area Network ) در سرتاسر جهان
گسترده شده اند مانند شبكه جهاني اينترنت



انواع متداول توپولوژي شبکه 
:توپولوژي ستاره اي-1

.هستندل در اين توپولوژي كليه كامپيوترها به يك كنترل كننده مركزي با هاب متص
:توپولوژي حلقوي-2

ه مجموعه در اين توپولوژي كليه  كامپيوترها به گونه اي به يكديگر متصل هستند ك
.آنها يك حلقه را مي سازد

 BUSتوپولوژي -3

.در اين توپولوژي ، رسانه انتقال بين كليه كامپيوترها مشترک است
.قطع كابل اصلي منجر به از كار افتادن كل شبكه خواهد شد:نقطه ضعف

( Hybrid)توپولوژي تركيبي-4
ه توسط يك اين توپولوژي تركيبي است از چند شبكه با توپولوژي هاي متفاوت است ك

.  كابل اصلي  به يكديگر مرتبط شده اند



:فناوري هاي مرتبط با سيم 
1- كابل هاي مخصوص
2-فيبر نوري
3-   (   مودم )خط تلفن

:فناوري هاي بي سيم 
.1Wireless
.2WIFI

.3WIMAX

انواع روش هاي اتصال رايانه ها به شبکه



کارت شبکه

ا از كامپيوترها جهت اتصال به هم و استفاده از برنامه هاى هم و اشتراک برنامه ه
.دارند LAN Cardنظر سخت افزارى احتياج به كارت شبكه يا

وظايف كارت شبكه 
 برقراري ارتباط الزم بين كامپيوتر و محيط انتقال
 تبديل داده
 ارائه يك آدرس منحصربفرد سخت افزاري



مودم چیست؟

ر از راه يكي از ابزارهاي رايانه اي است كه براي اتصال دو رايانه به يكديگمودم
.خطوط گوناگون مخابراتي از آن استفاده مي شود

Modem  مخفف كلماتModulator/Demodulator  بوده و به شما
نيد به امكان مي دهد كه كامپيوتر خود را به يك خط تلفن استاندارد متصل ك

.طوري كه قادر به ارسال يا دريافت داده هاي الكترونيكي باشيد



انواع مودم

1 .ه اين مودم ها مستقل از رايانه هستند و  از طريق كابلي ب: مودم خارجي
.  پورت سريال كامپيوتر متصل مي شوند

2 .مودم هاي داخلي به صورت يك كارت بر روي : مودم داخليPC ها نصب
.مي شوند

3 . مودمPC Card: مثل )اين نوع از مودمها براي كامپيوترهاي قابل حمل
طراحي مي شوند( لپ تاپها و تبلت ها



موفق و پیروز باشید


