
هدف هاي رفتاري 

پس از آموزش اين فصل، هنرجو مي تواند  : 

1ـ رايانه  را تعريف كند.

2ـ اصطالحات پايه رايانه را تعريف نمايد.

3ـ توانايي ها و كاربردهاي رايانه  را شرح دهد.

4ـ جايگاه رايانه در زندگي امروز انسان را شرح دهد.

5ـ انواع رايانه را توضيح دهد.

6ـ اجزاي رايانه شامل نرم افزار و سخت افزار را شرح دهد.

7ـ اجزای سخت افزار يک رايانه شخصی را بيان نمايد.

8  ـ تفاوت فناوری اطالعات و فناوری اطالعات و ارتباطات را بيان نمايد.

فصل1مفاهیم پایه رایانه
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آيا پديده حیرت انگیز ديگری باقیمانده است؟
در  است.  پيوسته  وقوع  به  انقالب  يک  ديجيتال  فناوری های  دنيای  در  می رسد  نظر  به 

برخی دانشگاه ها، دانشجويان می توانند روند شستشوی لباس هايشان را در خشکشويی 

خوابگاه به وسيله كامپيوترشان مشاهده كنند. بعضی دندان پزشکان برای بيماران مادامی كه 

بر روی صندلی دندانپزشکی قرار دارند، امکان چک كردن نامه های الکترونيکی شان را 

فراهم می سازند. تلفن های همراه، دوربين ها، تلويزيون ها و كامپيوترهای شخصی، همگی 

در يک دستگاه كوچک بدون سيم و ديجيتالی متمركز شده اند. شما می توانيد با خريد يک 

دستگاه شبيه ساعت مچی، دمای هوا را چک نماييد، از سر تيتر اخبار آگاه شويد، پيام های 

شخصی را دريافت كنيد و به كنترل كارهای زمانبندی شده بپردازيد، در عين حال با وجود 

ساعت مچی، از زمان هم آگاه شويد. اسکی بازان می توانند با خريد يک ژاكت اسکی كه 

دربرگيرنده يک هدفون و ميکروفن بی سيم می باشد، عالوه بر محافظت در هنگام اسکی، 

به چت كردن هم بپردازند. يخچال های اينترنتی عالوه بر آماده سازی يخ و نگهداری 

از آذوقه ها، اجازه می دهند شما اطالعات تماس افراد را به صورت الکترونيکی در آنها 

نگهداری كنيد، به تماشای تلويزيون بپردازيد، به موسيقی گوش دهيد، پيام های كوتاه را 

چک نماييد، پست الکترونيکی ارسال نماييد و در وب گشت بزنيد. خانه های هوشمند 

فضاهايی هستند كه مالکشان را قادر می سازند تا رنگ ديوار و پنجره را به دلخواه تغيير 

دهد، موسيقی را پخش كند، ترموستات ها را كنترل كند، آب پاش های آبياری باغچه را 

تنظيم نمايد، ايمنی و امنيت را نظارت نمايد و از داخل خودرو، درب ها را باز كند.

بعضی از اين وسايل ممکن است احمقانه به نظر برسد. برای مثال، چه كسی واقعاً به 

يک يخچال با تکنولوژی بسيار باال نياز دارد؟ يکی از داليل می تواند بهره وری باال و 

صرفه جويی انرژی باشد. در بعضی كشورهای دارای مشکل در حوزه انرژی برق، مانند 

ايتاليا، تجهيزات شبکه می تواند تقاضای انرژی برق را تنظيم و نظارت كند. مهمتر از آن، 

اين گونه وسايل كافيست كه نشان دهد ما در عصر فراگيرنده يا حضور همه جايی رايانه 

به سر می بريم. دنيا به فراسوی كامپيوترهای كوچک كه بر روی ميز يا حتی زانو قرار 

1ـ1ـ مقدمه 

شکل 1ـ1
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می گيرند، حركت كرده است. امروزه وسايل بی سيم دستی و تلفن های همراه هوشمند )منظور وسايل مورد استفاده در 

فرودگاه ها، كتابخانه ها و كافی شاپ ها نيست( به ما اين امکان را می دهند كه به اطالعات در هر زمان و در هر جايی 

دسترسی پيدا كنيم و اين اطالعات، تنها اطالعات عمومی  نيستند، بلکه اطالعات مشخصی نظير اسناد، قرار مالقات ها، 

تصاوير، موزيک ها، مانده حساب، موضوعات مالی و هر آنچه كه برای ما اهميت دارند، می باشد.

بخش مركزی و قلب تپنده اين مفهوم، »اينترنت« می باشد. اينترنت1 مجموعه ای از اطالعات پراكنده است كه بر روی 

كامپيوترهای سراسر دنيا قرار دارد و معموالً به وسيله اتصاالت سرعت باال در دسترس می باشد. متخصصان عقيده 

دارند هر آن چيزی كه فعاًل بر روی كامپيوترهای شخصی قرار دارد، بر روی اينترنت خواهد رفت كه اين موضوع به 

ما تحرک پذيری بيشتری خواهد داد و باعث می شود اينترنت به زندگی ما الصاق شود.  

ما به عنوان يک انسان، با اين حجم زياد اطالعات كه در هر جا و در تمام زمان ها در دسترس است، چه بايد بکنيم؟ 

می توانيم دورنمای آينده را رصد كنيم. يکی از اين نتايج حجم زياد اطالعات، سربار اطالعاتی است. يک گزارش 

دانشگاه بركلی كاليفرنيا، تخمين زده است كه در سال 2003 ميالدی نسبت به دو سال قبل آن، 30 درصد اطالعات 

بيشتری توليد شده است. نتيجه ديگر، كاربرد كمتر مغز برای حفظ كردن می باشد. شماره تلفن های آشنايان و اطالعات 

ديگر تماس بر روی شماره گيری سريع تلفن همراه يا كامپيوترهای جيبی ذخيره می شود و پايگاه داده های الکترونيکی، 

»چند  فعاليت  مفهوم  عادی  غير  و  خروشان  موج  جريان  سوم،  نتيجه  می دهد.  افزايش  فناوری  به  را  ما  وابستگی 

وظيفه ای«2 می باشد. مردم به طرز بااليی در انجام چند كار در يک زمان تبحر می يابند، مانند انجام دادن كار منزل 

همزمان با صحبت با تلفن، تماشای تلويزيون، پاسخ دادن به ايميل ها و جست  و   جوی در وب، اگرچه كارايی مغز كاهش 

می يابد، چون مغز تنها می تواند در يک زمان بر روی يک موضوع تمركز كند. نتيجه چهارم، كه نتيجه بسياری از مردم 

به  ويژه جوانان هست، عدم مراقبت در حريم خصوصی می باشد. آنها اطالعات آماده آنالين را به كار می برند و درباره 

نظارت و مراقبت الکترونيکی اهميتی نمی دهند. پنجمين نتيجه اين است كه وسايل قابل حمل هوشمند می تواند جوامع 

هوشمند ايجاد كند. گروهی از مردم می توانند در انجام فعاليت های جامعه با يکديگر مشاركت كنند، در روش هايی كه 

قباًل هرگز ميسر نبوده است و حتی آنها همديگر را نمی شناسند. اين روند چالش منحصر بفردی كه چرا شما اطالعات 

را ياد می گيريد و مديريت می نماييد، اقامه می نمايد. يک هدف مهم اين كتاب فراهم كردن ابزارهايی برای انجام چنين 

كارهايی می باشد و در انتهای اين فصل آنها را توضيح می دهيم.

در اين فصل، ما بحث مربوط به چگونگی مفيد بودن يادگيری كامپيوتر برای شما و اثرگذاری اينترنت و كامپيوتر 

بر  روی زندگی  تان را شروع می كنيم. سپس در مورد تلفن های همراه، اينترنت، وب و جنبه های ديگر دنيای مجازی 

1ـ در متن های تخصصی Net يا net هم ناميده می شود.
Multitasking ـ2
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صحبت می كنيم. در مرحله بعدی، تنوع كامپيوترهای موجود را توصيف می كنيم. سپس سه مفهوم كليدی را در رابطه 

با چگونگی كار يک كامپيوتر و اجزای كامپيوتر شخصی، اعم از سخت افزار و نرم افزار، توضيح می دهيم. در انتها، اين 

فصل را با توصيف سه جنبه توسعه كامپيوتر و سه جنبه توسعه ارتباطات، به پايان می رسانيم.

2ـ1
چگونه يادگیری کامپیوتر برای شما مفید واقع می شود؟

مفهوم کامپیوتر بلدی چیست و پیامدهای عملی آن چه خواهد بود؟

بدون شک اكنون برای اكثر ما فناوری اطالعات شبيه پوست دوم می شود. يک بعد از هوش ما و حتی احساس، كه 

تقريبًا يک دنيای موازی از »بعد ديجيتالی« را خلق می كند. شايد شما كامپيوترها را برای مدت طوالنی و به روش های 

گوناگون به كار برده باشيد و شايد هم نه. در هر دو حالت، اين كتاب اميدوار است با كمک به شما در كسب مهارت 

در حل مشکالت كامپيوتر، پاداش عملی مهمی بدهد كه اين موضوع »كامپيوتر بلدی« ناميده می شود. كامپيوتر بلدی 

بدين معناست كه شما بدانيد كامپيوترها چه كاری می توانند انجام دهند و چه كاری نمی توانند. دانستن اين است كه 

آنها چگونه می توانند برای شما مفيد واقع شوند و چگونه ممکن است به شما آسيب برسانند. دانستن اين است كه شما 

چه هنگامی می توانيد مسائل خود را با كامپيوتر حل كنيد و چه هنگامی بايد درخواست كمک نماييد.

برخی از پيامدهای عملی آن به شرح زير است:

چگونه تصمیمات بهتری در خريد کامپیوتر اتخاذ کنید.
اهميت ندارد كه چقدر قيمت كامپيوترها پايين می آيد، شما مجبوريد هميشه در هنگام خريد سخت افزار و نرم افزار 

درباره كيفيت و مفيد بودن آنها تصميم گيری كنيد. در اين فصل ما شما را با اجزای يک سيستم كامپيوتری و وظايف 

آنها و اينکه هريک چقدر قيمت دارند، آشنا می كنيم.

 شما ياد خواهید گرفت چگونه مشکالت معمولی کامپیوتر را برطرف نمايید.

از دوربين  انتقال عکس ها  يا چگونگی  افزار،  نرم  باالتر  تا خريد يک نسخه  كارتريج چاپگر گرفته  تعويض يک  از 

ديجيتال يا از تلفن همراه به رايانه، ما اميدواريم اين كتاب اعتماد به نفس الزم را به شما بدهد تا بر چالش های دايمی كه 
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از رايانه ها بر می خيزد، مبارزه كنيد و بدانيد چه هنگامی و چگونه مطالبه كمک نماييد.

 شما ياد خواهید گرفت چگونه تجهیزات تان را ارتقاء بخشید و آنها را با محصوالت جديد ادغام نمايید.

وسايل كوچک سخت افزاری و نرم افزارها به طور ثابت توسعه می يابند. يک كاربر ماهر می داند تحت چه شرايطی 

رايانه را ارتقاء بدهد، چگونه ارتقاء را انجام دهد و چه هنگامی يک دستگاه جديد خريداری نمايد.

 شما ياد خواهید گرفت اينترنت را به طور مؤثرتری به کار بگیريد.

دريايی از اطالعات كه بر روی اينترنت و ديگر منابع آنالين وجود دارد آنقدر عظيم است كه ممکن است يافتن بهترين 

مورد يا آنچه واقعًا مورد نياز است، يک فعاليت بسيار زمانبر باشد. ما اميدواريم به شما اكثر راه های قابل انجام چنين 

فرايندی را نشان دهيم.

در  از خودتان  گرفت چگونه  هید  خوا ياد  شما   

برابر تبهکاران آنالين محافظت کنید.

دنيای آنالين مخاطرات واقعی برای وقت و زمان، حريم 

دارد.  به همراه  از ذهن شما  اعتبار و بخشی  خصوصی، 

همان گونه كه بعداً توضيح خواهيم داد، هرزنامه نويسان، 

و  هويت  سارقان  ويروس،  ارسال كنندگان  هکرها، 

شركت ها و آژانس های سازنده بانک های اطالعاتی عظيم 

از اطالعات اشخاص، بخشی از اين خطرها محسوب می شوند. اين كتاب كمک می كند كه شما در برابر اين رفتارها، 

مهارت های الزم را كسب كنيد.

 

 شما خواهید دانست چه نوع هايی از کاربردهای کامپیوتر به پیشرفت شغل شما کمک می کند.

حتی باالترين مديران اجرايی اكنون از كامپيوترها استفاده می كنند، همانگونه مردم در مشاغل گوناگون از پليس گرفته 

تا سياستمداری، از داروسازی تا موسيقی، از خرده فروشی تا سرگرمی از آن استفاده می نمايند. اميدواريم با ايده هايی 

درباره چگونگی سودمندی تکنولوژی برای شما در حرفه انتخابی تان از اين كتاب جدا شويد. 

    5

شکل2ـ1
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3ـ1
فناوری اطالعات و زندگی شما: اکنون و آينده

تأثیر  مشاغل  و  دولت  فراغت،  اوقات  پول،  بهداشت،  آموزش،  بر  و چگونه  اطالعات چیست  فناوری 

می گذارد؟ 

البته اين كتاب راجع به رايانه هاست، اما نه فقط درباره رايانه ها، بلکه درباره ارتباط رايانه ها با يکديگر نيز می باشد. 

هنگامی كه كامپيوتر و فناوری ارتباطات با هم تركيب می شوند، نتيجه فناوری اطالعات می شود. فناوری اطالعات1 يا 

IT، يک عبارت كلی است كه هر گونه فناوری كمک كننده به توليد، دستکاری، ذخيره، ارتباط و يا توزيع اطالعات را 

توصيف می كند. 

IT، رايانه را با خطوط پر سرعت ارتباطی حمل كننده داده، صدا و تصوير ادغام می كند. مثالی از فناوری اطالعات، 

رايانه های شخصی است، اما اشکال جديدی از تلفن های ثابت، تلويزيون ها، تجهيزات برقی و دستگاه های متنوع جيبی 

را هم در بر می گيرد.

 

دو بخش IT: رايانه ها و ارتباطات
چگونه من فناوری اطالعات و فناوری ارتباطات را تشخیص دهم؟

توجه كنيد كه فناوری اطالعات از دو بخش بسيار مهم تشکيل می شود، رايانه ها و ارتباطات.

 فناوری رايانه: شما مطمئنًا رايانه را ديده ايد و يا حدس می زنيم كه از آن استفاده نموده ايد. با وجود اين اجازه دهيد 

آن را تعريف كنيم: يک رايانه يک ماشين قابل برنامه ريزی و چند منظوره )چند كاربردی( است كه داده ها را دريافت 

می كند ـ داده های خام و اعداد ـ و پس از پردازش يا دستکاری، آن را به اطالعات قابل استفاده ما تبديل می نمايد. برای 

مثال كارنامه ها، مجموع حساب ها و گزارش ها. هدف آن تسريع حل مسئله و افزايش بهره وری می باشد. 

فناوری ارتباطات: بدون شک شما فناوری ارتباطات را برای سال ها به كار برده ايد. فناوری ارتباطات كه فناوری 

مخابرات راه دور هم ناميده می شود، از وسايل الکترومغناطيس و سيستم های گوناگون برای ارتباطات مسافت های 

طوالنی تشکيل شده است. مثال اصلی در اين زمينه تلفن، راديو، تلويزيون های دولتی )فراگير( و و تلويزيون های كابلی 

)خصوصی( می باشد. در سال های اخير، رايانه ها هم به ارتباطات اضافه شده اند و اين همان زمانی اتفاق می افتد كه 

مردم روی اينترنت به صورت آنالين هستند. در اين محتوا، آنالين به اين معنی است كه يک كامپيوتر يا وسيله اطالعاتی 

Information Technology ـ1
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ديگر به يک شبکه متصل شده تا اطالعات و سرويس ها را از كامپيوتر يا وسيله ارتباطی ديگری بدست آورد. يک شبکه، 

يک سيستم ارتباطی است كه از اتصال دو كامپيوتر يا بيشتر به وجود می آيد. اينترنت يک شبکه بسيار بزرگ می باشد. 

هم اكنون فناوری اطالعات روی زندگی شما به طريق موجود تأثيرات بسيار زيادی می گذارد و حتی در آينده، بيشتر 

هم تأثير خواهد گذاشت. در ذيل به بررسی اين تأثيرات می پردازيم:

آموزش: نويد يادگیری با تعامل بیشتر سیستمی و فردی شدن
چگونه فناوری اطالعات در آموزش به کار گرفته می شود؟

در دانشگاه اينديانا، پروفسور مليسا وايد، از يک صفحه كليد بی سيم كوچک متصل به يک كامپيوتر برای قادر ساختن 

دانشجويان به پاسخ به سؤاالت، و با فشار دادن دكمه هايی به جای بلند كردن دست، استفاده می كند. نتيجه روی يک 

صفحه در جلوی كالس ظاهر می شود. خانم وايد با بررسی پاسخ سؤاالت چندگزينه ای دانشجويان، متوجه می شود آيا 

آنها نکات درس را درک كرده اند يا خير. سپس در تدريس خود، تنظيمات الزم را انجام دهد. او می گويد »من می توانم 

بی درنگ ببينم مثاًل سه چهارم كالس موضوع درس را نفهميده اند«. 

 Microsoft PowerPoint در كنار كاربرد اينترنت برای تدريس، امروزه مربيان كالج ها از نرم افزارهای ارائه مطالب نظير

)يا  آنها تخته سياه  استفاده می كنند. در مجموع  بر روی تخته كالس  نمايش جذاب تر موضوعات درسی  به منظور 

سفيد!( معمولی و نرم افزارهای مديريت تدريس را برای ارائه موضوعات درسی، زمانبندی طرح درس، امتحانات و 

اعالم نمرات به  كار می برند. يکی از بيشترين زمينه های توسعه در همه سطوح آموزشی، توسعه آموزش از راه دور يا 

ـ     e )نامی كه به برنامه های آموزشی آنالين داده شده است( می باشد كه در يک كشور توسعه يافته، بيش   Learning

از 3/2 ميليون دانش آموز را به خود جذب كرده و ساالنه بيش از 20% رشد می كند. آموزش از راه دور، اثرات جالبی 

به همراه داشته است، برای مثال انتقال آموزش از مدرسه به خانه، كه به وسيله آن، بچه ها در منزل معموالً به وسيله 

والدين آموزش می بينند و اين موضوع با تکيه بر منابع اينترنتی، عصر جديدی را آغاز نموده است. آموزش از راه دور 

همچنين عامل توسعه مؤسسات غير انتفاعی در سطح دانشگاهی بوده است كه 8% دانشجويان تمام وقت را به خود 

جذب كرده اند.

آموزش از راه دور می تواند در كاربردهای متنوعی نظير آموزش ابتدايی، درس های فنی و حرفه ای، دبيرستان های واقع 

در مناطق دور دست كشور، دانشجويان مرتبط با استاد راهنمايی كه در نقطه ای ديگر از كشور قرار دارند، و كمک به 

اساتيد پر مشغله به منظور كسب درآمد در تجارت برای ساعات آزاد، بکار گرفته شود. اما توانايی فناوری اطالعات 

در آموزش تازه در ابتدای راه است، در آينده ما نرم افزارهايی به نام »سيستم های هوشمند تک شاگردی« خواهيم ديد 
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كه به نوعی معلم خصوصی دانش آموز )برای هنگامی كه دانش آموز به درس توجه نداشته است( خواهد بود. مثاًل اين 

نرم افزار نه تنها به دانش آموزان دبيرستانی كمک می كند تا مهارت خود در رياضيات را بهبود بخشند، بلکه همچنين 

آنها را به لذت بردن از موضوعی كه قباًل از آن تنفر داشتند، ترغيب می كند. در دانشگاه، بيشتر دانشجويان ممکن است 

بازی های شبيه سازی شده تعاملی را به منظور به كارگيری دانش  شان در انواع مسايل و مشکالت دنيای واقعی 

بکار برند. كارمندان شركت های بازاريابی به عنوان برنامه های آموزشی، خودشان را با آواتارها در يک مکالمه خيالی 

محک بزنند. )آواتار، شبيه ساز انسان است كه اغلب به صورت بازی های ويديويی آنالين، همکاران و مشتريان فرضی 

را شبيه سازی كرده و بهترين بخش های آموزش مبتنی بر كامپيوتر را با تعامل رو  در  رو تركيب می نمايد(.

بهداشت: فناوری در خدمت سالم ماندن
چگونه کامپیوتر در بهداشت و پزشکی به کار گرفته می شود؟

يک ورزشکار در مسابقات خطرناک قايقرانی در آب  های آزاد، در دريای طوفانی دچار حادثه می شود و بازوی او دچار 

عفونت خطرناكی می گردد كه نياز به عمل جراحی فوری را اجتناب ناپذير می سازد. اما اين ورزشکار با كمک گام به 

گام آموزشی پزشک جراح كه از طريق ايميل بر روی لپ تاپ خورشيدی خود دريافت می كند، عمل بازوی خودش 

را انجام داده و نجات پيدا می كند.

داستان اين ورزشکار واقعی، يک مثال دردناک از »پزشکی از راه دور«1ـ مراقبت های پزشکی از طريق ارتباطات راه دورـ می باشد. در 

بعضی موارد، پزشکان در مناطق روستايی فاقد 

ديولوژی از راه  دسترسی به راديولوژی، از »را

 X دور« برای تبادل تصاوير كامپيوتری با اشعه

از طريق شبکه های تلفنی با پزشکان متخصص 

در مناطق شهری استفاده كرده اند. اكنون پزشکی 

از راه دور به يک سطح جديد و مهيج حركت 

می كند كه همان كاربرد دوربين های ديجيتالی و 

صدا می باشد. در نتيجه روند مراجعه به دكترها 

به وسيله بيماران معکوس خواهد شد. 

شکل3ـ1 پزشکی و فناوری اطالعات

Telemedicine ـ1
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همچنين فناوری رايانه ابزارهای پزشکی را به طور اساسی متحول كرده است. همه اطالعات پزشکی كه به وسيله اشعه 

X، تست های آزمايشگاهی و بازبينی پالس ها در مانيتور توليد می شود، امروزه می تواند در يک قالب ديجيتال برای 

پزشک فرستاده شود. فناوری های انتقال تصوير اجازه می دهند تصاوير راديولوژی مانند سی تی اسکن ها و MRI فوراً  

به نمودارهای الکترونيکی تبديل و سپس به مطب های پزشکان ارسال گردد. بيماران تحت مراقبت های ويژه كه معموالً 

به وسيله پرستاران به صورت دايمی مراقبت می شوند، می توانند به وسيله پزشکان در برج های كنترل از راه دور كه 

كيلومترها دورتر واقع شده اند، معاينه گردند. 

پول: حرکت به سوی جامعه دارای مبادالت نقدی کمتر
چگونه رايانه ها بر روی موضوعات مالی تأثیر خواهند گذاشت؟

يک كارشناس اقتصاد عقيده دارد »آينده پول، با افزايش موارد ديجيتال همراه خواهد بود، مانند موارد مجازی و امکانات 

يابد. ما به طور  انتقال  يا  انه يا شبکۀ رايانه ايجاد گردد، شبيه سازی شود  جهانی«. مجازی يعنی چيزی به وسيله راي

حتم راه درازی تا جامعه بدون تبادل نقدی را در پيش خواهيم داشت. در واقع، پيش بينی می شود درصد انجام همه 

تراكنش های مالی به صورت الکترونيکی مبتنی بر تلفن و كامپيوتر، از 0/09% در سال 1993، به 18/4% در سال 2013 

برسد. در كنار ارز، چک های كاغذی و كارت های اعتباری و بدهی، از موارد جايگزين پول نقد می توان به كارت های 

شارژی مانند بليط های اعتباری مترو، انتقال های الکترونيکی وجوه و پول ديجيتال )كيف پول الکترونيکی( اشاره كرد.

برخی بانک ها و تجارت های ديگر به وسيله يک سيستم پرداخت الکترونيکی پشتيبانی می شوند كه اجازه می دهند 

كاربران اينترنتی كاالها و خدمات را با ريزپرداخت دريافت كنند. ريزپرداخت، پرداخت الکترونيکی به كوچکی حدود 

25 تومان در هر تراكنش است و در جايی كاربرد دارد كه كارت اعتباری بدليل هزينه كارمزد خريد، صرفه اقتصادی 

نداشته باشد.

اوقات فراغت: فناوری اطالعات در سرگرمی و هنر
چه نوع فعالیت هايی در اوقات فراغت به وسیله فناوری اطالعات تأثیر می پذيرد؟

فناوری اطالعات در همه انواع سرگرمی ها، از بازی های ويديويی گرفته تا برنامه های سرگرم كننده تلفن های همراه، به كار 

گرفته می شود. همچنين در اكثر هنرها نظير نقاشی و عکاسی نيز كاربرد دارد. در اينجا دو نمونه را بررسی می كنيم: موسيقی 

و فيلم.رايانه، اينترنت و وب جهان گستر، سيستمی را برای ضبط موسيقی و توزيع آن بنا كرده و اين فرايند زيرساخت مالی 

9صنعت موسيقی را تغيير داده است. 
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افزايش تقاضا برای بازيگران كامپيوتری چگونه شکل گرفته است؟ در پاسخ بايد 

گفت يک عامل انيميشن است كه گرچه نسبتاً ارزان نيست، اما از هزينه دستمزد 

بازيگران واقعی )كه گاهی در جهان به 20 ميليون دالر هم می رسد!( پايين تر است. 

جلوه های ويژه عاملی است كه در جذب تماشاگر در ديگر كشورها بسيار مؤثر است 

و درآمد استوديوهای فيلمسازی از بازارهای خارجی را به شدت افزايش می دهد. 

عامل ديگر، استفاده برای خلق صحنه پردازی است. بازيگران واقعی می توانند در يک 

فيلم، همه صحنه ها را مثاًل در جلوی يک پرده آبی بازی كنند و پس از فيلمبرداری، 

طراح تصاوير رايانه ای، فضا را به يک دنيای خيالی در 100 سال قبل انتقال دهد. 

امروزه انيميشن كامپيوتری برای استوديوهای فيلمسازی بسيار معمول است و با 

توجه به درآمد باالی آن، حتی به ساخت بازی های كامپيوتری هم روی آورده اند.

اما انيميشن تنها زمينه ای نيست كه باعث تحول فيلم ها به وسيله رايانه شده باشد. ويرايش رايانه ای، به طور اساسی راه تدوين 

فيلم ها را تغيير داده است. در ويرايش سنتی فيلم، حلقه های نوار فيلم می چرخند و بر می گردند و با برش و چسباندن تکه های 

سلولوييد قابل خراش با يکديگر، فيلم توليد می شود كه تدوين گران كم كم آن  را به فراموشی می سپارند. امروزه يک تدوينگر 

می تواند به كيلومترها! نوار فيلم ذخيره شده روی كامپيوتر دسترسی داشته باشد و فوراً هر لحظۀ صدا و تصويری كه بخواهد 

را پيدا نمايد و می تواند صدها تركيب از يک صحنه را برای پيش نمايش آماده كند. 

10

ماهواره

رايانه بزرگرايانه شخصی

شکل4ـ1 مفهوم دانلود

ـ 1بازی های رايانه ای شکل5  
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دولت الکترونیکی: مشارکت در اداره کشور
به چه طريقی کامپیوترها دولت و سیاست را تغییر داده اند؟

يک تحقيق دانشگاهی نشان می دهد كه اينترنت بزرگ ترين پتانسيل برای بهترشدن زندگی شهرنشينی است، زيرا برای 

كاربران بسيار سريع و ارزان بوده و تسهيل كننده ارتباط بهتری ميان شهروندان به نسبت رسانه های جمعی ديگر نظير راديو و 

تلويزيون می باشد. تحقيق ديگری نشان می دهد كه كاربران اينترنت بسيار بيشتر از غيركاربران عالقمند به ارتباط با دولت 

هستند، زيرا به سادگی می توانند اطالعات آنالين را پيدا كرده و از طريق ايميل با ادارات در تماس باشند.

در برخی شهرهای جهان، سايت های شوراياری برپا شده است كه يک وب سايت محلی رايگان با سيستم كاربردی ساده 

می باشد كه شهروندان می توانند با يکديگر و شورای محلی و دولت ارتباط داشته باشند. در برخی كشورها، يک سايت 

متمركز برای ارتباط شهروندان با نهاد های مختلف دولتی طراحی شده است ) در ايران سايت www.2lat.ir (همچنين در 

بعضی كشورها، مردم با دسترسی به سايت مجلس )پارلمان( می توانند جلسات را مشاهده كرده و رای گيری ها را نظارت 

نمايند و حتی می توانند متن صورت جلسات و مصوبات را بر روی اينترنت بشنوند يا بخوانند. در بعضی شهرها، شهروندان 

می توانند با ورود به سايت شهرشان كه معموالً به وسيله شهرداری راه اندازی شده است، به هر چيزی اعم از نظر سنجی 

تا خدمات مشاوره ای خانواده و جوانان دسترسی داشته باشند. در كنار صرفه جويی در هزينه تمبر، كاغذ و نيروی انسانی، 

دولت الکترونيکی به كاهش رفت و آمد كمک می كند. برای شهروندان در پرداخت ماليات و عوارض شهرداری، خريد 

بليط های سفر، خدمات وسيله نقيله مانند صدور خالفی، صدور و تمديد گواهينامه رانندگی، درخواست شناسنامه و سند 

ازدواج و درخواست و ثبت نام مشاغل دولتی، راحتی بيشتری به ارمغان می آورد.

11
شکل6ـ1 خودپرداز
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مشاغل و حرفه ها
چگونه با کاربرد کامپیوتر می توان شغل خود را ارتقاء داد؟

امروزه تقريبًا تمام مشاغل و حرفه ها به مهارت های كامپيوتری به اقسام گوناگون احتياج دارند. بعضی مشاغل و كارهای 

بقيه، كارهای ويژه ای هستند كه تركيب آموزش پيشرفته  ابزار معمولی بکار می گيرند.  معمولی، كامپيوترها را به عنوان 

كامپيوتر و آموزش های حرفه ای، برای مردم به طرز غم انگيزی انواع جديدی از حرفه ها را ايجاد می نمايند. به موارد زير 

توجه كنيد:

 در كسب و كار هتلداری، حتی متصديان پذيرش الزم دارند كه چگونگی كار با سيستم های كامپيوتری رزرو مشتری را 
بدانند. در بعضی هتل های مدرن، همچنين يک مسئول نگهداری كامپيوتر وجود دارد كه اين فرد با دانشی كه از سيستم های 

كامپيوتری دارد می تواند به ميهمانان هتل در مشکالت آنالين و بقيه مسايل كامپيوتری كمک كند.

 در اجرای احکام، افسران پليس الزم است بدانند چگونه از كامپيوتر در هنگام گشت زنی يا در اداره به منظور چک 
كردن ماشين های دزدی، بانک اطالعاتی مجرمين، وثيقه های بازداشتی و نظاير آن، استفاده كنند. همچنين بازجويان با پيش 

زمينه ويژه كامپيوتری نيز الزم اند تا به حل كالهبرداری ها، جرايم رايانه ای، حساب های نامشروع و ديگر تبهکاری های 

فناوری اطالعات بپردازند.

 در صنعت سرگرمی، كامپيوترها برای مقاصد معمولی و عادی نظير حساب درآمدها و هزينه ها، ليست پرداخت حقوق 
و امور فروش بليط به كار می روند. البته، اشخاصی هم با مهارت های جديد در طراحی های مجموعه های بصری، تركيب 

آموزش در معماری و مدل سازی سه بعدی كامپيوتری و در خلق جلوه های ويژه سينمايی مجوز دارند.

شکل7ـ1 حرفه ها
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روش هايی برای شما که بتوانید کارمند پیدا کنید: همان گونه كه احتماالً می دانيد، نخستين كاربرد فضای مجازی به عنوان 

بازار كار، جست  و   جوی شركت ها برای افراد با دانش فنی و افراد متخصص برای استخدام بود. اما امروز كه عالقه  مندی 

عمومی در سرويس  های تجاری و اينترنت متحول شده است، تمركز مبادله كار آنالين وسيع تر گرديده است. امروزه پراكندگی 

شغلی از برنامه نويس اينترنت شدن تا جنگلبانی، فيزيوتراپ، مدل لباس و تدريس زبان و ....گسترش يافته است. بيشتر 

وب  سايت ها برای جويندگان كار رايگان است، اگرچه در اكثر آنها الزم است شما فرم های ثبت نام آنالين را پر كنيد.

روش هايی برای کارفرمايان که شما را پیدا کنند: پست كردن رزومه آنالين برای مشاهده به وسيله كارفرمايان دارای 

پتانسيل استخدام، جذاب هست، زيرا هزينه اين عمل اندک )يا صفر!( بوده و دسترسی وسيعی را شامل می شود. اما آيا 

مضراتی هم دارد؟ مطمئنًا می تواند داشته باشد، مثاًل ممکن است كارفرمايی رزومه شما را ببيند و بر حسب تصادف، همان 

كسی باشد كه اخيراً برايش كار می كرده ايد. در مجموع، بايد بدانيد كه شما كنترل آن چيزی را كه بر روی فضای مجازی 

منتشر می كنيد، از دست می دهيد. برای مثال شما اعتبار نامۀ بازرگانی تان را آنجا قرار می دهيد تا كل دنيا آن  را مشاهده كنند، 

اما بايد درباره آنچه كه ممکن است سوء  استفاده  ای از آن صورت پذيرد، نگران باشيد.

اگر شما پيش زمينه فنی داريد، بهتر است كه پست رزومه را با يک ثبت الکترونيکی انجام دهيد. زيرا شركت های دارای فناوری 

به طور خاص اين راه را مؤثرتر برای گزينش و استخدام يافته اند. البته، پست ممکن است برای افراد دارای پيشينه فنی اندک 

مناسب باشد. استخدام آنالين برای شركت ها به صورت يک امر معمول درآمده است زيرا خود اين روند يک پيش گزينش برای 

دارا بودن حداقل مهارت های اوليه رايانه  می باشد. اگر شما به اينترنت تسلط داريد، احتماالً چيزهايی هم راجع به واژه پردازها، 

صفحات گسترده و جست  و   جوی پايگاه داده نيز می دانيد، دانشی كه اين روزها در اغلب كارهای خوب مورد احتياج است.

13 شکل8  ـ1 پلیس و فناوری اطالعات



فصل
 اول

کی
ونی

کتر
د ال

رون
شه

3-
42

/24
/1/

5/2

14

چگونه فناوری اطالعات پست الکترونیکی، شبکه و کاربرد اينترنت و وب را تسهیل می کند؟ معنی اصطالح 

فضای مجازی چیست؟

يکی از نخستين كامپيوترها كه نتيجه تحقيقات مرتبط نظامی بود، در سال 1946 ميالدی )1325 هجری شمسی( ساخته شد 

و ENIAC  نام گرفت. اين كامپيوتر با اينکه حدود 30 تن وزن، 30 فوت عرض و دو طبقه ارتفاع داشت، فقط می توانست 

يک جفت عدد را در زمان قابل توجه برای آن دوران، يعنی سه هزارم ثانيه، در هم ضرب كند. آن نخستين كامپيوتر همه 

منظوره و ماشين الکترونيکی قابل برنامه نويسی بود و پدر جد ماشين های كوچک و سبک امروزی از جمله تلفن های 

هوشمند محسوب می شود. 

تلفن گسترش می يابد
تلفن چگونه تغییر کرده است؟

جذابيت تلفن های همراه تا آنجايی است كه، مردم هديۀ قابل حملی برای گپ زدن دريافت كرده اند. كاربرانی كه گاهی 45 

تماس در روز يا حتی بيشتر برقرار می كنند. تحليل گران راهبردی پيش  بينی كرده اند مشتركان تلفن همراه سراسر جهان تا 

سال 2013 بالغ بر 3/9 ميليارد نفر خواهد شد.

4ـ1
فراگیر شدن فناوری اطالعات: تلفن همراه، پست الکترونیکی، اينترنت و دنیای مجازی

ـ 1 پیشرفت فناوری اطالعات شکل9
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 در بيشتر شکل های اوليه، تلفن ها به قدری ساده طراحی می شدند كه حتی يک كودک خردسال نيز قادر به استفاده از آنها 

بود. اما اكنون آنها پيچيده تر و متنوع تر شده اند، با قابليت اتصال به اينترنت و وب جهان گستر. در واقع تلفن های هوشمند 

اينترنتی )مانند iPhone از شركت Apple(، گام بسيار بزرگی در راستای فناوری اطالعات برداشته اند. اينک شما الزم 

نيست يک رايانه شخصی برای دسترسی به اينترنت داشته باشيد، تلفن های هوشمند در مدل های متنوع و گوناگون شما را 

قادر می سازند كه نه تنها بتوانيد تماس تلفنی برقرار كنيد، بلکه همچنين پيام های متنی ارسال يا دريافت نماييد، روی وب 

به گشت و گذار بپردازيد، اخبار، تحقيقات و پژوهش، موسيقی، تصاوير، فيلم و برنامه های تلويزيونی را دريافت كنيد )و 

با دوربين عکاسی و فيلم برداری تلفن های همراه، تصاوير را نيز ارسال نماييد(. 

»شما يک ايمیل داريد«، رسانه جمعی پست الکترونیکی
چه چیزی ايمیل را از فناوری های قبلی متمايز می سازد؟

چهل سال طول كشيد تا تلفن ثابت 10 ميليون مشترک بدست آورد و اين مدت برای ماشين های دورنگار1 بيست سال بود. 

كامپيوترهای شخصی پنج سال پس از توليد به خانه ها راه يافتند. پست الکترونيکی يا ايميل كه در سال 1981 به وجود آمد، 

به سرعت عموميت يافت و در اندكی بيش از يکسال، 10 ميليون كاربر پيدا كرد. هيچ فناوری اينقدر سريع عموميت پيدا 

نکرده است، بنابراين، يکی از اولين چيزهايی كه كاربران جديد كامپيوتر و اينترنت معموالً ياد می گيرند، چگونگی ارسال 

و دريافت پست الکترونيکی است.

تا سال 1998 پست نامه های كاغذی وسيله اصلی مکاتبات ارتباطی بود. اما در همان سال، حجم پست الکترونيکی از حجم 

پست كاغذی پيشی گرفت. در سال 2007، مجموع تعداد پيام های پست الکترونيکی روزانه در سراسر جهان 183 ميليارد 

تخمين زده شد. در حقيقت امروزه پست الکترونيکی، كاربرد عمدۀ كامپيوترهای شخصی می باشد.

 جاذبه پست الکترونيکی را می توان به جاذبه قديمی  چاپ تشبيه كرد و داليل موفقيت ايميل شبيه داليل موفقيت تلفن های 

تصويری است )كه اجازه می دهد افراد همديگر را در هنگام مکالمه ببينند( كه البته در مورد تلفن تصويری بسيار كند اتفاق 

افتاد، زيرا آنچه ما واقعًا از مکالمه تلفنی انتظار داريم كمترين تماس فيزيکی متناسب با نياز ارتباط با افراد ديگر می باشد. 

به هر حال آنچه جالب است، اين است كه اين روزها وقتی تصاوير اغلب كلمات را در هم می شکنند، پست الکترونيکی 

يک بازگشت به عقب يا ارتجاع محسوب خواهد شد. 

15  Fax ـ1
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اينترنت، وب جهان گستر و سیم کشی فضای مجازی
تفاوت میان شبکه)net(، وب)web( و فضای مجازی)cyberspace( چیست؟

همان طوری كه موفقيت تلفن همراه نشان می دهد، ارتباطات و مخابرات به هر گوشه و كناری از تمدن ها راه يافته است 

)فقيرترين كشورها هم واقعًا در رشد تلفن همراه پيشرو هستند(، توسعه ای كه »سيم كشی فضای مجازی«1 ناميده می شود. 

كلمه »فضای مجازی« ابتدا برای توصيف شبکه های كامپيوتری آينده كه كاربران می توانند آنها را به سرشان وصل كنند، 

به كار رفت. كلمه مجازی )Cyber( نيز از كلمه cybernetics كه به معنی روش حركت ماشين الکترونيکی و نحوه تقليد 

از رفتار و اعمال انسان است، مشتق می شود و در سال 1948 به منظور توصيف مطالعات مقايسه ای سيستم های كنترل 

خودكار، نظير سيستم های عصبی/ مغزی و سيستم های ارتباطی ماشينی/ الکتريکی به كار رفت. در كاربردهای روزمره، اين 

كلمه معانی متفاوت بيشتری را داراست.

امروزه بيشتر مردم »فضای مجازی« را معادل »اينترنت« فرض می كنند. اما فضای مجازی بسيار فراتر از اينترنت می باشد. 

مانند  مواردی  بلکه  باشد،  می  مختلف  انجمن های  و  وبالگ ها  گفت وگو،  اتاق های  وب،  شامل  تنها  نه  مجازی  فضای 

كنفرانس های تلفنی و ATM   ها را نيز در بر دارد. پس می توان گفت كه فضای مجازی نه تنها شامل دنيای آنالين و به ويژه 

اينترنت می  باشد، بلکه به طور كلی دنيای ارتباطات و مخابرات سيمی و بی سيم را نيز شامل می شود )زمينه غير فيزيکی 

كه به وسيله كامپيوتر و سيستم های مخابراتی به  وجود آمده است(. 

16
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تعريف شبکه و وب
و  اينترنت  مجازی،  فضای  مهم  بسيار  جنبه  دو 
نام وب جهان گستر1  به  كه  اينترنت  از  بخشی 

شناخته می  شود، می باشد. اجازه دهيد در اينجا 

آنها را تعريف كنيم:

 اينترنت »شبکه ای از شبکه ها«: اينترنت قلب 
عصر اطالعات محسوب می شود و شبکه ای از 

شبکه ها می باشد. اينترنت )يا همان net(، يک 

شبکه از كامپيوترهای سراسر جهان می باشد كه 

به صدها هزار شبکه كوچک  تر متصل شده اند. 

اين شبکه از به هم پيوستن شبکه های آموزشی، 

تجاری، غير انتفاعی، نظامی و حتی خصوصی 

بوجود آمده است.

    وب جهان گستر »بخش چند رسانه ای اينترنت«: اينترنت از بيش از 40 سال پيش تاكنون در دسترس بوده است، 
اما آن چيزی كه به آن عموميت بخشيد، به جز پست الکترونيکی، وب جهان گستر بود كه در اوايل دهه 1990 ميالدی 

توسعه  يافت و اغلب برای سادگی وب )web يا Web( ناميده می شود. وب يک سيستم اتصال داخلی برای كامپيوترهای 

شبکه اينترنت است كه سندها را در قالب خاصی به شکل چندرسانه ای پشتيبانی می كند. كلمه »چند رسانه ای«2به فناوری 

اشاره دارد كه اطالعات را به بيش از يک رسانه ارائه می دهد، مانند تركيب صدا، تصاوير ثابت، تصاوير متحرک و صدا. به 

عبارت ديگر، وب اطالعات را به بيش از يک مدل ارائه می كند.

تأثیرات اينترنت
شکی وجود ندارد كه تأثيرات اينترنت و وب بر دنيای ما بسيار شگرف بوده است. در حال حاضر در كشورهای توسعه  يافته، 

75% افراد بزرگسال از اينترنت استفاده می كنند و مطابق با آمار 72% از اين كاربران، به طور ميانگين هر روز روی اينترنت 

هستند. 60% از آنها نيز برای ارسال يا خواندن پست الکترونيکی از اينترنت بهره می برند. اما به راستی انقالب اينترنتی چيست؟ 
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ماشين چاپ؟ يک  اختراع  با  معادل  مهم تر،  يا حتی  آن است؟  فناوری های مشابه  يا  تلويزيون  اختراع  معادل  آن  آيا 

كارشناس فناوری اطالعات می گويد: تلويزيون به عنوان يک قدرت توليد شد و جامعه را به مقدار زيادی تغيير داد، 

اما ماشين چاپ بر روی هر چيزی تأثير گذاشت، اعم از دولت ها، علوم، سيستم توزيع سراسری، مذهب، سالمتی و 

چيزهای ديگر. اگر اينترنت معادل با ماشين چاپ باشد، هيچ ميزانی از مواد اعتياد آور نمی تواند با اعتياد آن مقايسه شود!

دانش آموزان و دنیای الکترونیکی
چگونه سطح دانش IT خود را با بقیه دانش آموزان مقايسه کنم؟

تا اينجا درک كرديد كه فضای مجازی زندگی ما را اشباع كرده است. تعداد كاربران اينترنت برای سال 2006 ميالدی 

1/2 ميليارد نفر برنامه ريزی شده بود كه از اين تعداد 185 ميليون نفر آمريکايی بودند. در حالی كه ميانگين سن كاربران 

رو به افزايش است، شکی وجود ندارد كه 18 تا 27 ساله ها )نسل جوان يا نسل اينترنت( فناوری اطالعات را دوست 

دارند، با 85% از استفاده از كامپيوتر و 78% استفاده از اينترنت. برای نسل اينترنت، رسانه ديجيتال مانند هوا می باشد. 

دنيای الکترونيک هر جايی هست، اينترنت و وب هر جايی هست، فضای مجازی در هر چيزی نفوذ كرده است.

پنج اندازه مختلف رايانه ها کدامند و کدام سرويس دهنده و کدام سرويس گیرنده هستند؟

* هنگامی كه صدای ساعت كوک شده شما را بيدار می كند، شما از رخت خواب بيرون می پريد و به آشپزخانه می رويد 

تا *چای ساز را روشن كنيد، بعد از استفاده از * مسواک برقی و دوش و لباس پوشيدن، نان را در * مايکروفر قرار 

می دهيد و * كنترل تلويزيون را برداشته و آن را برای آگاهی از وضعيت هوای امروز روشن می كنيد. در ادامه و پس 

از قراردادن ظرف ها در * ماشين ظرفشويی، از منزل خارج شده و *ماشين را روشن كرده و به سمت محل كار به 

راه می افتيد. در طی مسير و توقف * پشت چراغ قرمز، *iPad خود را برای گوش كردن به موسيقی روشن می كنيد.

ايد )همان طوری كه حدس  داشته  كامپيوتری سر وكار  10 وسيله  با  اما حداقل  نزده ايد،  رايانه دست  به  شما هنوز 

می زنيد، وسايل با * مشخص شده اند(. همۀ اين كاربردهای آشنا بر پايه يک تراشه كوچک رايانه ای به نام ريزپردازنده 

استوار است. در نتيجه شايد كلمه »رايانه« نارسا باشد. در حقيقت به اين وسيله نبايد كلمه رايانه را اطالق كرد، بلکه  18
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بايد آن را »ماشين همه منظوره« ناميد. به عبارت ديگر، آن فقط يک ماشين برای انجام محاسبات نيست، بلکه موارد 

برجسته ای دربارۀ آن وجود دارد كه می تواند هر تعداد از كاربرد ها را امکان پذير سازد. اما انواع گوناگون رايانه ها چه 

هستند؟ در اينجا باهم به آنها نگاه می كنيم:

تمام رايانه ها، بزرگ و کوچک: طبقه بندی رايانه ها
پنج اندازه مختلف رايانه ها چیست؟

زمانی ايده داشتن رايانه شخصی شبيه ايده داشتن راكتور هسته ای شخصی در اين زمان بود. در آن روزها، در دهه های 

1950 و 1960 ميالدی، رايانه ها ماشين های عجيب و غريبی بودند كه تنها به وسيله مؤسسات بزرگ قابل خريداری 

بودند. اكنون كه آنها در شکل ها و اندازه های گوناگون وجود دارند، می توان مطابق با قدرت پردازش آنها را طبقه بندی 

كرد: ابر رايانه ها، رايانه های بزرگ، رايانه های كوچک، ريز رايانه ها و ريزكنترل ها. 

)Super Computers( ابررايانه ها
آيا ممکن است من شانس استفاده از يک سوپر کامپیوتر را داشته باشم؟

قيمت انواع آنها بين يک ميليون تا بيش از 350 ميليون دالر نوسان دارد. ابررايانه ها، ماشين های با ظرفيت بسيار بااليی 

هستند با هزاران پردازنده    كه قادر به انجام چندين تريليون محاسبه در يک ثانيه می باشند. آنها گران ترين و سريع ترين 

كامپيوترهای در دسترس بوده و همانطوركه از نامشان پيداست، برای كاربردهايی كه با محاسبات بسيار عظيم در حجم 

و  مولکولی  سازی  مدل  موشک،  طراحی  هوا،  بينی  پيش  كشور،  يک  مالياتی  سرشماری  مانند  دارند،  سروكار  داده ها 

شکستن كدهای امنيتی، مناسب می باشند. اخيراً آنها برای اهداف تجاری هم به كار گرفته شده اند  ـ برای مثال، ارزيابی 

اطالعات آماری بازاريابی ـ و همچنين برای خلق فيلم های 

انيميشن. سريع ترين كامپيوتر جهان، و قدرت پردازشی اش 

نامش است،  امروزی  پرقدرت  لپ   تاپ  صدهزار  معادل 

آزمايشگاه  مهندسان  به وسيله  و  است   Road Runner

طراحی شده   IBM و شركت   Los Alamos National

است. كاربرد ابتدايی آن برای تحقيقات تسليحات هسته ای 

و شبيه سازی انفجارهای اتمی بود. سرعت پردازش آن يک 

19پتا فالپ1 يا 1000 تريليون عمل بر ثانيه است.ابررايانه ها  شکل12ـ1 ابر رايانه 
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زيرا  شود،  توليد  نانو1  فناوری  پايه  بر  است  ممکن  جديدی  نسل  اما  هستند،  كامپيوترها  ترين  پرقدرت  هم  هنوز 

ساختارهای مولکولی نانو، برای ساخت ماشين های بسيار كوچک نگهدارنده داده ها و انجام عمليات به كار رود )نانو 

به معنای يک ميليارديم است(. به عبارت ديگر، آنها كامپيوترهايی به اندازه يک مداد پاک كن خواهند بود كه قادرند 

10 بار سريع تر از سريع ترين ابررايانه های امروزی كار كنند. به طور حتم فناوری نانو خودش را در هر وسيله و هر 

كاربردی در زندگی ما نشان خواهد داد.

)Main Frame( رايانه های بزرگ
چه نوع سرويس هايی را می توانم از يک رايانه بزرگ دريافت کنم؟

تا پايان دهه 1960 ميالدی، تنها كامپيوترهای در دسترس، رايانه های بزرگ بودند. آنها با 

آب يا هوا خنک می شوند و اندازه فيزيکی آنها بسته به كاربرد می  تواند كوچک، متوسط و 

بزرگ باشد. رايانه های بزرگ به وسيله سازمان های بزرگ نظير بانک ها، خطوط هواپيمايی، 

اغلب  می رود.  كار  به  عمليات  ميليون ها  پردازش  برای  انشگاه ها  د و  بيمه  شركت های 

كاربران به رايانه های بزرگ از طريق يک ترمينال كه يک صفحه نمايش و يک صفحه كليد 

دارد و می  تواند داده ها را وارد و خارج نمايد، اما قادر به اعمال پردازش نيست، دسترسی 

دارند. رايانه های بزرگ ميلياردها دستورالعمل را در ثانيه پردازش می كنند.

)WorkStation( رايانه های کوچک
برخی از کاربردهای رايانه های کوچک چیست؟

اين كامپيوترها در ابتدای دهه 1980 ميالدی معرفی شدند. رايانه های 

كوچک كامپيوترهای شخصی قدرتمند و گرانی هستند كه معموالً 

برای علوم پيچيده، رياضيات، محاسبات مهندسی، طراحی به كمک 

آوردن  فراهم  با  دارد.  كاربرد  كامپيوتر  كمک  به  توليد  و  كامپيوتر 

توانايی های زيادی كه در مقايسه با كامپيوترهای بزرگ دارند، آنها 

برای وظايفی نظير طراحی بدنه هواپيما، توسعه نسخ دارويی و ساخت جلوه های ويژه فيلم ها به كار می رود.

 رايانه های كوچک می توانند چشم ها را برای توانايی های گرافيکی شان به خود خيره كنند، نظير تنفس در زندگی سه بعدی 

در داخل فيلم هايی نظيرهری پاتر. توانايی رايانه های كوچک رده پايين با ريزرايانه های روميزی رده باال هم  پوشانی دارد.
20

nanotechnology   ـ1                                                                 
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)Microcomputers( ريزرايانه ها
اختالف میان يک ريزرايانه و رايانه کوچک چیست؟

ريزرايانه ها كه كامپيوتر شخصی يا PC1 هم ناميده می شوند، و می توانند كنار 

ميز، روی ميز يا هر جای ديگری قرار گيرند. آنها يا به عنوان ماشين های 

مستقل عمل می كنند يا به يک شبکه كامپيوتری مانند شبکه محلی متصل 

از  گروهی  كابل،  وسيله  به  معموالً   ،LAN2 يا  محلی  شبکه  يک  هستند. 

يک  يا  اداری  فتر  د يک  در  را  چاپگرها  نظير  ديگر  وسايل  و  ريزرايانه ها 

ساختمان به هم متصل می سازد.

رايانه های   ،)Desktop PC( روميزی  رايانه های  دارند:  مختلفی  انواع  ريزرايانه ها 

ايستاده )Tower PC(، رايانه های كيفی )Labtop or notebooks(، وسايل اينترنتی 

.)Palmtops( و رايانه های دستيار ديجيتالی شخصی )MIDs( قابل حمل

رايانه های رومیزی

رايانه های روميزی قديمی ترين ريزرايانه ها هستند كه محفظه )Case( آنها 

روی ميز قرار می گيرد، صفحه كليد در جلو و صفحه نمايش اغلب در باال.

رايانه های ايستاده

ريزرايانه هايی كه محفظه )Case( آنها شبيه يک برج ايستاده قرار می  گيرد، 

اغلب روی زمين در كنار ميز تا فضای سطح ميز هم خالی شود. برخی 

رايانه های روميزی مانند iMac شركت Apple، دارای يک محفظه بزرگ 

قرار  نمايش تخت  در پشت صفحه  كامپيوتر  اجزای  بيشتر  بلکه  نيستند، 

می گيرند.

21

شکل15ـ1 ريز رايانه

شکل17ـ1 رايانه ايستاده

شکل16ـ1 رايانه های قابل حمل

Local Area Network ـPersonal Computer      2 ـ1
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رايانه های کیفی

رايانه های كيفی كه رايانه های قابل حمل نيز ناميده می شوند، رايانه های سبک و قابل حملی هستند با يک مانيتور سرخود، 

صفحه كليد، درايو ديسک سخت، درايو CD و DVD، باتری و آداپتور برق كه می تواند به پريز برق وصل گردد.

وسايل اينترنتی قابل حمل

طبقه جديدی از وسايل موبايلی، رايانه های كوچکتر از رايانه های كيفی و بزرگ تر و قوی تر از دستياران ديجيتالی شخصی 

هستند. وسايل اينترنتی قابل حمل )MIDs( برای مشتريان و متخصصان تجارت مناسب است. اينترنت مجتمع، آنها را با 

رايانه های روميزی و كيفی سازگار ساخته است. مدلهای اوليه بر روی ارتباط داده ای تمركز داشت و نه ارتباطات صوتی.

دستیار ديجیتالی شخصی

 )Palmtops( كه رايانه های دستی )PDAs( رايانه های دستيار ديجيتالی شخصی

نيز ناميده می شوند، ابزارهای كاماًل شخصی – مانند جدول برنامه های روزانه، 

كتابچه تلفن و آدرس ها، ليست كارهای قابل انجام – را با توانايی در برخی 

موارد نظير ارسال پست الکترونيکی و دورنگار تركيب كرده است. برخی از 

آنها دارای صفحات لمسی1 می باشند. برخی همچنين به منظور ارسال و دريافت 

اطالعات، به رايانه های روميزی وصل می شوند )امروزه ما كلمه ديجيتال را به 

معنای »مبتنی بر كامپيوتر« استفاده می كنيم(. در حوزه وسايل بی سيم دستی، 

شبيه تلفن های همراه چند منظوره، موج بلندی در سال های اخير ايجاد شده 

است كه ما بعداً در اين كتاب آنها را بررسی خواهيم كرد.

)Microcontrollers( میکروکنترلرها
چه وسايلی من دارم که ممکن است میکروکنترلر داشته باشد؟

ميکروكنترلرها را می توان كامپيوترهای جاسازی شده ناميد، زيرا آنها وسايل كوچکی هستند كه برای مثال، به عنوان 

پردازنده های ويژه در كارت های هوشمند و خودرو ها نصب می شوند. اين ميکروكنترلرها، اجاق های مايکروويو را قادر 

می سازند كه اطالعات مربوط به زمان و درجه حرارت الزم برای پخت سيب زمينی را در خود نگه دارد. ميکروكنترلرها در 

sensitiveـTouch ـ1 
22

شکل18ـ1 دستیار ديجیتالی 
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پشت صحنه كاربرد محصوالت الکترونيکی تک منظوره مانند دوربين های 

ديجيتال يا Player MP3   ها نقش مهمی ايفا می نمايند. آنها همچنين برای 

سرورهای وب جاسازی شده در لباس ها، جواهرات و كاربردهای خانگی 

مانيتورهای  در  ميکروكنترلرها  مجموع،  در  دارند.  كارايی  يخچال ها  نظير 

سنسورهای  كيسه  هوا1،  حس گرهای  خون،  فشار  سنجش  دستگاه های 

شيميايی و گازی برای آب و هوا، و حس گرهای لرزشی2 مفيدند.

 )Servers( سرويس دهنده ها
سرويس دهنده ها چگونه کار می کنند و قادر به انجام چه 

کارهايی هستند؟
كلمه »سرويس دهنده« برای توصيف اندازه )Size( يک كامپيوتر به كار نمی رود، بلکه به يک روش خاص استفاده يک 

كامپيوتر گفته می شود. با اين حال، سرويس  دهنده ها اهميت زيادی در مخابرات راه دور )به ويژه با پيشرفت اينترنت 

و وب( پيدا كرده اند.

است  مركزی  كامپيوتر  يک  شبکه،  سرور  ا  ي سرويس دهنده  يک 

يا  و  شبکه  كامپيوترهای  ساير  برای  را  اتی  م خد و  سرويس ها  كه 

می تواند  خدمات  اين  می سازد.  فراهم   )Client( سرويس  گيرنده ها 

مجموعه ای از داده ها )بانک اطالعاتی( و برنامه هايی برای اتصال و 

پشتيبانی باشد كه به صورت مشترک به سرويس گيرنده ها ارائه می شود. 

اين سرويس گيرنده ها با يک شبکه سيمی يا بی سيم به هم متصل شده اند. 

يکپارچه، شبکه سرويس دهنده/  سرويس  گيـرنده  كامل و  يک شبکه 

ناميده می شود. در سازمان های كوچک، سرويس دهنده ها می توانند 

فايل ها را نگهداری كنند، ايستگاه های چاپ را فراهم آورند، و ايميل ها 

را انتقال دهند. در سازمان های بزرگ، سرويس دهنده ها ممکن است 

را  اطالعات محصوالت  مالی، فروش و  اده های  د مجموعه های عظيم 

حفاظت كنند.  

شکل19ـ1 میکروکنترلر

شکل20ـ1 میکروکنترلر

VibrationـAir bag                                                                         2 ـ1 
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با هر عمل کدامند؟ چگونه  مرتبط  برخی وسايل  انجام می دهند چیست؟  رايانه ها  اساسی که همه  چهار عملیات 

ارتباطات روی اين عملیات تأثیر می گذارد؟

شايد شما بدانيد چگونه با اتومبيل رانندگی كنيد، اما شايد ندانيد در هنگام خوب راه نرفتن اتومبيل، چه كاری بايد انجام 

دهيد. به طرز مشابه، شما احتماالً از يک رايانه شخصی استفاده كرده ايد )حداقل برای بازی(. در مورد رايانه های شخصی، 

هنوز چيزهای زيادی وجود دارد كه شما می توانيد آنها را خودتان انجام دهيد ـ و بايد ياد بگيريد چگونه انجام دهيدـ ، 

بنابراين، همان طور كه ما در اين كتاب انتظار داريم، شما می توانيد مؤثر، كارآمد و قابل استخدام باشيد. برای چنين هدفی، 

شما الزم است بدانيد رايانه ها چگونه كار می كنند؟

رايانه ها چگونه کار می کنند: سه مفهوم کلیدی
سه مفهوم پايه ای که هرکس بايد درباره چگونگی کارکردن کامپیوترها بداند، چیست؟

آيا شما می توانيد رايانه شخصی خودتان را سرهم كنيد؟ برخی افراد می توانند با كمتر از چند صد دالر سيستم رايانه ای را 

سرهم نمايند. اگر شما آن را درست انجام دهيد، اين كار احتماالً تنها چند ساعت به طول می انجامد، زيرا اتصاالت استاندارد 

صنعتی اجازه می دهند كه اجزاء به سادگی به يکديگر متصل شوند.

در حقيقت، شايد فقط بايد چند تکنيک را برای سرهم كردن رايانه خودتان مورد توجه قرار دهيد. اما اكثر كاربران معمولی، 

رايانه های خود را از طريق سفارش به يک فروشنده تهيه می كنند. اجازه دهيد ببينيم چگونه شما ممکن است بتوانيد آن را 

انجام دهيد.

ما قصد نداريم از شما بخواهيم كه يک رايانه را سرهم كنيد يا بسازيد ـ هرچند آن را هم انجام خواهيم دادـ ، بلکه هدف 

از اين فعاليت ارايۀ يک چشم انداز اوليه به شما در مورد چگونگی عملکرد رايانه می باشد. اين دانش در هنگام خريد يک 

سيستم جديد يا به ويژه در هنگام سفارش يک رايانه به شما كمک خواهد كرد. همچنين برای شما در شناخت اينکه يک 

سيستم سرهم شده ـ اگر شما يکی داشته باشيدـ چگونه كار می كند، مفيد خواهد بود. قبل از شروع، الزم است شما سه 

مفهوم كليدی را درک كنيد.

شناخت رايانه خودتان: چگونه شما می توانید رايانه برای خود تهیه کنید يا ارتقاء دهید؟

6ـ1
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1ـ هدف یک رایانه: تبدیل داده ها به اطالعات
بهطورساده،هدفیکرایانه،انجامفرایندتبدیلدادههابهاطالعاتمیباشد.

داده: دادهازحقایقخامواعدادکهپسازپردازشبهاطالعاتتبدیلمیشوند،تشکیلمیشود.برایمثال،آرای
جمعآوریشدهبرایکاندیداهایمختلفکهدرانتخاباتشورایدانشآموزیشرکتمیکنند،دادهمیباشد.

اطالع: اطالع،دادهایاستکهبرایکاربرددرتصمیمگیریجمعآورییادستکاریشدهاست.برایمثال،مجموع
آرایهرکاندیدابهمنظورتصمیماینکهچهکسیدرشورایدانشآموزیانتخابشدهورأیبیشتریکسبکردهاست،

اطالعمیباشد.

2ـ تفاوت میان سخت افزار و نرم افزار
شمابایدتفاوتبینسختافزارونرمافزاررابدانید:

سخت افزار:سختافزارازتمامیاجزایفیزیکیوتجهیزاتماشینییکسیستمرایانهایتشکیلشدهاست.ازجمله
وسایلدیگریراکهسختافزارشاملمیشود،میتوانبهصفحهکلید،صفحهنمایش،چاپگرومحفظه–کهخودش

شاملرایانهیاوسایلپردازشیاست–اشارهکرد.سختافزاربدوننرمافزارکاربردیندارد.

نرم افزار:نرمافزاربرنامههاییاستکهازدستورالعملهاییدرجهتبهکارگیریسختافزارتشکیلشدهاست.این
دستوراتبهوسیلهیکبرنامهنویسنرمافزاریدرقالبیکهبهوسیلهرایانهپذیرفتهخواهدشد–مانندCDیادیسک

فشردهـنوشتهمیشود.مثالهاییبرایآنویندوزیاOfficeمایکروسافتمیباشد.

شکل21ـ1
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3ـ عملیات اصلی یک رایانه
صرفنظرازنوعواندازه،همهرایانههاچهارعملاصلیراانجاممیدهند:ورودی1،پردازش2،ذخیرهدرحافظه3و

خروجی4.مابهاینهاعملپنجمارتباط5راهماضافهمیکنیم.

عمل ورودی: هردادهایاستکهبهیکسیستمرایانهایواردمیشود.ورودیمیتواندتقریبًاهمهنوعدادهای
باشد–اعمازکاراکتر،اعداد،سمبلها،اشکال،رنگها،درجهحرارت،صداها،فشارها،پرتوهاینوری،یاهرنوع

دادهخامیکهاحتیاجبهپردازشداشتهباشدـ.هنگامیکهشمابرخیکلماتیااعدادرارویصفحهکلیدتایپ

میکنید،آنکلماتبهعنواندادههایورودیتلقیخواهندشد.

عمل پردازش:عملیاتیکهرویدادههاانجاممیگیردراپردازشمینامند.هنگامیکهرایانه2رابا2جمعمیکند
تا4رابهدستبیاورد،عملپردازشانجامشدهاست.پردازشبهوسیلهواحدپردازشمرکزیانجاممیشودـبهطور

خالصهCPU6ـوسیلهایکهازمداراتالکترونیکیتشکیلشدهودستوراترابهمنظورپردازشدادههااجرامیکند.

عمل ذخیره سازی در حافظه:حافظهبردونوعاست:حافظهاصلیوحافظهجانبی–یاحافظهاولیهوثانویهـ
حافظهاصلییاMemory،نوعیازمداراتداخلیرایانهایاستکهدادههارابهصورتموقتنگهداریمیکندتا

پردازشبررویآنهاانجامشود.حافظهجانبی،کهبطورسادهStorageهمنامیدهمیشود،وسیلهیارسانهایاست

کهذخیرهدادههایااطالعاترابهصورتدائمانجاممیدهد.یکدیسکسختیاCDیاDVD،مثالیازایننوع

حافظهمیباشد.حافظهجانبیهمچنیننرمافزاریابرنامههایرایانهایرانیزنگهداریمینماید.

عمل خروجی:هراطالعاتیکهازسیستمرایانهایخارجمیشودرا،خروجیمینامند.نتایجپردازشکهمعموالً
اطالعاتهستند.بهعنوانمثالیازخروجی،میتوانبهاعدادیاتصاویریکهبهوسیلهصفحهنمایشنشاندادهمیشود،

کلماتیکهبررویکاغذبهوسیلهچاپگرچاپمیگردند،یاموسیقیکهازبلندگوهاپخشمیگردد،اشارهنمود.

عمل ارتباط:اینروزها،بیشتر)ونههمه(رایانههاتواناییایجادارتباطبابقیهرایانهها)ووسایلدیگر(رادارند
کهاینموضوع،یکتواناییالحاقیراعرضهمیکند.بهعبارتدیگر،عملارتباطتواناییرایانهراتوسعهمیدهد.با

اتصاالتارتباطیسیمییابیسیم،دادهممکناستازمسافتیبسیاردورواردشود،دریکمنطقهدورپردازشگردد،درچندین

محلمختلفذخیرهشودوازمکاندیگریخارجگردد.بههرحال،شماتواناییارتباطرابراینوشتننامههایامحاسباتیا

بسیاریازوظایفدیگررایانهای،الزمندارید.

ProcessingOperationـInputOperation                                                      2ـ1

OutputOperationـStorageOperation                                                    4ـ3

ـCommunicationOperation                                     6ـ5  CentralProcessingunit
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شبیه سازی سفارش)یا سرهم کردن(یک رایانه رومیزی سفارشی: دانش ابتدایی از چگونگی 
کار یک رایانه

چه اجزایی باید برای سرهم شدن یک رایانه رومیزی سفارش داده شوند؟
اکنوناجازهدهیدببینیمچگونهشمامیتوانیدیکسیستمرایانهرومیزیراسفارشدهیدیاحتیآنراخودتانسرهمنمایید.

بهیادداشتهباشید،هدفازاینکارکمکبهشمادرشناختعملکرددرونییکرایانهاستتاشمابتوانیددانشموردنیازدر

استفادهیاکاربردیاخریدرایانهراکسبنمایید.اگرشمامیخواهیدآنراخودتانسرهمکنید،تصورکنیدفردیاجزاییکرایانه

شخصیازروییکلیستیکشرکتتهیهکردهاستواکنونشمانشستهایدتاسرهمبندی)اسمبل(آنهاراشروعکنید.همۀ

چیزهاییکهشمانیازداریدعبارتانداز:یکپیچگوشتیچهارسو،احتماالًیکانبردست،ویکمچبندضدالکتریسیتهساکن

)بهمنظورمقابلهباالکتریسیتهساکنیکهدربرخیاجزایرایانهوجوددارد(.شماهمچنینممکناستراهنمایادستورکارکه

همراهبابعضیقطعاتوجودداردراالزمداشتهباشید.

نکته
تمام قطعاتی یک برای سیستم رایانه ای انتخاب می شود باید با هم سازگار باشند. به عبارت دیگر، هر مارک تجاری باید 

بتواند با مارک های دیگر کار کند. معموالً برخی شرکت های خاص دارای قطعات با کیفیتی هستند که نگرانی در مورد 

سازگاری برای آنها وجود ندارد. اگر شما همۀ قطعات را خودتان انتخاب می کنید، الزم است سازگاری هر قطعه را 

 Driver خودتان چک کنید و مطمئن شوید که هر قطعه کابل های مورد نیاز، دستورات راهنما و نرم افزار خاص قطعه )که

نامیده می شود( را دارد تا بتواند به خوبی کار کند.

دراینبخشیکچشماندازخالصهازقطعاترایانهبهشماارایهمیشودکهپوششجزئیاتآنهادرکتابهایتخصصیرایانه

قابلجستوجواست.مواردیکهمابهآنهامیپردازیمدرششطبقهقرارمیگیرند:1ـسخت افزار ورودی:صفحهکلید1و

ماوس2.2ـسخت افزار پردازش3و حافظه3.4ـسخت افزار ذخیره سازی:دیسکسخت5 .4ـسخت افزار خروجی: کارت

گرافیکی6وکارتصدا،صفحهنمایش،بلندگووچاپگر. 5ـسخت افزار ارتباط:مودمو6ـنرم افزار:سیستمیوکاربردی.

                                                       MouseـKeyboard                                                                      2ـ1

        MemoryـProcessor                                                                      4ـ3

ـ5  HardDisk                                                                     6ـGraphicCard
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سخت افزار ورودی: صفحه کلید و ماوس
دو وسیله ورودی مهم )صفحه کلید و ماوس( چه کاری انجام می دهند؟

سختافزارورودیازوسایلیتشکیلشدهکهبهواسطهآنهادادههارابهرایانهواردمیکنند،درقالبیکهرایانهبتواندآنرا

بکارببرد.حداقلشمادووسیلهورودیراالزمدارید:یکصفحهکلیدویکماوس.

صفحه  کلید

ورودی وسیله اولین کلید صفحه ریزرایانه، یک در

که است کلیدیکوسیلهورودی است.یکصفحه

حروفالفبا،اعدادوکاراکترهایدیگررابهسیگنالهای

الکتریکیقابلخواندنپردازندهتبدیلمی  کند.صفحه

تحریر ماشینهای کلید شبیهصفحه رایانه ریز کلید

اعداد، و الفبا کلیدهایحروف کنار در اما میباشد،

چندینکلیددیگر)نظیرکلیدهایFوCtrlوAltو

Del(کهبهمنظورانجاموظایفخاصرایانهایطراحیشدهنیزوجوددارد.بعدازاینکهاجزایدیگرسرهمشدند،

صفحهکلیدازطریقسوکتیدرپشترایانهکهبهاینمنظورطراحیشده،بهرایانهمتصلخواهدشد.الزمبهتوضیح

استکهکارکردصفحهکلیدهایبیسیممتفاوتمیباشد.

ماوس

حرکت با است. ورودی وسیله کاربردیترین ماوس

ماوس،عالمتاشارهگرآندرصفحهنمایشبهحرکت

خاص، موضوع روی اشارهگر قراردادن با درمیآید.

آنراانتخابوسپساجرامیکنیم.سیمماوسبعداز

سرهمبندیسایرقطعاتبهپشترایانهوصلمیشود.

ماوسهایبیسیمنیزبرایاستفادهدردسترسهستند.

شکل22ـ1

شکل23ـ1
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سخت افزار پردازش و حافظه: درون جعبه سیستم
من چگونه وسايل پردازشی و حافظه را در يک رايانه تشخیص دهم؟ برد اصلی چه کاری 

انجام می دهد؟
وسايل پردازش و حافظه را می توان به عنوان مغز رايانه تشبيه كرد كه در داخل جعبه سيستم يا كيس رايانه نصب می شوند.

جعبه سیستم و منبع تغذيه

اين قسمت كه با نام واحد سيستم نيز شناخته می شود، جعبه ای است 

كه از تراشه پردازنده )CPU(، تراشه حافظه و برد اصلی به همراه منبع 

تغذيه و برخی وسايل ذخيره ثانويه كيس معموالً شامل يک منبع تغذيه 

و يک فن خنک كننده برای خنک نگهداشتن مجموعه مدارات از گرما 

می باشد.

تراشه پردازنده 

اين تراشه ممکن است از نظر اندازه كوچک باشد، اما می تواند گران ترين 

و بدون شک مهم ترين قطعه سخت افزار يک رايانه باشد كه آن را سرهم 

 )Central Processing Unit نموده ايد. تراشه پردازنده )مخفف كلمات

يک قطعه كوچک از جنس سيليکون است كه ميليون ها مدار الکترونيکی 

بسيار كوچک را در بردارد. سرعتی كه يک تراشه پردازنده عمل پردازش را 

انجام می دهد با مگاهرتز )MHz( )ميليون چرخه پردازشی در يک ثانيه( يا 

گيگاهرتز )GHz( )ميليارد چرخه پردازشی در يک ثانيه( سنجيده می شود. 

بديهی است پردازنده سريع تر، گران تر هم خواهد بود.  

اكنون تنها سرعت پردازنده های قديمی  بر حسب مگاهرتز اندازه گيری 

می شود، اما شما اگر يک پردازنده ارزان بخواهيد – برای مثال چون 

شما قصد داريد تنها با سندهای متنی كار كنيدـ ، ممکن است بتوانيد 

آن را با قيمت كمی تهيه كنيد.

شکل24ـ1
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تراشه حافظه

)main memory( حافظه اصلی

به محل نگه داری داده ها، حافظه می گويند. چندين نوع حافظه در رايانه موجود است، كه مهم ترين آنها حافظه اصلی 

می باشد. حافظه اصلی در رايانه ها RAM يا ROM می باشد.

حافظه RAM مجموعه ای از تراشه ها1 می باشد كه روی برد الکترونيکی قرار دارد. اين تراشه از نظر اندازه كوچک 

است. وظيفۀ RAM نگهداری داده ها قبل از پردازش و اطالعات پس از پردازش می باشد )قبل از آنکه به يک خروجی 

يا وسيله ذخيره دائمی فرستاده شود(. RAM يکی از مهم ترين و اصلی ترين ملزومات يک سيستم رايانه ای می باشد.  

هر نرم افزار برای اجرا شدن به حداقل RAM مربوطه ای 

گرافيک  با  فايل هايی  با  شما  اگر  مثال  برای  دارد.  نياز 

باال كار می كنيد به ظرفيت حافظۀ باالتری نياز خواهيد 

داشت مثاًل 2 گيگا بايت يا بيشتر.

)mother board  يا  main board(برد اصلی 

اين قطعه كه برد سيستمی هم ناميده می شود، صفحه مداری 

اصلی در رايانه می باشد. اين صفحه مدار معموالً سبز رنگ می باشد كه تمامی قطعات اصلی روی آن قرار می گيرد. قطعاتی نظير 

صفحه كليد، ماوس و چاپگر از طريق اتصاالت پشت كيس )با نام درگاه( و تراشه هايی مانند پردازنده و حافظه با نصب مستقيم 

روی آن. برد اصلی دارای شکاف های توسعه2 برای افزايش توانايی های رايانه می باشد كه به شما امکان جايگذاری صفحات 

مداری اضافی را می دهد. برای مثال كارت گرافيک و كارت صدا و مودم از اين دسته  اند.

سرهم بندی قطعات

اكنون اسمبل يا سرهم بندی اجزای رايانه می تواند انجام شود. همان طوری كه در مثال تصويری نشان داده شده است:

1ـ تراشه های حافظه به برد ا  صلی متصل می شود. 2ـ تراشه پردازنده به برد اصلی وصل می شود، سپس 3ـ برد ا  صلی به جعبه 

سيستم پيچ می گردد. 4ـ  واحد منبع تغذيه به جعبه سيستم وصل می شود و سرانجام 5ـ سيم های جعبه سيستم برای اتصال 

دكمه های جلوی كيس نظير Power كه رايانه را روشن و خاموش می كند، از روی دستورا   ت راهنما به برد اصلی متصل 

می شوند.

Expansion slots ـIC   2 ـ1

شکل25ـ1 تراشه حافظه
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CD/DVD سخت افزار ذخیره سازی: دیسک سخت و
چه نوع وسایل ذخیره سازی احتمااًل من به عنوان یک دانش آموز در رایانه ام نیاز خواهم 

داشت؟
باقرارگرفتنبرداصلیدرجعبهسیستم،گامبعدی،نصبسختافزارذخیرهدائمیاست.ازآنجاییکهتراشههای

حافظهتنهانقشحافظهموقتوناپایداررادارند،حافظهثانویهیادائمی،دادههایشماراتاهرزمانکهشمابخواهید

نگهمیدارند.

نصبتراشهپردازنده
رویمادربرد

فنبرای
خنکنگهداشتن

پردازنده

نصبماژولهایحافظهرویبرداصلی

شکافهایتوسعه

CD/DVDدرایو

CD/DVDدرایو

Powerدکمه

درایودیسکسخت

ماوس
صفحهکلید

اتصالسیمها

محفظهرایانه

قراردادنبرداصلی
اتصالواحدمنبع
تغذیهفندار

برداصلی

شکل26ـ1  ارتباط برد اصلی و سایر اجزای رایانه
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برای نيازهای دانش آموزی امروزی، يک ديسک سخت و گرداننده CD/DVD نياز است و در سيستم های قديمی تر، 

ممکن است يک درايو ديسک نرم1 نيز وجود داشته باشد. اين وسايل ذخيره سازی در كشو مخصوص جعبه سيستم 

قرار گرفته و به وسيله پيچ محکم می شوند. هر درايو به وسيله يک كابل مسطح كه كابل ريبون هم ناميده می شود، به 

برد اصلی متصل می گردد. همچنين هر درايو بايستی به يک كابل مخصوص از منبع تغذيه متصل شود. 

ظرفيت حافظه داده يا اطالعات يک سيستم رايانه ای به وسيله بيت، بايت، كيلوبايت، مگا بايت، گيگابايت، ترابايت، 

پتا  بايت و الی آخر بيان می شود:

Byte 1 =  bit 8 

character of Data 1 = Byte 1

يک كاراكتر می تواند يکی از حروف الفبا، يا اعداد يا كاراكترهای خاص مانند ! و & و % و * و ؟ باشد. 

1 كيلو بايت معادل 1024 كاراكتر است.

1 مگابايت معادل 1048576 كاراكتر است.

1 گيگابايت معادل بيش از 1 ميليارد كاراكتر است.

1 ترابايت معادل بيش از 1 تريليون كاراكتر است.

جدول 1ـ3ـ تقسیم بندی های بايت

مقدارنام و عالمتمقدار واقعی )بيت(نماد توان 10نماد توان 2

210=1K103=1K8×10241كيلوبايت=K1000B

220=1M106=1M8×1024×10241مگابايت=M1000KB

230=1G109=1G8×1024×1024×10241گيگابايت=G1000MB

240=1T1012=1T8×1024×1024×1024×10241ترابايت=T1000GB

 

درايو ديسک نرم

يک درايو ديسک نرم يک وسيله ذخيره سازی است كه داده ها بر روی ديسکت اندازه 3/5 اينچی ذخيره می كند. اين 

ديسکت ها كه امروزه بيشتر بر روی سيستم های ريزرايانه قديمی وجود دارد، به نظر نمی رسد كه نرم باشند، زيرا آنها از 

پالستيک سخت پوشانده شده اند. اما اليه صفحه داخلی آن به راستی انعطاف پذير و نرم می باشد. هر ديسک می تواند 

Floppy Disk Drive ـ1
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1/44 ميليون بايت )كاراكتر( يا بيشتر از داده ها را ذخيره كند. با نصب يک درايو ديسک نرم، شما قادر خواهيد بود يک 

ديسکت را از طريق ورودی خاص آن وارد نموده و از طريق دكمه خروجی، آن را خارج نماييد.

درايو ديسک سخت

كه  است  درايو ديسک سخت يک وسيله ذخيره سازی  يک 

می تواند ميلياردها كاراكتر از داده ها را ذخيره يا بازيابی كند. 

با 120 تا 200 گيگابايت از حافظه دائمی، شما بايد بتوانيد 

اكثر نيازهای آموزشی تان را مديريت نماييد.

CD/DVD درايو

يا گونه جديدترش، درايو  CD و  يا  يک درايو لوح فشرده 

DVD ، يک وسيله ذخيره سازی است كه با كاربرد تکنولوژی 

ليزر داده ها را از ديسک های نوری می خواند )برخی شركت ها 

امروزه  می نامند(.  ديجيتال  منظوره  را ديسک های همه   DVD

اينترنت  طريق  از  يا   CD روی  بر  عمومًا  جديد  نرم افزارهای 

توزيع می شوند.

اين  می دهد  نشان  كه  است  چراغ هايی  دارای  ها  درايو اين 

از  را  ديسک  يک  نبايستی  شما  هستند.  كار  حال  ر  د درايوها 

درايو تا زمانی كه چراغش خاموش نشده خارج كنيد، در غير اين صورت خطر آسيب ديدن ديسک و درايو، هردو 

وجود دارد. برای عملکرد اين چراغ ها الزم است سيم هايی به برد اصلی متصل شود.

شکل27ـ1
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دستگاه های خروجی: کارت گرافیک، کارت صدا، صفحه نمايش، بلندگو و چاپگر
چند نوع دستگاه خروجی در رايانه شخصی وجود دارد؟

دستگاه های خروجی از وسايلی تشکيل گرديده كه اطالعات پردازش شده به وسيله رايانه را به شکل قابل فهم انسان 

ترجمه می كند – برای مثال چاپ، صدا، تصوير، ويديوـ.، اكنون الزم است يک كارت گرافيک و يک كارت صدا در 

جعبه سيستم نصب شوند. در مرحله بعد، صفحه نمايش، بلندگو و چاپگر نصب می شوند.

اكنون جای خوبی است كه با عنوان »وسايل جانبی«1 آشنا شويم. يک وسيله جانبی، هر قطعه يا بخشی از تجهيزات 

است كه به عنوان ورودی يا خروجی به سيستم متصل می شود. به عبارت ديگر، يک وسيله جانبی بخش اساسی رايانه 

محسوب نمی شود. وسايل جانبی می تواند داخل رايانه قرار گيرد يا از بيرون به آن متصل شود. مثال هايی از اين دست 

چاپگر و درايو های ديسک می باشد.

کارت گرافیک2

بدون شک شما می خواهيد صفحه نمايش تان بتواند رنگ ها 

بدين  باشد!(.  و سفيد  سياه  آنکه  )به جای  دهد  نمايش  را 

منظور جعبه سيستم شما الزم دارد كه وسيله ای داشته باشد 

تا اين امکان را فراهم نمايد. يک كارت گرافيک، اطالعات 

خروجی پردازنده را به سيگنال های گرافيکی كه می تواند 

از طريق كابل به صفحه نمايش ارسال شود، تبديل می كند. 

به  يم،  كرد اشاره  آن  به  قباًل  كه  را  توسعه  ای  ه شکاف  آيا 

ياد داريد؟ كارت گرافيکی شما در يکی از اين شکاف های 

توسعه بر روی برد اصلی قرار می گيرد. البته شما می توانيد 

يک برد اصلی با كارت گرافيک سرخود3 هم تهيه كنيد.

کارت صدا4

شما ممکن است بخواهيد از طريق رايانه به موسيقی گوش دهيد. اگر چنين است، شما به يک كارت صدا نياز داريد 

شکل28ـ1 کارت گرافیک

Vidio Card ـPeripheral Device                                                                    2 ـ1
Sound Card ـOnboard                                                                                   4 ـ3 
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كه بتواند توانايی توليد صدای رايانه را باال ببرد. اين عمل از طريق ارسال صدا به خروجی و پخش به وسيله بلندگو 

انجام می شود. كارت صدا نيز بايد بر روی يک شکاف توسعه روی برد اصلی نصب شود و البته باز هم شما می توانيد 

يک برد اصلی با كارت صدای سرخود تهيه كنيد. با درايو CD متصل شده به كارت صدا، شما می توانيد مستقيماً به 

گوش كردن موسيقی بپردازيد.

صفحه نمايش1

همانند دستگاه های تلويزيون، ابعاد صفحه نمايش در فواصل گوشه تا گوشه آن بر حسب اينچ اندازه گيری می شود. صفحه 

نمايش وسيله ای است كه سيگنال های الکتريکی را از كارت گرافيک دريافت كرده و يک تصوير را با كاربرد نقاط حساس 

به نور رنگی روی صفحه شکل می دهد. بعداً، هنگامی كه جعبه سيستم بسته شد، صفحه نمايش به وسيله كابل به پشت 

رايانه و از طريق اتصاالت كاماًل واضح و مشخص، متصل خواهد شد. سيم برق آن جداگانه به پريز برق وصل می گردد.

بلندگوها2

بلندگوها وسايلی هستند كه صداهای انتقال يافته به شکل سيگنال های 

خيلی  است  ممکن  آنها  می كنند.  پخش  را  صدا  كارت  از  الکتريکی 

پيچيده و پيشرفته نباشند و در اين صورت، اگر شما بخواهيد صدا را 

با كيفيت باال ضبط و پخش نماييد، آنها احتماالً مناسب نيستند. نصب 

وصل  رايانه  پشت  به  كه  تکی  سيم  يک  طريق  از  اتصال  با  بلندگوها 

می شود، كامل می گردد.

چاپگر3

چاپگر وسيله ای است كه متن و تصوير را بر روی كاغذ چاپ می كند. انواع مختلفی از چاپگر وجود دارد. چاپگر دارای 

2 اتصال است، اول، سيگنال هايی كه از رايانه دريافت می كند )از طريق يک درگاه برد اصلی( و دوم، اتصال برق كه از 

طريق كابل به پريز برق وصل می شود. چاپگر های رنگی معموالً گرانتر از چاپگرهای سياه و سفيد هستند و البته ارزش 

چاپگرهای سريع از چاپگرهای كند بيشتر است.

شکل29ـ1  بلندگو

                                           Speakers ـMonitor                                             2 ـ1
   Printer ـ3
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سخت افزار ارتباط: مودم
چگونه يک مودم1  نصب می شود؟

رايانه ها می توانند ماشين های مستقل بدون ارتباط با ديگر رايانه ها باشند. اگر همۀ كار شما تايپ تکاليف درسی مدرسه 

باشد، شما قادريد آن را با يک سيستم مستقل انجام دهيد. اما همان  گونه كه قباًل بحث شد، اجزای ارتباطی سيستم 

رايانه ای، به طرز وسيعی محدوديت های  يک رايانه شخصی را توسعه می دهند. بنابراين مادامی  كه جعبه سيستم هنوز 

باز است، يک بخش ديگر از سخت افزار برای نصب وجود خواهد داشت.

مودم

يک مودم استاندارد وسيله ای است كه اطالعات را از 

يا  نه ها دريافت می كند  رايا از  تلفن و  طريق خطوط 

ارسال می نمايد. مودم به صورت يک كارت توسعه در 

يکی از شکاف های توسعه برد اصلی نصب می شود. 

سپس شما می توانيد يک سيم تلفن از پريز تلفن ديوار 

به پشت رايانه بکشيد كه آن به مودم متصل خواهد 

شد. انواع ديگر اتصاالت ارتباطی نيز موجودند كه در 

فصل های بعدی توضيح داده خواهد شد.

اكنون جعبه سيستم آماده بسته شدن است. شخص اسمبل كننده سيستم همه وسايل ورودی و خروجی را به برق زده 

و دكمه Power كيس را روشن می كند. آيا رايانه آماده كار است؟ نه كاماًل.

نرم افزار
دو نوع نرم افزارهای قابل نصب بر روی رايانه چه هستند؟

بعد از سرهم كردن همۀ قطعات با هم، شخص اسمبل كننده رايانه )شما، اگر خودتان اين  كار را انجام می دهيد(، الزم 

است راهنمای برد اصلی را برای دستورات روشن كردن رايانه چک كند. يکی از مهم  ترين كارها، نصب نرم افزار 

می باشد، دستورات رمز گشايی شده الکترونيکی شده كه به رايانه می گويد چه كاری انجام بدهد. نرم افزار است كه 

باعث ارزنده بودن رايانه می شود. دو نوع نرم افزار وجود دارد:  نرم افزارهای سيستمی2 و نرم افزارهای كاربردی3 .

Application Software ـSystem Software                                           3 ـModem                                         2 ـ1
 
 

شکل  30ـ1 مودم
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نرم افزار سیستمی

نرم  افزار  های  شوند.  سيستمی نصب  افزارهای  نرم  بايد  نخست، 

سيستمی  كمک می  كنند كه رايانه وظايف اساسی عملياتی را انجام 

دهد و نرم  افزارهای كاربردی را قادر به اجرا شدن نمايد. درواقع 

می باشد.  سخت افزار  و  كاربر  بين  ارتباطی  سيستمی پل  نرم  افزار 

نرم  افزارهای سيستمی از چندين برنامه رمز شده الکترونيکی تشکيل 

می شود. مهم  ترين آن سيستم عامل است كه برنامۀ كنترلی اصلی است 

كه رايانه را اداره می كند. به عنوان مثال هايی از نرم افزارهای سيستم 

عامل برای رايانه های شخصی می توان به محصوالت  متنوع شركت 

 UNIX، ،)7 ويستا و ،XP ،98 ،95 مايکروسافت )نظير ويندوز

 Apple Macintosh microcumputer اشاره كرد. البته LINUX

داستان خاص خود را دارد و دارای قطعات سخت افزاری و نرم افزاری 

مخصوص به خود است كه اغلب به طور مستقيم قابل انتقال روی رايانه شخصی نيست. 

شخص اسمبل كننده سيستم رايانه ای با نصب نرم افزار سيستم عامل، امکان دسترسی به سخت افزار را در دسترس 

كاربر قرار می دهد. فرايند نصب، در حقيقت كپی برنامه های نرم افزار از رسانه ذخيره ثانويه به ديسک سخت رايانه 

می باشد.

بعد از نصب نرم افزارهای سيستمی، نرم افزارهای استقرار برد اصلی، كارت های گرافيکی و صدا و مودم بايد نصب شود. 

اين برنامه های استقرار، كه برنامه های راه انداز نيز ناميده می شوند هم بر روی CD توزيع می شوند. يکبار ديگر شخص 

نصاب! آنها را در درايو مناسب قرار داده و سپس دستوراتی كه روی صفحه نمايش ظاهر می شود را دنبال خواهد نمود.

نرم افزارهای کاربردی

اكنون باالخره ما كار را تمام كرديم! پس از نصب نرم افزارهای كاربردی، شما می توانيد كار با رايانه را شروع كنيد. 

نرم افزارهای كاربردی شما را قادر می سازند كه كارهای ويژه و خاص را انجام دهيدـ حل مسائل، انجام كارهای 

گوناگون يا حتی آموزش به خودتان ـ برای مثال، هنگامی كه يک تحقيق درسی را روی رايانه آماده می كنيد، شما 

افزارهای كاربردی مختص  يک برنامه واژه پرداز را بکار خواهيد گرفت )مثاًل Word شركت مايکروسافت(. نرم 

را  مايکروسافت  شركت   Word افزار  نرم  می خواهيد  اگر  يعنی  هستند.  ا  شم استفاده  سيستمی مورد  نرم  افزارهای 

شکل31ـ1  نرم  افزار سیستمی
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استفاده كنيد، ابتدا الزم است نرم افزار سيستمی ويندوز را روی 

.Linux و Unix سيستم  تان داشته باشيد و نه

نرم افزارهای كاربردی روی بسته های CD معموالً در جعبه های 

خاص توزيع می شوند كه دستورات راهنمای بکارگيری را هم 

به همراه دارند. شما CD را در درايو مناسب رايانه قرار داده 

و سپس دستورات ظاهر شده برای نصب را دنبال كنيد. البته 

ممکن است شما بتوانيد برنامه های كاربردی كامل را با دريافت 

از اينترنت1  با استفاده از مودم يا انواع ديگر اتصاالت ارتباطی 

هم به دست آوريد.

آيا سفارش يک رايانه شخصی به صرفه است؟
چرا ممکن است من بخواهم يک رايانه را خودم سرهم کنم يا نه؟

آيا توضيحات داده شده باال، شما را ترغيب می كند كه بخواهيد خودتان يک رايانه2 را سر هم كنيد؟ اگر برای شما هزينۀ 

همۀ قطعات قابل قبول به نظر برسد ) البته به ارزش وقت و زمان شما در باال اشاره ای نشد( و سپس شروع به چک 

كردن اجزاء برای رايانه بپردازيد، ممکن است از خود بپرسيد چرا يک نفر بايد زحمت مشکالت اسمبل يک دستگاه را 

قبول كند؟ يک متخصص رايانه در يک كشور توسعه يافته اعتقاد دارد: » اگر شما فکر می كنيد با سرهم نمودن قطعات 

رايانه در پول صرفه جويی می كنيد، دوباره با خود فکر كنيد كه شما بايد خيلی خوش شانس باشيد كه بتوانيد قيمت 

مناسب در بازار رايانه را كه اين روزها از شدت رقابت روز به روز تغييرات نزولی را تجربه می كند، پيدا نماييد.«

اما اگر شما اين كار را انجام داده ايد يا بخواهيد انجام دهيد، اين كار يک فعاليت بيهوده و وقت تلف كن نخواهد بود. 

با دانستن چگونگی ساخت يک سيستم به وسيله خودتان، نه تنها قادر خواهيد بود دوستانتان را تحت تأثير قرار دهيد، 

بلکه همچنين شما چگونگی ارتقای هر سيستم خريداری شده به قطعاتی با استاندارد باالتر را می دانيد. برای مثال، اگر 

شما عالقمند بازی های رايانه ای باشيد، دانستن چگونگی اسمبل رايانه شما را قادر می سازد كه سيستمی مناسب برای 

بازی سفارش دهيد. در اين زمينه شما می توانيد آخرين كارت های گرافيکی سه بعدی و كارت صدای دالبی را می توانيد 

تهيه نماييد. از آن مهم تر، همچنين شما چگونگی سفارش يک سيستم مناسب برای خودتان را می دانيد

 Download ـ1
2ـ از اين به بعد منظور از رايانه همان ريز رايانه يا رايانه شخصی يا PC خواهد بود، مگر آنکه به صراحت مورد ديگری گفته شود.

 .

شکل32ـ1 نرم افزار  کاربردی 
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.

سهجنبهتوسعهرایانهوسهجنبهتوسعهفناوریارتباطاتچیست؟

چقدرراهراماآمدهایم؟درشروعقرننوزدهم،اکثرمردمفکرمیکردندزندگیآنهابایدمطابقوهمانندزندگی

والدینشانباشد.امروزه،اکثرمردمازپیشبینیاینکهعصراطالعاتاحتماالًزندگیآنهارافراترازشناختشان

متحولکند،شگفتزدهنمیشوند.اجازهدهیدباهمروندتوسعهرایانههاوفناوریارتباطاتوازآنهممهیجتر،

نقطهتقاطعآنهارابررسیکنیم.

سه جنبه توسعه رایانه: کوچک سازی، سرعت، کاهش قیمت
سه راهی که مسیر روند رایانه ها طی کرد، چه بود؟

اززماناختراعاولینرایانه)ENIAC(تاکنون،رایانههادرسهجنبهتوسعهیافتهاندواینمسیرهمچنانادامهدارد.

کوچک سازی1

دردنیایامروز،ابعاداکثرچیزهاکوچکشدهاست.ENIACکهبهشکلرادیوهایالمپخألدارقدیمیبود،بعدازسال

1947کوچکتر،سریعتروترانزیستوریقابلاطمینانشدهاست.ترانزیستوروسیلهکوچکیاستشبیهیکگذرگاهکه

سیگنالهایالکتریکیرادرطیمسیرهایازقبلتعیینشدهانتقالمیدهد.گامبعدی،توسعهمدارهایمجتمعکوچک

بود.مدارمجتمعمجموعهیکپارچهایازمدارهایالکتریکییاگذرگاههاهستندکهرویتراشههایچهارگوشکوچکاز

جنسسیلیکونبهاندازهنصفناخن،قرارمیگیرند.سیلیکونیکعنصرطبیعیاستکهدرشنیافتمیشود.درفرم

خالص،سیلیکونمادهایاساسیبرایساختوسایلپردازشیرایانهمیباشد.

پردازندهبسیارکوچکیاریزپردازندهدریکرایانهشخصیرومیزی،امروزهمیتواندمحاسباتیراانجامدهدکهروزی

برایآنمحاسبات،یکرایانهبهاندازهیکاتاقالزمبود.

سرعت2 

درسایهکوچکسازیوموادجدیدبهکاربردهشدهدرساختپردازندهها،سازندگانرایانهمیتوانندقطعاتکامپیوتری

بیشتریدرماشینهایشانپرکنند،سرعتپردازشیباالتروفضایذخیرهسازیدادههایبیشتریفراهمآورند.

SpeedـMiniaturazation                                                                  2ـ1


جایگاه فناوری اطالعات کجاست؟
7ـ1
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کاهش قیمت1 

هزينه پردازنده امروزه كسر كوچکی از آنچه 15 سال پيش بود، می باشد. يک پردازنده تدوين فيلم با قيمتی كمتر از 

1000 دالر، توانايی پردازشی مشابه با يک رايانه عظيم در دهۀ 1980 كه بيش از يک ميليون دالر قيمت داشت را فراهم 

می آورد.

اينها سه جنبه اصلی روند توسعه رايانه ها بود. اما در مورد ارتباطات چطور؟

سه جنبه توسعه ارتباطات: قابلیت ارتباط، تعامل و چندرسانه ای
سه چیزی که من بايد از اين سه جنبهـ  قابلیت ارتباط2، تعامل3 و چندرسانه ای4ـ  بفهمم، چیست؟

در زمان های سابق، ما سيستم تلفن ثابت را داشتيم كه قادر به انتقال صوت بود – يک رسانه يک به يک كه شما 

می توانستيد با دوست تان صحبت كنيد و او هم می توانست با شما صحبت نمايد و با ترتيبات ويژه ای مانند كنفرانس 

تلفنی، بيش از دو فرد می توانستند با يکديگر صحبت كنندـ.. ما همچنين سيستم های راديو و تلويزيون را داشتيم 

ـ    .  گويندگان خبر می توانستند بر روی يک رسانه مانند تلويزيون با شما  – رسانه يک به چند يا رسانه های جمعی 

صحبت كنند، اما شما نمی توانستيد با آنها صحبت كنيد.

سه تحول اخير كه در ارتباطات )و البته مخابرات( روی داده است، به شرح زير می باشد:

قابلیت ارتباط

قابليت ارتباط با ديگران به اتصال يک رايانه به يک رايانه ديگر 

اطالعات  دسترسی  فراهم آوردن  منظور  به  مخابراتی  خطوط  با 

با  ارتباط  قابليت  دارد.  اشاره  اشتراک وسايل جانبی  يا  و  آنالين 

ديگران نتيجه توسعه شبکه های رايانه ای است كه برای مثال پست 

الکترونيکی يا خريد اينترنتی را امکان پذير ساخته است.

شکل33ـ1  نرم افزار سیستمی

              Connectivity ـAffordability                                                             2 ـ1
Multimedia ـInteractivity                                                               4 ـ3
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تعامل

تعامل به ارتباطات دو طرفه برمی گردد. كاربر می تواند به اطالعاتی كه او دريافت می كند پاسخ دهد و آنچه يک رايانه 

انجام می دهد را تغيير دهد. بدين شکل يک تبادل يا محاوره ميان كاربر و رايانه وجود دارد و رايانه به درخواست های 

ادامه می يابد.  تعامل،  يا  نی  انسا ارتباط  به  احتياج  بدون  زمان شروع  از  تعاملی  غير  برنامه  پاسخ می دهد. يک  كاربر 

توانايی تعامل بدين معناست كه كاربران می توانند به جای غيرفعال بودن، در فرايند فناوری شركت فعال داشته باشند. 

برای مثال در شبکه های خبری تلويزيونی مانند CNN، شما می توانيد فوراً بر روی اينترنت برويد و در قسمت پخش 

اخبار، درباره خبرها نظر دهيد. امروزه بيشتر نرم افزارهای كاربردی، تعاملی هستند. در آينده، اتومبيل ها ممکن است به 

دستورات صوتی واكنش نشان دهند يا رايانه تركيبی در داشبورد آنها قرار گيرد.

چندرسانه ای

دارند.  متنی  حالت  بيشتر  و  گونه اند  اين  ايميل ها  بيشتر  كه  همان گونه  باشد،  می  تک بعدی  رسانه صوتی  يک  راديو 

همان طوری كه در قسمت های قبل اشاره شد، چندرسانه ای به فناوری اشاره دارد كه اطالعات را در بيش از يک رسانه 

ارايه می كندـ نظير متن، تصوير، ويديو، صدا و انيميشن ـ در يک ارتباط مجتمع واحد.

با وجود اين توسعه ها، امکاناتی كه از ادغام رايانه ها و ارتباطات پديدار خواهد شد، غير قابل تصور خواهد بود.

ادغام رايانه ها و ارتباطات: همگرايی، قابلیت حمل و شخصی سازی
همگرايی1، قابلیت حمل2 و شخصی سازی3  به چه معناست؟

با يکديگر كردند، دوران جديدی به نام عصر  ارتباطات شروع به تركيب  انه ها و  هنگامی كه در دهۀ 90 ميالدی، راي

اطالعات4 آغاز شد. اين موضوع منتج به 4 توسعه مجدد گرديده است.

همگرايی

همگرايی توصيف كننده تركيب چندين صنعت با وسيله های كاماًل متنوع كه داده ها را در قالب كاربردی رايانه مبادله 

می كنند، می باشد. صنايع عبارت اند از رايانه، ارتباطات، الکترونيک كاربردی، سرگرمی و رسانه های جمعی. همگرايی 

لکترونيکی تکيه دارد كه چندين عملکرد مختلف را انجام می دهند، نظير تلويزيون هايی با دسترسی  به محصوالت ا

اينترنتی، تلفن های همراه كه دوربين های ديجيتال دارند و يک يخچال كه به شما اجازه ارسال ايميل می دهد.

Portability ـConuergence                                                                   2 ـ1
Information Age ـPersonalization                                                              4 ـ3 
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قابلیت حمل

در دهۀ 80 ميالدی، قابليت حمل يا قابليت تحرک، با اشتراک موضوع قدرت رايانه ای و سهولت، به كوچک تر شدن 

اندازه و سبک وزنی منجر شد. امروزه ما در نقطه ای قرار داريم كه مجبور نيستيم از چيزی دست برداريم. در نتيجه، 

از  بيش  را  ما  زندگی  م،  سي بی  و  قدرتمند  كوچک،  الکترونيکی شخصی  وسايل  كه  اند  كرده  بينی  پيش  متخصصان 

رايانه های شخصی متحول خواهند كرد.

شخصی سازی

اخبار  طور خودكار  به  كه  برنامه هايی  مثال،  برای  اولويت های شماست.  با  مناسب  اطالعات  ايجاد  سازی،  شخصی 

در  درگير  می كنند. شركت های  گلچين  كرده ايد،  تعيين  شما  كه  عناوينی  با  مطابق  اينترنت  از  را  اطالعات  و  جديد 

تجارت الکترونيکی، می توانند به شما پيام هايی راجع به محصوالت آينده مبتنی بر الگوی خريد شما يا مصرف شما يا 

طبقه  بندی های ديگر ارسال كنند. يا آنها می توانند محصوالت سفارشی )اتومبيل، رايانه، لباس( مطابق با سليقه و رضايت 

قلبی شما توليد نمايند.

همکاری1 

يک روند توسعه اخير، همکاری جمعی می باشد. يک صف چشمگير از سيستم های نرم افزاری، امکان اينکه هر 

آن  را  مسير،  با  همراه  اوقات  گاهی  و  می سازد  فراهم  بگذاريد،  اشتراک  به  ديگران  با  سادگی  به  و  فوراً  را  چيزی 

مهم تر می نمايد. نزديک به يک ميليارد نفر افراد آنالين وب جهان گستر همراه با دانش به اشتراک گذاشته شده شان، 

بی نظير  مجموعه  به يک  تبديل  به سرعت  ديگر چيزها،  و  ای  رايانه  قدرت  آنالين،  اجتماعی، شهرت  تماس های 

می شوند. 

محاسبات ابری2 : رايانه جهانی3 

محاسبات ابری كه قباًل محاسبات توری يا محاسبات سودمند هم ناميده می شد، اساسًا به معنی بدست آوردن منابع 

محاسباتی– اعم از پردازنده، فضای ذخيره سازی، پيام، بانک اطالعاتی و غيره  ـ از شبکه های رايانه ای قرار گرفته بر 

روی مراكز داده4، جايی بيرون از چهار ديواری شما و پرداخت هزينه تنها برای آنچه استفاده می كنيد، می باشد. ايده در 

Cloud Computing ـCollaboration                                                           2 ـ1 
Data Centers ـThe Global Computer                                             4 ـ3 
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اينجا اين است كه شركت ها بتوانند هرگاه نياز داشتند، به اين رايانه ها وارد شوند و درست مشابه عملياتی كه با شبکه 

توزيع نيروی برق انجام می دهند، حجم بار محاسبات خود را ميان مراكز داده نقاط مختلف جهان تقسيم كنند.

»e« معرف اخالق هم هست.
اصول اخالقی مرتبطی که من بايستی از آنها در به کارگیری فناوری اطالعات آگاه باشم چیست؟

اخالق  بيايد.  كنار  اطالعات  فناوری  به  كارگيری  با  مرتبط  اخالقی  با موضوعات  بود  رايانه مجبور خواهد  كاربر  هر 

به عنوان مجموعه ای از ارزش  های معنوی يا اصولی که بر رفتار يک شخص يا يک گروه ناظر است، می باشد. 

مالحظات تاريخی در باب فناوری اطالعات بسيار زياد می باشد كه ارايه تمامی آنها در حوصله اين كتاب نمی گنجد. 

ما  برای نمونه به چند مورد اشاره می كنيم و به بقيه موارد در زير فصل های مناسب خواهيم پرداخت.

سرعت و مقیاس

انتقال  حجم زيادی از اطالعات می تواند با سرعت و مقياسی كه قباًل امکان پذير نبود، ذخيره شود، بازيابی گردد و 

داده شود. با وجود مفيد بودن اين امر، يک گرفتاری جدی در مباحث امنيت داده ها و حريم خصوصی اشخاص در 

به كارگيری آن وجود دارد، زيرا فناوری اطالعات می تواند مجموعًا از لحاظ امنيت در مقابل دسترسی های غيرمجاز 

مورد مالحظه قرار نگيرد.

غیرقابل پیش بینی بودن

رايانه ها و ارتباطات بسيار فراگير هستند و تقريبًا همۀ جنبه های زندگی ما را فرا گرفته اند. در هر حال، در اين نقطه، 

در مقايسه با فناوری های ديگر همانند برق، تلويزيون و اتومبيل، به نظر می رسد فناوری اطالعات كمتر قابل پيش بينی 

يا قابل اطمينان باشد.

پیچیدگی

سيستم های رايانه ای اغلب به طرز باور نکردنی پيچيده اندـ گاهی آنقدر پيچيده اند كه در برخی موارد حتی به وسيله 

سازندگان هم قابل فهم نيستندـ ، اين موضوع، اغلب آنها را به طور كامل غيرقابل كنترل می كند، با ايجاد خرابی های 

اساسی بسيار زياد يا هزينه های غير قابل كنترل و غيرعادی.
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اخالق و امنیت می تواند اغلب در محورهای مشابه بحث شود، زیرا امنیت سیستم های رایانه ای به طور آشکار مسیری 

ین مباحث در سراسر کتاب  ا به  قابل مالحظه  ای  با اخالق و درستکار نگه دارد. ما تالش  را می پیماید که مردم را 

اختصاص خواهیم داد.

  
مطالعه آزاد ـ تاريخچه رايانه

ماشین های پردازش داده در سیر تکامل خود از فناوری چرخ دنده ها بهره گرفتند. از میان مخترعان این ماشین ها می توان 

پاسکال، الیب نیتز و بابیج را نام برد. ماشین های پاسکال و الیب نیتز، داده ها را با موقعیت چرخ دنده ها نشان می دادند. 

در این ماشین ها، کاربر می توانست عملیات مورد نظر را به صورت سوراخ هایی که در روی یک کارت کاغذی ایجاد 

شده بود، به ماشین بدهد. به عبارت دیگر ماشین قابل برنامه ریزی بود.

به دلیل محدودیت های فناوری های آن زمان، استفاده از ماشین های حسابگر پیچیده پاسکال، الیب نیتز و بابیج رایج 

نبود، اما پس از اختراع وسایل الکترومکانیکی و الکترونیکی، پنجره تازه ای بر روی این علم گشوده شد. ابتدا فناوری 

رله های مکانیکی و سپس فناوری المپ های خأل برای ساخت ماشین های پردازش داده های تمام الکترونیکی مورد 

دانشگاه  بود که در   ENIAC بنام  ماشینی  فاده کرد،  است ز المپ خأل  ا هایی که  ماشین  از  قرار گرفت. یکی  استفاده 

پنسیلوانیا ساخته شد. از آن به بعد دستگاه های پردازش داده، رایانه نامیده شدند و علم جدیدی با نام علم رایانه پا به 

عرصه وجود گذاشت. هر تحول اساسی در فناوری ساخت رایانه، منجر به پیدایش نسل جدیدی از رایانه ها شد.

بر اساس تکامل دستگاه  های پردازش داده، پنج نسل مختلف رایانه  ایجاد گشت، که هر کدام مصادف با یک تحول در 

ساخت وسایل الکترونیکی است. در اثر هر تحول، رایانه هایی کوچک تر، ارزان تر و با قدرت و کارایی بیشتری ساخته 

شده اند. در بخش زیر خصوصیات اصلی این پنج نسل با هم مقایسه شده اند:

نسل اول  1956ـ1940 

المپ های خأل استفاده از المپ خأل جهت ساخت مدارها و استوانه های مغناطیسی حافظه

اشغال حجم عظیمی از فضای اتاق ها

مصرف برق زیاد، فوق العاده گران، ایجاد گرمای زیاد

قادر به حل فقط یک مسئله در یک زمان

کارت های خاص و نوار کاغذی به عنوان ورودی

برنامه نویسی با زبان ماشین یا صفر و یک
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نسل دوم  1963ـ1956 

ترانزيستورها 

كاهش حجم، افزايش سرعت و ارزانتر شدن رايانه ها با استفاده از ترانزيستور

بهره وری باال با كاهش مصرف برق

ايجاد گرمای زياد و بروز اختالل در عملکرد

استفاده از كارت پانچ به عنوان ورودی و چاپگر به عنوان خروجی

برنامه نويسی به زبان اسمبلی )كلمات و سمبل ها به جای صفر و يک(

كاربرد در صنعت انرژی اتمی

نسل سوم  1971ـ1963 

)IC( مدارات مجتمع

استفاده از ترانزيستورهای بسيار كوچک روی تراشه های سيليکونی با نام نيمه رسانا

افزايش سرعت و بهره وری

صفحه كليد به عنوان ورودی و صفحه نمايش به عنوان خروجی

ارتباط كاربر از طريق يک برنامه مركزی ناظر بر حافظه رايانه

اجرای چند برنامه در يک زمان

ارزان  تر، كوچک  تر شدن و سهولت كاربری

برنامه نويسی به زبان سطح  باال

نسل چهارم  تاکنون ـ1971 

ريزپردازنده ها، تعبيه هزاران مدار مجتمع روی يک تراشه سيليکونی

كوچک شدن ابعاد به اندازه كف دست انسان

استفاده گسترده از ريزپردازنده ها در محصوالت ديگر بجز رايانه ها

گسترش شبکه های رايانه ای

استفاده از واسط گرافيکی و وسايلی مانند ماوس
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نسل پنجم  از حال تا آينده 

هوش مصنوعی، توسعه رايانه ها بر اساس هوش مصنوعی

استفاده از برنامه های كاربردی مانند تشخيص صدا و گفتار

استفاده از پردازش موازی و ابر رسانه

استفاده از محاسبات كوانتومی، ملکولی و نانو تکنولوژی

هدف نهايی در ورود زبان طبيعی و قادر بودن به خود يادگيری و خود سازماندهی 

رزومه چیست؟
تعريف رزومه1: رزومه متني است چند صفحه اي حاوي اطالعات و مشخصات فردي كه قبل از مصاحبه در اختيار مراكز 

دانشگاهي كه متقاضي قصد ادامه تحصيل در آن مركز را دارد و يا كارفرمايان در صورتي كه متقاضي جوياي كار باشد قرار گرفته 

و به آنان امکان مي دهد تا ارزيابي اوليه اي از توانايي هاي شغلي شما داشته باشند. در واقع رزومه بايد تصويري ذهني از شما 

و فعاليتهاي شغليتان، به خواننده ارائه كند. از اين حيث رزومه جنبه اي تبليغاتي دارد بدين ترتيب كه ويژگي هاي مؤثر و مفيد 

خود را در اختيار كارفرما قرار مي دهيد و به نوعي سعي مي كنيد تا وي را متقاعد سازد كه از بين چندين داوطلب، شما را براي 

شركت در مصاحبه انتخاب نمايد. رزومه بايد به طور مثبتي مهارت ها و توانايي هاي شما را نشان دهد. رزومه در عين حال كه 

بايد صادقانه باشد،  بايد عاري از دروغ و بزرگنمايي باشد. 

تعريف رزومه در ويکی پديا: كارنامک يا رزومه به نوشته ای گفته می شود كه پيشينه تحصيلی، مهارتی و شغلی و برخی جزئيات 

زندگی يک شخص در آن درج می شود تا شركت ها و كارفرماها بتوانند با مطالعۀ آن در مورد استخدام يک شخص تصميم 

بگيرند. برای موفقيت در كاريابی، معموالً تهيه يک رزومه مناسب اهميت زيادی دارد. درستی نوشتاری و بی غلط بودن رزومه 

نيز از مسائل مهم تهيه يک رزومه دانسته می شود.

توصیه هايي براي تهیه رزومه

نگارش مناسب رزومه، زمينۀ مناسب تري را براي بررسي توان مندي هاي شما و شناسايي بخشي كه مي توانيد در آن فعاليت  كنيد 

به شکل شايسته تري فراهم مي آورد. بر اين اساس، توصيه هاي كوتاهي را براي نگارش رزومه در ذيل آمده است. مطمئن شويد 

كه رزومۀ شما روزآمد است و به خوبي، مشخصات، توان مندي ها، تخصص ها و سوابق گذشتۀ شما را تشريح مي كند.  براي آن 

كه نشان دهيد توان مندي شما، پوشش دهندۀ نيازهاي مطرح شده در فرصت هاي شغلي ا ست، سعي كنيد شواهد دقيق و حتي 

عددي از دستاوردهاي كاري و تحصيلي خود ارائه دهيد. 
Curriculum Vitae ـ Resume ـ1
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شرح دقيقي از توان مندي ها، مهارت ها و جايگاه شغلي مورد نظر خود ارايه كنيد. به اين ترتيب، به ما براي شناسايي جايگاه  تان در 

سازمان كمک كرده ايد. ارائه توضيحاتي دربارۀ عالقه مندي هاي كاري خود، مي تواند بسيار كمک كننده باشد.  جزئيات تجربيات 

كاري گذشتۀ خود را به دقت شرح دهيد و سوابق كاري گذشتۀ خود را به خوبي تشريح كنيد.  دقت كنيد كه اشتباهي در بيان 

دستاوردها، تاريخ ها و عنوان هاي شغلي گذشتۀ شما رخ ندهد، چون اگر در آينده چيزي مغاير با آن مشاهده شود، مي تواند به 

جايگاه شما و اعتماد متقابل در محل كار لطمه وارد سازد.  اطمينان حاصل كنيد كه اطالعات تماس دقيق تان در رزومه وارد 

شده باشد. 

شيوه هاي متفاوتي براي نگارش رزومه متداول و مرسوم است و هر كس به مقتضاي سليقه و هدفي كه از نگارش رزومه دارد، 

شيوه خاصي را بر مي گزيند . اما به طور كلي اصول و سرفصل بندي عمومي رزومه ها به شرح زير است:

1ـ جزئيات شخصي)Personal Details( اغلب رزومه ها با اين بخش آغاز مي شوند . آنچه مي بايست در اين بخش ذكر 

شود شامل نام،آدرس، شماره تلفن، آدرس پست الکترونيک و تاريخ تولد است.

2ـ پروفايل شخصي )Personal Profile( وارد كردن پروفايل در رزومه امري سليقه اي است و ضروري محسوب نمي شود.  

آنچه در پروفايل به نگارش در مي آيد، تصويري كلي و گويا از شما است كه به طور جزئي  تر در ساير بخش هاي رزومه ذكر 

مي  شود.

3ـ.تحصيالت و توانايي هاي علمي)Education and Qualifications(  اين بخش شامل تمام سوابق تحصيلي و علمي 

شما، از ديپلم دبيرستان و نام دبيرستان گرفته تا آخرين مدرک تحصيلي، رشته ها و گرايش ها و زمان بندي هر دورۀ تحصيلي 

خواهد بود. به ياد داشته باشيد كه حتماً ذكر كنيد در حال حاضر مشغول گذراندن چه دوره اي هستيد . ساير دوره هاي علمي و 

يا عملي كه در كنار تحصيل آكادميک گذرانده ايد را هم حتماً بنويسيد.

4ـ سوابق شغلي )Skills and Work Experiences(در اين بخش بايد كل سوابق شغلي شما، اعم از تمام وقت يا پاره وقت، 

با ذكر نام و تلفن يا آدرس محل كار، به اضافه تاريخ و دوره اشتغال فهرست شود.

5ـ  انتشارات و مقاالت )Publications(فهرست كتب و مقاالتي كه منتشر كرده و يا در كنفرانس ها ارائه نموده ايد به اضافه 

زمان انتشار را در اين بخش بياوريد. اگر خالصه مقاالت را به رزومه ضميمه نماييد بهتر است. 

6ـ ساير اطالعات )Personal Studies ـAdditional Information( در صورتي كه رزومه براي مراكز تحصيلي است.

نگارش اين قسمت ضروري نيست، اما چنان چه الزم دانستيد توضيحي جانبي روي سوابق تحصيلي و شغلي خود بنويسيد، 

مي توانيد اين بخش را اضافه نماييد.

7ـ عالئق )Interests( فهرستي از عالئق خود در زمينه هاي فوق برنامه مثل ورزش يا هنر را در اين بخش بنويسيد و احياناً اگر 
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سوابق حرفه اي در اين زمينه ها داريد حتماً ذكر كنيد.

8ـ   معرف ها)References( نام، رتبه، درجه تحصيلي، آدرس يا تلفن و كاًل اطالعات مربوط به معرفين خود ) كه معموالً 

اساتيد شما هستند ( را در اين بخش بياوريد . اين معرف ها مي بايست همان معرفيني باشند كه توصيه نامه هاي شما را تکميل 

نموده اند.

9ـ ساير توصيه ها: پيش از نگارش رزومه، خوب در مورد سوابق تحصيلي و شغلي خود فکر كنيد تا چيزي را از قلم نياندازيد. 

سعي كنيد تا حد امکان، مداركي دال بر سوابقتان آماده و ترجمه كنيد تا در هنگام ارسال ضميمه رزومه نماييد. از دروغگويي 

يا بزرگنمايي جداً پرهيز كنيد، ممکن است برايتان دردسر ساز شود. بهترين حجم رزومه در همين حد است. حتماً چند نسخه 

اضافه از رزومه براي خودتان نگه داريد تا در صورت لزوم از آنها استفاده كنيد. در مورد نگارش انگليسي، حتماً درباره متن 

رزومه با يک مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي  داند مشورت كنيد. رزومه را حتماً تايپ كنيد و از ارائه رزومه 

دست نويس جداً خود داري كنيد.

اطالعات بیشتر: فالپ
در محاسبات، مخفف عمليات با مميز شناور بر ثانيه می باشد. فالپ برای اندازه گيری عملکرد كامپيوترها و به ويژه در شاخه 

محاسبات علمی كاربرد دارد. با كاربرد رمزگشايی مميز شناور، اعداد بسيار بزرگ می توانند به سادگی نمايش داده شوند. 

كامپيوترها در تريليون هايی از فالپ عمل می كنند. برای قياس، هر زمان پاسخ زير 0/1 ثانيه به وسيله اپراتور انسانی به عنوان يک 

عمل فوق آنی تجربه می شود، و می توان گفت يک ماشين حساب ساده جيبی در حدود 10 فالپ عمل می كند. انسان ها حتی 

در مميزهای شناور، پردازشگرهای بدتری محسوب می شوند. اگر ربع ساعت طول می كشد تا يک شخص با قلم كاغذ، يک 

تقسيم طوالنی 10 رقمی را انجام دهد، آن شخص در محدوده ميلی فالپ قرار دارد.
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خالصه فصل
دردنیایفناوریهایدیجیتالیکانقالببهوقوعپیوستهاست.وسایلگوناگوننشانمیدهندمادرعصرفراگیرندهیاحضور

همهجاییکامپیوتربهسرمیبریم.دنیابهفراسویکامپیوترهایکوچککهبررویمیزیاحتیزانوقرارمیگیرند،حرکتکرده

است.بخشمرکزیوقلبتپندهاینمفهوم،»اینترنت«میباشد.

آشناییباکامپیوتربدینمعناستکهشمابدانیدکامپیوترهاچهکاریمیتوانندانجامدهندوچهکارینمیتوانند.دانستناین

استکهآنهاچگونهمیتوانندبرایشمامفیدواقعشوندوچگونهممکناستبهشماآسیببرسانند.دانستنایناستکهشما

چههنگامیمیتوانیدمسائلخودراباکامپیوترحلکنیدوچههنگامیبایددرخواستکمکنمایید.

فناوریاطالعاتیاIT،یکعبارتکلیاستکههرگونهفناوریکمککنندهبهتولید،دستکاری،ذخیره،ارتباطویاتوزیع

اطالعاتراتوصیفمیکند.

یککامپیوتریکماشینقابلبرنامهریزیوچندمنظوره)چندکاربردی(استکهدادههارادریافتمیکندـدادههایخامو

اعدادـوپسازپردازشیادستکاری،آنرابهاطالعاتقابلاستفادهماتبدیلمیکند.

تکنولوژیارتباطاتکهتکنولوژیمخابراتراهدورهمنامیدهمیشود،ازوسایلالکترومغناطیسوسیستمهابرایارتباطات

مسافتهایطوالنیتشکیلشدهاست.

ایمیلیاپستالکترونیکی،پیامیاستکهازطریقیکشبکهکامپیوتریواغلبازطریقاینترنتانتقالمییابد.

رایانههابررویآموزش،بهداشت،موضوعاتمالی،اوقاتفراغت،دولتوسیاست،مشاغلوحرفههاو....تأثیرگذاشتهاند.

فضایمجازینهتنهاشاملدنیایآنالینوبهویژهاینترنتمیباشد،بلکهبهطورکلیدنیایارتباطاتومخابراتسیمیو

بیسیمرانیزشاملمیشود.

اینترنت)یاهمانnet(،یکشبکهازکامپیوترهایسراسرجهانمیباشدکهبهصدهاهزارشبکهکوچکترمتصلشدهاند.این

شبکهازبههمپیوستنشبکههایآموزشی،تجاری،غیرانتفاعی،نظامیوحتیخصوصیبهوجودآمدهاست.

وبیکسیستماتصالداخلیبرایکامپیوترهایشبکهاینترنتاستکهسندهارادرقالبخاصیبهشکلچندرسانهای

پشتیبانیمیکند.

پنجاندازهمختلفکامپیوترهامطابقباقدرتپردازشآنهاعبارتنداز:ابررایانهها،رایانههایبزرگ،رایانههایکوچک،ریز

رایانههاوریزکنترلها.

ایستاده)TowerPC(،رایانههایکیفی انواعمختلفیدارند:رایانههایرومیزی)DesktopPC(،رایانههای ا ریزرایانهه

.)Palmtops(ورایانههایدستیاردیجیتالیشخصی)MIDs(وسایلاینترنتیقابلحمل،)Laptopornotebooks(
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داده از حقايق خام و اعداد كه پس از پردازش به اطالعات تبديل می شوند، تشکيل می شود. اطالع، داده ای است كه برای كاربرد 

در تصميم گيری جمع آوری يا دستکاری شده است.

سخت افزار از همه اجزای فيزيکی و تجهيزات ماشينی يک سيستم رايانه ای تشکيل شده است. نرم افزار يا برنامه ها، از دستورات 

الکترونيکی تشکيل شده است كه به رايانه می گويد چگونه يک وظيفه را انجام دهد.

صرف نظر از نوع و اندازه، همه رايانه ها چهار عمل اصلی را انجام می دهند: ورودی، پردازش، ذخيره در حافظه و خروجی. ما 

به اينها عمل پنجم ارتباط را هم اضافه می كنيم.

اجزای مورد نياز برای يک رايانه شخصی در شش طبقه قرار می گيرند: 1ـ دستگاه های ورودی: صفحه كليد و ماوس. 

2ـ سخت افزار پردازش و حافظه. 3ـ سخت افزار ذخيره سازی: ديسک سخت. 4ـ دستگاه های خروجی: كارت گرافيکی و كارت 

صدا، صفحه نمايش، بلندگو و چاپگر. 5  ـ سخت افزار ارتباط: مودم و 6ـ  نرم افزار: سيستمی و كاربردی.

سه جنبه توسعه رايانه كوچک سازی، سرعت، كاهش قيمت می باشد. سه جنبه توسعه ارتباطات، قابليت ارتباط، تعامل و 

چندرسانه ای است. ادغام رايانه ها و ارتباطات، همگرايی، قابليت حمل و شخصی سازی را به ارمغان آورده است. 
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فعالیت کارگاهی  
1ـ در بخش هاي مختلف مدرسه شما چگونه مي توان با استفاده از رايانه كيفيت آموزش را ارتقاء داد؟

2ـ مثال هايي از كاربرد رايانه در علوم مختلف مانند پزشکي، صنعت، طراحي و سينما بيان كنيد.

3ـ براي ساخت يک رايانه چه علومي نقش مهم و اساسي دارند؟

4ـ تصور شما از آينده رايانه ها، ميزان پيشرفت و نقش آنها در زندگي بشر چيست؟

5  ـ قطعات سخت افزار يک رايانه شخصی را به كمک هنرآموز خود بررسی و شناسايی نماييد.

6ـ چه نرم افزارهايی بر روی رايانه های سايت كامپيوتر هنرستان شما نصب شده است؟

7ـ آيا می توانيد كاربرد پست الکترونيکی را با تلفن مقايسه كنيد؟

خودآزمايی
1ـ داده و اطالع را تعريف كنيد.

2ـ به نظر شما، علت استفاده گسترده رايانه در زندگي امروزي چيست؟

3ـ مفهوم پردازش را توضيح دهيد.

4ـ رايانه را تعريف كنيد.

5  ـ آنالين به چه معناست؟

6ـ تفاوت ميان نرم افزارهای سيستمی و كاربردی در چيست؟

7ـ فضای مجازی را به طور خالصه تعريف كنيد.

8  ـ تفاوت ميان سخت افزار و نرم افزار را بيان كنيد.

9ـ شبکه محلی را تعريف كنيد.

10ـ چند رسانه ای به چه نوع رسانه ای اطالق می شود؟

11ـ تفاوت ميان ريز رايانه و ابررايانه در چيست؟

12ـ وظيفه حافظه Ram را بيان كنيد.

13ـ دانلود به چه معناست؟

14ـ قابليت ارتباط را تعريف كنيد.

15ـ راه هايی كه فناوری اطالعات می تواند به جويندگان كار و كارفرمايان كمک كند، كدام است؟




