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1. Computer

بدىهى است در جهان امروز که »عصر اطاّلعات« نام گرفته است، کسب اطاّلعاتى ساده و فراگىر از علم راىانه ضرورى است؛ 
لذا در اىن فصل قصد دارىم با پاىه و اساس، اصول و ابعاد گستردٔه اىن علم آشنا شوىم. به دلىل گستردگى مطالب مورد بحث، بسىارى 
از آنها در حّد معرفى و آشناىى مطرح شده اند و در صورت نىاز، توضىحات بىشتر به فصل هاى بعدى موکول شده است. عناوىن مباحث 

مطرح شده در اىن فصل را در نمودار زىر مشاهده مى کنىد: 

ل او

مفاهىم کّلى علم راىانه

خش اول 
پــردازش داده 

بخش دوم
سىستم اّطالعـاتـى

بخش سوم
ارتباطات وتبادل  اّطالعات 

بخش چهارم
شبکـۀ جـهانـى اىنترنت 

بخش پنجم
تأثىرات راىانه در زندگى امروز

فصل
1
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امروزه به دفعات اصطالح پردازش داده را مى شنوىم، ولى به راستى منظور از پردازش داده چىست؟ آىا براى پردازش داده به 
ابزار خاّصى نىاز دارىم؟ چه ارتباطی بىن پردازش داده با راىانه وجود دارد؟ 

بخش اّول در ىک نگاه

پردازش داده 

مفهوم
انواع راىانه ها  پردازش داده و مراحل آن

ابرراىانه ها راىانه هاى بزرگ رىزراىانه هارىزکنترل کننده ها

 راىانه هاى قابل حمل راىانه هاى رومىزى

راىانه هاى جىبى راىانه هاى کىفى 

راىانه
 ابزارى براى پردازش داده

پردازش داده
بخش اّول
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مفهوم پردازش داده و مراحل آن 

شما هر روز با مسائل گوناگونى روبه رو هستىد. براى حّل هر مسئله، چه روندى را طى مى کنىد؟ 
به مثال زىر توّجه کنىد: 

مثال 1: فرض کنىد خانواده اى 5% درآمد ماهىانٔه خود را پس انداز مى کند. در صورتى که درآمد ماهىانٔه اىن خانواده به طور 
متوسط، در حدود 000, 870 تومان باشد؛ چگونه پس انداز سالىانٔه اىن خانواده را محاسبه مى کنىد؟ 

براى حّل اىن مسئله، الزم است شما موارد زىر را تعىىن کنىد: 
 هدف مسئله چىست؟ 

 چه اطاّلعات اّولّىه اى دارىد؟ 
 چه اطاّلعاتى را مى خواهىد به دست آورىد؟ 

 چه عملّىاتى را مى باىست روى اطاّلعات اّولىه انجام دهىد تا به پاسخ مطلوب برسىد؟ 
عملىات الزم براى حّل اىن مسئله چنىن است: 

 
                                                                        پس انداز سالىانٔه خانواده )تومان(    

براى تعىىن پاسخ مسئله ممکن است شما با خواندن ىا شنىدن اطاّلعات اّولّىٔه مسئله، عملّىات حّل مسئله را در ذهن خود ىا روى 
کاغذ انجام دهىد و سپس پاسخ آن را بىان کرده ىا روى کاغذ بنوىسىد. 

مثال فـوق، نمونه اى از فـراىند پردازش داده1 است. پردازش داده شامل سه مرحلٔه درىافت ورودى2، پردازش3 و خروج 
اّطالعات4 است. 

مراحل پردازش داده براى اىن مسئله را به صورت زىر نماىش مى دهىم: 

شکل 1ــ1 

1. Data Processing                                  2. Input                                3. Process                         4. Output

داده و دستورالعمل، ورودى هاى فراىند پردازش اند.
توّجه داشته باشىد که دستورالعمل ها همىشه از نوع محاسباتى نىستند و گاهى از نوع منطقى )مقاىسه( هستند. 

در بخش ىازدهم، مطالب بىشترى در اىن زمىنه خواهىد آموخت.

522 ,000
870,000× =43, 500

43 ,500×12 = 522,000
0/05870,000

0/05

  محاسبۀ حاصل ضرب درآمد ماهانۀ خانواده در 5%
   محاسبۀ   حاصل ضرب پس انداز ماهانه  در   عدد 12 

و

     اّطالعات خروجى                                                              پردازش                                                      دادۀ ورودى

دستورالعمل ورودى

870 ,000 *0/0 5   43,  500
43,   500 * 12    522,000
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 اطّالعات اوّلیّۀ موردنیاز، پیش از انجام عملیّات، داده1 نامیده می شود. 
 عملیّات ریاضی و منطقی که روی داده ها براساس دستورالعمل ها انجام می شود تا خروجی 

مطلوب تولید شود، پردازش داده نام دارد. 
 دادۀ پردازش شده، اطّالعات3 نامیده می شود. 

 به سه مرحلۀ »دریافت ورودی«، »پردازش« و »خروج اطّالعات«، مراحل پردازش داده 
می گویند. 

شکل 2ــ1

واحد پردازندۀ مرکزى  

واحد ورودى واحد خروجى

واحد حافظه

1. Data                                 2. Processing                           3. Information                                4.  Computer                         

در مورد عملکرد واحدهاى مختلف راىانه، در فصل دوم توضىح خواهىم داد. 

فّعالّىت 1

مثال هاىى از پردازش داده در زندگى روزمّرهٔ خود بىابىد و مراحل و اجزای پردازش را در آنها مشّخص کنىد. 

راىانه  ، ابزاری برای پردازش داده

مسائلى که امروزه بشر با آنها روبه روست حاوى اطاّلعات فوق العاده زىاد و محاسبات پىچىده و حجىم است. لذا بشر بـه فکر 
ساخت ابزارى افتاد که بتواند حجم وسىعى از اطاّلعات را درخود ذخىره کرده و با سرعت زىاد آنها را پردازش کند. اىن ابزار، راىانه4 

نام دارد. 
ـ  1واحدهاى  راىانه، وسىله اى سرىع و دقىق براى پردازش داده است، که براى انجام مراحل فوق، قسمت هاى مختلفى دارد. شکل  2ـ
اصلى راىانه را نشان مى دهد. در واقع، راىانه اطاّلعات اّولىه و دستورالعمل هاىى را که مى باىست بر روى اىن اطاّلعات انجام شود را 
از طرىق واحد ورودى درىافت مى کند. اىن اطاّلعات در واحد حافظه ذخىره مى شوند. سپس پردازش موردنظر در واحد پردازندۀ 

مرکزى، روى آنها انجام مى شود و خروجى مطلوب از طرىق حافظه به واحد خروجى ارسال مى شود. 
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وساىل محاسباتى نظىر چرتکه که ىک وسىلٔه محاسبه 
به کمک شمارش است، از دىرباز مورد توّجه بوده است.

نوىن،ابزارهاى  راىانه هاى  پىداىش  از  قبل  تا  ولى   
محاسباتى با منظورهاى وىژه توّسط بشر ساخته شده و مورد 
استفاده قرار گرفته است. از نخستىن ابزارهاى محاسباتى وىژه 
)راىانٔه تک منظوره( ابزارهاىى است که غىاث الدىن جمشىد 

کاشانى رىاضىدان اىرانى ابداع کرده است. 
کاشانى دو وسىله به نام هاى »لوح اتّصاالت« و »طبق 
المناطق« ساخته بود که براى محاسبات نجومى از آنها استفاده 
مى شد. وى شرح چگونگى استفاده از اىن ابزارهاى محاسباتى 

را در کتاب »نزهة الحدائق« نگاشته است. 

انواع راىانه ها

تقسىم  مختلف  نوع  به چهار  کلّى  به طور  راىانه ها  مى گىرد.  آنها صورت  پردازش  قدرت  براساس  معموالً  راىانه ها  طبقه بندى 
مى شوند: رىزکنترل کننده ها، رىزراىانه ها، راىانه هاى بزرگ و ابرراىانه ها. 

رىزکنترل کننده1 ها: راىانه هاى بسىار کوچک و تک منظوره اى هستند که در ساخت وساىلى مانند ماشىن لباسشوىى و تلفن هاى 
همراه به کار مى روند. رىزکنترل کننده ها توسط دستورالعمل هاى خاصى برنامه رىزى مى شوند. 

رىزراىانه2 ها: رىزراىانه ها ىا راىانه هاى شخصىPC( 3( پرکاربردترىن و متداول ترىن نوع راىانه ها هستند و به طور گسترده در 
منازل، مدارس و هر نوع محىط کارى از آنها استفاده مى شود. 

راىانه هاى بزرگ4: اىن دسته از قدىمى ترىن انواع راىانه ها هستند و نسبت به کاربردشان در اندازه هاى مختلف ساخته مى شوند. 
راىانه هاى بزرگ بسىار گران قىمت اند و الزم است در شراىط دماىى کنترل شده نگهدارى شوند. از راىانه هاى بزرگ در سازمان ها، 

بانک ها، وزارت خانه ها و خطوط هواپىماىى استفاده مى شود. 
ابرراىانه5 ها: اىن راىانه ها سرىع ترىن و گران ترىن نوع راىانه ها هستند و براى مصارف خاّصى از قبىل: پىش بىنى وضع هوا، 

کاربردهاى فضاىى و نظامى به کار مى روند. 

شکل 3  ــ1

1. Microcontroller                                                       2. Microcomputers                                                 3. Personal Computers 
4. Mainframe Computers                                      5. Supercomputers                               

بىشتر بدانىم
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 1. Desktop                                                     2. Portable Computers

ب ــ ابر راىانهالف ــ راىانۀ بزرگ

شکل 4  ــ1

 شکل  5   ــ1ــ راىانۀ رومىزى

انواع رىزراىانه ها
راىانه هاى  به دو دسته،  معموالً  رىزراىانه ها  آنها مى پردازىم.  انواع  توضىح  به  راىانه  نوع  اىن  از  استفاده  دلىل گسترش  به 

رومىزى 1 و راىانه هاى قابل حمل2 تقسىم مى شوند. 
1ــ راىانه هاى رومىزى: اىن راىانه ها در مقاىسه با راىانه های قابل حمل از قىمت نسبتاً ارزان تر، قدرت و قابلّىت انعطاف  
باالتر برخوردارند؛ به همىن دلىل بىشتر مورد توّجه خرىداران رىزراىانه ها هستند. از طرف دىگر اىن راىانه ها به سادگى قابل ارتقا هستند 
ىعنی مى توان با اضافه نمودن مدارهاى الکترونىکى آماده در محل هاىى که در اىن راىانه ها تعبىه شده بر تواناىى و قابلّىت هاى آن ها افزود 

ـ 1(.   )شکل5 ـ
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2ــ راىانه هاى قابل حمل: اىن نوع راىانه ها، از لحاظ اندازه و وزن به گونه ای طراحی شده اند که در کىف، جىب و ىا دستان 
کاربران می توانند به راحتی حمل شوند و بدون محدودىت مکانی در اختىار آنان باشند. راىانه های قابل حمل انواع متفاوتی دارند که 

به چند نوع از آنها اشاره می کنىم:
نوت بوک1: اىن راىانه از لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری 
و قدرت پردازش، کامالً مشابه راىانه های رومىزی اند، ولی اندازٔه 
آنها طوری است که به سادگی در ىک کىف جای می گىرند. وزن 

اىن راىانه ها، بىن ١ تا ٤ کىلوگرم می باشد.

شکل  6 ــ1

Smart phone ــ٣                             tablet ــ٢                         Notebook  ىا  Laptop ــ١

تب لت2: در اىن نوع از راىانه ها، ورود اطالعات، به وسىله 
صفحه لمسی است و فاقد صفحه کلىدند. قدرت پردازش آنها، 
نسبت به راىانه های شخصی کمتر است. از وىژگی های بارز اىن 
راىانه ها می توان به شکل، اندازه و ارتباط بی سىم و قابلىت اتصال 

به اىنترنت، اشاره کرد.

تلفن همراه هوشمند3: در ساخت اىن نوع از راىانه های 
قابل حمل، سعی شده قابلىت های تلفن همراه در کنار تب لت در 
ىک دستگاه قرار گىرد. تلفن های همراه هوشمند، نسبت به تلفن های 
نماىش بزرگ تری برخوردارند و  از صفحه  همراه عادی معموالً 
صفحٔه نماىش آنها لمسی است. وزن اىن تلفن ها، حدودًا بىن ١٠٠ 

تا ٣٠٠ گرم و اندازه صفحه نماىش آنها بىن ٣ تا ٥ اىنچ است.

شکل  7 ــ1

شکل  8 ــ1
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ــ پردازش داده، ىکى از مراحل روند حّل مسئله است. 
ــ راىانه وسىله اى دقىق و سرىع براى پردازش داده است. 

ــ راىانه، اطاّلعات اّولىه و دستورالعمل هاىى را که مى باىست برروى اىن اطاّلعات انجام شود درىافت مى کند؛ سپس 
پردازش موردنظر را روى آنها انجام داده و خروجى مطلوب را تولىد مى نماىد.  

ــ طبقه بندى راىانه ها معموالً براساس قدرت پردازش آنها صورت مى گىرد. امروزه چهار نوع متفاوت راىانه وجود 
دارند: رىزکنترل کننده ها، رىزراىانه ها، راىانه هاى بزرگ و ابرراىانه ها. 

ــ رىزراىانه ها به دو دسته راىانه هاى رومىزى و راىانه هاى قابل حمل تقسىم مى شوند و بىش از انواع دىگر راىانه ها 
گسترش ىافته اند. 

صه
خال

داده است؟  1ــ کدام ىک از گزىنه هاى زىر، ورودى سىستم پردازش ِ
د( داده و دستورالعمل  ج( دستورالعمل   ب( اطاّلعات   الف( داده  

2ــ چه وساىلى را مى شناسىد که در آنها از رىزکنترل کننده ها استفاده شده است؟ 
3ــ براى هر ىک از مسائل زىر، موارد الف تا د را تعىىن کنىد:

ج( اطاّلعات خروجى           د( پردازش مناسب  الف( هدف مسئله              ب( دادٔه ورودى     
مسئلۀ 1: مىانگىن سه عدد 5 ، 13 و ٦ را به دست آورىد. 

مسئلۀ 2: سه کلمٔه »راىانه«، »پردازش« و »پردازنده« را برحسب حروف الفبا مرتّب کنىد. 
مسئلۀ 3: رىشه هاى معادلٔه درجٔه دوم 3x2  2x  1  0 را به دست آورىد. 

4ــ مراحل پردازش داده را براى هر ىک از موارد زىر مشّخص کنىد: 
الف ــ محاسبٔه مبلغ پرداختى در قبض تلفن 

ب ــ برداشت پول با استفاده از عابر بانک 
ج ــ تهّىٔه ىک گزارش علمى

5  ــ آىا مىزان استفاده از راىانه هاى قابل حمل افزاىش ىافته است؟چرا؟ 

ــ دربارهٔ سىر تکامل ابزارهاى پردازش داده تحقىق کنىد.

پرسش و تمرین

تــحقیق


