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در سال هاى اخىر شاهد پىشرفت و گسترش روزافزون راىانه هاى شخصى بوده اىم. پىشرفت فّناورى و درنتىجه ساخت سخت افزار 
پىشرفته تر، امکان استفاده از نرم افزارهاى پىچىده تر و کامل تر را مىّسر مى سازد.

انواع سخت افزارها و  بررسى  به  اىن فصل  از اجزاى سىستم اطاّلعاتى است. در  در بخش دوم دىدىم که سخت افزار ىکى 
وىژگى هاى آنها خواهىم پرداخت.

فصل
2

بخش ششم 
واحــــد سیستم

بخش هفتم 
وسایل ورودی و خروجی

بخش هشتم 
حافظه های جانبی

فصل دوم

سخت افزار
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چه عواملى تعىىن کنندٔه برترى ىک راىانٔه شخصى نسبت به راىانٔه دىگر است؟
چه سخت افزارى براى اجراى برنامه هاى مورد نظر شما مناسب است؟ 

وجود ىک سخت افزار نىرومند، موجب استفاده از قابلّىت هاى متنوع نرم افزارها خواهد شد.
در بخش دوم خواندىد که ىکى از قسمت هاى اساسى سخت افزار راىانه، واحد سىستم است. براى پاسخ گوىى به نىازهاى شما 
به عنوان ىک کاربر، الزم است با قسمت هاى مختلف واحد سىستم از قبىل: بُرد اصلى، رىزپردازنده، حافظٔه اصلى، کارت هاى توسعه 

و غىره آشنا شوىد.

واحد سىستم 

رىزپردازنده  ُبرد اصلى

واحد حساب و واحد کنترل
منطق

سرعت
رىزپردازنده 

RAM CMOS ROM

کارت هاى توسعه

کارت 
گرافىک

 کارت صدا
نصب کارت هاى 

توسعه

گذرگاه و درگاه حافظۀ اصلى

بخش ششم در یک نگاه

واحـــد سیستم1

بخش ششم

  System Unit ــ1 
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بُرد اصلى1

ُبرد اصلى صفحه اى است که درون محفظٔه )Case( راىانه 
قرار دارد و قطعات اصلى سىستم مانند رىزپردازنده و حافظه، 
روى آن قرار مى گىرند )شکل 1ــ6(. وساىلى که در بىرون محفظٔه 
راىانه قرار دارند از قبىل صفحه کلىد، ماوس و صفحه نماىش فقط 
از طرىق بُرد اصلى مى توانند با سىستم راىانه ارتباط برقرار کنند.

ریزپردازنده2

پردازندۀ  واحد  آن  به  که  تراشه اى3 است  رىزپردازنده، 
رىزپردازنده  2ــ6(  )شکل  مى شود.  گفته  نىز   4)CPU( مرکزى 
براى  »مغز«  حکم  در  و  مى شود  مّتصل  اصلى  بُرد  به  مستقىماً 
سىستم است. وظاىف رىزپردازنده عبارت اند از: کنترل و اجراى 
دستورالعمل ها، اىجاد هماهنگى بىن فّعالّىت هاى اجزاى مختلف 
آوردن  آنها،  اجراى  ترتىب  و  عملّىات  نوع  تشخىص  سىستم، 
اطاّلعات مورد نىاز از حافظه به داخل رىزپردازنده و ذخىرٔه نتىجٔه 
عملىات در حافظه. رىزپردازنده داراى دو قسمت اصلى است: 

واحد کنترل و واحد حساب و منطق.

ـ   6   ــ ُبرد اصلى شکل 1ـ

   Microprocessor ــMainboard / Motherboard                                                   2 ــ1 
3ــ Chip: قطعه اى از جنس سىلىکون که بر روى آن مدارات مجتمع تعبىه شده اند.

     Central Processing Unit ــ4

ـ  6  ــ رىزپردازنده شکل 2ـ
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در شکل 3ــ 16 ارتباط بىن واحدهاى اصلى 
سىستم را مشاهده مى کنىد:

)خطوط ممتد، مسىر داده ها و خط چىن ها مسىر 
سىگنال هاى کنترلى را مشّخص مى کنند.(

1)CU( واحد کنترل
 همان  طور که از اسم آن پىداست اىن واحد وظىفٔه کنترل و اىجاد هماهنگى بىن قسمت هاى مختلف سىستم را بر عهده دارد. کنترل 
ورود داده ها از طرىق واحد ورودى، ذخىرٔه آنها در حافظه، انتقال اطاّلعات از حافظه به واحد حساب و منطق و برعکس، رمزگشاىى2 

دستورالعمل ها و در نهاىت ارسال اطاّلعات به واحد خروجى از وظاىف اىن واحدند.

 3)ALU( واحد حساب و منطق
واحد حساب و منطق عملّىات محاسباتى از قبىل: جمع، تفرىق، ضرب و تقسىم را انجام مى دهد. اىن واحد هم چنىن عملىات منطقى 

براى مقاىسٔه دو داده )مانند بزرگ تر، کوچک تر و ىا مساوى( را انجام مى دهد. ساىر عملّىات، با ترکىب اىن عملّىات ساده انجام مى شوند.

سرعت ریزپردازنده
ىکى از عوامل تعىىن کنندٔه سرعت رىزپردازنده، تعداد بىت هاىى است که مى تواند به طور ىک جا از محلّى به محّل دىگر انتقال 
ىابد و ىا بر روى آنها عملّىات انجام  شود. هر قدر تعداد بىت ها بىشتر باشد، رىزپردازنده می تواند سرىع تر باشد. ىک رىزپردازندٔه 64 
بىتى مى تواند به طور هم زمان هشت باىت را انتقال دهد، و پردازش کند. رىزپردازنده ، داده ها و دستور العمل ها را در چند مىکروثانىه 

پردازش مى کند.
عامل مؤثر در سرعت و توان رىزپردازنده، تعداد هسته های پردازشی به کار رفته در رىزپردازنده است. پردازنده های چند هسته ای 
آنها چند هسته پردازشی مجزا روی ىک صفحٔه سىلىکونی قرار گرفته اند.در پردازنده های چند  به گونه ای طراحی می شوند که در 
هسته ای،هر هستٔه پردازشی مانند ىک رىز پردازنده مستقل عمل می کند. در ىک راىانه با پردازندٔه چند هسته ای، وظاىف رىزپردازنده ها 
بىن آنها تقسىم می شود. بدىهی است که قدرت پردازش ىک راىانه با رىزپردازندٔه چند هسته ای، بىش از قدرت پردازش ىک راىانه با 

پردازندٔه تک هسته ای است.
از دىگر عوامل تعىىن کنندٔه سرعت رىزپردازنده، تعداد عملّىاتى است که در واحد زمان، انجام مى دهد که معموالً با واحد مگاهرتز 

)MHz( ىا گىگا هرتز)GHz(  اندازه گىرى مى شود.
هر هرتز معادل ىک پالس در ثانىه است. رىزپردازنده در هر پالس، ىک عمل خاص را انجام مى دهد؛ مثالً وقتى مى گوىىم سرعت 

ىک راىانه 4GHz است، ىعنى رىزپردازندهٔ آن در ىک ثانىه 4 مىلىارد عمل انجام مى دهد.

Arithmetic - Logic Unit ــ3                        )تشخىص دستورالعمل ها از روى کد آنها(  Decode ــControl Unit                            2 ــ1

ـ  6  ــ ارتباط بىن واحدهاى اصلى سىستم شکل 3ـ

واحد خروجى

واحد کنترل

 واحد حساب و
منطق

واحد حافظه

واحد ورودى

واحد پردازندۀ مرکزى
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حافظۀ اصلى

معموالً در راىانه ها از سه نوع تراشٔه حافظه استفاده مى شود. اىن سه نوع عبارت اند از: RAM )حافظٔه با دست ىابى تصادفى1(، 
.3 CMOS حافظٔه فقط خواندنى2( و( ROM

 RAM حافظۀ
حافظۀ RAM ، ىک حافظٔه موّقتى براى نگهدارى برنامه و داده اى است که واحد پردازندٔه مرکزى در حال پردازش آن است. 
برنامه ها براى اجرا باىد در حافظٔه RAM قرار گىرند؛ به همىن دلىل گاهى به آن حافظۀ کارى4 مى گوىند. چون دست ىابى به دادٔه موجود 
در حافظٔه RAM به محّل قرارگرفتن آن بستگى ندارد، به آن حافظه با دست ىابى تصادفى گفته مى شود. هم چنىن به دلىل اىن که با 
خاموش شدن راىانه و ىا قطع برق تمام محتواى حافظٔه RAM از بىن مى رود، به آن حافظۀ موّقتى مى گوىند. به همىن دلىل هنگام کار 
روى برنامه و ىا دادٔه خاص، الزم است هر چند دقىقه ىک بار نتاىج کار را در حافظٔه جانبى )مثالً ىک دىسک نرم و ىا سخت( ذخىره 
کرد تا اگر به  دلىلى مثل قطع برق، اطاّلعات حافظٔه RAM از بىن رفت، ىک نسخه از آن اطاّلعات وجود داشته باشد. در ضمن حافظٔه 
RAM از نوع خواندنى ــ نوشتنى است؛ ىعنى هم مى توان از آن اطاّلعات را خواند و هم روى آن نوشت. حافظه هاى RAM با 

ظرفّىت هاى متفاوتى وجود دارند و درون شىارهاى مربوط بر روى بُرد اصلى قرار مى گىرند. )شکل4  ــ6( ظرفّىت حافظٔه RAM  ىکى 
از عوامل تعىىن کنندٔه سرعت اجراى برنامه است.

                      Read Only Memory   ــRandom Access Memory                2 ــ1
Working memory ــComplementary Metal - Oxide Semiconductor      4 ــ3

RAM ـ  6  ــ حافظۀ شکل 4ـ

 ROM  حافظۀ
حافظٔه ROM ، حافظه اى است فقط خواندنى که محتواى آن ثابت و غىرقابل تغىىر است. اىن حافظه براى ذخىرٔه دائمى 
اطاّلعات اّولىه دربارٔه مشّخصات سىستم به کار مى رود؛ براى مثال، حافظٔه ROM شامل برنامه ها و دستورالعمل هاىى است که براى 
راه اندازى راىانه مورد نىازند. سازندگان برد اصلى، دادٔه الزم را در تراشه هاى اىن حافظه ذخىره مى کنند و کاربر نمى تواند اطاّلعات 
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موجود در آن را تغىىر دهد. بدىهى است خاموش کردن دستگاه راىانه و هم چنىن قطع برق هىچ تأثىرى بر اطاّلعات موجود در حافظٔه 
ROM ندارد. 

 CMOS  حافظۀ
اگر بخواهىم دىسک سخت راىانٔه خود را ارتقا دهىم، مشّخصات اىن قطعٔه جدىد در کجا ذخىره مى شود؟

وجود حافظٔه CMOS براى انعطاف و توسعه پذىرى سىستم راىانه ضرورى است. اىن حافظه داراى اطاّلعات مهّمى دربارٔه 
سىستم است. برخى از اىن اطاّلعات عبارت اند از: مقدار حافظٔه RAM، نوع و مشّخصات دىسک سخت و دىسک خوان ها، کلمٔه 

عبور براى واردشدن به سىستم، زمان و تارىخ سىستم.
اىن نوع حافظه از ىک باترى که در داخل محفظٔه راىانه قرار دارد تغذىه مى کند و با قطع برق اطاّلعات آن از بىن نمى رود. 

برخالف حافظٔه ROM، محتواى اىن حافظه قابل تغىىر است. به نظر شما چرا باىد حافظٔه CMOS قابل تغىىر باشد؟

)cache( حافظۀ سرىع
 RAM و CPU است که به دلىل اختالف سرعت RAM ىک نوع حافظٔه بسىار سرىع تر از cache

به عنوان حافظٔه واسط بىن اىن دو به کار مى رود. در اىن حافظه، آدرس و محتواى خانه هاىى از حافظٔه RAM که بىشتر 
مورد استفاده اند، ذخىره مى شود.رىزپردازنده، هنگام نىاز به اطاّلعات، ابتدا به حافظٔه cache مراجعه مى کند و اگر 
اطاّلعات مورد نىاز را پىدا نکرد، به آدرس اطاّلعات در RAM مراجعه مى کند. بدىن ترتىب، سرعت اجراى برنامه ها 

به طور قابل توجهى افزاىش مى ىابد. اىن نوع حافظه درون CPU ىا بر روى برد اصلى قرار مى گىرد.

)Buffer(حافظۀ مىانگىر
Buffer حافظه اى از نوع RAM است، که به دلىل اختالف سرعت انتقال داده ها در CPU ، دستگاه هاى ورودى 

خروجى و حافظه هاى جانبى، به عنوان واسط بىن CPU و اىن دستگاه ها به کار مى رود. در اىن حافظه، داده هاىى که 
در حال انتظار براى انتقال اند، ذخىره مى شوند. 

کارت های توسعه1

راىانه ها به گونه اى ساخته شده اند که کاربران مى توانند به سادگى وساىل جدىد را به آن اضافه کنند و قابلّىت سىستم را گسترش 
دهند. ىکـى از روش هـاى ارتقاى قـابلّىت هـاى سىستم، استفاده از کـارت هـاى تـوسعه است. کـارت هـاى تـوسعٔه متنّوعى بـراى 
انجام کارهـاى مختلف ساخته شده اند. برخى از اىن کارت ها عبارت اند از: کارت گرافىک، کارت صدا، مودم داخلى و کارت 
شبکه. بــا قــرار دادن کارت هــاى توسعه در شىارهاى تـوسعه2 که روى بُرد اصلى تعبىه شده اند، مـى تـوان سىستم را ارتقا داد. 

            Expansion Slots ــExpansion Cards                                              2 ــ1

بیشتر بدانیم
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ـ6( بسىارى از وساىلى که در خارج محفظٔه راىانه  )شکل5ـ 
قرار دارند ازطرىق کابل به سىستم و از طرىق کارت هاى 
توسعه به بُرد اصلی وصل مى شوند. الزم به ذکر است که 
در بعضى از بردهاى اصلى، کارت هاى توسعه به صورت 
onboard هستند؛ ىعنى بدون نىاز به شىارهاى توسعه روى 

برد اصلى تعبىه شده اند. 
در اىن بخش به شرح دو نمونه از کارت هاى توسعه 

مى پردازىم.

کارت گرافیک 
براى اتّصال صفحه نماىش  به راىانه از اىن کارت 
مانند  نماىش  صفحه   تصوىر  مى شود.کىفّىت  استفاده 
کارت  نوع  به  بستگى  رنگ ها،  تعداد  و  تصوىر  وضوح 
گرافىک دارد. براى رسىدن به کىفّىت مناسب تصوىر، 
و  شود  پردازش  زمان  واحد  در  زىادى  اطاّلعات  باىد 
زىادى  وقت  کار  اىن  گردد.  ارسال  نماىش  صفحه   به 
کارت هـاى  روى  مـى گىرد؛    لـذا  مـرکزى  پردازنـدٔه  از 
که  است  شده  تعبىه  نىرومندى1  پردازنـدٔه  گـرافىکى، 
بسىارى از کارهاى مربوط به پردازش تصوىر را انجــام 
مــى دهـد و درنتىجه پـردازنـدٔه مرکزى درگىر اىن امور 

ـ  6(. نمى شود)شکل6  ـ

کارت صدا 
کارت صدا، ابزارى براى ورود و خروج داده هاى 
صوتى است. اىن کارت در ىکى از شىارهاى توسعه قرار 
مى گىرد و وساىل خارجى از قبىل بلند گو و مىکروفون به 

آن مّتصل مى شوند)شکل 7  ــ6(. 

1ــ به پردازندٔه گرافىکی سىستم، اصطالحاً GPU ىا Graphic Processing Unit می گوىند. در نسل جدىد پردازنده ها، CPU و GPU ، روی ىک تراشٔه واحد قرار می گىرند که 
به آن Accelerated Processing Unit( APU( می گوىند. در APU، عملکرد CPU و GPU ىکجا انجام می گىرد. قرار گرفتن CPU و GPU روی ىک تراشه موجب می شود سرعت 

ارتباط بىن اىن دو پردازنده باال رفته و در هزىنه نهاىی ساخت سىستم نىز صرفه جوىی شود.

ـ  6  ــ قرار دادن کارت توسعه در ىکى از شىارهاى توسعه شکل 5  ـ

ـ  6  ــ کارت گرافىک شکل 6    ـ

ـ  6  ــ کارت صدا شکل 7  ـ
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نصب کارت های توسعه
 پس از قرار دادن کارت توسعه در ىکى از شىارهاى توسعه، به منظور استفاده از قابلّىت هاى کارت، باىد آن را به وسىلٔه نرم افزارهاى 
راه انداز1 به سىستم معّرفى کرد. گاهى الزم است  تنظىماتى را انجام دهىم تا سىستم بتواند کارت و ىا وسىلٔه جدىد را تشخىص دهد. 
انجام اىن کار در برخى مواقع ممکن است مشکل باشد. براى رفع اىن مشکالت، برخى از سىستم عامل ها مانند سىستم عامل وىندوز، 
داراى وىژگى نصب و استفاده2 هستند؛ و اغلب به طور خودکار سخت افزار جدىد را شناساىى مى کند و تنظىمات الزم را در سىستم 

انجام مى دهد. 

 گذرگاه و درگاه

به طورکلّى اجزاى راىانه با روش هاى مختلف با ىکدىگر و به پردازندٔه مرکزى مّتصل مى شوند. تفاوت اساسى در اىن روش ها 
سرعت و تعداد خطوط ارتباطى است؛ معموالً اجزاى درون محفظٔه راىانه، از طرىق گذرگاه3 و اجزاى بىرونى ازطرىق درگاه ها4 به 

سىستم مّتصل مى شوند.

 گذرگاه 
گذرگاه در راىانه، مانند بزرگراهى براى داده ها، آدرس ها و سىگنال هاى کنترلى است. گذرگاه مجموعه اى ازخطوط اتّصال روى 
بُرد اصلى است. )شکل   8  ــ6( دو روش براى اتّصال تمام اجزاى ىک سىستم به هم وجود دارد؛ ىا باىد بىن تمام اجزا به صورت دو به    دو 
سىم کشىد، ىا اىن که همٔه آنها به ىک مجموعٔه مشترک از سىم ها )گذرگاه( وصل شوند. استفاده از گذرگاه باعث سادگى طّراحى، کاهش 
مدارهاى مورد نىاز و کاهش هزىنه مى شود. هم چنىن استفاده از گذرگاه، اضافه کردن اجزاى جدىد را ساده مى نماىد؛ زىرا کافى ا ست 

که در هر نقطه از مسىر گذرگاه، به آن مّتصل شوند.

1ــ driver: مجموعه  اطاّلعاتى که براى شناساىى و تعىىن نحؤه برقرارى ارتباط با هر کارت و ىا وسىله، در اختىار سىستم قرار مى گىرد.
 Port ــBus                              4 ــPlug and Play                        3 ــ2

ـ  6    ــ گذرگاه شکل 8    ـ

 گذرگاه
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PS2 درگاه سرىال

USB درگاه 

درگاه سرىال

درگاه موازى

1HDMI درگاه
و  صوتی  داده های  انتقال  برای  درگاه  اىن 
تصوىری به شکل کابل از سىگنال دىجىتال بهره می گىرد.
اىن درگاه، امکان انتقال تصوىر با دقت بسىار باالتر از 

درگاه 2DVI که ىک درگاه وىدئوىی است، را دارد.
در  تنها  نه  درگاه  نوع  اىن  حاضر  حال  در 
راىانه،بلکه در کلىٔه دستگاه های پخش و نماىش  تصوىر 
ـ   HDوHDTVها نىز طراحی  از جمله DVD، DVD  ـ

شده است.

درگاه 
درگاه ها، محل هاىى براى اتّصال وساىل جانبى مانند صفحه  کلىد، ماوس، چاپگر و غىره با سىستم هستند. )شکل9ــ6( درگاه ها 

از نظر سرعت انتقال داده، داراى انواع مختلفى هستند که برخى از آنها عبارت اند از:
1ــ درگاه سرىال: اىن درگاه اطاّلعات را به صورت سرىال و بىت به بىت انتقال مى دهد و براى مواردى مناسب است که 

انتقال اطاّلعات احتىاج به سرعت باال ندارد. 
درگاه PS/2، نمونه اى از درگاه سرىال است. اىن نوع درگاه، ىک اتّصال 6 پىن است که براى اتّصال صفحه کلىد و ماوس به 

واحد سىستم استفاده مى شود.

ـ  6  ــ درگاه ها   شکل 9     ـ

         Digital Video Interface ــHigh-Definition Multimedia Interface                   2 ــ1

وساىلى  اتّصال  براى  درگاه  اىن  موازى:  درگاه  2ــ 
مناسب است که نىاز به سرعت انتقال نسبتاً باال دارند. برخالف 
درگاه سرىال، اىن نوع درگاه هشت بىت را از طرىق هشت خط 
موازى به طور هم زمان انتقال مى دهد. از درگاه موازى معموالً 

براى اتّصال وساىلى مانند چاپگر و پوىش گر استفاده مى کنند.
ـ درگاه USB: ىک نوع درگاه سرىع است که براى  3ـ
اتّصال وساىل جانبى مختلفى مانند صفحه نماىش، صفحه کلىد، 
ماوس، چاپگر، دوربىن دىجىتالى و …، به راىانه به کار مى رود. 
اىن درگاه به گونه اى طّراحى شده است که مى توان وساىل جانبى 
مورد نظر را به آسانى بدون خاموش کردن راىانه، به آن وصل کرد. 

بیشتر بدانیم

ـ  6    شکل 10     ـ
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ــ بُرد اصلى ىک بُرد الکترونىکى است که روى آن تراشه هاىى از قبىل رىزپردازنده و حافظه تعبىه شده است و   
وساىلى که بىرون محفظٔه راىانه قرار دارند، از طرىق آن با سىستم ارتباط برقرار مى کنند.

ــ رىزپردازنده، تراشه اى بر روى برد اصلى است و داراى دو جزِء اصلى واحد کنترل و واحد حساب و منطق است.
اجزاى  فّعالّىت هاى  بىن  هماهنگى  اىجاد  دستورالعمل ها،  اجراى  و  کنترل  از:  عبارت اند  رىزپردازنده  وظاىف  ــ 
مختلف سىستم، تشخىص نوع عملّىات و ترتىب اجراى آنها، آوردن اطاّلعات مورد نىاز از حافظه به داخل رىز پردازنده و 

ذخىرٔه نتىجٔه عملّىات در حافظه.
ــ واحد کنترل )CU(، دستورالعمل ها را رمزگشاىى مى کند و سىگنال هاى کنترلى را به قسمت هاى مختلف سىستم 

ارسال مى کند.
ــ واحد حساب و منطق )ALU( عملّىات منطقى و رىاضى بر روى داده ها انجام مى دهد.

ــ ىکى از عوامل تعىىن کنندٔه سرعت رىزپردازنده، تعداد بىت هاىى است که مى تواند در ىک نوبت از محلّى به محّل 
دىگر انتقال  دهد. هر قدر تعداد بىت ها بىشتر باشد، سرعت رىزپردازنده بىشتر است.

ــ در پردازنده های چند هسته ای، هر هستٔه پردازشی مانند ىک رىزپردازندٔه مستقل عمل می کند. در ىک راىانه با 
پردازندٔه چند هسته ای، وظاىف رىزپردازنده ها بىن آنها تقسىم می شود.

ــ از عوامل دىگر تعىىن کنندٔه سرعت رىزپردازنده، تعداد عملّىاتى است که در واحد زمان، انجام مى دهد.
ــ سرعت رىزپردازنده ها با واحد مگاهرتز ىا گىگاهرتز اندازه گىرى مى شود.

ــ حافظٔه RAM ىک حافظٔه موّقتى است که برنامه ها براى اجرا در آن قرار مى گىرند و ظرفّىت آن در سرعت اجراى 
برنامه ها مؤثّر است.

ــ حافظٔه ROM، حافظه ای فقط خواندنى است براى ذخىرٔه دائمى برنامه ها و اطاّلعات اّولىه دربارٔه مشّخصات 
سىستم که براى راه اندازى راىانه مورد نىاز است.

ــ حافظٔه CMOS امکان ارتقاى راىانه را فراهم مى کند و حاوى اطاّلعات قابل تغىىر است.
ــ با استفاده از کارت هاى توسعه مى توان وساىل جدىدى به سىستم اضافه کرده و قابلّىت سىستم راىانه را ارتقا داد.
ــ گذرگاه، مجموعه اى از خطوط اتّصال روى برد اصلى است که اجزاى مختلف سىستم را به هم مّتصل مى کند.

ــ وساىل خارجى که در بىرون محفظٔه راىانه قرار دارند از طرىق درگاه ها به واحد سىستم وصل مى شوند.
ــ از درگاه سرىال براى انتقال بىت به بىت اطاّلعات استفاده مى شود.

ــ از درگاه موازى براى انتقال هم زمان هشت بىت، از طرىق هشت خط موازى استفاده مى شود.
ــ درگاه USB ،ىک نوع درگاه سرىع براى اتّصال وساىل جانبى مختلف به راىانه است.

صه
خال



59

1ــ رمزگشاىى دستورالعمل ها از وظاىف کدام واحد است؟
2  ــ ىک پردازندٔه 64 بىتى چه تفاوتى با ىک پردازندٔه 32 بىتى دارد؟

3ــ سرعت ىک رىز پردازنده به چه عواملى بستگى دارد؟
4ــ برنامه ها براى اجرا، در کدام حافظه قرار مى گىرند؟ 

5  ــ با وجود حافظٔه ROM در سىستم،  استفاده از حافظٔه CMOS چه ضرورتى دارد؟
6ــ چرا قابلّىت توسعه براى ىک راىانه مهم است؟ 

7 ــ علّت تعبىٔه پردازنده بر روى بعضى از کارت هاى گرافىک را توضىح دهىد. 
8  ــ چه عواملى در سرعت ىک راىانه مؤثّرند؟

9ــ وىژگى » نصب و استفاده« در سىستم عامل ها چىست؟ 
10ــ درگاه هاى سرىال و موازى در رىز راىانه ها را با هم مقاىسه کنىد.

پرسش و تمرین
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در بخش ششم در مورد واحد سىستم بحث شد؛ اّما داده براى پردازش چگونه وارد سىستم مى شود؟ بعد از پردازش داده، 
اطاّلعات چگونه از سىستم خارج مى شوند؟ 

زبان قابل فهم براى انسان از حروف، اعداد و عالئم نشانه گذارى تشکىل شده است. وساىل ورودى و خروجى مانند مترجم 
عمل مى کنند. وساىل ورودى عالئم قابل فهم براى انسان را به عالئمى تبدىل مى کنند که راىانه مى تواند پردازش کند. وساىل خروجى، 

اطاّلعات خروجى را به صورت قابل فهم براى انسان تبدىل مى کنند.

وساىل ورودى و خروجى

وساىل خروجىوساىل ورودى

اسکنرماوسصفحه کلىد
 )پوىش گر(

 دوربىن
دىجىتالى

بلندگو وگوشىرّسامچاپگرصفحه نماىشمىکروفون

صفحه نماىش
CRT 

لىزرىجوهرافشان صفحه نماىش
LCD 

وسایل ورودی و خروجی 

بخش هفتم

بخش هفتم در یک نگاه
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شکل 1ــ7ــ وساىل ورودى و خروجى  

وسایل ورودی

صفحه کلىد : صفحه کلىد متداول ترىن ابزار ورودى است.ىک 
کلىدهاى  برخى  و  ارقام  کلىد داراى کلىدهاى حروف، عالئم،  صفحه 
ـ 7( با فشار هر کلىد، مدار الکترونىکى مربوط به  دىگر است. )شکل2 ـ
آن،سىگنالى را تولىد کرده و به  CPUارسال مى کند.سپسCPU، آن 

را به کد قابل فهم براى راىانه تبدىل مى کند. 
ماوس1: از اىن وسىله با روش اشاره کردن براى ورود داده ها 
و اجراى فرامىن استفاده مى شود. ماوس براى کنترل ىک اشاره گر2 
که روى صفحه نماىش دىده مى شود و معموالً به شکل ىک فلش است ، 
به کار مى رود. ماوس داراى ىک گوى مکانىکى ىا ىک حسگر3 است که 
زىر آن قرار دارد. با حرکت ماوس بر روى ىک سطح صاف و مسطّح، 
سىگنال هاى الکترىکى ارسال شده به راىانه، منجر به حرکت اشاره گر 
بر روى صفحه نماىش مى شوند. )شکل 3    ــ7( روى ماوس، چند کلىد 

وجود دارد که براى اجراى دستورات به کار مى روند.

شکل 2ــ7ــ صفحه کلىد

شکل 3  ــ7ــ ماوس

 1. mouse                                      2. pointer                                    3. sensor

مىکروفون
ماوس

صفحه کلىد

پوىش گر

حافظۀ اصلى
پردازندۀ مرکزى

واحد سىستم چاپگر

بلندگو

گوشى

صفحه نماىش

ورودىپردازشخروجى

اطالعات

داده ها
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اسکنر1 )پویش گر(
اىن وسىله با تشخىص تصوىر روى کاغذ، آن را به سىگنال هاى 
الکترىکى تبدىل مى کند. به اىن ترتىب که ىک شعاع نورى،تصوىر را 
پوىش مى کند و به ازاى هر نقطه از تصوىر ىک کد دىجىتال را در حافظٔه 
راىانه ذخىره مى کند که براى تشکىل تصوىر در روى صفحه نماىش به 
کار مى رود. از اىن وسىله در نشر رومىزى براى پوىش تصاوىر گرافىکى 

شکل 4    ــ7ــ اسکنرو قراردادن آنها در متن استفاده مى شود )شکل4  ــ7(.

قلم الکترونىکی2
اىن وسىلٔه قلم مانند، برای نوشتن متن ىا رسم خطوط روی 
ىک صفحٔه لمسی حساس به عنوان ىک وسىلٔه ورودی است. 
سىستم های مبتنی بر قلم، قلم نوری و دىجىتاىزر نمونه هاىی از 

اىن نوع ورودی قلمی اند.

کدخوان3
اىن وسىلٔه ورودى که احتماالً آن را در فروشگاه هاى 
بزرگ دىده اىد، ىک پوىش گر فتوالکترىک است که براى 
خواندن کد مىله اى4 کاالها به کار مى رود. اىن کد، کاالى مورد 
نظر را براى راىانٔه فروشگاه مشّخص مى کند و حاوى اطاّلعاتى 
چون نوع و قىمت کاال مى باشد. راىانه با درىافت اىن کد، نام 
و قىمت کاال را روى صفحه نماىش نشان داده و بر روى رسىد 

مشترى چاپ مى کند)شکل  6   ــ7(.

Webcam

براى  و  مى شود  مّتصل  راىانه  به  که  است  دوربىنى 
اىن  از  استفاده  مى رود.با  به کار  متحّرک  تصاوىر  درىافت 
اىنترنت ارسال  از طرىق  را  وسىله مى توان هم زمان تصاوىر 
کرد. اىن نوع دوربىن ها در وىدىو کنفرانس و گفت وگوهاى 

اىنترنتى کاربرد دارند )شکل 7ــ7(.

شکل 5   ــ7ــ قلم الکترونىکی

                       barcode reader ــLight pen               3 ــScanner                2 ــ1

شکل 6     ــ7ــ دستگاه کدخوان

Webcam شکل 7    ــ7ــ

     4ــ barcode: خطوط عمودى با قطرهاى متفاوت بر روى کاالها       

بیشتر بدانیم
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دوربىن دىجىتالى: کـار اىن نوع دوربىن ها مانند دوربىن هاى معمولى است؛ 
با اىن تفاوت که به جاى ذخىرهٔ تصاوىر بر روى فىلم عکاسى، آنها را بر روى دىسک 
راىانه هستند  به حافظٔه  انتقال  قابل  اىن تصاوىر  ىا حـافظٔه دوربىن ذخىره مى کنند.  و 

)شکل8   ــ7(.

وسىله  اىن  است.  مىکروفون  ورود صدا،  وسىلٔه  متداول ترىن  مىکروفون: 
از  استفاده  مى کند.براى  تبدىل  دىجىتال  کدهاى  به  و  درىافت  را  داده  هاى صوتى  

مىکروفون باىد راىانه مجهز به کارت صوتى باشد )شکل9ــ7(.

شکل 8   ــ7ــ دوربىن دىجىتالى

وسایل خروجى

صفحه نمایش 
متداول ترىن وسىلٔه خروجى، صفحه نماىش است. هر تصوىر در صفحه نماىش از نقاط نورانى کوچکى به نام پىکسل1 تشکىل 
مى شود. هر قدر تعداد پىکسل ها در واحد سطح بىشتر و فاصلٔه بىن آنها کم تر باشد، کىفّىت و وضوح تصاوىر بهتر است. دو مشّخصٔه 
مهّم صفحه نماىش، وضوح و تعداد رنگ هاى به کار رفته در تشکىل تصاوىر است. براى ساخت صفحه نماىش، دو فّناورى متفاوت 

وجود دارد که عبار ت اند از: المپ اشعٔه کاتدى و کرىستال ماىع.

شکل 9  ــ7ــ سىستم ورودى صوتى

CRT شکل 10  ــ7ــ صفحه  نماىش

  Cathode- Ray Tubes ــPixel                                              2 ــ1

صفحه نماىش CRT 2: در اىن نوع صفحه نماىش، از المپ اشعٔه 
کاتدى استفاده مى شود. )شکل 10ــ7( اىن نوع صفحه نماىش از نظر فّناورى 
ساخت بسىار شبىه به دستگاه تلوىزىون است. مزىّت عمدٔه اىن صفحه نماىش، 
ارزان بودن قىمت آن و از معاىب آن، در مقاىسه بـا انواع دىـگر، بزرگى ابعاد، 

سنگىنى و باال بودن توان مصرفى برق آن است.
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صفحه نماىش LCD 1: براى ساخت اىن نوع صفحه نماىش از فّناورى کرىستال ماىع استفاده مى شود و در نتىجه ضخامت آن کم 
ـ  7(.  است و توان مصرفى برق نسبتاً کمى دارد.امروزه اىن صفحه نماىش براى راىانه هاى قابل حمل و رومىزى به کار مى رود)شکل11ـ

صفحه نماىش LCD در مقاىسه با صفحه نماىش CRT آسىب کم ترى به چشم مى رساند.
صفحه نماىش 2LED: صفحه نماىش LED گونه ای از صفحه نماىش LCD است که در آن از المپ های LED برای درخشان 

ساختن صفحه نماىش استفاده می شود. از مزاىای اىن صفحه نماىش، می توان به بارىکی و مصرف انرژی کمتر آنها اشاره کرد.

ـ  Ink Jet Printer                          5 ــdots                         4 ــLight-Emitting Diode 3 ــLiquid Crystal Display                2 ــ1   head ـ

چاپگر
 ىکى دىگر از وساىل خروجى متداول،چاپگر است. با استفاده از چاپگر مى توان خروجى مورد نظر را روى کاغذ چاپ کرد. 

در چاپگر، تصوىر از نقاط3 رىزى ساخته مى شود که تعداد آنها در هر اىنچ تعىىن کنندٔه دّقت و وضوح تصوىر است.
انواع متداول چاپگرها عبارت اند از: جوهرافشان و لىزرى.

شکل 12  ــ7ــ چاپگر جوهر افشان

LED و LCD شکل 11  ــ7 ــ صفحه  نماىش

طرىق  از  جوهر  چاپگر،  نوع  اىن  در  جوهرافشان4:  چاپگر 
تشکىل  جهت  سپس  و  مى شود  تبدىل  پودر  به   حرارت  ىا  ارتعاش 
هِد 5  رىز  بسىار  سوراخ هاى  طرىق  از  گرافىکى  تصاوىر  ىا  کاراکترها 
چاپگر، بر روى کاغذ تزرىق مى شود. اىن چاپگرها سرعت باالىى ندارند، 

ولى کىفّىت چاپ مناسبى دارند. )شکل 12ــ7(
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مشابه  چاپگرها  نوع  اىن  کار  روش  لىزرى:  چاپگر 
براى  لىزر،  اشعٔه  از  چاپگرها  اىن  در  است.  فتوکپى  دستگاه هاى 
تولىد تصاوىرى با کىفّىت مناسب استفاده مى شود. چاپگرهاى لىزرى 
بى صدا هستند و با سرعت باالىى متن و تصاوىر را چاپ مى کنند. 
 )1 DPI(  اغلب چاپگرهاى لىزرى مى توانند 1200 نقطه در ىک اىنچ

ىا بىشتر را چاپ نماىند )شکل 13ــ7(.

رّسام2
 اىن وسىله براى رسم جدول ها، نقشه ها، طرح هاى صنعتى 
و معمارى و هم چنىن تصاوىر سه بعدى به کارمى رود. رّسام مى تواند 
خروجى چند رنگ را با کىفّىت بسىار خوب در ابعاد بزرگ چاپ 
کند. در برخى از رّسام ها، با حرکت ىک قلم بر روى صفحٔه خروجى، 

طرح مورد نظر تولىد مى شود )شکل14ــ7(.  

بلند گو3 و گوشى4
اىن وساىل از طرىق کارت صدا به سىستم مّتصل مى شوند. 
صداهاىى که به صورت دىجىتال در سىستم ذخىره شده اند، به وسىلٔه 
کارت صدا به سىگنال آنالوگ تبدىل مى شوند و سپس به وسىلٔه بلند گو 

ىا  گوشى  پخش مى شوند )شکل 15ــ7(.

شکل 13  ــ7ــ چاپگر لىزرى

          Head phone ــSpeaker                             4 ــPlotter                           3 ــDot Per Inch                            2 ــ1

شکل 14  ــ7ــ رّسام قلمى

شکل 15  ــ7ــ بلندگو و گوشى
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ــ وساىل ورودى، داده را به صورتى که براى انسان قابل فهم است، درىافت و آن را به صورت دادٔه قابل پردازش 
براى راىانه تبدىل مى کنند.

ــ صفحه کلىد و ماوس از متداول ترىن وساىل ورودى هستند.
ــ اسکنر )پوىش گر( تصاوىر را پوىش کرده و  آنها را به کد دىجىتال تبدىل مى کند. 

ــ دوربىن دىجىتالى براى ورود فىلم ىا عکس به راىانه به کار مى رود. 
ــ مىکروفون براى ورود دادهٔ صوتى به راىانه به کار مى رود. 

ــ وساىل خروجى، اطاّلعات خروجى را به گونه اى قابل فهم براى انسان تبدىل مى کنند.
ــ چاپگر و صفحه نماىش، متداول ترىن وساىل خروجى هستند. 

ــ هر تصوىر در صفحه  نماىش از نقاط نورانى کوچکى به نام پىکسل تشکىل مى شود.
ــ دو مشّخصٔه مهّم صفحه نماىش، وضوح تصاوىر و تعداد رنگ هاى به کار رفته در تشکىل تصوىر است.

ــ براى ساخت صفحه نماىش دو فّناورى متفاوت وجود دارد: استفاده از المپ اشعٔه کاتدى )CRT( و فّناورى 
 )LCD( کرىستال ماىع

ــ دّقت چاپگر به تعداد نقاط چاپ شده در هر اىنچ بستگى دارد. 
ــ رّسام براى رسم جداول ، نقشه ها، طرح هاى صنعتى و معمارى و تصاوىر سه بعدى به کار مى رود.

ــ بلندگو و گوشى، متداول ترىن وساىل خروجى صوتى اند.

صه
خال

پرسش و تمرین

1ــ اطاّلعات ورودى چگونه از صفحه کلىد به کد قابل فهم براى راىانه تبدىل مى شود؟ 
2ــ پىکسل چىست و چه تأثىرى در وضوح تصوىر دارد؟

3ــ براى هر ىک از انواع داده هاى زىر کدام دستگاه ورودى مناسب است؟
الف: متن      ب: تصوىر                 ج: صدا                  د: فىلم

4ــ عملکرد اسکنر را توضىح دهىد.
5  ــ در صفحه نماىش LCD از چه فّناورى اى استفاده مى شود؟ وىژگى هاى اىن نوع صفحه نماىش چىست؟

6  ــ رّسام چه کاربردى دارد؟
7ــ دو وسىلٔه خروجى صوتى را نام برده و نحوهٔ عملکرد آنها را به طور مختصر توضىح دهىد.
8   ــ عامل تعىىن کنندٔه دّقت تصوىر در ىک چاپگر چىست؟ دو نوع چاپگر متداول را نام ببرىد.

9ــ تفاوت دوربىن دىجىتالى و دوربىن معمولى چىست؟
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فرض کنىد در کالس درس هستىد. معلّم، مطالب مورد نظر خود را روى تختٔه کالس مى نوىسد. اىن مطالب، تا زمانى که مورد 
بحث هستند، بر تخته باقى مى مانند. شما مطالب مورد نىاز خود را در دفترچه ىادداشت مى کنىد.

با توّجه به اىن مثال، آىا مى توانىد تشابهى بىن وىژگى هاى حافظٔه اصلى و تختٔه کالس بىابىد؟
همان طورکه براى نگهدارى مطالب نوشته شده بر تخته، نىاز به دفترچه دارىم، براى ذخىرٔه اطاّلعات موجود در حافظٔه اصلى 

نىازمند حافظٔه جانبى هستىم.
اگر شما بخواهىد تمرىن حل شده در دفترچٔه خود را در کالس مطرح کنىد، آن را از دفترچه، روى تخته مى نوىسىد.

در راىانه نىز براى کار روى داده ها و برنامه ها باىد آنها را از حافظٔه جانبى به حافظٔه اصلى انتقال دهىم.
حافظٔه اصلى در سىستم راىانه ىکى از منابع محدود و در عىن حال پرکاربرد است. اىن حافظه ، آن قدر بزرگ نىست که بتواند 
تمام برنامه ها و داده هاى مورد نىاز شما را در خود جاى دهد؛ قسمتى از آن توّسط سازندگان آن قابل نوشتن است )ROM(. ازطرف 
دىگر، قسمت عمدٔه حافظٔه اصلى )RAM( موّقتى است و نمى تواند اطاّلعات را به طور دائم در خود نگه دارد؛ لذا براى ذخىرٔه دائمى 
برنامه ها و داده ها از حافظۀ جانبى1 استفاده مى کنىم و هرگاه که الزم باشد آنها را به حافظٔه اصلى منتقل مى کنىم. در اىن  بخش به معرفى 

و بررسى انواع حافظه هاى جانبى مى پردازىم.

1ــ حافظٔه جانبى، حافظٔه کمکى نىز نامىده مى شود. 

DVD CDBlue-Ray

حافظه هاى دىسک هاى نورىدىسک هاى مغناطىسى
flash

دىسک سخت  دىسک نرم

حافظه هاى جانبى

حافظه های جانبی

بخش هشتم

بخش هشتم در یک نگاه
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دیسک های مغناطیسى

ـ    8     ــ نحوۀ ذخىره سازى در دىسک مغناطىسى شکل 1ـ

هدخواندن/ نوشتن 
جهت حرکت دىسک

طرىقۀ ذخىرۀ اطالعات

Floppy Disk ــSector           4 ــtrack   3 ــhead               2 ــ1

ـ  8     ــ شىار و قطاع در ىک دىسک مغناطىسى شکل 2ـ

قطاع 1

قطاع 2

قطاع 3

شىارها  

ـ   8     ــ دىسکت 5/ 3 اىنچى شکل 3ـ

درىچه باز است: غىر قابل نوشتن 
درىچه بسته است: قابل نوشتن

دىسک هاى مغناطىسى، نوعى حافظه  ى جانبى هستند 
که در رىزراىانه  ها به کار رفته اند. دىسک مغناطىسى ىک سطح 
به دور محور خود بچرخد و  مسطّح و گرد دارد که مى تواند 
سطح آن با مواد مغناطىسى پوشانده شده است. معموالً از دو 
طرف دىسک جهت ذخىرهٔ  داده استفاده مى شود. چند دىسک 
مى توانند با هم روى ىک محور قرارگىرند. به ازاى هر دىسک 
دوِ هد1، براى خواندن و نوشتن وجود دارد. اىن دوِ هد بر  روى 
با  بازوى متحّرک نصب شده اند که حرکت افقى دارند.  ىک 
حرکت افقىِ هدها و چرخش دىسک، تمام نقاط سطح دىسک 

ـ    8(. زىر ِهدها قرار مى گىرند )شکل1ـ
دادهٔ ذخىره شده در دىسک مغناطىسى بر روى حلقه هاىى 
داىره هاىى  واقع  در  شىارها  مى شود.  ذخىره  شىار2  نام  به 
شده اند  تقسىم  قطاع3  نام  به  قسمت هاىى  بـه  کـه  هم مرکزند 

ـ   8(.  )شکل2ـ
انواع دىسک هاى مغناطىسى عبارت اند از: دىسک نرم 

)فالپى( و دىسک سخت.

دیسک نرم4
دىسک نرم و ىا دىسکت ىک حافظٔه جانبى قابل حمل 
استفاده مى شود.  آن  از  فاىل ها  براى ذخىره وحمل  که  است 
ساختمان دىسکت از ىک صفحٔه نازک و گرد پالستىکى قابل 
قرار  محافظ  قاب  ىک  درون  که  است  شده  تشکىل  انعطاف 
ـ    8( متداول ترىن نوع دىسک نرم، دىسکت 3/5  دارد. )شکل3ـ
اىنچى است که ظرفّىت آن 44MB /1 است )ظرفّىت کافى براى 

نگهدارى چهارصد صفحٔه تاىپ شده(.
سرعت اىن دىسک ها، کم و ظرفّىت آنها  اندک است. 
بسىارى از برنامه هاى جدىد، فاىل هاىى اىجاد مى کنند که بزرگ تر 
از ظرفّىت ىک دىسکت است. به همىن دلىل استفاده از اىن نوع 

دىسک چندان راىج نىست.
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  External Hard Disk ــInternal Hard Disk  3 ــHard Disk   2 ــ1

دیسک سخت1
دىسک هاى سخت متداول ترىن نوع حافظه هاى 
از صفحات فلزى سخت ساخته شده اند.  جانبى اند که 
ظرفىت دىسک هاى سخت خىلى بىشتر از دىسک هاى 
سطح  و  ِهدها  بىن  فاصلٔه  وجود  به دلىل  و  است  نرم 
دىسک ها سرعت آنها به مراتب بىشتر از دىسک هاى نرم 
در حدود  فاصله   اىن  ندارد(.  وجود  )اصطکاک  است 
ىک مىلىونىم اىنچ است. اگر در فاصلٔه بىن ِهد و سطح 
دىسک، ذّرات بسىار کوچک حّتى گرد و غبار، دود و 
اثر انگشت، قرار گىرند، مى توانند باعث خرابى دىسک 
ـ   8( بنابراىن،  و از بىن رفتن اطاّلعات آن شوند. )شکل4 ـ
دىسک هاى سخت را در پوشش محکمى قرار مى دهند. 
دىسک سخت به طور ثابت در واحد سىستم راىانه قرار 
به علت ظرفىت محدود دىسک سخت داخلی2،  دارد. 
گاهی از دىسک خارجی3 با ظرفىتی حدود250گىگا باىت 

تا  1/5 تراباىت استفاده می شود.

دیسک های نوری

در دىسک هاى نورى از تابش لىزر براى نوشتن 
اشعٔه  واقع  در  مى شود.  استفاده  اطاّلعات  خواندن  و 
لىزر پس از گذشتن از الىٔه پالستىکى محافظ، روى الىٔه 
به منزلٔه نوشتن  تغىىراتى اىجاد مى کند که  فلزى دىسک 
روى دىسک نورى است. در زمان خواندن شعاع بسىار 
بارىکى از اشعٔه لىزر به سطح دىسک مى تابد و با بررسى 
دىسک  خوانده  روى  از  اطاّلعات  شده،  منعکس  نور 

ـ  8(. مى شود )شکل 5    ـ

CD ـ  8  ــ دىسک هاى نورى و برش عرضى شکل 5  ـ

الف ــ ساختمان داخـلـى دىسک سخت

ـ 8    شکل 4  ـ

سطح دىسکتار موى انسان                          
هد

ذرات گرد و غبار

ذرات دود

اثر انگشت

ب ــ ذرات و موادى که به دىسک سخت لطمه مى زنند.

برچسب
آکرُلىک
آلومىنىم

پالستىک پلى کربنات

 CD برش عرضى 
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بیشتر بدانیم

انواع دیسک های نوری
قابل  برخى  و   )CD-R و   DVD-R( نوشتن هستند  قابل  بار  براى ىک  فقط  نورى  از دىسک هاى  برخى   :2DVD و   1 CD

3 اىنچ است3. ظرفىت CDها در حدود 
4

4
نوشتن مجّدد مى باشند. )DVD-RW و CD-RW(.اندازٔه قطر دىسک هاى نورى متداول 

700 مگاباىت و ظرفىت DVD هاى معمولى 4/7 گىگا باىت است4. 
نامىده می شود. در اىن دىسک ها، از لىزر آبی به جای لىزر قرمز   Blue-Ray نسل جدىد دىسک های نوری :Blueـ Ray
استفاده می شود. اىن نوع دىسک ها برای ضبط وىدئوىی با دقت و کىفىت و گنجاىش بسىار باال ساخته شده اند، طوری که ىک دىسک 
Blue- Ray ىک روىه، گنجاىش 25 گىگا باىت داده را دارد که می توان برای حدود 2 ساعت فىلم HDTV 5 )ىا بىش از 13 ساعت 

SDTV 6( استفاده کرد. همچنىن در دىسک Blue  -Ray دو روىه می توان حدود 50 گىگا باىت وىدئو را ذخىره کرد. 

7 f lash حافظه های

حافظٔه flash ىک نوع حافظٔه دائمى است که براى ذخىره سازى آسان و سرىع اطاّلعات 
استفاده مى شود. حافظه هاى flash در ظرفىت هاى متفاوت )چندىن مگاباىت تا چندىن گىگاباىت( 
وجود دارند. اىن حافظه ها از طرىق درگاه USB به برد اصلى وصل مى شوند و با استفاده از آنها 

به راحتى مى توان اطاّلعات را از ىک راىانه به راىانٔه دىگر منتقل کرد.

                    Digital Versatile Disk ــCompact Disk                   2 ــ1
1 اىنچ وجود دارند که ظرفىت آنها حدود 50 مگا باىت بوده و به CD کارت وىزىت معروف اند. 

3
8

3ــ CDهاىى با اندازٔه 
4ــ DVDهاىى با ظرفىت 8/5 و 17 گىگا باىت نىز وجود دارد. 

ـ  5 ـ  Standard-Definition TV                     7 ــHigh-Definition TV                    6  ـ ـ    f lash memory                                8 ـ  Disk Driv e ـ

flash ـ   8     ــ حافظه هاى شکل 6    ـ

دىسک گردان8
دىسک گردان ىک وسىلٔه الکترومکانىکى است که داده ها و اطاّلعات را از دىسک ها مى خواند ىا بر روى آنها 

مى نوىسد. اجزاى اصلى ىک دىسک گردان عبارت اند از:
1ــ محورى که دىسک  بر روى آن قرار مى گىرد؛ 

2ــ موتورى که دىسک را مى چرخاند؛ 
3ــ ىک ىا چند هد خواندن و نوشتن؛

4ــ موتورى که هد خواندن و نوشتن را به محّل مورد نظر انتقال مى دهد.
مدارات کنترل کننده روى برد اصلى فعالىت هاى انتقال اطاّلعات را هماهنگ مى کنند.

هر نوع حافظٔه جانبى، دىسک گردان مخصوص به خود دارد. از جمله دىسک گردان فالپى )براى خواندن و 
 .DVD و CD نوشتن روى فالپى(، دىسک گردان دىسک سخت و دىسک گردان

دىسک گردان  از   DVD روى  نوشتن  بـراى  و   CD-Writer دىسک گردان  از  CDهـا  روى  نـوشتن  بـراى 
DVD-Writer استفاده مى شود.  
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ــ براى ذخىرٔه دائمى برنامه ها و داده ها از حافظٔه جانبى استفاده مى کنىم. 
ــ دىسک هاى سخت متداول ترىن نوع حافظه هاى جانبى هستند که در رىزراىانه ها به کار رفته اند. 

ــ دىسک نرم و ىا دىسکت ىک حافظٔه جانبى قابل حمل است که متداول ترىن نوع آن، دىسکت 3/5 اىنچى 
با ظرفّىت MB 1/44 است. 

از  بىشتر  آنها خىلى  ــ دىسک هاى سخت از صفحات فلزى سخت ساخته شده اند و ظرفّىت و سرعت 
دىسک هاى نرم است. 

ــ براى خواندن و نوشتن روى دىسک هاى نورى، از نور لىزر استفاده مى  شود. 
3 اىنچ است.  

4
4

ــ اندازٔه دىسک هاى نورى متداول   
ــ دىسک هاى نورى در دو نوع CD و DVD وجود دارند. 

ــ ظرفىت CDهاى معمولى در حدود 700 مگاباىت و ظرفّىت DVDها در حدود 4/7 گىگاباىت است.
ــ در درىسک های Rayـ Bluet  از لىزر آبی به جای لىزر قرمز استفاده می شود. اىن نوع دىسک ها برای 

ضبط وىدئوىی با دقت و کىفىت و گنجاىش بسىار باال ساخته شده اند.
ــ حافظٔه flash، نوعى حافظٔه جانبى است که براى ذخىره سازى آسان و سرىع اطاّلعات به کار مى رود.

ــ حافظٔه flash از طرىق درگاه USB به راىانه مّتصل مى شود. 

صه
خال

1ــ دو دلىل استفاده از حافظه هاى جانبى را بنوىسىد.
2ــ انواع دىسک هاى مغناطىسى را باهم مقاىسه کنىد. 

3ــ منظور از شىار و قطاع در دىسک هاى مغناطىسى چىست؟
4  ــ به نظر شما دود چه لطمه اى مى تواند به راىانه ها بزند؟

5  ــ نحؤه خواندن و نوشتن بر روى دىسک هاى نورى را شرح دهىد.
6  ــ ظرفّىت ىک CD به طور تقرىبى، چند برابر ىک دىسک نرم است؟

7ــ ظرفّىت ىک DVD به طور تقرىبى، چند برابر ىک CD است؟
8  ــ کاربرد حافظٔه flash چىست و از طرىق کدام درگاه به راىانه مّتصل مى شود؟

پرسش و تمرین


