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 های زیبایی به درك قادر میامیدوار ،داریم_این مجموعه را تقدیم به پدر و مادرهای عزیزمان می

 م.یباش وجودشان

 

و افزاری  افزار و نیز توانایی رفع اشکاالت سخت افزار و نرم انایی هر کاربر کامپیوتر، آشنایی با سختیکی از مهمترین تو

باشد. یکی از مشکالت اصلی کاربران کامپیوتر، حتی دانشجویان مهندسی کامپیوتر عدم  افزاری کامپیوتر می نرم

ت. به همین خاطر اکثر کاربران کامپیوتر آشنایی کامل با سخت افزار و نحوه عملکرد یک سیستم کامپیوتری اس

 شوند و قادر به حل آن نیستند.شکالت کامپیوتری دچار سردرگمی میبرای حل م

کنید حاصل چندین سال تحصیل در زمینه مهندسی کامپیوتر و کار در حوزه کتابی که در حال حاضر مطالعه می

ت که مطالب با زبان دقیق و جزئیات کامل بیان آوری و گردآوری مطالب سعی شده اس کامپیوتر است. در جمع

های مختلف با  شود تا خواننده از خواندن مطالب لذت ببرد و بتواند بیشترین بهره را ببرد. در هر فصل بخش

 تصاویر مرتبط با آن آورده شده است تا خواننده به طور کامل با آنها آشنا شود و بتواند در محیط واقعی سخت افزار

 شناسائی کند. مربوطه را

  

تا کتابی را تدوین کنیم که کار کردن و آشنایی با کامپیوتر برای شما آسانتر  ایم تمام تالش خود را به کار بسته ما

لطفاً  کتاب عاری از خطا و اشتباه نباشدولی ادعایی نداریم که  شود و بتواند یک مرجع آموزشی مناسب باشد.

 ا با ما در میان بگذارید.نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود ر

  رضا بهرامی راد

bahramirad_reza@yahoo.com 

  سعید ساالری

 s.salari@iauardabil.ac.ir 

  مهدی میرزاجانی
 mirzajani@webmail.guilan.ac.ir 
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 آشنایی با مفهوم سیستم

 :دارید  سروکار ها سیستم انواع با روز هر. آشناست ما همه برای 1سیستم کلمه

 نباتات و حیوانات انسان، مانند بیولوژیک های سیستم

 هادریاچه و هارودخانه ها،جنگل همچون طبیعی هایسیستم

 شیری راه هایکهکشان و شمسی منظومه زمین، کره

 خودروها و ژنراتورها موتورها، همچون مکانیکی هایسیستم

 خانوادها و سیاسی احزاب ها، سازمان ها،کارخانه ها، دانشگاه همچون اجتماعی هایسیستم

 شناسی زیست در سلولی هایسیستم

 فیزیک در اتمی هایسیستم

 (انسان توسط تومبیلا یک راندن مانند بیولوژیک؛ و مکانیکی هایسیستم ترکیب) ماشین عالوه به انسان هایسیستم

. کنند می یتفعال یکدیگر کنار در اهداف یا هدف یک به دستیابی برای که هم به مربوط اجزاء از است ایمجموعه

 .است خروجی به هاورودی تبدیل در سیستم یک کارکرد

 ؟نامندمی ستمسی را آنها همه چرا پس. آیندمی نظر به یکدیگر با متفاوت بسیار فوق، هایسیستم همه اول نظر در

 گوناگون هایسمتق از که هستند هاییدستگاه آنها همه. اندمشابه یکدیگر با لحاظ یک از آنها همه که دلیل این به

 برای یادیز تعاریف. دارند متقابل روابط هم با و اندوابسته یکدیگر به هاقسمت این همه اما اندشده تشکیل

 : کنید توجه زیر تعریف دو به ابتدا است شده رائها سیستم

 .کنندمی فعالیت یکدیگر با منظم رابطه یک در که است ءاجزا از ایمجموعه سیستم، -1

 بین ارتباط حوهن و نوع خاصی، ماموریت به دستیابی راستای در که است مرتبط ءاجزا از ایمجموعه سیستم، -2

 .باشد آمده بوجود آنها

 : است گرته قرار اشاره مورد سیستم اصلی هایمشخصه عنوان به ذیل هایویژگی فوق، یفتعر دو در

 .است جز یا مولفه چند یا دو دارای سیستمالف : 

 .دارد وجود ارتباط سیستم اجزا بینب : 

 .است ماموریت و هدف دارای سیستمج : 

 تعریف دو به ژگییو این بیان برای. است غفلت مورد فوق تعریف دو در که دارد نیز دیگری ویژگی سیستم، اما

 .کنید توجه سیستم از دیگر

                                                           
1 -System 



 

 و بحث و تنفگر رنظ در منظور به خود ذهن در را آن و انتخاب انسان که است واقعی جهان از بخشی سیستم، -1

 کند. می جدا جهان بقیه از دهد، رخ آن در است ممکن متفاوت شرایط تحت که مختلفی تغییرات بررسی

 یک ءاجزا است مکنم متغیرها این. اندشده انتخاب ناظر یک وسیله به که متغیرها از است ایمجموعه یستم،س -2

 .باشند اجتماعی موسسه یک یا ارگانیسم یک یده،چپی ماشین

 : دارد وجود متفاوت موضوع سه ،شده ارائه با توجه به تعریفات

 (شده مشاهده ءشی) واقعیت یکالف : 

 واقعیت از( رکد)برداشت یکب : 

 گرفته صورت برداشت از( نمایش) بیان یکج : 

 .نامیدمی 2مدل را سومی و سیستم را دومی ،1ماشین راتعریف الف 

 : نمود بیان صورت دو به را سیستم توانمی کلی طور به

 رکردهایکا انجام جهت به نیاز مورد خدمات و هاداده کارکنان، مواد، افزاری، نرم افزاری، سخت سازمان -1

 .نکاربرا به آنها تحویل و هاآن پردازش خاص، هایداده گردآوری نظیر مشخص نتایج به توجه با محوله

 جهت به کارکردی هایقالب در شده تنظیم هایدستگاه یا تجهیزات به مرتبط مه به قطعه چند یا دو از ترکیبی -2

 .نیازمندی یک تامین یا و سازمانی کارکردهای مجموعه انجام

 :  شودمی تقسیم نوع دو به معموالً سیستم

   3باز سیستم -1

 4بسته سیستم -2

 استفاده با صرفاً  بسته سیستم. شودمی اطالق تجربی علوم و فیزیک در مکانیکی هایسیستم به بیشتر بسته سیستم

 سازمان کالسیک، هاییهنظر در. دهد ادامه خود کار به تواندمی خارج محیط با ارتباط بدون و داخلی نیروهای از

 محیط با اطارتب بدون و است داخلی نیروهای و عوامل بر متکی فقط که شودمی تلقی «بسته سیستم» یک عنوان به

  فصل و لح دستگاه داخل در رسمی روابط و کار تقسیم و مراتب سلسله طریق از را خود مسائل تواندمی خارج

                                                           
1 - Machine 
2 - Model 
3 - Open System 
4 - Close System 



 دیگر، عبارت به. است توقف رکورد و 1ایستا تعادل جهت در ذاتی گرایش بسته، سیستم مشخصات از یکی. کند

 بدون اقدامات و اختالل و نظمی بی منابع، اتالف و ندارد مصروفه منابع با تناسبی دستگاه بازده بسته سیستم در

 .کندمی پیدا رواج موجود وضع حفظ برای هدف

 محیط با دائم ارتباط طریق از تکامل و رشد و 2ویاپ تعادل جهت در گرایشی باز سیستم در بسته، سیستم خالف بر

 و ازدیاد در آنها تبدیل و تغییر و انسانی و مادی منابع دریافت با سیستم حالت، این در. شودمی مالحظه خارج

 شکله ب) کندمی تولید نیرو( اطالعات و مواد انسانی، نیروی صورته ب) گیردمی نیرو آنچه از بیش بازده بهبود

 تنها نه دستگاه باز، سیستم در. کندمی حفظ نابودی و سکون مقابل در را خود ترتیب بدین و ،(خدمات یا کاال

 .سازدمی منطبق نیز داخل متغیر عوامل با را خود دائما بلکه سازد، سازگار خارج محیط عوامل با را خود بایستی

 مفهوم داده و اطالعات

 ممکنی ساختار هر آنها ساختار و .کندنمی فرقی هیچ خود، خودی به بودشانن و بود که دانندمی هایی چیز را 3داده

 شود.آید داده گفته میالت مفید در میهر گونه اطالعات خام و پردازش نشده که طی فرآیندی به ح .باشد داشته تواندمی

 گویند.های هر سیستم داده میدر واقع به ورودی

 است شده برقرار آنها بین روابطی که صورت این به اندشده دار معنی که گویندمی 4اطالعات هاداده از ایمجموعه به

ای که به گویند. در واقع خروجی هر سیستم رایانهنتیجه پردازش داده ها را اطالعات می. باشد مفید تواندمی معنی این

 گویند.باشد را اطالعات میصورت مفید می

 مفهوم پردازش

. شود می گفته پردازش آید، بدست مشخصی هدف تا گیردمی انجام ها داده روی که ملیاتیع مجموعه به 5پردازش

 .باشد دیگری عمل هر یا محاسبات ها، آن بین در جستجو ها، داده سازی مرتب تواندمی پردازش

 .گیردمی شکل «7خروجی – پردازش - 6ورودی» روال همین اساس بر ما، ی روزانه زندگی در فرآیندها از بسیاری

 بدست آورید. را 1۹ و ،17 ،18 عدد سه میانگین تا شده شما خواسته از کنید شود. فرض بیان می مثالی با باال مطالب

                                                           
1 - Static Equilibrium 
2 - Dynamic Equilibrium 
3 - Data 
4 -Information 
5 - Process 
6 - Input 
7 - Output 



 باشدمی 3 که اعداد دتعدا بر تقسیم سپس و کرده جمع را عدد سه باید مسئله این حل برای دانیدمی که طورهمان

 .آید دست به میانگین تا نماییم

 (گرفتن میانگین)دهید  انجام اعداد این خواهید رویکه می کاری و ورودی عنوان به  17 ،1۹ ،18  اعداد لمثا این در

 این توانمی پس. باشدمی اطالعات ،18 یعنی است میانگین جواب همان که پردازش عمل حاصل و پردازش

 کرد : خالصه زیر (1-1) شکل در را عملیات
 

 

 

 

 

 اشینم توسط لباس شوی و شست مثل دارد وجود ما یروزمره زندگی در داده فرآیند دمور در نیز دیگری موارد

 داده عنوان به کثیف هایلباس لباس، شویوشست در. شوئی ظرف ماشین با ظروف شویوشست یا شوئیلباس

 باشد.می تمیز های لباس ،(خروجی) نتیجه و پردازش لباس شویوشست عمل ،(ورودی)

 تواند بر دونوع باشد : باشد که میعامل تبدیل داده به اطالعات عمل پردازش می (1-1در شکل )

گیرد. همانند حل مسائل ریاضی توسط : در این روش عمل پردازش توسط ذهن انسان صورت می 1دستی -1

 انسان.

سرعت و  ای که باگیرد همانند محاسبات رایانه: در این روش پردازش توسط ماشین صورت می 2خودکار -2

 شود.دقت بسیار زیادی انجام می

 تعریف کامپیوتر

 محاسبه انجام توانایی و باشدمی ریزی برنامه قابل انسان نیاز به توجه با که است مکانیکیالکترو ایوسیله 3کامپیوتر

 اتیتجهیز و وسایل از بخش این ورودی آن است. بخش کامپیوتر یک اصلی بخش. دارد اختیار در را مقایسه و

  این در پردازش بخش. کرد کامپیوتر وارد را ها و داده دستورات توان می آنها کمک با که شده تشکیل

                                                           
1 -Manual 
2 - Automatic 
3 - Computer 

 دهد. ( عمل تبدیل داده به اطالعات را نشان می1-1شکل )



 بخش .شود می مانجا دلخواه پاسخ به رسیدن برای الزم عملیات و گیرد می قرار تحلیل و تجزیه مورد ورودی های داده قسمت

 .دهد ارائه گوناگون های صورت به را پردازش از حاصل نتایج تواند می بخش این خروجی

 اند :قسمت تشکیل شده 4های کامپیوتری از  تمام سیستم

 1دستگاه های ورودی -1

 2دستگاه های خروجی -2

 3حافظه -3

 4واحد پرداش مرکزی -4

های  اهشوند و همچنین اطالعات قبل از نمایش توسط دستگ های ورودی قبل از عمل پردازش وارد حافظه می داده

 عنایم به انگلیسی زبان در Compute کلمه از( Computer) کامپیوتر شوند. در واحد حافظه ذخیره میخروجی 

 محاسبات خودکار انجام قابلیت که سیستمی هر جدید، کامپیوتر علوم در. است شده گرفته شمارنده و همحاسب

 .گیردمی نام کامپیوتر یک باشد دارا را ریزی برنامه قابلیت و( حسابی یا منطقی)

 تاریخچه ساخت کامپیوتر

 شکارهای تعداد ردنشم برای که گرفته اولیه هایانسان از. است داشته کار و سر حساب و اعداد با همواره انسان

 نجوم، بنیادی، یکفیز پیچیده محاسبات انجام برای که کنونی انسان تا کردندمی استفاده دست انگشتان از خود

  .گیردمی بهره کامپیوتر از یشرفتهپ داروهای ساخت و اقتصاد

 باعث آن ینپای نسبتاً سرعت و اطالعات ذخیره در وی مغز بودن محدود و محاسبه و شمارش به انسان نیاز همین

 مقایسه قابل جهان در کامپیوتری هیچ با پیچیدگی نظر از انسان مغز شک بدون گرچه .شد کامپیوترها آمدن بوجود

 نیز پایینی سرعت و شودمی خطا دچار عوامل بعضی ثیرتا تحت همواره انسان مغز که کرد توجه باید اما نیست

 .دارد محاسبات انجام در

 ابزارهای ولینا از یکی. یافت مسیح میالد از قبل سال 2500 در بتوان شاید را جهان کامپیوترهای اولین تاریخچه

 سومری چرتکه دارد، شباهت امروزی مدرن ترهایکامپیو به محاسبات انجام قابلیت نظر از که بشر دست ساخت

 .است کنونی عراق در باستان سومر تمدن به متعلق

                                                           
1 - Input Device 
2 - Output Device 
3 - Memory 
4 - Central Processing Unit 



 بنای معتقدند شناسان باستان از بعضی. شدند ساخته انسان توسط محاسبه برای دیگری ابزار دور هایگذشته در

Stonehenge استگرفتهمی قرار استفاده مورد خورشیدی تقویم یک عنوان به انگلستان در. 

 با که ساخت مکانیکی حسابی ماشین فرانسوی فیزیکدان و فیلسوف ریاضیدان، 1پاسکال بلیز ،1642 سال در

 جمع برای پدرش دفتر در حساب ماشین این از پاسکال. زدمی جمع هم با را اعداد دنده چرخ چند ترکیب

 .کردمی استفاده مالیات

 به کاربردی شکل ریاضی هایمنطق اروپا، در ریاضیات جمله از پایه علوم شکوفایی و میالدی 1۹ قرن آغاز با

 ریاضیات از قسمت این. کرد ریزی پایه را بول جبر ،2بول جورج 1۹ قرن 40 دهه در که جایی تا گرفتند خود

 .است امروزی قیطمن مدارات و دیجیتالی کامپیوترهای بنایسنگ

 ساخت اصلی ابزار به الکترونیکی و الکتریکی مدارهای منطق، و بول جبر با آن ترکیب و برق صنعت پیشرفت با

 ماشین به که کرد طراحی تئوری کامپیوتری انگلیسی ریاضیدان 3تورینگ آلن ،1۹36 در .شدند تبدیل کامپیوترها

 بعدها تورینگ ماشین منطق. داشت را مختلفی منطقی محاسبات اجرای توانایی کامپیوتر این. شد معروف تورینگ

 .شد تبدیل ماشین زبان نظریه بحث و کامپیوتر علوم در Finite State Machine به

 ساخته ABC یا Atanasoff-Berry Computer نام به جهان الکترونیکی دیجتالی کامپیوتر اولین 1۹37سال در

 .شدمی استفاده خطی دالتامع حل برای اما نبود ریزی برنامه قابل گرچه ماشین این. شد

 استفاده دلیل به کامپیوتر این اما شدند آن جایگزین دیگر کامپیوترهای زود خیلی ABC بودن ابتدایی دلیل به

 .داشت جدیدتر کامپیوترهای ساخت در زیادی تاثیر الکترونیکی هایسوییچ و 4باینری حساب از همزمان

 مبنای بر کامپیوتر این. بود ENIAC نام به جهان مدرن کامپیوتر اولین رونمایی شاهد 1۹46 سال کامپیوتر صنعت

 کامپیوتر این .بود شده طراحی متحده ایاالت ارتش موشکی هایپروژه محاسبات انجام برای و تورینگ ماشین

 کامپیوترهای اصلی اجزای اکثر شامل ENIAC. بود ریاضی پیچیده نسبتاً محاسبات انجام به قادر ریزی برنامه قابل

 هایالمپ ENIAC الکترونیکی قطعه تریناصلی .بود 7وموالتوراک و حافظه ،6شمارنده ،5ثبات جمله از مدرن

 .دادمی تشکیل را آن مدار ۹هایفالپ فلیپ و 8هاگیت اکثر که بود خالء

                                                           
1 - Blaise Pascal 
2 - George Boole 
3 - Alan Mathison Turing 
4 - Binary 
5 - Register 
6 - Counter 
7 - Accumulator 
8 - Git 
9 - Flip-flop 



 تاریخ ملی وزهم پنسیلوانیا، دانشگاه کاربردی علوم و مهندسی دانشکده در اکنون کامپیوتر این از هاییبخش

 دانشگاه ا،کالیفرنی ایالت در Mountain View شهر کامپیوتر علوم موزه لندن، علوم وزهم واشنگتن، در آمریکا

 ENIAC گرچه .دارد قرار مردم بازدید معرض در Maryland در آمریکا ارتش موزه و Ann Arbor در میشیگان

 زیاد، اربسی ایفض اشغال و بودن بزرگ جمله از بزرگی معایب اما بود بزرگ علمی پیشرفت یک خود زمان برای

 آن لنس هم کامپیوترهای و کامپیوتر این معایب از دیگر یکی .داشت محاسبات بودن محدود و پایین سرعت

 برای شدن آماده و گرم برای زیادی زمان بودن پرمصرف و بودن گران بر عالوه هاالمپ این. بود ءخال هایالمپ

  .داشتند الزم کار

 برای معماری این. شد ساخته Numen معماری یا دار حافظه هایبرنامه معماری پایه بر کامپیوترها، بعدی نسل

 EDSAC و SSEM نومن معماری پایه بر کامپیوترها اولین .شد مطرح 1نومن وون جان توسط 1۹45 در بار اولین

 دهه در 2ورزیستنترا صنعتی تولید و اختراع .شدند ساخته میالدی 40 دهه در کمبریج و منچستر هایدانشگاه در

 .کرد برابر چندین را آن پیشرفت سرعت که شد کامپیوتر صنعت در انقالبی ایجاد باعث بیستم قرن 50 و 40

 هایالمپ از اعتمادتر قابل و ترمصرفکم تر،ارزان تر،سریع کوچکتر، برابر چندین ترانزیستوری کامپیوترهای

 پیشرفت با همزمان .شد ساخته منچستر دانشگاه رد 1۹53 در ترانزیستوری کامپیوتر اولین. بودند خالء

 به منجر 3مجتمع مدارهای آوریفن ایجاد 70 دهه در. داشت سزایی به پیشرفت نیز کامپیوتر صنعت ترانزیستورها

 کامپیوتر، صنعت پیشرفت گرفتن سرعت با 70 دهه اوایل از .شد 4004 اینتل نظیر هایی4ریزپردازنده ساخت

 .گرفت قرار مردم دسترس در و شد خارج دانشگاهی البراتوارهای یفضا از آن محصوالت

 و ظرفشویی هایماشین حتی و ویدئو پخش و ضبط هایدستگاه نظیر وسایلی 80 دهه اوایل در که جایی تا

 میکروکنترل به هم لباسشویی

 .شوندمی ساخته 6هاریزپردازنده براساس که شدند مجهز هایی5

 کامپیوترهای نسل اولین که کرد طراحی BASIC نام به کاملی کامپیوتر HP شرکت میالدی 70 دهه اوایل در

 فعلی مدرن کامپیوترهای به زیادی شباهت ۹پرینتر و 8دکیبور ،7نمایشگر بودن دارا با کامپیوتر این. بود شخصی

 .داشت

                                                           
1 - John von Neumann 
2 - Transistors 
3 - Integrated circuit 
4 - CPU (Central Process Unit) 
5 - Microcontroller 
6 - Microprocessor 
7 - Monitor 
8 - Keyboard 
9 - Printer 



 این. بود 1یکیگراف رابط یک دارای که ساخت Alto نام به دیگری شخصی کامپیوتر Xerox شرکت 1۹73 در

 .بود Microsoft Windows و Mac کامپیوترهای ساخت بخش الهام گرافیکی رابط

 نویسی هبرنام قابلیت کامپیوتر این مشخصه. کرد تولید را خود 5100 مدل کامپیوتر IBM شرکت 1۹75 سال در

 ترکامپیو صنعت برای استانداردی به IBM کامپیوترهای معماری زمان آن از .بود APL و BASIC محیط در

 .شد تبدیل

 شروع که تندساخ Apple I نام به کامپیوتری  اپل شرکت بنیانگذاران وزنیاک، استیو و جابز استیو 1۹76 سال در

 استقبال اب مصرفی بازار در که شخصی کامپیوتر اولین حال این با .بود اپل توسط کامپیوتر فروش تجاری کار

 شتربی که بود شخصی کامپیوترهای ساخت شروع کامپیوتر این موفقیت .بود Commodore PET شد روبرو مردم

 کامپیوتر ترینپرفروش Commodore شرکت 1۹82 سال در .شدند طراحی گرافیکی افزارهاینرم مفهوم برپایه

 بین در هک بود کیلوبایتی 64 حافظه دارای کامپیوتر این. کرد تولید Commodore 64 نام به را زمان آن شخصی

 .بود نظیر بی دوره آن بازار در موجود مپیوترهایکا

 این به ایهسته چند هایپردازندهریز  تا کرد طی را ثابتی روند یکم و بیست قرن تا کامپیوترها پیشرفت روند

 به را پردازش دینچن زمان یک در ندستتوانمی هسته چند بودن دارا با هاریزپردازنده این. شدند وارد صنعت

 قابل یوترهایکامپ در ابتدا هاریزپردازنده این تا شد باعث باال سرعت و کم مصرف .دهند انجام موازی صورت

 .گیرند قرار استفاده مورد شخصی کامپیوترهای انواع همه سپس و حمل

 نسل های مختلف کامپیوتر

 : م کردل تقسیبا توجه به تاریخچه ساخت و استفاده از کامپیوتر، نسل کامپیوتر ها را می توان به شش نس

 ( :2نسل اول )المپ خالء -1

مورد  1۹55تا  1۹44همانطور که قبالً هم بیان شد در ساخت این کامپیوتر ها از المپ خالء استفاده شد و از سال 

ها به سرعت  یوترشمسی ساخته شدند. اما به دالیل زیر این کامپ 1330استفاده قرار می گرفتند. یعنی قبل از دهه 

 ه شدند :کنار گذاشت

 کردند. ضای زیادی را اشغال میها بسیار بزرگ بود و ف اندازه این کامپیوتر -1

 ه جهت استفاده از المپ خالء به نیروی برق زیادی نیاز داشتند.ب -2

 شد به وسایل خنک کننده قوی نیاز داشتند. های خالء ایجاد می ر المپدبه علت گرمای زیادی که  -3

                                                           
1 - GUI (Graphic Unit Interface) 
2 - Vacume Tube 



د ها بسوز شد امکان داشت در حین محاسبات این المپ د میهای خالء ایجا که در المپ به علت گرمای زیادی -4

 شد. بایستی تمامی محاسبات از سرگرفته می و در نتیجه می

 ستفاده از وسیله گران قیمتی مثل المپ خالء قیمت این محصول بسیار باال تمام می شد.مسلماً با ا -5

 18000 متر مربع مساحت بود و 170تن وزن،  30بود که دارای  ENIAC های این نسل یکی از اولین کامپیوتر

 کیلو وات انرژی الکتریکی نیاز داشت. 150المپ خالء در آن به کار رفته بود و به 

 ( :1نسل دوم )ترانزیستور -2

از  نیز تحول عظیمی در صنایع الکترونیکی رخ داد و در کامپیوتر ها 1۹50با اختراع ترانزیستور در سال 

سرعت  وتر  یینها دارای حجم کمتر و مصرف انرژی پا ها به جای المپ خالء استفاده شد. این کامپیوتر ترانزیستور

استفاده  (RAM)های مغناطیسی به عنوان حافظه اصلی  ها برای اولین بار از حلقه باالتر بودند. در این کامپیوتر

 شمسی مورد استفاده قرار گرفتند.  1340تا  1330ها در سال  شد. گفتنی است این کامپیوتر

 ( :2نسل سوم )مدارات مجتمع -3

امل شدارات ها کاهش یافت و سرعت آنها افزایش یافت. چرا که این م های مجتمع، حجم کامپیوتر با اختراع مدار

ور ستانزیبیش از صد عنصر منطقی بوده که هر عنصر منطقی خود شامل چندین عنصر الکترونیکی مثل دیود و تر

 اند. دهشمتر مربع کنار یکدیگر چیده  هستند و به روش خاصی بر روی صفحاتی از جنس سیلیکون در چند سانتی

 باشد.  ها می و این خود نشان دهنده میزان کوچک شدن کامپیوتر

سترش های ساخت یافته نیز موجب افزایش سرعت این نسل و به طبع گ همچنین در این نسل گسترش نرم افزار

کرد و تا سال  به بازار ارائه IBM 360با نام  1۹60در سال  IBMا شد. اولین کامپیوتر از این نسل را شرکت آنه

 گرفت. در مراکز تجاری مورد استفاده قرار می 1۹70

 ها( :  نسل چهارم )ریز پردازنده -4

و  ها آغاز شد ندهساخت ریزپرداز VLSIتر شدن مدارات مجتمع به واسطه فناوری  با متراکم 1۹70در سال 

، 80286، 8086 توان به خانواده ها می کامپیوتر به عنوان یک کاالی خانگی راهی بازار شد. از جمله ریزپردازنده

 و... اشاره کرد. 80386

 های هوشمند( : نسل پنجم )کامپیوتر -5

 د، که شژاپن مطرح  ها به طور جدی توسط با گسترش نظریه منطق فازی ایده ساخت این کامپیوتر 1۹80از سال 

                                                           
1 - Transistor 
2 - Integrated Circuit 



های انسانی است. براین اساس در تکنولوژی ساخت این  تالشی در جهت ساخت کامپیوترهایی با ویژگی

شد که کامپیوتر قادر به انجام اعمالی چون استنباط و استدالل کردن باشد. ای باید عمل می کامپیوترها به گونه

و  ها است ولی ساخت آن دور از دسترس نیست؛ چنانکه شرکت ها ساخته نشدهگرچه هنوز کامپیوتری با این ویژگی

 موسسات زیادی در حال کار کردن بر روی آنها هستند.

 نسل ششم )کامپیوترهای انسان نما( : -6

در این نسل هدف بر آن است که در ساخت کامپیوتر فعالیت مغز انسان به طور کلی کپی برداری شود. چه بسا 

رای قدرت درک حواس پنچ گانه انسان و اعمالی از این دست باشند. مسلماً سرعت، کامپیوترهای این نسل دا

 های دقت و هوشمندی این نسل از کامپیوترها قابل باور نبوده و دارای ساختمان و مدارات پیچیده تری نسبت به نسل

 قبل از خود هستند.

 انواع کامپیوتر از نظر قدرت پردازش و کاربرد

 .شوندمی تقسیم دسته چهار به آنها قابلیت و امکانات وسعت و پردازش قدرت اساس بر عموماً امروزه کامپیوترها

 : (Super Computers) ابرکامپیوترها -1

 .شودمی اطالق جهان های کامپیوتر ترینگران و بزرگترین ،ترینقدرتمند ،ترینسریع به که است اصطالحی

 است شده نصب جهان سراسر در کمی تعداد و شمارند انگشت هانج در کامپیوترها نوع این سازنده هایشرکت

 چنین .گیرندمی قرار استفاده مورد تحقیقاتی و علمی عظیم هایپروژه و دفاعی ،فضایی امور در بیشتر که

 .Cray sv1و  Cray-1مانند  دارند نیاز برق وات کیلو صد چند به کردن کار برای هاییکامپیوتر

 : (Mainframe Computers) گبزر کامپیوترهای -2

 که هاییدانشگاه و هاوزارتخانه مانند های دولتی مکان و ،تجاری بزرگ هایشرکت در بیشتر هارکامپیوت نوع این

 هزاران که دارند را قابلیت این همچنین .شودمی استفاده است زیاد بسیار  پردازش برای اطالعات حجم آنها در

 .کنند اجرا را مختلف برنامه چندین و شده متصل هاآن به همزمان صورت به نفر

 : (Mini Computers) کوچک کامپیوترهای -3

 روندمی کار به است متوسط آنها کارهای تنوع و پردازش برای اطالعات حجم که جاهایی در هاکامپیوتر این

 .دانشگاهی و ،دولتی ،تجاری مراکز:  مانند

 : (Personal Computers) شخصی  کامپیوترهای.  4

  هارده دیگر به نسبت موجود کامپیوترهای ترینمصرف پر و ترینقدرت کم ،ترین کوچک ،شخصی کامپیوترهای



 و.... Notebook ،Lotop. مثل شوندمی عرضه مختلفی هایاندازه و اشکال در خود و هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم

 عدد نویسیآشنایی با سیستم های 

 ای دیجیتاله آشنایی با سیستم

 سازی های ذخیره مروری بر واحد

 «های اعداد سیستم»مبناها 

 تبدیل مبناها و اعمال ریاضی مبناها

 های حافظه به یکدیگر های استاندارد و تبدیل واحد انواع کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سیستم های دیجیتال

دوره تکنولوژی فعلی را عصر  ای دارند و به این دلیلدر زندگی روزانه بشر نقش برجسته 1های دیجیتالسیستم

های فضایی، اعمال  های دیجیتال در مخابرات، تجارت، کنترل ترافیک، هدایت سفینهنامند. سیستمدیجیتال می

 هایاز تلفن امروزهروند. های تجاری، صنعتی و علمی به کار می جراحی، هواشناسی، اینترنت و بسیاری از دیگر زمینه

های های دیجیتال، و البته کامپیوترهای چند منظوره دیجیتال، دوربینیتال، دیسکهای دیجدیجیتال، تلوزیون

 ای شود. مهمترین خاصیت یک کامپیوتر دیجیتال، همگانی بودن آن است. کامپیوتر می تواند رشتهدیجیتال استفاده می

تواند برنامه یا داده  کاربر میدنبال نماید.  کنند های مفروض عمل می از دستورات به نام برنامه را که روی داده

توانند عملیات  خود را طبق نیاز انتخاب و اجرا کند. به علت این انعطاف، کامپیوتر های همه منظوره دیجیتال می

 ها انجام دهند. پردازش اطالعات را در محدوده وسیعی از کاربرد

که  ایاطالعاتی است. هر مجموعه 2ر گسستههای دیجیتال توانمندی آنها در دستکاری عناصهای سیستمیکی از ویژگی

 10هایی از عناصر گسسته عبارتند از به تعداد متناهی از عناصر محدود باشد اطالعات گسسته را داراست. مثال

های دیجیتال اولیه برای محاسبات مربع بازی شطرنج. کامپیوتر 64ورق بازی،  52حرف الفباء،  26رقم دهدهی، 

ند. در این حال، عناصر گسسته به کار رفته، ارقام بودند. نام دیجیتال یا رقمی از این مفهوم رفتعددی به کار می

های فیزیکی به نام سیگنال نشان داده حاصل شده است. عناصر گسسته اطالعاتی در یک سیستم دیجیتال با کمیت

الکترونیکی به نام ترانزیستور در  ولتاژ و جریان. وسایل های الکتریکی عبارتند از3ترین سیگنالشوند. رایجمی

ها در بسیاری از روند. سیگنالکنند به طور چشمگیری به کار میها را پیاده سازی میمداراتی که این سیگنال

اند. یک رقم گویند دودوییهای دیجیتال الکترونیک امروزی تنها دو مقدار را دارا هستند و بنابراین میسیستم

 هایها به نام کد. عناصر گسسته اطالعاتی با گروهی از بیت1و  0شود دو مقدار دارد : ه میدودویی که بیت خواند

با به  شوند.در سیستم اعداد دیجیتال با کد چهار بیتی نشان داده می 9تا  0شوند. مثالً ارقام دهدهی دودویی نمایش داده می

شوند و سپس در های گسسته تعریف میش سمبلها برای نمایهایی از بیتکارگیری تکنیک های مختلف، گروه

گیرند. در نتیجه، یک سیستم دیجیتال سیستمی است که توسعه یک سیستم در دیجیتال مورد استفاده قرار می

 کند.عناصر گسسته اطالعاتی به شکل دودویی را در درون دستکاری می

شوند. به عنوان مثال یک های پیوسته حاصل می آیندبرداری فر اند و یا از نمونه های اطالعاتی یا ذاتا گسستهکمیت

لیست حقوق ذاتا یک فرآیند یا رویداد گسسته بوده و حاوی نام کارمند، شماره تامین اجتماعی، حقوق هفتگی، 

                                                           
1 - Digital 
2 - Discrete 
3 - Signal 



 ها(، مالیات بردرآمد و غیره است. پرداختی به یک کارمند با استفاده از مقادیر داده گسسته مانند حروف الفبایی )نام

گردد. از طرف دیگر یک محقق ممکن است ( پردازش می$های خاص )مانند ها یا سمبل قام )حقوق(، و نمادار

یک پدیده را به صورت پیوسته مشاهده کند، ولی فقط مقادیر خاصی را به صورت جدول ثبت نماید. بنابراین فرد 

سازد. در بسیاری از از عناصر گسسته می نماید ولی هر کمیت در جدول رابرداری میمحقق داده پیوسته را نمونه

برداری از یک فرآیند به طور خودکار به وسیله دستگاهی به نام مبدل آنالوگ به دیجیتال انجام حاالت نمونه

 شود.می

های اصلی یک کامپیوتر عبارتند از بهترین مثال از یک سیستم دیجیتال، کامپیوتر دیجیتال همه منظوره است. بخش

های وارده، خارج ها و دادهخروجی. واحد حافظه برنامه –ه، واحد پردازش مرکز و واحد های ورودیواحد حافظ

ها را برحسب کند. واحد پردازش مرکزی اعمال محاسباتی و دیگر عملیات روی دادهشونده و میانی را ذخیره می

اند توسط وسایل سیله کاربر آماده شدههایی که به وها و برنامهدهد. دادهآنچه در برنامه مشخص شده، انجام می

محاسبات را یابند. یکی وسیله خروجی مثل چاپگر نتایج حاصل از ورودی مانند صفحه کلید به حافظه انتقال می

  .خروجی وصل شود –تواند به چندین وسیله ورودیدهد. یک کامپیوتر دیجیتال میدریافت کرده و به کاربر ارائه می

تواند محاسبات ریاضی را انجام دهد، بلکه قادر است اعمال تال دستگاهی توانمند است که نه تنها مییک کامپیوتر دیجی

 ریزی شود. تواند جهت تصمیم گیری براساس شرایط داخلی یا خارجی برنامهمنطقی را هم اجرا نماید. به عالوه می

 

 

 

 

 

 

 
 

 

( شمای تشکیالتی یک کامپیوتر دیجیتال را نشان می دهد.2-1شکل )  



 مروری بر واحد های ذخیره سازی 

 ظرفیت گیری اندازه واحد بایت واقع در .اید شنیده را بایت و بیت همانند اصطالحاتی با حتماً کنید می کار کامپیوتر با اگر

 دهنده نمایش های برنامه توسط ها فایل لیست مشاهده زمان در. باشد می... و ها دیسک فالپی دیسک، هارد اصلی، حافظه

 این» مشابه عباراتی با کامپیوتر یک تهیه زمان در حتماً. گردد می مشخص بایت توسط نیز فایل یک ظرفیت ها، فایل

 گیگابایت 40 ظرفیت با دیسک هارد و مگابایت 256 ظرفیت با حافظه ،1پنتیوم بیتی 32 پردازنده یک دارای کامپیوتر

 شناخت رهگذر این از تا پرداخته موارد این از یک هر مفهومی بررسی به بخش این در. «اید داشته برخورد است،

 .آید بوجود آنها به نسبت بیمناس

 می گفته بیت کند ذخیره خود در را 1 یا 0 تواندمی که دهیآدرس قابل غیر حافظه واحد کوچکترین : به 2بیت

 گاه هر نتیجه در .آید می وجود به کلید یک شدن روشن یا خاموش با که است واحد یک بیت حقیقت در .شود

 ساختار به که بالعکس یا و .بود خواهد صفر محتوی بود خاموش اههرگ و است یک محتوی بیت بود روشن کلید

 .دارد بستگی کامپیوتر

 می گفته بایت یک باشد ها بیت از ای دسته شامل و باشد دهی آدرس قابل که حافظه واحد کوچکترین : به 3بایت

 ذخیره خود در را 255 تا 0از تواند می بایت هر شود می تشکیل بیت هشت از بایت یک ها کامپیوتر اکثر در .شود

 .کند

 0 از تواندمی است بایت دو شامل که کلمه یک نتیجه در .شودمی گفته کلمه یک بایت دو هر به : 4کلمه تعریف

 .کند ذخیره خود در را 65535 تا

 .گویندمی کیلوبایت یک را بایت 1024هر : 5کیلوبایت تعریف

 .گویند می بایتمگا یک را کیلوبایت 1024هر : 6مگابایت تعریف

 .گویند می گیگابایت یک را مگابایت 1024هر : 7گیگابایت تعریف

 .گویند می ترابایت یک را گیگابایت 1024 هر : 8ترابایت تعریف

 .گویند می اگزابایت یک را ترابایت 1024 هر : ۹اگزابایت تعریف

                                                           
1 -pentiuom 
2 - Bit 
3 -Byte 
4 - Word 
5 - Kilobyte 
6 - Megabyte 
7 - Gigabyte 
8 - Terabyte 
9 - Exbyte 



 مبناها )سیستم های( اعداد

پایه( عدد مبنای ) rعدد مورد نظر بوده و  Aنشان داد که در آن توان  می r(A)هر عدد را در هر مبنا به شکل 

 واند هر عددی باشد، اما مبناهای پرکاربرد عبارتند از :تمی  rاست. 

 .B(A)یا   )A(2هستند :  )0  ,1()دو دویی( که ارقام آن  1یا باینری 2الف( مبنای 

 .)A(0یا  )A(8هستند :  )0  ,1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6  ,7()هشت هشتی( که ارقام آن  2یا اُکتال 8ب( مبنای 

هستند :  )0  ,1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6  ,7  ,8  ,9()دهدهی یا اعشاری( که ارقام آن  3یا مبنای دسیمال 10ج( مبنای 

10)A(  یاD(A)  یاA. 

 )A , B , C , D , E , F,  9 , 8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1,  0()شانزدهی( که ارقام آن  4دسیمالیا هگزا 16( مبنای د

 .H(A)یا  )A(16:  هستند

 6و  7 , 5اد گر اعدشود، مثالً ا با کنار هم قرار گرفتن هر کدام از ارقام بیان شده در هر مبنا، یک عدد تشکیل می

 در مبنای دهدهی است، یعنی  657کنار هم قرار گیرند معادل عدد 
010*  7+  110*  5+  210*  6=  7+  50+  600=  657 

 به صورت زیر وجود دارد : rدر مبنای  Aبه طور کلی برای هر عدد  
n-* r n-+ ... + a 1-* r 1-+ a 0* r 0+ a 1* r 1+ ... + a 1-nr *1 -na + n+ r n= a r(A) 

 توان به صورت زیر نوشت : را در مبنای دهدهی می 8753.4مثال : عدد 
1-10*  4+  010*  3+  110*  5+  210*  7+  310*  8=  10)8753.4( 

 توان چنین نوشت : را در مبنای اکتال می 7327.65مثال : عدد 
2-8*  5+  1-8*  6+  08*  7+  18*  2+  28*  3+  38*  7=  8)9327.65( 

 توان چنین نوشت : را در مبنای باینری می 101001.01مثال : عدد 
2-2*  1+  1-2*  0+  02*  1+  12*  0+  22*  0+  32*  1+  42*  0+  52*  1=  2)101001.01( 

 توان چنین نوشت : دسیمال میرا در مبنای هگزا A3F08.B2مثال : عدد 
2-+ 2 * 16 1-+ B * 16 0+ 8 * 16 1+ 0 * 16 2+ F * 16 3+ 3 * 16 4= A * 16 16(A3F08.B2) 

شخص یک ارزش مکانی )وزن( مها موقعیت مکانی هر رقم دارای  شود. در این سیستم همانطور که مشاهده می

پس  شود و این ارزش مکانی خود توانی از مبنای آن سیستم عددی است. است که به آن رقم نسبت داده می

 توان بدین صورت نوشت : های مکانی ارقام در سیستم های عددی مختلف را می ارزش

 : مبنای باینری ...202122232.-3-22-21...

                                                           
1 - Binary 
2 - Ocatal 
3 - Decimal 
4 - Hexadecimal 



 مبنای اکتال : ...808182838.-3-82-81...

 : مبنای دهدهی ...10010110210310.-3-102-101…

 : مبنای هگزادسمیال ...116216316 16016.-3-162-161...

 تبدیل مبناهای مختلف به مبنای دهدهی

شود. روش ه نام روش ارزش مکانی استفاده میبرای تبدیل اعداد در مبناهای مختلف به مبنای دهدهی از روشی ب

های مورد نظر هی باید ارزش مکانی هر یک از رقمکه برای تبدیل هر عدد به مبنای دهد کندان میارزش مکانی بی

 را نوشته و رقم مورد نظر را در آن ضرب کرده و حاصل را با هم جمع کرد.

 در مبنای باینری، معادل چه عددی در مبنای دسیمال است؟ 1010.10مثال : عدد 

 

 در مبنای اُکتال را بیابید؟ 2730.4مثال : معادل دسیمال عدد 

 

 معادل چه عددی در مبنای اعشاری است؟ HF)65(Bمثال : عدد 

 

 تبدیل مبنای دهدهی به مبناهای دیگر

شود. یعنی عدد مورد نظر را بر روش تقسیم های متوالی استفاده میبه منظور تبدیل عدد دهدهی به مبناهای دیگر از 

 کنند تا خارج قسمت به صفر برسد. ی تقسیم میمبنای خواسته شده به طور متوال

نکته! برای تبدیل عدد دهدهی ممیزدار به مبناهای دیگر، قسمت صحیح را با تقسیم های متوالی و قسمت اعشاری را با 

 آید. استفاده از ضرب های متوالی در مبنای مورد نظر بدست می

 دهند. یابند، به ترتیب از باال به پایین کنار هم قرار می ل میهای متوالی اعدادی را که به پشت ممیز انتقا در روش ضرب

 را به مبنای باینری تبدیل کنید. 25.625مثال : عدد 

 2 ÷ 25  12 =، جواب تقسیم1باقیمانده 

 6 = 2 ÷ 12، جواب تقسیم 0باقیمانده 

 3 = 2 ÷ 6، جواب تقسیم 0باقیمانده 



 1 = 2 ÷ 3، جواب تقسیم 1باقیمانده 

0.625 * 2 = 1 .25 ---1 
0.25 * 2 = 0.5 --- 0 
0.5 * 2 = 1 --- 1 

)111001.10= ( 10)25.625( 

 را بیابید. 156مثال : معادل اُکتال عدد 

 19 = 8 ÷ 156، جواب تقسیم 4باقیمانده 

 2 = 8 ÷ 19، جواب تقسیم 3باقیمانده 

 0 = 8 ÷ 2، جواب تقسیم 2باقیمانده 

8)234= ( 10)156( 

 را بیابید. 879زادسیمال عدد مثال : معادل هگ

 54 = 16 ÷ 879، جواب تقسیم 15باقیمانده 

 3 = 16 ÷ 54، جواب تقسیم 6باقیمانده 

 0 = 16 ÷ 3، جواب تقسیم 3باقیمانده 

H(36F)=  16)879( 
 های خاص در تبدیل مبناها روش

نای ده، تبدیل عدد به مبنای ترین روش برای تبدیل هر عدد در مبنای غیر دهدهی به مبنای دیگر غیر از مب کلی

 8را به مبنای  )A(2دهدهی و سپس تبدیل از مبنای دهدهی به مبنای خواسته شده است. مثالً اگر بخواهید عدد 

های را از روش تقسیم )A(10تبدیل کرده و سپس  )A(10را از روش ارزش مکانی به  )A(2تبدیل کنید، ابتدا 

 شود.تبدیل می )A(8متوالی به 

در زیر بیان شده تبدیل انجام  تری کههای آسانهای خاص وجود دارد که از روشر حالت کلی فوق، حالتاما د

 گیرد.می

 : الف( تبدیل از مبنای اُکتال به باینری و بالعکس

به صورت سه رقمی  های عدد داده شده در مبنای اُکتال راباینری، معادل باینری تک تک رقم در تبدیل اُکتال به

 آید.، عدد اُکتال خواسته شده بدست میویسند، سپس از کنار هم قرار دادن آنهانمی

 را به مبنای باینری تبدیل کنید. )673.54(8مثال : عدد 
6 = 110 
7 = 111 
3 = 011 
5 = 101 
4 = 100 



2)100 101.  011 111 110= ( 8)673.54( 

 ا بنویسید.ر )110 001 101 011  .011 111(2مثال : معادل اُکتال عدد 
6 = 110 
1 = 001 
5 = 101 
3 = 011 
7 = 111 

8)6153.37= ( 2)111 011.  011 101 001 110( 

های قبلی معادل ارقام را به صورت سه رقمی نوشتید یا سه رقم سه رقم از سمت نکته! دلیل اینکه در تبدیل

یعنی هر رقم اُکتال معادل سه رقم   8  =32راست به چپ جدا کردید آن است که در مبنای اُکتال )هشت( دارید : 

 باینری است.

های عدد )به صورت سه رقم سه رقم( در آخر با یک یا دو رقم برخورد کنید نکته! ممکن است در جداسازی رقم

که در این صورت برای تبدیل آنها به سه رقم، به تعداد کمبود رقم ها، برای قسمت صحیح صفر در سمت چپ و 

 دهید.صفر در سمت راست قرار می اعشاری برای قسمت

 را بنویسید. )10111001.01111(2مثال : معادل اُکتال عدد 
8)271.36= ( 2)110 011.  001 111 010( 

که نکته! برای تبدیل اعداد در حالت فوق و تبدیل های بعدی احتیاج به دانستن معادل باینری اعداد اعشاری است 

یعنی  8 , 4 , 2 , 1توان به صورت زیر نوشت البته می توان از روش میگرفت. برای این کار  باید با مرور و تمرین آنها را فرا

 روش کد نیز استفاده کرد و این اعداد را یافت.
0 = 0 
1 = 1 
2 = 10 
3 = 11 
4 = 100 
5 = 101 
6 = 110 
7 = 111 
8 = 1000 
9 = 1001 
A = 1010 
B = 1011 
C = 1100 
D = 1101 
E = 1110 
F = 1111 

 



 : ب( تبدیل از مبنای هگزا دسیمال به باینری و بالعکس

 نویسند. های عدد داده شده را به صورت چهار رقمی میهگزا دسیمال به باینری تک تک رقمدر تبدیل عدد از مبنای 

ری به بنای باینآید و در تبدیل عدد از مل باینری عدد داده شده به دست میسپس از کنار هم قرار دادن آنها معاد

های عدد باینری داده شده را چهار رقم چهار رقم از سمت ممیز به سمت راست و به چپ هگزا دسیمال، رقم

گزا دسیمال خواسته نویسند. سپس از کنار هم قرار دادن آنها، عدد هو معادل هگزا دسیمال آنها را می جدا کرده

 آید.شده به دست می

 ینری تبدیل کنید.را به مبنای با HD)90.5(Fمثال : عدد 
B= (111110010000.01011101) H(F90.5D) 

 را بدست آورید. )B)01010011111001.11مثال : معادل هگزا دسیمال عدد 
H= (14F9.C) B)1100.  1000 1111 0100 0001( 

از  های قبلی معادل ارقام را به صورت چهار رقمی نوشتید یا چهار رقم چهار رقمنکته! دلیل اینکه در تبدیل

، یعنی هر رقم هگزا 16  =42سمت راست به چپ جدا کردید آن است که در مبنای هگزا )شانزدهی( دارید : 

 معادل چهار رقم باینری است.

 را در مبنای اُکتال بنویسید. )B8FE.3(16مثال : معادل عدد 
2)110 100 101.  000 101 111 111= ( 16)F E 8 . B 3( 

 را بنویسید. )764.53(8عدد مثال : معادل هگزا دسیمال 
16)1F4.AC= ( 2)1100 1010.  0100 1111 1= ( 16)764.53( 

 را بیابید. X، عدد )X= ( 6)254(8مثال : در تبدیل مبنای 
10)106= ( 72+  30+  4=  26*  2+  16*  5+  06*  4=  6)254( 

 13 = 8 ÷ 106، جواب تقسیم 2باقیمانده 

 1 = 8 ÷ 13، جواب تقسیم 5باقیمانده 

X = 152 ---- 8)152= ( 10)106( 

 هااعمال ریاضی در مبنا

کند. وقتی از مبنایی غیر ی اعداد دهدهی حاکم است پیروی میاز همان قواعدی که برا rاعمال ریاضی در مبنای 

 رقم مجاز آن مبنا مورد استفاده قرار گیرد. rشود باید دقت کرد تا فقط استفاده می 10از 

 :ریاضی در مبنای باینری  مثال : اعمال

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 چه عددی می شود؟ 101بر  11111111مثال 
) + 12*  1() + 22*  1) + (32*  1) + (42*  1) + (42*  1) + (52*  1) + (62*  1) + (72*  1= ( 2)11111111(

255=  1+  2+  4+  8+  16+  32+  64+  128) = 02*  1( 
5=  1+  0+  4=  02*  1+  12*  0+  22*  1=  2)101( 

2)110011= ( 10)51= ( 5 ÷ 255 

 مثال : اعمال ریاضی در مبنای اُکتال )هشت(

 

 

 
 

 
 

 

 مثال : اعمال ریاضی در مبنای هگزا دسیمال )شانزده(

 

 

 

 

 

 

 



 متمم ها )مکمل ها(

 rروند. در هر مبنای ر مییا عملیات منطقی به کاهای دیجیتالی برای ساده کردن عمل تفریق ها در کامپیوتر مممت

 دو نوع متمم برای هر سیستم وجود دارد :

 متمم مبنا یا پایه -1

 (r – 1متمم مبنا یا پایه کاهش یافته )متمم  -2

 16دارای دو متمم  16است. مبنای  9و  10دارای دو متمم  10است. مبنای  1و  2مثال : مبنای دو دارای دو متمم 

 است و... 15و 

 برابر است با : Mبیتی(  nرقمی ) nعدد  r – 1و متمم  rم متمتعریف : 

M – nr  متمم =r 

M – (1 – nr = )1 – M – nr ( =1 –  متممr متمم = )1-r  

 را در نظر بگیرید. 1010مثال : عدد 

M = 1010  و چون چهار رقمی است لذاn = 4. 

 2= متم  42 – 1010=  10000 – 1010=  0110

 1= متم  )42 – 1 (– 1010=  1111 – 1010=  0101

 : 2و  1روش دیگر یافتن متمم 

شود یعنی صفرها را با یک د صحیح و چه اعشاری( را معکوس میهای عدد )چه عد: کلیه رقم 1یافتن متمم  -1

 شود.ها به صفر تبدیل میو یک

 شود.جمع می 1با  1: متمم عدد  2یافتن متمم  -2

 شاری هم داشت باید یک را با قسمت اعشار جمع کرد نه با قسمت صحیح.نکته! اگر عدد داده شده قسمت اع

 1کنید )اعشار داشت یا نداشت فرقی ندارد(، تا وقتی به : از سمت راست حرکت می 2روش دیگر یافتن متمم 

چه  آن را چه صفر و های بعد ازه رسیدید آن را نوشته و بقیه رقمک 1نویسید، به اولین نرسیدید صفرها را می

 کنید.یک، معکوس می

 را بیابید. 101.01عدد  2و  1مثال : متمم 

 010.10کلیه رقم ها را معکوس می کنند :  1برای یافتن متمم 

 010.11جمع می کنند :  1را با  1، متمم 2برای یافتن متمم 



را  بقیه ارقامکه رسیدید آن را نوشته و  1: از سمت راست حرکت کرده، به اولین  2روش دیگر یافتن متمم 

 معکوس کنید.

 101.01 ------- 2متمم  ------ 010.11

 :  10و  9روش تستی یافتن متمم 

 شود.کم می 9: کلیه رقم های عدد )چه صحیح و چه اعشاری( از  9یافتن متمم  -1

 کنند.جمع می 1عدد را با  9: متمم  10یافتن متمم  -2

 را با قسمت اعشاری جمع نه با قسمت صحیح. 1د نکته! اگر عدد داده شده اعشار هم داشت بای

کنید )اعشار داشت یا نداشت فرقی ندارد(. تا وقتی : از سمت راست عدد حرکت می 10روش دیگر یافتن متمم 

و بقیه ارقام  10نویسید، به اولین رقم غیر صفر که رسیدید آن را از اولین رقم غیر صفر نرسیدید، صفرها را می به

 شود.کم می 9ا از بعد از آن ر

 را بیابید. 245.06عدد  10و  9مثال : متمم 

 کنند :کم می 9برای متمم کلیه ارقام را از 
999.99 
-245.06 
--------- 
754.93 

 : 10برای محاسبه متمم 

 کنند :جمع می 1را با  9روش اول : متمم 
754.93 

1        + 

---------- 
754.94 

 

کنند و بقیه کم می 10را از  6، رقم اول غیر صفر یعنی (245.06)حرکت کرده  روش دوم : از سمت راست عدد

 کنند :کم می 9رقم ها را از 
999.910 

245.06   - 

------- 
754.94 

 
 



 هامبنای ریاضی رایانه

اشد. ب حالته بسیار راحت تر از مبناهایی دیگر می 2باشد زیرا ساخت مدارات  ها مبنای دو میمبنای ریاضی رایانه

باشد و ممکن است حاالت مختلفی داشته  که در خارج از رایانه وجود دارد به صورت باینری نمی هایی اما داده

درآورید باید از قبل توسط  1ها را به فرم قابل فهم برای رایانه یعنی به صورت باینری باشد برای اینکه داده

 گویند. می 2که به این کار کدگذاری جداولی برای هر داده مختلف یک معادل دودیی تعریف کنید

 های استانداردانواع کد

بیت دو دویی  4به وسیله  )0 – 1 – 2 -  ....– 9(: در این سیستم کد گذاری فقط اعداد دسیمال  3BCDکد  -1

 1-2از جدول هر عدد معادل دودویی تک تک ارقام آن عدد را  BCDشوند. در این روش برای نوشتن کد کد می

 نویسند.ورده و کنار هم میبدست آ

 چیست؟ 37عدد  BCDمثال : کد 
7 = 0111 
3 = 0011 

BCD)00110111= ( 10)37( 

 37 عدد 2عدد متفاوت است برای درک بیشتر معادل مبنای  2با مبنای  کامال BCDنکته! دقت کنید که کد 

 شود :بررسی می

 1 = 2 ÷ 37، جواب تقسیم 1باقیمانده 

 9 = 2 ÷ 18قسیم ، جواب ت0باقیمانده 

 4 = 2 ÷ 9، جواب تقسیم 1باقیمانده 

 2 = 2 ÷ 4، جواب تقسیم 0باقیمانده 

 1 = 2 ÷ 2، جواب تقسیم 0باقیمانده 

2)100101= ( 10)37( 
 

 

 

                                                           
1 - Binary 
2 - Coading 
2 - Binary Coded Data 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مثال کد روبرو معادل چه عددی است؟

 BCD)010110010001( 

 8421از وزن  کنید و با استفاده از جدل یا با استفادهرقم جدا می 4رقم  4از سمت راست  برای حل این مساله

 نویسید.معادل هر دسته را می
0001 = 1 
1001 = 9 
0101 = 5 

10)591( 

 وسایل ،کامپیوترها در اسکی کدهای ،است انگلیسی الفبای اساس بر کاراکتری ترتیب یک:  1کد اسکی -2

 کاراکتر مجموعه تمام. شود می استفاده متون نمایش برای ،دارد سروکار متن با که دیگری وسیله هر و ارتباطی

 شده، استفاده بیت هشت از کد این در  .گیرند می نشات اسکی از( U.T.F و Unicode مانند) جدید نسل های

                                                           
1 - American Standard Code for Information Interchange 

BCD  

(8 4 2 1) 

 دسیمال

(0 0 0 0) 0 

(0 0 0 1) 1 

(0 0 1 0) 2 

(0 0 1 1) 3 

(0 1 0 0) 4 

(0 1 0 1) 5 

(0 1 1 0) 6 

(0 1 1 1) 7 

(1 0 0 0) 8 

(1 0 0 1) 9 

 . را نشان می دهد BCD( کد های 1-2جدل )



 بیتی چهار قسمت دو به بیت هشت این بندی کرد. توان کد عالمت مختلف را می 82  =256بیت،  هشت با بنابراین

 می باشد. مثالً : Numeric bitو چهار بیت سمت راست  Zone bit چپ سمت بیت چهار شده، تقسیم

 
 

 

 
 

 با رابطه در. است صفر بیت پنجمین بزرگ حروف در اما است، یک بیت مینپنج همواره کوچک حروف در

 : است شده کدبندی زیر صورته ب هم اعداد

 

 

 
 

های  ز کداحالت مختلف  n2بیت می توان  nباشد. با تا بیشتر از خود رقم عدد می H30نکته! کد اسکی هر رقم 

ل حالت به صورت از قب 128تلف وجود دارد که حالت مخ 256دودویی تولید کرد. بنابراین در کد اسکی 

ستفاده توان برای زبان های دیگری ا حالت برای آن بدون استفاده است که می 128تعریف شده وجود دارد و 

 شود. ها استفاده میاغلب از کد اسکی برای ریز رایانهکرد. 

 یک ،ه استشد معرفی 31۹6 سال در IBM شرکت توسط که EBCDIC کدبندی:  EBCDIC)1( ابسیدیککد 

های ها و عالئم زبانآورد و قادر است تمام نشانهحالت مختلف را بوجود می 256و  است بیتی 8 کدبندی جدول

 مختلف دنیا را به صورت کد تبدیل کند.

م زبان ها و عالئانهآورد و قادر است تمام نشحالت را بوجود می 65536بیتی است و  16: کد  UNICODEکد 

 ختلف دنیا را به صورت کد تبدیل کند.های م

 بیت نیاز است. در صورتی که روابط زیر صحیح باشد : nداده مختلف به  Mنکته! برای کد کردن 
nM < = 2 

 از است : داقل به چند بیت دودویی نیکتاب است ح 4000مثال : برای کد کردن کتاب های یک کتابخانه که دارای 
n2   4000 

 n = 12  122< =  2   4000 
4000 < = 4096 

                                                           
1 - Extended Binary Coded Decimal Interchange code 



 بیت نیاز است. 12حداقل به 

ها براین واحد اصلی حافظه در رایانهکنند بناعات بیشتر از کد اسکی استفاده میها برای ذخیره اطالچون رایانه

بایتی باشد و بسته  4یا  2یا  1تواند است که می Wordها بیت است واحد دیگر حافظه 8باشد که معادل بایت می

 تواند پردازش کند.ی است که پردازشگر در یک لحظه میتعداد بیت Wordبه نوع پردازشگر است. یک 

 هم گفته شد واحد های دیگر حافظه عبارتند از : کیلوبایت، مگابایت، گیگابایت و ترابایت. همانطور که قبال
40T = 2    30G = 2    20M = 2    10K = 2 

 رهای حافظه به یکدیگدیل واحدتب

های حافظه به یکدیگر بهتر است که حافظه را به کوچکترین واحد یعنی بایت تبدیل کنید که در برای تبدیل واحد

 دهید.را قرار می 102به جای کیلو مقدار  شود. مثالی هر واحد معادل آن قرار داده میاین روش به جا

 باشد؟مگابایت چند بایت می 128
128 MB = ?B 

B27B = 2 202*  72 
256 KB = ?B 

B182=  102*  82 
512 GB = ?B 

B39B = 2 302*  92 
 

های بزرگتر بدست آورید آن را به  حال اگر مقدار حافظه را داشتید و خواستید که این مقدار را برحسب واحد

 تقسیم کنید. 102اگر برحسب کیلوبایت خواستید بدست آورید باید  کنید. مثال مقدار واحد تقسیم می
 

 

 

 

 
 

 باشد.کیلوبایت چند مگابایت می 512ال : مث

 آورید :ابتدا برحسب بایت بدست می
 B 192B =  102*  92KB =  512 

 آورید :حال بر حسب مگابایت بدست می

 



 باشد.بایت چند بیت می 50مثال : 

B بایت : 
50 B = ? 

b بیت : 
50 * 8b = 400b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سوم
 

 مان پردازندهآشنایی با ساخت

 آشنایی با ساختمان پردازنده، حافظه ثبات، سرعت گذرگاه

 ، مدیریت انرژی پردازندهBusآشنایی با خطوط 

 در پردازنده MMXآشنایی با خاصیت 

 ها های مختلف پردازنده آشنایی با نسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CPUآشنایی با ساختمان 

این  دهد. می شود، بخش مرکزی کامپیوتررا تشکیلنامیده می CPUکه مخفف آن « واحد پردازش مرکزی»یا « ریزپردازنده»

 باشد.یمهای حافظه ها مربوط به آدرس ها و محاسبهطعه مسئول محاسبات ریاضی، عملکردهای منطقی، مقایسهق

 کند.رای سایر اجزای کامپیوتر صادر میهمچنین دستوراتی ب

ر نظر گرفتن اینچ مربع بیشتر نیست )با د 2و سطح آن از ریزپردازنده در داخل محفظه سیستم قرار گرفته است 

ممکن  ین حالمحفظه پالستیکی مربوطه( یعنی اندازه واقعی خود تراشه، از ناخن انگشت دست بزرگتر نیست. با ا

در ثانیه انجام  میلیون دستورالعمل 200تواند تا  میلیون ترانزیستور در آن قرار داشته باشد و می 7است بیش از 

 هد.د

 ها سین پالاکند. سرعت ایجاد  های تراشه را با آن هماهنگ می ها به ساعت داخلی مجهز بوده و عملکرد ریزپردازنده

 ای ازندههای شخصی ریز پرد گردد. بیشتر کامپیوتر نامیده شده و برحسب مگاهرتز بیان می« سرعت پالس ساعت»

های متفاوتی  دلتاکتون اینتل م 1۹7۹اند. از سال  اخته شدهدهند که توسط شرکت اینتل س را مورد استفاده قرار می

 .اند دهشها ساخته  های شخصی نیز بر اساس این ریزپردازنده ها را ارائه کرده است کامپیوتر از ریزپردازنده

ا هدرسها، آ دهگیرد. این بخش دا برای اتصال به گذرگاه محلی سیستم مورد استفاده قرار می« واحد رابط گذرگاه»

آنجا  ه، و دره کوچک رفتها از این بخش به نوعی حافظ کند. دادهسال میهای کنترل را دریافت و یا ارو سیگنال

ها نیز به تورباشد. دسکیلو بایت می 8نام دارد « اده هاحافظه نهانی د»شود. گنجایش این حافظه که ذخیره می

ه هایی کافظهح ها، ورای تفاوت گذاشتن بین این حافظهبروند. می« حافظه نهانی دستورها»دیگری به نام حافظه 

ها نیز زپردازندهگویند زیرا خارج از ریمی« 1حافظه نهانی سطح »به آنها  در خارج از ریزپردازنده قرار دارند،

 گویند.می« 2حافظه نهانی سطح »به آنها  های نهانی وجود دارند، کهحافظه

یی که عمل یعنی جا« واحد اجرایی»ها، و نیز انتقال دستورات به افت دادهبرای دری CPUبیشتر حجم عملیات در 

حافظه نهانی »دستورها را از « واحد فراهم کننده دستور»گیرد. مثال  شود، صورت میواقعی پردازش انجام می

مستقیم  طوراند و به ساده در ریزپردازنده قرار گرفته آورد. بعضی از دستورات به صورتبدست می« دستورها

ع باشند، باید آشکارسازی شود. این کار در واقتر می ما سایر دستورات که پیچیدها گیرند.مورد استفاده قرار می

تر تبدیل حد دستورات مزبور به تعداد دستورهای کوچکگیرد. در این واصورت می« واحد آشکار ساز»توسط 

می تواند آنها را اجرا  )ALU1(« ازش ریاضی و منطقیپرد»شوند، و واحد نامیده می« میکرو کد»شوند، که می

 کند.

                                                           
1 - Arithmetic Logic Unit 



یل شده است. هر تشک )ALU(یا « واحد پردازش ریاضی و منطق»واحد به نام  2در واقع از  1واحد اجرایی پنتیوم

آنها از دیگری کمتر است و توانند عملیات ریاضی و منطقی را انجام دهند، اما توانایی یکی از دو واحد مزبور می

توانند به صورت همزمان . در بعضی از شرایط هر دو بخش میتواند بعضی از دستورات ساده را اجرا کندفقط می

تکنولوژی »دستور را به طور همزمان اجرا کند. این در واقع همان روشی است که  2کار کنند. پنتیوم می تواند 

 شود. نامیده می (Superscalar Technology)« فوق سنجش

اب باشد. علت انتخمی« مجرای ارتباطی»در واقع یک  (ALU)های پردازش ریاضی و منطقی ز واحدهر یک ا

 یش از یکبتواند طوری عمل کنند که در هر لحظه با که هر کدام از واحد های مزبور میچنین نامی این است 

( 1-3شکل ) این روند درد شوها عمل میای که در خط مونتاز کارخانهر کار کنند، یعنی درست همان رویهدستو

 نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ر محلدر دستور داده باشند که سط 5تواند تا در حقیقت هر کدام از واحدهای پردازش ریاضی و منطقی می

 گیرند و فاز اجرایی آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد.متفاوتی از آن قرار می

التی را نیز دهد، اما مشکبه میزان بسیار زیادی افزایش می رد ریزپردازنده را، سرعت عملک«مجرای ارتباطی»روش 

های  قرار دارند، دستور اول یکی از دستور« مجرای ارتباطی»دستور در  5ممکن است هنگامی که به دنبال دارد. مثال 

دهد )یعنی ترتیب فعلی گویند که کار را از آدرس دیگری ادامه می به پردازنده« پرش»د. دستورهای باش« پرش»

                                                           
1 - Pentiuom 

 دهد. ( عمل تبدیل داده به اطالعات را نشان می1-3شکل )



ایی به در واقع دیگر دستورات اجر« مجرای ارتباطی»دستور باقیمانده در  4دستورات را ادامه ندهند(. بنابراین 

آیند. در این زمان باید دستورات موجود در مجرای ارتباطی تخلیه شوند. یعنی در چنین حالتی مجرای شمار نمی

دستورات خواهد شد اما در پنتیوم منطق خاصی تعبیه شده است، که ارتباطی موجب تلف شدن زمان اجرایی 

شود. یعنی برای جلوگیری از مشکلی که بیان شد، پردازنده قبل از این مرحله نامیده می« منطق پیش بینی انشعاب»

 گردد.)انشعاب( می« پرش»دنبال دستورات به 

نیاز داشته باشند واحدی اختصاصی «( های اعشاری عدد»های غیر صحیح )یعنی اگر دستورات به کار بر روی عدد

 آن را محاسبه خواهند کرد.« واحد عدد اعشاری»به نام 

گویند. این بخش از ت که گاهی به آن مغز سیستم هم میمرکزی ریزکامپیوترهاس ریزپردازنده واحد پردازش

براساس  CPUدهند. ها را انجام می اصلی پردازش دادهای است که کار تر دارای مدارات الکترونیکی ویژهکامپیو

ها و مسیر ردازش دادهدهد. همچنین روند پات الزم را روی داده ها انجام میکند عملیدستوراتی که دریافت می

کند به عبارت دیگر مسئولیت هدایت داده ها هنگام ورود به سیستم، قرار جریان آنها را در سیستم کنترل می

هایی ها و حجم دادهده دارد. هر چه سرعت پردازش دادهآنها را در هنگام نیاز بر عه گرفتن در حافظه و بازیابی

 تر است.کامپیوتر قوی و سریع CPUگیرند بیشتر باشد، در یک لحظه مورد پردازش قرار می که

اند. اندیشیده CPUکنند تدابیری برای خنک کردن تولید حرارت می CPUاز آنجا که مدارات الکترونیکی داخل 

 است. CPUیکی از راه کارهای موجود، نصب یک فن یا خنک کننده روی 

 ( مشاهده کنید :2-3توانید در شکل )اجزای ریزپردازنده را می

 

 

 

 

 

 
 

 ( از دو بخش اصلی تشکیل شده است.2-3ریزپردازنده مطابق شکل )

 واحد حساب و منطق -1

 واحد کنترل -2

 دهد. را نشان می ساختار یک پردازنده( 2-3شکل )



زرگراهی انند بشوند که میا گذرگاه به یکدیگر متصل می Busوطی به نام از طریق خط CPUاجزای الکترونیکی 

فظه ها از حاازش دادهها هنگام پردها و دستورالعمله موقتی دادهها را برعهده دارند. برای ذخیروظیفه انتقال داده

 گردد. استفاده می (Register)ای به نام ثبات ویژه

  یف آن :واحد حساب و منطق و وظا -1

را  ای( سهو منطقی )مقایبخشی از پردازنده است که تمام عملیات محاسباتی )ریاضی(  ALUواحد حساب و منطق یا 

 یم است.دهد. منظور از عملیات ریاضی همان چهار عمل اصلی ریاضی یعنی جمع، تفریق، ضرب و تقسانجام می

، و.... AND ،ORاست و همچنین عملیات « ویتسا»یا « بزرگتر از»، «کوچکتر از»عملیات منطقی هم شامل توابع 

با،  یا برابر زرگتر ازتوان استفاده کرد. برای مثال گزاره بهای ترکیبی نیز میت. و از این توابع به صورت گزارهاس

ک یاصل از حنی نتیجه ای، تعیین ترتیب اجرای دستورالعمل هاست. یعهای مقایسهبیشتر اوقات هدف دستورالعمل

 شود.کند که کدام دستورالعمل اجرا میای تعیین میسهتابع مقای

 واحد کنترل و وظایف آن : -2

های سیستم و وظیفه هدایت و هماهنگی فعالیت ای تشکیل شده استیدهواحد کنترل از مدارات الکترونیکی پیچ

گوید که چه گر میات نیست ولی به قسمت های دیکامپیوتری را بر عهده دارد. این قسمت قادر به اجرای دستور

های الکترونیکی را بین حافظه اصلی و واحد محاسبه و منطق و بین انجام دهند. همچنین حرکت سیگنال کاری

CPU زای کامپیوتر باید کند. همانطور که گفته شد برای استفاده از اجخروجی کنترل می –و دستگاههای ورودی

هایی شبیه زبان انسان سر و کار دارید که این دستورالعملزاری استفاده کرد. با اف های نرماز دستورالعمل

شوند. روند کار به این ترتیب است که ابتدا دستورات توسط دستورالعمل ها تحت نظارت واحد کنترل اجرا می 

زبان ماشین است  CPUشوند. زیرا تنها زبان قابل فهم دستورات قابل فهم ماشین تبدیل مییک پردازشگر زبان به 

ها به شکل باینری، شده است. پس از تبدیل دستورالعملفقط از صفر و یک )شکل باینری( تشکیل که 

رفته و توسط واحد کنترل تفسیر درون ثبات ها قرار گ 1ها از حافظه اصلی خارج شده )عمل واکشی(دستورالعمل

به اجزای دیگر ی الزم را هاهر دستور همین واحد کنترل، ماشیندر نتیجه براساس  2شود )عمل رمزگشایی(می

جمع  گوید که دو عدد را با هممی ALUکند تا پردازش مناسب صورت گیرد. برای مثال به کامپیوتر ارسال می

 بنابراین وظایف واحد کنترل به شرح زیر است : کند.

 ها از واحد حافظهواکشی دستورالعمل -1

                                                           
1 - Fetch 
2 - Decode 



 هارمزگشایی دستورالعمل -2

 ها و پردازش آنهاکنترل مسیر حرکت داده -3

 هالعملتعیین ترتیب اجرای دستورا -4

 حافظه ثبات

ی، اند که به مجموعه مراحل واکششده CPUهایی هستند که برای پردازش وارد محل ذخیره موقتی داده

 شود.تایج در ثبات چرخه ماشین گفته میرمزگشایی، اجرای دستورالعمل و ذخیره ن

 ریزپردازنده Busآشنایی با خطوط 

های جانبی، های مختلف مربوط به ابزاررا داشته باشد که با حافظه، کارتباید این امکان  CPUدر هر کامپیوتری 

آید. این ارتباط از طریق خطوط تنهایی از عهده هیچ کاری بر نمی صفحه کلید و امثالهم ارتباط برقرار کند زیرا به

گیرد. این ای یا طالئی است صورت میبه رنگ نقره معموالً قرار دارد و 1فلزی که روی مدار های چاپی مادربورد

به صورت  های دیگر هستند و اطالعاتط با ابزارسیستم برای ارتبا Busخطوط فلزی در واقع مسیر یا گذرگاه یا 

ی جانب هایهای مربوط به ابزار ها یا بردکنند. کارتتریکی از طریق آنها رفت و آمد میکهای العالیم یا سیگنال

با آن خطوط یا  (SLOT)های مخصوص شوند نیز با قرار گرفتن در شکافرد محسوب نمیوکه جزو مادرب

 کنند. ارتباط برقرار می CPUگذرگاه مرتبط شده و با 

 PCهای مخصوص به خود را داشت و کامپیوترهای آغازین عصر کامپیوتر شخصی، هر کامپیوتری باس در روز

در نتیجه خطوط داده یا بودند فقط کار با داده های هشت بیتی داشتند و  8088ل مد CPUکه دارای  XTاز نوع 

ها هشت بیتی بود. توجه داشته موجود در این کامپیوتر Busدیگر  ها در آنها هشت بیتی بودند. به زبانمسیر داده

ل خطوطی که در یک بستگی دارد و نه به تعداد ک (Data Lines)ها به تعداد خطوط داده Busکه ظرفیت باشید 

خطی  62عرضه شدند دارای شکاف  1۹81که در سال  PCهای شوند. مثال کامپیوترمشاهده می (SLOT)شکاف 

 تایی 64ه بود در صورتی که ظرفیت باس آنها فقط هشت بوده است. امروزه پردازنده های پنتیوم دارای خطوط داد

های قدیم کار کنند. تنها اجبار این است که  PCمربوط به  های هشت بیتتوانند با کارتهستند. اما هنوز هم می

امر این بیت جابجا کنند البته واقع  8باید هر درخواست خود را به هشت قسمت تقسیم کرده و در هر بار فقط 

                                                           
1 - Motherboard 



دانید خطوط آدرس در یک بیتی. همچنان که می 64هستند نه  بیتی 16عمدتاً  ها Busاست که هم اکنون نیز 

 روجی. آدرس دهی ورودی / خ -2آدرس دهی حافظه،  -1پیوتری دو وظیفه به عهده دارند. سیستم کام

 Busآنها جزو خطوط که خطوط مربوط به  CPUدهی با استفاده از چند پایه دیگر تفاوت بین این دو نوع آدرس

د داشته باشند که دیگری وجو )و در نتیجه در شکاف( باید خطوط Busشود. عالوه بر این در یک است انجام می

یا  Busکار هماهنگی ساعت و تجدید حافظه و غیره را انجام دهند. به همین دلیل است که تعداد خطوط یک  مثال

 است 1IRQخط وقفه یا  6یک سیستم  Busشکاف بسیار بیشتر از خطوط داده است. از دیگر خطوط موجود در 

کنند. هم چنین می از خطوط وقفه استفاده CPUتوجه ها برای جلب ( زیرا برخی از کارت7IRQتا  2IRQاز )

دارند که  CPUها نیاز به انتقال اطالعات به حافظه سیستم به صورت بسیار سریع و بدون دخالت برخی از کارت

حاضر  Busنیز باید در  DMAگیرد و در نتیجه خطوط مربوط به صورت می 2DMAاین کار از طریق کانال های 

 باشند.

طوط خبیتی بودن  16، به دلیل IBMتوسط  ATبه مقام ساخت سری جدید کامپیوتر های  Bus، ISA چنانچه در

 Busا بجدید  Busبیت ارتقاء یافت به منظور حفظ سازگاری این  16، باس این سیستم نیز به 80286داده در 

رار داده قدر کنار آن  خطی 36خطی بود حفظ شد و تنها یک کانکتور  62قدیمی، شکاف قبلی که دارای کانکتور 

 جدید دارای مزایای زیر است : Busشد. 

 ی دارد.خط داده بیشتر از قبل 8 -1

 دهی کند.لیون بایت حافظه را آدرسمی 16ند تواخط که می 24شتر دارد یعنی جمعاً خط آدرس بی 4 -2

 (7تا  4دارد )کانال  DMAکانال اضافی  4 -3

برای  9ختص پردازشگر است و وقفه م 13)وقفه  IRQ 10IRQ ...15رد از بیشتر از قبلی دا IRQخط وقفه  5 -4

 BUSATها  ها مدتBus/ تقویم متصل است(. نام این  به سیستم ساعت 8IRQبه کار رفته و  2IRQاتصال به 

بلی های ق Busبا  Busتغییر یافت. تفاوت این  ISA (Industry Standards)به نام  به تدریج 1۹88بود اما از سال 

ا قابل کتور آنههای مربوط به هر یک نیز به خوبی از کانها معلوم است و در نتیجه کارتبه خوبی از ظاهر شکاف

 تشخیص است.

 

 

 

                                                           
1 - Interrupt ReQuest 
2 - Direct Memory Access 



 سرعت گذرگاه

های مختلف های روی کارتط ساعت است که برای کار کردن چیپ، خBusیکی از خطوط موجود در هر 

تواند با کامپیوترهایی با آید که چطور هر کارتی میل پیش میضروری است. حال این سوا هاافموجود در شک

 MHz 12های قدیمی با سرعت یک کارت ویدئو که برای کامپیوتر چطور هایی متفاوت کار کند؟ مثالسرعت

 100گفته شد سرعت  قبال کند؟ البته همچنان کهنیز کار می 100MHzهای پنتیوم ساخته شده است روی کامپیوتر

های اولیه این جواب سوال باال نیست؟ در مدلاست. اما  66وم داخلی است و سرعت خارجی آن برای پنتی

های یوتر بود. اما با معرفی کامپیوترهای جدید امکان کارکردن کارتمعادل سرعت کامپ Busکامپیوتر سرعت 

ان مختلف به بازار کنندگهای جدیدی نیز از سوی تولیدرتقدیمی با آنها وجود نداشت در حالی که هنوز کا

جدا  Busهای جدید خود ساعت اصلی سیستم را از برای حل این مسئله در کامپیوتر Comaqشرکت نیامده بود. 

کرد تا خریداران تنظیم  8MHzرا روی  Busبود خط ساعت  12MHzدارای سرعت  CPUکرد و در حالی که 

 8MHzاشتند استفاده کنند از آن پس سرعت د 8MHzهای مختلف موجود در بازار که سرعت بتوانند از کارت

حافظه لزوماً باید  ها مثالاین کار این بود که برخی از کارتبه صورت استاندارد درآمد. اما زیان عمده  ISAبرای 

توانست تاثیر چندانی بر سرعت نمی CPUکردند زیرا در غیر این صورت افزایش سرعت کار می CPUبا سرعت 

با معرفی  Compaqین دلیل بود که لزوم ایجاد یک استاندارد جدید احساس شد. شرکت سیستم بگذارد به هم

های این شرکت نمود ادربوردبیتی جدید روی م 32خود شروع به قرار دادن یک شکاف  80386کامپیوتر جدید 

نیز دست  بود. دیگر تولیدکنندگان 16MHzهای خاصی امکان کار با آن را داشتند ولی سرعت آن که فقط کارت

 مخصوص خود را ساختند. Busبه اقدام مشابه زده و هر یک 

 ها عبارتند از : Busوجه مشترک این 

 بیتی 32خطوط  -1

 مگاهرتز بود. 33، 25، 20، 16 که معموالً CPUکار با سرعت  -2

 های ساخته شده توسط سازنده مادربورد.امکان کار فقط با کارت -3

گفته شد. زیرا مخصوص  (Local)موضعی یا محلی  Busو بعداً  (Private)وصی خص Busها،  Busبه این گونه 

 Busبه  سیستم مستقیماًها ساعت Busآمدند. در این به حساب می« محلی»و نسبت به آن  یک مادربورد بودند

ود. شگفته می VESA Local Busهایی هستند که امروزه به آنها  Busها در واقع اجداد  Busوصل بود. این 

EISA  در این حال شرکت :IBM ،Bus های جدید جدید خود را روی سیستمPS12  معرفی نمود که به آن

MCA شد اما به دلیل شرایط خاص، این گفته میBus .فراگیر نشد 



جدید نمودند که ضمن  Busبه اتفاق هشت شرکت دیگر اقدام به توسعه سیستم  Compaqدر پاسخ، شرکت 

نامیده  EISA (Extended ISA)جدید  Busهای جدیدی داشته باشند. این  قابلیت ISAدیمی ناسازگاری با مدل ق

 شود.عرضه می PCIیا  VLBهای جدید  Busموفق بود و امروزه عمدتاً همراه با یکی از  شد. این سیستم نسبتاً

 های آن عبارتند از :ویژگی

 بیتی 32خطوط داده  -1

 گیگابایت 4دهی تا آدرس -2

 64kتا  I/0دهی رسآد -3

 سوئیچ DIPیا  Jumperها با نرم افزار و بدون استفاده از امکان تنظیم کارت -4

 8MHzسرعت  -5

 اضافی DMAیا  IRQفقدان خطوط  -6

ها را بین دو ابزار داده CPUتواند بدون دخالت که می DMA)نوعی  Bus Masteringامکان استفاده از  -7

 جانبی جابجا کند(.

است و به همین دلیل  ISAشود. علت سرعت کم آن لزوماً سازگاری با محلی حساب نمی Busیک  EISAالبته 

های مخصوص دیگری در آن به حافظه، شکافسازندگان مادربورد مجبور شدند، برای باال بردن سرعت دسترسی 

چاپگر یا مودم سرعت زیادی  در درایو فالپی یا ها مطرح نیست مثالد. البته مسئله سرعت در همه کارتایجاد کنن

 الزم نیست اما در برخی دیگر مثل حافظه یا کارت ویدئو این امر ضروری است.

 آشنایی با تراکم عناصر ساختمانی در پردازنده

سرامیکی  ها ترانزیستور بسیار کوچک و ظریف است که در یک محفظه یک پردازنده در حقیقت متشکل از میلیون

 کنند. آن را بر روی پوشش سرامیکی حک میهای سازنده این قطعه نام شرکت و مدل  شرکت جای گرفته اند. معموالً 

ردن شماره سریال بر شرکت اینتل هم جهت جلوگیری از سوء استفاده دیگر تولیدکنندگان اقدام به حک ک اخیراً

 های خود نیز نموده است.روی پردازنده

 های ذیل را در برگیرند :توانند ساختاری به شکلی است که بهای امروزپردازنده طراحی

 (Data Bus)گذرگاه داده  -1

 (Address Bus)گذرگاه آدرس  -2

3- Cache  نوع اولیه(Primary)  یاL1 



 (Registers)ها ثبات -4

 (Instruction pipe Lines)گذرگاههای دستورالعمل  -5

 (Floating point Unit)واحد اعشاری  -6

 MMXع های نودستورالعمل -7

 شود.بعضی از ساختارهای فوق اشاره میحال به شرح مختصر 

که از طریق آنها اطالعات  ها و مسیرهایی می باشدای از سیم: یک گذرگاه داده در واقع مجموعهگذرگاه داده  -1

اطالعات  ها باید به پردازنده رسیده و یا از آن گرفته شود. هر چه گذرگاه داده یک سیستم بزرگتر باشد،و داده

 64های داده  با گذرگاه Proهای نوع پنتیوم و پنتیوم یق آن عبور داد. امروزه پردازندهبیشتری را می توان از طر

های انتقال دهند در حالی که پردازندهبایت اطالعات را در واحد زمان  8اند بنابراین قادرند که  بیتی طراحی شده

 بیت داده را در واحد زمان قادرند عبور دهند. 4د یعنی تنها باشنبیتی می 32دارای گذرگاه داده  486

ها به امکان مادربورد ها و دستیابیزمان با باال رفتن سرعت مادربوردهای بزرگتر، هم کارگیری گذرگاه هاهمیت ب

یا  60های گردید. در حالی که اکثر مادربوردهای امروزه در سرعتاجرای همزمان چندین دستورالعمل، مطرح 

شود که در واحد تواند مطمئن بزرگتری در اختیار داشته باشد میکنند، هر چه گذرگاه، داده مگاهرتز عمل می 66

)که سرعت باالتری دارد(  CPUتواند بین حافظه )که سرعت کلی دارد( و های بیشتری را میزمانی تعداد داده

توانند در یک می burstingتکنیک جدیدی به نام با کمک  Proمنتقل کند. البته پردازنده های پنتیوم و پنتیوم 

که در داخل  Cache. در این روش از یک حافظه مجازی واحد زمانی مقادیر بیشتری اطالعات را انتقال دهند

توان مطرح کرد.  های داده می شود. نکته دیگری که در مورد گذرگاهپردازنده طراحی شده کمک گرفته میخود 

باشد. تنها در برخی از اکثر موارد این اندازه یکسان می باشد. البته درو خارج از پردازنده میا در داخل اندازه آنه

 32جهت پایین آوردن هزینه، گذرگاه داده داخلی  Cyrix 486 SLXو یا  Intel 386 SXهای قدیمی مثل  مدل

شود. ها میسرعت انتقال داده ث پایین افتادنباشد که چنین حالتی باعبیتی می 16و گذرگاه داده خارجی  بیتی

ها سرعت انتقال داده آید. معموالًگذرگاه نیز عامل مهمی به شمار میها بر روی خطوط همچنین سرعت انتقال داده

باشد. این به دلیل وجود مسیرهای نتقال داده بر روی خطوط خارجی میدر داخل خود پردازنده بیشتر از سرعت ا

سازد. مگاهرتز را ممکن می 200االتر از باشد که اجازه سرعت هایی بل پردازنده میهای ظریف داخکوتاه و سیم

 هایی های طوالنی وجود دارند که تنها در سرعتتر و با مسافتهایی ضخیمحالی که در خارج از پردازنده سیمدر 

تر از محیط برابر سریع 3ا ت 2پردازنده حدود کنند. یعنی یک مگاهرتز عمل می 75یا  66یا  60، مگاهرتز 50مثل 

باشد.  و پی در پی تا حدودی قابل حل می ها به شکل یکنواختکند. این مشکل با ارسال دادهخارجی خود عمل می



داخلی پردازنده این مشکل به مقدار بسیاری کاهش  Cacheو استفاده از  burstingامروزه نیز با کمک تکنیک 

 یافته است.

ده مورد نظر باشد که آدرس و محل قرارگیری داها میای از سیمرگاه آدرس مجموعهاه آدرس : یک گذگذرگ -2

هر رشته  کند یعنی آدرسی که داده باید از آنجا خوانده شده و یا در آنجا نوشته شود.را در حافظه مشخص می

ین هر چه گذرگاه کنند. بنابراوط به آدرس مورد نظر را منتقل میسیم از یک گذرگاه آدرس یکی از ارقام مرب

 توانند های حافظه میبه تعداد بیشتری از مکان CPUهای آن بیشتر باشد، بزرگتر باشد یعنی تعداد رشته سیمآدرس 

به توان تعداد خطوط گذرگاه آدرس. یعنی اگر گذرگاه آدرس  2دسترسی پیدا کند. این تعداد برابر است با عدد 

افظه موجود گیگابایت( از ح 4بیت ) 4، 296  ,967  ,294بیت یا  n2بیتی داشته باشید امکان دسترسی به  32

گیگابایت از  64بیتی دارند به  36های آدرس که گذرگاه IIو پنتیوم  Proهای پنتیوم خواهد داشت. پردازنده

ت که بیتی قرار اس 64با گذرگاه های  P7های شود که پردازندهند دسترسی داشته باشند و گفته میحافظه می توان

 ها ترابایت از حافظه دسترسی پیدا خواهند نمود.حی شوند که بدین ترتیب به میلیونطرا

ای را که در نظر  های سازنده هر اندازه دارند و شرکتهای داده و آدرس هیچ ربطی به یکدیگر ن اندازه گذرگاه

ده اندازه گذرگاه داده نشان دهنده توانند برای آن دو در نظر بگیرند. در زمان معرفی یک پردازنداشته باشند می

ای دهنده مقدار حافظهباشد و اندازه گذرگاهی آدرس نشانپردازنده برای انتقال اطالعات میقدرت و توانایی 

 تواند به آن دسترسی پیدا کند.ت که پردازنده میاس

3- Cache  نوعL1 (Level1) های سریع کارگیری و استفاده از حافظه هریه ب: نظCache  اخیر  چند سالدر این

های مورد نیاز، در ها و آدرسی کوچک و سریع با قرار دادن دادههاو عنوان شده است. این نوع حافظه مطرح

ا به حال چندین نوع از این برند. تلکرد سیستم و سرعت آن را باال میای سطح عمقابل مالحظهدسترس به مقدار 

های  Cacheو  Level1های نوع اولیه یا  Cacheتوان از معروفترین آنها میاند که ها به بازار عرضه شدهحافظه

کیلوبایت دارند،  16کیلوبایت یا  8ای برابر اندازه که معموالً L1های نوع  Cacheرا نام برد.  Level2ثانویه یا 

اطالعات از طریق ها یا ترتیب پردازنده جهت دریافت داده دهند. بدینمتی از خود پردازنده را تشکیل میقس

Cache دهد.زمان را از دست نمی 

Cache  های نوعL2 بسیار سریع  هایاز نوع تراشهSRAM در این قتی اطالعات مورد نیاز پردازنده باشند. ومی

گیرد، پردازنده آن اطالعات را دریافت کرده و بنابراین زمانی که برای دریافت کردن  قرار می Cacheنوع 

در نتیجه پردازنده فرصت کافی جهت پردازش بر روی آن اطالعات  ف شود به حداقل رسیدهعات باید صراطال

 را خواهد داشت.



ه تعداد است با این تفاوت ک بندی شده ها به صورت بالکفظهنیز مانند دیگر انواع حا Cacheسیستم حافظه 

شد، مقادیر شتر بابی Cacheی حافظه هاباشد. هر چه تعداد بالکبالک می 4بالک تا  Cache ،1های حافظه بالک

و  دازندهملکرد پرتواند در اختیار پردازنده قرار دهد و بدین ترتیب سطح عهای مورد نیاز را میبیشتری از داده

مطرح  Cacheای هنکته دیگری که در رابطه با حافظهشوند. تر انجام می رود و عملیات سریعسیستم نیز باالتر می

ین کار به باشد که امی Cacheهای حافظه مورد نیاز از حافظه به درون بالکهای ادن دادهاست طریقه قرار د

ندی که د با روها خوگیرد. این الگوریتماند انجام می های خاصی که برای این منظور طراحی شده واسطه الگوریتم

د. تنها اشکالی دهنقرار می Cacheه های مورد نیاز پردازنده را تشخیص داده و آنها را به داخل حافظدارند بالک

ده های مورد قرار گرفته حاوی دا Cacheکه در این رابطه وجود دارد این است که اگر بالکی که به داخل حافظه 

باید به  داًمجد Cacheپیدا کند سپس حافظه  Cacheتواند داده خود را از داخل نظر نباشد آنگاه پردازنده نمی

 شود.ای کوتاه در کار پردازنده میبپردازد و این باعث وقفهرد نیاز واکشی داده مو

باشند که می 1FPUهای امروزی شامل یک واحد عملیاتی به نام واحد اعشاری یا واحد اعشاری : پردازنده -4

 های کاربردی نیاز بهاند. البته اکثر برنامهه اعداد با ممیز شناور طراحی شدهجهت انجام عملیات خاص مربوط ب

FPU هایی مانند ماند ولی در مواردی که با برنامهواحد اکثر اوقات بدون استفاده میکنند. بنابراین، این پیدا نمی

3-D شود نیاز به رایشگر تصاویر کار میهای وی اتوکد و برنامهFPU  ًشود. طراحی یک واحد احساس میشدیدا

رار مورد کاربرد ق DX 486اولین بار در پردازنده   جداگانه در پردازنده جهت پردازش اعداد با ممیز شناور

باشند همچنین شرکت های پنتیوم شامل این واحد میهای شرکت اینتل و پردازندهگرفت. امروزه تمامی پردازنده

 های خود بگنجانند.احد را به طور موثری در پردازندهنیز درصدد هستند که این و AMD , IBM , Cyrixهای 

 : MMXهای نوع لدستورالعم -5

 II ،AMD ،IBM ،MX86X6، پنتیوم MMXهایی مثل پنتیوم برای پردازنده 2MMXنوع دستورالعمل  57در حدود 

 طراحی شده است که وظایفی مثل انواع کارهای ویدئویی، گرافیکی، صوتی و از این قبیل را تقویت کنند.

بته نکته مهم دیگری برند. الطح عملکرد سیستم را باال میابر سبر 400ها تا اوقات تاثیر این نوع دستورالعمل گاهی

 های العملع دستوردهید باید همخوانی با انوای را هم که مورد استفاده قرار میدر این رابطه آن است که نرم افزار

MMX .داشته باشد در غیر این صورت پیام خطایی ظاهر خواهد شد 

 

                                                           
1 - Floating Point Unit 
2 - MultiMedia eXtension 



 آشنایی با سرعت ساعت سیستم

کند. اولین هر چرخه ماشین تنظیم و هماهنگ میاست که سرعت انجام عملیات را در  CPU ساعت بخشی از

ی یک های قدیمکردند. لذا سرعت ریزپردازندها میها در هر چرخه ماشین یک میلیون دستورالعمل را اجرکامپیوتر

هایی با سرعت دی کامپیوتراند و به زومگاهرتزی رسیده 800و  400وزی به های امرمگاهرتز بوده است. کامپیوتر

 ساعت یک گیگاهرتز هم به بازار خواهند آمد. این روند در هر روز در حال توسعه و پیشرفت است.

 سرعت ساعت خارجی سیستم :  -1

 باشد :گویند که وابسته به عوامل زیر میسرعت پردازش نهایی سیستم کامپیوتر را سرعت خارجی سیستم 

 فرکانسبرحسب  CPUسرعت پردازش  -1

 RAMهای فرکانس گذرگاه -2

 سرعت کالک مادربرود -3

 DATABUSها یا گذرگاه داده -4

 تمامی این عوامل نقش مستقیم در سرعت خارجی سیستم دارند.

 سرعت داخلی سیستم :  -2

 د.شو )مگاهرتز( اندازه گیری می MHZبا مقیاس  است که معموالً  CPUساعت داخلی سیستم نشان دهنده سرعت کار 

 های بسیار بیشتر از سرعت کار خارجی آن است )به دلیل لزوم هماهنگی با ابزار معموالً CPUسرعت کار داخلی 

شود و این سرعت ها با مگاهرتز ساخته می 66، 60، 50های پنتیوم با سرعت  جانبی که کند هستند( معموالً

 رسد.و باالتر می 233یا  200به  CPU شوند و سرعتتقویت می 5و اخیر حتی  3رفته تا گ 1.5مضاربی از 

جامپرهایی را تنظیم  CPUاز آنجا که هر مادربوردی یک حداکثر سرعت مشخص دارد باید برای هماهنگی آن با 

ت را در هر چرخه است که سرعت انجام عملیا CPUنمود و همانگونه که گفته شد در واقع ساعت بخشی از 

 کردند. های اولیه در هر چرخه ماشین، یک میلیون دستورالعمل را اجرا می یوترکند. کامپ ماشین تنظیم و هماهنگ می

و  اند تز رسیدهمگاهر 800و  400های امروزی به ترهای قدیمی یک مگاهرتز بوده است. کامپیو بنابراین سرعت پردازنده

ه هر پاس ساعت یک واقع ب هایی با سرعت ساعت یک گیگاهرتز به بازار خواهند آمد که دربه زودی کامپیوتر

تواند شود. سرعت ساعت داخلی سیستم مییا میلیون چرخه در ثانیه بیان میگویند و با واحد مگاهرتز چرخه می

 کند.گوناگون سیستم را نیز هماهنگ می باشد همچنین عملیات اجزای CPUبیانگر سرعت انجام عملیات در 

 



 آشنایی با مدیریت انرژی پردازنده

 باشد : این موضوع قابل بررسی میاز دو دیدگاه 

 CPUانرژی مصرفی  -1

 CPUانرژی تولید شده توسط  -2

در  CPUباشد. برای مثال وقتی دیگر متفاوت میهای  در هر لحظه از زمان با زمان CPUمیزان انرژی مصرفی 

در  CPUدر کند. مصرف انرژی باشد، انرژی بیشتری مصرف میازش دو برنامه به صورت همزمان میحال پرد

اما  رسد و در زمان پردازش چند برنامه با هم به بیشترین میزان خود می رسد.به حداقل خود می STANDBYحالت 

گرفته شود، تا باعث  CPUباشد که این انرژی باید از به صورت انرژی گرمایی می CPUانرژی تولید شده توسط 

 گیرد.انجام می CPUنشود. این کار توسط نصب فن بر روی  CPUصدمه دیدن 

 آشنایی با ولتاژ عملیات پردازنده

کند. امروزه به خاطر جلوگیری از تولید حرارت را مشخص می CPUولتاژ عملیات پردازنده، ولتاژ مورد استفاده 

کنند ولتاژ آن را پایین بیاورند. هم اکنون آید( سعی می ال ناچاراً بوجود می)که در سرعت های با CPUتوسط 

CPU جامپری تعبیه شده  ها معموالً  جود دارد. در مادربوردولت به باال در بازار و 2.8های مختلف یی با ولتاژها

خودکار این کار به صورت ها در برخی مادربورد. توسط مادربورد را تنظیم نمود CPUاست که بتوان ولتاژ تغذیه 

در  معموالً شود(. یاد می Auto detectبا عنوان  الًجامپر نیست )از این خاصیت معموشود و نیازی به تنظیم انجام می

 توان ولتاژ را از روی آن تشخیص داد. کدهایی نوشته شده که می CPUقسمت زیر 

 در پردازنده MMXآشنایی با خاصیت 

های شود و آن را در پردازندهنامیده می MMX، اینتل پیشرفت جدیدی را معرفی کرد که 1۹۹6در ماه مارس 

های ای و برنامههای چند رسانهظور شتاب بخشیدن به عملکرد سیستمبه من MMXداد. تکنولوژی  خود قرار

رافیکی، های گهای متفاوتی مانند برنامهتکنولوژی جدید اینتل برنامهباشد. اینتل برای ایجاد این ارتباطی می

د، تا ببیند چه تغییری در پردازنده می های پردازش تصویر و... را مورد بررسی قرار داویدئویی، موسیقی، برنامه

 تواند موجب بهبود سرعت عملکرد آنها شود.



دستور جدید به ریزپردازنده اضافه کند، به طوری که پردازنده بتواند با  57نتیجه این تحقیقات منجر شد که اینتل 

 1SIMDیا « رای چندین دادهدستور منفرد ب»ها کار کند. این روشنفرد بر روی مقدار زیادی از دادهیک دستور م

 شود.نامیده می

اهر ظحافظه ای تصویر بر روی صفحه نمایش( گاهی به صورت بایت در  های گرافیکی )یعنی نقطهمثال پیکسل

رار دهد. قبیتی  64بایت  را در یک کلمه  8تواند سازگار باشد، می MMXای که با سیستم شود. پردازندهمی

اجرا  های فشرده را یک جفت از این بایت MMXشود. وقتی یک دستور نامیده می« بایت فشرده»ای  چنین کلمه

یز در بایت ا نردهد و نتیجه  بایت انجام می 8کند، یعنی در واقع عملکرد مشابهی را به طور همزمان بر روی هر  می

به « وازیه نویسی مبرنام»در واقع « عملکرد به قیمت یک عملکرد 8»کند. این تکنیک فشرده دیگری ذخیره می

 نوع بایت فشرده جدید اضافه شده است. MMX ،8آید. در تکنولوژی شمار می

 CPUدرک ساختمان 

 ،(Address Bus)های آدرس  های گذرگاه باشد که به نام می Busهر ریزپردازنده از دید خارجی دارای سه گروه پایه یا 

 شود. مینامیده  (Control Bus)و کنترل  (Data Bus)ها داده

 

 

 

 

 
 

ن و یا در هر عمل خواند CPUهایی است که حامل آدرس هستند به این ترتیب که گذرگاه آدرس مجموعه پایه

زد. ساهایی بر روی این خطوط مشخص میمورد نظر را با گذاشتن صفر و یک نوشتن در حافظه، آدرس خانه

 باشد.ه تولید کننده آدرس میهمیش CPUهمیشه به سمت خارج است چرا که  CPUجهت آدرس در 

ند. به عنوان کمعین می 2استفاده را طبق قانون  تعداد خطوط آدرس در یک ریزپردازنده حداکثر حجم حافظه قابل

 توانند می لوبایت( حافظه را)کی KB 64 = 16خط آدرس هستند  16که دارای  Z80و  8085بیتی  8مثال پردازنده های 

 دهی کنند.آدرس
                                                           
1 - Single Instruction Multiple Data 

 را نشان می دهد. Intelمدلی از پردازنده ( 1-3شکل )



ز ا)یک مگابایت(  MB 1 = 20باشند که بدین ترتیب خط آدرس می 20دارای  8086و  8088های پردازنده

ه بیشتر نمایند لذا هر چه خطوط آدرس بیشتر باشد حجم حافظه قابل دسترس پردازنددهی میحافظه را آدرس

که در  هستند اطالعاتی یا باشد که این اطالعات معموالً داده مسیر رفت و آمد اطالعات می خواهد بود. گذرگاه

اطالعات  اده یاعمل خواندن از حافظه خوانده شده و یا در عمل نوشتن باید در حافظه نوشته شوند. لذا گذرگاه د

 شود.یک گذرگاه دو طرفه محسوب می

 8 های هندپرداز های داخلی پردازنده است. به عنوان مثالرض گذرگاه داده برابر عرض رجیسترها عدر اغلب ریزپردازنده

بارت دیگر باشد، بنابراین تعداد خطوط داده و به عبیت می 8های داخلی آنها  رجیستر عرض Z80و  8085بیتی 

. البته بیت است 16های داخلی با رجیستر 8086است. در پردازنده بیت  8عرض گذرگاه داده یا اطالعات نیز 

بیتی است  16 کامال 8088چون ساختار پردازنده  دهاز این قاعده مستثنی بو 8088بایستی ذکر کرد که پردازنده 

تی از آن بی 8به صورت بیتی به صورت مرحله به مرحله  16بیتی است و اطالعات  8ولی عرض گذرگاه داده آن 

 کند.عبور می

حجم شد توان چنین نتیجه گرفت که هر چه تعداد عرض گذرگاه داده یا اطالعات بیشتر بااز مطالب فوق می

ر طراحان لیل اکثکند و بنابراین سرعت کار پردازنده بیشتر خواهد بود. به همین دبیشتری رفت و آمد می اطالعات

د. به ا دارنرطوط داده تر کردن و به عبارت دیگر بیشتر کردن تعداد خ ها سعی بر عریضو سازندگان ریزپردازنده

ی هازپردازندهده است بعد از تولید رییزپردازنهای تولید کننده ر ترین شرکتکه موفق Intelعنوان نمونه شرکت 

ت بود و نیز بی 16معادل را تولید کرد که پردازنده فوق دارای گذرگاه داده ای  80286پردازنده  8086و  8085

ند و باشبیتی می 32که دارای عرض گذرگاه  بود 80486و  80386های بعدی این شرکت به ترتیب پردازنده

 توان ده که میبیتی بو 64ولیدی توسط این شرکت پنتیوم نامیده شد که دارای گذرگاه داده آخرین ریزپردازنده ت

 های داخلی هر ریزپردازنده برابر با گذرگاه داده آنها است.به نکته مهم دست یافت که رجیستر

را  یرت افزاسخهای گ کردن ریزپردازنده با دیگر مدارهایی است که وظیفه هماهنگذرگاه کنترل شامل مجموعه پایه

 ها را به طور کلی به سه گروه زیر تقسیم کرد :توان این پایهدر سیستم برعهده دارد و می

های  با دستگاه CPUهای کامپیوتری برای ارتباط : در سیستم (Interrupt)های مربوط به عمل اینتراپت یا وقفه پایه -1

کنند. در این متد به وسیله ورودی یا خروجی از طریق یا وقفه استفاده می Interruptورودی و خروجی از روش 

های جاری ورت پذیرفتن اجرای برنامهنماید و پردازنده نیز در صهای ریزپردازنده، تقاضای وقفه مییکی از پایه 

 1ISRدهنده وقفه و یا به آن نیاز دارد که به این سرویسرود که وقفه ای مینماید و به سراغ برنامهخود را قطع می

                                                           
1 - Interrupt Service Routine) 



خروجی به برنامه اصلی خود گویند. ریزپردازنده پس از اجرای برنامه درخواست وقفه دستگاه ورودی و یا می

 توان ارتباطات فوق را نشان داد :( می2-3دهد. در شکل )ر را میبرگشته و ادامه کا

 

 

 
 

 2INTAزپردازنده است. پایه دهنده وقفه از دستگاه ورودی یا خروجی به رینشان 1INTR( پایه 3-2در شکل )

 دهنده پاسخ ریزپردازنده به دستگاه ورودی یا خروجی است.نشان

ها وجود دارد و ردازندهستقیم به حافظه در تمام پیا دسترسی م DMA: عمل  DMAهای مربوط به عمل پایه -2

ستقیم از تقال مجهت نقل و ان ها است تا وسایل دیگر بتوانند کنترل گذرگاه را آن عمل در اختیار گذاشتن گذرگاه

 دنیای خارج به حافظه و یا برعکس را بر عهده بگیرند.

طرفه و یا قفل  های یک طرفه و دو 3به مداراتی از قبیل بافر ها معموالً کننده گذرگاه : این پایههای کنترلپایه -3

 باشند و عمل کنترل گذرگاه را بر عهده دارند.ها متصل میکننده

 اختمان پردازندهشناسائی س

کند که برحسب زنده با آن داده ها را پردازش می: سرعتی که ریزپردا (SPEED CLOCK)سرعت ساعت 

ود که در شگیری میاندازه (HZ)یا هرتز « سیکل بر ثانیه» شود. واحد فرکانس برحسبمیفرکانس ساعت بیان 

یا  وها همزمان کردن اجرای دستورالعملای واقع این چرخه پالس ساعت توسط یک ساعت الکترونیکی که بر

باط ر ارتنده دبرای هماهنگ کردن عملکرد داخلی یک ریزپردازنده با کلیه وسایل خارجی است که با ریزپرداز

انیه تولید پالس ساعت در هر ث میلیون سیکل 200در واقع  MHZ 200باشند. به عنوان مثال یک ریزپردازنده می

 باشد.ثانیه می 0.000000005کند و هر چرخه آن می

جلوی  باشد بدین ترتیب سرعت گذرگاه سیستم یا گذرگاهاخلی با سرعت خارجی آن متفاوت مینکته! سرعت د

(FSB)  ضربدر سرعت داخلیCPU گاهرتزی م 800یک پردازنده اینتل  ی یک ریزپردازنده بدست آید. مثالتا سرعت عملیات

 .(798 = 6 * 133)استفاده کند  6Xکننده داخلی هرتزی و یک ضربمگا 133گاه سیستم ممکن است از یک گذر

                                                           
1 - Interrupt Request 
2 - Interrupt Acknowledge 
3 - Buffer 

 دهد.دازنده با دنیای خارج را نشان مینحوه ارتباط پر( 2-3شکل )



مجموعه  CHIPSETست )ر و چیپ: اگر ریزپردازنده مغز کامپیوت (SYSTEM BUS)سرعت گذرگاه سیستم 

گیر  ریزی، کنترلگر اندازه ، وقفه قابل برنامهDMAتراشه که درون آن کنترلگر حافظه، حافظه نهانی، گذرگاه، 

باشد گذرگاه سیستم حلقه ارتباط بین آنها است. گذرگاه ی قابل برنامه ریزی( سیستم اعصاب آن فاصله زمان

کند. هر چه گذرگاه سیستم  ها را منتقل می کند و داده سیستم به صورت کانال ارتباطی بین این دو بخش عمل می

 اهد گرفت.تر انجام خوخود جابجا کند ارتباط داخلی سریعها را در  سریعتر بتواند داده

 تر ها سریعباشد طول و فاصله بین ترانزیستورها کمتر و در نتیجه دادهتر  هر چه تراشه متراکمها : تراکم ترانزیستور

 کند. حرکت می

باشد و  تر میها آهستهذرگاه سیستم از سرعت ریزپردازنده: واضح است که سرعت گ (CACHE)حافظه نهانی 

ها را از طریق گذرگاه سیستم برایش بفرستد که این در صبر کند که حافظه، دادهد آن قدر نتیجه ریزپردازنده بای

نامند. برای برطرف کردن این مسئله ریزپردازنده از نوع خاصی از حافظه به  حالت را وضعیت انتظار یا تاخیر می

تر است اما از بسیار کم RAMگیرد. مقدار حافظه نهانگاهی نسبت به بهره می (CACHE)نام حافظه نهانگاه 

 کند.گذرگاه سیستم سریع تر عمل می

 دو نوع حافظه نهانگاهی وجود دارد : 

کند و بر دو قسمت است.  گیرد و با سرعت کار می داخل هسته پردازنده قرار می معموالً L1حافظه نهانگاهی  -1

 ها. ها و دیگری برای داده یکی برای دستورالعمل

داخل هسته ریزپردازنده یا به طور مجزا در کنار ریزپردازنده بر روی  ممکن است L2حافظه نهانگاهی  -2

 سرعتی بین گذرگاه سیستم و سرعت پردازنده است. L2مادربورد قرار گیرد. حافظه نهانگاهی 

در واقع یک مجرای  (ALU)های پردازش ریاضی و منطقی  : هر یک از واحد (PIPELINE)مجرای ارتباطی 

تواند با بیش از یک  باشد. علت انتخاب این نام چنین است که در هر لحظه می می (PIPELINE)ارتباط 

تقسیم کردن دستورالعمل به چند مرحله و اجرای همزمان هر مرحله با یک یا چند دستورالعمل کار کند. در واقع 

 شود. ستاده میای که در هر لحظه یک ماشین به انبار فر دستورالعمل به صورت موازی مانند خط تولید کارخانه

دهد. اما مشکالتی نیز در  روش مجرای ارتباطی سرعت عملکرد ریزپردازنده را به میزان بسیار زیادی افزایش می

های قبل از دستورالعمل  بردارد، ممکن است پنج دستورالعمل، دستور انشعابی باشد در این صورت دستورالعمل

د اما در ها خواهد ش شدن زمان اجرای دستورالعمل انشعاب باید تخلیه شود که در این صورت موجب تلف

نامیده  (BRANCH PREDICTION LOGIC)شده است که منطق پیش بینی انشعاب پنتیوم منطق خاصی تعبیه

 باشد. شود که در واقع برای جلوگیری از مشکل قبلی که بیان شد، می می



ی ارتباطی مستقل تشکیل شده است و در ای که از دو مجرا : ریزپردازنده (SUPER SCALAR)سوپر اسکالر 

 تواند دو دستورالعمل را به طور همزمان پردازش کند. هر لحظه می

اعشاری یا نماد ممیز شناور  پردازش اعداد این پردازنده برای : (COPROCESSOR) پردازندهکمک 

(FLOATING POINT) ها پنتیوم )ساخت  ازندهو همه پرد 486ها  بهره گرفته شده است. در بسیاری از پردازنده

روی مادربورد خود سوکت  386و  286اینتل( کمک پردازنده نیز تعبیه شده است و بسیاری از کامپیوترهای 

مربوط به کمک پردازنده را دارند برنامه کاربردی که با محاسبات پیچیده سر و کار دارند، مانند طراحی به کمک 

های مختلفی مانند  ها را شرکت کمک پردازنده باشد.های گرافیکی میها و برنامه  ، صفحه گستردهCADکامپیوتر 

 کنند. سایریکس تولید می، AMDاینتل، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 فصل چهارم

 RAMو  Motherboardآشنایی با 

 Motherboardشناسایی اجزای اصلی یک 

 ها، جامپرها Slotآشنایی با انواع شکاف ها و 

 Ramآشنایی با حافظه 

 و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های اصول بررسی لوازم روی مادربوردشناسای

 هردازندپلی مثل شود که اجزاء اصتی از کامپیوتر اطالق میبه قسم یا مادربورد یک کامپیوتر معموالً بورد اصلی

(Microprocessor)  وIC های توسعه  های اصلی و شکاف(Slot) وتر بر روی آن قرار دارند. مادربورد کامپی

 وع پردازندهنترین پارامتر جهت تعیین مادربورد شوند که مهماز نظرهای مختلف دسته بندی می IBMر با سازگا

 آن است.

 

 

 

 

 

 

 

  ZIFسوکت 

ها از شدن هستند. این سیستم Upgradeهای آنان قابل اند که پردازندهها طوری طراحی شدهبعضی از مادربورد

های قدیمی بایستی دهند. سیستمها را در خود جای میبه راحتی پردازندهکنند که استفاده می ZIF 1های سوکت

زنده قبلی داشته یک سوکت اضافی برای امکان اضافه نمودن یک پردازنده دیگر )کمک پردازنده( در کنار پردا

کان را به شما کنند، که این اماستفاده می Zif Socketهای پالستیکی یا  های کنونی از نگهدارندهباشند. در سیستم

های در ماشین CPUرا به راحتی روی آن جای داده و یا از روی آن باز کنید.  CPUدهد تا در صورت لزوم می

 های مختلف قرار دارند.مختلف در محل

 

 

                                                           
1 - Zero Insertion Force 

 دهد.نشان میی مختلف یک بورد اصلی را قسمت ها( 1-4شکل )



 SLOT ONEشکاف 

که  طراحی شده است. ریزپردازنده IIاست که برای نگهداری ریزپردازنده پنتیوم  PCشیاری بر روی بورد اصلی 

گیرد. شیار یک شامل ورد اصلی قرار میای( قرار دارد به درون شیار بر روی ببندی )تماس تک لبه درون دسته

ل از سرعت ساعت ارتباط برقرار هایی معادو با تراشه حافظه نهانی در سرعت نقطه تماس الکتریکی است 242

های مدل جدید توسط شیار باشد. اما در پنتیومدر معماری اینتل می 8و  7های کند. شیار یک جایگزین سوکتمی

 دو کنار گذاشته شد.

 DIP SWITCH ها وری جامپرمعما

کند. حوه طراحی این قطعات را توصیف میباشد که نمی Dual Inline Packageمخفف کلمات  DIPاصطالح 

به دقت بررسی کنید، در را  DIPباشد. اگر کلید های معمولی میشبیه مجموعه کوچکی از کلید DIPهای کلید

های سخت افزاری در بورد DIPبر روی  0.1هایی به شکل روشن / خاموش، باز / بسته، و یا یابید که برچسبمی

لید شماره منحصر بفردی دارد یابید که هر کآن را به دقت بررسی کنید، در می مورد استفاده مختلفی دارند. اگر

 . 2کلید شماره  مثال

با بورد را مطالعه کنید، ممکن است به دستوری برای تغییر یک کلید اختصاصی، برخورد کنید. راهنمای همراه 

وضعیت نخست قرار ها بخواهید بورد را در تغییر ندهید. با این کار اگر بعدآن را  DIPنسبت اولیه وضعیت کلید 

راهنمای همراه بورد قرار کتابچه هایی را در ه کنید. اگر همواره چنین یادداشتها مراجعدهید به این یادداشت

 توانید به آسانی آن را بیابید.دهید می

باشد. هنگام تغییر وضعیت کلید، دقت کنید که از نوک خودکار، یا گیره کاغذ می کلید، استفاده تراه تغییر وضعی

باید  DIPهای دباشند. هنگام تغییر وضعیت کلیکوچک و تا حدی شکننده می DIPدر باال یا پایین قرار دهید. 

باشند. بسته به بورد، یا پیکربندی( بوردهای سخت افزاری مییکی از راه های تغییر وضعیت ) DIPمراقب باشید. 

 های کتابچه راهنمای همراه بورد سخت افزاری،بر روی آن وجود داشته باشد. بوردممکن است دو کلید یا بیشتر 

باشد. ه از نوک خودکار یا گیره کاغذ میین وضعیت کلید، استفاددهد. آسانترمورد استفاده هر کلید را شرح می

 ، آن را تغییر ندهید.DIPهیچگاه بدون ثبت وضعیت اولیه کلید 

 

 



 

 

 

 هاکار با جامپرها یا اتصال ساز

ای است وسیله (Jumper)باشند. اتصال ساز ها راه دیگری برای پیکربندی بوردهای سخت افزاری میسازاتصال

شود. با ترتیب یک مسیر الکتریکی کامل می کند، و به اینکی دو پایه الکتریکی را فراهم میان اتصال فیزیکه امک

 کنید.ساز، مسیر را قطع )خاموش( میبرداشتن اتصال

ردی را به دقت توانند متعدد باشند اگر بو، میDIPهای بورد سخت افزاری نیز مانند کلید های یکسازاتصال

. کتابچه 2یا اتصال ساز  1اتصال ساز  مثال ای منحصر بفرد دارد،ساز شمارهیابید که هر اتصالر میبررسی کنید، د

 DIPهای ده است. همانطور که در مورد کلیدها را تشریح کرسازرد استفاده هر یک از اتصالارد، موراهنمای بو

سازی را برداشتید ید. همچنین اگر اتصالا تغییر ندهها، آن رسازچگاه بدون ثبت وضعیت اولیه اتصالد، هیذکر ش

دهند که فقط به ساز را در وضعیتی قرار میبسیاری از موارد، کاربران، اتصالآن را در محل مطمئن قرار دهید. در 

 کند.شود، اتصالی را نیز برقرار نمیدهنده مربوطه گم نمی. به این ترتیب، ضمن اینکه اتصالیک پایه متصل باشد

اهی اضافه کردن یا ساز، آن را تغییر ندهید. گشت برداشتن از وضعیت اولیه اتصالدا چگاه بدون یادنکته : هی

باشد. بعضی از اوقات هم ناچار خواهید شد از دم باریک سازها با دست، به آسانی میسر میبرداشتن اتصال

امی گرفته، آن را به سمت داخل، یا ساز را به آرکنید، وسط اتصالاستفاده کنید. اگر از دم باریک استفاده می

 خارج بکشید.

 فن خنک کننده 

باشند که وظیفه گرفتن گرما از پردازنده و خنک  می Heat Sinkها دارای خنک کننده یا  امروزه تمام پردازنده

 کردن آن را بر عهده دارند.

 

 

 دهد.را نشان می DIP Swithcدو نمونه از  ( 2-4شکل )



 

 

 

 

 

 RAM آشنایی با حافظه

 تصادفی ها حافظه از نوع این به دستیابی روش. است کامپیوتر دنیای در حافظه نوع ترین شناخته 1RAM حافظه

 وجود 2SAM هایحافظه ،RAM هایحافظه مقابل در. کرد پیدا دستیابی مستقیماً حافظه سلول هر به توان می چون. است

ه ب آنها به دستیابی امکان صرفاً و ذخیره حافظه هایسلول از ایمجموعه در را اطالعات  SAM هایحافظه. دارند

 هر نباشد جاری محل در نظر مورد داده که صورتی در .(کاست نوار نظیر) داشت خواهد وجود ترتیبی صورت

 که مواردی در SAM هایحافظه. گردد پیدا نظر مورد داده تا شده بررسی ترتیب به حافظه های سلول از یک

 اما (.گرافیک های کارت روی بر موجود حافظه نظیر)  شندبا می مفید بود خواهد ترتیبی صورت  هب الزاماً ها داده پردازش

 .بود خواهند دستیابی قابل دلخواه اولویت هر با RAMحافظه در شده ذخیره های داده

 

 

 

 

 

 

 

 در .است شده تشکیل خازن و ترانزیستور ها میلیون از که بوده(  IC) مجتمع مدار تراشه یک ،RAM حافظه

 فوق سلول. کرد ایجاد را  سلول یک توانمی ترانزیستور یک و خازن یک کارگیریه ب و استفاده با هاحافظه اغلب
                                                           
1 - Random Access Memory 
2 - Serial Access Memory 

 دهد.خنک کننده و پردازنده را نشان میفن ( 3-4شکل )

 دهد.را نشان می RAMیک ( 3-4شکل )



 خود در است، صفر یا  یک که را بیت به مربوط اطالعات خازن. بود خواهد داده بیت یک نگهداری به قادر

 تراشه روی بر موجود مدارات کنترل امکان که بوده سوییچ یک مشابه ترانزیستور عملکرد .کرد خواهد نگهداری

 خازن. نمایدمی فراهم آن، به مربوط وضعیت تغییر یا خازن در شده ذخیره مقدار خواندن منظور به را حافظه

 در «یک» مقدار سازی ذخیره منظور به. است هاالکترون نگهداری به قادر که بوده( سطل) ظرف یک مشابه

 خالی فوق ظرف بایستمی صفر، مقدار سازیذخیره برای. گردد پر ها الکترون از بایستمی فوق ظرف حافظه،

 گذشت از پس ترتیب بدین( ظرف در سوراخ وجود) است اطالعات نشت خازن، با رابطه در مهم مسئله .گردد

 پویا صورته ب حافظه اینکه منظور به بنابراین. گرددمی تخلیه الکترون از مملو ظرف یک ثانیه میلی چندین

 به مکلف خازن، شدن تخلیه از قبل «حافظه کننده کنترل» یا پردازنده بایستمی نماید، نگهداری را خود اطالعات

 خوانده را حافظه اطالعات حافظه کننده کنترل منظور بدین. باشند «یک» مقدار نگهداری منظور به آن مجدد شارژ

 .شد خواهد تکرار ثانیه یک رد مرتبه هزاران ،(Refresh) فوق عملیات .نمایدمی بازنویسی را اطالعات مجدداً و

 پویا صورته ب اطالعات بازخوانی به مجبور هاحافظه نوع این که است دلیل بدین DRAM نامگذاری علت

 تلف زمان که شود می باعث هاحافظه نوع این در «اطالعات بازنویسی/  بازخوانی»  تکراری فرآیند. بود خواهند

 .گردد کند حافظه سرعت و

 سطرها و( بیت خطوط) هاستون از مشتمل ایهایآر صورته ب و سیلیکون  تراشه یک روی بر حافظه های سلول

 .است حافظه سلول آدرس بیانگر ستون و سطر یک تالقی نقطه. گردندمی تشکیل( کلمات خطوط)

 ستون، بیت هر در ترانزیستور شدن فعال باعث نظر مورد ستون به شارژ یک ارسال با DRAM های حافظه

 تبدیل وضعیت آن به بایست می خازن که شد خواهند وضعیتی شامل سطر خطوط نوشتن زمان در .شد هندخوا

 که صورتی در. نماید می گیری اندازه را خازن در موجود شارژ سطح ،Sense-Amplifier خواندن زمان در. گردد

 خواهد خوانده «صفر» مقدار صورت غیراین در و شده خوانده «یک» مقدار باشد درصد پنجاه از بیش فوق سطح

  .گرددمی گیریاندازه( ثانیه میلیاردم یک) نانوثانیه حسب بر و بوده کوتاه بسیار فوق عملیات انجام زمان مدت. شد

 و خواندن عملیات تا کشید خواهد طول ثانیه نانو 70 است، نانوثانیه 70 سرعت دارای که ایحافظه تراشه

 .دده انجام را سلول هر بازنویسی

 به ننمایند، استفاده ها سلول در موجود اطالعات اخذ منظوره ب ییها روش از که صورتی در حافظه های سلول

 از حمایتی کامل زیرساخت یک دارای حافظه های سلول است الزم بنابراین. بود خواهند ارزش فاقد تنهائی

 : داد خواهند انجام را زیر عملیات فوق مدارات .باشند  دیگر خاص مدارات

 (ستون آدرس انتخاب و سطر آدرس انتخاب) ستون و سطر هر نمودن مشخص -



 (شمارنده) هاداده نویسی باز و بازخوانی وضعیت نگهداری -

  (Sense Amplifier) سلول یک از سیگنال برگرداندن و خواندن -

 .(Writeenable ) ندارد وجود شارژ به ضرورتی یا گردد شارژ بایست می که سلول یک به خبر اعالم -

 و افظهح میزان سرعت، نوع نمودن مشخص:  نظیر مواردی شامل «حافظه کننده کنترل» به مربوط عملیات سایر

 .است خطا بررسی

 برای 1فالپ فلیپ از ها حافظه از نوع این در. باشند می متفاوت کامال تکنولوژی یک دارای SRAM های حافظه

 ترانزیستور شش تا چهار از حافظه، سلول یک برای فالپ فلیپ یک. گردد می استفاده حافظه بیت هر سازی ذخیره

 این رعتس بنابراین بود، نخواهند اطالعات «بازنویسی /بازخوانی» نیازمند SRAM های حافظه. کند می استفاده

 ایه بخش از SRAM های حافظه اینکه به توجه با .است بیشتر DRAM های حافظه از مراتب به ها حافظه از نوع

 نوع از ظهحاف سلول یک از بیشتر مراتب به تراشه یک روی بر آنها شده استفاده فضای گردد، می تشکیل متعددی

DRAM واندت می امر همین و کرده پیدا کاهش تراشه یک روی بر حافظه میزان مواردی چنین در. بود خواهد 

 DRAM های حافظه و گران و سریع SRAM های ظهحاف بنابراین. گردد ها حافظه از نوع این قیمت افزایش باعث

 استفاده) هپردازند سرعت افزایش منظور به SRAM های حافظه از فوق، موضوع به توجه با. باشند می کند و ارزان

 .گردد می استفاده کامپیوتر در RAMحافظه فضای برای DRAM های حافظه از و( Cache از

 حافظه های ژول ما

 DIP(Dual line Package) نام با Pinبر مبتنی پیکربندی یک از آغاز در شخصی های یوترکامپ در حافظه های تراشه

 اصلی دروب روی بر هائی حفره درون کاری لحیم توانستمی پین، بر مبتنی پیکربندی این. کردندمی استفاده

 تعداد افظه،ح افزایش با همزمان .است شده لحیم اصلی ردوب به خود که بوده سوکت یک به اتصال یا و کامپیوتر

 حافظه زانمی که زمانی تا فوق روش از .کردندمی اشغال را اصلی ردوب از زیادی فضای نیاز، مورد های تراشه

 .گردیدمی استقاده بود مگابایت دو حداکثر

 اپیچ مدار ردوب یک در حمایتی اجزای و عناصر تمام همراهه ب حافظه های تراشه استقرار فوق، مشکل حل راه

 به( حافظه بانک) کانکتور از خاص نوع یک از استفاده با ادامه در فوق ردوب. بود( Printed circut Board) مجزا

 از برخی. کردند می استفاده  soj2 نام با pin پیکربندی یک از اغلب ها تراشه نوع این. گردید می متصل اصلی ردوب

                                                           
1 - Flip-flop 
2 - Small Outline J-lead 



 اساسی تفاوت. نمایندمی استفاده 1tsopنام با دیگری پیکربندی از است اندک آنها تعداد که دیگر تولیدکنندگان

 surface-mounted به صورت  TSORو SOJهای  تراشه که است این در اولیه DIPپیکربندی و جدید های پین نوع این بین

 (.سوکت یا و ها حفره داخل نه. )شد خواهند لحیم برد سطح به مستقیماً  ها پین دیگر عبارت به. هستند 2PCBدر

 تاکنون شاید. باشند می استفاده و دستیابی قابل شوند می نامیده  «ماژول» که ییها کارت طریق از حافظه های تراشه

 کرده هبرخورد نماید، می اعالم  4*  16 یا.  8*  32 بصورت را خود حافظه میزان که سیستم یک مشخصات با

 گردند، می یریگ اندازه  مگابیت حسب بر که  را ها تراشه از یک ره ظرفیت در ضرب  ها تراشه تعداد فوق اعداد .باشید

 ماژول هر ویر بر را مگابایت میزان هشت بر آن نمودن تقسیم با توان می ظرفیت، محاسبه به منظور. دهد می نشان

 بضر اب. است مگابیتی 32 تراشه چهار دارای ماژول که است معنی بدین ،4 * 32 ماژول یک مثال. کرد مشخص

 ایتمگاب 16 ظرفیت به نمائید تقسیم هشت بر را فوق عدد اگر. آید می بدست( مگابیت) 128 عدد 32 در 4

 .رسید خواهیم

 اولیه های نمونه. است کرده تفاوت اخیر سال پنج طی ،RAM های حافظه در شده استفاده کانکتور و ردوب نوع

 ایگونهه ب را حافظه های ردوب کامپیوتر متفاوت نکنندگاتولید. گردیدندمی تولید اختصاصی صورت هب اغلب

 مطرح 3SIMM ادامه در. داشت وجود خاصی های سیستم در آنان از استفاده امکان صرفاً  که کردند می طراحی

 یک آن عرض و اینچ 3/5 حدود آن طول و کرده استفاده کانکتور پین 30 از حافظه ردهایوب از نوع این. گردید

 دارای که ییها زوج صورته ب SIMM بردهای بایستمی کامپیوترها اغلب در .(سانتیمتر 2/5 در یمترسانت 1) بود اینچ

. است SIMMیک از بیشتر داده گذرگاه پهنای که است  این علت. گردد استفاده باشند،  یکسان سرعت و ظرفیت

 SIMMهر. گردد می تفادهاس سیستم روی بر حافظه مگابایت 16 داشتن برای مگابایتی هشت SIMMدو از مثال

 است بیتی شانزده داده گذرگاه که موضوع این به توجه با بود خواهد لحظه هر در داده بیت هشت ارسال به قادر

 دارای و شده بزرگتر SIMM ردهایوب ادامه در. آید نمی نظر به منطقی امر این و شده استفاده باند پهنای نصف از

 افزایش امکان و باند پهنای افزایش برای پین 72 از و( سانتیمتر 2/5 در مترسانتی 11) شدند 1*  4/  25 ابعاد

 .آمد بدست مگابایت 256 میزان تا حافظه

 نام با دیگری جدید استاندارد از تولیدکنندگان ها، پردازنده باند پهنای ظرفیت و سرعت افزایش موازات به
4DIMM در سانتیمتر 14 تقریبا) اینچ 5/4*  1 ابعاد و پین 168 دارای  حافظه ردهایوب نوع این .کردند استفاده 

                                                           
1 - Thin Small Outline Package 
2 - Printed Circuit Board 
3 - Single in-line memory 
4 - Dual in-line memory module 



ه ب را آنها توان می و شامل را مگابایت 128 تا هشت از ماژول هر در فوق ردهایوب ظرفیت. بودند( سانتیمتر 2/5

 های سیستم در. کنند می کار ولت 3/3 با حافظه های ماژول اغلب. کرد استفاده( نیست الزامی زوج) تک صورت

 DIMMبا پین و اندازه نظر از  1RIMM  نام با دیگر جدید استاندارد یک. نمایند می استفاده ولت 5 از اشمکینت

 .نمایند می استفاده سرعت افزایش برای حافظه داده گذرگاه خاص نوع یک از فوق، بردهای ولی است مقایسه قابل

 

 

 

 برخی ولی نمایندمی استفاده  اختصاصی کامال فظهحا هایماژول از کیفی کامپیوترهای در حافظه ردهایوب اغلب

 SODIMM حافظه ردهایوب. نمایند می استفاده  2SODIMM نام با دیگری استاندارد از حافظه تولیدکنندگان از

 های ردوب نوع این ظرفیت. نمایند می استفاده پین 144 از و بوده( سانتیمنتر 2/ 5 در سانتیمنتر 5) اینچ 2* 1 ابعاد دارای

 .باشد تواند می مگابایت 256 تا مگابایت 16 از ماژول هر در حافظه

 

 

 
 

 خطا بررسی

 ،ها سیستم اکثر در .باشند می باالئی  اعتماد ضریب دارای گردند می استفاده کامپیوتر در امروزه که هاییحافظه اکثر

 های تراشه. دهد می انجام را افظهح عملکرد صحت بررسی عملیات سیستم کردن روشن در زمان «حافظه کننده کنترل»

 بیت یک دارای Parityهای تراشه. دهندمی انجام را خطاء بررسی عملیات ،Parityنام با روشی از استفاده با حافظه

 Parityابتدا در. است ساده بسیار کند می کار آن اساس بر Parityکه  روشی .باشند می داده بیت هشت برای اضافه

 در موجود های یک تعداد تراشه دارند، می دریافت را داده( بایت یک) بیت هشت که زمانی. گردد می بررسی  زوج

 در. شد خواهد یک Parityبیت مقدار باشد فرد موجود های یک تعداد که صورتی در. نماید می  محاسبه را آن

                                                           
1 - Rambus in-line memory module   
2 - small outline dualin-line memory module 

 دهد.را نشان می RAMیک ( 4-4شکل )

 دهد.را نشان می RAMیک ( 5-4شکل )



 نظر مورد های بیت از ادهد که زمانی. شد خواهد صفر parity بیت مقدار باشد زوج موجود های یک تعداد که صورتی

 فرد مجموع که درصورتی. گردد می مقایسه parity بیت با و محاسبه موجود های یک تعداد مجدداً شود، می خوانده

 که صورتی در اما. گردد می ارسال پردازنده برای و بوده درست نظر مورد داده باشد یک مقدار Parity بیت و

 کنار نظر مورد داده و شده ها بیت در خطا یک بروز متوجه تراشه اشدب صفر parity بیت و بوده فرد مجموع

 که شد خواهد یک parity بیت زمانی فوق روش در کندمی کار روش همین به نیز فردparity  .شود می گذاشته

 .باشد زوج بایت در موجود هاییک تعداد

 با ها داده از بایت یک که صورتی رد. است تشخیص از پسخطا  تصحیح عدم Parityبا رابطه در مهم مسئله

 کامپیوترها. داد خواهد انجام را خود سعی مجددا سیستم شده انداخته دور داده ننماید مطابقت خود Parityبیت

 در .نمایندمی استفاده 1ECCبه نام با روشی از ها سیستم از برخی. باشندمیخطا  با برخورد برای باالتر سطح یک نیازمند

 با فوق روش اختالف. گردد می استفاده ها بایت از یک هر در داده کنترل برای اضافه هایبیت  از فوق روش

 شده استفاده های بیت تعداد. )گردد می استفاده خطاء بررسی برای بیت چندین از که است این در Parityروش

 به قادر تنها نه نظر مورد ریتمالگو از استفاده با فوق روش بر مبتنی های حافظه( دارد گذرگاه پهنای به بستگی

  تشخیص به قادر همچنین  ECC.گرددمی فراهم نیز  آمده بوجود خطاهای تصحیح امکان بلکه بوده خطا تشخیص

 .گردند مواجه مشکل با بایت یک در بیت چندین یا یک که است مواردی در خطاها

  RAM حافظه انواع

Staticrandom access memory) SRAM ): هر برای( شش تا چهار) ترانزیستور چندین از ها حافظه عنو این 

 منظور به ابتدا در حافظه نوع این. گردد نمی استفاده خازن از سلول هر برای. نمایند می استفاده حافظه سلول

cache شدند می استفاده. 

Dynamicrandom access memory) DRAM) : زوج یک از حافظه های سلول برای ها حافظه نوع این در 

 .گردد می استفاده خازن و ترانزیستور

Fast pagemode dynamic random access memory) FPM DRAM ): های  حافظه از ای اولیه شکلDRAM می باشد 

 و منتظر تبایس می نظر، مورد ستون و سطر توسط داده بیت یک استقرار فرآیند تکمیل زمان تا فوق ای تراشه در

 ارسال رعتس حداکثر .(گردد آغاز بعدی بیت به مربوط عملیات اینکه از قبل) .شد خواهد خوانده بیت ادامه در

 .است ثانیه هر در مگابایت 176 معادل L2 cacheبه داده

                                                           
1 - Error Correction Code 



Extendeddata-out dynamic random access memory) EDO DRAM)  :انتظار در ها حافظه نوع این 

  بالفاصله بعد تبی با رابطه در را خود نظر مورد عملیات و نشده بیت ناولی برای الزم های پردازش اتمام و تکمیل

 یبرا جستجو به مربوط عملیات  EDO DRAMگردید مشخص بیت اولین آدرس اینکه از پس .کرد خواهند آغاز

 داکثرح. است FPMهای حافظه به نسبت تر سریع برابر پنج فوق عملیات سرعت. کرد خواهد آغاز را بعدی بیت

 .است ثانیه هر در مگابایت 176 معادل L2 cache به داده ارسال سرعت

Synchronous dynamic random access memory) SDRM) :  افزایش منظوره ب «پیوسته حالت» ویژگی از 

 ها ستون بین رد به سرعت باشد، نظر مورد داده شامل سطر  زمانی که منظور بدین .نماید می استفاده کارائی بهبود و

 عتسر برابر پنج معادل سرعتی دارای SDRAM .خواند خواهد را آن داده، تامین از پس بالفاصله و رکتح

 L2 cacheبه داده  ارسال سرعت حداکثر .گردد می استفاده کامپیوترها اکثر در امروزه و بوده EDOهای حافظه

 .است ثانیه در مگابایت 528 معادل

Rambusdynamic random access memory) RDRAM) : قبلی معماری به نسبت جدید کامالً رویکرد یک 

DRAM 1 از هاحافظه نوع این. استRIMM یک مشابه پیکربندی و اندازه لحاظ از که کرده استفاده DIMM 

 «Rambusکانال» نام با باال سرعت با داده گذرگاه یک از استفاده ها حافظه نوع این تمایز وجه. است استاندارد

 پیدا دست مگاهرتز 800 سرعت به بتوانند تا کرده کار موازی صورته ب RDRAM حافظه های تراشه. است

 .نمایند

Creditcard memory، هایماژول شامل و بوده خاص تولیدکنندگان از اختصاصی  کامال نمونه یک DRAM دهبو 

 .گردد می استفاده NoteBook کامپیوترهای در اسالت، خاص نوع دریک که

PCMCIAmemory card ،های ماژول شامل حافظه از دیگر نوع DRAM در که بوده Notebook شود می استفاده. 

FlashRam تلویزیون، نظیر دستگاههائی در استفاده برای  کم ظرفیت با حافظه از خاصی نوعVCR  آن از و هبود 

 خاموش ها دستگاه نوع این هک زمانی. گردد می استفاده  دستگاه هر به مربوط خاص اطالعات نگهداری منظور به

 نگهداری برای ها حافظه نوع این از نیز کامپیوتر در. کرد خواهند مصرف برق اندکی میزان به همچنان باشند

 .گردد می استفاده...  و دیسک هارد تنظیمات با رابطه در اطالعاتی

VideoRam) VRAM) : های حافظه از خاص نوع یک RAM آداپتورهای ظیرن خاص موارد برای که بوده 

 .شودمی گفته نیز  2MPDRAM ها حافظه از نوع این به. شودمی استفاده بعدی سه دهندگان شتاب یا و ویدئو

 صورته ب اطالعات، به دستیابی امکان دارای ها حافظه از نوع این  که است دلیل بدین فوق نامگذاری علت
                                                           
1 - Rambus in-line memory module 
2 - multiport dynamic random access memory 



 میزان. است متفاوتی هایفرمت دارای و داشته قرار گرافیک کارت روی بر VRAM .باشندمی سریال و تصادفی

 .دارد بستگی «ها رنگ وضعیت» و «تصویر وضوح»  نظیر متفاوتی عوامل به فوق حافظه

 بر حافظه افزایش. است کامپیوتر یک ییکارآ ارتقای زمینه در موجود فاکتورهای مهمترین از یکی RAM حافظه

 های سیستم از که صورتی در. گیرد انجام متفاوتی زمانی مقاطع در تواند می دهاستفا نوع به  توجه با کامپیوتر یک روی

 اگر .(گردد می توصیه مگابایت 64) بود خواهد نیاز حافظه مگابایت 32 به حداقل گردد می استفاده ۹8 یا و ۹5 ویندوز عامل

 مگابایت 128)  .بود خواهد نیاز حافظه مگابایت 64 به حداقل گردد می استفاده 2000 ویندوز عامل سیستم از

 عامل سیستم از که صورتی در. دارد نیاز حافظه مگابایت 4 به صرفاً لینوکس عامل سیستم .(گردد می توصیه

Apple اشاره حافظه میزان(. گردد می توصیه مگابایت 64) بود خواهد نیاز حافظه مگابایت 16 به گرددمی استفاده 

 استفاده اینترنت، به دستیابی. است شده ارائه معمولی کاربردهای اساس بر  فوق های سیستم از یک هر برای شده

 استفاده مستلزم... و بعدی سه انیمیشن طراحی، خاص افزارهای نرم کننده، سرگرم و خاص کاربردی های برنامه از

 .بود خواهد بیشتری مراتب به حافظه از

 پین( 168پین  72)  RAMبانک های حافظه 

رد اصلی به لحاظ ایمنی بیشتر با لمس نمودن یک تکه فلز که روی زمین وروی ب RAMهای  اژولقبل از نصب م

ابتدا باید  (SIMM)پین  72یا  30با  RAMهای را تخلیه نمایید. برای نصب ماژولباشد، الکتریسته بدن خود 

کمی فشار به سمت  ماژول مربوطه را به صورت مقتضی و مایل درون شکاف جا داده و سپس به طرف جلو )با

های دو سر در شکاف جا رود بلکه نگه دارنده پایین( برانید به طوری که نه تنها لبه اتصال ساز آن به طور کامل

 شکاف به طور کامل در جای خود مستقر شوند.

پین کافی است دو گیره موجود در طرفین شکاف  168و  (DRAM)به صورت  RAMهای  برای نصب ماژول

RAM یرون کشیده و ماژول را داخل شکاف به صورت عمودی وارد نمایید. پس از جا افتادن آن دو گیره را به ب

های باید به تعداد ماژول RAMهای  قفل شود. در موقع نصب ماژول امالً را به سمت داخل فشار دهید تا ک

رداری رت تکی قابل بهره ببه صو پین معموالً 72و  30د. ماژول های های آنها توجه کامل نمایی موجود و ظرفیت

 پین وجود ندارد. 168باید به صورت جفت استفاده شوند ولی این محدودیت برای ماژول های  نبوده و حتماً

 

 

 



 شناسایی اصول نصب کارت های شکاف های توسعه مادربورد

لید و دیگر اجزاء های مختلف مربوط به ابزار های جانبی، صفحه ک پردازنده برای ایجاد ارتباط با حافظه، کارت

ای یا طالیی  سیستم از خطوط فلزی که روی مدار چاپی مربوط به بورد اصلی سیستم قرار دارند، که رنگ نقره

نامند. اطالعات به صورت  سیستم می BUSکند. این خطوط فلزی موازی را، مسیر یا گذرگاه یا  هستند استفاده می

ده است ها را متفاوت کر شوند. آنچه طراحی گذرگاه-منتقل میهای الکتریکی از طریق آنها  عالئم یا سیگنال

شوند. این اختالف سرعت  ها منتقل می هایی است که به طور همزمان از این گذرگاهاختالف در سرعت تعداد بیت

های  شوند. بین اختالف سرعت در گذرگاهها منتقل می مزمان از این گذرگاههایی است که به طور ه تعداد بیت

سرعت انتقال  باشد. مثالً کامپیوتر میناگون در های گو ف به علت وجود وسایل و تجهیزات با سرعتمختل

توان اطالعات تمام باشد. لذا نمیبرابر سرعت دیسک گردان فالپی می هزاران (RAM)اطالعات در حافظه اصلی 

فکر  که سازندگان کامپیوتر به این وسایل را با یک روش و از یک مسیر مشترک عبور داد. این مسئله موجب شد

 های های مربوط به ابزاردر بوردها اه متفاوت افتادند. از طرفی کارتاصلی کامپیوتر با چندین گذرگ ساخت بوردهای

 ها این گذرگاه با Slotهای مخصوص به نام شوند با قرار گرفتن در شکافانبی که جزء بورد اصلی محسوب نمیج

کنند. ها ارتباط برقرار می ا این گذرگاهب  Slotهای مخصوص به نام ها از شکاف گذرگاهکنند. ارتباط برقرار می

ازی های چند تایی به صورت مودر مجموعه خط اتصال منفرد که معموالً 100تا  50ای بین ها از مجموعه گذرگاه

قابل رویت نبوده و در  اند. آنها معموالً ده تشکیل یافتههای مختلف کشیده شسرتاسر بورد اصلی و بین قسمت

 اند. های میانی بورد اصلی کامپیوتر طراحی شدهالیه

طی که وظیفه هماهنگی عالوه بر خطوط داده در یگ گذرگاه، خطوط آدرس و خطوط دیگری از قبیل خطو

و... نیز وجود دارند. به همین  DMAسازی حافظه را بر عهده دارند، خطوط وقفه، خطوط مربوط ساعت و تازه

 باشد.ه آن خیلی بیشتر از خطوط داده میدلیل تعداد خطوط یک گذرگاه با یک شکاف مشاب

بیتی  8بیتی وجود داشت لذا گذرگاه آنها  8های  قدیمی از آنجایی که فقط امکان کار با داده XTهای در کامپیوتر

های پنتیوم دارای ردازندهخط بودند. امروزه پ 62ها  بود. در عین حال تعداد خطوط گذرگاه در این کامپیوتر

 باشند. بیتی می 64خطوط داده 

 

 



 ISA شکاف گسترش

 1۹83که در حدود سال  ATهای د داشتند. گذرگاه اولین کامپیوترهای اولیه فقط یک نوع گذرگاه منفرکامپیوتر

 8ه با سرعت شد. این گذرگانیز گفته می ATشد که البته به آن گذرگاه نامیده می 1ISAارائه شدند، گذرگاه 

بیت، و پهنای  ISA 16مگابایت بر ثانیه است. پهنای گذرگاه  5-8کند، و سرعت انتقال آن می مگاهرتز کار

 بیت است. 24گذرگاه آدرس آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EISA شکاف گسترش

گروه  ا ایجاد کردند. اینر 2EISAشدند نامیده می« نفره ۹گروه »یوتر که گروهی از سازندگان کامپ 1۹88در سال 

تشکیل شده بود.  Zenithو  AST ،Compaq ،Epson ،HP ،NEC ،Oloveti ،Tandy ،Wyseهای از شرکت

مگاهرتز انتقال دهد. بهبود  33ها را با سرعت تواند دادهکند، اما میمگاهرتز کار می 8گاه هم با سرعت این گذر

 در پاسخ به این  IBMدرصد بود.  MCA 50درصد، و نسبت به گذرگاه  ISA 500این سرعت نسبت به گذرگاه 

                                                           
1 - Industry Standard Architecture bus 
2 - Extended Industry Standard Architecture 

 دهد.را نشان می ISAشکاف های  بخش های مختلف یک بورد اصلی و( 6-4شکل )



انیه رسید. مگابیت در ث 80های آن به ید، به طوری که سرعت انتقال دادهخود را بهبود بخش MCAکار گذرگاه 

 بیت است. EISA 32پهنای گذرگاه آدرس و داده ها در 

 

 

 

 

 

 MCA شکاف گسترش

. یعنی ده شده بودگذرگاه استفا 2احی آن از کامپیوتری را معرفی کرد که در طر Compaqشرکت  1۹78در سال 

عی برای واقع نقطه شرو ای نصب شده بود. این طرح درباشد بر روی گذرگاه جداگانهتر میحافظه که سریع

 آمد.مبتنی بر چند گذرگاه به شمار می هایکامپیوتری

بود. تاکید  ISAتر از گذرگاه  دهمطرح بودند. این گذرگاه بسیار پیچی« MCAگذرگاه » IBMدر همان زمان  تقریبا

بود. اما  مطرح Main frameهای فقط در کامپیوتر در این گذرگاه بیشتر بر ویژگی هایی بود که قبال IBMاصلی 

 MCAگاه د، گذراشتباهاتی که در بازاریابی آن به عمل آم ری با نمونه های قبلی، و احتماالًبه علت عدم سازگا

 .موفقیتی را به دنبال نداشت

 PCI شکاف گسترش

 کنید، های امروزی مشاهده میائه کرد. همانطور که در کامپیوتررا ار« 1PCIگذرگاه »نیز  Intelدر همان زمان شرکت 

به طور مستقیم به ریزپردازنده اتصالی نداشته و به  PCIآید. گذرگاه برنده این نبرد به شمار می PCIگذرگاه 

ای است که در آن به گونه PCIهای طراحی آید. اما مشخصهنمی ود نوعی گذرگاه محلی به شمارخودی خ

های جانبی متصل شده نظر گرفته شده است. همچنین وسیلهاتصال به قطعه های متصل شده به گذرگاه محلی در 

هتر توانند با سرعت باال و به صورت نیمه مستقیم به ریزپردازنده اتصال یابند. بنابراین بنیز می  PCIبه گذرگاه 

                                                           
1 - Peripheral Component Interconnect 

 دهد.را نشان می EISAشکاف های ( 7-4شکل )



 تواند می PCIدر نظر بگیرید. گذرگاه  PCIرا به صورت گذرگاه محلی /  PCIاست ترکیب گذرگاه محلی و گذرگاه 

 نیز کار کند.  EISAیا  ISAهای قدیمی تر مانند  همراه با سایر گذرگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را سیستم گذرگاه سه گانه سازی  ای است که امکان پیادهبه گونه PCIهای توان گفت که مشخصهبنابراین می

 پردازنده و حافظه، گذرگاه نسبتاً توان گذرگاه محلی بسیار سریع را برای ارتباط بینفراهم کرده است. یعنی می

را برای اجرای کندتر کامپیوتر مورد استفاده قرار  ISAرا برای اجرای سریع کامپیوتر، و گذرگاه سنتی  PCIسریع 

مگابیت برسد.  132تواند به های آن حداکثر میتقال دادهای است که سرعت انونهبه گ PCIداد. طراحی گذرگاه 

بیت است )پهنای گذرگاه  32ن بیت، و پهنای گذرگاه آدرس آ 64در حال حاضر  PCIهای پهنای گذرگاه داده

 بیت بود(. PCI 32های اولیه ها در نمونه داده

 AGP شکاف گسترش

مگابایت داده برای هر تصویر نیاز  1.5بیتی به حداقل  16ش گذاشتن تصاویر صفحات نمایش جدید برای به نمای

گاه شود. لذا ضرورت وجود یک گذرداده منتقل می 75شد در هر ثانیه هرتز با 75دارند و در صورتی که سرعت 

 رسد.های گرافیکی مهم به نظر میها به کارتتوانا جهت انتقال تمامی داده

 

 دهد.را نشان می PCIشکاف های مختلف از جمله ( 8-4شکل )



 بط ساختن کارت گرافیک با ذخایر بورد اصلی طراحی شده است. این گذرگاه برخالف جهت مرت 1AGPگذرگاه 

 درگیر نمودن  شود تا بدونباعث می AGPبا گرافیک سر و کار دارد. عالوه بر این گذرگاه  ها صرفاً بقیه گذرگاه

CPUًید. اطالعات مورد نیاز خود را از حافظه کامپیوتر دریافت نما ، کارت گرافیک مستقیما 

ست. این ا PCIرعت دو برابر س باشد که تقریبامگابیت بر ثانیه می 532ده برابر این گذرگاه دارای سرعت انتقال دا

ای از یک گذرگاه ( می توانید نمونه8-4ت. در شکل )های اصلی پنتیوم طراحی شده اسگذرگاه تنها بر روی بورد

AGP .را مشاهده کنید 

 PCI Express شکاف

 جانبی تجهیزات سریع اتصال مفهوم به Peripheral Component Interconnect Express عبارت مخفف

 PCI-E اشتباه به منابع بعضی در البته شود.می گفته هم PCIe مخفف صورت به PCI Express. هست کامپیوتر

 .هست PCIe صورت به رسمی اختصار حالت اما گویندمی هم

 و PCI از ترکوچک اسالتی ،x1 حالت یعنی مسیره یک کانکتور با PCIe که کنیدمی مشاهده ،(۹-4شکل ) در

AGP کافی دارند، نیاز باالیی باندپهنای که جانبی هایکارت اتصال برای کوچک اسالت همین اما. دارد نیاز 

 .کندیم تأمین x1 اسالت یک طریق از تنها را خود ایثانیه بر گیگابیت 1 سرعت زیر، یشبکه کارت مثال. است

 

 

 

 
 

( توجه 8-4) با توجه به شکل را PCI، AGP، PCI Express x1 هایاسالت ابعاد و کنید توجه زیر مادربورد به

 مسیرهای با هاییاسالت .بگیرد شکل ذهن در آن یبهینه طراحی از تریروشن تصویر تا کنید مقایسهکنید و 

 : کنید ایسهمق  (10-4شکل ) در را ابعاد. هستند تربزرگ بیشتر،

 

 

 

                                                           
1 - Acclerated Graphics Port) 

 دهد.را نشان می PCIeشکاف های مختلف از جمله ( ۹-4شکل )



 

 

 

 

 

 

 

 مصرفی توان زیادی مقدار داده، انتقال بر عالوه که هستند پین زیادی تعداد شامل PCIe کانکتورهای و هااسالت

 هایپین با که است PCIe کارت از بخشی کانکتور، از منظور که کنید توجه. دهدمی تحویل جانبی کارت به

 .کندمی برقرار محکم ارتباطی و ودرمی فرو مادربورد، روی اسالت در مسی

 در. کردندمی مصرف انرژی وات 10 از کمتر ابتدا در x1 یعنی اسالت ترینکوچک برای شده طراحی هایکارت

 وات 25 حد در بیشتری مصرفی توان به خود Full Height اصطالح به و تربزرگ طراحی با x1 هایکارت ادامه

 .کردند پیدا نیاز

 آسایغول هایگرافیک کارت مثل x16 هایکارت. شوندمی محدود وات 25 به همگی مسیره، 8 یا 4 هایکارت

 است علت همین به. کنندمی دریافت x16 اسالت از را خود نیاز مورد مصرفی توان از وات 75 نهایتاً امروزی،

 . هستند اول رده هایگرافیک کارت از ترضعیف مراتب به اضافه کابل بدون هایگرافیک کارت که

 پین 6 کابل. شودمی استفاده پین 8 یا 6 برق کابل از باشد، PCIe اسالت ظرفیت از بیش مصرفی توان اگر

 و دهدمی قرار گرافیک کارت اختیار در الکتریکی توان وات 150 حداکثر هم پین 8 کابل و وات 75 حداکثر

 به را خود نیاز مورد انرژی تا باشند پین 8 یا 6 کابل چند دارای ای،هسته چند هایگرافیک کارت است ممکن

 .کنند تأمین کامل طور

 وات 375 تواندمی ،PCIe 3.0 اسالت از استفاد و پین 8 کابل دو با R9 295x2 ایهسته دو گرافیک کارت مثال

 هم کامل پردازشی بار در و کندمی مصرف کمی بسیار انرژی کار،بی حالت در البته که کند دریافت مصرفی توان

 و است قدرتمندتر الکتریکی توان نظر از PCI Express 4.0 .نرسد مصرف وات 375 رکورد به است ممکن

 نظر از PCI مثل PCI Express خوشبختانه .دهدمی قرار x16 هایکارت اختیار در واتی 150 توان حداکثر

 در توانمی را قدیمی هایکارت .ندارد چندانی پیچیدگی مختلف، هایاسالت و مختلف هاینسخه سازگاری

 دهد.را نشان می PCIeهای مختلف از جمله  شکاف( 10-4شکل )



 Forward دوم ینسخه مثال که شودمی گفته اصطالحاً. آیدنمی پیش مشکلی و داد قرار جدید هایاسالت

Compatible دارد کامل سازگاری سوم ینسخه یعنی بعدی اسالت با دوم ینسخه که معنی این به است.  

 ینسخه شده، تصویب استانداردهای طبق. است متفاوت کمی موضوع بودن Backward Compatible نظر از اما

 کمی 1.0a و 1.1 ،2.0 ینسخه اما. هستند هم مثل حرارتی هایمحدودیت و مصرفی توان نظر از 2.1 و 3.0

 هاگرافیک کارت مخصوصاً و جانبی هایکارت و هااسالت استانداردسازی در اینکه با بنابراین. هستند ترضعیف

 باشند، سازگار هااسالت تمام با هاکارت تمام شده سعی دارند، هاکارت سایر به نسبت باالتری رفیمص توان که

 خورید. برمی مشکالتی به عمل در

 در .شودمی نصب قدیمی PCIe روی مشکلی هیچ بدون معموالً شود، انتخاب مصرفیکم گرافیک کارت اگر

 دریافت آن از را الزم انرژی تمام و شده طراحی PCI-Express 3.0 برای که پرمصرفی گرافیک کارت مقابل

 درستی به و شود مواجه مشکل با ،2010 سال از قبل تا شده تولید مادربوردهای بیشتر روی است ممکن کند،می

 یافت ارتقاء 2.1 ینسخه به حرارت، و توان هایمشخصه بروزرسانی با 2.0 ینسخه ،2010 سال از بعد. نکند کار

 .اندنداشته سازگاری مشکل هیچ جدید، هایاسالت و هاکارت پس نآ از و

 حتی و  PCIe 1.1 هایاسالت روی PCI Express 3.0 هایگرافیک کارت آیا که ساده سؤال این پاسخ بنابراین

PCIe 2.0 میزان و گرافیک کارت به چیز همه. منفی هم و است مثبت هم نه، یا هستند استفاده و نصب قابل 

 .دارد بستگی آن انرژی مصرف

 انرژی وات 150 که جدیدی هایگرافیک کارت و PCI-Express 4.0 به مجهز مادربوردهای از رونمایی با شاید

 باشید. شاهد را مشکالتی دیگر بار کنند،می دریافت مذکور اسالت از را الزم

 با ببینید و کنید بررسی را آن خصاتمش ابتدا است، قدیمی شما مادربورد اگر که است این کار بهترین بنابراین

  آن روی پرمصرف و اول رده گرافیک کارت یک از استفاده امکان سازنده، هایتوصیه دیگر و بایوس بروزرسانی

 .نه یا دارد وجود

 کارت مثال. است استفاده قابل تربزرگ اسالت در دارد کمتری مسیر تعداد که کارتی ،ارائه شد که توضیحاتی با

x1 اسالت پهنای اینکه با PCIe x16 مسیرها کار طرز مورد در که توضیحاتی به توجه با اما پوشاند،نمی را 

 کارت است کافی فقط که شودمی این سرانگشتی یقاعده بنابراین. کرد خواهد کار مشکلی هیچ بدون ،دادید

 .کند کار درستی به تا شود جا مادربورد روی هایاسالت در جانبی

 اسالت در دارد، مسیره یک واسط که Asus Xonar صدای کارت که کنیدمی مشاهده توانید ( می11-4شکل ) در

x16 و صدا کارت کانکتور کامپیوتر، شدنروشن محض به. است شده داده قرار مادربورد Bus PCI مورد در  



 تنها، داشت نخواهد وجود ارتباطی مسیر 16 قطعا. گیرندمی تصمیم است استفاده قابل ارتباطی مسیر چند اینکه

 .شودمی فعال مادربورد یمسیره 16 اسالت از مسیر یک

 

 

 

 

 

 

 x16 اسالت در باید که دارید مختلفی هایکارت مقابل، در ولی دارد کمی x16 هایاسالت شما مادربورد اگر

 با کند، تبدیل x16 به را x1 اسالت که تبدیلی که کنید توجه البته. کنید استفاده هاتبدیل از توانیدمی بگیرند، قرار

 ممکن شما PCI Express x16 کارت عملکرد لذا و پردازدمی نیاز مورد باند پهنای تأمین به خود مسیر یک همان

 .شود محدود باند پهنای بودن کم اثر در است

 (13-4در شکل ) و را می توانید مشاهده کنید. x16 به x1 تبدیل مختلف تبدیل از اینمونه( 12-4در شکل )

 .کندمی پذیرامکان را دلخواه حاالت در کارت دادن قرار میانی، کابل با که دیگری مدل

 

 

 

 

 

 

 ( 11-4شکل )

 دهد.را نشان می x16 به x1 تبدیل مختلف تبدیل از ای( نمونه12-4شکل )



 

 

 

 

 

 

 ،شد اشاره که طورهمان و دهندمی قرار شده متصل کارت اختیار در را ارتباطی مسیر یک تنها فوق، تبدیل دو هر

 عملکرد از بخشی کند،می تأمین مسیر 4 حداقل با را خود نیاز مورد باند پهنای که گرافیکی کارت است ممکن

 .بدهد دست از را خود واقعی

 قطعات عمر و کنندمی تولید زیادی گرمای که قدرتمندی هایگرافیک کارت گرفتن فاصله برای است ممکن

 .شودمی گفته البرندهبا یا Riser آنها به که شود استفاده هاتبدیل نوع همین از دهند،می کاهش را مادربورد

 

 

 

 

 2.5 اول ینسخه مثال. شودمی بیان ثانیه یک در گرفته صورت هایتراکنش تعداد حسب بر هاسرعت ،PCIe در

 حسب بر سرعت که کندمی مشخص Incoding نوع. دهدمی انجام ثانیه یک در را داده انتقال و نقل عمل میلیارد

 بیتی، 8 دیتای که معنی این به بوده بیت 10 به بیت Incoding، 8 نوع اول ینسخه در. است چقدر ثانیه بر بایت

 شودمی منتقل اضافی بیت دو شدناضافه با واقعی یداده بایت یک یا بیت 8. شودمی منتقل داده بیت 10 انتقال با

 درصد 20 معنی به این. کندمی استفاده را اصلی بیت 8 همان و کندمی جدا را اضافی بیت دو هم کنندهدریافت و

 و طبیعی مدوالسیونی چنین از استفاده اطالعات، انتقال صحت و کیفیت حفظ برای اما است؛ باند پهنای اتالف

 .باالست بسیار انتقال و نقل فرکانس که خصوصا. است ضروری

 دهد.نشان می را دلخواه حاالت در کارت دادن قرار میانی، کابل با که دیگری مدل (13-4در شکل )

  دهد.گویند نشان می باالبرنده یا Riserاز کابل ارتباطی که به آنها  دیگری مدل (14-4در شکل )



 مگابایت 250 عبارتی به یا گیگابیت 2 انتقال و نقل برای تراکنش میلیارد 2.5 ثانیه یک در اول ینسخه در بنابراین

 در مگابایت 500 به سرعت محدودیت و شده برابر دو هاتراکنش سرعت دوم ینسخه در. گیردمی صورت داده

 با سوم ینسخه در لذا و کنندمی استفاده بیت 130 به بیت Incoding، 128 از چهارم و سوم ینسخه. رسید ثانیه

 ۹85 به و شده بیشتر درصد ۹7 مسیر یک باند پهنای یافته، زایشاف درصد 60 هاتراکنش تعداد اینکه وجود

 .است رسیده ثانیه در مگابایت

 انتقال برگشت، و رفت جهت در توانمی و است( Full-Duplex) صورت به ارتباط که باشید داشته توجه

 .کرد تجربه را زمانهم

 I/O بر روی شکاف I/O نصب کارت

 ها شود. درگاهها استفاده می کامپیوتر از درگاه ل ماوس، چاپگر، اسکنر، مودم و... بهبرای اتصال وسایل جانبی از قبی

باشند. به تعبیر دیگر یک کانکتور در پشت یا جلوی کامپیوترهای موجود میهای مختلفی از انواع به شکل معموالً

 تواند به آن وصل گردد.  درگاه مکانی از واحد سیستم است که یک کابل می

دارای دو نوع کلی نری و مادگی هستند. اگر کانکتور مربوط به درگاه پین ها قابل رویت باشند  ها معموالً درگاه

باشد. باید توجه اهده شود، درگاه از نوع مادگی میها تعدادی سوراخ مش درگاه از نوع نری و اگر به جای پین

نوع نری باشد باید کانکتور کابل را از نوع جانبی و درگاه اگر از نگام انتخاب کابل ارتباط دستگاه داشت ه

 مادگی و بالعکس انتخاب نمود.

 D ها به صورت کانکتور های باشد. تعدادی از درگاهر شکل ظاهری و تعداد پین آنها میها از نظبندی دیگر درگاه تقسیم

باشند. برخی از  ای متفاوت میهای با تعداد پینای دیگر به شکل دایره هستند. عدهپین  25تا  ۹شکل بوده و دارای 

 روند.به کار می BNCها نیز برای اتصال  درگاه

 LPT شکاف درگاههای موازی

باشد. پذیرد، انتقال به صورت موازی می ها به صورت مجموعه هشت بیتی یا یک بایتی صورت اگر انتقال داده

نماید. را منتقل می های اطالعاتیه بیتسیم مجزا بوده که ولتاژهای مربوط ب 8دارای  های موازی حداقل درگاه

 باشد.روش خیلی بیشتر از روش سریال می عالوه بر این یک سیم مشترک نیز وجود دارد. سرعت انتقال این

ها در فواصل باشند. این روش انتقال دادهی و اتصاالت پیچیده و پرهزینه میهای موازی دارای کابل ارتباط درگاه

تر رای انتقال داده در فواصل طوالنیزه فاصله کامپیوتر تا چاپگر مناسب است در حالی که بکوتاه حداکثر به اندا

 شود.ری از قبیل روش سریال پیشنهاد میهای دیگهای محافظت نشده از نظر نویز روشو محیط



کابل کنند از کابل مخصوصی به نام رتباط از درگاه موازی استفاده میوسایلی که برای ایجاد ا معموالً

Centronics کنند. این کابل از یک طرف به یک کانکتور فاده میاستCentronics  پایه وصل است که این  32با

پین دار،  D-shellشود. در طرف دیگر کابل یک عدد کانکتور تگاه جانبی از قبیل چاپگر وصل میکانکتور به دس

 قرار دارد. 

وجود در های مالکتریکی هر یک از سیم های کان نشتی سیگنالهای موازی امیکی دیگر از مشکالت اساسی کابل

حدد انتخاب کنند. های موازی را مکند تا طول کابلباشد. این مسئله مجبور میها میمجموعه کابل به دیگر سیم

 شود.متر انتخاب می 3حداکثر   این طول معموالً 

چندین وسیله جانبی مثل دیسک گردان  چند اخیراً  شوند. هربرای چاپگر استفاده می های موازی معموالً  درگاه

سخت قابل حمل و غیره نیز به بازار ارائه شده اند که امکان اتصال به درگاه های موازی در آنها پیش بینی شده 

 است.

 سه استاندارد معروف درگاههای موازی عبارتند از :

 SPP (Standard parallel port)استاندارد  -

 EPP (Enhanced parallel port)استاندارد  -

 ECP (Enhanced capabilities)استاندارد  -

SPP باشد که امروزه هم مورد استفاده های موازی می لین استاندارد درگاهیا حالت درگاه موازی استاندارد، او

ا قرار داده، سپس ه ها، ابتدا آن را در ثبات دادهپردازنده مرکزی برای ارسال داده زیادی دارد. در این استاندارد

که یکی  STOREکند. اگر وسیله جانبی درگیری نباشد بیت  بررسی می Busyثبات وضعیت را از نظر وضعیت 

یابد. پس  کند. پس از این مرحله داده مزبور به وسیله جانبی انتقال میباشد را فعال می ی ثبات کنترل میها از بیت

داده شود. در این روش سه ثبات در هر سیکل انتقال  یر فعال میغ مجدداً STOREاز اتمام سیکل انتقال، بیت 

 شوند.نگهداری می 378H , 379H , 37AHهای ها به ترتیب در آدرسگیرند. این ثبات ت تاثیر قرار میتح

 SPP یا درگاه موازی پیشرفته به عنوان یک استاندارد انتقال اطالعات سریع سازگاری الزم با استاندارد EPPاستاندارد 

های کنترل و آدرس ها، عمل نوشتن و خواندن ثباتایجاد امکان نوشتن و خواندن دادهرا دارد. این استاندارد عالوه بر 

از پنج ثبات دیگر هم استفاده  SPPثبات به کار رفته در استاندارد  3را میسر ساخته است. در این استاندارد عالوه بر 

 قرار دارند. 38FHتا آدرس  378Hها از آدرس کند. این ثباتمی

های موازی با استاندارد گیرند. درگاهبیتی اطالعات در دسترس قرار می 32بیتی و  16های اضافه شده برای انتقال ثبات

EPP  2دارای سرعت انتقال داده با نرخ MB/S باشند. از استاندارد میECP های پیشرفته برای درگاه موازی با قابلیت



ریزی شده نیز اشاره نمود. در  و ورودی و خروجی برنامه DMAو  1FIFOها صورت  سازی داده یک روش متراکم

 ECPهای موازی با استاندارد  شود. درگاهها استفاده مییافت و کنترل دادهثبات برای ارسال، در 6این استاندارد از 

به صورت دو  ECPو  EPPهای  ستانداردهای سریال با ا باشند. درگاهمی MB/S 5دارای سرعت انتقال داده با نرخ 

که در یکی از  I/Oهای مبدل های سریال و موازی روی کارت درگاههای قدیمی کنند. در کامپیوترطرفه عمل می

به صورت   ها روی بورد های امروزی این درگاهشود قرار داشتند ولی در بوردهای توسعه بورد اصلی نصب می شکاف

Optional شوند. های مخصوص به کانکتور مخصوص در پشت کامپیوتر وصل میه توسط کابلپیش بینی شده ک 

 

 

 

 

 COMهای سریال  شکاف درگاه

 باشند. مپیوترها موجود میی، کوچک یا بزرگ در پشت کانری یا مادگ D-shellاز نوع کانکتور  این درگاه معموالً

ا استفاده امگذاری آنهبرای ن COM4تا  COM1از  ها دارای یک تا چهار درگاه سریال بوده کهکامپیوتر معموالً 

 پین هستند. 25یا  ۹شود که می

جزا های میتبشوند. در طرف دیگر درگاه عات به صورت بیت به بیت ارسال میها، اطالدر این روش انتقال داده

 ند،شو ل نمیان ارساها همزمگیرند. به روش فوق که بیتگردآوری و مورد استفاده قرار می دوباره به صورت بایت

 شود.نیز گفته می (Asnchronous)روش انتقال غیر همزمان 

گاه اده از درهای اطالعاتی دیگر هم در هنگام استف شوند بیتطالعات که به طور سریال ارسال میبیت ا 8همراه 

 ها عبارتند از :ایست ارسال شوند. این مجموعه بیتب می

 بیت شروع -

 هشت بیت اطالعات -

 بیت توازن -

 بیت توقف -

                                                           
1 - First Input / First Output 

  دهد.را نشان می LPTیک پورت  (16-4در شکل )



یرنده گده و ستنبه هر حال برای ارسال و دریافت اطالعات به صورت سریال نیاز به یک استاندارد مشترک بین فر

 باشد.می RS232های سریال، استاندارد  ترین استاندارد برای درگاهوجود دارد. معروف

شود. این تراشه انجام می 1UARTبه نام  پردازش دقیق عملیات ورودی و خروجی سریال به وسیله یک تراشه

بیت  8ها را به صورت د. قسمت فرستنده یک بایت از دادهباشسمت فرستنده و یک قسمت گیرنده میشامل یک ق

باشد را به عهده های سریال به بایت داده مییرنده و عمل عکس را که تبدیل بیتسریال تبدیل کرده و قسمت گ

های ورودی و قسمت کنترل و سنجش وضعیت سیگنال تواند بهمی UARTقسمت در دارند. عالوه بر این دو 

مخصوص وضعیت ارسال و خروجی نیز اشاره نمود. نحوه عملکرد درگاه سریال توسط یک رجیستر وضعیت 

 توان کنترل نمود.هارا میدریافت داده

ای یچیدهسایل پوها برای اتصال دادن  درگاه ها بیشتر است. زیرا این های سریال از بقیه انواع درگاه مسائل درگاه

ل رگاه سریادهد که دو یا چند دله تداخل درگاه سریال وقتی رخ میشوند. مسئها به کار گرفته میچون مودم

(CMOS)  از یک نشانی ورودی/خروجی یاIRQ گیرند.بهره می 

کن ها ممداخلکند. تچ د استفاده کامپیوتر را گیتواناندازد و بیشتر میتداخل کامپیوتر را به اشتباه می این مسئله

عات اطال معموالً  های سریال ها شوند. درگاهسته عمل کردن وسایل و سایر ابزارسیستم، آهاست موجب ناپایداری 

ی سریال، هاکامپیوتر به هر یک از درگاه Setupدهند. در انتقال می 300KBSتا  115KBSرا با سرعت تقریبی 

 شود.مشخص اختصاص داده می های سخت افزاریانه و وقفههای جداگآدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Universal Asynchronous Receiver and Transmitter 

 دهد.را نشان می Com1 , Com2دو پورت  (17-4شکل )



 IDE شکاف درگاه

 1IDنصب هستند  PCهای درصد از سیستم ۹0در  ست و تقریباًکنترلر جدید که به عنوان ستاره کنترلر معروف ا

های ی از کارخانهآن زمانی بود که یک شروع به طراحی و ساخت شده است و 1۹84باشد. این کنترلر از سال می

را داده بود تا  ST506به شرکت دیجیتال سفارش و توسعه پیشرفت کنترل  Compaqسازنده کامپیوتر یعنی 

زی شود، زیرا تا این زمان کنترلرها به صورت کارت های موجود در اسالت به روی خود بدنه هارد جاسا کارت

)کارت  Interfaceد قرار داشت و فقط از یک بافر یا بود که بر روی خود هار IDEها بودند و کنترل در اسالت

Multi I/O  یاInterface Hardکنند. کنترلر ها و یا مادربورد استفاده می( در اسالتIDE  40توسط یک کابل 

( یک کانکتور بر روی مادربورد ONBOARDها )سیستم های  PCشود. بعضی از سیستم وصل می Busپین به 

و یا بافر جهت انتقال  Interfaceها نیز باید از یک کارت تمد دارند ولی در بعضی از سیسبرای اتصال کابل هار

 اطالعات از کنترلر هارد به حافظه سیستم استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Integrated Device Electronics) 

 دهد.را نشان می IDEیک شکاف  (18-4شکل )

 دهد.را نشان می IDEیک کابل رابط  (1۹-4شکل )



 

 

 
 

 FDC شکاف درگاه

گیرد. این یمهای سیستم قرار اینچ دارند که در یکی از اسالت 5و  1.4یک کنترلر فالپی  IBM/XTهای کامپیوتر

عضی از بنماید. در صورت داخلی و خارجی پشتیبانی می اینچ را به 5و  1.4کنترلر فالپی چهار عدد درایو 

 باشد.اینچ می 3.5این کنترلر  XTهای  سیستم

این  وشود استفاده می RAMبرای انتقال اطالعات بین فالپی و حافظه  DMAاز  PS/2و  XTهای در کامپیوتر

 های ه آدرسانتقال را بر عهده دارد. این بورد شامل سه پورت ب  CPU، خود ATهای که در کامپیوتر در حالی است

3F5H , 3F4H , 3F2H باشد که عبارتند از :برای انجام سه کار مختلف می 

 3F2Hرجیستر خروجی به آدرس  -1

 3F4Hرجیستر حالت ورودی به آدرس  -2

 3F5Hرجیستر دو طرفه به آدرس  -3

. این (D765)باشد می NECین بورد کنترلر، یک تراشه میکروکنترلر قابل برنامه ریزی مربوط به شرکت قلب ا

 کند.کار می 2PLLو  1WPکنترلر براساس قواعد 

صورت  ها بهدانید دیسکشود. همچنان که میشرح داده می WPهای این تراشه اصطالح قبل از توضیح پایه

ر ی مقداوند. ولشرف بیرون به مرکز دیسک کوچکتر میها از طباشد که این شیارر میدوایر متحدالمرکز به نام شیا

اید تر بشردهبه بعد برای نوشتن اطالعات فای خاص باشد. بنابراین از نقطهظرفیت هر سکتور و شیار ثابت می

 ر بایاسها دکهارد دیسدقیقتری بوجود آورد که این شیارها یا سیلندر در مورد  جریان بیشتر و میدان مغناطیسی

 شود.اطالق می WPشود که به آن پارامتر ها به صورت فیزیکی تعریف میسیستم و برای فالپی دیسک

 باشد :های زیر میاین تراشه شامل پایه

                                                           
1 - Write Precompensation 
2 - Phase Locked  loop 

 دهد.را نشان می IDEهای مختلف یک کابل رابط قسمت (20-4شکل )



 باشند.رل اطالعات به فالپی و بالعکس میخطوط اطالعات و کنترل که بانی انتقال اطالعات و کنت -

های مکانیکی درایو از قبیل )انتخاب درایو، انتخاب طرف صفر یا یک درایو، انتخاب قسمت خطوط انتقالی به -

 یکی از دو موتور درایو(.

 

 

 

 

 
 

 

 مختلف کار نماید که عبارتند از : حالتتواند در دو میکروکنترل فوق می

نگاه انتقال اطالعات توسط خوانده و آ FDC: در این مد پردازنده فرامین را به داخل  DMAبا استفاده از  -1

DMA شود.انجام می 

. فرستد هر زمان که یک بایت آماده انتقال باشد یک وقفه برای پردازنده می : در این مد، میکروکنترلر DMAبدون  -2

 دهد.پردازنده کار انتقال را انجام می

 م آن عبارتند از : فرمت کردن دیسک، فرامین را در مورد دیسک اجرا نماید که اه 15تواند بیشتر از این تراشه می

درایو، خواندن اطالعات حذف شده، خواندن اطالعات از دیسک،  IDنوشتن اطالعات روی دیسک، خواندن 

 ، مشخص کردن وقفه و حالت درایو.Trackپاک شده، خواندن  Trackنوشتن یک 

این فرامین تمامی کارهای انجامی  شود.توسط برنامه بایاس فرستاده می FDC765فرامین کنترلی برای تراشه 

های دهند. یکی از پایهخواندن، نوشتن و غیره( انجام می توسط درایو را )نسبت حرکت موتور ها، هد ها، زمان

نماید. چند روش اطالعات بر روی دیسک را مشخص می باشد. این پایه روش نوشتنمی 26مهم این تراشه، پایه 

چون  .شود استفاده می MFMهای فعلی از روش پی دیسککه در فال RLLو  FM , MFM:  مهم وجود دارد که عبارتند از

 باشد در نتیجه این پایه به جایی متصل نشده است.می MFM استاندارد درایو ها معموال

و درای 2خواهد کار نماید )حداکثر درایو از چهار درایو گفته شده مینماید که کدام تعیین می 2۹و  28های پایه

 باشد(.ابل پشتیبانی میدرایو خارجی ق 4داخلی و 

به رجیستر بیت مربوط  8باشد. رف پردازنده اصلی قابل دسترسی میاز ط FDCهای حالت و اطالعات در رجیستر

ها ذخیره اطالعات، فرامین، پارامتر ای است به چهار رجیستر موجود در پشته. پشته برایاطالعات در واقع پنجره

 دهد.میرا نشان  IDEیک شکاف  (21-4شکل )



شود. اطالعات برای نوشتن یا خواندن بر روی دیسک یو به کار برده میمربوط به حالت دیسک دراو اطالعات 

 باید در رجیستر اطالعات نوشته شود.

 شود که عبارتند از :سه فاز یا مرحله طی می 765FDCبرای انجام یک عملکرد در 

 فاز فرمان -1

 فاز اجرا -2

 فاز ارائه نتیجه -3

دارد. در طی اجرای فاز دوم، ی انجام یک کار خاص را دریافت می، اطالعات مورد نیاز برا765در طی فاز فرمان 

FDC رسد که آخرین بایت انتقال پیدا نماید و یا یک وده و این فاز زمانی به پایان مییک دستورالعمل را اجرا نم

ه و در این فاز، حاالت و اجرا شد FDCخطا در سیستم رخ دهد. بعد از اجرای سیستم عامل، فاز سوم توسط 

بایت( باید توسط فرامین مربوطه،  7 های نتیجه )معموالًگیرد. تمام بایتقرار می 8088اطالعات مربوطه در اختیار 

نتیجه خوانده  باشد که تمام بایت هایقابل تشخیص می FDCیک دستور عمل جدید زمانی توسط خوانده شوند. 

 شده باشند.

 باشد که عبارتند از :به دو طریق امکان پذیر می DRAMنترل فالپی و حافظه انتقال اطالعات بین ک

شود. در زمان انتقال اطالعات به دیسک در فاز اجرایی انجام می : انتقال اطالعات از یا DMAروش انتقال با  -1

)راه اندازی( رفته  3487فعال شده و این سیگنال به تراشه  765تراشه  14از پایه  DRQفرمان به کنترلر، سیگنال 

 خواهد شد. DRQ2و باعث فعال شدن 

توسط پایه  DMA (8237)نماید. سپس کنترل را می DMAتقاضای یک انتقال توسط  8088این سیگنال به 

DACK2 15دهد. این جواب به پایه شماره به آن جواب می (DACK)  765از کنترلFDC  وصل شده و بعد از

فعال خواهد شد. با فعال شدن  FDCاز  (INT) 18غیر فعال شده و پین  FDCاز  DRQآن انتقال آخرین بایت، 

فعال خواهد شد. فعال شدن این سیگنال نشان خواهد داد که فاز اجرا به پایان رسیده  3487از  IRQ6آن خروج 

نماید و می وقفه را غیر فعال IRQای خواهد شد که است. این امر باعث پرش به برنامهو فاز نتیجه آغاز شده 

 نماید.یجه را آزمایش میهای نتبیت

مه ریزی کنترلر به نحوی انجام در انتقال اطالعات دخالت ندارد، برنا DMA: زمانی که  DMAانتقال بدون  -2

، 765از  INTفعال باشند. با فعال شدن سیگنال  FDCاز  INTاز رجیستر حالت و سیگنال  7شود که بیت می

یا نوشتن  فعال شده و با رسیدن این سیگنال به پردازنده با خواندن (3487)مربوطه از درایور  IRQ6خط 

 دهد.اطالعات به آن جواب می



ف را بر روی تواند شش تابع مختلصورت باشد که میکروکنترلر فوق میتواند به این می FDCساختار الکترونیک 

 بورد کنترلر اجرا نماید که این توابع عبارتند از :

 یریت و انتخاب چهار دیسک گردان داخلی یا خارجیمد -1

هد )گردد شود انجام مید تولید میهایی که به ه، این کار توسط فاصله زمانی پالسمورد نظر Trackانتخاب  -2

 د(.نمایده به آن یک فاصله معین را طی میای بوده که به ازای هر پالس داده شدارای یک موتور پله

دیگر در  Trackبه  Trackر )زمان دستیابی از یک تا رسیدن به اطالعات مورد نظ Track مرور اطالعات یک -3

 باشد(.میلی ثانیه می 6پی کنترلر حدود این فال

ر محل ی ثانیه دمیل 15میلی ثانیه قبل از خواندن یا نوشتن توسط هد، هد را به مدت  35نترل هد برای هر ک -4

، دارای ار گرفترد نظر قرگویند )هنگامی که هد در نقطه موان ایستایی هد میکند که به آن زممورد نظر ثابت می

 ر چه اینکشد که این لرزش تمام شده و هد اطالعات را بخواند یا بنویسد. هباشد، زمانی طول میلرزش می

 زمان کمتر باشد، درایو مربوطه بهتر و سریعتر خواهد بود(.

کیلوبیت در ثانیه به  6500( با سرعت حدود را )اطالعات و پالس ساعت، اطالعات مختلط 765میکروکنترلر  -5

ر سیمیک قسمت جدا کننده )یک تراشه( هدایت کرده و سپس اطالعات و پالس از همدیگر جدا شده و به دو 

های لی درایوی دارای دو کابل بودند وهای قدیمشوند. )درایوباشد هدایت میمختلف که دارای دو کابل جدا می

به  DMAمیلی ثانیه یک بار توسط  16ید یک کابل دارند(. اطالعات سریال به صورت موازی درآمده و هر جد

 شود.آورده می DRAMحافظه 

از  های مختلف راشود تا فرکانساستفاده می PLLالزم به ذکر است که برای جداسازی اطالعات از روش 

 یکدیگر جدا نمایند.

 1CRCباشد. این خطا به نام خواندن می هایداری برای بدست آوردن خطاشامل م FDCقسمت الکترونیک  -6

 شود.نامیده می

ی خاص های ریاضبراساس فرمول CRCشود که یک کد ه در یک سیلندر یا شیار نوشته میبه ازای اطالعاتی ک

طالعات آن ا CRCشود، هنگام خواندن محتویات سکتور یا شیار، ده و در انتهای اطالعات ذخیره میتولید ش

عات درست شود، اگر برابر باشد، اطالذخیره در هنگام نوشتن مقایسه می CRCمحاسبه شده و با مقدار  مجددا

 بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. CRCخوانده شده است و گرنه خطای 

                                                           
1 - CYCLIC REDUNDANCY CODE 



لی که در کامپیوترهای باشد در حاها میهای جدا و در اسالتکنترلر هارد و درایو بر روی بورد XTدر کامپیوتر 

های ند. برای انتقال اطالعات )سیگنالهای دیگر، کنترلر هارد و درایو بر روی خود آنها قرار دارمبنی بر کنترلر

مند است که در زیر آنها کنترل و اطالعات( از کنترلر فالپی به قطعات مکانیکی درایو به یک مدار واسط نیاز

 شود.اطالق می MI/Oیا  I/O، کارت Interfaceشود. به واسط یا بررسی می

هر دیسک درایو، برای ترجمه فرامین دیجیتال به فرامین مکانیکی به یک آداپتور نیاز مدارات دیسک درایو :  -

فالپی از یک عدد کابل های کنترل و اطالعات از کنترلر فالپی به مدا ه عنوان مثال برای انتقال سیگنالدارد. ب

 شود.استفاده می

ی ضبط اطالعات بر برا MFMو سازگار با آن از روش  IBM PCهای روش ضبط اطالعات : در کامپیوتر -

میکرو ثانیه یک بار اطالعات  15شود. موقع نوشتن اطالعات بر روی دیسک هر ها استفاده میروی فالپی دیسک

الس با لبه پایین ل و با یک پشوند. بیت اطالعات )یک( در مرکز سلوبه کنترلر فالپی درایو منتقل می CPUاز 

بیشتر شده و قادر به  FMشود. با این روش فشرده سازی اطالعات نسبت به روش قبلی یعنی رونده نوشته می

 باشد.تر میمدار کنترلر فالپی پیچیده ذخیره اطالعات در این روش مشکلتر شده و

و  ت به کار برده می شودهای سخبرای دیسک باشد که بیشترمی RLLها دیگر نوشتن اطالعات بر روی دیسک روش

 شود.استفاده می MFMها هنوز هم از روش در فالپی

جهت ضبط اطالعات  MFMها از روش قبال اشاره شد در فالپی دیسکسیستم : همانطور که  Interfaceبورد  -

وسعه به بورد آداپتور مربوطه های ت Slotگیرد. ده خط آدرس از  قرار می Slotشود. کنترلر فالپی در استفاده می

به عنوان حالت و  3F4Hبه عنوان خروجی و رجیستر  3F5H , 3F4H , 3F2Hآید و دسترسی به سه آدرس می

H5F3 0سازد. برای هر سه پورت فوق عات در کنترلر فالپی را میسر میبه عنوان رجیستر اطالA  4تاA  به

آید که می V30توسعه به رجیستر خروجی  Slotم از باشد. خطوط اطالعات به طور مستقیمی LOWصورت 

های اطالعات و یگنالشود. در این مدار کلیه اطالعات مرکب، تجزیه شده و به سکنترل می /Sتوسط سیگنال 

فر و یک، هد ...( به کار برده های مکانیکی )موتور صهای کنترلی جهت کنترل قسمتشود. سیگنالکنترل تقسیم می

 شوند.می
 

 

 

 



 فصل پنجم

  Motherboard بررسی سایر بخش های

 های کنترلیکنترل مادربورد، حافظه کش، پایه هایآشنایی با پایه

 ، اتصاالت برق و...SATAآشنایی با گذرگاه 

  SATAآشنایی با گذرگاه 

  BIOSو  CMOSآشنایی با 
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 های کنترل مادربوردآشنایی با پایه 

 مواردی مطرح گردد تا مفهوم آن کامل بررسی شود. Chipsetزم است که در مورد در ابتدا ال

- Chipset  :انگلیسی به چیپست کلمه Chipset عبارت از برگرفته Set Of Chips سری یک مفهوم به هست 

 چیپ تا 20 از مادربورد ساخت برای پیش سال 20 همین یعنی قبال تر ساده به زبان .باشد می Chip چیپ

 فضا و دما لحاظ از و باال بود. خیلی جداگونه طور به هاچیپ این ساخت هزینه. شدمی استفاده بزرگ و کوچیک

قرار  Chipsetعنوان آن را  و یک بسته قرار دادند داخل را چیپ تا 5 های زیادی داشت. به این خاطرمحدودیت

باشد. یکی ها رو به رشد مین مانند ریزپردازندهو تکنولوژی آبر روی مادربورد تعبیه شده است  Chipset دادند.

 باشد.می VIA , SISشرکت اینتل و شرکت رقبای آن  Chipsetهای سازنده از بزرگترین شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chipset با اطالعات پردازش و انتقال هماهنگی برای ها CPU مادربورد از بخش یک کدوم هر. اندشده طراحی 

 کارکرد مناسب داشته باشد.  CPU تا دفرستنمی مرکزی پردازنده به رو العاتاط و دکننمی کنترل رو

شود که به گذرگاه جلویی رعت گذرگاه سنجیده میها از حافظه به ریزپردازنده برحسب سسرعت انتقال داده

(FSB) باشد. در واقع معرفی شده است و همیشه سرعت آن نسبت به سرعت ریزپردازنده آهسته تر میChipset 

ای و درگاه کارت ویدئویی بر روی مادربورد تنظیم و یکسان می ند که چه نوع پردازنده ای، حافظهکمعین می

ها دهد به طور کارآمد از دادهامکان می PCهایی هستند که به این قطعات اساسی ناوریحاوی ف Chipsetشود. 

 دهد.ا روی یک مادربورد قدیمی نشان میهای زیادی ر Chip (1-5شکل )



ها، شبکه و سخت افزار دیگر گرها، ذخیرهاع رسانها همچنین معین کننده انوبه صورت اشتراکی بهره بگیرند. آنه

 کند.  که مادربورد آنها را پشتیبانی میهستند  USBمانند 

 نامهای به بزرگ Chipset تا 2 همراه به مرکزی پردازنده یک از کامپیوتر در موجود اتفاقات تمام مدیریت برای

Chipset شمالی پل North Bridge و Chipset جنوبی پل South Bridge مستقیما شمالی پلشود. می استفاده 

 کارت و پردازنده بین ارتباط همچنین و CPU و RAM حافظه بین هماهنگی وظیفه و هبود متصل CPU به

 ارتباط وظیفه هم جنوبی پل باشد ومی شمالی پل درون حافظه کننده کنترل واقع در ،دارد عهده بر رو گرافیک

 دارد. عهده به را BIOSو  کیبورد و ماوس هایپورت و USB پورت مثل یخروج و ودیور هایپورت بین

 

 

 

 

 

 هایی که در این زمینه شدبا پیشرفت بعدها دهد.شان میهای شمالی و جنوبی را ن Chipset( دیاگرام 2-5شکل )

ا ب CPU پردازش سرعت اجازه و نیست ضروری جداگونه صورت به شمالی پل Chipset وجود احساس شد که

 بیشتر االن و قرار دادند CPU محفظه خود داخل را شمالی پل Chipset به این خاطر ،گیردمیسرعت باال را 

 کنند.استفاده می Chipsetد، و تنها از یک ندارن شمالی پل Chipset جدید مادربوردهای

از این  کدوم هر .VIA و AMD اینتل،:  دهستن مادربورد های Chipset تولید مشغول شرکت 3 حاضر حال در

 با ربطی هیچ مادربورد هایکننده تولید در ضمن. ددارن را خود خاص های ویژگی و گذاری شماره هاشرکت

 حتماً  پس مشاهده کنید مادربورد یک روی اینتل شرکت Chipset اگر یعنی ،دندارن Chipset های کننده تولید

 از فقط و باشند کرده طراحی آن را گیگابایت یا Asus تشرک شاید ،است کرده تولید را مادربورد آن اینتل خود

Chipset این. دباشن کرده استفاده داخل آن اینتل Chipset از نسل هر برای اختصاصی و جداگونه طور به ها 

توانید ببینید و مشاهده  می را ها Chipset اقسام و انواع همین خاطر به شوند. می طراحی مادربوردها و ها پردازنده

 نید.ک

 .دهدنشان می تاپ لپ مادربورد را روی جنوبی و شمالی پل Chipset (2-5شکل )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای و. است Ram و CPU بین داده گذرگاه که جلویی، گذرگاه:  FSB (FRONT SIDE BUS)گذرگاه  -

 CPU یا Memory Bus یا System Bus همچنین. رود می بکار مادردبرد به متصل قطعات سایر با داده تبادل

Bus Speed یا External CPU Speed شود می گفته. 

 دارنده بر در بخش این واقع در شودمی متصل(  North Side Bridge ) شمالی پل به پردازنده ذرگاهگ این بوسیله

 و باالتر پردازش سرعت معنی به بیشتر، FSB کلی بطور. است AGP گذرگاه و PCI گذرکاه حافظه، گذرگاه

 اطالعات انتقال و نقل وظیفه که است مدارات و ها سیم از ای مجموعه شامل گذرگاه این. است سریعتر کامپیوتری

 شده تر روان هاداده عبور ،باشد ترعریض چه هر که بزرگراه یک مثل. دارد عهدهه ب پردازنده خارج و داخل به را

 با پردازنده بنابراین شود.می منتقل پردازنده به حافظه از بیشتری داده مقدار و گیردمی صورت ی بیشتر انتقال و

 در هاداده گذرگاه سرعت کند. کار فرامین و هاداده با تواندمی بهتر خود باالی بسیار داخلی سرعت به توجه

 از جلوگیری برای خاطر همین به. است پردازنده خارج در ها داده گذرگاه از سریعتر خیلی معموالً پردازنده داخل

 دهد.نشان می مادربورد را روی جنوبی و شمالی پل Chipset ( دیاگرام مادربورد و3-5شکل )



 مادربرد روی گذرگاه کم سرعت تا برسد پردازنده به باید هاداده از پیوسته جریان یک پردازنده، وقت اتالف

 شود.می استفاده Cache سریع حافظه از منظور بدین و ،شود جبران

دهد و سرعت آن پیوند می L2را به حافظه نهانی  CPU: گذرگاهی که  BSB (BACK SIDE BUS)گذرگاه  -

ای پر استفاده را در حافظه داده ها یا دستورالعمله CPU باشد. معموالًتر میهمیشه از گذرگاه جلویی خیلی سریع

تواند یک می APC (ADVANCED PRANFER CACHE)کند. فناوری استفاده می L2های نهانی سطح 

بیتی را  256یک خطوط لوله عریض  ATCنهانگاه کوچکتر از یک حافظه نهانگاه بزرگتر کارآمدتر باشد. در واقع 

 کند. بین پردازنده و نهانگاه فراهم می

 Cache ظهآشنایی با حاف

 .است کامپیوتر پردازشگر همان یا CPU دسترس و کنار در که پنهانی ی حافظه از است عبارت Cache حافظه

 همخوانی آن با کامپیوتر Hard Disk سخت دیسک سرعت و باالست بسیار CPU سرعت دانید می که همانطور

 از مندی بهره برای هم عمل این ولی آید می مشکل این کمک به حدی تا کامپیوتر RAM حافظه خاطر همین به. ندارد

 cache نام به دیگری پرسرعت و کوچک ی حافظه از منظور همین به. نیست جوابگو سیستم های قابلیت حداکثر

 کنند. می استفاده

 نرم وقتی. دارد قرار CPU و RAM بین واقع در است مگابایت چند حد در جدید های CPU در  Cache حافظه

 ولی گیرد می قرار  RAM در شود اجرا سریعتر آنکه برای افزار نرم آن اطالعات باشد، می اجرا الح در افزاری

 بیت نظیر اطالعات مقداری همین، برای. نباشد سرعت حداکثر با است ممکن RAM از اطالعات خواندن هم باز

 داشته قرار پردازنده دسترس در باالتری سرعت با تا شودمی نوشته cache حافظه در غیره و هاآدرس داده، های

 .باشد

 مراجعه خود  cache حافظه به اول ی مرحله در اطالعات خواندن برای  CPU که کرد بیان اینطور توانمی پس

 می خوانده  RAM از مستقیما صورت این غیر در شودمی خوانده که بود آن در نیاز مورد اطالعات اگر. کندمی

 .باشد نزدیکتر اطالعات این بعدی مراجعات در تا شودمی نوشته هم Cache هحافظ در حین همین در و شود

 های الگوریتم با پنهان حافظه این. است برخوردار ای پیچیده بسیار ساختار از بودن کوچک عین در Cache حافظه

 هاالگوریتم این از استفاده با عبارتیه ب. داردمی نگه خود در را است الزم که ایData مقدار و نوع خود خاص

 نگهداری که است نیاز را آن از مقدار چه یا است CPU استفاده مورد بیشتر اطالعاتی چه که گیردمی تصمیم

 البته. ندارید ای اضافه ی وسیله خرید به نیازی آنها داشتن برای و دارد قرار ها CPU درون در حافظه این .کند



 خود تر پائین انواع نسبت به دارند باالتری Cache حافظه که ییها CPU که کرد نشان خاطر را نکته این باید

 .دارند باالتری قیمت

 که ای Cache حافظه. دارد وجود دستورات و ها داده نگهداری برای سیستم در مستقل Cache حافظه نوع دو معموالً

 واقع در که کندمی یتتبع موروثی یا مراتبی سلسله ساختار یک از شود می استفاده ها داده نگهداری برای

 Multilevel ساختار این به بعضا کند،می نگهداری Cache هایحافظه در را ها داده شده بندی الیه بصورت

Cache شودمی گفته نیز .L1 یا Cache Level 1 ، L2 یا Cache Level 2 نهایت در و L3 یا Cache Level 3 

 سلسله این در سطح باالترین L1. دارند وجود مراتب هسلسل این در که هستند هایی Cache حاضر حال در

 که است ای Cache حافظه اولین واقع در و شودمی محسوب CPU به Cache نزدیکترین و دارد را مراتب

 حافظه واقع در و شودمی محسوب CPU به نزدیک حافظه دومین و دارد قرار بعدی خط در L2. شودمی بررسی

 دارد وجود که ای Cache حافظه دو از و است سیستم RAM به Cache نزدیکترین L3 است، سیستم کش میانه

 های هزینه و ظرفیت محل، سرعت، دارای L3 و L2 و L1 کش هایحافظه همه. دارد کمتری سرعت و بیشتر ظرفیت

 .هستند متفاوتی

L1 Cache حافظه این ند،شناسمی اول سطح کش یا سیستم کش اصلی حافظه عنوان به را یک الیه کش یا 

 های حافظه از سطح سه در. دارند وجود CPU در که است هایی کش مراتب سلسله در سطح باالترین دارای

 کمترین دارای کش این است، سرعت باالترین دارای L1 یا یک سطح کشدارد  وجود سیستم در که کشی

 قرار و CPU به زیاد نزدیکی دلیل به این و است صفر تقریبا ،Delay یا وقفه زمان کمترین طرفی از و ظرفیت

 Static Random Accessیا SRAM از L1 Cache سازی پیاده برای. است CPU چیپ خود در آن گرفتن

Memory شود می استفاده. 

L2 Cache واقع در حافظه این شناسند، می هم دوم سطح کش یا سیستم ثانویه کش عنوان به را دو الیه کش یا 

 این به آنها بندی الیه و ها کش قانون. گیرد می قرار CPU های کش از سوم الیه و اول الیه نبی میانی حافظه یک

 به سیستم بعدی الیه در ترتیب به و دوم الیه در نشدند پیدا اول سطح در ها داده که صورتی در که است شکل

 به شروع سیستم بالفاصله نشد پیدا L1 Cache اول الیه در ای داده اگر ترتیب بدین و گرددمی ها داده دنبال

 L1 و L3 Cache مابین اینکه دلیل به دوم الیه کش. کند پیدا را داده تا کندمی L2 Cache محتویات بررسی

Cache دو این کارایی بین رابط نوع یک دارد قرار Cache از استفاده با دو الیه کش. آیدمی حساب به نیز 

DRAM یا Dynamic Random Access Memory اوقات بیشتر. شودمی سازی پیاده L2 Cache روی بر 

 ها پردازنده از برخی اما( گیرد نمی قرار چیپ روی ولی) است نزدیک CPU چیپ به بسیار و شود می لحیم مادربورد



 و کند نمی تبعیت قانون این از ای سازنده هیچ تقریبا امروزه البته. اند نکرده تبعیت استاندارد این از Pentium Pro مانند

 .کنید مشاهده CPU خود در را دو الیه کش توانید می شما

L3 Cache ًهمان یا سیستم اصلی حافظه بین و گیرد می قرار مادربورد روی بر معموال RAM دوم الیه کش و 

 هالی کش در ای داده اگر که است این معمول طبق کش الیه نوع این سازی پیاده و طراحی از هدف. گیردمی قرار

 بیشتری ظرفیت و تر پایین سرعت سوم الیه کش ذاتاٌ اما بگردد آن دنبال به سیستم سوم الیه در نشد پیدا دوم

 زمان در Bottleneck آمدن وجود به از جلوگیری آن طراحی از اصلی هدف و دارد دوم الیه کش به نسبت

 است کاری همان دهد می انجام سه الیه کش امروزه که کاری واقع در. باشد می RAM حافظه از ها داده دریافت

 قانون. داشت قرار مادربورد روی بر ابتدا پردازنده خود در گرفتن قرار از قبل و داد می انجام دو الیه کش قبال که

 امروزی های CPU بیشتر است، سرعت کمترین دارای ظرفیت بیشترین با کش حافظه که است این در ها کش

 کلی صورته ب نیز سه الیه کش یک و اند کرده تعبیه هسته هر برای خود درون را دو الیه و یک الیه CPU کش

 .کنید مشاهده را فرآیند این( 4-5شکل ) در توانید می که اند داده قرار ها Core همه برای

 

 

 

 

 

 آشنایی با اتصاالت برق در بورد اصلی

 شود :تفاده مینوع منبع تغذیه زیر اس 6از  های رومیزی معموالً در کامپیوتر

1- PC/XT 

2- AT/DESK )رومیزی یا خوابیده( 

3- AT/TOWER )ایستاده یا برجی( 

4- BABY AT 

5- SLIMline )باریک( 

6- ATX 

 (4-5شکل )



عمل معکوس خنک سازی داخل جعبه منبع تغذیه است. یعنی در  ATXیکی از خصوصیات ظاهری منبع تغذیه 

شود عالوه بر شود. این عمل باعث میتغذیه به بیرون داده میاخل منبع جریان هوای داغ از د ATXمنابع تغذیه 

های قرار داده و هوا با فشار از درز تمیز ماندن داخل جعبه، جریان معکوس باد، داخل سیستم را تحت فشار باد

آن  یساز عبور کرده و موجب خنکبر روی پردازنده  (Heatsink)آید. این باد از روی حرارت گیرهای جعبه بیرون می

 های پنتیوم به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.کامپیوتربیشتر در  ATXشود. منابع تغذیه می

بعد از مدتی که هیچ  ATXریزی هستند. بدین معنی که منبع تغذیه  قابل برنامه ATXعالوه بر این، منابع تغذیه 

کنترل کننده منبع تغذیه به عبارتی قسمت  های مختلف آن فرستاده نشود دستگاه و یا سیگنالی از دستگاه و قسمت

ز حالت استراحت و شود و در این حال منبع تغذیه احال حاضر از دستگاه استفاده نمی دهد که درتشخیص می

ریزی کرد که بتوان از طریق  ای برنامهرا به گونه ATXتوان منبع تغذیه شود. عالوه بر این میخاموشی خارج می

 روشن نمود. شبکه آن را خاموش و

 وجود دارد. ATXو  ATدو کانکتور برای نصب منابع تغذیه  های پنتیوم به بعد معموالً  در مادربورد

  6دو کانکتور پالستیکی اصلی وجود دارد که هر یک دارای  : در این منابع معموالً ATهای برق مدل  پایه -

شوند. این مشخص می P9و  P8است که با سیستم است که آنها برای تامین برق بورد اصلی اختصاص یافته 

در موقع وصل شدن به محل مخصوص در بورد اصلی کامپیوتر،  رای دو سیستم سیاه هستند که حتماًها دا کانکتور

ز در غیر این صورت موجب اتصال کوتاه شدن خروجی منبع تغذیه و عبور جریان زیاد ا باید کنار هم باشند.

 شود.میمدار آن و سوختن منبع تغذیه 

 

 

 

 

 
 

های سخت، نرم و کانکتور مخصوص تغذیه دیسک گردان یک سری (P9 , P8)عالوه بر این دو کانکتور اصلی 

CD یک سری سیم نیز از جعبه منبع تغذیه  این کانکتور ها وجود ندارد. ضمناباشد. که امکان جا زدن برعکس می

 نمود.کمک آنها می توان منبع را روشن یا خاموش سیستم که به   Pwerبه قسمت جلوی سیستم و پشت کلید 

 .دهدرا نشان می P9و  P8کتور ( دو کان4-5شکل )



  

 دهد. نمایش می ATو  XT، سطوح ولتاژ و محدوده جریان مصرفی را در کامپیوتر 1-5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرند :های مختلف سیستم قرار میوق به شرح ذیل مورد استفاده قسمتهای فولتاژ ها معموالً  سیستمدر این 

+5vdc  تمام المانها و قطعاتی که دارای خاصیت :TTL .می باشند 

-5vdc  تراشه های حافظه :RAM دینامیکی 

+12vdc دیسک گردانهای نرم و سخت : 

-12vdc وسعههای ت: درگاههای سریال و شکاف ISA. 

متفاوت  AT: این منابع تغذیه فقط از نظر کانکتور اصلی تغذیه بورد اصلی با نوع  ATXپایه های برق مدل 

 باشد.پایه می 20یکپارچه بوده و دارای  ATبرخالف نوع  ATXهستند. کانکتور 

 

 

 

 

 

 

 جریان مصرفی سیستم جریان مصرفی سیستم سطح ولتاژ

 AT XT 

+5V 7A 0.5A 

-5V 0.3A 0.3A 

+12V 2A 4.2A 

-12V 0.25A 0.25A 

 دهد. نمایش می ATو  XT( سطوح ولتاژ و محدوده جریان مصرفی را در کامپیوتر 1-5جدول )

 نشان می دهد

 دهد.حل نصب را روی بورد اصلی نشان میو م ATX( یک کانکتور 5-5شکل )



باشد. این رابط دارای ولتاژ ای طراحی شده است که امکان اتصال برعکس وجود نداشته  این کانکتور به گونه

3.3V 3.3باشد و به همین دلیل دیگر نیاز به رگوالتور ولتاژ برای تامین ولتاژ نیز میV  نیست. عالوه بر ولتاژ

ها عبارتند وجود ندارد. این سیگنال ATوجود دارد که در منابع  ATXفوق، چند سیگنال دیگر نیز در منبع تغذیه 

 از :

به کمک آن می توان در سیستم سیگنال یک عالمت را برای بورد اصلی آماده کرده که  : Power-Onسیگنال  -

امکان مدیریت مصرف جریان برق و متوقف ساختن کامپیوتر به وسیله نرم  NTیا  ۹8و  ۹5های ویندوز عامل

کار منبع تغذیه به صورت خودهای کامپیوتر به مجرد به کارگیری یکی از قسمت افزار را فراهم آورد. بدیهی است

 شود.مجددا روشن می

 انواع منبع تغذیه از نظر ساختار داخلی عبارتند از :

 منابع تغذیه سوئیچینگ -1

 منابع تغذیه بدون ترانسفورمر -2

به ولتاژهای پایین  ACولت  220منابع تغذیه سوئیچینگ : در منابع فوق از ترانسفورماتور برای تبدیل ولتاژ  -1

به یک پل دیودی جهت یکسو شدن اعمال و سپس جهت   شهر مستقیما AC. در این منابع برق شوداستفاده نمی

 باشد باال می خروجی پل دیودی معموالً DCشود. ولتاژ صافی خازنی استفاده میاز یک مدار  DCصاف شدن ولتاژ 

د. عمل سوئیچ کردن شوتر تبدیل میبه ولتاژهای پایین PWM (Pulse width Modulation)که به کمک تکنیک 

 شود.به دو روش سلفی و مبدلی انجام می معموالً 

گردد و در تفاده از ترانسفورمرها باعث ایجاد حرارت و نویز میاس تغذیه بدون ترانسفورمر : معموالً منابع -2

از  DCه ب ACسازد. در منابع تغذیه بدون ترانسفورمر تبدیل ولتاژ هایی از سیستم را متاثر میعملکرد قسمت

شود. در طول نیم سیکل منفی جریان از دیود ها جهت یکسوسازی استفاده میخازن به عنوان کاهنده ولتاژ از 

شود که در خروجی فقط ولتاژ یکسو شده که گردد. در نهایت مشاهده میبر می C1به خازن  D1طریق دیود 

جهت  (FS1)در تمام منابع تغذیه از یک عدد فیوز  بستگی دارد ظاهر می شود. معموالً  اندازه آن به ولتاژ دیود نیز

 معموالً مقداری بیشتر شود فیوز که شود. چناچه جریان مصرفی از یک یان مصرفی منبع تغذیه استفاده میکنترل جر

بر عالوه  کند. سوزد و از عبور جریان به داخل مدار منبع تغذیه و صدمه دیدن آن جلوگیری مییک سیم نازک است، می

استفاده می شود. منابع تغذیه  AC (VDR1)ولت  220های کوتاه )نویز( گذرای ن نیز از یک حذف کننده پالسای

خروجی  Watt 70کنند. منابع تغذیه از درجه بندی می Wattرا برحسب توان الکتریکی خروجی آنها بر حسب 

 .باشنددر کامپیوترهای امروزی موجود می Watt 500تا  XTهای در کامپیوتر



یک  مختلف نیز افزایش می یابد. مثال باشد مقدار جریان الکتریکی در ولتاژ های هر چه وات منبع تغذیه بیشتر

کند. آمپری را تامین می 8ولتی جریان  12آمپری و برای ولتاژ  20ولت جریان  5واتی برای ولتاژ  200منبع تغذیه 

(5 * 20 + 12 * 8) . 

نیاز یک کامپیوتر کافی است میزان جریان مورد نیاز هر یک از قطعات را در  برای محاسبه توان الکتریکی مورد

 باشد.رابر کل مورد نیاز منبع تغذیه میهای مصرفی برده و مجموع این توانمورد نیاز آن قطعه ضرب ک DCولتاژ 

 های مخصوص به خود باشند. فرض کنید کامپیوتر شما دارای امکانات ذیل با جریان

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 = 3.8 * 12 = 45.6 w           p1 = 14 * 5 = 70 (w) 

P = P1 + P2 = 115.6 w < 200 w 

 RESET SW , SPEAKERS , POWER LED پایه های کنترلی

 در حاضر متعدد هایسیم اتصال یعنی آماتور کاربران برای کامپیوتر یک Setup هایبخش ترین مشکل از یکی

 دارد تعلق کیس جلوی کنترلرهای و هادکمه اتصاالت به هاسیم این از دسته نخستین باشدمی مادربورد به کیس

 رنگ سیاه سر دارای کرد پیدا توانمی کیس Power کلید پشت در درست را آنها که کوچک های سیم دسته این

. است شده متصل آنها به منفی و ثبتم سر کردن مشخص برای مشکی و رنگی سیم دو که هستند کوچکی

 عبارتند از : هابرچسب این دهدمی شرح را آنها وظیفه روشنی به هاسوکت این بر شده نوشته هایبرچسب

-H.D.D LED  :زندمی چشمک کیس جلوی در هارد کارکرد حین در که هارد چراغ. 

 (A)جریان مورد نیاز  12V+ا ولتاژ نام وسایل ب

 0.7 شکاف توسعه 4

 1 دیسک سخت

 1 دو عدد دیسک گردان

 0.1 دستگاه خنک ساز

 CD 1دیسک گردان 

 3.8 جمع کل

 جریان مورد نیاز 5V+نام وسایل با ولتاژ 

 5 بورد اصلی

 8 آمپر 2شکاف هر کدام  4

 1.5 دو عدد دیسک گردان

 0.5 دیسک گردان سخت

 CD 1دیسک گردان 

 14 جمع کل



-POWER SW : کامپیوتر کردن روشن کلید همان یا سوئیچ پاور 

-RESET SW : دستگاه کردن ریست فشاری کلید 

-POWER LED  :کامپیوتر بودن روشن چراغ یا 

-SPEAKERS : روشن ابتدای بوق مثل دستگاه پیشفرض صداهای که کامپیوتر کوچک اسپیکر برق کننده تامین 

 .رسدمی گوش به آن از شدن

- TURBO LED های جدید مصرف ندارد. ترریع پردازنده بوده که در کامپیو: برای نمایش حالت س 

 با ایپیشرفته کیس در است ممکن و دهدنمی پوشش را قسمت این در حاضر های سوکت همه لیست این البته

 .شود دیده نیز دیگری سرهای خاص امکانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهد.و... را نشان می POWER SW , RESET SW( اتصاالت 6-5شکل )

 دهد.و... را نشان می POWER SW , RESET SW( اتصاالت 6-5شکل )



 در و وردب ینپائ در غالباً که شده گرفته نظر در خاصی کانکتورهای مادربورد، به ها سوکت این اتصال برای

 بروی وجودم هایبرچسب همان دارای معموالً کانکتورها این .کرد پیدا را آنها توانمی SATA اتصاالت حوالی

 در و رتصو این غیر در اما داشت خواهید آنها اتصال در ای ساده بسیار کار صورت این در که هستند ها سوکت

 تورهایکانک لیست مشاهده با و مادربورد دفترچه به جعهمرا با ها سوکت این کردن پیدا ها برچسب این غیاب

 کار هم باز( دارد وجود ابتدائی صفحات همان در راهنماها همه که) شماتیک نمای یک در بورد رویر ب حاضر

 لخواهد صورت هر به را ریست و پاور های سوکت که است این قسمت این در کلیدی نکته. بود خواهد ای ساده

 رنگ یاهس سیم پاور، چراغ یا هارد چراغ مثل LED های چراغ با مرتبط هایسوکت مورد در اما زد جا توان می

 .شد نخواهند روشن ها چراغ این صورت این غیر در که چرا شود وصل منفی سر به بایستمی

 در رحاض USB های پورت نمود اقدام آنها اتصال به نسبت بایستمی که کیس جلوی های سیم آخرین بالخره

. هستند شخیصت قابل هاکابل دیگر از کامال بزرگتر ابعاد بعلت ها پورت این به متصل هایکابل هستند قسمت این

 می که دان شده نامگذاری ترتیب همین به و F_USB2 و F_USB1 نام با معموالً  مادربورد بروی کانکتورها این

 برخی رایب داستان این نمود وصل مادربورد به یپشت پنل از و طریق این از نیز را دیگری USB های پورت توان

 هاینام با ها USB سبک به هم هاپورت این است صادق نیز Firewire هایپورت مورد در مادربوردها از دیگر

F1_1394 و F2_1394 اند شده گذاری نام ترتیب همین به و. 

 SATA آشنایی با گذرگاه

 دیسک مانند) هاداده سازیذخیره ابزارهای ارتباط برای عمومی مسیر یا گذرگاه یک 1SATA متوالی تهپیشرف رابط

 .است میزبان گذرگاه به( نوری درایو و سخت

 

 

 

 

                                                           
1 - Serial Advanced Technology Attachmen 

 .دهدرا روی بورد اصلی نشان می SATA( محل گذرگاه 7-5شکل )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهد.را روی بورد اصلی نشان می SATA( محل گذرگاه 8-5شکل )

 دهد.را نشان می SATA( کابل ۹-5شکل )

 دهد.را نشان می SATA( یک کابل برق 10-5شکل )



 

 

 

 

 

 مزایای PATA به نسبت زیرا است، متداول بسیار درایوها هارد برای SATA Interface از استفاده امروزه

 به تا خوبی عملکرد( هستند شده شناخته IDE نام با بیشتر که) Parallel ATA یا PATA دارد. رابط بیشتری

 های رابط نقش که اینجاست دراست.  نیاز تری سریع هایرابط به قطعات سرعت افزایش با ولی اند؛ داشته امروز

SATA یا Serial ATA شود می تر مشخص . 

 گروه این. یافت تکمیل و توسعه Serial ATA Working Group نام با که گروهی توسط SATA کنولوژیت

 ,Intel, Seagate:  کرد اشاره توان می اسامی این به آنها جمله از که است بزرگ شرکت 80 از بیش بر مشتمل

Maxtor, Dell, APT Technologies. 

SATA که حالی در کند، می مبادله( سریالی صورته ب) منفرد جریان یک در را ها داده PATA جریان چند در 

 . دهد می انجام را داده تبادل موازی،

 از که حالی در ،باشد داشته بهتری عملکرد تواند میSATA  چگونه شود، مطرح است ممکن سوال یک اینجا در

 کند؟ می استفاده داده انتقال برای منفرد جریان یک

 سرعت یک به PATA مانند جریان این یول دهد می حرکت منفرد جریان یک در را ها داده سریال، تکنولوژی

 های بسته داخل را ها داده به مربوط های بیت سریال تکنولوژی. شود نمی محدود خاص( Clock speed) ساعت

 .شود می ارسال موازی تکنولوژی از تر سریع برابر  30 ها بسته این و دهد می قرار اطالعاتی

Parallel ATA و ناقص نامناسب، صورتیه ب ها سیگنال این اگر. کند ارسال ابلک داخل همزمان سیگنال 16 باید 

 برای کافی فرصت تا باشد پایین آنقدر باید ارسالی بیت سرعت بنابراین. شد خواهد دریافت غلطی داده برسند، دیر یا

 بنابراین د،کن می ارسال بیت یک فقط لحظه هر در SATA حالی که در. باشد داشته وجود آن یافتن استقرار و سازمان

 .باشد می توپ گرفتن بازی مانند قضیه این. شود ارسال تواند می تر سریع خیلی بیت آن

 که است واضح. است هم با و توام صورته ب توپ 16 گرفتن از تر راحت خیلی واحد آن در توپ یک گرفتن

 سرعت خوبی به و( افتد نمی توپی هیچ) برد می باال را اطمینان و صحت ضریب( داده بیت یک) توپ یک با بازی

 دهد.نشان می SATAرا به هارد دیسک از نوع  SATAو یک کابل برق  SATA( اتصال یک رابط 11-5شکل )



 با که حالی در کنید، پرتاب مایل 25 ارتفاع به ساعت هر در توپ 16 با توانید می شما ،دهد می افزایش نیز را

 افزایش را Parallel ATA سرعت توان می که راهی تنها. کنید پرتاب توانید می مایل 1500 توپ یک از استفاده

 رنگ خاکستری های کابل به بیشتری های سیم تعداد باید نیز صورت این در هک است بیشتر های بیت افزایش داد

 شود تعبیه ابزار هایی مثل هارد دیسک روی بیشتری هایپین باید نیز کار این برای و افزود اطالعات دهنده انتقال

 مشخص که طورهمان. است نیاز ها کابل در موجود هایسیگنال افزایش برای بیشتری برق میزان به همچنین و

 .شودمی تمام نیز گران و بوده کارایی فاقد است

 : عبارتند از Serial ATA تکنولوژی مزایای برخی از

 رشته 7 زمین، اتصال احتساب با) باشدمی سیم خط جفت دو دارای Serial ATA : حجم کم اطالعاتی کابل -1

 به دستگاه از دیگری و دستگاه به کننده کنترل از یکی ،است کنترلی های سیگنال به مربوط جفت هر( .دارد سیم

 ها سیگنال زمانبندی اختالف خاطر به سیگنالی انحراف هیچ Parallel ATA مانند دیگر بنابراین. کننده کنترل

 .رودمی بین از نیز انتقال صحت مشکل و شده برطرف ها نویز ترتیب این به. ندارد وجود

 Parallel کاری ولتاژ دهم یک یعنی کند،می کار ولت 0.5 پایین بسیار تاژول با Serial ATA : پایین ولتاژ -2

ATA همچنین و شده مغناطیسی الکترو هایتداخل کاهش باعث پایین ولتاژ. کنندمی کار ولت 5 ولتاژ با که ها 

 قابل و سیار هایسیستم برای پایین مصرفی برق میزان. دهدمی کاهش داده انتقال جریان در را برق مصرف میزان

 SATA هاردهای از نیز جدید های Notebook در رو این از و. است کارسازی و مهم بسیار فاکتور نیز حمل

 .شودمی استفاده

 این. ندارند بودنmaster / slave نوع و jumper تنظیم به نیاز دیگر Serial ATA هاردهای : آسانتر نصب -3

 .شودمی وصلSATA وسیله یک مادربرد روی گر اتصال هر به و ندشو می point to point صورته ب هاردها

 کم و کوچک ابعاد خاطر به و. هستند استفاده قابل هم متر یک ابعاد با براحتی SATA نازک و کوچک هایکابل

 و شده آزادتر و ترراحت نیز سیستم داخل هوا جریان حرکت و کنندمی اشغالcase  داخل نیز کمتری فضای جا

 .شودمی انجام بهتر نیز سیستم کنندگی نکخ

 بر. است ترراحت بسیار ها کابل کردن قطع و وصل کابل، سر هایپین اتصال نحوه و هاکابل شکل خاطر به

 وجود هاپین از یک هر دیدگی آسیب خطر اتصال بار هر در و بودند پین 40 دارای که PATA هاکابل خالف

 .داشت

 اتصال قابل نیز پاور معمول پین 4 کابل با خود، مخصوص برق دهنده اتصال بر الوهع SATA هاردهای البته

 .هستند



 را برق ابلک دو هر هرگز یعنی. باشد وصل واحد آن در باید هاکابل از یکی فقط که است این اهمیت حائز نکته

 .دید خواهد آسیب شما هارد صورت این در چون نکنید، وصل هارد به هم با

 در مگابیت 1200 یا) ثانیه در بایت مگا 150 باند پهنای حداکثر با Serial ATA 1 : باال داده نتقالا نرخ -4

 ثانیه در ایتمگاب 133 باند پهنای با PATA از سریعتر درصد 10 حدود و. نماید داده تبادل تواندمی( ثانیه

 هدخوا باند پهنای ثانیه در مگابایت 600 حدود SATA 3 و ثانیه در مگابایت 300 حدود SATA 2. است

 . داشت

 داشتن با. است ضروری کامالً شوندمی استفاده Raid روی که هاردهایی برای ویژگی این : Hot Plug قابلیت -5

 ملکردع توقف بدون و نمایید بازیابی جدید هاردهای روی را اطالعات توانیدمی Raid5 روی اضافی هاردهای

 بازیابی آن روی را خود اطالعات و نمایید وصل سیستم به جدیدی هارد توانید می خطا بروز هنگام در سیستم،

 قطع و تمسیس کردن خاموش بدون را هارد نمودن جدا و اتصال امکان Hot plug قابلیت دیگر عبارته ب .نمایید

 پشتیبانی ویژگی نای از شما سیستم که شوید مطمئن ویژگی این از استفاده از قبل البته. آوردمی فراهم برق جریان

 .کند می

 روی( دریافتی های داده صحت تایید برای عمومی روش یک) 1CRC چه اگر : ها داده اطمینان ضریب بهبود -6

 برده باال را اطمینان ضریب و شده بخشیده بهبود SATA در قابیلت این ولی است، موجود هم PATA هاردهای

 اینکه بر عالوه SATA در که حالی در ،داشت وجود ها داده یرو فقط CRC امکان PATA در واقع در. است

CRC باعث ترتیب بدین و شود می اعمال نیز ها وضعیت و دستورات روی بلکه است موجود ها داده روی 

 .شود می داده محافظت و ایمنی افزایش

 CMOS آشنایی با

( IC) معمجت دارهایم جهانی تـعصن در ستهبرج فناوری یک  CMOSیا ملمک هادی نیمه لزف سیداک ناوریف

 دهش تهشناخ آل دهای نسبتا نندگیک سوییچ وسیله و زیاد چگالی و کم وانت الفات با یمحصوالت وانعن به و است

سازی کند و وظیفه آن ذخیرهیک باتری ساعتی تیتانیوم کار می حافظه کوچکی است که توسط 2CMOS .است

 هایبیت از تعدادی همچنینشود. عت و پیکربندی سیستم( استفاده می، سااطالعات مورد نظر کاربر )مانند تاریخ

 حافظه این محتویات. شودمی استفاده CHECKSUM عنوان تحت سیستم پیکربندی کردن چک برای حافظه این

 .شود می نگهداری ولتی 6/3 پشتیبان باطری یک توسط سیستم بودن خاموش زمان در

                                                           
1 - Cyclic Redundancy Checking 
2 - Complementary Metal Oxide Semiconductor 



 در که صورتی در اما است پذیر امکان SETUP برنامه طریق از معمول رطوه ب CMOS محتویات در تغییر

SETUP ورود امکان صورت این در باشید نداشته اختیار در هم را مربوطه رمز و باشد شده تعریف رمز سیستم 

 یراه موارد این در. بود نخواهد پذیر امکان( CMOS اطالعات) سیستم بندی پیکر در تغییر و SETUP برنامه به

 .ندارید CMOS محتویات کردن پاک جز

 

 

 

 

 

 

 

 عبارتند از : Cmosهای پاک کردن ی از روشبرخ

 روی پیش راه دو صورت این غیر در. کنید پیدا را آن Reset، Cmos کلیدمادربورد  دستورالعمل روی از -1

 .شماست

 CMOS جمله آن کنار که است دمادربور روی جایی آن محل و پین 3 با 2 از متشکل که جامپر از استفاده -

RESET است شده نوشته. 

 اتصالی محل های درگاه و ها پایانه کنار و ردومادرب روی رایانه پشت در آن جای که Physical Reset کلید -

 .دارد قرار شبکه و کلید صفحه مانند

 نبی  که را کناری پین و بیاورید بیرون پوشانده، را آنها قبال که هاییپین روی از را جامپر کردن، Rset برای -2

 کلید ردوادربم اگر. کنید آن داخل و بفشارید دو آن روی را جامپر بگیرید، قبلی هایپین از یکی با است حفاظ

Reset ،که زمانی تا رایانه بفشارید، خودکار نوک با را آن داشت Cmos شد نخواهد روشن نشود، پاک کامال. 

 

 

 دهد.ا نشان میر CMOSو جامپر مورد نظر برای پاک کردن  CMOS( محل باتری 11-5شکل )



 دادن فشار بار یک کلید، از استفاده صورت در و بازگردانید اول حالت به را آن ردید،ک استفاده جامپر از اگر -3

 در. شد خواهد روشن رایانه دهید، فشار را دستگاه روشن دکمه دوباره سپس. است کافی کردن Reset برای آن

 همه و ندارد کالیاش شد، روشن خود به خود دستگاه اولیه حالت به جامپر برگرداندن از پس اگر موارد، برخی

 .بروید 4 مرحله به و بدهید ادامه است، راه روبه چیز

 به شما. کنید حاصل اطمینان CMOS شدن  Reset از تا دهید فشار را F1 دکمه شد، روشن رایانه وقتی -4

 .شد خواهید خود رایانه بایوس تنظیمات وارد خودکار صورت

 شما اگر. کنید بندی پیکر صحیح صورت به آن، تنظیم برای را خود رایانه بایوس تنظیمات که است آن زمان حال

 .نکنید تکرار دوباره را اشتباه آن باشید مراقب اید،کرده اعمال بایوس در را تغییراتی مشکل آمدن، پیش از قبل

 BIOS آشنایی با

 و کردن هماهنگ وظیفه که است( Motherboard) مادربورد از ایقطعه روی ایبرنامه (BIOS) بایوس

  .دارد عهده بر را عامل سیستم کردن بوت همچنین و ایپایه هایپیکربندی

 «ایپایه خروجی/ورودی سامانه» معنای به Basic Input/Output System عبارت مخفف( BIOS) بایوس کلمه

 : شودمی شناخته نیز زیر هاینام با معموالً و بوده

System BIOS (سیستم بایوس) 

ROM BIOS (خواندنی فقط یوسبا) 

PC BIOS (کامپیوتر بایوس) 

 (اشتباه به) بیوس یا بایاس

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دهد.نشان میسیستم را روی بورد اصلی  BIOS( محل 12-5شکل )



 در بار اولین برای و شد بیان( بود کامپیوتر محقق یک که) Gary Kildall توسط بار اولین برای BIOS مفهموم

 کار که گرفتند ارقر هاییفایل MS-DOS عامل سیستم از هایینسخه در بعدها. شد ظاهر CP/M عاملش سیستم

 .دادندمی انجام را BIOS مشابه

( Motherboard) ردومادرب همه روی بر( Chip) تراشه یک داخل در که است( Firmware) افزار میان یک بایوس

 طی البته) ثابتی تقریبا پایین سطح هایبرنامه به افزار میان. گیردمی قرار IBM با سازگار شخصی کامپیوترهای در

 بر را دستگاه آن کنترل معموالً  و شده ذخیره الکتریکی هایچیپ در که شودمی گفته( هستند تغییر قابل شرایطی

 .گیرندمی عهده

 حافظه که کنید توجه. شودمی گفته نیز ROM BIOS آن به دلیل همین به است خواندنی فقط BIOS افزار میان

 روشن را کامپیوتر که زمانی. است شدن عوض بلقا... و کردن آپدیت مانند شرایطی تحت هم خواندنی فقط

 داده، تشخیص را هاورودی و هاخروجی انواع پیداست، نامش از که طور همان و شده عمل وارد بایوس کنید،می

 اندازی راه را عامل سیستم که رسدمی آن به نوبت کردن تست از پس. کندمی تست را هاآن و کرده مدیریت

 بایوس در که ایحافظه) شده تنظیم حافظه روی( MBR) اصلی انداز راه رکورد دادن یصتشخ با کار این. کند

 .گیردمی انجام...(  و هامموری فلش ها، دیسک هارد مثل. گیرد انجام حافظه آن طریق از بوت تا شودمی تنظیم

 همان ابتدایی کارهای این. ددهمی انجام را سیستم اندازی راه برای ابتدایی کارهای بایوس شد، گفته که همانطور

 :از اند عبارت هاآن از تعدادی که هستند بایوس وظایف

- Power On Self Test (اختصار به POST)  :عامل سیستم اندازی راه از قبل را افزاری سخت قطعات بایوس 

 در لیمشک وجود درصورت. شود مطمئن هاآن صحیح کارکردن و بودن سالم از تا کندمی آزمایش و تست

 اطالع کاربر به اندمعروف Beep به که هاییبوق توسط خطا این( RAM نبودن نصب مثال) افزاری سخت قطعات

 .شودمی داده

 سطح درایوهای از استفاده با نیز بایوس. هستند افزار نرم و افزار سخت بین رابط درایوها:  بایوس درایوهای -

 کردن کنترل امکان ترتیب این به. کندمی فراهم را کیبورد مانند هاورودی و قطعات سایر کنترل امکان پایین

 .شودمی فراهم هاآن سازی آماده و قطعات

 جانبی، هایحافظه در موجود( MBR) اصلی انداز راه رکورد از استفاده با بایوس:  عامل سیستم اندازی راه -

 کامپیوتر کردن روشن هنگام بایوس که است اریک آخرین فرایند این. سپاردمی عامل سیستم به را سیستم کنترل

 کرده چک را اندشده بندی اولویت شدن بوت برای که هاییحافظه ترتیب به کار این برای بایوس. دهدمی انجام

 .کندمی بارگذاری را عامل سیستممشکلی نباشد  که درصورتی و



 قطعات، هماهنگی و تطابق وی، نیاز بنابر که دهدمی را امکان این کاربر به بایوس:  بایوس هایپیکربندی -

 هایحافظه برای تواندمی کاربر مثال برای. دهد انجام را افزارها سخت ایپایه تنظیمات سیستم، عملکرد و ییکارآ

 مختلف هایدرگاه کند، تنظیم را USB کنترلر ،Onboard صدای ماژول کند، تنظیم را شدن بوت اولویت مختلف

 با کار این... . و کند Overclock را منابع نیاز درصورت کند، پیکربندی را سریال و موازی درگاه جمله از

  .گیردمی انجام Setup یعنی بایوس رابط از استفاده

 انجام را سازی آماده عمل تنهایی به خودش بایوس که کنید فکر است ممکن:  قطعات سایر بایوس کردن فعال

 . دارد وجود مختلف درایوهای با گرافیک هایکارت از مختلفی انواع مثال یبرا کنید، دقت اگر اما دهدمی

 کرد؛ برطرف را مشکل این عالی ایده یک با IBM. است غیرممکن تقریبا بایوس در درایو همه این گنجاندن

 طفق مادربورد بایوس ترتیب این به. گرافیک کارت قبیل از اضافی هایکارت روی دیگر بایوس یک کردن نصب

 کردن روشن هنگام بایوس آن طریق از را تصویر کاربر و کرده فعال را آن و شناخته را گرافیک کارت بایوس

 آورد.می بدست کامپیوتر

 و درایوها از استفاده با بایوس. است بایوس وظایف مهمترین از یکی مورد این:  افزاری سخت قطعات کنترل

 بردن باال معنای به صرفا و بوده ایپایه و ابتدایی کنترل این. کندمی کنترل را سیستمی منابع خود، هایپیکربندی

 .نیست کارایی

 64 ظرفیت با RAM حافظه نوع یک در شده ذخیره اطالعات کرد، خواهد بررسی BIOS که را موردی اولین

 در جزئی اطالعات شامل CMOS. گردندمی ذخیره( (CMOS نام با ای تراشه روی بر فوق اطالعات. است بایت

 از BIOS. کرد خواهند تغییر نیز فوق اطالعات سیستم، تغییردر گونه هر بروز درصورت و بوده سیستم با رابطه

 .نمایدمی استفاده خود فرض پیش مقادیر جایگزینی و تغییر بمنظور فوق اطالعات

Interrupt handlers سیستم و افزاری سخت رعناص بین مترجم یک عنوانه ب که بوده افزار نرم از خاصی نوع 

 مربوطه، سیگنال نمائید، می فعال کلید صفحه برروی را کلیدی شما که زمانی مثالً. نمایدمی وظیفه ایفای عامل

 کلیدهای از کدامیک که گردد اعالم پردازنده به طریق این از تا شده ارسال کلید صفحه Interrupt handler برای

 .اند شده فعال کلید صفحه

 و نتبیی را دستگاه یک روی بر مجاز عملیات مجموعه که بوده افزارها نرم از دیگر خاص نوع یک ادرایوره

 و هارد وس،ام کلید، صفحه مانند افزاری سخت های دستگاه اغلب. خواهند ارائه را مربوطه( توابع) راهکارهای

 های سیگنال با دائم صورت هب BIOS اینکه به توجه با. باشند یم خود اختصاصی درایورهای دارای درایو فالپی

 .شد خواهد تکثیر RAM حافظه در آن از نسخه یک معموالً است، مواجه افزاری سخت عناصر توسط ارسالی



BIOS در شده ذخیره تنظیمات از ضروری موارد در CMOS مربوطه تنظیمات دادن تغییر برای. نماید می استفاده 

 سیستم اندازی راه زمان در بایست می فوق برنامه کردن فعال برای. ددگر فعال CMOS پیکربندی برنامه بایستمی

 شدن فعال منظوره ب ها سیستم اغلب در. گردد فراهم فوق برنامه از استفاده زمینه تا فعال را خاصی کلیدهای

 در معموالً) .کرد فعال بایست می را Ctrl-Alt-Esc یا Ctrl-Esc یا F2 یا F1 یا Del یا Esc کلید پیکربندی برنامه

 پیام یک صورته ب گردد، می پیکربندی برنامه شدن فعال باعث آن فشردن که کلیدی نوع سیستم اندازی راه زمان

 از ای مجموعه از استفاده با پیکربندی برنامه شدن فعال از پس .(شد خواهد داده نشان شنمای صفحه روی بر

 اولویت نمودن مشخص سیستم، زمان و تاریخ تنظیم. کرد نظر مورد پارامترهای تغییر به اقدام توان می ها گزینه

 های گزینه از هائی نمونه...  و( CD ، فالپی هارد،) درایوها پیکربندی سیستم، برای عبور رمز یک تعریف بوت، درایو

ه ب را الزم دقت بایست می CMOS در مربوطه تنظیمات از یک هر تغییر زمان در. باشند می زمینه این در موجود

 در حتی و گذاشته سیستم روی بر منفی اثرات نگیرد انجام بدرستی فوق عملیات که صورتی در چراکه آورد عمل

 .شد خواهد سیستم اندازی راه در اختالل باعث مواردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BIOS تکنولوژی از CMOS یک تکنولوژی این در. نمایدمی استفاده مربوطه تنظیمات کردن ذخیره منظوره ب 

 .نمایدمی فراهم را سال چندین مدته ب اطالعات نگهداری برای الزم( برق) انرژی لیتیوم کوچک باتری

 یابند. معموالً  دلیلی برای آن نمیدهند زیرا که کامپیوتر خود را ارتقاء نمی BIOSبیشتر کاربران هیچ وقت 

کند در سیستمی  کار می BIOSکه با  باشد که وسیله جدیدی مثل درایو فالپی،وقتی ضروری می BIOSتعویض 

 دهد.ان مینشسیستم را  BIOS( پیکربندی 14-5شکل )



یکی از اشکاالتی که ممکن است نادیده گرفته شود،  گر وسیله مزبور کار نکند، معموالًقدیمی نصب شود. ا

 باشد.و وسیله مزبور می BIOSناسازگاری بین 

ین کار خواهد کرد. هایی آنها را ملزم به ابلکه چنین ناسازگاری ندارند BIOSکاربران توجهی به ارتقای  معموالً

خوبی برای بهبود عملکرد قدیمی، راه  BIOSبعضی از کاربران ممکن است این طور فرض کنند که تعویض 

باشند، اما ممکن است با سیستم مورد در واقع سریع تر می BIOSهای جدیدتر  باشد. هر چند تراشهسیستم می

 استفاده سازگار نباشند.

موضوع را با کارخانه در  BIOSسیستم کار نخواهد کرد. همواره قبل از ارتقای  نتیجه نهایی این خواهد بود که

 با سیستم مورد استفاده سازگاری داشته باشد. BIOSمیان بگذارید تا مطمئن شوید که ارتقای 

 CMOS و BIOS تفاوت

 این البته. برند می ارک به معنا یک به و گیرند می اشتباه هم با را CMOS و BIOS اصطالح دو بسیاری از کاربران

.  است ضروری کامپیوتر برای وجودشان که هستند هم از مجزا و مشخص جزء دو ولی ستندهمرتبط  هم به دو

BIOS را کامپیوتر یک که است ای برنامه Start که حالی در کند، می CMOS برنامه که است جایی BIOS 

 .کند می ذخیره را سیستم تنظیمات و زمان تاریخ، قبیل از نیازش مورد جزئیات و اطالعات

BIOS عامل سیستم که زمانی تا شود می روشن کامپیوتر که   زمانی از را سیستم کنترل که است کوچک برنامه یک 

 ROM خواندنی فقط حافظه در که ای برنامه) Firm ware یک BIOS. دارد اختیار در گیرد می بدست را کنترل

 .است( دارد قرار

CMOS در کامپیوتر اندازی راه برای را نیازش مورد تنظیمات تواند می که است حافظه از نولوژیتک نوع یک 

 قطعاتی کامپیوتر BIOS. کند اصالح را تنظیماتی یا اطالعات تواند می کاربر نیاز صورت در و. کند ذخیره خود

 اما .کندمی ندازیا راه و کنترل را افزاری سخت کالک سرعت و دیسک هارد و درایو دیسک فالپی مانند

 همان اینجا. شود نگهداری و ذخیره جایی در باید که است نیاز مورد کامپیوتر اندازی راه برای خاصی پارامترهای

 بنابراین. کند می استفاده اطالعات این از خود وظایف انجام برای بار هر BIOS برنامه و است CMOS حافظه

 .هستند جداگانه واحد دو ولی مرتبطند هم به دو این که کنید می مشاهده

 خرید مادربورد صحیح

های زیادی وجود دارد. گران بودن یک مادربورد نشانه این نیست که بهترین رای خرید مادربورد مناسب، فاکتورب

 است. اغلب قبل از خرید مادربورد باید مشخص کنید که چه کاری باید با آن انجام دهید. اما در اغلب موارد باید



 ات را در نظر بگیرید :این نک

کند. به یاد هایی را پشتیبانی میود را بررسی کنید که چه پردازندهپشتیبانی مناسب از پردازنده : مادربورد خ -

های پیشرفته تر از پردازنده شما را نیز پشتیبانی کند تا در زمان نیاز دربورد شما باید بتواند پردازندهداشته باشید ما

 ه مجبور به عوض کردن مادربورد خود نشوید.به ارتقا پردازند

 باشد. RAMتعداد اسالت مناسب برای حافظه : مادربورد شما حداقل باید دارای چهار اسالت حافظه  -

تواند از مقدار حافظه  آن می Chipsetشود. هر مادربورد بسته به ع حافظه ای که از آن پشتیبانی میمقدار و نو -

گیگابایت حافظه  4در نظر بگیرید. مادربورد شما باید بتواند حداقل تا  نکته را حتماً پشتیبانی کند. این خاصی

RAM نیز بتوانید به خوبی از کامپیوتر خود استفاده کنید، باید مادربورد  خواهید بعداً انی کند. اما اگر میرا پشتیب

نیز بسیار مهم است. مادربورد شما باید  شما مقدار بیشتری را پشتیبانی کند. به غیر از مقدار حافظه، نوع حافظه

 های پرسرعت تر را نیز پشتیبانی کند. بتواند حافظه

توانید اجزای بیشتری به کامپیوتر خود اضافه  ها بیشتر باشد، می : هر چه تعداد این اسالت PCIتعداد اسالت  -

 باشد. 4باید برابر  PCIکنید. حداقل تعداد اسالت 

وانید از آخرین و باشد تا بت PCI-Expressورد شما باید دارای اسالت ویدئو/گرافیک اسالت ویدئو : مادرب -

 های گرافیک استفاده کنید. ترین کارت سریع

توانایی پشتیبانی از دو کارت گرافیک : اگر قرار است از کامپیوتر خود برای بازی استفاده کنید، این مورد بسیار  -

ردازش دهید، به عبارت دیگر توانایی پیک روی یک مادربورد قرار میگراف مهم خواهد شد. وقتی دو کارت

دالری، به اندازه یک کارت گرافیک  100کنید. یعنی با هزینه دو کارت گرافیک گرافیک خود را دو برابر می

بورد رود، بنابراین مادر دالری پردازش بگیرید. اما بدی این کار این است که دمای کامپیوتر شما باال می 1000

های شما نیز باید این امکان را پشتیبانی کنند.  شما باید امکانات خنک کننده کافی نیز داشته باشد. کارت گرافیک

 شود.مشخص می SLIبا نام  nVidiaاین امکان برای کارت گرافیک های 

ی هستند و اروزی اغلب دارای امکانات پیشرفتهام Onboardهای  : کارت صدا Onboardداشتن کارت صدای  -

باعث صرفه جویی  نه تنها Onboardدهند. داشتن کارت صدای دای فراگیر را نیز به شما میامکان استفاده از ص

 شود.نیز می PCIشود، بلکه باعث خالی شدن یک اسالت در هزینه شما می

باشند داشتن می Onboardهای امروزی دارای یک کارت شبکه : اکثر مادربورد Onboardداشتن کارت شبکه  -

دهد )که اغلب کیفیت پایین تری نسبت به کارت ها از خرید یک کارت شبکه نجات میاین کارت شما را نه تن

 شود.نیز می PCIمادربورد شما دارند( بلکه باعث خالی شدن یک اسالت  Onboardشبکه 



بیشتری داشته باشد،  USBکافی : کامپیوتر شما هر چه تعداد پورت  Firewireو  USBهای داشتن پورت -

نیز باشد.  USBهای مختلف پورت  توانید به آن وصل کنید. در ضمن حواستان به نسخهبیشتری می تجهیزات

های عکاسی، بسیار برداری دیجیتال و بعضی از دوربیندر زمان وصل کردن دوربین فیلم Firewireداشتن پورت 

 به کار شما خواهد آمد.

 IDEهای و هارد دیسک خود به کانکتور DVDو  CDهای  کافی : برای درایو SATAو  IDEداشتن کانکتور  -

 کافی نیاز دارید. SATAو 

های مختلف عملکرد متفاوتی دارند. به  های شرکت های مختلف، مادربورداد داشته باشید که برای پردازندهبه ی

های هکند، ممکن است برای پردازندخیلی خوب کار می Intelهای  عنوان مثال مادربوردی که برای پردازنده

AMD های سخت تر است قبل از خرید، سری به سایتکاربرد خیلی خوبی نداشته باشد. برای این منظور به

 افزاری زده و مطالعات کافی را انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل ششم

 آشنایی با سایر اجزای اصلی یک سیستم کامپیوتری

 ات آنآشنایی با هارددیسک و مشخص

 IDEو کابل  RPMآشنایی با مفهوم 

 و کارت گرافیک Powerآشنایی با 

 DVIو  VGAآشنایی با درگاه 

 ، کارت صوتیTVو کارت  Captureآشنایی با کارت 

 و....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آشنایی با هارد دیسک

 : شوند می تقسیم یجانب و اصلی گروه دو به ها حافظه هستند، اطالعات سازی ذخیره برای محلی ها افظهح

 از صلیا های حافظه. است کامپیوتر در پردازش از بعد و قبل اطالعات سازی ذخیره برای محلی:  اصلی حافظه

 البته برد می باال ها حافظه دیگر انواع به نسبت را اطالعات به دسترسی سرعت که شوند می تهیه رسانا نیمه مواد

 .هستند نیز تری بیش قیمت دارای

 تر کم متقی و سرعت دارای که روند می کار به ها داده دائمی سازی ذخیره جهت جانبی های حافظه:  جانبی حافظه 

 موضوع .شوند می تقسیم مغناطیسی غیر و مغناطیسی گروه دو به جانبی های حافظه. هستند اصلی ی حافظه به نسبت

 .است مغناطیسی جانبی ی حافظه ما بحث

 ر کلیرود. به طو ها در کامپیوتر های شخصی به شمار می رای ذخیره سازی دادهترین مکان ب اصلی هارد دیسک

 تقریبا ن اواخرنیز دارند. تا همیباشند و گنجایش زیادی  های دیسک امروزی بسیار سریع و قابل اطمینان می درایو

 رمپیوتخت از کاهای سخت ثابت و غیر قابل حمل بودند. به عبارت دیگر خارج کردن دیسک ستمام انواع دیسک

 های شخصی امکان پذیر نبود.

 به داشت گیبزر ابعاد که آنجائی از و کرد می کار فاز سه برق با که شد، تولید 1۹50 سال در دیسک هارد اولین

 1۹80 سال در Seagate Tecnology شرکت اینکه تا داشت ادامه قضیه این. بود معروف شویی لباس ماشین

 ویتانر پیش که هایی همان نظیر کوچک کامپیوترهای جهت استفاده قابل که کوچک دابعا با دیسک هارد اولین

 یا اطالعات رانفجا پیوستن وقوع به جهت ابزاری به تبدیل وسیله این بعد به سال آن از که کرد، تولید را است

 با ایسهمق در و داشت ظرفیت مگابایت 5 فقط دیسک هارد این .گردید بنامیدش، که هرچه یا ها آشغال انفجار

 IBM 5150یعنی اولیه شخصی کامپیوترهای زمان آن ع تاواق در .آید می حساب به هیچ امروزی های دیسک هارد

 گذاشتند عرصه به پا بسیاری تولیدکنندگان و کرد پیدا رواج دیسک هارد از استفاده رفته رفته .نبودند هارد به مجهز

 .آمد وجود به سیستم از جزء این تکمیل جهت بسیاری های فناوری و

 العاتاط بازخوانی و ذخیره جهت روش همان به هم دیسک هارد بگیرید، نظر در را مغناطیسی پخش و ضبط یک

 .است همان کار اصول ولی دارند هم با زیادی خیلی های تفاوت البته کند، می عمل

 نوع حاضر حال در که وندشمی تقسیم 3SCSI و 2IDE و 1SATA نوع سه به پورت نظر از ها دیسک هارد

SATA شود می محسوب برتر و تر رایج. 

                                                           
1 - Serial Advanced Technology Attachment 
2 - Integrated Drive Electronics 
3 - Small Computer System Interface 



 .شوند می تقسیم( داخلی) 2اینترنال و( خارجی) 1اکسترنال نوع دو به نیز قرارگیری محل جهت از ها دیسک هارد

 برروی ودموج ایههارد تمام تقریبا. رود می کار به باال بسیار حجم با ها داده انتقال جهت معموالً  آن اکسترنال نوع

 کمتر خیلی نیز آن سرقت امکان و بوده امان در صدمه از کیس، وجود خاطر به چون باشند می اینترنال کامپیوترها

 که طوری به است دیگر نوع به نسبت باالیی خیلی ظرفیت دارای اکسترنال های دیسک هارد مقابل در. بود خواهد

 هارد یک که طوری کرده ادغام یکدیگر با را دیسک هارد چند باال های ظرفیت به دستیابی برای ها مدل برخی در

 .باشند داشته را ظرفیت افزایش ترتیب این به تا رسند می نظر به دیسک

 اجزای یک هارد دیسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - External 
2 - Internal 

 دهد.ی مختلف یک هارد دیسک را نشان می( قسمت ها1-6شکل )

 دهد. را نشان می IDE( یک هارد دیسک 2-6شکل )



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 این .دارند قرارآن  داخل در الکترونیکی قطعات که است شده پرس ی بسته یک دیسک هارد : الکترونیکی ردوب

 .دارند عهده بر را مکانیکی های بازو حرکت و نوشتن و خواندن کنترل ی وظیفه قطعات

 با مینیومیوآل سیاه بدنه .است سوار آن روی دیتا و برق کانکتورهای که باشد می آن بورد ،هارد قسمت ترین اصلی

 نامند می دیسک و هد مجموعه را محتویات همه

 

 

 

 

 دهد. را نشان می SATA( یک هارد دیسک 3-6شکل )

 دهد. را نشان می SATA( پشت یک هارد دیسک 4-6شکل )



 

 

 

 

 

 

 
 

 مواد توسط آنها سطح که هستند سرامیک یا شیشه فلز، جنس از هایی دیسک واقع در( : Platters) ها بشقاب

 در 1rpm 7200 تا 3600 حدود سرعتی با نوشتن یا خواندن هنگام ها بشقاب این شود می پوشانده شونده مغناطیس

 .کنند می استفاده هارد یک در شقابب چند از دیسک هارد کرد عمل بردن باال برای ضمن در. چرخند می خود محور

 و اند، شده تشکیل کوچک دار هسته( Coil) پیچ سیم یک از که هستند مخصوصی های شاخک ( :Head) هد

 .دارند عهده بر را ماده سازی مغناطیس فوری تغییر و شناسایی نوشتن، و خواندن ی وظیفه

 50 معادل عتیسر با بازو این. است داشته نگاه را ننوشت و خواندن هد که بازوئی:  (نوشتن و خواندن هد) بازو

 ارده ظرفیت افزایش منظور به( شعاعی حرکت) است صفحات از یک هر طول در حرکت به قادر ثانیه در بار

 گردد، می دیسک هارد روی بر بازوها حرکت باعث که مکانیزمی. کرد استفاده را صفحات از تعدادی توانمی دیسک

 .گردد می استفاده باال سرعت با خطی موتور یک از راستا این در .نماید می مینتض را دقت و سرعت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Rotate per minutes 

 هد.د ( بورد الکترونیکی یک هارد دیسک را نشان می5-6شکل )

 دهد. ( هد و بازو های خواندن و نوشتن یک هارد دیسک را نشان می6-6شکل )



 : است نوع دوبر  : رسانه-3

 40 تکنولوژی این دارد قرار قرمز به متمایل ایقهوه رنگ به آهن اکسید پوشش یک صفحات روی بر کهالف : 

 .شد خارج رده از آن باالی ضخامت علت به ولی داشت قدمت سال

 به رسانه نوع این ساخت روش .باشدمی اتومبیل کرومی سپرهای مانند و درخشان دیسک سطح مورد این در ب :

 پوشانند می دارد الکترومغناطیسی خاصیت که فلزی از استفاده با را آلومینیومی ی ورقه یک که است صورت این

 ضخامت .باشد می ءخال در پرتاب تکنیک از ادهاستف با یا بخار رسوب طریق به یا شده یاد فلز پوشاندن طریقه

 باشد تر صاف آن سطح و باشد کمتر رسانه ضخامت چه هر شده آبکاری رسانه برابر 10 تقریبا اکسیدی پوشش

 های حوزه نتیجه در و گرفته قرار دیسک سطح به نسبت کمتری فاصله با توانند می نوشتن و خواندن های هد

 .ددگر ایجاد کوچکتری مغناطیسی

 انجام نوشتن و خواندن هدهای استقرار برای هایی فرمان گردان دیسک:  Hard Disc همراه الکترونیکی بخش -4

 با اعمال این تمامی و کنند می دریافت (خروجی و ورودی) IO قسمت از دیگر های عملیات از بسیاری و دهد می

 هارد الکترونیکی های المان به تغذیه منبع از را برق که است سوکتی ،تغذیه سوکت .شود می انجام بسیار سرعت

 منبع کدام هر که مشکی دوسیم و (ولت 12) زرد سیم و (ولت 5) قرمز سیم یک شامل .ندکنمی متصل دیسک

 هارد سطح به گرفته مادربرد روی از را اطالعات (Data) اطالعات سوکت .کنند می تأمین را یادشده ایه ولتاژ

 .بندندمی را شده تعیین مسیرهای که پالستیکی های روکش با دنهست های کوتاه اتصال جامپرهای .دهد می دیسک

 این .کند کنترل را مکانیکی بازوی تا دارد وظیفه قسمت این : (مرکزی کننده کنترل) Actuator قسمت -5

 قسمت .رددا عهده بر را هارد مختلف هایقسمت کردن کنترل وظیفه که است دیسک هارد مغز نوعی به قسمت

Actuator باشد ارتباط در کامپیوتر قطعات سایر با تا دارد وظیفه قسمت این. است دقیق بسیار. 

 (  اجزای اصلی هارد دیسک را می توانید مشاهده کنید :7-6در شکل )

 ترتیب این به. هاست Platter چرخاندن فقط قسمت این وظیفه : (هادیسک چرخان موتور) Spindle قسمت -6

 Spindle قسمت. بنویسد یا بخواند مغناطیسی صفحات مختلف نقاط روی بر را هاداده تواندمی Head قسمت

 محصول Cheetah 15K.4 مثل هاردهایی در) 15000 تا( حمل قابل مصرف کم هاردهای در) 4200 از تواندمی

Seagate )دقیقه در دور (RPM )بچرخد. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( دیسک هکنند کنترل) Disk Controller توسط دیسک، هارد از دریافتی یا ارسالی هایداده با همراه دستورات

 مورد داده مکان ده،ش داده دستور طبق که فهمدمی دیسک هارد که معناست این به کردن تفسیر. شوندمی تفسیر

 قطعات از یکی ای املع سیستم که زمانی. شودمی شروع نوشتن یا خواندن عمل آن طبق و داشته قرار کجا در نظر

 دستور و شودمی عمل وارد کنترلر دیسک دارند، را هاداده آن دریافت یا داده کردن ذخیره به نیاز افزاری سخت

 .کندمی ارسال Actuator برای را نظر مورد

 Platter مختلف هایقسمت به را( Head مکانیکی بازوی) Head Arm تا دارد وظیفه Actuator قسمت حال

 بنابراین شود، ذخیره ها Platter روی بر مختلفی هایمکان در فایل یک هایداده دارد امکان چون. کند یتهدا

Head Arm قسمت حال. شود جابجا پالتر مختلف هایقسمت بین است ممکن Head به توجه با تا دارد وظیفه 

 .دهد انجام نظر مورد یکیفیز 1سکتور روی بر را خود کار( داده نوشتن یا خواندن) شده داده دستور

 هایادهد تا دارد وظیفه Head صورت این در باشد، داده را نوشته خواندن دستور کنترلر دیسک که درصورتی

 پسس. بفرستد Actuator به را آن و بخواند Platter مختلف هایقسمت روی بر را یک و صفر مغناطیسی

Actuator گیرد قرار پردازش مورد تا گرداندمی باز کنترلر دیسک به را شده خوانده هایداده. 

  Actuator صورت این در بفرستد، دیسک هارد به کردن ذخیره برای را ایداده کنترلر دیسک که صورتی در اما

                                                           
1 - Sector 

 .دهد ( هد و بازو های خواندن و نوشتن یک هارد دیسک را نشان می7-6شکل )



 در یک و صفر صورت به را هاداده این Head قسمت تا کند ارسال Head به تک به تک را هاداده دارد وظیفه

 .کند ذخیره Platter سازی ذخیره های فضا

 کار در اختالل و داخل، به غبار و گرد ورود از تا هستند شده موم و مهر معموالً هادیسک هارد داخلی قسمت

 غبار، و گرد کردن خارج و فیلتر برای هوا فیلترینگ یک هادیسک هارد داخل در همچنین. شود جلوگیری قطعات

 .شودمی جاسازی

 ویژگی های مهم هارد دیسک

 : نمود اشاره زیر موارد به توان می دیسک، هارد با مرتبط های ویژگی مهمترین از

 20 معادل ظرفیت با هائی دیسک هارد از حاضر حال در شخصی کامپیوترهای اغلب:  (Capacity) ظرفیت

 هارد از صرفاً که است کاربرانی نیاز مورد انداره از بیش مراتب هب فوق، ظرفیت. نمایند می استفاده گیگابایت،

 کاربرانی برای دیسک هارد ظرفیت. نمایند می استفاده اطالعات سازی ذخیره منظوره ب ابزاری منزلهه ب دیسک

 برخوردار بیشتری اهمیت از کنند، می کار ویدئویی هایفیلم روی بر که افرادی یا و گرافیکی آثار طراحان همچون

 دیسک هارد ظرفیت گیگابایت چندین برداری، فیلم وربیند یک از محدود زمان مدت در تصاویر ضبط مثال. است

 باال ظرفیت با هارد یک از توانمی باال، سازی ذخیره فضای از استفاده ضرورت صورت در. کرد خواهد اشغال را

 به اقدام نیاز، با متناسب و نگهداری را موجود هارد توان می حالتی چنین در. نمود استفاده دیسک، هارد دو یا و

 دیسک هارد و باشد نیاز گیگابایت 160 ظرفیت با هارد یک به که صورتی در مثالً. نمود دوم هارد نصب و یهته

 نیاز گیگابایت، 80 ظرفیت با و دیگر دیسک هارد یک تهیه با توان می باشد، داشته ظرفیت گیگابایت 80 موجود

 توانائی ازلحاظ الزم پتانسیل وجود به مشروط سازی، ذخیره فضای گیگابایت 160 تامین) نمود مرتفع را خود

 . (سیستم اصلی برد حمایت

 .باشد می( rpm) دقیقه در دور 7200 یا 5400 ، موجود  ATA های دیسک هارد( چرخش) دوران سرعت : دورانی سرعت

 اراید( بود نخواهد صادق موارد تمامی در) معموالً  باشند، می دقیقه در دور 7200 سرعت  دارای که درایوهائی

 سرعت با درایو نمونه یک روی بر که آزمایشاتی در. باشند می اطالعات، بازیابی با ارتباط در بیشتری سرعت

 گیگابایت، 1/2 اندازه به اطالعاتی تکثیر سرعت که است شده مشاهده است، شده انجام دقیقه در دور 5200

 نظیر دیگری پارامترهای موارد، بعضی در .اشدب می دقیقه در دور 7200 درایوهای سرعت از تر سریع%   33 حدود

 .دارد درایو یک یکارآی بر مستقیمی تاثیر اطالعات، بازیابی منظوره ب شده استفاده الگوریتم نوع

 



 Interface  :ًکامپیوترهای تمامی تقریبا Desktop از Interface موازی ATA سرعت حداکثر. نمایند می استفاده 

 انجام آزمایشات مجموعه اساس بر. است ثانیه در مگابایت 133 یا و 100  ، ها Interface  نوع این در داده انتقال

 کارائی افزایش در را مشهودی تاثیر آنان سرعت که است شده مشخص ،ATA/133 های Interface روی بر شده

 باندهای در داده قالانت باالی سرعت از مناسب استفاده امکان موجود درایوهای که چرا است، نداشته دنباله ب

(. شوند مشکل دچار است ممکن بیشتر یا و 100 باالی سرعت در موجود درایوهای. )باشند نمی دارا را عریض

 بایست می درایوها، نوع این از استفاده برای بنابراین .کنند نمی حمایت  ATA/133 از قدیمی مادربردهای اکثر

 باشند، می ATA/133 استاندارد دارای که درایوهائی شبختانهخو. گردد نصب سیستم روی بر جانبی های کارت

 مقابل در) ATA سریال های Interface از که درایوهایی. باشند می دارا نیز را  ATA/100 استاندارد از حمایت امکان

Interface از .گردند می متداول تدریجه ب نمایند، می استفاده( موازی های Interface با که یموارد در فوق های 

 ATA سریال های Interface) گردد می استفاده شود، می برخورد موازی های Interface با ارتباط در سرعت مشکل

 این و بوده ثانیه در مگابایت 150 انتقال به قادر درایوها، نوع این. (نمایند می برطرف را سرعت کمبود مشکل

 یک از استفاده شده، انجامآزمایشات  براساس. رسید خواهد یهثان در مگابایت  600 مرز به آینده سالیان در میزان

Interface سریال ATA است نداشته دنباله ب را ای عمده مزایای باشند، می درایو یک شامل که ییها سیستم روی بر 

 مشابه، Interface یک روی بر درایو چندین از استفاده صورت در. (گردد نمی استفاده عمالً اضافه باند پهنای از)

 با ATA درایوهای  از استفاده. داشت خواهد بدنبال را مثبتی نتایج و استفاده مطلوب طوره ب اضافی باند پهنای از

Interface ،شد خواهد گرفته بکار شخصی کامپیوترهای اکثر در آینده سالیان طی سریال. 

 بایست می اینکه بر عالوه دیسک هارد د،نمایمی را اطالعاتی درخواست سیستم یک که زمانی( : بافر) موقت حافظه

 بدین. دارد برعهده نیز را خود به مربوطه بافر در داده استقرار مسئولیت بلکه دهد انجام را درخواستی داده بازیابی

 از آن نیاز مورد اطالعات باشد داشته را قبلی اطالعات همان مجدد درخواست پردازنده که صورتی در ترتیب

 در. باشد می رابطه این در  مناسبی ظرفیت بافر، مگابایت دو از استفاده. شد خواهد تامین دیسک هارد بافر طریق

 و بوده قیمنط بافر برای مگابایت هشت ظرفیت شود، می استفاده فتوشاپ نظیر خاصی های برنامه از که مواردی

 .داشت خواهد بدنبال سیستم کارائی افزایش با رابطه در را مثبتی اثرات

. شود می بیان میانگین طور به معموالً و گیری اندازه ثانیه میلی برحسب زمان این:  (Seek Time) جستجو زمان

 های صفحه Platter روی بر درایو خواندن هد تا کشدمی طول زمان مدت چه که کند می مشخص جستجو زمان

 زمان این. کند ذخیره یا خوانده را اطالعات و رفته جلو و عقب اطالعات ذخیره اصلی محل و دیسک هارد داخل

 درایوهای به که پیشرفته های دیسک هارد اکثر البته. است هارد دیسک عملکرد سرعت تعیین در مهمی عامل



 در آنها ی همه جستجوی زمان .دارند هم مشابه جستجوی زمان هستند، مجهز( rpm) ای دقیقه در دور 7200

 پوشی چشم قابل ثانیه میلی ۹ و ثانیه میلی 8/5 جستجوی زمان اختالف و داشته قرار ثانیه میلی ۹ زمانی محدوده

 . باشد می

 اصول تعیین گنجایش الزم در دیسک سخت

شوند. گروه بندی فیزیکی به صورت قابل دی شده در دیسک سخت سازماندهی میبن ها به صورت گروه داده

های مزبور د را به جای سطحنام ه د. اغلبباشنال و پایین خود صفحه های مسطح میهای با مشاهده در سطح

 شود. دهند شماره گذاری آنها نیز از عدد صفر شروع می مورد استفاده قرار می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ها نیز  بندی شده است. شماره گذاری مسیر های مجزا یا تراک تقسیم های مسطح به صورت مسیر هر سمت صفحه

 داشته باشد، تعداد  صفحه مسطح nباشد. بنابراین اگر دیسکی  اخل میبا عدد صفر و از لبه خارجی رو به د

 دهد. ( نمای کلی عملکرد یک هارد دیسک را نشان می8-6شکل )



 1ها در مجموع به صورت سیلندر خواهد بود. این مسیر n2باشد معادل  مسیرهایی که شماره آنها عدد صفر می

داد باشد. تع های هم شماره می ای از تمام مسیر شوند. به طور کلی سیلندر مجموعه شماره صفر در نظر گرفته می

تقسیم  2هایی به نام سکتور باشد. هر مسیر به بخش می 3000 – 6000های موجود در درایور های امروزی  سیلندر

 شود. نامیده می Gap. فاصله بین سکتور ها باشد می دیسک در دهی آدرس قابل جزء کوچکترین سکتور یک .شود می

 برای و بایت 512 معموالً سخت دیسک برای اندازه نای که کندمی ذخیره را اطالعات از ثابتی اندازه سکتور هر

 از جدید هایدیسک هارد .است برابر هم با سکتورها همه اندازه. است بایت 2047 معموالً نوری هایدیسک

 را سکتورها انتهای و ابتدا تا دارد وجود Gap یک سکتور دو هر بین در. کنندمی استفاده بایتی 40۹6 سکتورهای

 سکتورها. شودمی استفاده هم نوشتن و خواندن هد سرعت کردن تنظیم برای Gap از همچنین. داد تشخیص بتوان

 مشخص سازنده شرکت توسط و کارخانه در فیزیکی سکتور اندازه. باشند فیزیکی یا منطقی صورت به توانندمی

 .است فیزیکی سکتور هانداز از مضربی و شودمی مشخص عاملسیستم توسط هم منطقی سکتور اندازه و شودمی

اه ر 2های مختلف  شود. به طور کلی برای تقسیم یک مسیر به سکتور ها از یک شروع می گذاری سکتور شماره

بسته  های مزبور باشد. سکتور ها، و نیز محل آنها ثابت می بندی سخت، طول سکتور وجود دارد. در روش سکتور

ار نگام کهبنابراین از آنجا که اجزا الکترونیکی درایو که  .شوند شان بر روی دیسک سخت مشخص می به موقعیت

هد  توانند از موقعیت نسبی توانند در جریان موقعیت اجزا دیسک قرار بگیرند می با سکتوربندی سخت می

 خواندن/ نوشتن به موقعیت سکتور مورد نظر نیز آگاه شوند.

 هارددیسک در RPM مفهوم

 حقیقت در که است RPM برند،می کار به ای رایانه سیستم دیسک  هارد درباره که مهمی اصطالحات از یکی

 که است آن معنای به باشد بیشتر عدد این که قدر هر و دهدمی نشان دقیقه در را دیسک هارد چرخش سرعت

 هارد کارآیی عامل ترین مهم بتوان شاید را RPM کل در. است بیشتر نیز هارد روی نوشتن و خواندن سرعت

 نوشتن و خواندن قابل زمان واحد در بیشتری اطالعات بچرخد، بیشتری سرعت با هارد وقتی. دانست دیسک

 رسیدن برای هد باال، های سرعت در. کندمی فراهم را اطالعات به تر سریع دسترسی امکان همچنین امر این است

 هم هارد جستجوی زمان. رساندمی مناسب محل به را خود سریع و شودنمی وقفه دچار درست اطالعات به

. برساند اطالعات نوشتن و خواندن برای مناسب محل به را هد هارد که نیاز مورد زمان مدت از است عبارت

 در موجود معمولی های هارد برای و دارند ثانیه میلی 2 حد در تجویجس زمان قیمت گران و کیفیت با های هارد

                                                           
1 - Cylinder 
2 - Sector 



 5 به مرکزی محور گردش سرعت نظر از بازار در موجود هایدیسک ارده .رسدمی ثانیه میلی ۹ به زمان این بازار

 روی که کوچک های دیسک هارد. شوندمی تقسیم دقیقه در دور هزار 15 و 10 ،7200 ،5400 ،4200 گروه

 دور 5400 و 4200 سرعت از هستند، نصب موسیقی پخش های دستگاه و ها تاپ لپ مانند حمل قابل های دستگاه

 که است شده مشاهده نیز دقیقه در دور 7200 سرعت تا جدیدتر های سیستم در حتی و کنندمی شتیبانیپ دقیقه در

 رومیزی های رایانه در اما. شد خواهد هارد سرعت فدای حدودی تا باتری شارژ ها تاپ لپ نوع این در البته

 یا و RPM 10000 تا تاس ممکن ویژه های مدل در البته که است RPM 7200 هارددیسک استاندارد سرعت

 .باشد نیز RPM هزار 15 حتی

 انواع هارد دیسک

 عبارتند از : که دارد وجود ها، دیسک هارد از نسل دو کلی بطور

 IDE Hard Diskالف : 

 

 

  

 

 

 

 

 

  SATA Hard Diskب : 

 

 

 

 

 

 

SATA POWER SATA DATA 

 دهد. ( نمای کلی یک هارد دیسک را نشان می۹-6شکل )

 دهد. را نشان می SATA( نمای کلی یک هارد 10-6شکل )



 به شبیه ظاهری نظر از است متفاوت هم با آنها Interface و ساخت تکنولوژی فقط که دیسک هارد دو این

 .شود می ساخته IDE مدل از کوچکتر کمی SATA مدل فقط و بوده یکدیگر

IDE Hard Disk های دیسک : هارد IDE نوع این. شوند می شناخته پهن های کانکتور و سیم 80-40 های کابل با 

 شکست دلیل به امروزه ه،بود کاربران بین در ترین پرمصرف و ترین مطرح عنوان هب زیادی های سال که حافظه

 .است شده گذاشته کنار بازار از خود، رقیب از سرعت رقابت در خوردن

 موازی صورته ب اطالعات اننقال. شود می انجام موازی عملیات صورت به اطالعات انتقال ،(IDE) رابط این رد

 ترین مطرح عنوان هب سال یانسال را آن که بود هایی ویژگی جمله از امر همین و دارد هم باالیی سرعت و است

 های بیت انتقال یعنی اطالعات موازی انتقال ی پروسه. بود کرده تبدیل شخصی کامپیوترهای های رابط برای استاندارد

 .دیگر سیم یا رشته در آن عکس جهت بـا سیم، یا رشته یک مسیر طول در داده،

 ها رابط این که در فصل گذشته صحبت شد. شود می هشناخت نیز PATAو  ATA جمله از دیگری عناوین با رابط این

 از یکی. شد استفاده نیز ها CD-ROM برای بعدها ولی بود شده گرفته نظر در ها دیسک هارد برای ابتدا در

 فضای داشتن نگه مرتب و کردن مرتب بودند، کامپیوترها کردن Assemble حال در که کسانی برای اساسی مشکالت

 .کردند می اشغال نامنظم صورت هب را زیادی فضای پهن های کابل این زیرا بود ها کیس داخل

SATA Hard Disk   :هاردهای  رابط. کند می استفاده سری اطالعات انتقال سیستم از هارد دیسک نوع این SATA 

 از تر سریع مراتب هب رابط این. است مناسب کامال آنها بین اطالعات انتقال و ها حافظه و نوری درایوهای اتصال  برای

 اطالعات انتقال و نقل سرعت قاعدتاً که بیاید پیش شما ذهن در سوال این شاید. است ATA همان یا موازی نوع

 ساده کامالً  سوال این جواب؟ است برعکس مورد این در که دارد امکان چطور ولی است سری از سریعتر موازی

 که آید می بوجود کمی بسیار مغناطیسی میدان داده، های بیت تیبرگش و رفت مسیر دلیل به موازی حالت در. است

 کابل کیفیت اصالح با یعنی دهدنمی رخ واقعه این سری مدل در ولی گذارد می سرعت روی بر نامحسوسی تأثیر

 .است شده تأمین باال سرعت این آن، ساخت سبک تغییر همچنین و

 های نسخه این. ببنید را SATA3 و SATA2 و SATA1 های نام با SATA از مختلف نسخه سه اینترنت در شاید

 600 معدل سرعتی کارشناسان نظر اظهار طبق SATA3 که دارند اختالف یکدیگر با سرعت در فقط مختلف

 .است بیشتر برابر چهار ،1 نسخه SATA با مقایسه در که دارد برثانیه مگابایت

 هایدیسک هارد های مزیت از بیشتر مدیکارآ کلی طوره ب و کمتر حجم باالتر، سرعت برق، کمتر مصرف

SATA به نسبت IDE است. 
 

 



 IDE آشنایی با کابل

 مورد های سیم مامت کابل نوع این در. نمایند می استفاده رگیکدی با ارتباط برای ریبونی کابل یک از IDE های دستگاه

 و ابتدا. باشند می سیم 80 یا و 40 دارای ها نریبو نوع این. گیرند می قرار یکدیگر کنار در و تخت صورته ب نظر

 نیز دیگر کانکتور یک از فوق کابل میانی سمتق در. گردد می استفاده خاص کانکتور یک از فوق های کابل انتهای

 کانکتور اولین بین فاصله .باشد بیشتر( سانتیمتر 46)  اینچ 18 از تواند نمی فوق کابل طول مجموع. گردد می استفاده

( کابل دیگر سر) سوم کانکتور تا کانکتور دومین فاصله و اینج 12 حداکثر( میانی) دوم کانکتور و( کابل سر یک)

 های رنگ دارای فوق کانکتور سه. داشت خواهد دنباله ب را سیگنال پیوستگی فوق، فواصل رعایت. است اینچ 6 حداکثر

 .شد خواهند متصل خاصی های دستگاه به و بوده متمایزی

 اصلی ردوب به اتصال برای آبی کانکتور -1

 (Master) اولیه درایو به اتصال برای مشکی کانکتور -2

 (Slave) ثانویه درایو به اتصال برای خاکستری کانکتور -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شماره پین به سمت، آن در موجود سیم که کند می اعالم فوق نوار. دارد وجود نوار یک فوق کابل طرف یک در

 فوق پین محل از( ندارد وجود پینی فوق محل در) .بود نخواهد متصل ییجا به 20 شماره سیم. است صلمت یک

 .دهد می نشان را IDE کابل کانکتور یک (12-6) شکل. گردد می استفاده نظر مورد درایو به کابل اتصال از اطمینان برای
 

 دهد. را نشان می IDEل بهای مختلف به همراه یک کا ( تنظیم جامپر هارد دیسک در حالت12-6شکل )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در(  ثانویه و اولیه) باشند می Interface دو دارای اصلی ردهایوب اکثر. ستا دستگاه دو از حمایت به قادر ،IDE رابط

 رگیکدی از درایو و کننده کنترل اینکه به توجه با .کرد استفاده را IDE دستگاه چهار حداکثر توان می حالت این

 نخواهد وجود العاتاط کننده ارسال دستگاه تشخیص منظوره ب ای اضافه کنترلی عملیات باشند، می( جدا) متمایز

 .داشت

 استفاده  «Slave» و «Master »  نام با خاص پیکربندی نوع یک از ،IDE کابل یک به درایو دو اتصال منظوره ب

 دیگر درایو توسط اطالعات ارسال زمان اعالم به قادر درایو کننده کنترل یک فوق پیکربندی از استفاده با .شود می

 اطمینان تا کند. می ارسال Master درایو برای را درخواستی Slave درایو حالتی چنین در. است کامپیوتر برای

 Slave به باشد بیکار Master که صورتی در خیر؟ یا است اطالعات ارسال حال در Master آیا که نماید حاصل

 اطالعات رسالا حال در Master درایو که صورتی در. گردد آغاز وی توسط داده ارسال عملیات تا کند می اعالم

 به Master توسط داده ارسال عملیات که زمانی تا بوده انتظار در بایست می که گردد می اعالم Slave به باشد

 .گردد اعالم Slave به و رسیده اتمام

  سیگنال یک حامل فوق پین. آید می عمله ب استفاده Slave درایو اتصال تشخیص برای کانکتور 3۹ شماره پین از

 دهد. را نشان می IDEل بیک کا بخش های مختلف( 13-6شکل )

 دهد. نشان می Slave و Masterمحل تنظیم جامپر را برای حالت ( 14-6شکل )



 درایو گردد می توصیه. شود می نامیده DASP1فوق سیگنال. است Slave درایو حضور تشخیص نظورمه ب خاص

Master و متصل کابل انتهائی کانکتور به Jumper وضعیت در هارد به مربوطه Master گیرد قرار .Jumper 

ه ب ها کننده کنترل. نمائید صلمت کابل میانی کانکنور به را آن و داده قرار Slave حالت در را دوم درایو به مربوط

 درایو هر. کرد خواهند استفاده شده تنظیم های Jumper از درایو یک بودن Slave یا و Master تشخیص منظور

 بایست می باشد شده نصب درایو یک صرفاً  که صورتی در .است دارا را بودن Slave یا و شدن Master قابلیت

 .باشد Master صورت هب فوق درایو

دو وضعیت برای دیسک سخت دیسک سخت براساس وضعیت دیسک سخت صاص جامپر مورد نظر روی اخت

. شدبا به معنی اصلی و یا اولیه می Masterاست که وضعیت  Slaveو دیگری  Masterوجود دارد که یکی وضعیت 

 باشد. به معنی فرعی یا ثانویه می Slaveوضعیت 

 برای شناسایی هارد دیسک CMOSتنظیمات 

ید زمانی که کامپیوتر را سیستم شوید. برای ورود به آن با Setupای شناسایی بیشتر با این مبحث الزم است که وارد بر

 CMOS Setupرا فشار دهید و گزینه  Delو دیسک سخت کلید  RAMو  CPUکنید بعد از شناختن روشن می

Standard ارد دیسک را به صورت دستی وارد کنید که های اصلی ه را انتخاب کنید. در این گزینه بایستی مشخصه

است که البته این اطالعات را کارخانه سازنده روی هارد دیسک  Head Wpcom Lzone Sect Sizeتشکیل شده از 

های جدیدتر یک انتخاب بهتر وجود دارد که عالوه بر حالت دستی الزم به ذکر است که در مادربورد .قید کرده است

را انتخاب کرد تا مادربورد خودش راساً اقدام به شناختن مشخصه های هارد دیسک نماید.  Auto تمی توان وضعی

را انتخاب کنید و با  Save & Exitگردید و این بار گزینه  به محیط قبل بر می Escبعد از انجام این کار با زدن کلید 

شود و  می Resetکنید که با این کار سیستم تمام عملیات انجام شده را تائید  Enterو فشار دادن کلید  ”Y“زدن کلید 

 Plug andهای جدید از سیستم  شود )الزم به توضیح است که در مادربورد با سیستم سازگار می هارد دیسک کامالً

Play که مختصرا pap شود و عالوه  نامیده می شود استفاده شده که تمام کارهای فوق به صورت اتوماتیک انجام می

شناسد که در صورت ناسازگاری  هایی که با سیستم عامل سازگارند می تمام سخت افزار Windows بر آن در محیط

ها مورد استفاده قرار  های راه انداز سخت افزار مربوطه استفاده کرد(. این بخش برای ذخیره سازی داده باید از دیسک

ره سازی پایا این است که بعد از قطع ولتاژ گیرد. منظور از ذخی گیرد. این ذخیره سازی به صورت پایا صورت می می

 تغذیه داده ها نیز باقی بمانند.

                                                           
1 - Drive Active/Slave Present 



 (DETECT)گزیده و دستور شناختن  را بر AUTO DETECT HARD DISKسیستم شده و گزینه  Setupوارد 

یی را شناسا IDE1 Masterقسمت  ENTERهارد دیسک را بدهید، مشاهدات خود را یادداشت کنید. با زدن کلید 

شاهدات خود مرا فشار دهید و  Enterاهید کرد. در این مرحله هم مشاهدات خود را یادداشت کنید. مجدداً کلید خو

 نید.کو مشاهدات خود را هر بار نوشته و مقایسه  بار انجام دهید 4ن کار را باید را یادداشت کنید. ای

 Powerآشنایی با 

 فوق منبع. دارد بستگی تغذیه منبع عملکرد به عناصر سایر فعالیت. درکامپیوتراست حیاتی عناصر از یکی تغذیه منبع

 مشابه کامپیوتر تغذیه، منبع وجود بدون. است افزاری سخت عناصر از یک هر نیاز مورد الکتریسیته جریان کننده تامین

 کامپیوترهای در. کند می تبدیل 2DC جریان به را 1ACجریان تغذیه منبع. بود خواهد پالستیک و فلز از مملو ای جعبه

 در که صورتی در ها سیستم اغلب در. گیرد می قرار Case گوشه در که است فلزی جعبه یک تغذیه منبع شخصی،

 نیز Switching power supplies را تغذیه منبع. کرد مشاهده را تغذیه منبع توان می باشید، گرفته قرار سیستم پشت

 ولتاژهای. کرد تبدیل DC تر پایین ولتاژهای به را AC ورودی توان می ینگسوئیچ تکنولوژی از استفاده با. گویند می

 12 ولتاژ و شده استفاده دیجیتال مدارات توسط عمدتاً ولت 5 و 3.3 ولتاژهای. باشند می رایج ولتاژهای 12 و 5 و 3.3

 تغذیه منبع یک اصلی خصشا. گردد می استفاده ها کننده خنک یا و ها دیسک درایو نظیر ییموتورها حرکت برای ولت

 .است( آمپر حسب بر) جریان در( ولت حسب بر) ولتاژ ضرب حاصل معادل وات. است« وات»

 

 

 

 

 

 

 
 

 این. گردید می استفاده سنگین و بزرگ های خازن و ترانزیستور از آنها در و سنگین ها تغذیه منبع 1۹80 سال از قبل تا

 از امروزه. کردند می تبدیل ولت 5 و 12 با DC جریان به را هرتز 60 و لتو 120 ورودی ولتاژ ها تغذیه منبع از نوع

                                                           
1 - Alternating Current 
2 - Direct Current 

 .دهدیمنشان یک پاور را ( 15-6شکل )



 تعداد معادل هرتز) هرتز 60 فرکانس با جریان فوق، تکنولوژی کمک به. گردد می استفاده ها کننده سوییچ تکنولوژی

 خواهد بوجود امکان این وقف تبدیل از استفاده با. گردد می تبدیل باالتر فرکانس با جریان یک به( است ثانیه در سیکل

 در نیاز مورد ولتاژ به ولت( 110 کشورها برخی) 220 از ورودی ولتاژ کاهش به قادر کوچک ترانسفورمر یک که آمد

 یک صورته ب معموالً  .نماید می ارائه تغذیه منبع یک که را جریانی و ولتاژ. باشد کامپیوتر در خاص عنصر یک

 .ودش می چسبانده آن برروی «برچسب»

 ATX استاندارد اخیرا. است شده مطرح کامپیوتر در شده استفاده های تغذیه منبع برای متفاوت استاندارد شش تاکنون

 منظوره ب فیزیکی خصایص دارای تغذیه منبع کند می مشخص که است صنعتی استاندارد یک  ATX.است شده مطرح

 توسط استفاده و کار برای الزم الکتریکی خصایص اراید همچنین و ATX استاندارد Case یک در استفاده و مطابقت

 نصب احتمال که گردند می طراحی ای گونه هب و بوده استاندارد ها تغذیه منبع های کابل. است ATX اصلی ردوب یک

 دیسک نظیر خود تولیدی محصوالت برای مشابه های نکتور کا از نیز تولیدکنندگان اغلب. یابد کاهش آنان اشتباه

 .نمایند می استفاده (ولت 12 تامین) ها کننده خنک وها،درای

 گردد، می روشن کامپیوتر که زمانی دارد را کامییوتر در( عناصر سایر به نسبت) خرابی میزان بیشترین تغذیه منبع

 نکخ) رسد می اتمام به تغذیه منبع وظایف گردد، می خاموش سیستم که زمانی و( شدن گرم) آغاز تغذیه منبع عملیات

 در اشکال بروز برای اولیه عامل تواند می تغذیه منبع همواره برق نوسانات و فوق عملیات تکرار به توجه با( گردد می

 ترین ساده تغذیه منبع کننده خنک صحیح عملکرد از اطمینان و سوختگی بوی به نسبت بودن حساس. باشد سیستم

 که اند داده ارائه را امکاناتی اخیراً اصلی ردوب تولیدکنندگان. است تغذیه منبع در اشکال بروز از پیشگیری برای روش

 از عدول صورت در و مشاهده را پردازنده یا و تغذیه منبع کننده خنک عملکرد لحظه هر در توان می آنها از استفاده با

 در تا( صوتی ردهندههشدا های پیام) اعالم کاربر به سریعاً( کننده خنک دقیقه در دور تعداد) موجود استانداردهای

 .گردد برطرف آمده بوجود اشکال وقت اسرع

 و کانکتور تعداد خروجی، ریل تعداد دارای آنها از کدام هر که شوند می تولید مختلف های توان در کامپیوتر پاور

 به را نیاز ردمو کانکتور لزوم، مواقع در تنها تا هستید قادر نیز آنها از برخی در. هستند متفاوتی خروجی جریان شدت

 دسته در که شوند می تقسیم دسته دو به پاورها این البته. شود می گفته Modular پاورها، این به که کنید متصل پاور

 کارت و SATA، Molex مخصوص کانکتورهای توانید می تنها و هستند متصل پاور به ضروری کانکتورهای اول،

 حتی و شود می متصل پاور به کاربر اختیار به کانکتورها تمامی دوم دسته در. کنید نصب لزوم مواقع در را گرافیک

 .شود می متصل تغذیه منبع به کاربر میل به نیز ضروری کانکتورهای

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 از مختلفی های بخش از نیز کانکتور هر و شود می تامین اختصاصی کانکتورهای توسط قطعه هر نیاز مورد توان تامین

 .است حدی چه در آن کیفیت که فهمید پاور یک باطن از توان می زیادی حدود تا. شود یم خارج پاور بورد

 

 

 

 

 

 

 
 

 از برخی در. گیرد می قرار استفاده مورد آن نیاز مورد توان تامین و مادربورد به اتصال برای:  پین 20+  4 کانکتور

 به کانکتور نیز ها پاور برخی در و شود. ستفاده میا پین 20 کانکتوراز  پایین، بسیار توان با و کیفیت بی های پاور

 است، معمول بسیار نوع این که پاورها از برخی در. شود می دیده ثابت پین 24 تعداد با و یکپارچه صورت

 از دارد، نیاز پین 20 کانکتور یک به که ساده های مادربورد در توانید می که شود دیده می پین 20+4 کانکتور

 از پین، 20 قسمت به پین 4 بخش اتصال با قدرتمندتر، های مادربورد در و کنید استفاده نیاز مورد کانکتور

 .کنید استفاده کانکتور

 

 .دهدیمنشان ساختار داخلی یک پاور را ( 16-6شکل )

 .دهدیمنشان کانکتور اصلی اتصال برق پاور به بورد اصلی را ( 17-6شکل )



 

 

 

 

 
 

 

 شکل به باال تصویر همانند پاورها برخی در که شودیم دیده صورت دو به نیز کانکتور این:  پین 4+  4 کانکتور

. شودیم دیده پین 8 یکپارچه کانکتور یک صورت به پاورها برخی در و یکدیگر کنار در پین 4 کانکتور دو

 4 + 4 کانکتور یک باال، توان با پاورهای در. است پردازنده نیاز مورد توان ینمات برای پین 8 یا 4+  4 کانکتور کاربرد

 ادربوردهایم برای توانیدیم پاورها آن از که شودیماستفاده  یکدیگر کنار در پین 8 کانکتور یک و پین

 .کنید استفاده هستند، پردازنده سوکت دو دارای که سرور مخصوص

 مورد توان اساس بر باید شما شود.یمدیده  پردازنده برای پین 4 کانکتور یک تنها نیز پایین توان با یپاورها در

 استفاده. کنید استفاده پین 8 یا پین 4+  4 پین، 4 مخصوص کابل از خود، مادربورد کانکتور و پردازنده برای نیاز

 به سیستم شدن روشن در مشکلی هستند، پین 8 کانکتور دارای که مادربوردهایی برای پین 4 کانکتور یک از

 8 یا 4+  4 کانکتور ،کنیدیم استفاده قدرتمند یهاپردازنده از که صورتی در شودیم توصیه ولی آوردینم وجود

 معمول طور به. گیرد صورت ممکن شکل بهترین به پردازنده توان ینتأم تا کنید متصل مادربورد به را پین

 .دارد قرار( مادربورد پشت یهاپورت به نزدیک) پردازنده سوکت باالی قسمت در  پردازنده مخصوص کانکتور

 

 

 

 

 
 

 کارت به اتصال برای کانکتور این: PCI ( دارد وجود پین 6+  2 صورت به پاورها برخی رد) پین 8 کانکتور

. دارند محصوالت سایر به نسبت باالیی مصرفی توان معمول طور به که رودیم کار به قدرتمندی هاییکگراف

 .دهدیمنشان پین را  4بک کانکتور ( 18-6شکل )

 .دهدیمنشان پین را  8بک کانکتور ( 1۹-6شکل )



 از پایین، توان با یپاورها معمول طور به ولی دارند نیاز پین 8 کانکتور عدد سه به ،یاحرفه یهاکارت از برخی

 به پردازنده مخصوص پین 8 از را PCI پین 8 کانکتور دتوانییم که نکاتی از یکی. برندینم بهره کانکتور این

 که هستند پین 6 کانکتور دارای نیز برخی و پین 6 کانکتور دارای پاورهااز  برخی بین در البته .دهید تشخیص سادگی

 ( مشاهده کنید.1۹-6در شکل ) توانیدیم ظاهری نظر از

 

 

 

 

 
 

 

 و یسکهاردد فن، مانند تجهیزات برخی نیاز مورد توان ینتأم برای مخصوص کانکتور:  Molex پین 4 کانکتور

 Molex کانکتور کیفیت قیمت، ارزان یپاورها در معمول طور به. گیردیم قرار استفاده مورد IDE نوری درایو

 .شودیم مشکل دچار کانکتور هاییهپا و است پایین بسیار

 

 

 

 

 

 SSD و یسکهاردد نوری، درایو مانند SATA پورت به زمجه تجهیزات توان ینتأم مخصوص: SATA  کانکتور

 .است نیاز مورد سیستم یک برای کانکتور این از عدد 4 حداقل تعداد امروزه که

شود. یمو بورد اصلی متل  هادستگاهی است که به راحتی به کانکتور های اگونهشکل سوکت های منبع تغذیه به 

شنا شوید. که در صورت عدم عملکرد درست سیستم بتوانید از روی ی آن نیز آبندرنگاما بهتر است که با 

 های خروجی منبع تغذیه خود، ولتاژ آنها را بررسی کنید.یمسی بندرنگ

 

 

 .دهدیمنشان پین را  4بک کانکتور ( 20-6شکل )

 .دهدیمنشان را  SATAی ابزارهایک کانکتور برق برای اتصال به هارد یا سایر ( 21-6شکل )



 

 

 

 

 

 
 

نیز  ATXاند در نتیجه کاربرد منابع تغذیه یشرفتهپی اصلی بوردهاها،  CPUدر حال حاضر به دلیل پیشرفته شده 

باشد. هر پین یمپینی برای برق دهی به بورد اصلی  20دارای یک کانکتور  ATXتغذیه . منبع اندشدهفراوان 

 باشد.یمدارای ولتاژ و رنگ مخصوص خود 

 + ولت مستقیم است.3.3: رنگ نارنجی  2و  1پین 

 : رنگ مشکی و مشترک با زمین است. 17و  16و  15و  13و  7و  5و  3پین 

 + ولت مستقیم است.5: رنگ قرمز  20و  1۹و  6و  4پین 

 است. pw-ok: رنگ خاکستری و  8پین 

 است. stand by+ ولت 5: رنگ ارغوانی و  ۹پین 

 + ولت مستقیم است.12: رنگ زرد و  10پین 

 + ولت برای حس کردن است.3.3ی و اقهوه: رنگ نارنجی و  11پین 

 ولت مستقیم است. -12: رنگ آبی و  12پین 

 است. ps-on: رنگ سبز و  14پین 

 ولت مستقیم است. -5: رنگ سفید و  18پین 

شدن یا خاموش شدن منبع تغذیه به صورت  Power Downتوان به یم ATXاز خصوصیات منبع تغذیه 

 ی اشاره کرد.افزارنرم

PS-ON  یاPower on  برای خاموش و روشن شدن یاOff  وTurn on  و 5+ و 3.3رود و خطوط یمبه کار +

 دهد.یمیر قرار تأث ولتی را تحت -+12

pw-ok  یاPower Good  کند.یم+ ولتی برای دیگر خطوط را تضمین 3.3+ و 5خطی است که برای مانیتور 

 .دهدیمنشان کانکتور ها و اتصاالت مختلف یک منبع تغذیه را ( 22-6شکل )



 اصطالحات کارت گرافیکآشنایی با 

یوترها را طراحی کنند، تصمیم گرفتن راهی کامپیزهای طراحی نشستند تا موقتی چندین سال پیش مهندسان پشت 

دن آسان قطعات و قابلیت ارتقاء نیز ایجاد کنند. برای ارتقا دادن کامپیوتر، دارندگان کامپیوتر نیز برای اضافه کر

ر دهند. به همین سادگی. و یارهای کامپیوتر قراشیا  Slotکافی است به سادگی کارتی را درون یکی از اسالت 

یک کارت درون  روش استفاده کنند. د باید از اینشما نیز برای ارتقاء دادن کارت گرافیک کامپیوتر خو امروزه

 دهید.یمیک اسالت داخل کیس کامپیوتر قرار 

توانند لغات تخصصی در حد کارت گرافیک داشته باشند. در اینجا یمی کمی در کامپیوتر هستند که هاقطعه

ها با یبازو  رهاافزانرمی هاجعبهها و یازمندینبینید که در زمان خرید کارت گرافیک، دیدن لیست یملغاتی را 

 کنید :یمآنها برخورد 

ی ویدئویی درون این مدارها: قدرتمندترین و گرانترین  (Video/Graphic Card/Adapter)کارت گرافیک 

توانید آنها را در یمی کوچک هستند که به راحتی ااندازهبه  هاکارتگیرند. این یمی کوچک قرار هاکارت

های ویدئو و یتقابلتوانید یمافه یا عوض کردن یک کارت درون کامپیوتر خود، کامپیوتر خود عوض کنید. با اض

 گرافیک آن را به راحتی تغییر دهید.

: یکی از سه اسالتی که مخصوص قرار گرفتن کارت گرافیک کامپیوتر طراحی شده  (Video Slot)اسالت ویدئو 

 .گیرندیمدرون یک اسالت ویدئوی مخصوص قرار  و هر کدام شوندیمگرافیک در سه نوع فروخته  یهاکارتاست. 

ی کارت مدار بند: این حافظه به صورت جداگانه درون  (Video/Graphic Memory)حافظه ویدئو / گرافیک 

تواند چیزی از آن را قرض بگیرد. هر چه کارت گرافیک ینمگرافیک وجود دارد و هیچ قسمتی از کامپیوتر شما 

ی را نمایش دهد، حافظه بیشتری برای ایجاد تصویر نیاز دارد. برای اجرای ویستا مجبور باشد جزئیات بیشتر

 مگابایت حافظه احتیاج دارد. 256کارت گرافیک شما حداقل به 

ی گرافیک قرار دارد تا از طریق آن هاکارتحافظه ویدئو را با حافظه کامپیوتر اشتباه نگیرید. حافظه ویدئو روی 

 شود.یمها پر یلفاو  هابرنامهشود. حافظه عادی کامپیوتر شما توسط  کار نمایش تصاویر انجام

دهد که در این مورد یمشما را  افزارسختکه به ویندوز اجازه صحبت کردن با  افزارنرم: یک  (Driver)درایور 

 تواند به خوبی کار کند.ینمهمان کارت گرافیک است. بدون درایو صحیح، قطعه شما  افزارسخت

ی تخصصی کامپیوتر است برای کانکتور یا قسمتی که چیزی به آن وصل هاکلمه: یکی دیگر از  (Port)ت پور

شود. کابل تصویر مانیتور یمی روی کامپیوتر شما است که یک کابل به آن متصل هاحفرهشود. پورت یکی از یم

 شما باید به پورت ویدئوی کامپیوترتان وصل شود.



یزیون عادی تلوی مانیتور به یک جابهها را یگنالس: این پورت  (TV Out Port)پورت خروجی تلوزیون 

 فرستد.یم

طراحی شد، استاندارد اولیه برای  80: این پورت که در اواسط دهه  VGA ((Video Graphic Arrayپورت 

هستند و اغلب  VGAیوترها دارای یک پورت کامپها بوده که تا امروز زنده مانده است. اغلب یکگرافنمایش 

 به رنگ آبی هستند(. VGAی هاپورتشوند )اغلب یمیتورها نیز به آنها وصل مان

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 LCDی جدیدتر اعداد به یک مانیتور مسطح هاپورت: این  (Digital Video)ی ویدئوی دیجیتال هاپورت

 یهاپورتهنوز قابلیت اتصال به  LCDح مسط یتورهایمانفرستاده تا آنها به تصویر تبدیل شوند )البته بسیاری از 

VGA .)معمولی را دارند 

DirectX  :کنند. یمی بصری با کارت گرافیک استفاده هاجلوهنویسان از آن برای ایجاد  ی است که برنامهافزارنرم

 کنند.یمیژه استفاده ی وهاجلوهبرای نمایش کارهای گرافیکی و دیگر  DirectXها از یبازبسیاری از 

 کارت گرافیکجزئیات آشنایی با 

 اطالعات، تمام نتایج که چرا آیندیم حساب به کامپیوتر یهاقسمت ترینیاصل از یکی گرافیکی یهاکارت

 .کشندیم تصویر به را هاپردازش و عملیات

 .دهدیمنشان جی را  ی ورودی و خروهادرگاهپشت کیس و پورت و ( 23-6شکل )



 ترین روز به و ترینیشرفتهپ تا( عادی خانگی کامپیوترهای) کامپیوتر یهانسل ترینییابتدا از همواره کارت این

 .آیدیم حساب به افزارسخت ء بخش جداناپذیرجز امروزه که گفت توان می و است بوده ها سیستم همراه آنها

 این انجام مراحل با شدن آشنا. دارد عهده بر تصویر سیگنالهای به را اطالعات سیگنالهای تبدیل وظیفه کارت این

 .کرد خواهد کمک آن اهمیت و گرافیک کارت کامل شناخت به کار

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ی اصلی یک کارت گرافیک عبارتند از : هامشخصه

 این با. است گرافیک کارت سرعت در مهم فاکتور یک گرافیکی پردازشگر سرعت:  پردازشگر Clock سرعت

 مفهوم به الزاماً گرافیک کارت پردازشگر برای بیشتر Clock سرعت داشتنها، یانهرا اصلی پردازشگر مثل وجود

 600MHz پردازشگر یک از تریعسر 400MHz پروسسور یک شاید حتی که جایی تا. نیست آن تریعسر عملکرد

 تعداد با برابر Clock سرعت و Render سرعت گرافیکی پردازشگر یک دید از. باشد کاری سیکل یک در

 .نماید پردازش سیکل هر در تواندیم که است هایییکسلپ

 یهاپردازش و هایتفعال جهت صرفاً گرافیک کارت روی که یاحافظه میزان از تاس عبارت:  حافظه ظرفیت

 میزان. دارند را حافظه مختلف مقادیر با کار توانایی ها Chip تمامی حاضر حال در. است گرفته قرار گرافیکی

 از گرافیک ارتک هرچند. دارد دهیدیم انجام که گرافیکی کار نوع به زیادی وابستگی کارت عملکرد در حافظه

 کارت اختصاصی حافظه به گرافیک کارت پردازشگر دسترسی اما ،کندیم استفاده هم سیستم Ram حافظه

 پردازشگر که شودیم باعث کارت روی بر بیشتر حافظه بنابراین. است کامپیوتر Ram از یعترسر بسیار گرافیک

 .رود باال سرعت و کند اجعهمر اصلی حافظه به کمتر نیاز مورد اطالعات آوردن بدست برای

 برقرار ارتباط کارت حافظه با تواندیم گرافیکی پردازشگر که است سرعتی خصوصیت، این:  حافظه باند پهنای

 گرافیک پردازشگر به را اطالعات تواندیم رایانه که است سرعتی یبعدسه کارهای در هایتمحدود از یکی. کند

 .دهدیمنشان یک کارت گرافیکی را ( 24-6شکل )



 Rendering سرعت افزایش باعث که است محدودیت این کردن برطرف وممفه به تریعسر حافظه. دهد انتقال

 نوع که DDR , DDR3 و DDR2.  برندیم بهره حافظه نوع 3 از حاضر حال در گرافیک یهاکارت. شد خواهد

DDR3 شود گرافیک پردازشگر شدن مشغول از مانع تواندیم بهتر و است تریعسر. 

 128 حافظه باس با گرافیک کارت یک. بپذیرد یرتأث حافظه باس باند پهنای از تواندیم همچنین کارت عملکرد

 .کند تبادل پردازشگر و کارت حافظه بین را اطالعات بیت 64 حافظه باس با کارت یک برابر دو تواند می بیت

 و. هددیم ارائه شودیم داده نمایش آنچه روی بر کنترل جهت را بسیاری جزئیات Direct X shader های مدل

شرکت . آورد بوجود را آنها مانند و مه ایجاد نور، انعکاس پیچیده هاییهسا نظیر بسیاری یهاافکت تواندیم

Microsoft مدل ارائه با Shader که. است داده قرار دهندگانتوسعه اختیار در را زیادی مانور قدرت ابتدا از 

 . است بوده تصاویر کردن ترملموس و تریواقع جهت باال پتانسیل ایجاد آن نتیجه

 سطح هر. کند ترسیم را صفحه یک تواندیم گرافیک کارت که است سرعتی مفهوم به خصوصیت این : Fill سرعت

 هاییکسلپ از تعداد چه که است این دهنده نشان Fill سرعت. است Texture یک دارای یبعدسه یهاصحنه در

Texture شوند هداد نمایش ثانیه هر در توانندیم. (Texture از بعضی و حالت جنس، که هستند تصاویری 

 روی را چوب یک عکس مثالً. دهندیم نمایش یبعدسه جسم یک سطح روی روکش صورت به را ماده خواص

 .(شود دیده الوار شکل تا دهندیم قرار مستطیل مکعب یک

 در اما ،دهدیم گرافیکی چیپ Rendering عملیات خصوص در اطالعاتی Fill سرعت اینکه وجود با:  هاگوشه

. کنند کار منحنی سطوح روی توانند نمی گرافیکی های چیپ. ندارد اطالعاتی هیچگونه هندسی محاسبات مورد

 باشند داشته اختیار در مسطح سطوح کافی اندازه به اگر اما. نمایند پردازش را مسطح سطوح فقط توانند می آنها

 بیشتر مسطح سطوح این تعداد چه هر و. آورند بوجود منحنی مشابه سطحی آنها دادن قرار هم کنار با توانند می

 .شود می تر مشکل هم گرافیک برای پردازش کار البته آید می نظر به تر طبیعی حاصل سطح انحنای باشد

 شکل مثلثی سطوح به بعدی سه صحنه یک در ءاشیا تمامی شود می خوانده Tessellation که پردازشی در

 سه جسم یک. شود می اشیا بهتر نمایش باعث مثلثی سطوح این افزایش شد گفته که همانطور. شوند می شکسته

 در ها بازی سازندگان که است چیزی همان موضوع این. باشد مثلث هزاران یا صدها از متشکل تواند می بعدی

 که کنند طراحی ای گونه به را کاراکتر مثالً یعنی. هستند گیر در آن با بازی های شخصیت و ءاشیا طراحی زمان

 کاراکتر که کنند جویی صرفه آنها تعداد در آنقدر نه و( شود زیاد مثلثی سطوح تعداد) شود سنگین خیلی بازی نه

 .باشد نداشته طبیعی شکل و شود تیزی های لبه دارای



 .کنند می استفاده هندسی دازشپر قدرت میزان بیان برای را متفاوتی های استاندارد NVidia و ATI متاسفانه

 .(باشد می مثلث های گوشه در نقاط مفهوم به که) است ثانیه در رئوس تعداد اساس بر NVidia چیپ مشخصه

 رئوس دارای هم کنار های مثلث اینکه به توجه با. است ثانیه در مثلث تعداد اساس بر ATI مشخصه که حالی در

 .آورد بدست را ها مثلث دتعدا سادگی به توان نمی هستند مشترکی

Anti-aliasing  :Anti-aliasing ،دیده ها منحنی یا مورب خطوط در که هایی دندانه حذف برای که است روشی 

 ها دندانه این بکشید مورب خط یک و کنید باز را paint برنامه موضوع بهتر فهم برای) است شده ایجاد شود می

 کند سبب معموالً ولی بیاید نظر به تر طبیعی تصویر شود می باعث Anti-aliasing .(هستند دیدن قابل راحتی به

 وارد فشار سیستم به بقیه از بیش برخی که دارد وجود Anti-aliasing برای سطح چندین شود می کامپیوتر شدن

 .کنند می

RAMADC  :RAMADC عبارت مخفف RAM Digital to Analogue Converter معنای به که باشدیم 

 به و گیردیم را هاصحنه که است Chipset یک RAMADC. باشدیم RAM حافظه آنالوگ به دیجیتال دلمب

 و کندیم خلق را نهایی تصویر گرافیکی پردازشگر. کندیم تبدیل( نمایشگر) مانیتور یبرا مناسب فرمتی

RAMADC کابل و پردازشگر رابط عنوان به VGA یا DVI قرار مانیتور روی تصویر نهایت در تا گیردیم قرار 

 داشته سرعت چندین است ممکن گرافیکی کارت یک و هستند متفاوتی یهاسرعت دارای ها RAMADC. گیرد

 در را باالتری Resolution است قادر گرافیک کارت که است آن معنای به تریعسر RAMADC یک. باشد

 به نمایشگر چندین از تواندیم گرافیک تکار که معناست این به ییچندتا RAMADC. کند پشتیبانی خروجی

 .کند پشتیبانی همزمان طور

 کارت گرافیک کامپیوتر شما

بنامد اما بقیه دنیا آن  Video Display Adaptersدهد مدار ویدئوی کامپیوتر را یمشرکت مایکروسافت ترجیح 

ی از سه نوع اسالت مخصوص توانند از طریق یکیمی گرافیک هاکارتنامند. یمرا کارت گرافیک / ویدئو 

گرافیک به کامپیوتر وصل شوند، بنابراین اولین چیزی که باید کشف کنید این است که چه اسالت ویدئویی 

 درون کامپیوتر شما وجود دارد. 

به  Onboardهستند. عبارت  (Onboard)تر دارای کارت گرافیک یمیقدیوترهای ارزان قیمت و معموالً کامپ

ه مدار کارت گرافیک مستقیماً روی مادربورد است. در این حالت مدار گرافیک به یک چیپ معنی این است ک

گیرد. نگاهی به انتهای کابل ویدئوی مانیتور خود بیندازید یمارزان قیمت خالصه شده که بر روی مادربورد قرار 



بود، کامپیوتر شما دارای  یدکلصفحهی ماوس و هاپورتشود. اگر کابل جایی نزدیک یمو ببینید به کجا وصل 

 است. Onboardکارت گرافیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کنند. به جای آن، این ینمتلف  Onboardهای ضعیف یکگرافیوترهای قدرتمندتر وقت خود را با کارت کامپ

دیدن اینکه گیرد. برای یمکنند که درون یک اسالت ویدئو قرار یمی گرافیک مجزا استفاده هاکارتیوترها از کامپ

کامپیوتر شما دارای چه کارت ویدئویی است، باید ببینید کابل مانیتور شما به کدام کامپیوترتان وصل شده است. 

اگر کابل به یک پورت روی یک نوار فلزی متصل است که مکان آن از جای ماوس و صفحه کلید دور است، 

 کامپیوتر شما دارای یک کارت گرافیک مستقل است.

 .دهدیمنشان را  Onboardیک کارت گرافیک ( 25-6شکل )

 .دهدیمنشان را روی برد اصلی   Onboardمحل یک کارت گرافیک ( 26-6شکل )



با ها  کار مشخص کردن این است که کارت گرافیک شما درون چه اسالتی قرار دارد. تمام کامپیوتر قسمت سخت

 .AGP , PIC , PCI Expressها عبارتند از :  شوند، این اسالت حداقل یک نوع از سه نوع اسالت ویدئو فروخته می

 ها قبالً توضیحات مفصلی داده شده است.  در مورد هر یک از این اسالت

 AGPخواهند کارت گرافیک را ارتقاء دهند، بزرگترین سوال این است که باید یک کارت گرافیک یمرای کاربرانی که ب

. پاسخ این سوال به نوع اسالت ویدئویی که روی کامپیوتر شما PCI-Expressخریداری کنند یا یک کارت گرافیک 

و برای یک اسالت  PCI-Expressک کارت گرافیک باید ی PCI-Expressوجود دارد بستگی دارد. برای یک اسالت 

AGP  باید یک کارت گرافیکAGP .بخرید 

 ها وقتی شک دارید که کامپیوتر شما کدام اسالت را دارد، نگاهی به حروف کوچک چاپ شده روی مادربورد کنار اسالت

 است. AGPدهد که اسالت شما یمرا دیدید، نشان  AGPبیندازید. به عنوان مثال اگر 

 است. AGPدهد که اسالت شما یمرا دیدید، نشان  AGPبیندازید. به عنوان مثال اگر کنار مادربورد نگاهی اسالت  به

تواند روی ینم AGPکند. به عنوان مثال یک کارت گرافیک یمها فقط با کارت نوع خودش کار  هر نوع از اسالت

 قرار بگیرد. PCI-Expressیا  PCIاسالت 

های شما تغییر کند )خیلی به ندرت(. در این مواقع اگر نتوانستید رنگ را  شت زمان رنگ اسالتممکن است با گذ

های دیگر روی مادربورد اشتباه  شناسایی کنید، حواستان به اندازه و پهنای اسالت باشد و مواظب باشید آن را با اسالت

 هستند. RAMهای کوچکتر و نازکتر برای حافظه  نگیرید. اسالت

 شناسند.یمنیز  Expansion Busهای کامپیوتر را با نام  های کامپیوتر معموالً اسالتیاحرفه

دستورالعمل همراه کامپیوتر خود را چک  کند،یموقتی شک دارید کامپیوتر شما چه نوع پورت ویدئویی را پشتیبانی 

 افزارنرمدانلود کنید. این  www.sisoftware.co.ukرا از آدرس  SiSoftware Sandra Standard افزارنرمکنید یا اینکه 

دهد مانند کارت یمیک ابزار رایگان است که اطالعات بسیار زیادی را درباره محتویات کامپیوتر شما در اختیارتان قرار 

 گرافیک و اسالت آن.

 

 

 

 

http://www.sisoftware.co.uk/


 VGA آشنایی با درگاه

 

 

 

 

 
 

VGA کلمه مخفف Video Graphics Array 1۹87 لسا در درگاه این. است «ویدئو گرافیکی هاییهآرا» معنای به 

 .شد CGA و EGA، MDA استانداردهای جایگزین و طراحی IBM توسط

 هاپین این تعداد ،(Mini-VGA) استاندارد در البته است ردیفی سه صورت به( DB-15) پین 15 دارای VGA درگاه

 هارنگ هایداده. کندمی منتقل آنالوگ صورت به را تصویری هایداده درگاه این. است ردیفی دو صورت به و 14

 ارسال متفاوت پین سه قطری از آبی و سبز قرمز، هایرنگ از یک هر به مربوط هایداده یعنی هستند، همدیگر از متمایز

 .دارند بر عهده را بیآ و سبز قرمز، رنگ به مربوط هایداده انتقال وظیفه ترتیب به سه تا یک هایپین. شوندمی

 (px 2536*2048) پیکسل 1536 در VGA، 2048 درگاه برای( استاندارد حالت در) شده پشتیبانی( Resolution) حداکثر

 .است

 اکثر در VGA درگاه یک معموالً اگرچه. اندشده VGA درگاه جایگزین 2HDMI و 1DVI درگاه حاضر در حال

. است VGA به نبست DVI بیشتر انتقال سرعت جایگزینی، این دالیل مهمترین از یکی. دارد وجود انهمچن هادستگاه

 صورت به را هاداده تواندمی و کندمی پشتیبانی را بهتری وضوح تصویر و جدیدتر یافزارهاسخت DVI درگاه همچنین

 .کند منتقل دیجیتال

 حداکثر تا تواندمی آید،می حساب به تصویری هایداده انتقال در رداستاندا جدیدترین که نیز HDMI درگاه استاندارد

 .است بهتر العادهفوق DVI و VGA با مقایسه در که کند پشتیبانی نیز را( px 2160*4096) پیکسل 2160 در 40۹6

 .دارد شده متصل کابل داشتننگه ثابت برای پیچ دو خود هایکناره در و است آبی رنگ به معموالً VGA پورت

 کننده پخش هایدستگاه به( هادستگاه سایر یا) کامپیوتر از آنالوگ صورت به تصویری هایداده انتقال درگاه این وظیفه

 نمایش صفحات اکثر. است... و هاتلوزیون از برخی ،(Projectors) پروژکتورها ،(Monitors) نمایش هایصفحه نظیر

                                                           
1 - Digital Video Interface 
2 - High Definition Multimedia Interface 

 .دهدیمنشان   VGAرا جهت اتصال به درگاه  VGAیک کابل ( 27-6شکل )



(Monitors )پورت یک دارای حداقل VGA درگاه توسط ترتیب این به. ستنده VGA کرده منتقل را تصاویر توانیدمی 

 د.کنی مشاهده را هاآن و
 

 

 

 

 و معمولی VGA از اندعبارت که شوندمی ساخته استاندارد اندازه دو در کاربرد نوع به بسته VGA هایدرگاه

 برخی و iBook، eMacs، iMac، PowerBook مثل کوچک هایدستگاه در معموالً  Mini نسخه از. VGA مینی

 .شودمی استفاده هاتاپلپ از

 استفاده پین 14 از پین 15 جایه ب Mini درگاه در که است این دارد معمولی VGA با VGA مینی که تفاوتی

 طریق به که هاییدستگاه بنابراین. گیردمی قرار استفاده مورد ولت 5+ ولتاژ رساندن برای آن پین دو که شده

 .کنند استفاده خود تغذیه منبع عنوان به آن مشخص پین دو از توانندمی شوند،می متصل VGA مینی رتپو

 VGA مادگی نوع یا درگاه چپ سمت شکل در و VGA نری نوع یا کابل راست سمت شکل ،(2۹-6) شکل در

 .شوندمی داده نشان( دارد قرار هادستگاه روی بر که درگاهی همان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دهدیمنشان   VGAیک درگاه ( 28-6شکل )

 .دهدیمنشان   VGAیک درگاه ( 2۹-6شکل )

 .دهدیمنشان  VGA Miniیک درگاه ( 30-6شکل )



 DVI شنایی با پورتآَ

DVI یهاکارت خالف بر. کندیم استفاده ویدئویی اطالعات انتقال برای دیجیتال هاییگنالس از که است رابط یک 

 دیجیتال هاییگنالس از DVI ،کنندیم استفاده خود خروجی برای آنالوگ سیگنال از همیشه که معمول گرافیکی

 .کندیم استفاده

 نمایش امکان LCD یتورهایمان به و آوردیم همراه به را یفیتباک و پایدار بسیار ئوییوید تصاویر DVI فنآوری

 شودیم استفاده نیز باال رده بسیار گرافیکی های کارت در DVI کانکتور دلیل همین به. دهدیم را خوب بسیار تصاویر

 . ATI Radeon 7500,8500 یا و Geforce4 Ti سرس ،Geforce4 MX440 یهاکارت مانند به

 :  می باشد مختلف نوع 3 دارای DVIپورت

DVI-D  :گرافیک کارت مانند دیجیتالی تجهیزات به اتصال برای دیجیتال نوع. 

DVI-A : پروژکتور مانند آنالوگ تجهیزات به اتصال برای نالوگآ نوع. 

DVI-I : کند.یم پشتیبانی آنالوگ از هم و دیجیتال از هم مدل این 

 های پورت کنیدیم وصل مانیتور به که معمولی پورت به عالوه باشید کرده دقت خود گرافیکی رتکا پشت به اگر

 . کندیم مشاهده نیز را دیگری

 از یکی. باشندیم آنالوگ صورت به معمولی های صفحه نمایش در و دیجیتال صورت به کامپیوتر در اطالعات

 در. باشدیم مانیتور برای تصویری آنالوگ یهاداده به یرتصو دیجیتالی یهاداده تبدیل گرافیک کارت کارهای

 هاییخروج از توانیدیم کیفیت افت این از جلوگیری برای. کندیم پیدا افت تصاویر کیفیت حدودی تا تبدیل این

DVI ورودی دارای هم شما صفحه نمایش که شرطی به. کنید استفاده هستند تصویری دیجیتال خروجی که 

 . داشت نخواهید تصویر کیفیت افت گونهیچه شما شکل این به .باشد الدیجیت تصویر

 عالوه دارند معمولی مانیتورهای به نسبت باالتری شفافیت دارای دیجیتال های صفحه نمایش که است ذکر شایان

 باشد.یم باالتر نیز آنها قیمت اینکه بر

 شده تعبیه باشندیم پورت این دارای که هاییتوریمان همچنین و LCD به کردن وصل برای پورت این واقع در

 .است

 توجه با تلویزیون به تاپلپ و کامپیوتر اتصال برای متداول 1+4روش پنچ تلویزیون به کامپیوتر کردن وصل برای

 :  دارد وجود تلویزیون نوع به

 :  S-Video کابل از استفاده -1

  VGA کابل از استفاده -2



  DVI کابل از استفاده -3

 ( Scan Converter) مبدل از استفاده -4

  HDMI روش از استفاده -5

 S-Video کابل از استفاده یونتلویز به کامپیوتر اتصال برای معمول هایروش از : یکی S-Video کابل از استفاده

 از برخی حتی و ندکمی پشتیبانی را S-Video پورت باتلویزیون  از بسیاری و است ارزان بسیار کابل این زیرا باشدمی

 ها S-Videoالبته. دهندمی قرار خود گرافیک کارت کنار در رایگان طور به را کابل این گرافیک کارت سازنده هایشرکت

 . اندشده پین 7 و پین 4 نوع دو در

 زیرا کنید هاستفاد روش این از است بهتر باشدمی HDTV نوع از شما تلویزیون اگر:  VGA کابل از استفاده

 در. نیست زیاد هم بلکا این قیمت همچنین و دارد S-Video به نسبت بهتری بسیار کیفیت لحاظ از VGA کابل

 . است ها HDTV مخصوص غالباً  و شودنمی پشتیبانی معمولی هایتلویزیون توسط اتصال نوع این ضمن

 کامپیوتر به HDTV نوع از هانتلویزیو اتصال برای هاروش بهترین از یکی DVI: کابل  DVI کابل از استفاده

 وجود تیمشکال اتصال نوع این در ولی است قبلی هایروش از بهتر مراتب به کیفیتی دارای روش این. است

 پشتیبانی HDTV توسط ایدب اتصال نوع این. کنندنمی پشتیبانی را کابل نوع این اصالً هاکامپیوتر از برخی:  دارد

 کابل این قیمت همچنین کنند،نمی پشتیبانی را اتصال نوع این HDTV نوع از هاتلویزیون از برخی که شود

 . است S-Video و VGA هایکابل برابر چندین

 دارا S-Video هب را VGA اتصال تبدیل قابلیت که دارد وجود هاییمبدل: ( Scan Converter) مبدل از استفاده

 را تلویزیون Wireless صورت به که است ساخته بدلیم جدیداً  Smarthome شرکت اینکه جالب نکته. هستند

 . کندمی متصل کامپیوتر به

 زیرا. است تلویزیون به کامپیوتر اتصال برای روش بهترین HDMI: استفاده از روش  1HDMI روش از استفاده

 البته که .دهدمی انتقال هم با را تصویر و صدا اتصال نوع این و است کیفیت بهترین دارای کیفیت لحاظ از

 و هاکامپیوتر مخصوص اتصال نوع این و کنندنمی پشتیبانی عنوان هیچ به را اتصال نوع این معمولی کامپیوترهای

 هایکارت توسط( HDMI) اتصال نوع این .اندشده طراحی تلویزیون به اتصال برای که است ییهاکنندهپخش

 به صدا و باشندمی HDMI خروجی دارای و شودمی انیپشتیب 8 سری Nvidia گرافیکی هایکارت مثل گرافیکی

 .کنندمی پیدا انتقال USB شبیه نازک کابل یک توسط تصویر همراه
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 DVD آشنایی با

1CD  ها را از دور خارج کردند. تنها کاربران قدیمی کامپیوتر دورانی را به یسکدها حدود یک دهه قبل فالپی

 از روی فالپی دیسک و حمل آنها چه مشکل بزرگی بود. افزارنرمآورند که نصب یک یمخاطر 

آن را درون  CDشوند. برای استفاده از برنامه کافی است یمارائه  CDی جدید بر روی یک هابرنامهامروزه اغلب 

، هادادهتوانند دارای موسیقی نیز باشند. به عالوه برای انتقال یم هابرنامهها به غیر از  CDکامپیوتر قرار دهید. 

 ها کار را بسیار آسان کردند. CDو بسیاری از موارد دیگر،  2VCDهای یلمف

. به عنوان مثال اندکردهها از دور خارج یسکدها را همانند فالپی  CDو  اندشدهها نیز پرکاربرد  3DVDامروزه 

بزرگتر  7م عامل ویندوز نیاز دارد، زیرا سیست DVDبه یک درایو  7عامل ویندوز یستمسکامپیوتر شما برای نصب 

ها رایت کند و به شما  DVDتواند بر روی یمنیز  7عامل یستمسجا شود. خود  CDاز آن است که بر روی 

 هایتان و گرفتن پشتیبان استفاده کنید.یلمفها برای رایت  DVDدهد از یماجازه 

 خود اطالعات توانیدیم ابزارها این کمک به. است CDو  DVDگرداننده  عهده به DVD یا CD خواندن وظیفه

  .نمایید ذخیره ، خوانده یاCD یا DVD روی را

 

 

 

 

 

 و  دیسک فالپی. گرددیم استفاده نوری و مغناطیسی دیسک نوع دو از کامپیوتر در اطالعات ذخیره برای

 استفاده شخصی ایکامپیوتره اکثر در آنان از که باشندیم مغناطیسی هاییسکد از متداول نمونه دو یسکهاردد

 اغلب در نوری هاییسکد. گرددیم ذخیره فوق هاییسکد روی بر مغناطیسی صورت به اطالعات .شودیم

 تکنولوژی از استفاده مقابل در که مهم تفاوت این با باشندیم مغناطیسی هاییسکد مشابه عملکردی دارای موارد

 مغناطیسی، هاییسکد روی بر. گرددیم استفاده اطالعات بازیابی و ذخیره منظور به نوری فنآوری از مغناطیس

                                                           
1 - Compact Disk 
2 - Vocal Cord Dysfunction 
3 - Digital Video Disk 

 .دهدیمنشان را  CDو  DVDگرداننده ( 31-6شکل )



 در و نداشته وجود نوری هاییسکد تمامی در وضعیت این. نمود بازیابی و ذخیره دفعات به را اطالعاتی توانیم

 .دارد وجود مرتبه یک صرفاً  اطالعات نوشتن یا و خواندن امکان آنان از برخی

 : نمود تقسیم عمده گروه  دو به توانیم را کامپیوتر برای نوری تکنولوژی استانداردهای

1- CD (شامل CD-ROM ، CD-R ، CD-RW) 

2- DVD  (شامل DVD-ROM،DVD-RAM ،DVD-RW،DVD—R ،DVD+RW و DVD+R ) 

1- CD  :رسانه یک فوق، هاییسکد .باشندیم اطالعات ذخیره منظور به نوری هاییسکد از نمونه اولین 

 ،CD-ROM درایوهای. دهدیم قرار کاربران اختیار در را صوتی یهاداده ذخیره منظور به مطلوب سازییرهذخ

 روی بر. شودیم گرفته بکار شخصی کامپیوترهای اکثر در استاندارد تجهیزات از یکی عنوان به ینکاهم

 هاییسکد از که صورتی در. ودنم ذخیره را باال کیفیت با موزیک دقیقه 80 تا 74 توانیم CD-ROM هاییسکد

 682 یا و 650 برالغب اطالعاتی توانیم اییقهدق 74 دیسک یک روی بر شود، استفاده داده ذخیره منظور به فوق

 ذخیره مگابایت 737 تا 700 معادل اطالعاتی ،اییقهدق CD-ROM، 80 هاییسکد در. نمود ذخیره را مگابایت

 .است میلیمتر 1/  2 آنان ضخامت و یمترمیل 120  معموالً فوق هاییسکد قطر. گرددیم

2-  DVD  :یک خالصه طوربه CD درایوهای از. باشدیم باال ظرفیت با  DVD-ROM یک عنوان به توانیم 

 یک مشابه روشی با را CD یک DVD-ROM یوهایدرا مواردی، چنین در .نمود استفاده نیز CD-ROM درایو

DVD هاییسکد از. نمایندیم استفاده DVD هائی فیلم اکثر تقریباً . گرددیم استفاده داده و موزیک فیلم، ذخیره منظور به 

 تبدیل حال در قدیمی هاییلمف سایر و گیرندیم قرار عموم دسترس در DVD طریق از گرددیم تولید  امروزه که

 ها DVD از زیادی دادتع و بوده باال بسیار کیفیتی دارای DVD  روی بر تصاویر ضبط .باشندیم DVD فرمت  به

 باشند.یم 1DTS یا و Dolby Digital  صدای دارای

 قطر اب ییها دیسک از دو هر در. است  CD یک ایجاد برای شده استفاده تکنولوژی مشابه DVD ساخت فنآوری

 ره در الیه دو دارای DVD هاییسکد ،CD یک برخالف. گرددیم استفاده میلیمتر 1.2  ضخامت و میلیمتر 120

 جداگانه صورت به هایهال. (طرف دو در الیه چهار) گرددیم ذخیره هایهال از یک هر در اطالعات که بوده طرف

 نظیر DVD هاییسکد در. رسید خواهد  میلیمتر 2.1  به DVD ضخامت آنان، ترکیب با و شده گذاری نشانه

 .گرددیم ایجاد کربنات پلی بر مبتنی ییها حفره ،CD هاییسکد
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 دالیل به موضوع این علت. باشندیم CD هاییسکد به نسبت بیشتری مراتبه ب ظرفیت دارای DVD هاییسکد

 گردد.یم بر متعددی

  CD هاییسکد به نسبت کوچکتری مراتبه ب یهاحفره دارای DVD هاییسکد : هاحفره کوچکتر اندازه

 که است دیسک سطح روی بر گودی یا و کوچک یهایفرورفتگ ،Pit. شودیم گفته Pit  آنان به که باشندیم

   میزان به DVD هاییسکد در هاحفره این طول. نمایدیم فراهم لیزر  برای را یک یا و صفر تشخیص امکان

 . (باشدیم میکرون 0.4 تا 0.۹ بین  pit هر طول)  است CD هاییسکد از کوچکتر مرتبه 2.25

 یهادستگاه. نمایندیم استفاده یترمتراکم شکل حلزونی شیارهای زا DVD هاییسکد : ترمتراکم های شیار

DVD Player متفاوتی نوری اشعه دارای که خاص لیزر نوع یک به متراکم شیارهای نوع این خواندن منظور به 

 یهادستگاه ولی نبوده DVD هاییسکد خواندن به قادر CD Player یهادستگاه دلیل بدین. دارند نیاز است،

DVD هاییسکد خواندن به قادر CD هاییسکد در موجود شیارهای بین فاصله .باشندیم DVD میزان به 

 (.باشدیم میکرون 1.6 تا صدم هفتادوچهار بین شیارها بین فاصله. )است CD هاییسکد از کمتر مرتبه 2.16

 

 

 

 

 
 به توجه با. گیردیم قرار یهوالد دیسک طرف هر در که باشند الیه چهار دارای است ممکن DVD هاییسکد

 : دارد وجود آنان از متفاوت Format چهار ،DVD بودن یهدوال و بودن دوطرفه

Single-Sided , Single-Layered ( :به معروف DVD-5 )، اطالعات گیگابایت  4.7 ذخیره امکان مدل این در 

 دو از ،DVD-5 یک. است آن گیگابایتی جپن تقریبی ظرفیت نشاندهنده نام، این کنار در 5 عدد. دارد وجود

 ،گردندیم ذخیره آن روی بر اطالعات که اییهال عنوان به ها زیرالیه از یکی از. گرددیم تشکیل به هم چسبیده زیرالیه

 یک توسط گرددیم ذخیره اطالعات آن روی بر که ای زیرالیه .است خالی دوم زیرالیه و( صفر الیه) شده استفاده

 650 ظرفیت با معمولی CD یک برابر هفت از بیش DVD-5 ظرفیت. شودیم پوشانده مینیومیآلو روکش

 .نمود ذخیره آنان روی بر را فیلم ساعت دو توانیم  و است مگابایت

Single-Sided, Dual-Layered ( :به معروف DVD-9 )، اطالعات گیگابایت 8.5  ذخیره امکان مدل این در 

 اطالعات ذخیره منظور به الیه دو تا گرددیم تشکیل یکدیگر به  متصل زیرالیه دو از ،DVD-9 یک .دارد وجود

 دهد.یمنشان  CDو  DVDیارهای متراکم را در ش( 32-6شکل )



. ماند خواهد باقی خالی که گرددیم ایجاد زیرالیه یک دیسک دیگر طرف در. شود ایجاد دیسک طرف یک در

 پوشش شفاف مهنی طالئی روکش یک از استفاده با ،(صفر الیه) گرددیم ذخیره اطالعات آن روی بر که اییهال

 روی بر لیزر تابش صورت در و شده منعکس نور شود تابانده اول الیه روی بر لیزر که صورتی در. شودیم داده

 لیزر کانون صرفاً  و گرددیم استفاده یهدوال خواندن منظور به لیزر یک از. کرد خواهد عبور آن از نور دوم، الیه

 DVD-5 هاییسکد به نسبت بیشتری مراتبه ب اطالعات توانیم DVD-9 هاییسکد روی بر. کرد خواهد تغییر

 .( فیلم ساعت چهار مثالً. ) نمود ذخیره را

Double-Sided, Single-Layered ( :به معروف DVD-10)، اطالعات گیگابایت ۹.4  خیرهذ امکان مدل این در 

 اییهال. گرددیم تشکیل ،شوندیم لمتص یکدیگر به پشت به پشت که زیر الیه دو از ،DVD-10 یک. دارد وجود

 .باشدیم یآلومینیوم روکش یک دارای(  دیسک طرف هر در  صفر الیه) گرددیم ذخیره اطالعات آن روی بر که

 بایستیم بنابراین ،باشندیم لیزر یک صرفاً دارای که شوندیم خوانده یوهاییدرا طریق از دوطرفه هاییسکد

  DVD-10 هاییسکد. شود انجام دستی صورت به دیسک برگرداندن عملیات ،دیسک دیگر طرف خواندن برای

 و طرف یک در را یلمف یک WideScreen نسخه توانیم مثالً. باشندیم فیلم ذخیره منظور به مطلوب ایینهگز

 بایستیم DVD Player یهادستگاه تمامی در تقریباً. نمود ذخیره دیگر طرف در را آن Full Frame نسخه

 .گردد فراهم دوم طرف از استفاده امکان تا شود انجام دستی صورت به دیسک برگرداندن عملیات

Double-Sided , Dual-Layered ( :به معروف DVD-18 )، گیگابایت 17.1 ذخیره امکان مدل این در 

 مربوطه های هزیرالی و یهدوال. باشدیم دیسک طرف هر در یهدوال دارای ، DVD-18 یک. دارد وجود اطالعات

( دیسک طرف هر در صفر الیه) خارجی هاییهال. شوندیم متصل یکدیگر به و گرفته قرار هم پشت به پشت

( دیسک طرف هر در یک الیه) داخلی، هاییهال. شوندیم داده پوشش شفاف نیمه طالئی روکش یک توسط

 دوم، الیه در. است %85 تا %45 بین دیسک الیه یک انعکاس قابلیت. باشندیم آلومینیومی روکش یک دارای

 متفاوت یهاخصلت تعدیل مسئولیت درایو، در موجود  1AGC مدار.  است درصد 30 تا 18 بین انعکاس قابلیت

 در تقریباً .نمود ذخیره را فیلم ساعت هشت توانیم DVD-18 هاییسکد روی بر. دارد عهده بر را انعکاس

 امکان تا شود انجام دستی صورت به دیسک برگرداندن عملیات یستبایم DVD Player یهادستگاه تمامی

 .گردد فراهم دوم طرف از استفاده

 آنان ویر بر اطالعات نوشتن و خواندن امکان و بوده تصادفی صورته ب هایسکد نوع این در دستیابی روش

 : باشدیم زیر هاییژگیو دارای فوق، سازییرهذخ رسانه. داشت خواهد وجود
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 ،DVD RAM هاییسکد در ،شوندیم خوانده ترتیبی صورته ب هاداده که Tape سازییرهذخ رسانه الفبرخ

ه ب مناسب یارسانه ،DVD هاییسکد نوع این. شوندیم خوانده تصادفی صورته ب دیسک نظیرهارد هاداده

 .باشندیم Backup و اطالعات از باالئی حجم سازییرهذخ منظور

 سال صدیک آنان مفید عمر (مجدد بازنویسی) نوشت آنان روی بر را اطالعات مرتبه هزار صد کی از بیش توانیم

 DVDدرایوهای از بایستیم ،DVD نوع این روی بر اطالعات نوشتن و خواندن منظوره ب .شودیم برآورد

R/RAM گردد استفاده. 

DVD R یا DVD+R  :نوع این روی بر DVD، یک نوشتن) نمود ذخیره را طالعاتیا مرتبه یک صرفاً  توانیم 

 و صوت موزیک، ویدئوهای باال، ظرفیت با گرافیکی یهاداده ذخیره منظوره ب فوق، سازییرهذخ رسانه از(. مرتبه

 .دارد وجود مرتبه یک صرفاً  DVD نوع این روی بر اطالعات نوشتن امکان. گرددیم استفاده فیلم

و  R نوع با درایوهائی از بایستیم DVD نوع این روی بر عاتاطال نوشتن منظوره ب:  DVD R خصوصیات

 .گردد استفاده R+ و R درایوهای از اطالعات خواندن یبرا

 چهار یا و SP حالت در ساعت دو مدت به ویدئو یک توانیم DVD نوع این روی بر:  DVD+R خصوصیات

 با درایوهائی از بایستیم فوق، سازییرهذخ رسانه روی بر نوشتن منظوره ب. نمود ذخیره را EP حالت در ساعت

 .گردد استفاده +R یا و R درایوهای از اطالعات خواندن برای و +R نوع

DVD RW یا DVD+RW  :نوع این روی بر DVD، نوشتن) دارد وجود دفعاته ب اطالعات نوشتن امکان 

 موزیک، ویدئوهای باال، ظرفیت با افیکیگر یهاداده ذخیره منظوره ب فوق، سازییرهذخ رسانه از(. مرتبه چندین

 .نمود ذخیره را اطالعاتی مرتبه هزار یک تا توانیم DVD نوع این روی بر. گرددیم استفاده فیلم و صوت

DVD ROM  :نوع این از DVD یا و خریداری که هایییلمف. گردد استفاده خواندن منظوره ب صرفاً توانیم 

 .گردندیم ذخیره رسانه عنو این روی بر ،شوندیم اجاره

 سازی ذخیره رسانه یک روی بر شده ذخیره اطالعات به دستیابی روش که گردد اشاره نیز نکته این به است الزم

 یهارسانه روی بر شده ذخیره اطالعات به دستیابی مکانیزم و بوده تصادفی صورته ب DVD RAM نوع از

 .است ترتیبی تصوره ب ROM یا و DVD R , R+ , RW سازی ذخیره

 DVD-ROM آشنایی با لوازم مورد نیاز نصب

در ابتدا باید وسایل و لوازم مورد نیاز را فراهم کرد. لوازم مورد نیاز جهت نصب یک  DVD-ROMجهت نصب 

DVD-ROM : عبارتند از 



- DVD-ROM 

 DVD-ROMدرایور  افزارنرم -

 ی مناسب مورد نیازهاکابل -

 ها، نگهدارنده ها، و مشابه آنیلرند ی اضافی مانافزارهاسخت -

 انواع پیچ گوشتی -

 پنس جهت تنظیم جامپر ها -

وجود دارد.  DVD-ROMی هاکنارههایی جهت اتصال به یلرها  Caseباید توجه کنید که به همراه برخی از 

فید باشند. م Caseهایی وجود داشته باشد که در هنگام نصب به یلر DVD-ROMهمچنین ممکن است به همراه 

 برخی در ولی نیست نوری گردانیسکد نصب برای کیس جلوی پانل برداشتن به نیازی جدید هاییسک بیشتر در

 با. برداشت را پانل این باید گردانیسکد نصب برای بنابراین. دارد وجود پانل این بازار، در موجود هاییسک از

 به. شود جدا خود جای از تا کنید جابجا را آن و گرفته را فلزی پوشش ،گوشتییچپ یا انبردست یک از استفاده

 کنند.یم انتخاب نوری دیسک برای را شکاف باالترین معمول طور

 پالستیکی چارچوب که ببرید کیس داخل به جایی تا و دهید قرار آن نصب فضای داخل را نوری گردانیسکد 

 در را آن ،گردانیسکد با شده عرضههای یچپ از استفاده با. شود ثابت کیس فلزی قاب کنار در دقیق طوربه آن

 .کنید ثابت خود جای

 

 

 

 

 
 

 تریکنزد همدیگر کانکتور به سه این از تا قرار دارد. دو IDEکابل  روی کانکتور سه شد قبالً گفته که گونه همان

 با که سوم کانکتور. رودیم کار به سخت دیسک و نوری گردانیسکد مانند قطعاتی به اتصال برای که هستند

 شود. یمروی بورد اصلی وصل  IDEکانکتور  به دارد قرار دیگر کانکتور دو از بیشتری فاصلۀ

 

 .دهدیمن نشاگردان نوری را یسکداستقرار ( 33-6شکل )



 

 

 

 

 

 

 

 از تنها برق کانکتور این. کنندیم استفاده پین چهار کانکتور با برق کابل از معمول طور به نوری هایگردانیسکد

 SATA اطالعات انتقال کابل از نوریگردان یسکد اگر که داشت هتوج باید. شود وصل تواند می جهت یک

مانند اتصال دیسک سخت است که قبالً در مورد  SATA کابل با نوری گردانیسکد اتصال روشاستفاده کنید. 

 آن کامالً صحبت شده است.

 

  

 

 

 

 
 

 Editو کارت  TV، کارت Capture آشنایی با کارت

 :عبارتند از  هاکارتانواع 

 ((Capture Card کپچر کارت -1

 ((TV Tuner Card تلویزیون کارت -2

 (Edition Card) ویرایش کارت -3

 .دهدیمنشان را  IDEنصب کابل ( 34-6شکل )

 .دهدیمنشان گردان نوری را یسکداتصال برق ( 35-6شکل )



 تریشرفتهپ یهامدل در یا VCD صورت به فیلم یافزارسخت تبدیل برای کارت نوع این:  Capture کارت -1

DVD صورت به تریشرفتهپ باز و (MPEG4(DivX توسط و یافزارسخت بدیلت این که آتجایی از. باشدیم 

 لحاظ از. باشدیم باال بسیار آمده دست به فیلم کیفیت شودیم انجام کارت روی بر مجزا Chipset یک محاسبات

 VCD تولید رده در هاکارت نوع این از. کنندیم کار سازنده شرکت تولید خاص افزارنرم با معموالً  نیز افزارنرم

 Pinnacle و Snazzi III به DVD تولید رده در و Snaazi VCD Creator و VCD Producer Pro به توانیم

Studio AV/DV کرد اشاره. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یعنی .است شده ساخته کامپیوتر داخل به تلویزیونی تصاویر کشاندن هدف به هاکارت سری این: TV  کارت -2

 هم هاکارت این. باشند ضبط قابل معمولی کیفیت با تصاویر و شود تبدیل رادیو حتی و تلویزیون یک به کامپیوتر

 بخش رضایت خیلی شده ضبط فیلم کیفیت است یافزارنرم صورت به چون ولی دهندیم انجام را Capture کار

 و VCD(MPEG-1) های فرمت بر عالوه و شده عرضه دور راه از کنترل یک با معموالً هاکارت این. باشدینم

)2-DVD(MPEG و )vX(Di4MPEG 1 فرمت یگاهAVI به بستگی هاکارت این افزارنرم. کنندیم تولید نیز 

 و کنندیم کار Power VCR افزارنرم باTV Anywhere  نام به MSI شرکت TV یهاکارت مثالً  دارد سازنده شرکت

 .دباشیم ASUS شرکت به متعلق FM/TV مدل کارت نوع این مدل بهترین ظاهراً و. خاص نسخه همان فقط

 .باشدیم TV کارت دارد رادیو و آنتن ورودی که کارتی تنها که باشید داشته توجه

 

 

                                                           
1 - Audio Video Interleave 

 .دهدیمنشان را  Captureیک کارت ( 36-6شکل )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سریع بالدرنگ و ویرایش یعنی باشندیم فیلم یافزارسخت ویرایش مخصوص هاکارت نوع این:  Edit کارت -3

 با معموالً هاکارت این. ندارند Tuner ولی دهندیم امانج کیفیت بهترین با نیز را Capture کار هاکارت این. فیلم یک

 و عمومی یافزارهانرم. کنندیم استفاده افزارنرم این از Capture برای و کنندیم کار Adobe Premiere برنامه

 ،نندکیم استفاده آنها Real Time ویرایش امکانات از و شناسندیم را هاکارت این معموالً فیلم ویرایش یاحرفه

 افزارنرم معموالً ها کارت این سازنده شرکت البته. است قبیل این از Ulead Video Studio افزارنرم مثالً

 و VCD به عالی یفیتباک رو هایلمف بخواهید اگر کل در .کندیم معرفی کارت این با کار برای را خود پیشنهادی

DVD کارت چون کنید فادهاست کار این مخصوص یهاکارت از باید کنید تبدیل TV دارای Chipset 

 .کند ارائه را خوبی کیفیت تواندینم باشدینم کار این برای یافزارسخت

 .دهدیمنشان را  TVیک کارت ( 37-6شکل )

 .دهدیمنشان را  TVی ورودی و خرجی یک کارت هابخش( 38-6شکل )



 

 

 

 

 

 

 
 

 شوند.یمنصب  PCIهر سه کارت گفته شده بر روی شکاف 

 MODEMآشنایی با 

ا به ی دیجیتالی رهادادهباشد. مودم یم MODULAT/DEMODULATEاختصار کلمات  Modemکلمه 

 Modulationبه این عمل  ط تلفن ارسال کرد،کند تا بتوان آنها را از طریق خیمصورت اطالعات آنالوگ تبدیل 

شود و مودم اطالعات آنالوگ را به اطالعات دیجیتال تبدیل یمگویند. عملی که در آن طرف خط تلفن انجام یم

 گویند.یم DeModulationکند تا برای کامپیوتر قابل فهم باشد یم

 

 

 

 

 

 

 

 

های دیجیتال به آنالوگ الزم است؟ در جواب باید گفت که سیستم تلفن از تکنولوژی یگنالساما چرا تبدیل 

کند و برای انتقال اطالعات دیجیتال مناسب نیست و بایستی اطالعات را به صورت آنالوگ یمآنالوگ استفاده 

ریق خط تلفن وجود دارد. یکی از آنها ارسال همزمان است که تبدیل کرد. دو راه برای فرستادن اطالعات از ط

 .دهدیمنشان را  Editیک کارت ویدئویی ( 3۹-6شکل )

 دهد.یمرا نشان  Externalو  Internalاز نوع  Modem( دو نوع 40-6شکل )



رسند. در حقیقت یک سیگنال زمان بندی شده است که به طور ثابت روی یماطالعات در فواصل زمانی مشخص 

کند. نوع دوم ارسال غیر یمخط ارتباطی وجود دارد. این عمل از تجمع اطالعات در انتهای خط جلوگیری 

ی غیر هازمانتواند در یمتری برخوردار است. در این حالت قسمت فرستنده یینپاز ساختار همزمان است که ا

 مشخص اطالعات را بفرستد و گیرنده نیز آن را دریافت کند.

جود دارد. روش اصلی و 2، هادادهنتقال اها( از طریق خط یتببه طور کلی برای انتقال اطالعات دیجیتالی )یعنی 

 0ح منطقی و سط 1یا سیگنال وجود دارد و یا وجود ندارد که به صورت سطح منطقی « یجیتالانتقال د»در روش 

طح سو  1شوند. مثالً اگر کابل نوری را در نظر بگیرید پالس نور برای نشان دادن سطح منطقی یمنشان داده 

صورت  یالحظه به صورت روشن یا خاموش باشد. در این روش، انتقال از حالتی به حالت دیگر تواندیم 0منطقی 

 گویند.یم« سیگنال دیجیتال»پذیرد. به همین دلیل به آن یم

 

 

 

 

 

 
 

گویند. بخش یمنیز « شکل موجی مربعی»دهد که به آن یمی از این سیگنال دیجیتال را نشان انمونه( 41-6شکل )

باشند. این یم)یا بر عکس(  1به سطح منطقی  0عمودی نمودار نشان دهنده تغییرات وضعیت از سطح منطقی 

شده صورت بگیرد. بخش افق  ین منظم نشان دادهچنقطهی هاخطیی که با هامحلتواند در یمتغییر وضعیت فقط 

فضای »باشد که یمباشد. هر بخش افقی نشان دهنده یک بیت منفرد یمنمودار نشان دهنده یک سیگنال ثابت 

 شود.یمنامیده « بیت

ط خای که در سمت گیرنده قرار دارد وضعیت یلهوسی متداول نیست. هامودمیتالی نیازی به در روش ارتباط دیج

کند. البته وجود نویز و سایر یمرا ثبت  1یا  0ارتباطی را در هر لحظه از مان حس کرده و یک سطح منطقی 

 اشد.درصد نیز قابل اطمینان نب 100شود که این کار بسیار پیچیده شده و یمموجب  هاموج

 .دهدیمنشان یک سیگنال دیجیتال را ( 41-6شکل )



 1PSTN« هاتلفنشبکه عمومی هدایت »ی معمولی که هاتلفنی هاخطاز طرف دیگر در دنیای کامپیوتر و نیز در 

یابند. در این یمای دارد، انتقال یوستهپبا استفاده از نوعی سیگنال الکتریکی که تغییرات ولتاژ  هادادهنام دارد، 

سیگنال »ولت رساند. این سیگنال در واقع  -5ت به صورت + ول5توان مثاًل ولتاژی را از ینمروش، دیگر 

توان فرکانس یمرا به دنبال خواهد داشت. برای نمایش نوری سیگنال آنالوگ، « تغییرات آنالوگ»بوده و « آنالوگ

باشد( را به صورت پیوسته تغییر داد. در اینجا دیگر از روشن و خاموش شدن نور یمآن )که معادل رنگ نور 

 شود.ینمه استفاد

ی دیجیتال هادادهشود. زیرا نوعی سیگنال آنالوگ که برای انتقال یمگاهی سردرگمی در این رابطه ایجاد  متأسفانه

 آورد.یمشود، اختالالتی بوجود یمی مزبور به صورت دیجیتال تفسیر هادادهطراحی شده باشد و بعد از حمل 

رداخته ط تلفن پیوترها یا ارتباط از طریق خکامپشکل ارتباط بین به عبارت دیگر هنگامی که به شرح متداولترین 

ن را به آیی که تفسیر آن را بر عهده دارند، مدارهاباشد. اما یمشود، سیگنال مزبور همواره به صورت آنالوگ یم

کند که سطح یمسطح مشخص را حمل  2دانند که سیگنال فقط یمکنند. یعنی یمتفسیر « دیجیتالی»صورت 

 نام دارند. 1و سطح منطقی  0نطقی م

، شبیه امکان دارد شود بایستی کاری کرد که سیگنال آنالوگ تا آنجا که ترآسانی مزبور مدارهابرای این که کار 

یا  ناسب است ومی کوتاه کامپیوتر هاگذرگاهسیگنال دیجیتال شود. هر چند این سیگنال برای ارسال در محدوده 

لفن تقال از خط ی خاص انتقال داد، اما فرکانس آن برای انتهاکابلرا از طریق بعضی  حتی ممکن است بتوان آن

 ست، کهبیش از حد زیاد است )یعنی تغییرات آن بیش از حد سریع است(. بنابراین روش دیگری مورد نیاز ا

اص خالوگ ال آنکمی با این روش تفاوت دارد یعنی در واقع باید ابتدا سیگنال دیجیتال برای تغییر یک سیگن

د قابل گویند. فرکانس سیگنال آنالوگ مزبور باید در حیم« مدوالسیون»مورد استفاده قرار گیرد که به این کار 

 گویند.یمقبول برای ارسال از طریق خط تلفن باشد به چنین سیگنالی )سیگنال حامل( 

د، ورت بگیرای سیگنال آنالوگ مزبور صبر« دمدوالسیون»در سمت گیرنده برای بازیافت سیگنال دیجیتال، باید 

 آید.یمبه شمار « مودم»این عملیات در واقع کار اصلی 

 مودم یک به را خود سیستم توانیدیم است، شده تنظیم چگونه شما کامپیوتر اینکه و شما نیاز و سلیقه به بسته

 ارک شکل یک به مودم نوع هس هر. سازید مجهز Card PC مودم یا و( Internal) داخلی ،(External) خارجی

 .دارند را خود خاص مشکالت و فواید هریک ولی کنندیم

                                                           
1 - Public Switching Telephone Network 



 آن نصب برای زیرا. است ترساده خارجی مودم اندازی راه و نصب شده، ذکر یهامودم بین در : خارجی مودم. 1

 طریق از و تهداش را خود مخصوص تغذیه منبع خارجی یهامودم. نیست کامپیوتر کیس درب کردن باز به نیاز

 متصل مودم پشت در واقع سوکتی داخل به هم تلفن خط. شوندیم متصل کامپیوتر سریال پورت به کابلی

 .شودیم

 خاموش را خود کامپیوتر آنکه بدون توانیدیم هستند خود خاص تغذیه منبع دارای خارجی یهامودم که آنجا از

 به نسبت خارجی مودم دیگر مزیت. کنید قطع را خود اینترنت اتصال بالفاصله مودم کردن خاموش با تنها و کنید

 انرژی از مقداری هیچ داراست، را خود مخصوص تغذیه منبع مودم نوع این آنکه به توجه با که ستا آن داخلی

 یهاچراغ به توجه با را خود مودم عملکرد نحوه توانیدیم همچنین شما. کندینم دریافت کامپیوتر از را الکتریکی

 .کنید مالحظه هستند مودم وضعیت نمایانگر کهآن روی بر واقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لذا. است نصب آن در داخلی مودم معموالً  ،کنیدیم آماده کامپیوتر خرید به اقدام که زمانی : داخلی مودم -2

 یک که زمانی. ندارند خاصی توجه به نیاز و داشته بیشتری تطابق کامپیوتری سیستم با اغلب داخلی یهامودم

 برنامه آن از که زمانی و شودیم فعال داخلی مودم کنیدیم اجرا خود کامپیوتر در را اینترنت به اتصال برنامه

 به مبتدی کاربران برای مخصوصاً را داخلی مودم استفاده، راحتی این. شودیم خاموش مودم شویدیم خارج

 یهامودم. شوندیمنصب  PCIدر داخل مادربورد روی شکاف  یهامودماین نوع از  .کندیم تبدیل مفید ابزاری

 .است ناچیز معموالً قیمت اختالف ولی هستند خارجی یهامودم از ارزانتر معموالً  داخلی

 .دهدیمنشان را  ASUSیک مودم خارجی شرکت ( 42-6شکل )



 زمانی لذا. هستند کامپیوتر کیس درون آنها ،آنهاست قرارگیری مکان داخلی یهامودم از استفاده مشکل مهمترین

 تعویض را مودم و کرده باز را کامپیوتر Case درب بایستی کنید جایگزین را داخلی مودم یک خواهیدیم که

 .کنید

 

 

 

 
 

 

 به شوندیم طراحی( ها تاپ لپ مثل) حمل قابل کامپیوترهای برای که هام ممود از نوع این : PC Card مودم -3

 قرار دستی کامپیوترهای یا ها Notebook در موجود PC Card اسالت درون و هستند اعتباری کارت یک اندازه

 شبیه PC Card یهامودم اندازه، نظر از جزبه. برداشت را آن توانیم نیست نیاز مودم به که زمانی. گیرندیم

 در( پورت) خارجی اسالت یک داخل به مستقیماً هادستگاه این. هستند خارجی و داخلی های مودم از ترکیبی

 به نیاز تلفن خط به اتصال برای فقط و نیست نیاز کابلی آنان اتصال برای لذا ،شوندیم متصل حمل قابل کامپیوتر

 کامپیوتر که مادامی که کنندیم ینتأم کامپیوتر از را خود نیاز مورد الکتریکی انرژی هاکارت این. دارد وجود کابل

 باتری با که حملی قابل وترکامپی در PC Card مودم از استفاده. است خوبی مشخصه نباشد باتری با کار حال در

 .شودیم باتری عمر طول کاهش باعث کندیم کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دهدیمنشان یک مودم داخلی را ( 43-6شکل )

 .دهدیمنشان را  PC Cardیک مودم  محل اتصال (43-6شکل )



 آشنایی با کارت شبکه 

هر کامپیوتر برای ارسال و دریافت اطالعات از شبکه نیاز به یک وسیله ارسال کننده و یا دریافت کننده اطالعات، 

به عنوان رسانه شبکه یا  1UTPی هاکابلی محلی از هاشبکهبا توجه به نوع کانال ارتباطی آن شبکه دارد. در اکثر 

شود. هر کامپیوتر یا وسایل شبکه دیگر مانند چاپگر از یک وسیله جانبی به نام کارت یمکانال اطالعات استفاده 

 کند.یمبرای دریافت و ارسال اطالعات به یک شبکه استفاده  Network Interface Card (NIC)شبکه 

 نوع کارت شبکه رایج است :امروزه دو 

Chip داخلی بر روی برد اصلی کامپیوتر 

 کارت قابل نصب بر روی شکاف توسعه کامپیوتر )خارجی(

 

 

 

 

 

 

 
 

ها قابل بر روی برد اصلی کامپیوتر قرار دارد و نوع خارجی آن Chipبه صورت یک  On Boardکارت شبکه نوع 

 باشد.یمیوتر نصب بر روی اسالت های توسعه برد اصلی کامپ

 

 

 

 

 

 

 باشند و یمت ی شبکه قابل نصب بر روی اسالید توسعه کامپیوتر، از لحاظ معماری گذرگاه داده متفاوهاکارت

                                                           
1 - unshielded twisted pair 

 دهد.یمرا نشان  Onboardو غیر  Onboard( انواع کارت شبکه 44-6شکل )

 .دهدیمنشان یک کارت شبکه را  (45-6شکل )



 باید سازگاری با گذرگاه داده برد اصلی کامپیوتر داشته باشند. 

هایی از قبیل پشتیبانی یژگیو به دلیل سرعت انتقال داده باالتر و PCIی سازگار با گذرگاه هاشبکهامروزه کارت 

و  100، 10ی امروزی برای سرعت انتقال اطالعات هاشبکهتر است. کارت یجرا Plug and Playاز خاصیت 

آن  1000های شبکه و نوع یستگاهاآن برای  100و  10شوند. که نوع یممگابیت در ثانیه به بازار عرضه  1000

 روند.یمها به کار  Serverبرای 

 اصلی کارت شبکه عبارتند از : وظایف

 ارسال اطالعات بر روی شبکه و دریافت اطالعات از روی شبکه با توجه به نوع کابل و استاندارد استفاده شده. -

ی بارهاکارت شبکه اطالعات باینری تولید شده توسط کامپیوتر را به  ،هایگنالسرمزگذاری و رمزگشایی  -

کند و در کامپیوتر مقصد عکس این عمل را یمکند تبدیل یمسانه شبکه استفاده ی نوری که رهاپالسالکتریکی یا 

 دهد.یمها انجام یگنالسبرای دریافت 

ی هادادهکنند و عکس همین عمل را برای یمکارت شبکه و درایور آن قبل از انتقال اطالعات آنها را کپسوله  -

 دهند.یمدریافت شده انجام 

لذا  کندیمکارت شبکه در هر زمان فقط یک فریم داده را بر روی شبکه ارسال یا از آن دریافت ، هادادهبافر کردن  -

 را به نوبت ارسال نماید. هادادهدارای بافری است که سایر 

تبدیل سریال به موازی و بالعکس. ارتباط کارت شبکه با کامپیوتر به صورت موازی است ولی در کابل شبکه  -

 دهد.یمشود که کارت شبکه عمل تبدیل آنها را به یکدیگر انجام یمریال مبادله به صورت س هاداده

 آشنایی با کارت صوتی

( صوت) صدا ضبط و پخش باعث که است کامپیوتر در شده استفاده یافزارسخت عناصر از یکی صدا کارت

 یک از استفاده به قادر اً صرف صدا، پخش برای شخصی کامپیوترهای صدا، یهاکارت شدن مطرح از قبل. گرددیم

 در صدا کارت از استفاده 1۹80 سال اواخر در. گرفتیم را خود توان اصلی برد از که بودند داخلی بلندگوی

 سال در. گردید ایجاد یارسانه چند کامپیوترهای زمینه در یاگسترده تحوالت آن با همزمان و شروع کامپیوتر

. نمود عرضه Creative Labs soundBlaster Card نام با را خود صدای کارت Creative labs شرکت 1۹8۹

 .نمودند عرضه زمینه این در را خود تولیدات دیگری متعدد یهاشرکت ادامه در

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : است زیر متفاوت یهابخش دارای صدا کارت یک

 .است نظر مورد( باتمحاس)عملیات اغلب انجام مسئول که( DSP) دیجیتال هاییگنالس پردازنده یک -

 (DAC) آنالوگ به دیجتیال مبدل یک -

 کامپیوتر به ورودی صوت برای( ADC) دیجیتال به آنالوگ مبدل یک -

 داده سازی ذخیره برای Flash یا و ROM حافظه -

 خارجی موزیک یهادستگاه اتصال برای( MIDI) دیجیتالی موزیکال یهادستگاه رابط یک -

 بلندگو یا و میکروفن به اتصال رایب الزم کانکنورهای -

 Joystick اتصال برای «بازی» خاص پورت یک -

 اصلی ردوب آزاد های اسالت از یکی در و بوده PCI نوع از گرددیم استفاده امروزه که صدا یهاکارت اغلب

ه ب را صدا کارت جدید یوترهایکامپ اکثر. بودند ISA نوع از عمدتاً قدیمی صدای یهاکارت. گردندیم نصب

 و نشده استفاده اصلی ردوب برروی اسالتی کامپیوترها نوع این در. دارند اصلی ردوب روی بر و تراشه یک صورت

 یهاکارت دنیای در استاندارد یک به عنوان SoundBlaster Pro است. شده جوئی صرفه اسالت یک ترتیب بدین

 .است مطرح صدا

 .دهدیمنشان ی مختلف یک کارت صوتی را هابخش (46-6شکل )



 فوق یهاتراشه طراحی از پس .نمایندیم استفاده مشابه یهاتراشه همجموع از صدا کارت تولیدکنندگان اغلب

 .نمایندیم اضافه آنها به را خود دلخواه هاییتقابل و امکانات صدا، کارت ید کنندگانتول مربوطه یهاشرکت توسط

 : نمود متصل زیر یهادستگاه از یکی به توانیم را صدا کارت

 هدفون -

 (Speaker) بلندگو -

 CD player و صوت رادیوضبط ،میکروفن:  نظیر آنالوگ ورودی منبع یک -

 CD-Rom نظیر دیجیتال ورودی منبع یک -

 صوت ضبط نظیر خروجی آنالوگ منبع یک -

 CD-R نظیر خروجی دیجیتال منبع یک -

 : است صدا با رابطه در خاص عملیات چهار انجام به قادر صدا کارت یک

 DVD یا و بازی( Wav یا و mp3 نظیر صوتی های فایل CD از) شده ضبط قبل از هاییکموز پخش -

 متفاوت حاالت با صدا ضبط -

 صداها نمودن ترکیب -

 موجود های صوت پردازش -

. گیردیم انجام ADC و DAC یهابخش طریق از صدا کارت برای( صدا) صوت ارسال و دریافت عملیات

 برای یااضافه عملیات ترتیب بدین و گیردیم انجام DSP سطتو صوت روی بر نیاز مورد و الزم یهاپردازش

 .آمد نخواهد بوجود کامپیوتر اصلی پردازنده

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفتم

 ورودی و خروجی هایدستگاهآشنایی با انواع 

 ورودی و خروجی هایدستگاهآشنایی با انواع 

 و..... کلیدصفحه، صفحه نمایشآشنایی با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ورودی و خروجی هایدستگاهبا آشنایی 

 به اطالعات کردن وارد برای که هستند یکامپیوتریک سیستم  از ییهابخش خروجی، و ورودی های دستگاه

 .گیرندیم قرار استفاده مورد آن از اطالعات نمودن خارج و کامپیوتر

 قلم ،(Scanner) اسکنر ،(Mouse) موشواره یا ماوس ،(Keyboard) یدکلصفحه عبارتند از : ورودی های دستگاه

 .(Joystick) هدایت اهرم ،(Digitizer) دیجیتایزر نوری،

(   Speaker)بلندگو ،(Printer) چاپگر یا پرینتر ،(Monitor) یشنماصفحه یا مانیتور:  مانند خروجی های دستگاه

 (.Plotter) رسام

 

 

 

 

 

 

 ید کامپیوتریکلصفحهآشنایی با 

 را آن Christopher Latham Sholes که تحریری  ماشین  از باید شود اشاره یدکلصفحه اولین به قرار است اگر

 به Remington شرکت ،تحریرینماش این اختراع از سال ۹ از پس. کرد یاد کرد اختراع 1886 سال اول بار برای

 .پرداخت آن انبوه تولید

 که بود میالدی 30 دهه. یافتند شکل تغییر اکیبورده به تحریر هایماشین ،فناوری پیشرفت با و آن از پس

 هایسیستم. گذاشتند وجود عرضه به پا تلگراف با تحریر هایماشین فناوری ترکیب با دور راه از تایپ هایماشین

 در کلیدی هایپانچ همین. شدند کلیدی هایپانچ آمدن وجود به موجب تحریر هایماشین به پیوستن با هم پانچ

 .بودند اولیه افزایشگر هایینماش پایه واقع

 .دهدیمان نشی ورودی و خروجی را هادستگاهانواع  (1-7شکل )



 سال. شدند ایجاد دور راه از تایپ و هاپانچ کارت فناوری از استفاده با واقع در کامپیوتری کیبوردهای اولین

 سال. کرد استفاده خروجی و ورودی وسیله عنوان به خوان پانچ کارت یک از کامپیوتر Eniac شرکت ،1۹46

 خروجی برای شدمی کنترل الکترومکانیک صورت به که تحریری ماشین یک از کامپیوتر ،Bytalkشرکت  1۹48

 بین پیوند برقی، تحریر هایماشین ظهور با و آن از پس. برد بهره شده چاپ صورت به و مغناطیسی نوار به هاداده

 .شد برقرار کلید صفحات و کامپیوتر

 مالتیکس که کردند ایجاد را سیستمی ریکدیگ همکاری با General Electric و  Bell lab، 1۹64 سال اما

(Multics )داشت نام. Multics کاربری رابط یک ایجاد موجب که بود زمانی اشتراک و کاربره چند سیستم یک 

 در که بود کاتدی پرتوی المپ فناوری از ترکیبی VDT. شدمی Video Display Terminal نام با جدید

 که را چه هر توانستند کامپیوتر کاربران که بود موقع آن. شدمی استفاده برقی تحریر هایماشین و هاتلویزیون

 .ببینند یشنماصفحه روی کنندمی تایپ

 وجود با. شدند ساخته کلیدی هایپانچ و دور راه از تایپ هایماشین اساس بر کامپیوتری کیبوردهای اولین

 کامپیوتر به مستقیم را الکتریکی هایپالس توانستند یدکلصفحه کلیدهای برقی، کیبوردهای و VDT آرویفن

 البته. کردند استفاده VDT و برقی کیبوردهای از کامپیوترها تمام که بود 80 دهه اوایل و 70 دهه اواخر. بفرستند

 او. دانست Christopher Latham Sholes یعنی تحریرینماش مخترع مدیون را فعلی کیبوردهای داشتن توانمی

 .کرد اختراع را کیوورتی طرح که بود کسی ناولی عالوهبه

. است کامپیوتر یک مشابه یدکلصفحه عملکرد ،است کامپیوتر در اطالعات ورود وسیله ترین متداول یدکلصفحه

 هر وضعیت ریزپردازنده. گردندیم متصل ریزپردازنده یک به که است ها سوییچ از ای مجموعه شامل یدکلصفحه

  .داد خواهد نشان خود از را سوئیچ یک وضعیت تغییر خصوص در  الزم کنشوا و هماهنگ را سوئیچ

 شده اعمال ییراتتغ اغلب. اندشده تغییراتی خوش دست کمتر تاکنون کامپیوتر، در استفاده بدو از یدهاکلصفحه

 نوع ینترلمتداو. است نظر مورد یهاخواسته انجام منظور به خاص، یدهاییکل افزودن ،یدکلصفحه با رابطه در

 : از عبارتند یدهاکلصفحه

 کلید 101  با پیشرفته یدکلصفحه

 کلید 104  با یندوزو یدکلصفحه

 کلید 82 با اپل استاندارد یدکلصفحه

 کلید 108 با اپل پیشرفته یدکلصفحه

 



 یدهایکلحهصف با آنان روی بر کلیدها آرایش که بوده به خود مختص یدهایکل صفحه دارای Laptop کامپیوترهای

 یدهایکلصفحه به نسبت را خاصی کلیدهای ،یدکلصفحه ید کنندگانتول از برخی .است متفاوت استاندارد

 : است متفاوت کلید  نوع چهار دارای یدکلصفحه. اند نموده اضافه استاندارد

 تایپ به مربوط کلیدهای

 (Numeric keypad) اعداد بخش به مربوط کلیدهای

 خاص( عملیات) توابع به مربوط کلیدهای

 کنترلی کلیدهای

. نمود تایپ را الفبائی حروف توانیم آنها کمکه ب که شودیم شامل را یدکلصفحه از بخشی تایپ کلیدهای

 کامپیوتر از استفاده گسترش با همزمان. است تایپ های دستگاه مشابه یدکلصفحه روی بر فوق کلیدهای آرایش

 احساس نیز اطالعات ورود سرعت بهبود برای عددی خاص کلیدهای وجود ضرورت تجاری یهابخش در

 ییباال حجم اینکه به توجه با. گرفت قرار استفاده مورد یدهاکلصفحه در Numeric keypad منظور بدین گردید،

 فوق کلیدهای آرایش. گردید اضافه یدکلصفحه به کلید 17 با مجموعه یک ،باشندیم عدد صورته ب اطالعات از

 را خود اولیه یدکلصفحه IBM شرکت 1۹86 سال در. است حساب هایینماش اغلب مشابه یدکلصفحه روی رب

 باالترین در و سطر یک صورته ب عملیاتی کلیدهای. کرد اضافه آن به را کنترلی و عملیاتی کلیدهای و تغییر

 از یک هر به توانیم عاملیستمس یا و کاربردی یافزارهانرم از استفاده با. گیرندیم قرار یدکلصفحه قسمت

 نمایشگر صفحه و( Cursor) نمامکان کنترل باعث کنترلی کلیدهای. نمود واگذار را مسئولیتی عملیاتی کلیدهای

 و تایپ مختص کلیدهای به مربوط بخش بین( T حرف معکوس فرمت با) کلید چهار از راستا این در. باشندیم

 روی بر نمامکان حرکت به قادر کاربران فوق کلیدهای از استفاده با. است شده استفاده یدکلصفحه عددی بخش

 با ییها پرش به قادر کاربران کنترلی کلیدهای از استفاده با افزارهانرم اغلب در. بود خواهند نمایشگر صفحه

 . بود خواهند نیز بلند یهاگام

 از آگاهی و شناخت به قادر بایستیم ،یدکلصفحه صحیح عملکرد منظور به ،یدکلصفحه یک در موجود پردازنده

 : از عبارتند موضوعات این مهمترین. باشد موضوع چندین

 آن نمودن فیلتر نحوه و کلید( Bounce) جهش میزان، (ماتریسی مدار) یدهاکل ماتریس در کلید موقعیت از آگاهی

 .گردندیم ارسال typematics برای اطالعات که سرعتی

 در مدار هر ،یدهاکلصفحه تمام در .دارد قرار ها زیرکلید در و بوده مدارات از شبکه یک ،یدهاکل سیماتری مدار

 امکان و حذف مدار بین موجود فاصله کلید یک فشردن با .گرددیم شکسته خاص، کلید یک به مربوط نقطه



 تماس نقطه در پیوستگی بعد از را کلیدها از یک هر وضعیت پردازنده. آیدیم بوجود ضعیف جریان یک ایجاد

 است( است برقرار اتصال) شده بسته مدار یک که شد داده تشخیص که زمانی. کندیم بررسی مربوطه مدار

 طرح. گیردیم انجام ROM حافظه در موجود( bitmap) «کاراکترهای طرح» با نظر مورد کلید محل بین مقایسه

 در  X,Y مختصات در کلید کدام گردد اعالم وی به تا بوده پردازنده برای اییسهمقا چارت یک کاراکترها،

 پردازنده باشد شده فعال همزمان صورته ب کلید یک از بیش که صورتی در .دارد قرار یدهاکل مدارماتریسی

  فشردن صورت در مثالً. است کاراکتر طرح یک دارای شده فشرده کلیدهای ترکیب آیا که کرد خواهد بررسی

کنید  فعال را a کلید و داشته نگاه را Shift کلید که صورتی در .شودیم ارسال کامپیوتر برای a حرف ،a کلید

 و ریزپردازنده (2-7) شکل .کرد خواهد تولید را A حرف و مقایسه کاراکترها  طرح با را فوق ترکیب پردازنده

 .دهدیم نشان را یدکلصفحه کننده کنترل

 

 

 

 

 
 .دهدیم نشان را یدهاکل ماتریسی مدار (3-7) شکل

 

 

 

 

 

 که زمانی .نمایدیم استفاده یدکلصفحه مدارات به مربوط جریان در تغییر  اعمال منظور به  سوئیچ از یدکلصفحه

 پردازنده شود.یم نامیده Bounce که داشته وجود تماس سطح بین لرزش اندکی میزان گرددیم فشرده کلیدی

 سریع شدن یرفعالغ و فعال که شد خواهد موضوع این متوجه و داده صتشخی را آن یدکلصفحه در موجود

 .شد خواهد گرفته نظر در کلید یک صرفاً  و نبوده کلید چندین فشردن دهنده نشان تکراری، صورته ب سوئیج

 برای را کلیدی هی کصورت در. (شد خواهد گرفته نظر در سیگنال یک صرفاً و حذف دیگر هاییگنالس تمام)

ه ب را یدهاییکل دارید قصد شما که داد خواهد تشخیص پردازنده یابد ادامه عمل این و شده یدارنگه یانزممدت

 دهدیم نشان را یدکلصفحه کنندهکنترل و ریزپردازنده (2-7شکل )

 دهدیم نشان را یدهاکلمدار ماتریسی  (3-7شکل )



 بین یرتأخ فوق فرآیند در. شودیم نامیده Typematics فوق عملیات دارید ارسال کامپیوتر برای تکراری صورت

 و شروع ثانیه در کاراکتر 2 از فوق یرخات دامنه. گردد مشخص افزارنرم توسط تواندیم کلید روی بر ضربه هر

 .یابد ادامه ثانیه در کاراکتر 30 تا تواندیم

 فعال یدکلصفحه روی بر  کلیدی که زمانی. نمایدیم استفاده سوئیچ متفاوت های تکنولوژی از یدهاکلصفحه

دید  خواهید بشنوید ایپت زمان در را یدهاکل «کلیک» صدای موقعی که کند.یمکاربر حس  را آن واکنش گرددیم

 در. برگردد خود اولیه حالت به شده فشرده کلید سریعاً کلید یک فشردن زمان در و بوده( سخت) محکم کلیدها

 گردد :یم استفاده متفاوتی های تکنولوژی از راستا این

    Rubber dome mechanical 
    Capacitive non-mechanical 

    Metal contact mechanical 
    Membrane mechanical 

    Foam element mechanical 

 (4-7)شکل  است( برجسته الستیک) Rubber Dome یدکلصفحه در شده استفاده سوئیچ تکنولوژی ترین متداول

 کربن یک مرکزیت به یرپذانعطاف و کوچک برجسته الستیک یک روی بر کلید هر ،یدهاکلصفحه نوع این در

 الستیک مجدداً کلید پائین قسمت روی بر پیستون یک گرددیم فعال کلیدی که زمانی .دگیریم قرار سخت

 پایین سمته ب سخت، کربن که گرددیم باعث فوق مسئله. آوردیم در حرکته ب پایین سمته ب را برجسته

 که زمانی. یدنمایم تکمیل ماتریس بخش آن برای را مدار کربن شود داشته نگاه کلید که مادامی. نماید حرکت

 .گرداندیم بر اولیه حالت و شکل به مجدداً برجسته الستیک گرددیم( آزاد)  رها کلید

 

 

 

 

 
 

 چرا باشندیم خورندگی و جهش مقابل در مقاوم و ارزان برجسته الستیک تکنولوژی با یدهایکلصفحه هاییچسوئ

 هایییچسو با زیادی شباهت عمل در یاپرده هایییچسو. گیردیم بر در را کلیدها ماتریس پالستیکی الیه که

 با پالستیکی ورق یک از عوض در و نبوده کلید هر برای مجزا بخش دارای فوق کلیدهای .دارند پالستیکی

 از دگردیم استفاده سنگین صنایع برای یدهاکلصفحه نوع این از. نمایندیم استفاده کلید هر به مربوطه هاییبرآمدگ

 گردد.یم استفاده کامپیوتر در ندرته ب فوق ییدهاکلصفحه

  (4-7شکل )



 یک از یدکلصفحه به مربوط های تکنولوژی سایر مشابه آنها در چراکه بوده مکانیکی غیر Capacitive هاییچسوئ

 وجود کلید ماتریس یهابخش تمام بین در پیوسته صورت هب جریان هایچسوئ نای در. گرددینم استفاده کامل مدار

 نماید.یم حرکت و

 

 

 

 

 
 PS/2 کانکتور از کامپیوترها از برخی. باشندیم یدکلصفحه کانکتورهای ترینیجرا از پین پنج کانکتورهای

. است داده USB کانکتورهای به را خود جای PS/2 کانکتورهای جدید هاییستمس در امروزه. نمایندیم استفاده

. گردد دقت اساسی نکته دو به که است الزم راستا این در و هنبود زیادی اهمیت دارای شده کانکتوراستفاده نوع

. دارند نیاز( ولت پنج حدوداً) برق اندکی میزان به یدهاکلصفحه ،است یدکلصفحه نیاز مورد برق موضوع اولین

 پورتی به یدکلصفحه کابل دیگر قسمت .گیردیم قرار کامپیوتر سمته ب یدکلصفحه از داده کنندهحمل کابل

 مجتمع مدار یک فوق کننده کنترل .گیردیم انجام یدکلصفحه کننده کنترل توسط آن مدیریت که گرددیم صلمت

 .است عاملیستمس سمته ب آنها هدایت و یدکلصفحه توسط ارسالی یهاداده تمام پردازش آن مسئولیت که بوده

 عاملیستمس توسط متفاوتی عملیات رددید،گ  آگاه یدکلصفحه توسط ارسالی داده وجود از عاملیستمس که زمانی

 .شد خواهد انجام

 آشنایی با ماوس

 رابطی دارای زمان آن کامپیوترهای چون ،گردیدینم احساس وسام از استفاده به نیازی اولیه هاییستمس رد

 از بیشتر یزیچ اولیه، متنی هایینالترم. بودند اطالعات ورود برای پانج کارت یا و تایپ تله هایینماش مشابه

 تا کشید طول سال چندین (.کاغذ عوض در نمایشگر صفحه از استفاده) نبودند شده سازی شبیه تایپ تله یک

 .(1۹70 اوایل و 1۹60 اواخر) گرفتند قرار استفاده مورد هاینالترم اغلب در پیکانی کلیدهای

Joysticks همراهه ب وسام که زمانی. دندبو شده رایج 1۹70 سال در خصوص این در دیگر های دستگاه و 

 .بود آمده بدست بزرگ موفقیت یک گردید ارائه مکینتاش کامپیوترهای

 دهد.یمرا نشان  PS/2یک کانکتور  (4-7شکل )



 کامپیوتر سیستم و کیس به سیم بدون برخی و سیم با که اندبوده معمولی قلم مانند نوری های قلم اینکه توضیح

 قلمی کنند آزمایش نوری قلم با را ارک بار یک که اندداشته را فرصت این قدیمی کاربران شاید شدندیم متصل

 به امروزه اما ساخت می امکان تاحدی را امروزی وسام کار ،پاد صفحه بر نور بازتاب و Optic براساس که

 .است شده سپرده فراموشی

 هاییستمس حمایت با همزمان. کردینم اشغال را زیادی فضای و ارزان ماوس قیمت. بود طبیعی کامالً وسام عملکرد

 عنوانه ب گرافیکی رابط یک از 1.3 ویندوز که زمانی. کرد پیدا بیشتری رشد وسام از استفاده وس،ام از عامل

 .نمود کسب را خود خاص جایگاه کامپیوتر، انسان بین رابط و وسیله یک عنوانه ب وسام کرد، استفاده استاندارد

 را آنها و اشاره تصویر صفحه روی بر موجود اقالم به دهدیم اجازه کاربر به که است ورودی ابزاری ماوس،

 مسطح دکمه چند و گیردیم جای دست در که کوچک وسیله یک از متشکل ماوس اصلی ساختار. کند انتخاب

 به سیمی وسیله به نیز مجموعه این کل. دارد قرار( گوی معموالً) یابجهت بخش یک ماوس زیر. است آن روی

 به همزمان طور به تصویر، صفحه روی بر ماوس گراشاره کاربر توسط ماوس حرکت با. شودیم متصل کامپیوتر

 .شد اختراع 1۹64 سال در Davos Engelbert دکتر توسط ماوس اولین. کندیم حرکت سمت همان

 ی رایج در بازار عبارتند از :هاوسام انواع

 (دارتوپ)  توپی یهاوسام -1

 اپتیک –لیزی وسام -2

 گوی ماوس حرکت با که دارد وجود شکلی گوی خود محفظه داخل در که هستند ییهاماوس:  توپدار یهاماوس -

 را( Cursor) کرسر نتیجه در شودیم پایین و باال یا چپ به حرکت پیام ارسال باعث و چرخیده محفظه داخل در

 .دهدیم حرکت صفحه روی

 روی پیش آینده. شودیم نزدیک خود پایان به دارتوپ یا چرخدار کامپیوتری ماوس دوران که رسدیم نظر هب چنین

 .دارد قرار نوری ماوس

 

 

 

 

 

 دهد.یمیک ماوس توپی را نشان  (5-7شکل ) 



 کنندیم استفاده اپتیک یا نوری یهاماوس از کامپیوتر کاربران بیشتر امروزه:  Optical Mous نوری وسام -

 عبارته ب یرندگیم بهره نوری یهاوسام محفظه داخلی گلوله جای به نور بازتاب قانون از لیزری یهاوسام

 نوری وسامگردد یم ارسال کامپیوتر به وسام حرکت وس،ام از تصاعده نور انحراف و وسام حرکت با ترساده

 هاییتمز جمله از آرام و راحت جایی هب جا حرکت، در باال حساسیت است. ترمطلوب و بهتر بسیار دار وپت به نسبت

 .است نوری وسام

 

 

 

 

 
 

 .است دکمه مهمترین ماوس چپ دکمه ،دارند دکمه سه یا دو ی و چه نوریچه توپ هاماوس اکثر

 موجود یهانشان از یک هر روی کلیک با شما. ماوس چپ دکمه دادن فشار یعنی کردن کلیک:  ( Click) کلیک

 .کنید انتخاب را نشان آن توانیدیم کامپیوتر در

 انتخاب آیکن آن کامپیوتر، در موجود های آیکن از یک هر روی کلیک بار یک با:  (Double Click)  کلیک دو

 کار این به. کنید کلیک آن روی پیاپی دوبار باید آن، به منتسب برنامه یا آیکن آن کردن اجرا برای ولی. شودیم

 .گویندیم( Double Click)  کلیک دابل یا کلیک جفت دوکلیک، یا کلیک دوبار

 با. ماوس راست سمت دکمه با آیکن یک روی کردن کلیک یعنی کلیک راست:  (Right Click)  کلیک راست

 هاییطمح در منو این .است گزینه چند حاوی که شودیم باز منو یک بلکه ،شودینم اجرا برنامه آن معموالً کار این

 .دارد متفاوتی هایینهگز مختلف

 یشنماصفحهآشنایی با 

 هایرایانه در خروجی دستگاه ترینمتداول و است رایانه در مهم افزاریسخت عناصر از یکی که یشنماصفحه

 یشنماصفحه یک از استفاده نیازمند رایانه داخل اطالعات مشاهده برای کاربران همه. رودیم شمار به شخصی

 هایرایانه در استفاده منظور به 1۹70 سال در دادندمی نشان را متن فقط که یشنماصفحه اولین. هستند مطلوب

 متفاوت هایفناوری از گیریبهره با یشنماصفحه از متفاوتی هایمدل تاکنون، 1۹70 سال از. شدند ارایه یشخص

 .اندشده عرضه و تولید مختلف، هایقابلیت ارایه و

 دهد.یمیک ماوس لیزری را نشان  (6-7شکل )



 با رنگ چهار نمایش به قادر که کردمعرفی را 1CGA فناوری با یشنماصفحه 1۹81 سال در IBM شرکت

 توان با هایییشنماصفحه 1۹84 سال در سپس. بود عمودی پیکسل 200 و افقی پیکسل 320 تصویر وضوح

 نمایش به قادر که هایییشنماصفحه 1۹87 سال در و( 2EGA) 640* 350 تصویر وضوح و رنگ 16 نمایش

 به قادر 800* 600 تصویر وضوح با سیستمی 1۹۹0 سال در و( 3VGA) 800* 600 تصویر وضوح و رنگ 256

 .است( 4SVGA) رنگ 65536 نمایش به قادر 1024* 768 تصویر وضوح با و رنگ میلیون 16 از بیش ارایه

 های موجود عبارتند از :یشنماصفحه انواع

CRT : 5 هاییشنماصفحهCRT قدیمی هاییشنماصفحه در. کنندمی استفاده تصویر المپ فناوری نوع دو از 

CRT فناوری از Shadow mask است شده استفاده.Aperture grille ، تصویر المپ با رابطه در دیگر فناوری 

 فناوری یناز ا مسطح هاییشنماصفحه در و کندمی ارایه را بهتری مراتب به تصویر وضوح و شفافیت که بوده

 .کندمی کم را نور انعکاس و شودمی استفاده

 روشن موجب یشنماصفحه با آن برخورد و کاتدی المپ از باال فرکانس با پرتوهای پرتاپیش نماصفحه این در

 به آن سریع تقالان موجب پرتو این پیرامون یسیمغناط میدان ایجاد و شودمی نمایشگر بر( پیکسل) نقطه یک شدن

 .گرددمی تصویر یک نمایش نتیجه در و صفحه روی دلخواه نقاط

 

 

 

 

 

 
LCD : 6 هاییشنماصفحه درLCD که هستند موادی مایع هایکریستال. شودمی فادهاست مایع کریستال فناوری از 

 تغییر در آنها توانایی آنها جالب هایخاصیت از یکی. هستند مایع و جامد هایخاصیت دارای فیزیکی طور به

 صورتبه صفحه در هاپیکسل یدهآدرس نمایشگر این در .است آنها به شده اعمال ولتاژ به بسته موقعیت

                                                           
1 - Common Ground Alliance 
2 - Environmental Goods Agreement 
3 - Video Graphics Array 
4 - Super video graphics array 
5 - Cathode  ray tube 
6 - Liquid Crystal Display 

 دهد.یمرا نشان  CRTو  LCDدو مانیتور  (7-7شکل )



 y و x تقاطع نقاط و شده دهیآدرس مختصات محور یک مانند یشنماصفحه دیگر تعباربه. است ماتریسی

 .شودمی هاپیکسل شدن خاموش یا روشن باعث

 تا باشدیم ینهزمپس در ینورده سیستم یک به احتیاج نیز و بوده مایع کریستال کار مبنای LCD یشگرهاینما در

 حالت این در. کند عبور اندگرفته قرار هم از درجه ۹0 اختالف اب که قطبی دو صفحه دو از بتواند شده ایجاد نور

 آزاد بر مبنی کیالکتری پیغام که هنگامی در تنها و کندینم عبور صفحه دو این مابین از نوری عادی وضعیت در

 صفحه رد شده داده زاویه اساس بر نور و شده داده نظر مورد آدرس و زاویه شود دریافت نمایشی کانال شدن

 را حالت این. آیدیم پدید کروی نقاط صورت به نظر مورد رنگ نمایشی الیه تحریک با و کرده عبور قطبی

 گویند.یم نیز پالسما یریگشکل

OLED : OLED1 با شدن جایگزین حال در فناوری این امروزه. است آلی مواد جنس از نوری دیود یبه معنا 

 و ترنازک تر،شفاف یشنماصفحه نوع این چون است همراه هایلفنت و هاPDA مانند تجهیزاتی در LCD فناوری

 هم آن برق مصرف حال عین در و کندمی تولید LCD هاییشنماصفحه به نسبت بیشتری نور و است ترسریع

 .شودمی تمام ترارزان آن انبوه تولید عالوه به است ترپایین

 PLASMA: نمایشگرهای به شبیه آن، در نقاط یدهدرسآ روش و ندارد چندانی عمر فناوی این LCD ستا .

 این. کندمی کار ونگزن یا رادیون گازهای از هاییریزحباب پایه بر پالسما یشنماصفحه در آشکارسازی سیستم

 دیگر یا فسفری ذرات به ردبرخو با اما. شودنمی دیده که کنندمی آزاد نوری فوتون الکتریکی، تحریک با هاحباب

 .کندمی تولید یئمر نور رسازهاآشکا

 ممکن و است بودبه و پیشرفت به رو سرعتبه Plasma و LCD هاییشنماصفحه فناوری که است ذکر به الزم

 .شود برطرف زودیبه آنها هایمحدودیت از برخی که است

 است الزم پس دنک وارد کاربر چشمان به جدی آسیب مدت دراز در تواندمی یشنماصفحه یک نامناسب انتخاب

 نوع با متناسب و لقبو قابل دید محدوده دارای باید انتخابی یشنماصفحه. دقت کردیش نماصفحه انتخاب در که

 ایحرفه اربردهایک با ارتباط در مناسبی دید محدوده CRT اینچ 17 و 1۹ هاییشنماصفحه. باشد کاربران نیاز

 .دارند

. است مهم سیارب مناسب Contrast و دید زاویه با یشنماصفحه یک انتخاب ،LCD هاییشنماصفحه تهیه در

 فافیتش و رنگ کیفیت کاهش بدون تصاویر مشاهده به قادر کاربر که عمودی یا و افقی زاویه به دید زاویه

 .است مهم نیز مصرفی برق میزان به توجه حاضر حال در. شودمی گفته است تصویر

                                                           
1 - Organic light-emitting diode 



 ها عبارتند از : یشنماهصفحبرخی از اصطالحات مرتبط با 

Aperture Grille  :هاییمس ای مجموعه از افقی صورته ب هایکسلپ نمودن ایزوله منظوره ب فوق تکنولوژی در 

 وضوح و شفافیت دارای نمایندیم استفاده فوق تکنولوژی از که هایی صفحه نمایش .گرددیم استفاده عمودی

ه ب تصویر گاشتنمنظور نه ب شده استفاده پویش خطوط ماهیت به وجهت با هایکسلپ .باشندیم مناسبی تصویر

 .گردندیم متمایز یکدیگر از عمودی صورت

Aspect Ratio   :4:  3  موجود، هاییشنماصفحه اکثر برای و گویندیم را ارتفاع به تصویر پهنای نسبت  

 باشد.یم

Asset Control  :در. گرددیم شبکه در هایشنماصفحه ردیابی منظوره ب زمان در یجوئصرفه باعث فوق ویژگی 

 گردد، استفاده بکهش در ضروری یافزارهانرم به همراه آن از و بوده فوق ویژگی دارای یشنماصفحه صورتی که

 مدل ،ها حه نمایشصف سریال شماره) .گرددیم فراهم ها صفحه نمایش ردیابی منظور به الزم اطالعات بازیابی امکان

 .بود خواهد مفید بسیار شبکه مدیران برای فوق اطالعات .(...و

Bandwidth   :هر. گویندیم را گرافیک کارت پردازنده از یشنماصفحه توسط دریافتی داده( مگاهرتز برحسب) سرعت 

 در خصوصاً) شوندیم داده نمایش بهتری شفافیت و وضوح با تصاویر باشد بیشتر فوق سرعت میزان اندازه

 .(باشد شده انتخاب باال دقت کهمواردی 

Color Convergence   :در( آبی ،سبز قرمز،) رنگی تفنگ سه تالقی نحوه سنجش منظوره ب معیاری فوق، پارامتر 

 .داشت خواهد دنباله ب مناسب همگرائی صورت در را تصاویر بهتر وضوح و بوده پیکسل هر

Conventional Tube   :ییانیتورهام. است بوده گذشته سالیان طی تورها،مانی در هشد استفاده المپ ترین متداول 

 سایر یا و مسطح تصفحا  از استفاده درصدد اینک هم اندنموده استفاده باالتر یا و اینچ 15 تصویر المپ از که

 باشند.یم تصویر یهاالمپ

Dot Pitch  :روی بر ابهمش رنگ با انینور نقطه دو مراکز بین فاصله محاسبه منظوره ب یریگاندازه واحد یک 

 وضوح از صاویرت و شده کمتر فوق پارامتر مقدار باشند، نزدیک یکدیگر به نقاط اندازه هر .باشدیم نمایشگر

 .بود خواهند برخوردار بهتری

Energy Star  :1 توسط شده ارائه استانداردEPA، هدف با شخصی کامپیوترهای از استفاده و تولید منظوره ب 

 انرژی مصرف .گردید ارائه 1۹۹3  ژوئن 17 در مرتبه اولین فوق، استاندارد .باشدیم انرژی مصرف یساز بهینه

                                                           
1 - Environmental Protection Agency 



 ممکن، وضعیت ترین ینپای در بایستیم ،نمایندیم تبعیت فوق استاندارد از که هایییشنماصفحه یا و کامپیوترها

 .یابد تنزل وات 30از کمتر به

 Flat-Screen Color CRT Monitor: باشندیم مسطح نمایشگر صفحات دارای که رنگی هاییشنماحهصف .

 کاهش تر مطلوب کیفیت با تصاویر ارائه بر عالوه غیرمسطح، نمایشگرهای به نسبت مسطح نمایشگرهای

 .داشت خواهند دنبال هب نیز را تشعشعات

MPR-II  :باشدیم یسیالکترومغناط و الکترواستاتیک امواج انتشار کاهش منظوره ب استانداردی .MPR 1990 یا 

MPR II است مانیتور نظیر هائی دستگاه از تشعشعات میزان سنجش منظوره ب شده تعریف استاندارد. 

Phosphor  :خود از الکترون، پرتاپ یهاتفنگ توسط شده تولید سیگنال به  واکنش در که صفحه روی بر مواد 

 باشند.یم تصاویر ایجاد منظوره ب نمایشگر صفحات روی رب  موجود کلیدی نقاط ،Pixelنمایند. یم ساطع نور

Pixel Clock Speed   :نمایشگر صفحه روی بر تصویر یک به مربوط هاییکسلپ نوشتن سرعت یا و فرکانس 

 .شد خواهد کمتر تصاویر لرزش باشد باال فوق سرعت میزان اندازه هر. باشدیم

Refresh Rate  :در .گرددیم اطالق نمایشگر صفحه یک روی بر العاتاط بازنویسی و پویش سرعت به 

 شد خواهد کمتر تصاویر لرزشگردند یم فعال بیشتری سرعت با هایکسلپ اینکه به توجه با باالتر یهافرکانس

 شود.یم گفته نیز عمودی فرکانس فوق پارامتر به. (است نوری کم تصویر لرزش عامل مهمترین)

Resolution   :اندازه هر. شودیم گفته صفحه روی بر عمودی و افقی شده داده نمایش هایسلیکپ تعداد به 

  از استفاده ضرورت بدون نمایشگر روی بر بیشتری تصاویر نمایش امکانیابد  افزایش فوق پارامتر میزان

Scrolling، گردد.یم فراهم 

Scan Rate  :را نمایشگر روی بر افقی طخ سیگنال یک ترسیم(  کیلوهرتز حسب بر) سرعت فوق، پارامتر 

 خواهد ایجاد باال  یهادقت در ترواضح  تصاویری  باشد، بیشتر فوق پارامتر مقدار اندازه هر و نموده مشخص

 گویند.یم نیز افقی فرکانس فوق پارامتر به. شد

 آشنایی با چاپگر

. شودیم استفاده اطالعات چاپ رمنظوه ب آن از که است کامپیوتر در خروجی یهادستگاه ترین متداول از چاپگر

. باشند چاپگر از استفاده نیازمند خاصی زمانی مقاطع در است ممکن استفاده، نوع از نظرصرف کامپیوتر کاربران

 عمده گروه سه رنگی، لیزری و رنگ تک لیزری ،جوهرافشان چاپگرهای. باشندیم متفاوتی انواع دارای چاپگرها



 دارای( لیزری چاپگرهای تا جوهرافشان چاپگرهای از) چاپگرها از یک هر. باشندیم موجود چاپگرهای از

 .اندشده طراحی خاصی کاربردهای و اهداف منظوره ب و بوده خود منحصربفرد طراحی

 

 

 

 

 

 
 و سرعت نظیر دیگری پارامترهای به قیمت، گرفتن نظر در بر عالوه متقاضیان اکثر چاپگر، یک انتخاب زمان در

 ارائه با کنندگان تولید. باشدیم فوق پارامترهای بین توازن از برخاسته آنان تصمیم و داشته دقت یزن کیفیت

 چاپگرهای .نمایندیم مشتریان رضایت جلب در سعی خود، قبلی یهامدل در تغییر و پیشرفته چاپگرهای

 در. اندنموده ایجاد تصاویر اپچ زمینه در را بزرگ تحولی دیجتال، هاییندورب به اتصال امکان با جوهرافشان

 چاپ تصاویر گردد، استفاده جوهرافشان چاپگرهای در تصاویر چاپ مخصوص کاغذ و جوهر از هک مواردی

 و مهم نکات از یکی رنگ، تک لیزری چاپگرهای در چاپ کیفیت .بود خواهند باالئی بسیار کیفیت دارای شده

 نظیر چاپگرها از نوع این توسط شده ارائه امکانات به توجه اب. گرددیم محسوب چاپگرها از نوع این برجسته

 از. نمود استفاده باشد، باال چاپ عملیات حجم که مواردی در آنان از توانیم کاغذ، استقرار محل وسینی حافظه

ه ب. نمود استفاده مناسب، سرعت و کیفیت با تصاویر و متن چاپ منظوره ب توانیم رنگی لیزری چاپگرهای

 نوع این کارگیریه ب و استفاده به تمایل کاربران از بیشتری تعداد رنگی، لیزری چاپگرهای قیمت کاهش زاتموا

 .اندنموده پیدا را چاپگرها

 که وسیله این. کنندیم اضافه فکس و اسکنر لیزری، یا جوهرافشان یچاپگرها به اوقات بعضی کنندگان تولید

All-in-One از یا و کند اسکن را متون یا تصاویر چاپ کند کند دریافت یا ارسال کسف تواندیم شودیم نامیده 

 خرید اما باشید نداشته چندکاره یچاپگرها امکانات از برخی به نیازی است ممکن هرچند. بگیرد کپی برگه یک

 ترییناپ جدا فکس یا و اسکنر یک خرید از آنها قیمت تنها نه چون است پذیر توجیه خانگی کاربران برای آنها

 . کنندیم اشغال نیز کمتری بسیار جای بلکه است

 

 

 دهد.یمرا نشان  جوهرافشاندو چاپگر لیزری و  (8-7شکل )



 

 

 

 

 

 : نمود اشاره زیر موارد به توانیم چاپگر با مرتبط هاییژگیو مهمترین از

 کنندگان تولید بین تجاری رقابت صحنه در آمیزیتموفق حضور عوامل مهمترین از یکی چاپگرها سرعت افزایش:  سرعت

 نظر مورد همواره نماید، چاپ( دقیقه) زمان واحد در تواندیم چاپگر یک که را صفحاتی تعداد. است

. باشدیم متقاضیان نیاز به پاسخگوئی و خود تولیدی محصوالت رقابتی توان افزایش منظوره ب تولیدکنندگان

 عنوان دخو تولیدی چاپگرهای یهاشاخص از یکی عنوانبه را آن و متمرکز آن روی بر تولیدکنندگان که سرعتی

 زمان مدت)گردد یم مربوط ،نویسیشپ حالت در چاپ سرعت یا و ساده متنی اسناد چاپ به صرفاً  نمایند، می

 توسط شده اعالم سرعت. (گرددینم لحاظ شده، اعالم محاسبات در چاپگر برای کامپیوتر از اطالعات ارسال

 در عمالً و بوده بیشتر  مرتبه چندین یا دو االتح برخی در گرددیم محقق عمل در که چیزی آن با کنندگان تولید

 چاپگرهای از تعدادی روی بر شده انجام بررسی در مثالً .رسدینم شده اعالم میزان و محدوده به چاپ زمان

 اند. کرده اعالم( 1ppm)دقیقه  در صفحه 21 تا 6 بین متن، چاپ حالت در را آنان سرعت کنندگان تولید ،جوهرافشان

 .نمایندیم پچا سرعت و کیفیت باالترین با را متن رنگ، تک و رنگی لیزری چاپگرهای تمامی تقریباً:  چاپ کیفیت

 کیفیت ولی نمایند، می چاپ بخوبی را بعدی دو گرافیکی تصاویر و رنگی نمودارهای رنگی، لیزرزی چاپگرهای

 از دهاستفا صورت در) .دباشینم جوهرافشان چاپگرهای با قیاس قابل آنان، توسط شده چاپ یهاعکس

 یترمطلوب مراتبه ب وضعیت تصاویر چاپ کیفیت ،جوهرافشان چاپگرهای به همراه گالسه مخصوص کاغذهای

 برخی در و نبوده  لیزری چاپگرهای مشابه جوهرافشان چاپگرهای اکثر در متن چاپ کیفیت. (کرد خواهد پیدا را

 .باشدیم مشکل اویر،تص روی بر واضح جزئیات با متن یک تشخیص موارد

. باشندیم( 2dpi) اینچ در نقطه 1200 در 2400 دقت حداکثر دارای  معموالً  جوهرافشان چاپگرهای:  چاپ دقت

ه ب روش بهترین. است رسیده اینچ در نقطه 1200 در 4800 مرز به جوهرافشان جدید چاپگرهای در چاپ دقت

                                                           
1 - Page Per Minute 
2 - Dot per inch 

 دهد.یمرا نشان  All-in-Oneیک چاپگر  (۹-7شکل )



 تک لیزر چاپگرهای. است آن توسط شده تولیده خروجی نمونه مشاهده چاپگر، یک چاپ کیفیت بررسی منظور

 چاپگرهای در فوق وضعیت. باشندیم اینچ در نقطه 1200 در 1200 یا 600 در 600 بین دقتی دارای معموالً رنگ،

 تصاویر و متون چاپ برای فوق، دقت. رسدیم اینچ، در نقطه 2400 رد 2400 یا و 1200 در 1200 به رنگی لیزر

 باشد.یم مناسب بسیار هساد گرافیکی

 برای کنندگان تولید قیمت. باشدیم باال جوهرافشان چاپگرهای در کارتریج قیمت:  صفحه هر چاپ قیمت

 معموالً . باشدیم دالر 34 تا 12 رنگ تک مشکی جوهرهای برای و دالر 38 تا 21 بین  رنگ، سه های کارتریج

 چاپ به قادر کارتریج هر. نمایندیم استفاده کمتر جوهر از دباشنیم یترمناسب قیمت دارای که هائی کارتریج

 تک صفحه هر شده تمام قیمت ،جوهرافشان چاپگرهای انتخاب زمان در است الزم. باشدیم صفحه 800 تا 300

 کنندگان تولید بیشتر .گردد استفاده گیرییمتصم در پارامتر یک عنوان هب آن از و کرده محاسبه را رنگی و رنگ

 کمی معمولی هاییجکارتر از فوق هاییجکارتر قیمت .نمایندیم توصیه را باال کیفیت با های کارتریج از فادهاست

 شده تمام قیمت مواردی چنین در است بدیهی. است برابر دو آنان در شده استفاده جوهر حجم ولی بوده گرانتر

 .کرد خواهد پیدا کاهش صفحه یک چاپ

. باشندیم( بافر) حافظه حداقل دارای و ارائه را یکسانی امکانات ،جوهرافشان چاپگرهای تمامی تقریباً:  امکانات

 به اقدام کنندگان، تولید از اندک تعدادی. باشندینم شبکه به اتصال منظوره ب الزم امکانات دارای فوق چاپگرهای

 به اتصال امکان بیشتر، حافظه : نظیر بیشتر امکانات دارای که نموده تجاری کاربرد با جوهرافشان چاپگرهای ارائه

 به نسبت بیشتری امکانات دارای معموالً لیزری چاپگرهای. باشندیم کاغذ دادن قرار محل اختیاری سینی و شبکه

باشند. یم برگ 700 تا 150 نگهداری به قادر رنگ، تک لیزری چاپگرهای. باشندیم جوهرافشان چاپگرهای

 نصب امکان چاپگرها این روی بر. باشندیم دارا را برگ 1200 تا 200 نگهداری هب قادر رنگی، لیزری چاپگرهای

  حداقل دارای لیزری، چاپگرهای اکثر. دارد وجود نیز برگ 5000 تا کاغذها تعداد افزایش منظوره ب کاغذ سینی

8MB در را شتریبی صفحات تعداد همزمان چاپ امکان چاپگر حافظه میزان افزایش .باشندیم( بافر) حافظه 

 32 ،باشدیم باال آنان چاپ عملیات حجم که کاربرانی برای چاپگر حافظه میزان. دهدیم قرار کاربران اختیار

 گردد.یم پیشنهاد مگابایت

 اختصاصی پورت یک از باشندیم دارا را عکس چاپ قابلیت که افشانی جوهر چاپگرهای از برخی:  عکس چاپ

USB، دوربین فوق، پورت از استفاده با. نمایندیم استفاده دیجیتالی دوربین به چاپگر مستقیم اتصال منظوره ب 

 از استفاده به ضرورتی)گردد یم فراهم چاپگر برای انتخابی تصاویر ارسال امکان و متصل چاپگر به دیجیتال



 عکس، چاپ وصمخص یکاغذها مناسب بکارگیری و جوهرافشان چاپگرهای از استفاده با. (ندارد وجود کامپیوتر

 .داد افزایش باالئی مقیاس در را تصاویر چاپ کیفیت توانیم

 آشنایی با اسکنر

 را متن یک تصویر یا تصویر یک تواندیم که است ورودی جانبی دستگاه یک پویشگرها یا (Scanner) اسکنرها

 که باشدیم اسکن هد یک ایدار اسکنر. شودیم یبردارنسخه دقیقاً تصویر این. کند منتقل کامپیوتری سیستم به

ه ب عناصر این خروجی .باشدیم نور به حساس عناصر دارای هد این .شودیم داده عبور هد این جلوی از تصویر

 یا شده ذخیره حافظه در تواندیم اطالعات این. شودیم ذخیره RAM حافظه در یک /صفر هاییگنالس صورت

 .شود ارسال پگرچا به یا و شود داده نشان یشنماصفحه روی

 

 

 

 

 
 

 عبارتند از : اسکنر یک انتخاب در مهم پارامترهای

 نحوه و سخت دیسک آزاد مقدار حافظه RAM حافظه میزان پردازنده سرعت اسکنر انتخاب در:  سازگاری -1

 شد.با داشته سازگاری یاسکنر انتخاب با تا گیرد می قرار بررسی مورد بایستی کامپیوتر اسکنر به اتصال

 رنگی یربرداریتصو قابلیت یا و سفید و یاهس یربرداریتصو قابلیت است ممکن اسکنرها:  بودن رنگی قابلیت -2

 بهتراست ندارند کاربرد خیلی که. کنندیم برداری یرتصو سفید و یاهس صورته ب دستی اسکنرهای. باشد داشته را

 تصاویر اگر و کنندیم یربرداریتصو یباالتر یفیتک با را رنگی تصاویر چون. شود استفاده رنگی یاسکنرها از

 باالیی کیفیت با تصاویر این از و گیرند قرار سفید و یاهس حالت از توانندیم رنگی اسکنرهای باشند، سفید و یاهس

 .کنند یربرداریتصو

 شتربی وضوح برای. شودیم مشخص یربرداریتصو هنگام در( Dpi برحسب) اسکن دقت یا وضوح:  وضوح -3

 : شودیم توجه آن در زیر نکات به اسکن

 .یابد افزایش اسکنر توسط یربرداریتصو زمانمدت باید -

 دهد.یمیک اسکنر را نشان  (10-7شکل )



 ذخیره بتواند را شده یربرداریتصو Pixel تعداد تا باشد بزرگ کافی اندازه به باید اسکنر استفاده مورد حافظه -

 دارای Epson کت شر از Ophto 126 رنگی راسکن مثالً شودیم ذکر افقی و عمودی صورت هب پارامتر این .کند

 باشد.یم 1200* 2400 وضوح

 باشد.یم A4 بصورت اسکنرها در اغلب قبول مورد کاغذ طول:  کاغذ طول -4

 باالترین تا حداکثر را وضوح و دقت توانیم موجود یافزارهانرم از استفاده با:  تشخیص قابل دقت ینباالتر -5

 .ادد افزایش تشخیص قابل دقت

 یفیتاز ک دهش اسکن تصویر یابد افزایش تشخیص قابل یهارنگ تعداد هرچه:  تشخیص قابل یهارنگ تعداد -6

 .است برخوردار باالتری

 کیفیت از شده کناس یرتصو یابد افزایش تشخیص قابل هاییهسا تعداد هرچه:  تشخیص قابل هاییهسا تعداد -7

 .است برخوردار یباالتر

 یهابرنامه میان قرارداد این در. است شده بسته... و HP یهاشرکت میان قرارداد این:  1INTWA قرارداد -8

. باشد داشته افزارسخت بر نظارت بتواند سیستم افزارنرم تا. است شده یجادا ارتباط یک اسکنرها و کاربردی

 .کند تبعیت پیمان این از است بهتر انتخابی اسکنر

 (پالتررسام )آشنایی با 

 هاییمترس دیگر یا گرافیکی تصاویر چاپ برای معمول طور به که است ویژه خروجی دستگاه یک سامر

 با کار این عمولم طور به و است هاشکل سایر و دایره خط، رسم به قادر رسام. رودیم کار به یشنماصفحه

 و است زیاد بسیار هایمترس تهیه در رسام دقت .گیردیم صورت بزرگ کاغذی صفحه یک روی قلم یک حرکت

 طور به مذکور یافزارهانرم. رودیم کار به( کامپیوتر کمک به طراحی) CAD یافزارهانرم با اغلب بنابراین

 توانیم قلم حالت تعویض با هارسام بیشتر در. رودیم کار به معماری و فنی هاییمترس تهیه برای معمول

  .کرد تهیه رنگی گرافیکی تصاویر و هایمترس

 ابعاد به کاغذهایی حداکثر چاپگرها که آنجایی از .شودیم استفادهنمودارها  وها نقشه چاپ برای بیشتر رسام از

A3  هاییخروج تولید منظور به لذا است نیاز این از بیش ابعاد به یکشنقشه کارهای در و کنند چاپ توانندیمرا 

 که ییهارسام. شوندیم تقسیم گروه دو به قلم نداشتن یا و داشتن ساسا بر هارسام. شودیم استفاده هارسام از بزرگ

                                                           
1 - Technology Without An Interesting Name 



 ویژه پوشش با خاصی کاغذ از آنها در که ییهارسام وPen plotter  کنندیم استفاده خروجی رسم برای قلم از

 شوند.یم نامیده الکترواستاتیک کنندیم استفاده

 عبارتند از : (پالتر) امرس واعان

 افشانجوهر یهارسام -1

 قلمی یهارسام -2

 الکترواستاتیکی یهارسام -3

 بوده بزرگتر اندازه در البته ی،معمول جوهرافشان چاپگرهای همانند ،هارسام گونه این : جوهرافشان یهارسام -1

 .هستند حروف و اشکال ترسیم به قادر و

 شفاف، یارسانه یا کاغذ روی را خطوط ،رنگی قلم چند یا یک از استفاده با ،هارسام گونه این :قلمی  یهارسام

 ترسیم مفرد صورته ب را کارکتر هر بایستیم زیرا نیستند مناسب متن تهیه برای هارسام گونه این. کنندیم رسم

 قلم تعویض بدون چون داشت، خواهند ماشینی ظاهری کاراکترها ضمن، در. است یرگوقت کار این که کنند،

 .(تریمیقد انواع در بخصوص) داد تغییر را خطوط ضخامت توانینم

 پر مفرد یهانقطه رسم با سادگی به تواندیم رسام نیست، مهم چندان قلم ضخامت که بزرگتر یهاقالب در اما

 هاییمترس آسانی به توانند می هارسام گونه این حقیقت در. دهد ارائه خوبی بسیار پیکسلی هاییکگراف شمار،

 .دهند انجام را بزرگ

 جوهر پودر و ساکن الکتریسیته بار از لیزری چاپگرهای همانند ،هارسام گونه این :یالکترواستاتیک یهارسام -3

 رسم کاغذ روی را الکتریکی باردار یهانقطه از الگویی ابتدا هارسام گونه این ،ترساده بیان به. کنندیم استفاده

 .دهندیم حرارت ار آن و کرده استفاده جوهر پودر از آنگاه کرده،

 که کرد تهیه ییهارسم توانیم ترتیب این به و رودیم کار به هارسام بیشتر در هاقلم انواع شد گفته که همانگونه

 فرآیند یک طریق از قلم انتخاب واقعی، ترسیم همانند. هستند هارنگ و هاضخامت انواع دارای خطوط آنها در

 رسام هر نیست، قلم دستی نصب به لزومی بنابراین. (CAD برنامه یعنی) کندیم اعمال یابرنامه که شودیم کنترل

 قلمی دوازده حتی یا هشت انواع اما هستند قلمی شش بیشتر اما باشد داشته یچهارقلم مجموعه یک باید کمدست

 .دارد وجود نیز

 مجموعه و رسام خروجی سرعت که آنجا از ،شودیم وصل کامپیوتر به سری درگاه طریق از رسام مواقع اکثر در

 .است مهم نیز ینجاا در سری یهادستگاه سایر همانند. است مناسب انتقال شیوه این استکم  برداری یهافرمان

 .باشند داشته یکسانی یاداده انتقال سرعت و کند پیروی مشابه پروتکل از هگیرند و فرستنده های مولفه که



 که باشد داشته HPGL فایل یک کاربر یا و کند تولیدHPGL  های فایل بتواند که باشد اختیار در یابرنامه اگر

 سازیهشب. کرد استفاده رسام سازیهشب از توانیم نباشد دسترس در رسام دستگاه اما بیاورد کاغذ روی بخواهد

 کند تبدیل پیکسل بر مبتنی گرافیک به و بخواند را HPGL های فایل تواندیم که است کوچک برنامه یک رسام

  .است اختیار در نیز یا عمومی رایگان صورت به هابرنامه گونه این. باشد چاپ قابل یانقطه ماتریس چاپگر با که

 

 

 

 

 

 

 

 Speakerآشنایی با 

 یک عنوان به که است بلندگو اسپیکر، پارسی معادل .است شده گرفته انگلیسی Speaker اصطالح از اسپیکر

 را رایانه در موجود صوتی یهاپرونده صداهای دهدیم اجازه ما به که شودیم شناخته رایانه خروجی وسیله

 چطور آن از شما که این به بسته. دارد وجود رایانه افزارسخت بازار در متفاوتی بسیار های بلندگو امروزهبشنوید. 

 کنید انتخاب را خود نیاز مورد بلندگوی باید باشد، برخوردار ای اندازه یا کیفیتی چه از و کنید استفاده خواهیدیم

 .کنید متصل خود رایانه به و

 

 

 

 

 

 
 

 دهد.یمیک رسام پالتر را نشان  (11-7شکل )

 دهد.یمدار را نشان  USBپورت دارای  Speakerیک  (12-7شکل )



 از برخی اما بیاندیشید بلندگو یک اضافه هاییتقابل به نیست نیاز ،شودیم کامپیوتری بلندگوهای بحث وقتی

 : کنید دقت هاآن به باید که هستند هایژگیو

 ؟دارد تریبل و بیس کنندهکنترل بلندگو آیا -

 دارد؟( Mute) سکوت دکمه -

 دارد؟ وجود AUX ورودی مجزا صورت به mp3 کنندهپخش یک اتصال برای آیا -

 چطور؟ دور راه از کنترل -

 حتی قیمت گران یهامدل از بسیاری و. نیست جانبی تجهیزات وجودی دلیل الزاماً بلندگو یک بودن گران

Remote قدرت باید راسپیک خرید هنگام در .ندارند هم کنترل RMS درست، فنی میزان یک عنوان به را اسپیکر 

 به RMS قدرت یک فراگیر، صدای با اسپیکر هاییستمس برای .بگیرید نظر در اسپیکر مداوم قدرت بیان برای

 .است مناسب کامپیوتر اسپیکر برای وات 40 حداقل میزان
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