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سخنى با معّلّّّّم 
بى شک کىفّىت ارائٔه درس در بازده کالس و رسىدن به اهداف، تأثىر قابل توّجهى دارد. در اىن راستا تعىىن روش هاى مناسب و 
متناسب با زمان تدرىس و برنامه رىزى صحىح و عمل به آن از اهمّىت بسىارى برخوردار است. تحقىقات و تجربه  نشان مى دهد که تولىد دانش 
توّسط دانش آموز به جاى انتقال دانش از معلّم به دانش آموز، کار آمدتر و ماندگارتر است؛ لذا بر انجام فّعالّىت ها توّسط دانش آموزان تأکىد 
بسىارى شده است. با در نظر گرفتن اىن امر مهم، بخشى از دانش مورد نظر در قالب فّعالّىت ارائه شده است؛ لذا نتاىج حاصل از انجام اىن 

فّعالّىت ها باىد در کالس درس مطرح شوند.
با توّجه به گستردگى و تغىىرات وسىع علم راىانه، ىکى از نقش هاى معلّم، هداىت دانش آموزان در فراىند ارتقا و بسط دانش کسب 
شده در کالس مى باشد؛ بنابراىن، دانش آموزان باىد چگونگى استخراج مطالب جدىد را از منابع مختلف بىاموزند؛ لذا معّرفى مراجع معتبر و 

ارائٔه روش خودآموزى به دانش آموزان از اهمّىت به   سزاىى برخوردار است.
با توّجه به تأثىر روزافزون اىن علم در زندگى بشر، انساِن عصر اطاّلعات، الزم است با ابعاد و گسترٔه اىن علم به طور اجمالى آشنا 

شود؛ بدىن منظور مطالب کتاب در سه فصل: مبانى، سخت افزار و نرم افزار تنظىم شده است.
در فصل اّول بر کسب دانش در مورد مفاهىم، تحّوالت و کاربرد اىن علم در ارتباطات و علوم دىگر و تأثىر آن در زندگى و جامعه 
تأکىد شده است. بنابراىن، مى توان گفت که هدف اىن فصل ، تبىىن و نشان دادن افق هاى علم راىانه بدون درگىر کردن دانش آموزان با جزئىات 

تکنىکى آن است. 
در فصل دوم و سوم سعى شده است مطالب به گونه اى طبقه بندى شوند که دانش آموزان جاىگاه و عملکرد سخت افزار و نرم افزار 
را بشناسند و دربارٔه وىژگى هاى آنها اطاّلعات اجمالى به  دست آورند.در بخش هاى ىازدهم و دوازدهم، ضمن آموزش فراىند برنامه نوىسى به 

آموزش زبان وىژوال بىسىک مقّدماتى پرداخته شده است.
براى بررسى عملکرد کالس، ارزش ىابى جاىگاه وىژه اى دارد. در اىن فراىند، ارزش ىابى محفوظات دانش آموزان مورد نظر نىست؛ 
بلکه باىد عمق ىادگىرى سنجىده شود؛ لذا ارزش ىابى اىن درس شامل ارزش ىابى کتبى، ارزش ىابى از فّعالّىت ها، پروژه و کار عملى در کارگاه 

مى باشد.
متخّصصىن  نظرات  جمع آورى  از  )پس  راىانه  درسى  گروه  مؤلّفان  شوراى  توّسط   86 ــ   87 تحصىلى  سال  براى  حاضر  کتاب 
موضوعى، دبىران محترم و دانش آموزان عزىز(، مورد بازنگرى کلّى قرار گرفته است. جا دارد از زحمات آقاى مهندس سعىد سىف الهى که 
در تألىف اّولىن نگارش اىن کتاب با دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری همکارى داشته اند، تشکر به عمل آىد. هم چنىن از 
خانم ها مرجان اسماعىل زادگان، هما ملک، زهرا نورى و سمّىه کبىرى زىنت بخش که در بازنگرى کتاب حاضر با شوراى مؤلّفان همکارى 

صمىمانه اى داشته اند، تشّکر و قدردانى مى شود. 
الزم به ذکر است که نظرات دبىران و سرگروه هاى راىانه دربارهٔ کتاب، براى چاپ 88 اعمال شده است.

دبىران محترم مى توانند از طرىق نشانى پست الکترونىکى زىر با گروه درسى راىانه ارتباط برقرار کنند.
                                                Computer -  dept@talif.sch.ir 

                                                                                                                                                           شوراى مؤّلفان
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سخنى با دانش آموزان

امروزه به دفعات مى شنوىم که در آىندهٔ نزدىک کسانى که نمى توانند از راىانه استفاده نماىند، صرف نظر از مىزان تحصىالتشان، بى سواد 
محسوب مى شوند. باىد اعتراف نمود که بىان فوق دور از واقعّىت نىست. در عصر اطاّلعات، دانش ها و ىافته هاى بشر در تمام رشته هاى 
علمى به اندازه اى است که ذهن انسان مى تواند دربرگىرندهٔ بخش کوچکى از آن باشد و در واقع توان علمى انسان بستگى به تواناىى دست ىابى 

و استفاده از درىاى عظىم اطاّلعاتى دارد که در مراکز اطاّلعاتى مختلف قرار دارند.
مهم نىست که چه شغلى را در آىنده انتخاب نماىىد. تأثىر فّناورى اطاّلعات در زندگى شما اجتناب ناپذىر خواهد بود و آگاهى شما از 

فّناورى اطاّلعات تعىىن کنندهٔ مثبت ىا منفى بودن اىن تأثىر است.
توسعٔه اىنترنت، پىشرفت در هوش مصنوعى و قابلّىت جمع آورى و انتشار اطاّلعات، نکاتى هستند که زندگى همٔه ما را به شدت 
تحت تأثىر قرار مى دهند. شما در دنىاىى که در حال تغىىر است، زندگى مى کنىد و اىن امکان را دارىد که در اىن تغىىر سهىم باشىد. به خاطر 

بسپارىد که هر چه بىش تر ىاد بگىرىد، توانا تر خواهىد بود.
کتاب حاضر سعى دارد که پاىه و اساس علم راىانه را در اختىار شما قرار دهد و شما را با ابعاد و گسترٔه آن آشنا کند. اىن آشناىى 
به شما کمک مى کند تا بتوانىد اظهار نظر علمى نماىىد. اگر نظر شما را دربارٔه امکان رخداد ىک پدىدٔه علمى در علم راىانه جوىا شوند، باىد 
دست کم بدانىد که اىن امکان به کدام قسمت اىن علم مربوط مى شود و با آگاهى از فّناورى هاى موجود و محدودىّت هاى آن بتوانىد پىش بىنى 

علمى نماىىد.
تأکىد اىن کتاب بر معّرفى ابعاد مختلف اىن علم و طبقه بندى آن مى باشد تا نگرش ساده و فراگىر از آن در اختىار شما قرار دهد و 
شما را براى ادامٔه راه آماده کند.ىادگىرى مطالب اىن کتاب بى شک، پاىان راه نخواهد بود، ولى مى تواند به مخاطب خود دىد الزم را براى 
انتخاب بدهد. آن را به دّقت مطالعه کنىد و سپس با رجوع به کتب دىگر اطاّلعات خود را بىشتر کنىد. ىکى از سودمندترىن مهارت هاىى که 

ممکن است کسب کنىد، تواناىى ىادگىرى به وسىلٔه خودتان است. 
مطالب اىن کتاب در سه فصل ارائه مى شود. فصل اّول به معّرفى ابعاد مختلف علم راىانه مى پردازد. برخى از موضوعات در حدّ نىاز 
مورد بررسى قرار گرفته اند و بررسى برخى دىگر به فصل هاى بعدى موکول شده است. فصل دوم به سخت افزار مى پردازد و انواع آن را 

به  تفصىل بررسى مى کند. فصل سوم به نرم افزار تخصىص ىافته است و انواع نرم افزارها و کاربردهاى آنها را معّرفى مى نماىد.
کتاب کار متناسب با مطالب اىن کتاب تهّىه شده است و به جنبه هاى عملى مى پردازد، ولى در هر صورت باىد در نظر داشت که کسب 

مهارت هاى عملى به عهدٔه دانش آموز است.
روىکرد اىن کتاب به مقولٔه برنامه نوىسى، در قالب حّل مسئله است و دانش آموز را با فراىند برنامه نوىسى آشنا مى کند.
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نکات اجراىى

ــ قسمت هاى »بىشتر بدانىم«، »پاورقى«، » واژه نامه « و » مفاهىم « در ارزش ىابى ها )مستمر و پاىانى( لحاظ نمى شوند.
ــ در پاىان بخش ها قسمتى با عنوان »تحقىق« اضافه شده است. دانش آموزان مى توانند با مراجعه به ساىت گروه 
http://Computer-dept. talif. sch.ir ىا ساىت هاى مناسب دىگر، اطالعات بىشترى را در  درسى راىانه به آدرس 

مورد موضوع مطرح شده، به دست آورند. 
ــ برخى از واژه هـا در ضمىمٔه »مفاهىم«، در   پاىان کتاب تعرىف شده اند. 

ــ  هر دانش آموز موظّف است حّداقل ىکى از فّعالّىت هاى تکمىلى انتهاى کتاب ىا ىکى از موضوعات تحقىق را 
در طول سال انجام داده و به دبىر تحوىل دهد.

ــ به دلىل نىاز دانش آموزان به کسب مهارت هاى عملى، الزم است دبىران محترم توّجه کافى به انجام فّعالّىت هاى 
کارگاهى کتاب کار دانش آموز داشته باشند.

ــ توصىه مى شود، براى نوبت اّول، بخش هاى اول تا نهم و براى نوبت دوم، بخش هاى دهم تا دوازدهم کتاب 
آموزش داده شود.

ــ )دبىران محترم مى توانند با مراجعه به وب ساىت گروه درسى راىانه،از توصىه هاى آموزشى و ساىر مطالب مفىد 
در جهت ارتقاء کىفىت آموزش اىن درس استفاده کنند.(  



4
1. Computer

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

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

فصل اّول

مفاهىم کّلى علم راىانه

بخش اّول 
پــردازش داده 

بخش دوم
سىستم اّطالعـاتـى

بخش سوم
ارتباطات وتبادل  اّطالعات 

بخش چهارم
شبکـۀ جـهانـى اىنترنت 

بخش پنجم
تأثىرات راىانه در زندگى امروز

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

بخش اّول در ىک نگاه

پردازش داده 

مفهوم
انواع راىانه ها  پردازش داده و مراحل آن

ابرراىانه ها راىانه هاى بزرگ رىزراىانه هارىزکنترل کننده ها

 راىانه هاى قابل حمل راىانه هاى رومىزى

راىانه هاى جىبى راىانه هاى کىفى 

راىانه
 ابزارى براى پردازش داده

پردازش داده
بخش اّول
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مفهوم پردازش داده و مراحل آن 

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

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

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

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

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

 
                                                                        پس انداز سالىانٔه خانواده )تومان(    

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

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

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

شکل 1ــ1 

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

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

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

و 522 ,000
870,000× =43, 500

43 ,500×12 = 522,000
0/05870,000

0/05

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

و

     اّطالعات خروجى                                                              پردازش                                                      دادۀ ورودى

دستورالعمل ورودى

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

مطلوب تولید شود، پردازش٢ داده نام دارد. 
 دادۀ پردازش شده، اطّالعات3 نامیده می شود. 

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

شکل 2ــ1

واحد پردازندۀ مرکزى  

واحد ورودى واحد خروجى

واحد حافظه

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

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

فّعالّىت 1

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

راىانه  ، ابزاری برای پردازش داده

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

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

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

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

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

را در کتاب »نزهة الحدائق« نگاشته است. 

انواع راىانه ها

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

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

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

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

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

کاربردهاى فضاىى و نظامى به کار مى روند. 

شکل 3  ــ1

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

بىشتر بدانىم
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 1. Desktop                                                     2. Portable Computers

ب ــ ابر راىانهالف ــ راىانۀ بزرگ

شکل 4  ــ1

 شکل  5   ــ1ــ راىانۀ رومىزى

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

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

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

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

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

شکل  6 ــ1

Smart phone ــ٣                             tablet ــ٢                         Notebook  ىا  Laptop ــ١

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

به اىنترنت، اشاره کرد.

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

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

شکل  7 ــ1

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

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

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

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

صه
خال

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

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

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

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

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

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

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

ــ دربارهٔ سىر تکامل ابزارهاى پردازش داده تحقىق کنىد.

پرسش و تمرین

تــحقیق
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امروزه در موارد مختلف کلمٔه سىستم را مى شنوىم: سىستم گردش خون، سىستم اقتصادى، سىستم ارتباطى و سىستم اطاّلعاتى. 
مى دانىم هر سىستم، مجموعه اى از اجزاى مرتبط به هم است که براى رسىدن به هدفى خاص با ىکدىگر هم کارى مى کنند تا در ىک فراىند 
سازماندهى شده، ورودى درىافتى را به خروجى مطلوب تبدىل نماىند. در اىن بخش خواهىم دىد که وىژگى هاى ىک سىستم اطاّلعاتى 

چىست و از چه اجزائى تشکىل شده است؟ 

سىستم اّطالعاتى

روّىه                              داده                            سخت افزار                      نرم افزارانسان

متخّصص کاربر عادى
سىستم 

راهنماى 
کاربر  

نرم افزار 
کاربردى

مستندا ت 
سىستم

نرم افزار 
سىستم

بىت،  باىت  ،
کاراکتر،
پرونده

١ــ  امروزه در اغلب موارد از واژٔه »سامانه« به جاى واژٔه »سىستم« استفاده مى شود.

بخش دوم در ىک نگاه

سیستم١ اّطالعاتی

بخش دوم
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سیستم اطّالعاتی مجموعه ای از انسان ها، ماشنی ها و روش هاست که برای جمع آوری، تغییر،
 انتقال و ارائۀ اطّالعات سازمان دهی شده اند. 

شکل 1 ــ2 ــ پنج قسمت ىک سىستم اّطالعاتى 

انسان 
هر سىستم اطاّلعاتى پس از اىجاد، در صورت لزوم، نىاز به اصالح دارد. انسان مى تواند به عنوان ىکى از عناصر سىستم اطاّلعاتى 

که داراى تفّکر و قدرت ارائٔه طرح است، سىستم را اىجاد، تنظىم و تصحىح کند. 
در ىک سىستم اطاّلعاتى، انسان مى تواند متخّصص سىستم ىا کاربر معمولى باشد. 

متخّصص سىستم: فردى است  که تخّصص و تجربٔه قابل توّجهى در زمىنه هاى فّنى استفاده از سىستم اطاّلعاتى دارد؛ براى 
مثال، ىک برنامه نوىس راىانه، برنامه هاىى )نرم افزار( را تولىد مى کند که داده را در ىک سىستم اطاّلعاتى پردازش مى کند. 

کاربر عادى )ىا کاربر(: فردى است که اطاّلعات و دانش مختصرى از جزئّىات فنى سىستم اطاّلعاتى دارد و از آن براى 
مقاصدى مانند: آموزش، سرگرمى و ىا امور مرتبط با کارش استفاده مى کند. 

روىّه1
برای استفاده از هر سىستمی، نىاز به دستور العمل های مربوط به نحوهٔ استفاده از آن دارىم؛ به عنوان مثال: وقتى ىک راىانٔه 
شخصى و ىا ىک بستٔه نرم افزارى مى خرىد، همراه آن CD ىا کتابچه اى را به عنوان روىّه ىا دستورالعمل استفاده از آن درىافت مى کنىد. 

1,2,3

A,B,C
الف، ب،پ

! #  } {

 نرم افزار

 سخت افزار

داده 

روّىه 

انسان

انسان،  از:  عبارت اند  اطاّلعاتى  سىستم  اجزاى 
روىّه )دستورالعمل(، داده، سخت افزار و نرم افزار. برخى 
از اىن اجزا مانند: نرم افزار و سخت افزار در بخش هاى 
بعد به تفصىل مورد بررسى قرار مى گىرند. اّما در اىن جا 

براى کامل کردن بحث به طور اجمالى مطرح مى شوند. 

       Procedure ــ١
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ىا زمانی که از ىک عابر بانک )شکل 2ــ2( استفاده می کنىد، روىّه برداشت پول به صورت پىغام روی صفحٔه نماىش آن ظاهر می شود. 
اىن روىّه معموالً شامل اطاّلعاتى دربارٔه نوع سىستم ىا نرم افزار مورد نظر، دستورالعمل هاى راه اندازى، به کارگىرى و نکات 
مربوط به حفظ و نگهدارى آن است. امروزه بسىارى از شرکت ها موارد فوق را از طرىق اىنترنت در اختىار کاربران خود قرار مى دهند. 

رویّه، مجموعـه ای  از دستورالعمل ها و راهنمایی هـایی است کـه  بــرای استفاده از یک سیستم اطّالعاتی 
به کار می رود. 

شکل 2 ــ2ــ عابر بانک
داده2

داده، ىکى از اجزاى سىستم اطاّلعاتى است که به عنوان اطاّلعات اّولّىٔه مورد نىاز براى پردازش، وارد سىستم مى شود تا خروجى 
مطلوب تولىد شود. 

در راىانه داده ها انواع مختلفى دارند؛ از جمله: عددى، متنى، گرافىکى و صوتى.
هر جزء داده، از هر نوعى که باشد، براى ورود به راىانه باىد به شکلى در بىاىد که توّسط راىانه قابل پردازش باشد. راىانه  ها وساىلى 
الکترونىکى اند که از عناصر مغناطىسى و مدارهاى الکترىکى، ساخته شده اند. ىک عنصر مغناطىسى مى تواند داراى بار ىا بدون بار باشد 
و ىک مدار الکترىکى مى تواند داراى جرىان ىا فاقد آن باشد. بنابراىن، هر ىک از اىن عناصر دو حالت متماىز دارند و مى توان هر کدام 
از اىن حالت ها را معادل ىک و دىگرى را معادل صفر فرض کرد. به هر کدام از اىن صفرها و ىک ها ىک بىت3 )مخّفف رقم دو دوىى( 

گفته مى شود. به دستٔه 8  تاىى از بىت ها، باىت4 مى گوىند. 

                                         Byte ــ٤                    )bit )binary digit ــ٣                        Data ــ٢                    User guide ــ١

 در ىک سىستم اطاّلعاتى روىّه بر دو نوع است: 
1 ــ مستند ات سىستم: مخصوص متخّصصان سىستم 
است و شامل اطاّلعات فّنى و روند توسعٔه سخت افزار و ىا نرم افزار 
است. متخّصصان سىستم به کمک اىن اطاّلعات مى توانند تغىىرات 

و تصحىح هاى مورد نىاز را اعمال کنند.
 2 ــ راهنماى کاربر1: مخصوص کاربران عادى است 
و شامل اطاّلعات الزم براى استفاده از سخت افزار و ىا نرم افزار 

مربوط است. 
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در داده هاى متنى، ىک باىت مى تواند نشان دهندٔه کد1 ىک کاراکتر2 )ىک حرف، ىک رقم، ىا ىک عالمت نشانه گذارى و غىره( 
باشد؛ مثالً کد حرف A چنىن است:

سؤال: هر باىت 256 ترکىب 8 تاىى از صفر و ىک ها مى سازد؛ چرا؟  

١ــ ىکى از سىستم هاى کدگذارى راىج در راىانه هاى شخصى، سىستم کدگذارى ASCII است. در اىن سىستم هر کد از 8 بىت تشکىل مى شود که نماىانگر کد ىک کاراکتر است. 
                       Input Devices ــ ٥                         Hardware ــ٤                                         File ــ٣                                       Character ــ٢
ـ   ٨                     Output Devices ــ٧                          Secondary   Storage ــ٦ Software   ـ

      210B  = 1024  B  =1 KB             کىلو باىت   
220B  = 1024  KB  =1 MB         مگـاباىت    
230B   = 1024  MB  =1 GB        گىگاباىت    

        230B   = 1024  GB  =1 TB          تـرابـاىت   

جدول 1 ــ2 ــ واحد هاى بزرگتر  اندازه گىرى داده

در راىانه، براى سهولت دست ىابى و استفاده از داده ها، آنها را تحت ىک نام به صورت پرونده3 )فاىل( ذخىره  مى کنىم. پرونده، 
مجموعه اى از داده ها، اطاّلعات ىا ىک برنامه است که با ىک نام در راىانه ذخىره مى شود. نوع پرونده متناسب با نوع داده، مى تواند 

متنى، صوتى، گرافىکى و غىره باشد. 

سخت افزار4

وسایل و تجهیزات فیزیکی در یک سیستم اطّالعاتی، سخت افزار نامیده می شود. 

سخت افزار راىانه شامل وساىل و تجهىزات گوناگونى است که هر روز بر تعداد آنها افزوده مى شود. به طور کلّى سخت افزار به 
پنج دسته تقسىم مى شود که عبارت اند از: وساىل ورودى 5، واحد سىستم، حافظه هاى جانبى 6، وساىل خروجى 7 و وساىل ارتباطى 

که در بخش هاى بعدى مورد بررسى قرار مى گىرند. 

نرم افزار8
نرم افزار، ىکى از اجزاى سىستم اطاّلعاتى است که  سخت افزار را به کار مى گىرد. بدون نرم افزار، سخت افزار قادر به انجام 

هىچ کارى نىست. 

نرم افزار، مجموعه ای از دستورالعمل های دقیق و مرحله به مرحله است که هدف خاصّی را دنبال می کند. 

 )65=A ىک باىت )کد حرف

ىک بىت 
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نرم افزارها به دو دستٔه اصلى تقسىم مى شوند. نرم افزارهاى سىستم1 و نرم افزارهاى کاربردى2. مى توان گفت نرم افزارهاى 
کاربردى برنامه هاى مورد استفادهٔ کاربرند و نرم افزارهاى سىستم، مدىرىت سىستم راىانه را برعهده دارند. )شکل3 ــ2(

مهم ترىن نرم افزار سىستم، »سىستم عامل« است که در بخش نهم به توضىح بىشتر در مورد آن خواهىم پرداخت. 

Application Software ــ٢                                System Software ــ١

شکل 3 ــ2ــ نرم افزار سىستم در حکم رابط بىن کاربر و سخت افزار 

ــ سىستم، مجموعه اى از اجزاى مرتبط به هم است که براى رسىدن به هدفى خاص با ىکدىگر همکارى مى کنند تا 
در ىک فراىند سازمان دهى شده ورودى درىافتى را به خروجى مطلوب تبدىل نماىند. 

ــ سىستم اطاّلعاتى، مجموعه اى از انسان ها، ماشىن ها و روش هاست که براى جمع آورى، تغىىر، انتقال و ارائٔه 
اطاّلعات سازمان دهى شده اند. 

ــ سىستم اطاّلعاتى براى انجام عملّىاتى از قبىل تفّکر و ارائٔه طرح، به انسان نىاز دارد. 
ــ روىّه، مجموعٔه دستورالعمل ها و راهنماىى هاىى است که  براى استفاده از ىک سىستم اطاّلعاتی به کار می رود. 

ــ داده، ىکى از اجزاى سىستم اطاّلعاتى است که به عنوان اطاّلعات اّولّىٔه مورد نىاز براى پردازش، وارد سىستم 
مى شود تا خروجى مطلوب  تولىد شود. 

ــ داده مى تواند اشکال و انواع مختلفى از قبىل: عدد، متن، گرافىک و صوت داشته باشد. 
ــ در راىانه هر جزِء  داده از هر نوعى که باشد، به صورت ترکىبى از صفرها و ىک ها ذخىره مى شود. به هر کدام از 

اىن صفرها و ىک ها ىک بىت گفته مى شود. 
ــ به دستٔه 8 تاىى از بىت ها، ىک باىت گفته مى شود. 

ــ سخت  افزار، وساىل و تجهىزات فىزىکى سىستم اطاّلعاتى است. 
ــ نرم افزار مجموعه اى از دستور العمل هاى دقىق و مرحله به مرحله است که هدف خاصى را دنبال مى کند. 

ــ نرم افزارها به دو دستٔه اصلى تقسىم مى شوند: نرم افزارهاى کاربردى و نرم افزارهاى سىستم.
ــ نرم افزارهاى کاربردى، مورد استفادٔه کاربرند و نرم افزارهاى سىستم، مدىرىّت سىستم راىانه  را برعهده دارند. 

صه
خال
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1 ــ ىک مگاباىت به طور تقرىبى برابر است با:
ب: 100،000 باىت الف: 10،000 باىت 
د: ىک مىلىارد باىت ج: 1 مىلىون باىت 

2 ــ کدام ىک از موارد زىر »داده« محسوب نمى شود؟
ب: شمارٔه پروازها الف: لىست قىمت 

د: راهنماى استفاده از تلفن همراه ج: فىلم و صدا 
3  ــ تفاوت بىن نرم افزارهاى سىستم و کاربردى را بىان کنىد.

4  ــ اگر گنجاىش ىک CD معمولى 700 مگاباىت باشد، ظرفّىت آن چند بىت است؟
5 ــ راهنماى کاربر به چه شکل هاىى ارائه مى شود؟ براى درىافت جدىدترىن اطاّلعات دربارهٔ ىک نرم افزار کدام روش 

را مناسب مى دانىد؟ 
6    ــ انسان در ىک سىستم اطاّلعاتى چه نقشى دارد؟ 

7 ــ سىستم اطاّلعاتى دانا سىستمى است که در چند سال اخىر، کارنامه هاى دانش آموزان را در سراسر کشور تهّىه 
مى کند. پنج جزء اصلى اىن سىستم اطاّلعاتى را تعىىن کنىد. 

8 ــ در سىستم اطاّلعاتى صدور کارت ملى چه نوع داده هاىى استفاده مى شوند؟ 
9 ــ در سىستم اطاّلعاتى شبکٔه ملّى مدارس ) شبکٔه رشد ( کدام ىک از موارد زىر کاربر عادى و کدام ىک متخّصص 

سىستم است: 
ب: پشتىبان فّنى و سخت افزار  الف: دانش آموزان  

د: معلّمان  ج: طّراح ساىت  

پرسش و تمرین

ــ دربارٔه نحؤه ذخىره سازى داده هاى صوتى و گرافىکى تحقىق کنىد.

تــحقیق
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ىکى از مهم ترىن فّناورى هاى قرن بىستم، فّناورى اطاّلعات و ارتباطات1 است که در آن به جمع آورى، پردازش و توزىع اطاّلعات 
پرداخته مى شود. اىن فّناورى امکانات غىر قابل تصّورى را براى انسان به ارمغان آورده است که باعث افزاىش کاراىى او شده است. 
از اىن رو الزم است، کاربران مفهوم تبادل الکترونىکى اطاّلعات را درک کنند، عوامل و ملزومات ارتباطات را بشناسند و تواناىى 

استفاده از آن را داشته باشند. 

ICT: Information and Communication Technology ــ١

ارتباطات و تبادل  اّطالعات

تبادل الکترونىکى 
اّطالعات 

ضرورت هاى ارتباطات 
شبکه هاى راىانه اىملزومات ارتباطاتو تبادل اّطالعات

کانال هاى مودم
ارتباطى

عوامل مؤثر در انتقال 
اّطالعات

انواع شبکه هاى  
راىانه اى

شبکۀ  وسىعشبکۀ شهرىشبکۀ محّلى

شىوۀپهناى باند
انتقال داده

جهت 
انتقال داده

پروتکل 

بخش سوم در ىک نگاه

ارتباطات و تبادل اّطالعات

بخش سوم

ICT: Information and Communication Technology ــ١
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تبادل الکترونىکى اّطالعات 

همٔه ما هر روز به نوعى با تبادل اطاّلعات سر وکار دارىم.امروزه تبادل اطاّلعات، بىشتر به صورت الکترونىکى انجام مى شود. 
اطاّلعات   مبادله شده مى تواند از نوع صدا، متن و تصوىر باشد.

مسافت انتقال مى تواند به کوتاهى فاصلٔه ىک مىز با مىز مجاور ىا به دورى فاصلٔه شما با فردی در قاره اى دىگر باشد.
اىن تبادل از چه راه هاىى صورت مى گىرد؟ 

چه وساىلى براى ارسال اطاّلعات به کار مى روند؟
تبادل الکترونىکى اطاّلعات، از طرىق خطوط ارتباطى بىن راىانه ها، وساىل مختلف و منابع اطاّلعاتى، صورت مى گىرد.

ضرورت های ارتباطات و تبادل اّطالعات

با توّجه به گستردگى و پىچىدگى نىازهاى جامعٔه امروزى، ضرورت ارتباطات و تبادل اطاّلعات بىش از پىش احساس مى شود. 
برخى از اىن ضرورت ها عبارت اند از: 

 دسترسى سرىع به اّطالعات : دست ىابى سرىع و آسان به منابع اطاّلعاتى مختلف، بدون توّجه به محل جغرافىاىى آنها؛
 اشتراک منابع: استفاده از سخت افزارها و نرم افزارها به صورت اشتراکى؛

 ارتباط Online: برقرارى ارتباط الکترونىکى به منظور تبادل اطاّلعات در آن واحد. 
در واقع به کار گىرى فّناورى ارتباطات و اطاّلعات منجر به صرفه جوىى در زمان و هزىنه مى شود. 

فّعالّىت 1

در مورد نمونه هاىى از ضرورت های ارتباطات و تبادل الکترونىکى اّطالعات در زندگى روزمره در کالس بحث کنىد. 

ملزومات ارتباطات

فرض کنىد مى خواهىد ىک بستٔه پستى را براى ىکى از دوستان خود که در شهر دورى زندگى مى کند بفرستىد. 
براى اىن کار ملزومات خاّصى مورد نىاز است. برخى از آنها عبارت اند از: رعاىت قوانىنى از قبىل شراىط بسته بندى و ارسال، 

استفاده از وساىل نقلّىٔه مختلف و همکارى افراد و شرکت هاى مختلف. 



20

فراىند مشابهى در تبادل الکترونىکى اطاّلعات صورت مى گىرد. با اىن تفاوت که محمولٔه ارسالى، اطاّلعات است. 
در ىک سىستم ارتباطى، فرستنده، محمولۀ ارسالى )اّطالعات( را به کمک وساىل ارتباطى1 از طرىق کانال هاى ارتباطى 

براى گىرنده مى فرستد.
ىکى از وساىل ارتباطى در برقرارى ارتباط بىن راىانه ها، مودم است. 

مودم2
بخش  وسىع ارتباطات راىانه ها از طرىق خطوط تلفن صورت مى گىرد. از آن جا که خطوط تلفن اساساً براى انتقال صوت ساخته 
شده اند، قابلّىت ارسال و درىافت سىگنال هاى آنالوگ٣ را دارند در حالى که راىانه ها سىگنال هاى دىجىتال٤ را ارسال و ىا درىافت 
آنالوگ تبدىل شود. تبدىل  به سىگنال  تلفن، سىگنال دىجىتال  بنابراىن الزم است هنگام ارسال اطاّلعات از طرىق خطوط  مى کنند. 
سىگنال آنالوگ به سىگنال دىجىتال و برعکس آن، توسط دستگاه مودم که ىکى از وساىل ارتباطى است،انجام مى شود. )شکل 1 ــ3(

مرحلۀ )3(

شما

شرکت باربرى

مرحلۀ )1( بستۀ کوچک 

بستۀ بزرگ مرحلۀ )2( 

شرکت هواپىماىى

دوست شما

شرکت باربرى

مرحلۀ )5( بستۀ کوچک

مرحلۀ )4( 

شرکت هواپىماىى

بستۀ بزرگ
هواپىما

ـ ٢                                         Communication devices ــ١ Modem ـ
3ــ سىگنال آنالوگ )Analog(، ىک سىگنال الکترىکى پىوسته است که به صورت موج مى باشد.

4ــ سىگنال دىجىتال )Digital(، از     پالس هاى الکترىکى روشن / خاموش به صورت مقادىر گسسته به جاى موج پىوسته استفاده مى نماىد.

شکل زىر مراحل انجام اىن کار را نشان مى دهد.

سىگنال دىجىتال

سىگنال آنالوگ

سىگنال دىجىتال

شکل 1 ــ3 ــ سىگنال هاى آنالوگ و دىجىتال و دستگاه مودم      
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کانال های ارتباطى
در مثال ارسال بسته، شرکت باربرى ممکن است از مسىرهاى مختلف )زمىن، درىا ىا هوا( بستٔه شما را ارسال کند. هرکدام 
از اىن مسىرها داراى وىژگى هاى معّىنى است. برخى سرىع تر ولى گران ترند، برخى کندتر، ولى ارزان ترند ىا ممکن است از امنّىت و 

اطمىنان بىشترى برخوردار باشند. 
در برقرارى ارتباط مىان راىانه ها  ىا تجهىزات دىگر نىز الزم است ىک کانال ارتباطى مىان فرستنده و گىرنده وجود داشته باشد. 
براى اىن منظور کانال هاى ارتباطى متفاوتى وجود دارند؛ مانند: سىم تلفن، کابل هم محور1، کابل فىبرنورى2، ماىکرووىو3 و ماهواره. 

سه مورد اّول از طرىق کابل و دو تاى دىگر از طرىق هوا اطاّلعات خود را انتقال مى دهند. 

ماهواره

کابل نورى

ماىکرووىو

مرکز تلفن

کاربر

سىم تلفن

مرکز تلفن

اىستگاه زمىنى 
ماهواره

راىانۀ مىزبان

کابل هم محور

شکل 2ــ3ــ سىستم هاى تبادل الکترونىکى اّطالعات

Microwave ــ٣                      Fiber- Optic Cable ــ٢                      Coaxial Cable ــ١



22

عوامل موّثر در انتقال اّطالعات

در  مثال ارسال بسته، چه عواملى در نحؤه ارسال مؤثّراند؟ اگر بخواهىد بستٔه خود را بىمه کنىد، ممکن است بسته کمى دىرتر به 
مقصد برسد؛ ولى با اطمىنان بىشترى بسته سالم خواهد رسىد و اگر اتّفاقى براى آن بىفتد قابل جبران است. تواناىى و قابلّىت شرکت 

باربرى و تعداد محموله هاىى که براى آن روز دارد نىز از عوامل مؤثّر در ارسال بسته است. 
در ارسال اطاّلعات نىز عوامل مهمى در چگونگى انتقال اطاّلعات از ىک نقطه به نقطٔه دىگر نقش دارند. برخى از اىن عوامل 

عبارت اند از: پهناى باند، شىؤه انتقال داده، جهت انتقال و پروتکل .

پهنای باند1
کانال هاى ارتباطى مختلف داراى سرعت هــاى متفاوت اند. اىن سرعت بر اساس پهناى باند اندازه گىرى مى شود. پهناى باند 

تعداد بىت هاىى است که در واحد زمان )bps 2(، از طرىق ىک کانال ارتباطى انتقال مى ىابند.

شىوۀ انتقال داده
داده به دو صورت سرىال و موازى انتقال مى ىابد. )شکل 3   ــ3(

        bit per second ــ٢                                 Band width ــ١

شکل 3  ــ3 ــ انتقال سرىال و موازى   

انتقال سرىال انتقال موازى

داده در داخل راىانه  

داده در حال عبور

بارىک که اتومبىل ها پشت سر هم و ىک به ىک در حال  ـ انتقال سرىال: در اىن روش، همانند ىک خىابان ىک طرفه و  1ـ
حرکت هستند، بىت ها ىک  به  ىک به  صورت متوالى و پشت سرهم انتقال مى ىابند. براى مثال، داده هاى ارسالى از طرىق خطوط تلفن 

به صورت سرىال انتقال مى ىابد.
2ــ انتقال موازى: در اىن روش، همانند ىک بزرگراه چند باندٔه ىک طرفه که چندىن اتومبىل با هم و در باندهاى مختلف 
بزرگراه در حال حرکت هستند، بىت ها از طرىق چند خط، به طورموازى و هم زمان با هم انتقال مى ىابند. اىن روش براى فواصل کوتاه 

از  قبىل اتّصال راىانه به چاپگر به کار مى رود.
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جهت انتقال داده
در ىک سىستم ارتباطى سه حالت براى انتقال داده وجود دارد:

1ــ ارتباطات ىک طرفه1 مانند جهت حرکت اتومبىل ها در  ىک خىابان ىک طرفه است. داده فقط در ىک جهت انتقال مى ىابد. 
در پخش برنامه هاى رادىوىى از اىن نوع انتقال استفاده مى شود.

قرار  بر    روى ىک رودخانه  که  بارىکى است  پل  مانند  نىمه  دوطرفه2  ارتباطات  2  ــ 
دارد و اتومبىل ها در هر زمان فقط از ىک جهت مى توانند از روى آن عبور کنند. در اىن نوع 
ارتباط، داده از هر دو جهت انتقال مى ىابد؛ ولى نه   به  طور هم زمان. به عنوان مثال در دستگاه 

بى سىم از اىن نوع ارتباط استفاده مى شود.
3  ــ ارتباطات تمام دوطرفه3 مانند حرکت اتومبىل ها در   ىک خىابان دوطرفه است، 
داده ها به   طور هم  زمان از هر دو جهت انتقال مى ىابند. به عنوان مثال، در تلفن معمولى ىا تلفن 

همراه، طرفىن مکالمه هم زمان مى توانند صحبت کنند و بشنوند.

پروتکل 4
 در مثال ارسال بسته، شما آدرس دوست خود را در محّل مشّخصى بر روى بستٔه کوچک مى نوىسىد و آن را تحوىل شرکت 
باربرى مى دهىد. شرکت باربرى نىز آدرس نماىندٔه خود را در شهر مقصد روى بستٔه بزرگ مى نوىسد و آن را تحوىل شرکت هواپىماىى 
مى دهد. به طور کلّى مى توان گفت که بر اىن سىستم، قوانىنى حاکم است که باىد توّسط اجزاى آن رعاىت شود؛ در غىر اىن  صورت 

اجزاى سىستم نمى توانند به درستى با ىکدىگر ارتباط برقرار کنند. 
پروتکل در ارتباطات، مجموعه اى از مقّررات و توافق ها براى تبادل داده بىن اجزاى سخت افزارى و نرم افزارى در ىک شبکٔه 
ارتباطى است تا طرفىن بتوانند به درستى پىام ىکدىگر را درک کنند. در واقع پروتکل ، شىؤه تقسىم بندى، ارسال و جمع  بندى مجّدد 
بسته هاى اطاّلعاتى و زمان تبادل اطاّلعات را کنترل مى کند. پروتکل ها در ساخت و تهّىٔه سخت افزار ها و نرم افزارها در نظر گرفته 
شده اند؛ براى مثال، پروتکلى که در تهّىٔه نرم افزار ارتباطى منظور شده، تعىىن مى کند که چگونه گىرندٔه داده به فرستندٔه آن خبر دهد که 

داده را به درستى درىافت کرده است.

شبکه های راىانه ای

گاهى الزم است به منظور تبادل اطاّلعات و استفادٔه مشترک از منابع سخت افزارى و نرم افزارى، دو ىا چند راىانه را به هم وصل 
کنىم؛ به اىن ترتىب ىک شبکٔه راىانه اى اىجاد مى شود.

 شبکۀ رایانه ای، یک سیستم ارتباطی شامل دو یا چند رایانه است که برای تبادل اطّالعات و اشتراک 
منابع به هم وصل شده اند.

full - duplex communication ــhalf - duplex communication         3 ــSimplex Communication                       2 ــ١
4ــ کلمٔه پروتکل )protocol( در ارتش و دىپلماسى براى بىان قوانىن مربوط به رتبه، مقام، نحؤه برخورد و مقوله  هاى دىگر مرتبط با رفتار صحىح به کار مى رود.

شکل 4  ــ3 ــ ارتباط نىمه 
دو طرفه در بى سىم  
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براى تشکىل هر شبکٔه راىانه اى، اجزاى اصلى زىر مورد نىاز است: 
 ــ راىانٔه سروىس دهنده 

 ــ راىانٔه سروىس گىرنده 
ــ وساىل ارتباطى1

 ــ کانال ارتباطى 
ــ سىستم عامل شبکه

 ــ پروتکل
در ىک شبکٔه راىانه اى معموالً ىک راىانٔه سروىس دهنده و ىک ىا چند راىانٔه سروىس گىرنده براساس پروتکل خاصى2 با ىکدىگر 

به تبادل اطاّلعات مى پردازند و ىا از منابع مشترک استفاده مى کنند3. 
راىانۀ سروىس گىرنده4؛ راىانه اى است که درخواست استفاده از منابع موجود در شبکه را دارد. 

راىانۀ سروىس دهنده5؛ راىانه اى است که به درخواست راىانه هاى سروىس گىرنده پاسخ مى دهد و منابع را با آنها به اشتراک 
مى گذارد؛ مثالً به راىانٔه سروىس گىرنده، اجازٔه استفاده از چاپگر موجود در شبکه را مى دهد. 

براى مدىرىّت شبکه باىد نرم افزار سىستم عامل، قابلّىت پشتىبانى از شبکه را داشته باشد. سىستم عامل شبکه 6، سىستم عاملى 
است که کنترل و مدىرىّت فعالّىت هاى راىانه هاى موجود در شبکه را به منظور دستىابى به منابع مشترک و تبادل اطاّلعات برعهده دارد. 
اجزاى ىک شبکه را مى توان به روش هاى مختلف به هم مّتصل کرد. نحؤه چىنش اجزاى شبکه را پىکربندى 7 شبکه مى نامند. 

انواع شبکه های راىانه ای
 شبکه ها بر حسب وسعت جغرافىاىى مکانى که اجزاى شبکه در آن قرار گرفته اند، به سه دسته تقسىم مى شوند: شبکه هاى محلّى، 

شبکه هاى شهرى و شبکه هاى وسىع.
شبکۀ محّلىLAN( 8(: شبکه هاىى هستند که وسعت آنها به   ىک ىا چند ساختمان محدود مى شود. اجزاى موجود در ىک 

شبکٔه محلّى معموالً به وسىلٔه کابل  به ىکدىگر وصل مى شوند.
شبکۀ شهرىMAN( 9(: شبکه هاىى هستند که براى اىجاد ارتباط بىن ساختمان ها در محدودٔه ىک شهر به کار مى روند. 
معموالً از شبکه هاى شهرى براى دست ىابى به منابعى که در نقاط مختلف ىک شهر قرار دارند، استفاده مى شود. کانال  ارتباطى 
ىک شهر  در  مناطق شهردارى  مختلف  سازمان هاى  شبکٔه  مثالً  باشد؛  ماهواره  ىا  ماىکرووىو  کابل،  مى  تواند  نوع شبکه ها  اىن  در 

به صورت شبکٔه شهرى است.

1ــ ىکى دىگر از وساىل ارتباطى مورد نىاز در شبکه هاى راىانه اى، کارت شبکه است، که در داخل راىانه هاى سروىس دهنده و سروىس گىرنده نصب مى شود.
2ــ پروتکل راىج در شبکه هاى راىانه اى، پروتکل TCP/IP است. 

3ــ هر وسىله اى که به ىک شبکٔه راىانه اى مّتصل مى شود، ىک گره )Node( نامىده مى شود که مى تواند ىک راىانه ىا چاپگر ىا …… باشد.
ـ  Client                   5 ــ4  )توپولوژى( TopologyــNetwork Operating System             7 ــServer                                           6 ـ
ـ   8  Metropolitan Area Network ــLocal Area Network                                                        9 ـ
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شبکۀ وسىعWAN( 1(: محدودٔه اىن نوع شبکه مى تواند ىک کشور، قاّره ىا کرٔه زمىن باشد. کانال ارتباطى در اىن شبکه ها 
اغلب  امواج ماىکرووىو ىا ماهواره است. نمونه اى از اىن نوع شبکه، شبکٔه بىن شعبه هاى مختلف بانک هاى سراسر کشور است. شبکٔه 

اىنترنت بزرگ ترىن شبکٔه وسىع موجود است. 

ــ تبادل الکترونىکى اطاّلعات، از طرىق خطوط ارتباطى بىن راىانه ها، وساىل مختلف و منابع اطاّلعاتى، صورت 
مى گىرد. 

ــ به کارگىرى فّناورى ارتباطات و اطاّلعات، منجر به صرفه جوىى در زمان و هزىنه مى شود. 
ــ در ىک سىستم ارتباطى، فرستنده، پىام را به کمک وساىل ارتباطى از طرىق کابل هاى ارتباطى براى گىرنده مى فرستد.

ــ مودم دستگاهى است که سىگنال هاى آنالوگ و دىجىتال را به هم تبدىل مى کند. 
ــ براى برقرارى ارتباط مىان راىانه ها و ىا تجهىزات دىگر از کانال هاى ارتباطى مختلفى مانند: سىم تلفن، کابل 

هم   محور، کابل فىبرنورى، امواج ماىکرووىو و ماهواره استفاده مى شود.  
ــ پـهـناى بـاند، شىؤه انتقـال داده، جهت انتقال داده و پروتکل، از عـوامل مـؤثّر در انتقال داده بـه شمار مى روند.

ــ پهناى باند، تعداد بىت هاىى است که در واحد زمان، از طرىق ىک کانال ارتباطى انتقال مى ىابند.
ــ در انتقال سرىال، بىت ها ىک به ىک به صورت متوالى انتقال مى ىابند. 

ــ در انتقال موازى، بىت ها به صورت هم زمان از طرىق چند خط انتقال مى ىابند.
ــ جهت انتقال داده مى تواند به صورت ىک طرفه، نىمه دو طرفه ىا تمام دو طرفه باشد. 

ــ پروتکل، قوانىنى است که براساس آن، فرستنده و گىرنده، اطاّلعات خود را مبادله مى کنند. 
ــ شبکٔه راىانه اى، ىک سىستم ارتباطى است که دو ىا چند راىانه را براى تبادل اطاّلعات و اشتراک منابع به هم 

وصل مى کند. 
ــ راىانٔه سروىس گىرنده، درخواست استفاده از منابع موجود در شبکه را به راىانٔه سروىس دهنده اعالم مى کند. 

ـ    سىستم عامل  شبکه، کنترل و مدىرىّت فّعالّىت هاى راىانه هاى موجود در شبکه را برعهده دارد. ـ
ــ نحؤه اتّصال اجزاى مختلف ىک شبکٔه راىانه اى را پىکر بندى شبکه مى نامند. 

ــ انواع شبکه برحسب وسعت جغرافىاىى مکانى که اجزاى شبکه در آن قرار گرفته اند، به سه دسته تقسىم مى شوند: 
 .)WAN( و شبکه هاى وسىع )MAN( شبکه هاى شهرى ،)LAN( شبکه هاى محلّى

ــ شبکٔه اىنترنت، بزرگ ترىن شبکٔه وسىع موجود است. 

Wide Area Network ــ1  

صه
خال



26

1 ــ کدام ىک از موارد زىر، جزء دالىل استفاده از شبکه نىست؟ 
ب( اشتراک اطاّلعات الف( صرفه جوىى در زمان و هزىنه 

د( امنّىت اطاّلعات ج( اشتراک سخت افزار 
2 ــ وقتى به ىکى از دوستان و ىا بستگان خود در داخل کشور تلفن مى زنىد، جهت ىا حالت انتقال صدا کدام است؟ 

ب( نىمه دو طرفه الف( ىک طرفه   
د( موازى  ج( دو طرفه   

3ــ کانال ارتباطی چىست؟ انواع آن را نام ببرىد.
4ــ نقش مودم در برقرارى ارتباطات چىست؟ 

5 ــ چه عواملى در انتقال اطاّلعات مؤثّرند؟ 
6  ــ مى دانىد که پرداخت قبض هاى تلفن، آب، برق و … را مى توان از طرىق شبکه انجام داد. نوع اىن شبکه 

را مشخص کنىد. 
7ــ نوع شبکه  را در هر ىک از مراکز زىر تعىىن کنىد: 

ــ بىمٔه تأمىن اجتماعى کشور  
ــ سازمان هالل احمر )صلىب سرخ( 

ـ دفاتر فروش بلىط پروازهاى هواپىماىى جمهورى اسالمى اىران  ـ
ــ شبکٔه ملّى مدارس اىران )رشد(

ــ سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 
 ) Unicef  ( ــ سازمان بىن المللى کمک رسانى به کودکان

ــ شبکٔه کارگاه راىانٔه ىک مدرسه 
8  ــ جهت انتقال اطاّلعات را در هر ىک از دستگاه هاى زىر مشّخص کنىد. 

ــ تلوىزىون
ــ تلفن

ــ گىرندٔه ماهواره
ــ دستگاه بى سىم

ــ دستگاه دورنگار  

پرسش و تمرین

1ــ دربارٔه کانال هاى ارتباطى کابلى و بى سىم تحقىق کنىد. 
2ــ دربارهٔ انواع راىج پىکربندى شبکه ها تحقىق کنىد.

تــحقیق
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سروىس هاى 
اىنترنت

شبکه هاى
سازمانى

شبکۀ جهانى اىنترنت

اکسترانت اىنترانت
حفاظت از 
شبکه هاى 
سازمانى

پست
الکترونىکى

دست ىابى 
ازراه   دور

موتور 
جست وجو 

انتقال پرونده
تار

جهان گستر
 وب

جست وجو  مرورگر وبوب ساىت
در   وب

فهرست

آدرس 
صفحات  وب

اىنترنت 
و طرىقۀ 

دست ىابى به آن

وبالگ

ـ ١ Internet ـ

فرض کنىد تمام شهرهاى دنىا داراى خىابان هاى مدرن و عالى باشند؛ ولى هىچ راه ارتباطى، حّتى ىک راه خاکى براى ارتباط 
بىن شهرها وجود نداشته باشد. در اىن صورت، مردم شهرهاى مختلف در انزوا به سر مى برند. حال فرض کنىد که بزرگراه هاى چهار 
بانده از شهرى به شهرى دىگر کشىده شوند و ىک شبکٔه جهانى مّتصل به   هم مانند تارعنکبوت اىجاد شود؛ در اىن صورت مى توانىد از 
هر نقطٔه جهان وارد بزرگراه شده و از طرىق آن به راحتى به هر نقطه اى که ماىلىد بروىد. اىن درست همان وضعّىت دنىاى راىانه ها  قبل و 
بعد از اىجاد شبکٔه جهانى است. از به هم پىوستن راىانه هاى موجود در شرکت ها، سازمان ها و ىا حّتى مدارس شبکه هاى محلّى اىجاد 

شدند. به تدرىج  اىن شبکه هاى محلّى به ىکدىگر مّتصل شده و شبکٔه جهانى اىنترنت را تشکىل دادند. 

شبکۀ جهانی اینترنت١

بخش چهارم

بخش چهارم در ىک نگاه



28

شکل 1 ــ4 ــ اىنترنت  و ِوب 

اىنترنت و طرىقۀ دست ىابى به آن 

اىنترنت ىک شبکٔه جهانى است که صدها هزار شبکٔه کوچک تر را در سراسر دنىا به هم مرتبط مى کند. تعداد شبکه هاى موجود 
در اىنترنت همواره در حال افزاىش است به طورى که نمى توانىد حجم داده  ها و اطاّلعات موجود در اىنترنت را تصّور کنىد.

هر روز بالغ بر صدها مىلىون کاربر از کشورهاى مختلف دنىا از اىنترنت استفاده مى کنند.
زمانى که راىانٔه خود را به اىنترنت وصل مى نماىىد، راىانٔه شما بخش کوچکى از ىک راىانٔه بسىار بزرگ به نظر مى رسد. راىانه اى 

که گسترهٔ آن سراسر جهان است. 
روش هاى مختلفى براى دست ىابى به اىنترنت وجود دارد.  ىکى از راه هاى متداول، دست ىابى از طرىق ىک مرکز ارائه دهندۀ 
خدمات اىنترنت )ISP(١ است. اىن مراکز، شبکه هاى کوچکى هستند که به خطوط اصلى و سرىع اىنترنت وصل مى باشند و امکان 
دست ىابى به اىنترنت را براى مشترکان خود فراهم مى کنند. مرکز ارائه دهندٔه خدمات اىنترنت، پس از عضوىّت کاربر، اطاّلعات الزم 

براى استفاده از خدمات را در اختىار او قرار مى دهد.
مراکز ارائه دهندٔه خدمات اىنترنت از روش هاى مختلفى براى برقرارى ارتباط کاربر با اىنترنت استفاده مى کنند.

.٢ WiMax و ارتباط ADSL خطوط ،Dial up سه روش متداول براى ارتباط با اىنترنت، عبارت است از: اتّصال

                                                              

)ID )IDentification ــWorldwide interoperability for Microwave Access                     3 ــ٢                                 Internet Service Provider ــ1
ـ  Password                                                              5 ــ4 )Customer Premises Equipment )CPE ـ

به اىنترنت  Dial up، از خط تلفن معمولى براى اتّصال  در اتّصال 
استفاده مى شود و سرعت آن نسبت به دو روش دىگر پاىىن تر است. اطالعات 

مورد نىاز کاربر، در اىن نوع ارتباط، عبارت اند از: 
ــ شمارهٔ تلفن ارتباط با راىانٔه سروىس دهنده 

ــ شناسه٣ و کلمۀ عبور٤ 
خطوط ADSL نىز از همان خطوط تلفن معمولى استفاده مى کند. 
در اىن روش، کاربر و مرکز ISP باىد از مودم هاى ADSL استفاده کنند. 
استفاده از اىن خطوط به کاربران اىن امکان را مى دهد که هم زمان هم از 
اىنترنت استفاده کنند و هم با تلفن صحبت کنند. اطالعات مورد نىاز کاربر، 

در اىن نوع ارتباط، عبارت اند از: 
 ADSL ــ تنظىمات مودم

فناوری واىمکس، ارتباط دىجىتالی بی سىم از طرىق امواج رادىوىی 
است. در اىن نوع ارتباط، کاربران می توانند به راحتی در محدودٔه ىک شهر 
و شهرهای دىگری که تحت پوشش اىستگاه های واىمکس قرار دارند، از 

اىنترنت پرسرعت برخوردار باشند.
در اىن نوع ارتباط، اطالعات مورد نىاز، تنظىمات مودم واىمکس٥به 

همراه شناسه و کلمه عبور می باشد.
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1 ADSL خطوط
در خطوط ADSL خط تلفن به چند کانال تقسىم مى شود.  ىک روش براى اىن کار،استفاده از 

سىستمCAP است.در اىن سىستم،خط تلفن به سه کانال تقسىم مى شود:
1 ــ کانال درىافت داده ها
2 ــ کانال ارسال داده ها

3ــ کانال گفت  وگوى تلفنى 

خطوط ADSL پهناى باند متفاوتى براى درىافت و ارسال داده ها دارند )سرعت درىافت داده ها Mbps 1/5  و 
سرعت ارسال kbps 640 است(. هر چه فاصلٔه مودم کاربر از مودم مرکز ISP بىشتر باشد، سرعت ارسال و درىافت 

داده ها کمتر خواهد شد. استفاده از اىن خطوط در حال رشد روزافزون است.
روش دىگر،استفاده از سىستم DMTاست.در اىن سىستم،خط تلفن به 247 قسمت با عرض باند 4kHz تقسىم 
مى شود و سىستم با توّجه به حجم ارسال ىا درىافت داده ها، بهترىن حالت را در انتخاب تعداد قسمت ها در نظر مى گىرد.

سروىس های اىنترنت

آىا تاکنون، از اىنترنت استفاده کرده اىد؟ 
آىا با پست الکترونىکى آشنا هستىد؟ 

اىنترنت، سروىس هاى مختلفى را در اختىار کاربران قرار مى دهد. اىن سروىس ها در واقع برنامه هاىى هستند که در راىانه هاى 
مّتصل به اىنترنت اجرا مى شوند. مهم ترىن سروىس هاى اىنترنت عبارت اند از: پست  الکترونىکى، دست ىابى از راه دور)Telnet( و 

انتقال پرونده )FTP( و وب. 

پست الکترونىکى2
اگر بخواهىد از طرىق تلفن با فردى در خارج از کشور ارتباط برقرار کنىد، هزىنٔه زىادى را باىد بپردازىد. از طرفی ارسال نامه از 
طرىق پست نىز مّدت زىادى طول مى کشد. در حالی که، اگر هر دوی شما، امکانات مورد نىاز براى استفاده از پست الکترونىکى را در 
اختىار داشته باشىد، کافى است که با داشتن آدرس هاى پست الکترونىکى ىکدىگر براى هم  نامٔه الکترونىکى ارسال کنىد. براى مکاتبه 

Electronic Mail/Email ــAsymmetric Digital Subscriber Line                              2 ــ1 

ADSL تصوىر پهناى باند

بىشتر بدانىم



30

از طرىق پست الکترونىکى، عالوه بر امکان دست ىابى به اىنترنت، ىک برنامٔه پست الکترونىکى1 الزم است. 
در اىنترنت براى آدرس دهى به افراد و راىانه ها از اسامى و اعداد استفاده مى شود. اىن   روش آدرس دهى سىستم نام گذارى 

محدوده DNS(  2( نام دارد. در اىن سىستم ىک آدرس پست الکترونىکى از سه قسمت تشکىل شده است: 
نام کاربر، نام محدوده و نوع محدوده. به مثال زىر توجه کنىد. 

mhesabi  @   sharif  .  edu

قسمت  که   »at « عالمت 
از  را  کاربر(  )نام  اول 
)نام  محدوده(  دوم  قسمت 

جدا مى کند. 

نوع محدوده 
)مؤسسٔه تحقىقاتى 

و آموزشى(

 نام کاربر

 نام محدوده
)دانشگاه شرىف( 

برخى از انواع محدوده ها در جدول 1 ــ4 آمده اند.

جدول 1 ــ4 ــ انواع محدوده ها

معموالً براى مشّخص کردن کشورى که محدود ٔه آدرس متعلّق به آن است، از عالمت اختصارى نام کشور )مثالً ir براى اىران( 
استفاده مى شود.

فرستندٔه نامه مى تواند متن نامه را بنوىسد و هر نوع پرونده اى )صوتى، تصوىرى، …( را ضمىمٔه3 آن کرده و ارسال کند. صندوق 
پستى گىرنده در راىانٔه سروىس دهندٔه پست الکترونىکى قرار دارد. براى استفاده از اىن صندوق پستى، داشتن »شناسه « و »کلمٔه عبور« 

اختصاصى الزم است. 

Netscape’s communicator و Microsoft’s outlook Express 1ــ براى مثال، برنامه هاى
Attach ــDomain Name System                                     3 ــ2

            مشّخصهمحدوده                            

ac
)co ىا( com

edu
int
org
net
gov

علمى
بازرگانى ،  تجارتى

آموزشى
بىن المللى
سازمانى

مراکز اصلى اىنترنت
دولتى
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شکل 2 ــ4  ــ پست الکترونىکى

1)Telnet( دست ىابى از راه دور
بسىارى از راىانه ها در اىنترنت به شما اجازه مى دهند که از طرىق سروىس Telnet با آنها ارتباط برقرار کنىد و برخى از برنامه هاىشان 

را اجرا نماىىد، طورى که تصّور مى کنىد برنامٔه مورد نظر در راىانٔه خودتان قرار دارد. 
براى مثال، حسابدار ىک سازمان  مى تواند از منزل با راىانٔه خود به راىانٔه مرکزى سازمان وصل شده و فّعالّىت هاى مربوط به امور 
مالى سازمان را انجام دهد. ىکى دىگر از کاربردهاى اىن سروىس، دست ىابى به بانک هاى اطاّلعاتى در دانشگاه ها و کتابخانه هاست. 

البّته تمام ارتباطات Telnet راىگان نىستند )شکل 3 ــ4(. 

Telnet شکل 3 ــ4 ــ ارتباط راىانۀ محّلى با راىانۀ راه دور از طرىق سروىس

Telecommunication Network ــ1 
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)World Wide Web )WWWــUpload                          4ــDownload    3 ــFile Transfer Protocol                      2 ــ1
ـ  5 ـ   Home page                        8 ــWeb site  7ــWeb Pages                        6ـ Hyper Link  ـ

٩ــ در اصطالح به آن بالگ هم مى گوىند.

1)FTP( انتقال پرونده
با استفاده از اىن سروىس مى توانىد به راىانه اى که سروىس دهندٔه FTP است و ممکن است در فاصلٔه دورى از شما قرار داشته 

باشد، وصل شوىد و پروندهٔ به اشتراک گذاشته شده را به راىانٔه خود انتقال دهىد2.
مثالً براى تهّىٔه ىک برنامٔه وىروس ىاب مى توانىد به ىکى از راىانه هاى سروىس دهندٔه FTP وصل شده، و پس از انتخاب برنامٔه 
مورد نظرتان، آن را به راىانٔه خود انتقال دهىد.همچنىن مى توانىد با استفاده از FTP پرونده هاىى از راىانٔه خود را به راىانٔه دىگرى که در 
اىنترنت وجود دارد ارسال کنىد3. )شکل 4 ــ4(  مثالً براى به روزرسانى اطاّلعات ىک ساىت اىنترنتى، نىاز به انتقال پرونده ها از راىانٔه 

خود به راىانٔه مرکز ارائه دهندهٔ خدمات اىنترنت، با استفاده از سروىس FTP دارىد.

FTP شکل 4 ــ4 ــ انتقال پرونده از طرىق سروىس

تار جهان گستر وب4 
از آن جاىى که استفاده از سروىس هاى مختلف اىنترنت چندان براى کاربر آسان نبود، سروىس وب که امکان استفاده از بسىارى 
از سروىس هاى اىنترنت را به شکلى ساده تر و به صورت چند رسانه اى براى کاربر فراهم مى نمود، اىجاد شد؛ طورى که امروزه راىج ترىن 
سروىس اىنترنت شده است. همان طور که تاکنون فراگرفته اىد، اىنترنت شبکه اى فىزىکى شامل سىم ها، کابل ها و ماهواره هاست. اىنترنت، 
راىانه ها و منابع موجود در سراسر جهان را به هم مّتصل مى نماىد، ولى وب مجموعه اى بسىار عظىم از اطاّلعات است که به صورت 
صفحات وب5 در راىانه هاىى که در سراسر جهان قرار دارند و سروىس دهندۀ وب نامىده مى شوند، نگه دارى مى شوند.صفحات وب 

داراى انواع داده ها از قبىل متن  ،   صدا ، تصوىر،  نّقاشى متحّرک و غىره مى باشند.
وب ساىت: چندىن صفحٔه وب مرتبط با هم تشکىل ىک وب ساىت6 را مى دهند. به صفحٔه ورودى ىک وب  ساىت صفحۀ 
آغازىن7 مى گوىند. صفحٔه آغازىن ىک وب ساىت شامل اطاّلعاتى دربارهٔ ساىت و همچنىن امکان اّتصال8 به صفحات دىگر و ىا اطاّلعات 

مرتبط با موضوع ساىت است )شکل 5    ــ4(. 
وبالگ٩:  نوعى وب ساىت است که حاوى اطاّلعاتى مانند: گزارش روزانه، اخبار، ىادداشت هاى شخصى و ىا مقاالت علمى 

مورد نظر طّراح آن است. وبالگ ترکىبى از دو کلمٔه »web« و »log« به معناى ثبت وقاىع روزانه است. 
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Web Browser ــSocial Network                         2 ــ1     
3ــ Hyper Text Markup Language و ىا زبان استفاده شده در وب که براى مشّخص نمودن ساختار و محتوىات صفحات وب و همچنین ارتباط هر ىک با صفحات دىگر 

به کار مى رود.
  مشّخص کنندهٔ منحصر به فرد منبع : Uniform Resource Locatorــ4

شکل  5  ــ4 ــ صفحۀ آغازىن ىک وب ساىت که توسط مرورگر وب قابل مشاهده است.

شبکه های اجتماعی1: اىن شبکه های مجازی، عمدتاً از افراد ىا سازمان ها تشکیل می شوند. اىن کاربران در چند گروه اجتماعی 
مانند دوستان،خوىشاوندان، فعالیت های اقتصادی، تجاری، تبادل اىده و … به هم مرتبط می شوند.

اىن گروه ها، بنا به وابستگی های اجتماعی که نسبت به ىکدىگر دارند، می توانند اطالعاتی از قبیل عکس، مقاله، اخبار و … 
جهت اشتراک با دىگران در صفحٔه مربوط به خود قرار دهند.

مرورگر وب2: نرم افزارى که امکان مشاهدٔه صفحات وب را براى کاربر فراهم مى کند، مرورگر وب نامیده مى شود. در واقع 
مرور گر وب با ترجمٔه دستورات HTML 3)زبان برنامه نوىسى صفحات وب(، محتواى صفحات وب را براى کاربر نماىش مى دهد و به 

عملیاتى مانند فّعال کردن اتّصال ها پاسخ مى دهد)شکل5 ــ4(.  

آدرس صفحات وب: هر صفحٔه وب داراى ىک آدرس منحصر به فرد )URL(٤ است که آن را از صفحات دىگر متماىز 
مى کند؛ براى مثال، به آدرس زىر توجه کنید: 

نام سروىس دهنده 

نوع 
سروىس

نوع ىا مکان
محدوده

نام 
محدوده 

پروتکل مورد 
استفاده در وب

 http : / / www.   roshd.    ir
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1ــ Hyper Text Transfer Protocol: پروتکل مورد استفاده براى انتقال درخواست ها از ىک مرورگر به ىک سروىس دهندٔه وب و بازگرداندن اطاّلعات از سروىس دهندٔه 
وب به مرورگر درخواست کننده   

2ــ ممکن است ftp براى سروىس FTP باشد.
3ــ انواع دىگر محدوده ها در جدول 1ــ4 ذکر شده اند.

ـ  Search                          5 ــ4 ـ  Search Engine                                 6  ـ   Index ـ

اىن آدرس که متعلق به وب ساىت شبکٔه ملى مدارس است، در واقع آدرس صفحٔه آغازىن آن است. در اىن آدرس، قسمت اول 
)http(1،نام پروتکلى است که براى دست ىابى به صفحٔه وب مورد استفاده قرار مى گىرد2. نام پروتکل به وسىلٔه دو عالمت )/( از قسمت 
بعد جدا مى شود. سه حرف www نشان مى دهند که سروىس مورد استفاده، از نوع وب است. عبارت roshd نام محدوده است و 

قسمت آخر )ir(، نشان دهندٔه مکان محدوده اى3 از اىنترنت است که اىن سروىس دهنده متعلّق به آن است. 
پىدا کردن اطاّلعات خاصى که  بنابراىن،  به هم است.  جست    وجو4 در وب: وب مجموعٔه بسىار بزرگى از اطاّلعات مرتبط 
مورد نظر شماست، کار بسىار مشکلى است. خوشبختانه روش هاىى براى جست وجو در وب وجود دارند، تا همگان بتوانند از آنها 

استفاده کنند. دو روش متداول عبارت اند از: 
1 ــ موتور جست وجو5: اگر به دنبال اطاّلعات خاص هستىد و ىا مى خواهىد دربارهٔ ىک کلمٔه کلىدى و ىا ىک عبارت به جست وجو 
بپردازىد از موتورهاى جست وجو استفاده کنىد. موتورهاى جست وجوبرنامه هاىى هستند که کلمات کلىدى را در ساىت هاى مختلف 

جست و جو مى کنند و فهرستى از صفحات وب در اختىار شما قرار مى دهند )شکل 6 ــ4(.

شکل 6 ــ4 ــ موتور جست وجو 

2 ــ فهرست6: در فهرست ها اطاّلعات برحسب موضوع و به ترتىب الفبا دسته بندى شده اند. هر دسته به چندىن زىر  دسته تقسىم 
مى شود و دسته ها در کل، ىک شبکٔه درختى را تشکىل مى دهند. طبقه بندى اطاّلعات در دسته ها و زىردسته ها، توسط افراد متخّصص 

صورت مى گىرد. 
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چنانچه به دنبال اطاّلعات دربارٔه ىک موضوع کلّى مى گردىد بهتر است از فهرست استفاده کنىد. براى اىن کار ىک دسته را 
انتخاب کنىد و آن قـدر به انتخاب زىر دسته ها ادامه دهىد تا بـه دسته اى برسىد که کامالً مرتبط با موضوع مورد نظر شما باشد )شکل7 ــ4(.

شکل 7  ــ4 ــ امکان جست وجو به روش فهرست

شبکه های سازمانى

امروزه سازمان ها درىافته اند که براى مدىرىّت اطاّلعات و ارائٔه خدمات به مشترىان خود مى توانند از فّناورى اىنترنت در درون 
و بىرون سازمان استفاده کنند. 

اىنترانت1
اىنترانت ىک شبکٔه خصوصى درون ىک سازمان است که مبتنى بر پروتکل هاى اىنترنتى است و شبىه به اىنترنت عمل مى کند. 
سازمان ها با استفاده از اىنترانت ها مى توانند خدماتى از قبىل توزىع داده ها و نرم افزارها و دست ىابى به بانک هاى اطاّلعاتى و اجراى 
دوره هاى آموزشى را در اختىار کارمندانشان قرار دهند. به عنوان مثال، شبکٔه مربوط به ىک بانک که شعبه هاى مختلف آن را در 

سراسر کشور به ىکدىگر مّتصل مى کند، ىک اىنترانت است.

Intranet ــ1
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اکسترانت1 
اکسترانت ىک شبکٔه خصوصى است که بىش از ىک سازمان را به هم ارتباط مى دهد. بسىارى از سازمان ها با به کارگىرى 
اىنترنت به سازمان هاى خاصى که با آنها ارتباط دارند، اجازه مى دهند تا به صورت محدود به اىنترانت آنها دسترسى داشته باشند. هدف 
اصلى از اىن عمل افزاىش کاراىى و کاهش هزىنه است )شکل 8 ــ4(؛ مثالً شبکٔه بىن بانکى که از ارتباط بىن شبکه هاى بانک هاى 

مختلف تشکىل مى شود، ىک اکسترانت است.

حفاظت از شبکه های سازمانى
سازمان ها باىد به دّقت از سىستم هاى اطاّلعاتى خود دفاع نماىند. دىوار آتش2 ىک سىستم امنّىتى است که براى حفاظت شبکٔه 
سازمان از تهدىدهاى خارجى طّراحى شده است. دىوار آتش معموالً ترکىبى از سخت افزار و نرم افزارى است که از ارتباط مستقىم 
راىانه هاى موجود در شبکٔه سازمان با راىانه هاى خارج از شبکه جلوگىرى مى کند. دىوار آتش مى تواند ىک راىانه  با نام سروىس دهندۀ   
پراکسى3 باشد. اىن راىانه در واقع دربان و نگهبان شبکٔه داخلى است. تمامى ارتباطات بىن شبکٔه داخلى سازمان و اىنترنت باىد از اىن 
راىانه عبور کنند4. برخى از سىستم  عامل ها، داراى نوعى دىوار آتش نرم افزارى هستند5 که مى  توان آن را فّعال کرد. همچنىن مى توان 

دىوار آتش نرم افزارى را به طور مستقل تهّىه کرده و روى سىستم نصب کرد.  

Proxy Server ــFire wall                                                       3 ــExtranet                      2 ــ1
4ــ اطاّلعات و درخواست ها تنها در صورتى مى توانند از دىوار آتش عبور کنند که شراىط مشّخص شده در سخت افزار ىا نرم افزار را داشته باشند. به اىن عمل فىلتر کردن مى گوىند. 

5  ــ مثالً سىستم عامل وىندوز داراى دىوار آتشى به نام Windows Fire wall است. 

شکل 8  ــ4 ــ اىنترانت، اکسترانت، دىوار آتش و سروىس دهندگان پراکسى

دىوار آتش

سروىس دهندۀ 
پراکسى

دىوار آتش ارتباط اکسترانت

ىک اىنترانت

سروىس دهندۀ 
پراکسى

ىک اىنترانت
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ــ اىنترنت بزرگ ترىن شبکٔه جهانى است. 
ــ ىکى از روش هاى متداول  براى دست ىابى به اىنترنت از طرىق ىک مرکز ارائه دهندٔه خدمات اىنترنت )ISP( است.
ــ ارائه  دهندگان خدمات اىنترنت عموماً شبکه هاى کوچکى هستند که به خطوط اصلى و سرىع اىنترنت وصل هستند. 

ــ در اىنترنت براى آدرس دهى پست الکترونىکى از سىستم نام گذارى محدوده )DNS( استفاده مى شود. 
ــ Telnet ىکى از سروىس هاى اىنترنت است که اجازٔه دست ىابى و اجراى برنامه ها در راىانه هاى دىگر را مى دهد. 

ــ سروىس FTP اجازهٔ درىافت و ىا ارسال پرونده ها را بىن سروىس دهنده و سروىس گىرنده مى دهد.
ــ وب مجموعه اى بسىار عظىم از انواع اطاّلعات است که در قالب صفحات وب در راىانه هاى سروىس دهندٔه وب 

نگهدارى مى شوند.
ــ چندىن صفحٔه وب مرتبط به هم، ىک وب ساىت را تشکىل مى دهند. 

ــ اّولىن صفحه از ىک وب ساىت، صفحٔه آغازىن نامىده مى شود. 
ــ وبالگ ىک نوع وب ساىت شخصى است که حاوى اطاّلعاتى مانند: گزارش روزانه، اخبار، مقاالت و غىره است. 
اىن کاربران در  ىا سازمان ها تشکىل می شوند.  افراد  از  ــ شبکه های اجتماعی، شبکه های مجازی اند که عمدتاً 
چند گروه اجتماعی مانند دوستان، خوىشاوندان، فعالىت های اقتصادی، تجارتی، تبادل اىده ها و … به هم مرتبط می شوند.

ــ مرورگرها، نرم افزارهاىى هستند که امکان مشاهدٔه صفحات وب را براى کاربر فراهم مى کنند.
ــ هر صفحٔه وب داراى ىک آدرس منحصر به فرد )URL( است.

دستورات  ترجمٔه  با  وب  مرورگر  و  مى شود  استفاده   HTML زبان  از  وب  صفحات  برنامه نوىسى  براى  ــ 
HTML،محتواى صفحات وب را نشان مى دهد.

ــ فهرست ها و موتورهاى جست   و   جو، به دو روش متفاوت اطاّلعات مورد نظر در وب را مى ىابند.
ــ در فهرست ها، اطاّلعات براساس موضوع و به ترتىب الفبا دسته بندى شده اند. 

ــ موتورهاى جست   وجو برنامه هاىى هستند که کلمات کلىدى را در ساىت هاى مختلف جست و جو کرده و فهرستى 
از صفحات وب مرتبط با آن را در اختىار کاربر قرار مى دهند.

ــ اىنترانت شبکٔه خصوصى ىک سازمان است که شبىه به اىنترنت عمل مى کند.
ــ اکسترانت شبىه به اىنترانت است، با اىن تفاوت که بىش از ىک سازمان را از طرىق اىنترنت به هم مرتبط مى سازد.
ــ دىوار آتش ىک سىستم امنّىتى است و معموالً ترکىبى از سخت افزار و نرم افزار براى حفاظت اطاّلعات در مقابل 

تهدىدهاى خارجى است.
ــ سروىس دهندٔه پراکسى، نوعى دىوار آتش است که ارتباطات بىن شبکٔه داخلى سازمان و اىنترنت را کنترل مى کند.

صه
خال
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1 ــ براى بازدىد از ىک بازار الکترونىکى کدام سروىس را انتخاب مى کنىد؟
FTP )ب الف( پست الکترونىکى  
   ج( Telnet   د( وب

2 ــ در URL زىر، اجزاى خواسته شده را مشخص نماىىد.
http: //www.freesoft.org

د( نوع سروىس ج( نوع محدوده  ب( پروتکل  الف( نام محدوده 
3 ــ دربارٔه اجزاى آدرس زىر توضىح دهىد: 

computer-dept@talif.sch.ir

4 ــ براى دست ىابى به اىنترنت، به چه سخت افزار و نرم افزارى نىازمندىد؟
5  ــ استفاده از سروىس تل نت، چه امکانى را براى کاربر فراهم مى کند؟ 

6 ــ سروىس  FTP چه کاربردى دارد؟  
7 ــ دلىل راىج  بودن سروىس وب را بنوىسىد.

8 ــ دو روش متداول براى جست وجوى اطاّلعات در وب را نام ببرىد و کاربرد هر ىک را توضىح دهىد. 
9ــ تفاوت بىن اىنترانت و اکسترانت را توضىح دهىد. 

پرسش و تمرین
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امروزه مى توان هزاران کاربرد براى راىانه ها نام برد؛ کاربردهاىى که شاىد ده سال قبل حّتى به فکر انسان خطور نکرده بود. راىانه 
ىکى از ارکان اصلى در بسىارى از فّعالّىت هاى زندگى امروزى است و حضور آن نه تنها با ارزش، بلکه ضرورى است.

به نظر شما پىامدهاى گستردگى اىن فّناورى چىست؟
چه مشکالتى متوّجه افراد و سازمان هاىى است که از راىانه ها استفاده مى کنند؟ تأثىرات راىانه در محىط زندگى انسان چىست؟

ىک کاربر آگاه باىد تأثىرات اىن فّناورى را در زندگى خود بداند. از اىن رو، در اىن بخش به طور اجمال به طرح اىن مباحث 
مى پردازىم. 

تأثیرات رایانه در زندگی امروز

بخش پنجم

 تأثىرات راىانه در زندگى امروز

پىامدهاى استفاده از راىانه 

راىانه در مراکز راىانه در صنعت
ادارى و تجارى

راىانه در 
پژوهش

تجارت تولىدطّراحى
الکترونىکى

امنّىت
راىانه ها

تهدىدهاى 
راىانه اى

عوارض جسمى 
و روحى

جراىم
راىانه اى

برنامه هاى 
مخّرب

کاربردهاى راىانه 

راىانه در 
آموزش 

راىانه در 
مراکز ادارى

بخش پنجم در ىک نگاه
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 کاربردهای راىانه

 )CAM( اتوماسىون صنعتى: ُربات ها در خط تولىد اتومبىل )ب  

استفاده از رایانه براى اجنام کارهابه طور خودکار به منظور کاهش یا حذف دخالت انسان، اتوماسیون 
نامیده می شود.

Robot ــComputer - Aided Manufacturing              3 ــComputer - Aided Design         2 ــ1

ـ 5 شکل  1ـ

 )CAD( طرح و نقشۀ سه بعدى ساختمان )ا  لف

فّعالّىت 1
با در نظر گرفتن کارخانه ای که در خّط تولىد خود فقط از ُربات بهره مى گىرد، دربارهٔ محاسن ذکر شده برای 

اتوماسىون و همچنىن معاىب آن بحث کنىد.

راىانه در صنعت 
شاىد بتوان گفت که بىشترىن تأثىر راىانه در صنعت متوّجه 
طّراحى و تولىد بوده است. از مهم ترىن ابزارهاى به کار رفته 

در صنعت مى توان به 1CAD و CAM 2 اشاره کرد. 
طّراحى با استفاده از راىانه )CAD(: از راىانه براى 
طّراحى محصوالت استفاده مى شود؛ اهداف اصلى در طّراحى  
با استفاده از راىانه، افزاىش بازده و کاراىى طّراحان و طّراحى 
نرم افزارهاى  از  ىکى  مثال،  براى  نهاىى محصول است؛  مدل 
طّراحى معمارى، کاربر را قادر مى سازد که طرح و نقشٔه ىک 
ساختمان را به صورت دو ىا سه بعدى تهّىه کرده و حّتى داخل 

ـ   5(. آن را ببىند)شکل الف ــ1ـ
تولىد با استفاده از راىانه )CAM(: در صنعت از 

راىانه براى تولىد محصوالت استفاده مى شود. 
نمونه اى از کاربرد راىانه در تولىد، استفاده از ُربات3 
ساخت  در  کارخانه ها  کارگران  به  صنعتى  ُربات هاى  است. 
کمک  سنگىن  اشىاى  کردن  جا به جا  و  قطعات  بسته بندى  و 
مى کنند. ُربات ها براى کار کردن در محىط هاى خطرناک، کار 
با مواد شىمىاىى و همچنىن کار متوالى براى زمان هاى طوالنى، 

ـ   5(. اىده آل هستند)شکل ب ــ1ـ
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                     E-government ــE-Commerce                          2 ــ1

راىانه در مراکز اداری و تجاری
در بسىارى از مراکز ادارى و تجارى، ارتباط بىن واحدهاى ادارى، تولىد کنندگان و مشترىان به کمک راىانه انجام مى شود که 

باعث صرفه جوىى در وقت و هزىنه مى شود.
ــ راىانه در مراکز ادارى: امروزه استفاده از راىانه تغىىراتى در بسىارى از فّعالّىت هاى ادارى از قبىل مدىرىّت، مکاتبات 
و امور مالى اىجاد کرده است. اتوماسىون ادارى موجب تسرىع در انجام مکاتبات، امکان پى گىرى آسان تر نامه ها و دسترسى سرىع به 

سوابق ادارى شده است.
دارد.  نام  الکترونىکى  تجارت  الکترونىکى،  ابزارهـاى  از  استفاده  بــا  تجارى  مبادالت  انجام  الکترونىکى1:  تجارت  ــ 
فعالّىت هاى گوناگونى از قبىل مبادلٔه الکترونىکى کاالها، خرىد و فروش سهام، انتقال الکترونىکى وجوه از طرىق کارت هاى اعتبارى 
و خدمات بانکى، تبلىغات، ارائٔه خدمات پس از فروش، نمونه هاىى از تجارت الکترونىکى اند. به کارگىرى تجارت الکترونىکى منجر به 

کاهش هزىنه ها، افزاىش خدمات، تنّوع در انتخاب و صرفه جوىى در وقت مى شود.

شکل 2 ــ  5  ــ خرىد کتاب به صورت الکترونىکى

فّعالّىت 2
در مورد خدمات دولت الکترونىکى2 )خدمات بانکى الکترونىکى، ثبت نام الکترونىکى، …( بحث 

کنىد.
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راىانه در آموزش
با پىشرفت و توسعٔه فّناورى، مباحثى از قبىل »مدرسٔه مجازى1«، »آموزش الکترونىکى2« و »کتاب هاى الکترونىکى3« در امر 

آموزش نقش به سزاىى داشته و به سرعت در حال گسترش است.
استفاده از برنامه هاى آموزشى چند رسانه اى4 )متن، صدا، تصوىر، نّقاشى متحّرک و غىره( موجب ارتقاى سطح کىفى آموزش 

ـ   5(.  شده است )شکل3ـ

شکل 3 ــ  5  ــ کالس درس مجّهز به راىانه

Multimedia ــE- Books            4 ــE-Learning                         3 ــVirtual School        2 ــ1 

فّعالّىت 3
با در نظرگرفتن برخى ازمعلولىت های افراد و همچنىن امکاناتى که راىانه ها فراهم آورده اند، توضىح دهىد که 

اىن افراد چگونه مى توانند از آموزش مطلوب برخوردار شوند.

کاهش  براى  لذا  دارد.  دنبال  به  سنگىنى  هزىنٔه  سازمان ها  در  کارآموزى  دوره هاى  برگزارى 
هزىنه و بهبود عملکرد سازمان ها از راىانه، براى آموزش افراد و اىجاد محىط مناسب براى کسب 
مهارت هاى الزم در آنها استفاده مى کنند. روش آموزش  به کمک راىانه مى تواند به سادگى ىک راهنما 
و ىا به پىچىدگى سىستم هاى واقعّىت مجازى باشد. )براى مثال، آموزش خلبانان در مراکز نظامى و 

شرکت هاى هواپىماىى(  
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WebcamــVideo conference                4 ــVoice mail                  3 ــSimulation                      2 ــ1

راىانه در پژوهش
به کمک راىانه صورت  به علم پزشکى، نجوم، زمىن شناسى، فضانوردى و …  همٔه پژوهش هاى مربوط  تقرىباً  مى توان گفت 
مى پذىرد. از راىانه براى جمع آورى و تحلىل اطاّلعات و ارائٔه گزارش پروژه هاى تحقىقاتى استفاده مى شود. شبىه سازى1 با استفاده 

از راىانه نىز، باعث  شده که هزىنٔه تحقىقات آزماىشگاهى و خطرات ناشى از آن به طور قابل توجهى کاهش ىابد.

کاربرد راىانه در ارتباطات و تبادل اّطالعات

پست صوتى2
اىن سىستم که شبىه دستگاه پاسخ گوى تلفن عمل مى کند از ارتباط سىستم هاى راىانه اى و سىستم تلفن اىجاد 
مى شود. نحؤه کار پست صوتى به اىن صورت است که پىام هاى صوتى پس از تبدىل به سىگنال دىجىتال، در صندوق 
پستى گىرنده که در واقع قسمتى از حافظٔه جانبى ىک راىانه است، ذخىره مى شود. اىن راىانه قادر به ذخىرٔه هزاران پىام 

صوتى است. فرستندٔه پىام صوتى مى تواند ىک پىام خاص را به طور هم زمان براى چند نفر ارسال نماىد.

وىدئو کنفرانس3
فرض کنىد بخواهىد در هماىشى که در شهر و ىا کشور دىگرى تشکىل مى شود شرکت داشته باشىد. وىدئو 
کنفرانس به شما اىن امکان را مى دهد که بدون حضور فىزىکى در هماىش، با افراد گوناگون از نقاط مختلف جهان، 

ارتباط صوتى و تصوىرى داشته باشىد. 
دوربىن4،  به  خود  راىانٔه  نمودن  مجّهز  با  مى توانىد  شما 
مىکروفون و امکان ارتباط با اىنترنت از پشت مىز خود در ىک 

کنفرانس از راه دور شرکت کنىد.

شکل 4ــ  5  ــ وىدئو کنفرانس
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Global Positioning System ــ1

GPS ـ 5 ــ راه ىابى با کمک شکل 5  ـ

)GPS( سىستم تعىىن موقعّىت جهانى

آىا تا به حال در مورد سىستم تعىىن موقعّىت جهانى )GPS(1 مطلبى خوانده اىد؟ دانستن اىن که کجا هستیم 
همیشه براى ما مهم است. سیستم تعیین موقعّیت جهانى به ما امکان مى دهد که در هر نقطه از کرٔه زمین موقعّیت خود 
ـ  5( اىن سیستم با استفاده از ىک دستگاه ردىاب دستى )که با امواج رادىوىى کار مى کند(  را مشخص کنیم. )شکل 5  ـ
و چهار ماهواره که در اطراف زمین قرار دارند، موقعّیت مکانى فرد را مشّخص مى کند. امروزه در برخى از تلفن هاى 

همراه و اتومبیل ها نیز اىن امکان وجود دارد.

پىامدهای استفاده از راىانه

ىکى از عمده ترىن کاربردهاى راىانه، استفاده از آن در تبادل اطاّلعات از طرىق اىنترنت است. اىنترنت، موقعیتى ساده و راحت 
براى تبادل اطاّلعات و برقرارى ارتباط به وجود آورده است؛ به طورى که تولید کنندگان اطاّلعات براى جلب نظر کاربران به رقابت 
مى پردازند. اىن فضاى مجازى به رغم قابلّیت هاى فراوان و منحصر به فردى که عرضه نموده، دغدغه هاى جّدى را نیز برانگیخته است 
و به سادگى نمى توان در مقابل فرصت هاى بى شمارش، از تهدىدهاى آن چشم پوشى کرد؛ به طورى که تأثیرات فرهنگى تربیتى آن به 
عنوان ىک مسئلٔه اساسى براى جوامع مطرح شده است. بنابراىن براى تبدىل تهدىد به فرصت ىا کاهش تهدىدها مى باىست نقش فّعالى 

در جهت تولید و تبادل اطاّلعات فرهنگى تربیتى اىفا کرد. 
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در حال حاضر، سوء استفاده از اىن فضاى مجازى از جمله گستردگى و تنّوع اطاّلعات مخّرب، اىجاد پاىگاه هاى اطاّلعاتى با 
مضامىن غىراخالقى و دسترسى غىرمجاز به حرىم اطاّلعاتى افراد، موجب شده که دولت ها در سراسر جهان قوانىنى را در جهت تأمىن 
امنّىت اطاّلعات وضع نماىند. با اىن وجود، کاربران نىز باىد نکات امنىتی مرتبط با حفظ اطالعات شخصی را هنگام استفاده از اىنترنت 

و شبکه های اجتماعی، رعاىت کنند.

امنّىت راىانه ها
 سىستم هاى راىانه اى باىد داراى امنّىت مناسب باشند. امنّىت راىانه، ىعنى حفاظت از منابع سخت افزارى و نرم افزارى راىانه 

در مقابل تهدىدهاى راىانه اى و از دست رفتن تصادفى ىا عمد ى اطاّلعات. 
حذف اطاّلعات از حافظه و سوِء   استفاده از راىانه و اطاّلعات دىگران، نمونه هاىى از مواردى هستند که امنّىت راىانه ها را به خطر 

مى اندازند. براى تأمىن امنّىت راىانه ها مى توان اقدامات زىر را انجام داد:
ــ تهّىٔه پرونده هاى پشتىبان

 ــ تعىىن کلمٔه رمز براى کاربران مجاز راىانه
ــ استفاده از برنامه هاى وىروس ىاب

ــ نصب دستگاه هاى حّساس به دود و آتش در اتاق راىانه
ــ استفاده از دستگاه تنظىم ولتاژ جهت جلوگىرى از تغىىرات ناگهانى ولتاژ برق

ــ استفاده از دىوار آتش

تهدىدهای راىانه ای
هر عملى که موجب اخالل در امنّىت راىانه شود، تهدىد راىانه اى محسوب مى شود. برخى از تهدىدهاى راىانه اى عبارت اند از:
1ــ جراىم راىانه اى: هر عمل خالف قانون که راىانه ها در آن نقش داشته باشند جرم راىانه اى نامىده مى شود. کاربرى که 
با نفوذ به راىانٔه دىگران، سعى در سوِء استفاده از اطاّلعات داشته باشد متجاوز راىانه ا ى1 نامىده مى شود. اىن متجاوزان مشکالت 
بسىارى را براى بانک ها، سازمان ها، ادارات، بىمارستان ها و … فراهم آورده اند. در بسىارى مواقع متجاوزان راىانه ا ى به از بىن بردن 

اطاّلعاتى مبادرت ورزىده اند که هزىنه هاى بسىار زىادى صرف اىجاد و جمع آورى آنها شده است.
چند نمونه از جرائم راىانه اى عبارت اند از: سرقت نرم افزار و طرح هاى سخت افزارى، سرقت اطاّلعات محرمانه و ارائٔه مطالب 
غىراخالقى از طرىق راىانه، عدم رعاىت حّق امتىاز نرم افزار2 )از طرىق تکثىر غىرمجاز(، سرقت پول از طرىق دستکارى در حساب هاى 

بانکى، نفوذ در سىستم هاى پست الکترونىکى، از کارانداختن بخشى از خدمات الکترونىکى.
2ــ برنامه هاى مخّرب: برنامه هاى مخّرب، برنامه هاىى هستند که با قرارگرفتن در حافظٔه راىانه، نظم اطاّلعات موجود را بر هم 
مى زنند، به طورى که امکان استفادٔه مجّدد از اىن اطاّلعات مىّسر نمى شود. بعضى از برنامه هاى مخّرب حتى به سخت افزار نىز آسىب 
مى رسانند و ممکن است باعث از کارافتادن ىکى از بخش هاى سخت افزار راىانه شوند. راىج ترىن برنامه هاى مخّرب، وىروس ها و 

کرم ها هستند.

Copyright ــHackers/Crackers                                               2 ــ1
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وىروس ها: برنامه ها ى مخفى کوچکى اند که مى توانند خودشان را به برنامه هاى دىگر بچسبانند و تکثىر شوند، به نقاط دىگر 
انتقال ىابند و به داد ه ها و برنامه هاى کاربران آسىب برسانند.  برخى از تخرىب هاىى که وىروس ها اىجاد مى کنند عبارت اند از:

 سىستم راه اندازى نمى شود.
  پىام هاى عجىب بر روى صفحه  نماىش ظاهر مى شود.

 قسمتى ىا تمامى دادٔه موجود برروى دىسک حذف مى شود.
 نام پرونده ها تغىىر مى کند و کاربر نمى تواند به آنها دسترسى داشته باشد.

 سرعت عملکرد سىستم کم  مى شود.
 سخت افزار به درستى کار نمى کند ىا سىستم متوّقف مى شود.

کرم ها: نوع دىگرى از برنامه هاى مخّرب کرم است. اىن برنامه ، اطاّلعات را از بىن نمى برد و فقط با تکثىر بى وقفٔه خود، حجم 
اطاّلعات موجود در سىستم راىانه را به حّد اشباع مى رساند و باعث کندى و ىا توّقف کامل آن مى شود.

براى پىش گىرى و مبارزه با وىروس ها و کرم ها بهترىن روش، حفاظت راىانه ها در مقابل آلوده شدن مى باشد. براى اىن کار مى توان 
ـ    5( برخى از نرم افزارهاى  براى مشّخص کردن و از بىن بردن وىروس ها استفاده کرد. )شکل6  ـ نرم افزارهاى وىروس ىاب 1  از 

وىروس ىاب مى توانند با روشن شدن سىستم فّعال شوند و به محض فّعال شدن وىروس ىا ورود آن به سىستم، کاربر را مطّلع سازند.

ـ  5   ــ نرم افزارهاى وىروس ىاب شکل 6ـ

1ــ هر ىک از برنامه هاى وىروس ىاب  ، وىروس هاى مشّخصى را شناساىى مى کنند.
Ergonomics ــ2

عوارض جسمى و روحى 
بعضى از کاربران بر اثر استفادٔه نامناسب و طوالنى از راىانه، دچار عوارض گوناگون جسمى و روحى مى شوند.بسىارى از 
ناراحتى هاى جسمانى کار با راىانه، به    سادگى قابل جلوگىرى اند. همچنىن فشار عصبى کار با راىانه ممکن است به سالمت روحى 

افراد لطمه بزند.
شاخه اى از علم با نام ارگونومىکس2 درمورد عوامل انسانى مرتبط با راىانه بحث مى کند. اىن علم دربارٔه شىؤه تطبىق محىط 

کار با انسان، به جاى تحمىل شراىط محىط کار  بر انسان است تا بتوان کاراىى آنان را افزاىش داد. 
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صفحه کلىد ارگونومىک
افزاىش روزافزون کاربرى راىانه ها، منجر 
کار  از  ناشى  فىزىکى  عوارض  بروز  افزاىش  به 
طوالنى با صفحه کلىد شده است. امروزه صفحه 
کلىدهاىى طّراحى شده اند که فشار وارد بر مچ و 
اىن صفحه  به  دست را بسىار کاهش مى دهند. 
مى گوىند  ارگـونومىک  کلىد  صفحه  کلىدها، 

ـ 5(. )شکل 7ـ
ـ  5  ــ صفحه کلىد ارگونومىک شکل 7ـ

آسىب هاى دىگر ناشى از استفادٔه نادرست راىانه، پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با بازى هاى راىانه اى است. اىن در 
حالى است که عناصر تأثىر گذار غىراخالقى فرهنگى و روانى در اىن نرم افزارها موجب اىجاد تنش و اختالالت عصبى در کاربران مى شود. 

فّعالّىت 4
در مورد مصرف گراىى اّطالعاتى به عنوان آفتى در مقابل خالّ قّىت و تولىد فکر و اندىشه های نو بحث کنىد.
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ــ بىشترىن تأثىر راىانه در بخش صنعت متوّجه بخش طّراحى و تولىد بوده است.
ــ در طّراحى با استفاده از راىانه )CAD( هدف اصلى افزاىش بازده و طّراحى مدل نهاىى محصول است

ــ اتوماسىون، ىعنى استفاده از راىانه براى انجام کارها به طور خودکار،   به  منظور کاهش ىا حذف دخالت انسان.
ــ استفاده از راىانه ها در مراکز ادارى باعث اىجاد تغىىرات در فّعالّىت هاىى از قبىل مدىرىّت، مکاتبات و امور مالى 

شده است.
ــ به کارگىرى تجارت الکترونىکى منجر به کاهش هزىنه  ها، افزاىش خدمات، افزاىش تنوع در انتخاب و صرفه جوىى 

در وقت مى شود.
ــ با پىشرفت و توسعٔه فّناورى، مباحثى از قبىل مدرسٔه مجازى، آموزش الکترونىکى و تولىد کتاب الکترونىکى، 

نقش به سزاىى در امر آموزش داشته است.
ــ امروزه تقرىباً همٔه پژوهش هاى مربوط به علوم مختلف به کمک راىانه انجام مى گىرد.

ــ استفادهٔ نادرست از فضاى مجازى، موجب شده که دولت ها قوانىنى را در جهت تأمىن امنّىت اطاّلعات وضع نماىند.
ــ امنّىت راىانه، ىعنى حفاظت از منابع سخت افزارى و نرم افزارى راىانه در مقابل تهدىدهاى راىانه اى و از دست 

رفتن تصادفى ىا عمدى اطاّلعات.
ــ برخى از تهدىدهاى راىانه اى عبارت اند از:  جراىم راىانه اى و برنامه هاى مخّرب.

ــ علم ارگونومىکس دربارهٔ  شىؤه تطبىق محىط کار با انسان بحث مى کند. 

صه
خال

1  ــ در صنعت از راىانه براى چه منظورى استفاده مى شود؟ 
2ــ اهداف اصلى در طّراحى با راىانه چىست؟ 

3ــ ربات ها براى کار در چه محىط هاىى مناسب هستند؟ 
4 ــ به کارگىرى راىانه در تجارت چه مزاىاى دارد؟ 

5   ــ سه مورد از کاربردهاى راىانه در آموزش را بنوىسىد.
6ــ چند نمونه از جرائم راىانه اى را بنوىسىد.

7 ــ منظور از رعاىت حّق امتىاز نرم افزار چىست؟
8  ــ متجاوزان به حرىم هاى راىانه اى چه کسانى  اند و چه تهدىدى براى راىانه ممکن است به   وجود آورند؟

9ــ تفاوت وىروس و کرم راىانه اى را بنوىسىد.
10ــ با مشاهدهٔ چه مواردى احتمال اىن را مى دهىد که راىانٔه شما آلوده به وىروس شده است؟

11ــ علم ارگونومىکس دربارٔه چه موضوعى است؟ 

پرسش و تمرین
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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
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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
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در بخش  هاى قبل درمورد سخت افزار، انواع آن، نکات ضرورى و نحؤه عملکرد آنها بحث شد. حال مى خواهىم توّجه خود 
را به نرم افزار، ىعنى آنچه که سخت افزار را به کار  مى گىرد، معطوف دارىم.

مى دانىم که راىانه ىک ماشىن چندمنظوره است که داراى تواناىى هاى متفاوتى است. با تعوىض نرم افزار، عملّىاتى که راىانه انجام 
مى دهد تغىىر مى کند. راىانه ها قادر به اجراى برنامه هاىى هستند که به آنها داده مى شود. برنامه ها و ىا نرم افزارها به وسىلٔه متخّصصانى 
به نام برنامه نوىس تهّىه مى شوند. سپس نرم افزارهاى تهّىه شده از طرىق شبکه ىا کپى روى دىسک توزىع مى شوند و بقّىٔه کاربران از آنها 

استفاده مى کنند.
ممکن است شما با نرم افزارهاى واژه پرداز، صفحه گسترده، بانک اطاّلعاتى، برنامٔه گرافىکى و سىستم عامل آشناىى داشته باشىد؛ 

آىا مى توانىد چند نمونٔه دىگر نام ببرىد؟  هر کدام به چه منظورى تهّىه شده اند؟
همان طور که در بخش دوم گفته شد، نرم افزارها به دو دستٔه اصلى تقسىم مى شوند که عبارت اند از: نرم افزارهاى سىستم و 
نرم افزارهاى کاربردى.در اىن فصل به معرفى انواع نرم افزارهاى سىستم و نرم افزارهاى کاربردى خواهىم پرداخت. همچنىن با فراىند 

برنامه نوىسى آشنا خواهىد شد و برخى از امکانات زبان برنامه نوىسى وىژوال بىسىک را خواهىد آموخت. 

فصل
3

بخش نهم
نرم افزارهای سیستم

بخش دهم
نرم افزارهای کاربردی

بخش یازدهم
فرایند برنامه نویسی

بخش دوازدهم
برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک

فصل سوم
نرم افزار
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نرم افزار سىستم، به عنوان ىک واسط، بىن برنامٔه کاربردى و سخت افزار عمل مى کند. نحؤه ارتباط با کاربر و همچنىن 
براى استفاده  بنابراىن، ىک کاربر  آن بستگى دارد.  نرم افزار سىستم  به  تواناىى ها و محدودىّت هاى ىک سىستم راىانه  از  بسىارى 
از راىانه، نىاز به آشناىى با نرم افزارهاى سىستم دارد. در اىن بخش به معرفى و بررسى اجمالى انواع مختلف نرم افزارهاى سىستم 

خواهىم پرداخت. 

نرم افزارهاى سىستم

برنامه هاى 
راه انداز

سىستم  
عامل ها

برنامه هاى 
کمکى

مترجم هاى 
زبان هاى 

برنامه نوىسى

رابط هاى زبان هاى 
برنامه نوىسى

رابطرابط متنى
گرافىکى

مدىرىت منابع
اىجادمحىط  مناسب 
براى ارتباط کاربر 

با راىانه
اجراى برنامه هاى 

کاربردى
برخى از سىستم 

عامل ها

مدىرىت واحد 
پردازندۀ 

مرکزى

مدىرىت 
حافظه

مدىرىت 
وساىل جانبى

مدىرىت 
پرونده ها

رابط 
دستورى

رابط 
گرافىکى

بخش نهم در یک نگاه

نرم افزارهای سیستم

بخش نهم
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به عهدٔه نرم افزار  به هداىت و کنترل سخت افزار  بـه طور کلّى عملّىات مربوط 
از:  عبارت اند  که  مى شود  تقسىم  دسته  چهار  به  سىستم  نرم افزار  است.  سىستم 
زبان هاى  مترجم هاى  و  کمکى  برنامه هاى  عامل ها،  سىستم  راه انداز،  برنامه هاى 

برنامه   نوىسى)شکل 1ــ9(. 

)User(کاربر

برنامه هاى کاربردى

نرم افزار سىستم

سخت افزار

شکل 1ــ9ــ انواع نرم افزارهاى سىستم و ارتباط آنها با اجزاى دىگر

نرم افزارهاى کاربردى

برنامه هاى کمکى سىستم عامل هامترجم هاى زبان هاى برنامه نوىسى
برنامه هاى 
راه انداز

برنامه های راه انداز

در بخش ششم دىدىد که برنامه هاى راه انداز توسط سازندگان برد اصلى در حافظٔه ROM ذخىره شده است. با روشن شدن 
راىانه ، پردازندٔه مرکزى به طور خودکار به سراغ برنامه هاى موجود در حافظه ها ى ROM و CMOS مى رود و آنها را اجرا مى کند. 
وظىفٔه اصلى اىن برنامه ها »تشخىص قسمت هاى مختلف سىستم«1، »کنترل وساىل ورودى و خروجى«2 و »کپى کردن قسمت اصلى 

ـ  9(. سىستم عامل از حافظٔه جانبى به حافظٔه RAM «3 است )شکل2ـ

کاربر

)Hardware(

)System software(

)Applications(

 Loader ــBIOS: Basic Input - Output  System       3  ــDiagnostic routines                     2   ــ1



75

شکل 2ــ9

سیستم عامل ها

هر راىانه اى نىاز به ىک سىستم عامل دارد. سه وظىفٔه اصلى هر سىستم عاملى عبارت اند از: 
مدىرىّت منابع، اىجاد محىط مناسب براى ارتباط کاربر با راىانه و اجراى برنامه هاى کاربردى.

مدیریّت منابع
منابع ىک سىستم راىانه عبارت اند از: واحد پردازندهٔ مرکزى، حافظٔه اصلى، وساىل جانبى )وساىل ورودى، خروجى و حافظه هاى 

جانبى(، داده ها و دستورالعمل ها که سىستم عامل وظىفٔه مدىرىّت آنها را به عهده دارد.
مدىرّىت واحد پردازندۀ مرکزى: فرض کنىد درحالى که مشغول تاىپ ىک گزارش هستىد، مى خواهىد گزارش دىگرى را 
چاپ کنىد. راىانٔه شما چگونه مى تواند هر دو کار را با هم انجام دهد؟ در اىن جا سىستم عامل، مانند ىک افسر راهنماىى عمل مى کند که 
در ىک چهارراه شلوغ، مشغول کنترل ترافىک است. براى انجام اىن کار، سىستم عامل ممکن است زمان پردازنده را به قسمت هاى 
مساوى تقسىم نماىد و هرکدام را به انجام ىک کار خاص اختصاص دهد بدىن ترتىب، پردازنده در کسر کوچکى از ثانىه مشغول اجراى 
ىک کار و در کسر بعدى مشغول اجراى کار دىگرى خواهد بود. به دلىل سرعت زىاد پردازنده، از دىد کاربر تمام کارها و ىا برنامه ها 

به طور هم زمان اجرا مى شوند.
مدىرّىت حافظه: مى دانىم هر برنامه براى اجرا، باىد در حافظٔه RAM قرار گىرد و سىستم عامل باىد برنامه ها و داده ها را بىن 
حافظٔه جانبى و حافظٔه RAM جابه جا نماىد. براى قراردادن ىک برنامه و ىا پرونده در حافظٔه RAM، سىستم عامل باىد از وجود فضاى 

کافى در حافظه اطمىنان حاصل نماىد و همچنىن محّل قرارگرفتن برنامه ها و داده ها در حافظه را تعىىن کند.
مدىرّىت وساىل جانبى: فرض کنىد دو برنامٔه مجّزا و در حال اجرا بخواهند به طور هم زمان، دادٔه موردنظر خود را براى 
از  استفاده  براى  اجرا  درحال  برنامه هاى  به  مناسب  زمان  تخصىص  عامل  سىستم  وظاىف  از  ىکى  نماىند.  ارسال  چاپگر  به  چاپ 

وساىل جانبى است. 

بیشتر بدانیم

و

اىن دستورالعمل ها به انتقال سىستم عامل از 
دىسک سخت به  RAM کمک مى کنند. و...

وقتى راىانه را روشن مى کنىم

پردازنده )CPU( به طور خودکارپردازنده
 شروع به کار مى کند

CMOS

دىسک سخت

از آن پس کنترل به 
عهدۀ سىستم عامل است.

RAM

برنامه هاى راه انداز که در ROM و
CMOS قرار دارد، اجرا مى شود.

ROM

از آن پس  کنترل به 
عهدۀ سىستم عامل است
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مدىرّىت پرونده ها: مى دانىم که  داده ها و برنامه ها در حافظٔه جانبى به صورت پرونده نگهدارى مى شوند. پرونده ها در نقاط 
مختلفى از دىسک سخت و حافظه هاى جانبى دىگر قرار گرفته اند. سىستم عامل به کاربر اىن امکان را مى دهد که بتواند اىن پرونده ها 

را پىدا کند، آنها را از نقطه اى به نقطٔه دىگر انتقال دهد، حذف کند و ىا پروندٔه جدىدى اىجاد کند.

ایجاد محیط مناسب برای ارتباط کاربر با رایانه
کاربر، براى ورود داده ها و دستورات و خواندن اطاّلعات خروجى از زبان انسان استفاده مى کند و به نظر مى رسد که راىانه ها 
زبان انسان را مى فهمند. از طرف دىگر مى دانىم که تنها عالئم قابل فهم براى ماشىن 0 و 1 است. در واقع سىستم عامل نقش ىک 

رابط را براى ماشىن و کاربر اىفا مى کند.
بسىارى از عملّىات سىستم عامل هرگز بر روى صفحه نماىش ظاهر نمى شوند و آن چه که مى بىنىم در واقع محىط مجازى اىجاد 
شده توّسط سىستم عامل است که به آن رابط کاربر1 مى گوىند. رابط کاربر، شىؤه درىافت دستورات از کاربر و نحؤه مشاهدٔه نتاىج را 

تعىىن مى کند. به طور کلى دو نوع رابط کاربر وجود دارد: 
1ــ رابط دستورى2: رابط دستورى کاربر را ملزم مى سازد که دستور موردنظرش را مستقىماً با کد ىا کلمات تاىپ نماىد؛ براى 
مثال، در سىستم عامل وىندوز، رابط دستورى از طرىق گزىنٔه Command Prompt که در Accessories قرار دارد،قابل دسترسى 

است.)شکل3ــ9(

Icons   ــGUI:Graphical User Interface   4  ــCommand Driven Interface                       3   ــUser Interface            2   ــ1

شکل 3ــ9ــ رابط دستورى

2ــ رابط گرافىکى3: کار با رابط گرافىکى ساده تر و جّذاب تر از رابط دستورى است. رابط گرافىکى به کاربر اجازه 
مى دهد که با استفاده از اشکال گرافىکى )تصاوىر، پنجره ها، منوها و آىکون ها4( عملىاتى از قبىل اجراى برنامه ها، نماىش لىستى از 

پرونده ها و غىره را انجام دهد)شکل4ــ 9(.
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اجرای برنامه های کاربردی
برنامه هاى کاربردى بدون وجود سىستم عامل قابل اجرا نىستند. سىستم عامل، محىط مناسب براى اجراى برنامه هاى کاربردى 
را فراهم مى کند؛ به   عنوان مثال، در اجراى ىک برنامٔه واژه پرداز، نىاز به سىستم عاملى دارىم که دادٔه ورودى را بگىرد، آن را روى 

دىسک ذخىره کند و متن تاىپ شده را چاپ نماىد.

معرفى برخى از سیستم عامل ها
 .UNIX امروزه متداول ترىن سىستم عامل ها براى رىزراىانه ها عبارت اند از: سىستم عامل هاى وىندوز، لىنوکس، مکىنتاش و

دراىن جا به معرفى دو سىستم عامل وىندوز و لىنوکس مى پردازىم.
سىستم عامل وىندوز: ىکى از متداول ترىن سىستم عامل ها براى راىانه هاى شخصى، سىستم عامل وىندوز است. اىن سىستم 
عامل داراى رابط گرافىکى است. دلىل نام گذارى اىن سىستم عامل، استفاده از پنجره ها براى نماىش اطاّلعات و اجراى برنامه هاست. 
سىستم عامل وىندوز در نسخه هاى مختلفى ارائه شده است. برخى از اىن نسخه ها، براى مدىرىّت شبکه ها مناسب است و روى راىانه هاى 

سروىس دهندٔه شبکه نصب مى شوند.
سىستم عامل لىنوکس: سىستم عاملى است که کد قسمت اصلى آن به صورت راىگان در اختىار کاربران قرار مى گىرد1، تا 
بتوانند براساس نىاز خود، آن را تکثىر و ىا وىراىش کنند. سىستم عامل لىنوکس از بخش هاى مختلفى تشکىل شده که هر بخش آن 
توسط عّده اى خاص توسعه ىافته است. نسخه هاى لىنوکس معموالً به منظورهاى مختلف از جمله بومى سازى طّراحى شده اند. در 
کشور ما نىز لىنوکس فـارسى2 متناسب بـا فـرهنگ اىرانى تهّىه شده است. همچنىن بـعضى از مـؤسسات با افزودن امکاناتى مانند محىط 

1ــ اصطالحاً به اىن نوع برنامه ها، »متن باز« ىا »open source« گفته مى شود. 
2ــ گنوم )Gnome( و »لىنوکس شرىف« نمونه هاىى از لىنوکس فارسى هستند.

شکل 4ــ9ــ رابط گرافىکى وىندوز
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شکل 5 ــ9ــ رابط گرافىکى لىنوکس

لىنوکس،  اصلى  قسمت  کد  به   … و  گرافىکى 
تا کاربران  تولىد کرده اند  از آن را  نسخه1 هاىى 
نصب و کاربرى سىستم عامل را به آسانى انجام 
از  دهند. بعضى از نسخه هاى لىنوکس، کامالً 
روى CD اجرا مى شوند و نىازى به نصب آنها 
روى دىسک سخت نىست2. اىن نسخه ها براى 

مصارف آموزشى و نماىشى مناسب اند.

1ــ به هر کدام از اىن نسخه ها، ىک توزىع )Distribution( از لىنوکس گفته مى شود.
ـ  Recovery    5   ــBackup                      4 ــLive disk                  3 ــ2 Zip   ــAnti Virus                      7  ــDefragment        6 ـ

برنامه های کمکى

برنامه هاى کمکى، برنامه هاى مفىدى هستند که باعث بهبود و توسعٔه عملّىات سىستم عامل مى شوند. برخى از برنامه هاى کمکى، 
سروىس هاىى را ارائه مى دهند که به وسىلٔه سىستم عامل ارائه نشده اند؛ مانند وىروس ىاب ها که قادر به شناساىى و حذف پرونده هاى 

وىروسى اند.
برخى دىگر ازکارهاىى که برنامه هاى کمکى انجام 
مى دهند عبارت اند از: تهىٔه پشتىبان3  از اطالعات دىسک 
پرونده ها5،  نمودن  پارچه  ىک  داده4،  بازسازى  سخت، 

جلوگىرى از وىروس6 و فشرده سازى7.

شکل 6 ــ9
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بیشتر بدانیم

مترجم های زبان های برنامه نویسى

زبان برنامه نوىسى براى نوشتن دستورالعمل هاى ىک برنامه به کار مى رود. زبان هاى برنامه نوىسى بر اساس ساختار و نحؤه 
ارتباط با کاربر و ماشىن به دو دسته تقسىم مى شوند:

زبان هاىى که به سخت افزار نزدىک ترند، زبان سطح پاىىن نامىده مى شوند؛ مانند زبان ماشىن که در آن براى نوشتن دستورات 
از صفر و ىک استفاده مى شود. زبان هاىى که به زبان انسان نزدىک ترند، زبان سطح باال نامىده مى شوند. از زبان هاى سطح باال مى توان 

بىسىک و پاسکال را نام برد.
اغلب زبان هاى برنامه نوىسى ىک مترجم دارند. مترجم، نرم افزارى است که برنامٔه نوشته شده به زبان هاى برنامه نوىسى را به 
عالئم قابل فهم براى ماشىن )صفر و ىک( تبدىل کرده و آن را اجرا مى کند. مترجم، هنگام ترجمه ىا اجراى دستورات برنامه، اشکاالت 

آن را مشّخص کرده و به برنامه نوىس اعالم مى کند. 

محّل دومىن 
عملوند

محّل اولىن 
عملوند

محّل نگهدارى 
نتىجه

دستورجمع

زبان ماشىن
اىن زبان که از صفرها و ىک ها تشکىل شده  است، نىاز به مترجم ندارد و مستقىماً  براى ماشىن قابل فهم 
است؛ برنامه نوىس براى نوشتن برنامه به اىن زبان باىد شناخت کافى نسبت به سخت افزار راىانه داشته باشد، بنابراىن 
نوشتن برنامه با اىن زبان مشکل بوده و بسىار وابسته به سخت افزار است؛ براى مثال، ىک دستور جمع ساده به 

زبان ماشىن به شکل زىر مى باشد:

بدىهى است به خاطر سپردن کدها و نوشتن ىک برنامٔه پىچىده به اىن صورت مشکل است.

رابط های زبان های برنامه نویسى سطح باال
در مترجم هاى زبان هاى سطح باال، برحسب نوع زبان برنامه نوىسى، دو نوع رابط متنى و گرافىکى وجود دارد:

رابط متنى: با استفاده از رابط متنى، برنامه نوىس براى اىجاد هر قسمت از برنامه باىد دستورات مربوط به آن را بنوىسد. 
زبان هاى برنامه نوىسى بىسىک، پاسکال و C رابط متنى دارند.

رابط گرافىکى: با استفاده از رابط گرافىکى برنامه نوىس مى تواند از عناصر گرافىکى )دکمه، منو و …( براى تهّىٔه برنامه استفاده 
کند. با قراردادن1 اىن عناصر گرافىکى روى صفحه نماىش، شىؤه درىافت اطاّلعات از کاربر و نحؤه نماىش خروجى تعىىن مى شود. به 
اىن ترتىب، نىاز برنامه نوىس به نوشتن دستورات برنامه کاهش مى ىابد. زبان برنامه نوىسى وىژوال بىسىک از رابط گرافىکى استفاده مى کند.

1ــ براى قراردادن اىن عناصر گرافىکى روى صفحه نماىش از عمل کشىدن و رهاکردن )Drag & Drop( استفاده مى شود.
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ــ به طورکلى هداىت و کنترل سخت افزار به عهدٔه نرم افزار سىستم است.
ــ هنگام روشن شدن راىانه، برنامه هاى موجود در حافظه هاى ROM و CMOS به طور خودکار توسطCPU  اجرا 

مى شوند.
ــ هر راىانه نىاز به ىک سىستم عامل دارد که سه وظىفٔه اصلى آن عبارت  اند از: 

مدىرىّت منابع، اىجاد محىط مناسب براى ارتباط کاربر با راىانه و اجراى برنامه هاى کاربردى.
و  داده ها  جانبى،  وساىل  اصلى،  حافظٔه  مرکزى،  پردازندٔه  واحد  از:  عبارت اند  راىانه اى  سىستم  ىک  در  منابع  ـ   ـ

دستورالعمل ها.
ــ رابط دستورى کاربر را ملزم مى سازد که دستور مورد نظرش را مستقىماً با کد ىا کلمات تاىپ نماىد.

ــ رابط گرافىکى به کاربر اجازه مى دهد که با استفاده از شکل هاى گرافىکى عملىات مورد نظرش را انجام دهد.
ــ متداول ترىن سىستم عامل  براى رىزراىانه ها، نسخه هاى مختلف وىندوز است.

ــ کد قسمت اصلى سىستم عامل لىنوکس در اختىار کاربران قرار مى گىرد تا بتوانند براساس نىاز خود آن را توسعه دهند.
ــ برنامه هاى کمکى باعث بهبود و توسعٔه عملّىات سىستم عامل مى شوند.

ــ مترجم، برنامٔه نوشته شده به ىک زبان سطح باال را به  زبان قابل فهم براى ماشىن تبدىل مى نماىد.
ــ مترجم هاى زبان هاى برنامه نوىسى سطح باال دو نوع رابط دارند: متنى و گرافىکى.

ــ در زبان برنامه نوىسى با رابط متنى، برنامه نوىس براى اىجاد هر قسمت برنامه، باىد دستورات مربوط به آن را بنوىسد.
ــ در زبان برنامه نوىسى با رابط گرافىکى، برنامه نوىس مى تواند از عناصر گرافىکى براى تهّىٔه برنامه استفاده کند.

صه
خال

پرسش و تمرین
1ــ وظاىف برنامه هاى راه اندازه سىستم چىست؟

2ــ سىستم عامل چه وظىفه اى برعهده دارد؟ 
3ــ منظور از منابع در ىک سىستم راىانه چىست؟

4ــ به نظر شما راىگان بودن کد قسمت اصلى سىستم عامل چه مزاىاىى دارد؟ 
5 ــ برنامه هاى کمکى چه نوع برنامه هاىى هستند؟ سه مورد از کارهاىى را که اىن برنامه ها انجام مى دهند، بنوىسىد.

6 ــ منظور از زبان هاى برنامه  نوىسى سطح باال و سطح پاىىن چىست؟ از هرکدام ىک نمونه را نام ببرىد. 
7 ــ استفاده از رابط گرافىکى در ىک زبان برنامه نوىسى سطح باال چه مزاىاىى دارد؟ 

8  ــ اگر بخواهىد سىستم عامل راىانٔه خود را ارتقاء دهىد، چه نکاتى را باىد در نظر بگىرىد؟

1ــ دربارٔه نسخه هاى مختلف سىستم عامل وىندوز تحقىق کنىد و قابلّىت هاى آنها را با ىکدىگر مقاىسه کنىد.

تــحقیق
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نرم افزارهاى کاربردى

برنامه هاى 
کاربردى 
تخّصصى

برنامه هاى 
کاربردى 

سرگرم کننده

برنامه هاى 
کاربرد ى 

آموزشى و 
مرجع

برنامه هاى 
کاربردى 
سفارشى

برنامه هاى 
واژه پرداز

برنامه هاى 
صفحه گسترده

برنامه هاى 
مدىرّىت 

بانک هاى 
اّطالعاتى

برنامه هاى 
ارائۀ گرافىکى 

مطالب

برنامه هاى 
مرورگر وب

برنامه هاى 
گرافىکى

برنامه هاى 
اىجاد صفحات 

وب

برنامه هاى 
اىجاد واقعّىت 

مجازى

برنامه هاى 
مدىرّىت پروژه 

توسعٔه فّناورى موجب افزاىش بهره ورى در فّعالّىت هاى مختلف انسان مى شود. 
در گذشته بسىارى از کارهاىى که امروز با استفاده از ىک رىزراىانه انجام مى گىرد به وسىلٔه متخّصصان و افراد آموزش دىده انجام 
مى گرفت. نامه هاى ادارى و اسناد رسمى به وسىلٔه منشىان و حروف چىن هاى کارآزموده تهّىه مى شد. عملّىات حسابدارى و مالى به وسىلٔه 
حسابداران و با استفاده از ماشىن حساب صورت مى گرفت. پرونده هاى اطاّلعاتى به وسىلٔه اپراتورهاى دوره دىده تاىپ، نگهدارى و 
سازماندهى مى شد. طرح ها، نقشه ها و نمودارها توسط طّراحان متخّصص و هنرمندان به طور دستى تهّىه مى شد. اّما امروزه کارهاى فوق 
و بسىارى از کارهاى تخّصصى دىگر با استفاده از ىک رىزراىانه و برنامه هاى کاربردى مى تواند حّتى توّسط کاربران عادى انجام گىرد. 

برنامه هاى 
کاربردى عمومى

نـرم افـزارهـای کـاربردی

بخش دهم

بخش دهم در یک نگاه
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نرم افزارهاى کاربردى، نرم افزارهاىى اند که براى انجام وظاىف خاص، براساس نىاز کاربران، طّراحى و تولىد شده اند.
اىن نرم افزارها بسىار متنّوع اند. مى توان براى انجام ىک کار، ده ها نرم افزار کاربردى مختلف ىافت که معموالً داراى وىژگى هاى 

مشابهى  هستند و آشناىى با ىکى از آنها، ىادگىرى و درک بقّىه را آسان مى سازد. 
نرم افزارهاى کاربردى انواع مختلفى دارند. در اىن بخش با چند دسته از آنها آشنا مى شوىم. 

برنامه های کاربردی تخّصصی
شغلى که براى آىندهٔ خود درنظر گرفته اىد چىست؟ معلّم؟ نقشه کش ىا پىمانکار ساختمان؟ سرآشپز؟ طّراح؟ مهندس؟ وکىل؟ پزشک؟ 

پرستار؟ افسر پلىس؟ 
شغل آىندٔه شما هرچه باشد حّداقل ىک برنامۀ تخّصصى براى آن وجود دارد، ولى آىا ضرورت دارد که با اىن گروه از نرم افزارها 

آشنا شوىد؟
در پاسخ باىد گفت اگر بخواهىد جزو کسانى باشىد که در رشته و حرفٔه خود پىشتازند و به شکل مطلوب و کارامد از وقت و 
استعدادهاى خود بهره مى گىرند، باىد با نرم    افزارهاىى از اىن گروه که مرتبط با کار شما هستند آشنا باشىد. برخى از برنامه هاى کاربردى 

تخّصصى1 عبارت اند از:
از  دارند2.برخى  تصاوىر  ترکىب  و  طّراحى، رنگ آمىزى، وىراىش  براى  نرم افزارهـا،  قابلّىت هاىى  اىن  گرافىکى:  برنامه هاى 

برنامه هاى گرافىکى، براى اىجاد مدل هاى سه ُبعدى و تصاوىر مجازى به کار مى روند3 )شکل 1ــ10(.

 )moviemakerو  Premier( که براى ترکىب متن و گرافىک به کار مى روند و برنامه هاى وىراىش فىلم وصدا ) مانند Adobe Pagemaker, Publisher 1ــ  برنامه هاى نشر رومىزى ) مانند
نىز از دىگر برنامه هاى کاربردى تخصّصى اند.

Adobe Photoshop  , Corel Photo    :2ــ مـانـند
 3D Studio 3 وD MAX ,  Adobe Illustrator , Corel Draw :3ــ مـانند 

 Web Authoring Programــ4
5  ــ Corel Website Builder، Dreamweaver و Microsoft Frontpage از برنامه هاى اىجاد صفحات وب هستند.

شکل 1ــ10ــ اىجاد جلوه هاى وىژه با ىک برنامۀ گرافىکى

ارائه  رسانه اى  و چند  تعاملى  به صورت  اطاّلعات  معموالً  وب،  ساىت هاى  در  مى دانىم  اىجاد صفحات وب4:  برنامه هاى 
مى شونـد. بـرنـامـه هـاى اىـجـاد صفحـات وب براى طّراحى و اىجاد ساىت هاى وب به کار مى روند5 )شکل 2ــ10(. در اىن برنامه ها 
محىطى براى کدنوىسى به زبان Html وجود دارد. از قابلّىت هاى اىن دسته از برنامه ها مى توان به امکان درج متن، تصوىر، صدا، 

انىمىشن در صفحات وب و اىجاد اتّصال بىن اجزاى مختلف صفحات طّراحى شده، اشاره کرد.
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شکل 2ــ10ــ ىک برنامۀ اىجاد صفحات وب1

1ــ همان طور که مشاهده مى کنىد در برنامٔه Dreamweaver نماىش کلمات فارسى در ىک جمله، در پنجرٔه Design، از آخر به اول است.
  Virtual Reality  ــ2

برنامه هاى اىجاد واقعّىت مجازى2: فرض کنىد مى توانستىد به صورت مجازى، واقعّىت ىا آرزوىى را تجربه کنىد؛ براى مثال، 
مى توانستىد در حالى که روى صندلى خود نشسته اىد وارد سلول ىک موجود زنده شده و درون آن را ببىنىد، دنىا را از چشمان ىک 
ماهى ببىنىد و ىا به کرٔه ماه و دىگر سّىارات سفر کنىد. با استفاده از برنامه هاى اىجاد واقعّىت مجازى مى توان محىط هاى سه بعدى را 
شبىه   سازى نمود، به طورى که براى کاربر امکان کسب تجربىاتى را فراهم آورد که در دنىاى واقعى غىرممکن، دور از ذهن ىا پرهزىنه 
است. واقعّىت مجازى نىاز به تجهىزات خاّصى چون صفحه نماىش هاى سه بعدى، دست کش هاى مجّهز به حسگرهاى حرکتى و غىره 

دارد )شکل  3  ــ10(. امروزه مى توان صدها ساىت در وب ىافت که داراى برنامه هاى کاربردى واقعّىت مجازى اند. 
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شکل 3ــ10ــ واقعّىت مجازى ــ با حرکت فرد به سمت چپ و راست، دىد سه بعدى او به دو طرف متماىل مى شود.

 Project Management ــ1
ـ  MicroSoft Project  و Harvard Project Manager از برنامه هاى مدىرّىت پروژه اند.  2ـ

شکل 4ــ10ــ ىک نرم افزار مدىرّىت پروژه 

برنامه ها  اىن   : پروژه1  مدىرّىت  برنامه هاى 
مدىران پروژه را در برنامه رىزى و کنترل عواملى از قبىل 
نىروى انسانى، منابع و هزىنه ىارى مى نماىند2. اىن عوامل 
براى اجراى پروژه در زمان پىش بىنى شده بسىار مهم اند. 
ىکى از کاربردهاى نرم افزارهاى مدىرىّت پروژه براى نشان 
دادن زمان بندى آغاز و پاىان کارهاى مختلف درحىن انجام 
پروژه است تا پروژٔه موردنظر به موقع در زمان تعىىن شده 

ـ  10(.  به انجام برسد )شکل 4ـ

برنامه های کاربردی سرگرم کننده
مهم تـرىن نــوع اىن نـرم افــزارها، بــازى هــاى 
راىانه اى  هستند. راىانه هاى شخصى که براى بازى هاى 
راىانه اى در منازل استفاده مى شوند از برخى جهات )مانند 
قابلّىت هاى گرافىکى( داراى تجهىزات قوى ترى نسبت به 

راىانه هاى ادارى هستند )شکل 5    ــ10(.
بسىارى  راىانه اى،  بازى هاى  محبوبّىت  به دلىل 
وىژگى هاى  از  آموزشى  نرم افزارهاى  تولىدکنندگان  از 
بازى هاى راىانه اى در نرم افزارهاى تولىدى خود استفاده 

مى نماىند.

شکل 5 ــ10ــ ىک بازى راىانه اى 
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برنامه های کاربردی آموزشى و مرجع1 
وىژگى هـاى  بـه کـارگىرى  بـا  آمـوزشى  برنامه هاى 
کىفّىت  افزاىش  باعث  بودن2،  تعاملى  و  چند رسانه اى 
علوم  شاخه هاى  اکثر  در  امروزه  مى شوند.  مطالب  ارائٔه 
از  برنامه هاى آموزشى استفاده مى شود. براى مثال،  مى توان 

به برنامه هاى آموزش زبان خارجى و نّقاشى اشاره کرد.
بسىار  مرجع  برنامه هاى  از  استفاده  همچنىن 
فرهنگ نامه ها،  شامل  مرجع  برنامه  هاى  است.  متداول 
اطاّلعات  و  جغرافىاىى  نقشه هاى  داىرة المعارف ها، 

طبقه بندى شدٔه دىگر مى باشد)شکل 6  ــ10(. 
امروزه مى توان ساىت هاىى در وب ىافت که داراى 
ساىت   مثالً،  مرجع اند؛  و  آموزشى  کاربردى  برنامه هاى 
به کاربر اجازه  داىرة المعارف است که  Wikipedia ىک 

آن  به  تا دربارٔه موضوعات مختلف مطالب جدىد  مى دهد 
اضافه کند. 

Interactive ــReference                                      2 ــ1  

شکل  6   ــ10

الف( ىک نرم افزار مرجع ــ فرهنگ نامه

ب( ىک داىرة المعارف

فّعالّیت 1
دربارهٔ محاسن و معایب آموزش همراه با سرگرمى بحث کنید.
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برنامه های کاربردی سفارشى
نوع خاصى از نرم افزارهاى کاربردى، نرم افزارهاى سفارشى1 نامىده مى شوند که براى ىک فرد، گروه، شرکت ىا سازمان معّىنى 
تهّىه مى شوند؛ به طور مثال، مى توان به برنامه هاىى از قبىل برنامٔه ادارى مدارس و برخى اماکن عمومى مانند بىمارستان ها و فرودگاه ها 

اشاره کرد که دقىقاً متناسب با ساختار سازمان متقاضى نوشته شده است. 

Custom Software ــ1         
2ــ ىک شهروند الکترونىکى )E-citizen( الزم است مهارت کافى در استفاده از اىن نرم افزارها را داشته باشد.

شکل  7   ــ10

برنامه های کاربردی عمومى
واژه پرداز،  برنامه هاى  مى باشند2.  کاربران  از  بسىارى  نىاز  مورد  که  شده اند  تهّىه  متداولى  امور  انجام  براى  برنامه ها،  اىن 

صفحه گسترده، مدىرىّت بانک هاى اطاّلعاتى، ارائٔه گرافىکى مطالب و مرورگر وب از جمله برنامه هاى کاربردى عمومى اند. 
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برنامه های واژه پرداز1
واژه پردازهـا براى اىجاد فـاىل  هــاى متنى 

مانند نامه ها و گزارش ها به کار مى روند.
در  را  مختلفى  امکانات  واژه پرداز  برنامٔه 
اختىار ما قرار مى دهد. مثالً  مـى توانىم هنگام تاىپ، 
اعمال  راحتى  به  را  الزم  تصحىح هاى  و  تغىىرات 
برخى  دهىم،  تغىىر  را  متن  حاشىٔه  سادگى  به  کنىم، 
از پاراگراف ها را حذف، اضافه و ىا منتقل کنىم و 

ـ 10(.  قلم هاى متن را تغىىر دهىم)شکل  8    ـ

شکل 9 ــ10ــ ىک برنامۀ صفحه گسترده

شکل 8     ــ10ــ ىک برنامۀ واژه پرداز

 Spreadsheet ــ٢                                Word Processorــ١ 

برنامه های صفحه گسترده2
برنامه هاى صفحه گسترده براى سازمان دهى و انجام محاسبات بر روى داده هاى عددى و همچنىن رسم نمودارها براساس 
اطاّلعات عددى به کار مى روند. معلّمان براى ثبت نمرات دانش آموزان و بررسى عملکرد آنها، دانش آموزان براى انجام فّعالّىت هاى 
درسى )مانند آمار(، حسابداران براى انجام امور مالى و بسىارى دىگر از افراد براى انجام محاسبات خود از نرم افزارهاى صفحه 

ـ 10(.   گسترده استفاده مى نماىند)شکل 9 ـ
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 Field ــRecord                      3 ــData Base Management                        2 ــ1

برنامه های مدیرّیت بانک های اّطالعاتى1
همٔه ما با برخى از بانک هاى اطاّلعاتى مکتوب مانند داىرة المعارف آشنا هستىم. در اىن نوع بانک هاى اطاّلعاتى، جست وجو و 
استخراج اطاّلعات موردنىاز، زمان گىر و دشوار است. ىکى از راه هاى سازماندهى اطاّلعات، استفاده از برنامٔه مدىرىّت بانک اطاّلعاتى 

است.
برنامه هاى مدىرّىت بانک هاى اطالعاتى، برنامه هاىى هستند که براى اىجاد، سازماندهى و دست ىابى به اطاّلعات در بانک هاى 
اطاّلعاتى به کار مى روند. به کمک اىن برنامه ها انجام امورى از قبىل جست   وجو براى اطاّلعات خاص، مرتّب کردن، حذف و اضافه 

کردن اطاّلعات و تهّىٔه گزارش هاى گوناگون از بانک هاى اطاّلعاتى به سهولت انجام مى شود.
بانک اّطالعاتى، مجموعه اى است از اطاّلعات مرتبط به هم که مى تواند به شکل ترکىبى از متن، عدد، تصوىر، صدا و فىلم 
باشد. اطاّلعات دراىن نوع پرونده ها به صورت جداولى متشّکل از رکورد2ها سازماندهى شده اند. هر رکورد )ىک سطر جدول(، حاوى 
اطاّلعات ىک فرد، شى ء، محل، ىا رخداد خاص است که از چند فىلد3 تشکىل شده  است. هر فىلد شامل ىک وىژگى ىا مشّخصه از 
رکورد است؛ براى مثال، در بانک اطاّلعاتى کارگاه هاى راىانهٔ  استان هاى کشور، اطاّلعات هر کارگاه در ىک رکورد نگهدارى مى شود 

که مى تواند شامل فىلدهاى »کد«، »نام استان«، »منطقه«، »آدرس کارگاه« و … باشد.

شکل 10ــ10ــ ىک برنامۀ مدىرّىت بانک اّطالعاتى
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برنامه های ارائۀ گرافیکى مطالب1 
تجربه ثابت کرده است که انسان ها با دىدن، بهتر مطالب را فرامى گىرند. ىک تصوىر مى تواند از هزاران کلمه گوىاتر باشد. در 
را  اىن اسالىدها  استفاده مى شود.  نماىشى  اسالىدهاى  از  ارائٔه ىک موضوع خاص  براى  ارائۀ گرافىکى مطالب،  برنامه هاى 
مى توان از طرىق صفحه نماىش و ىا پروژکتور به نماىش درآورد؛  براى مثال، ىک سخنران ىا مدّرس مى تواند با استفاده از اىن برنامه، 
مطلب مورد   نظرش را ساده تر و بهتر ارائه دهد. هر اسالىد ممکن است از اجزاى مختلفى مانند: متن، نمودار، شکل هاى رسم شده، 

تصاوىر، فىلم و صدا تشکىل شده باشد  )شکل   11ــ10(.

 Presentation Graphics ــ1    

2ــ Internet Explorer وNetscape و Opera و Mozila چند نمونه از مرورگرهاى وب هستند.

شکل 11ــ10ــ ىک برنامۀ ارائۀ گرافىکى مطالب

برنامه های مرورگر وب2
همان طور که در بخش چهارم خواندىد، برنامه ها ى مرورگر وب براى استفاده از امکانات وب طّراحى شده اند.اىن برنامه ها، 
عموماً قابلّىت هاىى براى مشاهدٔه صفحات وب و سازماندهى آنها دارند؛ براى مثال، مى توان به کمک اىن برنامه ها،  آدرس صفحات وب 

مورد عالقٔه خود را ذخىره نمود و ىا به صفحاتى که قبالً مشاهده شده اند، مجددًا دسترسى ىافت.
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ــ نرم افزارهاى کاربردى، نرم افزارهاىى هستند که براى انجام وظاىف خاص، براساس نىاز کاربران، طّراحى و تولىد 
شده اند.

ــ برنامه هاى کاربردى تخّصصى، نرم افزارهاىى هستند که مرتبط با تخّصص شغلى کاربران تهّىه مى شوند.
ــ برنامه هاى گرافىکى،قابلّىت هاىى براى طّراحى،رنگ آمىزى،وىراىش و ترکىب تصاوىر دارند.

ــ برنامه هاى اىجاد صفحات وب براى طّراحى و اىجاد ساىت هاى وب به کار مى روند. 
ــ برنامه هاى اىجاد واقعّىت مجازى براى شبىه سازى وقاىع و تجربّىات دنىاى واقعى به کار مى روند که معموالً سخت افزار 

خاصى نىاز دارند. 
ــ نرم افزارهاى مدىرىّت پروژه، مدىران پروژه را در برنامه رىزى و کنترل عواملى مانند نىروى انسانى، منابع و هزىنه ىارى 

مى نماىند. 
ــ نرم افزارهاى آموزشى با به کارگىرى وىژگى هاى چند رسانه اى و تعاملى بودن، باعث افزاىش کىفّىت ارائٔه مطالب 

مى شوند. 
ــ برنامه هاى کاربردى سفارشى، توسط برنامه نوىسان براى ىک فرد، شرکت ىا سازمان معّىنى تهّىه مى شوند. 

ــ برنامه هاى کاربردى عمومى براى انجام امور متداولى تهّىه شده اند که مورد نىاز بسىارى از کاربران مى باشند. 
ــ برنامه هاى واژه پرداز براى اىجاد فاىل هاى متنى مانند نامه ها و گزارش ها به کار مى روند. 

ــ برنامه هاى صفحه گسترده، نرم افزارهاىى هستند که براى سازماندهى و انجام محاسبات روى داده هاى عددى و رسم 
نمودارها به کار مى روند. 

ــ برنامه هاى مدىرىّت بانک هاى اطاّلعاتى براى اىجاد، سازماند هى و دست ىابى به اطاّلعات در بانک هاى اطاّلعاتى 
به کار    مى روند. 

ــ بانک اطاّلعاتى، مجموعه اى از اطاّلعات مرتبط به هم است که به صورت جداولى متشّکل از رکوردها سازماندهى 
شده اند. 

ــ در  برنامه هاى ارائٔه گرافىکى مطالب براى ارائٔه ىک موضوع خاص از اسالىدهاى نماىشى استفاده مى شود.
ــ برنامه هاى مرورگر وب،قابلّىت هاىى براى مشاهدهٔ صفحات وب و سازماندهى آنها دارند. 

1ــ برنامه های کاربردی تخصصی چه نوع نرم افزارهاىی هستند؟
2ــ وىژگی های برنامه های کاربردی آموزشی چىست؟

3ــ برنامه های واژه پرداز چه امکاناتی در اختىار کاربر قرار می دهد؟
4ــ منظوراز واقعّىت مجازى چىست؟

5  ــ هر ىک از برنامه هاى زىر در کدام دسته از برنامه هاى کاربردى قرار مى گىرند؟
ج( برنامٔه داىرة المعارف الف( برنامٔه سازماندهی مشخصات دانش آموزان  

د( برنامٔه حسابدارى ب( برنامٔه تعىىن زمان بندی ساخت ىک ساختمان   
ـ کدام دسته از نرم افزارهاى کاربردى براى انجام هر ىک از کارهاى زىر استفاده مى شوند؟ 6ـ

ج( آموزش مجازی مهارت خلبانى الف( ارائٔه سخنرانى علمى     
ب( انجام محاسبات تجزىه و تحلىل داده و رسم نمودارهاى مربوط

صه
خال

پرسش و تمرین
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شما در زندگى همواره با مسائل گوناگون روبه رو مى شوىد و باىد به حّل آنها بپردازىد. پس حّل مسئله ىک فّعالّىت روزمّره است 
که براى انجام آن، مراحل خاّصى را دنبال مى کنىد، بدون آن که به آن  با دىد مسئله بنگرىد.

همان طور که در بخش اّول دىدىد، براى حّل مسئله الزم است هدف مسئله، دادٔه اّولىه، خروجى مطلوب و پردازش مناسب را 
تعىىن کنىد. براى بىان روش حّل مسئله، شىوه هاى مختلفى وجود دارد. در صورتى که بخواهىد از راىانه به عنوان ابزارى براى پردازش 

داده استفاده کنىد، مى باىست پس از طّراحى روش حل، آن را به ىک زبان برنامه نوىسى بنوىسىد.
برنامه نوىسى در واقع نوعى بىان روش حّل مسئله است. در اىن بخش با فراىند برنامه   نوىسى آشنا مى شوىد.

فراىند برنامه نوىسى

طّراحی روشتعرىف مسئله
  حّل مسئله

کدنوىسى 
روش حل

مستندسازى   آزماىش برنامه
برنامه

تعمىم و 
نگهدارى برنامه

ساختارهاى نمودار گردشىشبه کد
کنترلى

تکرارانتخابتوالى

آزماىش 
الگورىتم

فرایند برنامه نویسی

بخش یازدهم

بخش یازدهم در یک نگاه
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فرض کنىد مى خواهىد با استفاده از ىک تلفن همگانى کارتى تماس برقرار کنىد. چگونه اىن کار را انجام مى دهىد؟ 

ـ 11    شکل 1 ـ

 گوشى را بردارکارت را وارد کن شماره بگىر صحبت کن 

تمام مسائلى که ما با آنها برخورد دارىم، به سادگى مثال فوق نىست و گاهى الزم است 
روش حّل مسئله را خودمان طّراحى کرده و دستورالعمل هاى مربوط به آن را بنوىسىم.

ىک برنامه، فهرستى از دستورالعمل هاست که راىانه براى حّل ىک مسئلٔه خاص باىد 
قدم به قدم دنبال کند.

برنامه نوىسى ىک فراىند شش مرحله اى براى حّل مسئله است:
اصلى  مراحل  از  ىکى  مستندسازى،  ىا  شده  انجام  کارهاى  کردن  مکتوب  توّجه: 
فراىند برنامه نوىسى است. براى تهّىٔه مستندات برنامه، الزم است تمام مراحل برنامه نوىسى 

از آغاز تا انتها ثبت شوند.
در اىن بخش، مراحل تعرىف مسئله و طّراحى روش حّل مسئله آموزش داده شده اند 

و مرحلٔه کدنوىسی در بخش دوازدهم آموزش داده خواهد شد. 

مرحلۀ اّول : تعریف مسئله

اّولىن وظىفٔه ىک برنامه نوىس شناخت صحىح مسئله است. در اىن مرحله، برنامه نوىس باىد هدف مسئله ، خروجى مطلوب  و 
ورودى مورد نىاز را مشّخص  کند3. همچنىن پردازش مناسب را تعىىن  کند.

مثال 1: مى خواهىم معّدل ىک دانش آموز را به دست آورده و آن را نماىش دهىم.

maintenance ــDocumentation   2 ــ1
3ــ چون هدف مسئله، تعىىن خروجى است، بهتر است قبل از ورودى مشّخص شود. 

کارت را خارج کن 

تعرىف مسئله

تعمىم و 
نگهدارى2 برنامه 

 مستند سازى1 
برنامه

آزماىش برنامه

طّراحى روش 
حّل مسئله

کدنوىسى روش حل
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هدف از حّل اىن مسئله به دست آوردن معّدل ىک دانش آموز و خروجى آن پىامى به شکل زىر است:

معّدل مجىد احمدپور16/9 است.

داده هاى موردنىاز براى حّل اىن مسئله از جدول زىر به دست مى آىد:

عربىزبانشىمىفىزىکرىاضىنام و نام خانوادگى

151614/51920مجىد احمد پور 

پردازش مناسب:  ابتدا نمرات را با هم جمع کرده و سپس حاصل جمع را بر تعداد دروس تقسىم مى کنىم.

فّعالّیت 1
یکى از مسائل روزمّرهٔ خود را درنظر بگیرید و دربارهٔ آن، موارد مطرح شده برای تعریف مسئله را مشّخص نمایید.

مرحلۀ دوم : طّراحى روش حّل مسئله

پس از تعرىف مسئله، الزم است به بىان دقىق چگونگى حّل مسئله ىا طّراحى  ىک روش براى حّل مسئله بپردازىم. در اىن مرحله، 
برنامه نوىس باىد ىک فراىند قدم به قدم را براى رسىدن از ورودى مورد نىاز به خروجى مطلوب طّراحى نماىد.

مجموعۀ مراحل و قدم های الزم در فرایند رسیدن از داده هاى موجود به خروجی مطلوب، الگوریتم 
نامیده می شود.

براى تهّىٔه الگورىتم، برنامه نوىس باىد روش حّل مسئله را با استفاده از جمالت و نمودارها به وضوح بىان نماىد. براى انجام اىن 
کار، روش هاى مختلفى وجود دارد. برخى از اىن روش ها عبارت اند از: شبه کد1 و نمودار گردشى2.

در ىک طّراحى مناسب و دقىق، براى حّل ىک مسئلٔه بزرگ و پىچىده، ابتدا آن را به مسائل کوچک تر تقسىم و سپس با استفاده 
از شبه کد ىا نمودار گردشى، الگورىتم مسائل کوچک تر را طّراحى مى کنند.

                               Flowchart ــPseudocode                                2 ــ1
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بیشتر بدانیم
ابوجعفرمحمد بن موسى الخوارزمى

لغت الگورىتم از نام خانوادگى محّمدبن موسى الخوارزمى، رىاضى دان مشهور اىرانى و نوىسندهٔ قرن سوم  هـ.ق. 
گرفته شده است. 

اولىن  از  ىکى  کتاب  اىن  است.  المقابله  و  الجبر  کتاب  نوىسندٔه  و  بغداد  رىاضى  مؤّسسٔه  مدّرس  خوارزمى 
کتاب هاى درسى رىاضى است. 

او کتاب دىگرى در زمىنٔه سىستم اعداد در مبناى 10 نوشته است که در هند تکمىل شد. او در اىن کتاب مراحل 
انجام عملّىات رىاضى چون جمع، تفرىق و ضرب اعداد را قدم به قدم توصىف کرد.اىن کتاب به التىن ترجمه شد و سىستم 
اعداد هندو ــ عربى مبناى 10 را به اروپا معّرفى کرد و نام خوارزمى با اىن تکنىک هاى قراردادى عددى پىوند خورد. 
نام خانوادگى وى به التىن الگورىسموس است. به تدرىج، مراحل و قدم هاى الزم در فراىند رسىدن از ورودى 

مورد نىاز به خروجى مطلوب )روش حّل مسئله( به افتخار وى، الگورىتم نامىده شد.

شبه کد
 شبه کد ىکى از روش هاى بىان الگورىتم است که مراحل الزم براى حّل مسئله و توالى آنها را نشان مى دهد.  

شبه کد روشى است برای بیان الگوریتم با استفاده از کلمات، عبارات و عالئم ریاضى که از قواعد کلى یک زبان 
برنامه نویسى و زبان های طبیعى انسان پیروی مى کند.

فّعالّیت 2
به شبه کدهای زیر توجه کنید. از هر یک چه مى فهمید؟

                       )الف(                   )ب(                          )ج(
شروع  شروع  شروع

counter 1 دو عددA     و B را بخوان  دو عدد مثبت A     و B را بخوان  
مادامى کهcounter≥100 تکرار کن اگرA < B است آن گاه   P    A*B

{  m A         D P←

در غىر اىن صورت        مقدار counter را نماىش بده مقدار D را نماىش بده  
counter  conunter +1       m B             پاىان

} مقدار m را نماىش بده   
پاىان پاىان   
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مثال 2: شبه کد زىر سه عدد را مى خواند و ماکزىمم آنها را نماىش مى دهد: 
شروع 

a و b و c را بخوان
a  max

max  b  آن گاه max  <  b اگر
max  c  آن گاه  max <c اگر

مقدار max را نماىش بده.
پاىان

مثال 3: شبه کد زىر عدد N را مى خواند و معّىن مى کند N بر 6 و 4 بخش پذىر است ىا نه: 
شروع 

عدد N را بخوان
اگر     0 = باقى مانده تقسىم N بر   6     و         0 = باقى مانده تقسىم N بر   4        آن گاه 

پىغام »بخش پذىر است« را نماىش بده 
در غىر اىن صورت

      پىغام »بخش پذىر نىست« را نماىش بده 
پاىان 

مثال 4: شبه کد زىر، معّدل ىک دانش آموز را با دانستن تعداد دروس و نمرات هر درس تعىىن مى کند: 
شروع 

sum  ‘‘        sum   0 را براى مجموع نمرات درنظر مى گىرىم و مقدار اولّىۀ آن را       
                                                  صفر   قرارمى دهىم.’’ 1                                                                                                                                                                                                                                                

‘‘   counter را براى شمارش دروس درنظر مى گىرىم.’’  counter   1
‘‘    N تعداد دروس را نشان مى دهد.’’  N را بخوان 

مادامى که counter≥N  تکرار کن
{

‘‘  grade نمرۀ هر درس را نشان مى دهد.’’ grade را بخوان    

‘‘  مقدار grade را به مقدار sum اضافه کن.’’          sum  sum+grade
‘’ىک واحد به مقدار counter اضافه کن.’’              counter  counter +1

}
average  sum/N

مقدار average را نماىش بده
پاىان

1ــ از عالمت ‘‘       ’’ براى بىان توضىحات دربارٔه هر دستورالعمل )به منظور مستندسازى( استفاده مى شود.
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همان طور که مشاهده مى کنىد، شبه کد داراى ساختار خاصى براى تعىىن ترتىب اجراى دستورالعمل هاست.
به عنوان مثال، با استفاده از دستورات »اگر ……… آن گاه ……… در غىر اىن صورت ………« و ىا دستورات »مادامى 
بعدى آشنا  اىن ساختارها، در قسمت هاى  با  ترتىب اجراى دستورالعمل ها مشّخص مى شود.  تکرار کن ………«،  که ……… 

خواهىد شد.

فّعالّیت 3
1ـ شبه کدی بنویسید که سه عدد را خوانده و میانگین آنها را نمایش دهد.

2ـ شبه کدی بنویسید که دو عدد را بخواند؛ در صورتى که عدد دوم صفر نباشد، خارج قسمت تقسیم عدد اول 
بر عدد دوم را نمایش دهد، در غیر این صورت، پیغام »This is not defined« را نمایش دهد.

3ـ شبه کدی بنویسید که مضارب دورقمى عدد 3 را نمایش دهد.
یا  است  متساوی االضالع  مثلث  کند  تعیین  بگیرد،  را  مثلث  یک  ضلع  سه  اندازهٔ  که  بنویسید  کدی  شبه  4ـ 

متساوی الساقین و پیغام مناسب نمایش دهد.

نمودار گردشى
ىکى دىگر از روش هاى بىان الگورىتم، نمودار گردشى است.

منودار گردشی، منایش الگور یتم با استفاده از منادهاى تصویری خاص است، که جریان گردش

 عملیّات را نشان می دهد.

متداول ترىن نمادها در رسم نمودار گردشى عبارت اند از:
: براى نشان دادن مرحلٔه شروع و پاىان.

:براى نشان دادن عملّىات پردازش از قبىل محاسبات رىاضى.
:براى نشان دادن ورود داده و خروج اطاّلعات.

:براى بىان تصمىم گىرى بر اساس ىک شرط. پاسخ »بلى« ىا »خىر« به شرط انتخاب، تعىىن کنندٔه مسىر انتخابى خواهد بود.
 : براى اتّصال

: براى توضىحات
: براى رفتن به دستورالعمل بعدى. 

شکل 2 ــ11 ــ نمادهاى مورد استفاده در رسم نمودار گردشى

شروع پردازش ورودى خروجى 

پاىان
 بلى

شرط انتخاب
خىر 
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مثال 5:  شکل 3ــ11 نمودار گردشى تعىىن قدرمطلق ىک عدد را 
نشان مى دهد.

Control Structures ــ1

شکل 3  ــ11 ــ نمونه اى از نمودار گردشى

فّعالّیت 4
نمودار گردشى مربوط به هر یک از شبه کدهای فّعالّیت 2 را رسم کنید.

در نمودار گردشى نىز همانند شبه کد، ساختارهاى خاّصى براى تعىىن ترتىب اجراى دستورالعمل ها وجود دارد.

ساختارهای کنترلى1
ىک ساختار کنترلى مجموعه اى از دستورالعمل هاست که ترتىب اجراى عملّىات را به صورت منطقى کنترل مى کند. انواع 

ساختارهاى کنترلى عبارت اند از: ساختار توالى، ساختار انتخاب، ساختار تکرار.
ساختار توالى: در ساختار توالى ىک دستورالعمل به دنبال دستورالعمل بعدى اجرا مى شود و نىازى به تصمىم گىرى براى 

انتخاب مسىر نىست. شبه کد »الف« از فّعالّىت 2، نمونه اى از ساختار توالى است. 

در ساختار توالی یک دستورالعمل به دنبال دستورالعمل بعدی اجرا می شود.

فّعالّیت 5
چند نمونه از ساختار توالى در فّعالّیت های 3 و 4 مشّخص کنید.

شروع 

بله

پاىان 

خىر

num

num< 0

num

num −num

عدد num را
بخوان

مقدار num را
 نماىش بده
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نىاز  که  مى رود  به کار  زمانى  انتخاب  ساختار  انتخاب:  ساختار 
به بررسى شرط باشد. نتىجٔه شرط، معّىن مى کند که از دو مسىر موجود، 
ساختار  از  نمونه اى   ،2 فّعالّىت  از  »ب«  کد  شبه  انتخاب شود.  کدام ىک 

انتخاب است. 
شکل 4ــ11 نمودار ساختار انتخاب را نشان مى دهد.

شکل 4  ــ11 ــ نمودار ساختار انتخاب

 )A دستورالعمل هاى(

بله خىر
اگر)شرط(

)B دستورالعمل هاى(

در ساختار انتخاب با توجّه به نتیجۀ یک عبارت شرطی،یکی از دو مسیر موجود انتخاب می شود. 

فّعالّیت 6
چند نمونه از ساختار انتخاب در فّعالّیت های3 و 4 مشّخص کنید.

ساختار تکرار: در مثال هاى قبلى مشاهده کردىد که گاهى تعدادى از دستورالعمل ها به دفعات تکرار مى شوند. شبه کد »ج« 
از فّعالّىت 2، نمونه اى از ساختار تکرار است.

در ساختار تکرار، اجرای یک یا چند دستورالعمل تا زمانی که شرایط خاصی برقرار است، تکرار می شود.

فّعالّیت 7
چند نمونه از ساختار تکرار در فّعالّیت های 3 و 4 مشّخص کنید.

بله

در نمودارگردشى، ساختار تکرار، با ىک مسىر حرکت به طرف باال 
مشّخص مى شود.

مثال 6: شکل 5 ــ11 بخشى از نمودارگردشى مربوط به شمارش 
تصمىم گىرى  مرحلٔه  از  که  نماىىد  دّقت  مى دهد.  نشان  را   100 تا   1 از 
»counter<100« ىک مسىر حرکت به سمت باال وجود دارد. عمل افزاىش 
شمارنده، در داخل حلقه تکرار مى شود. زمانى که نتىجٔه تصمىم گىرى، »خىر« 

باشد، حلقه پاىان مى پذىرد.

شکل 5 ــ11ــ نمودار ساختار تکرار 

خىر

counter        1

counter < 100

counter       counter +1
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شروع

counter را براى شمارش دروس درنظر مى گىرىم.
  sum را براى مجموع نمرات درنظر مى گىرىم و

 مقدار اّولىٔه آن را صفر قرار مى دهىم.

 Nتعداد دروس را نشان مى دهد. 

خىر

grade نمرٔه هر درس را نشان مى دهد.

مقدارgrade را به مقدار sum اضافه کن.
ىک واحد به مقدار counter اضافه کن.

پاىان

را بخوان

بله

مقدار            را
           نماىش بده

بهترین راه برای بیان منطق حاکم بر الگوریتم و برقراری ارتباط بنی اجزا، طرّاحی آن فقط با استفاده از سه 

ساختار کنترلی توالی، انتخاب و تکرار است.

مثال 7: نمودار گردشى زىر، الگورىتم تعىىن معّدل ىک دانش آموز را نشان مى دهد:

sum   0
counter 1

counter ≤ N

sum sum + grade
counter counter + 1

average  sum / N

average

?

N

grade

N را بخوان

فّعالّیت 8
1ـ نمودار گردشِى تعیین معّدل یک دانش آموز را برای همهٔ دانش آموزان یک کالس تعمیم دهید.

2ـ نمودار گردشی رسم کنید که تعدادی عدد دریافت کند، حاصل ضرب آنها را محاسبه کرده و نمایش دهد.
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آزمایش الگوریتم
معموالً پس از طّراحى الگورىتم، الزم است آن را آزماىش کنىم و تا حدودى مطمئن شوىم که کارهاى خواسته شده را انجام 
مى دهد. براى آزماىش الگورىتم، با داده هاى مختلف، مراحل را از ابتدا تا انتها دنبال مى کنىم و مقادىر متغّىرها را در هر مرحله در 

جدولى مى نوىسىم.
مثالً، آزماىش الگورىتم تعىىن معّدل ىک دانش آموز براى 4 درس به شکل زىر است:

فّعالّیت 9
جدول آزمایش دستى الگوریتم مثال 8 را رسم کنید.

averagegradeNsumcounter
19401
20192
17393
16564

18725

و مقدار 18 براى معّدل دانش آموز نماىش داده مى شود.

مثال 8: نمودار گردشى زىر تعدادى عدد را مى خواند 
و کوچک ترىن آنها را نماىش مى دهد: 

n :تعداداعداد[ ـ ـ ـ 

min

min > x min       x 

min       x 

i        i + 1 

i < n

x 

x 

n

i       1 

شروع

n را بخوان

بله

خىر

پاىان

را نماىش بده

را بخوان

را بخوان

بله

خىر
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بىشتر بدانىم

مرحلۀ سوم : کدنوىسى روش حّل 

پس از آن که الگورىتم حّل مسئله طّراحى شد، مرحلٔه بعدى، کدنوىسى روش حل است. 

کدنویسی، یعنی بیان الگوریتم بااستفاده از یک زبان برنامه نویسی

هر زبان برنامه نوىسى، نظىر زبان طبىعى شامل کلمات، عالئم و نشانه هاىى است که براساس قواعد معىنى، جمالت و دستورات 
زبان برنامه نوىسى را مى سازند. در مرحلٔه کدنوىسى باىد در مورد انتخاب ىک زبان برنامه نوىسى مناسب تصمىم بگىرىم.

ىک برنامٔه خوب مى باىست وىژگى هاى زىر را داشته باشد:
1ــ قابل اطمىنان باشد و به درستى کار کند.

2ــ قابلّىت تشخىص اشتباهات معمول ورودى را داشته باشد.
3ــ به خوبى مستند شده باشد و براى برنامه نوىسان دىگر به راحتى قابل فهم باشد؛ زىرا ممکن است فرد دىگرى بخواهد در آىنده 

تغىىراتى در برنامه بدهد.
4ــ به سادگى قابل تعمىم باشد.

برنامه نوىسى پىمانه اى1
براى حّل مسائل پىچىده، آن را به مسائل کوچک تر تفکىک مى کنند و هر زىرمسئله،  در ىک پىمانه2 به طور مستقل 

حل مى شود. پىمانه ها، ارتباط بىن بخش هاى اصلى برنامه را مشّخص مى کنند.
برخى از مزاىاى اىن روش عبارت اند از:

1ــ ساده تر شدن فراىند حّل مسئله
2ــ انجام کار به صورت گروهى ــ طّراحى و تکمىل هر پىمانه مى تواند به فرد ىا افراد خاّصى واگذار شود.

3ــ اشکال زداىى سرىع تر و آسان تر ــ فقط پىمانه هاىى که داراى اشکال اند کنترل مى شوند.
4ــ استفادٔه مجّدد از پىمانه ها در حّل همان مسئله ىا مسائل دىگر.

برنامه نوىسى ساخت ىافته3
حدود چند دهٔه قبل، برنامه نوىسان اختىار داشتند بدون رعاىت ساختار معىنى از هر نقطه در برنامه، کنترل و 

اجراى برنامه را به نقطٔه دلخواه انتقال دهند.
از مشکالت اىن روش برنامه نوىسى، کىفّىت پاىىن برنامه هاى تولىد شده و اشکال ىابى دشوار برنامه بود.

                     )مجموعٔه دستورالعمل هاى موردنىاز براى حّل ىک مسئلٔه خاص و مستقل( :Module ــModular Programming                       2 ــ1
Structured Programming ــ3
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براى رفع اىن مشکالت برنامه نوىسى ساخت ىافته با اهداف زىر معرفى شد:
1ــ کاهش زمان الزم براى آزماىش برنامه

2ــ قابل فهم ترکردن برنامه 
3ــ افزاىش کىفّىت برنامه  با کاهش اشتباهات موجود در آن.

برنامه نوىسى ساخت ىافته داراى شراىط و وىژگى هاىى است که عبارت اند از:
1ــ استفاده از برنامه نوىسى پىمانه اى؛

2ــ تعىىن منطق حاکم بر الگورىتم و برنامه فقط با استفاده از ساختارهاى کنترلى مجاز )توالى، انتخاب و تکرار(؛
3ــ وجود فقط ىک شروع و ىک پاىان )براى هر ىک از پىمانه ها(.

مرحلۀ چهارم : آزمایش برنامه

بعد از اىن که کد برنامه وارد راىانه شد، باىد ببىنىم برنامه آن چه را که از آن انتظار مى رود انجام مى دهد ىا خىر. اىن مرحله از 
فراىند برنامه نوىسى، آزماىش برنامه نام دارد. در واقع هدف از آزماىش برنامه، اشکال زداىى آن است.

آزمایش برنامه، یعنی اجرای برنامه در رایانه به منظوریافنت اشکاالت احتمالی آن و تصحیح اشکاالت موجود

در اىن مرحله باىد جدولى از داده هاى ورودى مختلف )اعم از معتبر و غىرمعتبر( تهّىه کرد و پس از اجراى برنامه، اشتباهات 
احتمالى آن را ىافت که در بخش دوازدهم به طور مختصر به آن مى پردازىم.

مرحلۀ پنجم : مستندسازی برنامه

قبل  مراحل  مستندات  باىد  مرحله  اىن  در  ثبت شوند.  برنامه نوىسى  مراحل  تمام  که  گفته شد، الزم است  قبالً  که  همان گونه 
جمع بندى شده و ىک نتىجه گىرى از کّل فراىند برنامه نوىسى به آن اضافه شود. در اىن نتىجه گىرى باىد برنامه از نظر رسىدن به اهداف 

تعىىن شده در مرحلٔه تعرىف مسئله، ارزىابى  شود.

سهولت  منظور  به  برنامه نویسی  مراحل  کلیّۀ  کردن  مکتوب  از:  است  عبارت  برنامه،  مستندسازی 

استفاده از برنامه و تعمیم آن

مستندسازى، هم براى کاربرانى که مى خواهند با اطمىنان از برنامه استفاده کنند و هم براى برنامه نوىسانى که قرار است به دالىل 
مختلف در آىنده در برنامه تغىىراتى اىجاد کنند، ضرورى و مهم است. 
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مرحلۀ ششم : تعمیم و نگهداری برنامه

در طى استفاده از برنامه، به مرور ممکن است اشکاالتى مشاهده شود که برنامه نوىس به آنها توّجه نداشته است. همچنىن ممکن 
است نىازهاى جدىدى براى کاربران برنامه مطرح شود. در اىن گونه موارد، الزم است تغىىراتى در برنامه اعمال شود.

تعمیم و نگهداری برنامه، ىعنی تصحیح اشکاالت کشف شده در زمان استفاده از برنامه، ارتقای برنامه 
براى سازگاری با سخت افزار و نرم افزار جدید و بهینه     سازی آن.

به نظر شما چه زمانى باىد به فکر تهّىٔه ىک برنامٔه کامالً جدىد بود؟

ــ فراىند برنامه نوىسى مجموعه اى از فّعالّىت هاى منظم و متوالى براى حّل ىک مسئله به کمک راىانه است.
ــ برنامه، فهرستى از دستورالعمل هاست که راىانه براى حّل ىک مسئلٔه خاص باىد قدم به قدم دنبال کند.

ــ شش مرحلٔه فراىند برنامه نوىسى عبارت اند از: تعرىف مسئله، طّراحى روش حل، کدنوىسى روش حل، آزماىش 
برنامه، مستند   سازى و تعمىم و نگهدارى برنامه.

ــ تعرىف مسئله، ىعنى شناخت دقىق مسئله. در اىن مرحله، اهداف مسئله، خروجى مطلوب، ورودى موردنىاز و 
پردازش مناسب براى تبدىل ورودى به خروجى دقىقاً مشّخص مى شوند.

ــ در طّراحى روش حل مسئله، مراحل و قدم هاى الزم در فراىند رسىدن از داده هاى موجود به خروجى مطلوب 
مشّخص مى شوند.

ــ شبه کد روشى است براى بىان الگورىتم با استفاده ازکلمات، عبارات و عالئم رىاضى که از قواعد کلى ىک زبان 
برنامه نوىسى و زبان هاى طبىعى انسان پىروى مى کند.

ــ نمودار گردشى، نماىش الگورىتم با استفاده از نمادهاى تصوىرى خاص است که جرىان گردش عملّىات را نشان 
مى دهد.

ــ ساختارهاى کنترلى، مجموعٔه دستورالعمل هاىى اند که ترتىب اجراى عملّىات را به صورت منطقى کنترل مى کنند.
ــ برای آزماىش الگورىتم، با داده های مختلف، مراحل را از ابتدا تا آنها دنبال می کنىم و مقادىر متغىرها را در 

هر مرحله در جدولی می نوىسىم.
ــ کدنوىسى روش حّل مسئله، ىعنى بىان الگورىتم با استفاده از ىک زبان برنامه   نوىسى.

ــ آزماىش برنامه به منظور اشکال ىابى و حصول اطمىنان از عملکرد صحىح برنامه انجام مى شود.
ــ مستند سازى برنامه ، ىعنى مکتوب کردن کلّىٔه مراحل برنامه نوىسى به منظور سهولت استفاده از برنامه و تعمىم آن.

ــ تعمىم و نگهدارى برنامه، ىعنى تصحىح اشکاالت کشف شده در زمان استفاده از برنامه، ارتقاى برنامه براى 
سازگارى با سخت افزار و نرم افزار جدىد و بهىنه سازى آن.

صه
خال
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نمودار  براى  الگورىتم  آزماىش  جدول  رسم  با  3ــ 
گردشى روبه رو،خروجى آن را به دست آورىد.

و

1ــ نتىجٔه شبه کد زىر براى n=11 چىست؟
شروع

n را بخوان
m ←  2

مادامى که m<n، تکرارکن
{

m را نماىش بده
m ← m+ 2

}
پاىان

2ــ صحت ىا عدم صحت نمودارهاى گردشى زىر را بررسى کنىد؛ دالىل خود را ذکر کنىد.

شروع

پاىان

شروع

پاىان

پرسش و تمرین

شروع

پاىان

خىر

بلى

را  نماىش  بده

A B

A 5

B A× 5

≤

A A +2
B B _ 3

AB

)ب( )الف( 
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4ــ نمودار گردشى روبه رو را درنظر بگىرىد:
الف: هدف مسئله در اىن نمودار چىست؟

ب: آزماىش الگورىتم را به ازاى N=3 و M=5 انجام دهىد و خروجى آن را به دست
 آورىد.

ج: در اىن نمودار گردشى، ساختارهاى کنترلى را مشّخص کنىد.

5 ــ شبه کــد زىر، مجموع و مىانگىن تعداد مشّخصى از اعـــداد را محاسبه  مى کند. 
عبارت صحىح را در جاى خالى بنوىسىد.

شروع 
I ← ← SUM و 1 C و 0  ← 0

N را بخوان
مادامى که I<=N، تکرار کن 

{
M را بخوان 

SUM ←  SUM+M 
..................      

        }

SUM را نماىش بده 
N
پاىان

6ــ نمودار گردشی شبه کد زىر را رسم کنىد.
شروع

M ←  1
sum ←  0

مادامی که   M=0 تکرار کن
{

M را بخوان
sum ←  M+sum

 }
sum را نماىش بده

پاىان

M  N

P 1

P P × M

N= 0

N N−1

P

شروع

پاىان

رابخوانو

خىر

بلى
را نماىش  بده
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ضرب  حاصل  بخواهىم  که  صورتى  در  7ــ 
اعداد 1 تا M را به دست آورىم، در نمودار گردشى 
قرار  مناسب  عبارت  سؤال،  عالمت  جاى  به  زىر، 

دهىد.

9ــ حقوق کارمندى W رىال است. هر ماه 8/5 درصد حقوق او بابت بازنشستگى و در صورتى که حقوق 
بىشتر از 2,000,000 رىال باشد، 5 درصد آن بابت مالىات کسر مى شود.شبه کدى بنوىسىد که مبلغ درىافتى ماهانٔه اىن 

کارمند را نماىش دهد.
10  ــ نمودار گردشى مربوط به پىدا کردن رىشه هاى معادلٔه درجه  دوم را رسم کنىد.

11ــ شبه کدى بنوىسىد که نام ىک فصل را بخواند و اسامى ماه هاى آن را نماىش دهد. نمودارگردشى آن را 
نىز رسم کنىد. 

12 ــ سه عدد b ، a و c مفروض اند. نمودارگردشى اى رسم کنىد که معّىن کند آىا اىن سه عدد مى توانند طول 
اضالع ىک مثلث باشند ىا نه.

13ــ شبه کدى بنوىسىد که نمرات درس راىانٔه دانش آموزان ىک کالس را بخواند و باالترىن و پاىىن ترىن نمره 
را نماىش دهد.

14ــ در مثال ىافتن معّدل، اگر نمرات وارد شده در محدودٔه اعداد معتبر)0تا20( نباشند، چه مشکلى پىش مى آىد؟ 
الگورىتم را به گونه اى تغىىر دهىد که از بروز اىن خطا جلوگىرى کند. 

15ــ نمودار گردشی رسم کنىد که با استفاده از ساختار تکرار، حاصل عبارت زىر را محاسبه کرده و نماىش دهد.

+ + + + + +1 1 8 1 1 1
1

2 4 8 16 32 64

16ــ شبه کدی بنوىسىد که عددی درىافت کند در صورتی که مجذورش کوچکتر ىا مساوی 25 باشدعدد را به  
همراه مجذورش نماىش دهد. در غىر اىن صورت پىغام مناسب دهد.

M

S 1

S S I

?

I I +1

S

I 1

شروع

 M رابخوان

خىر

پاىان

بلى

 S را نماىش  بده

برای   را  زىر  گردشی  نمودار  خروجی  8   ــ 
نمودار  اىن  از   هدف  کنىد.  تعىىن   N=2 و   M=1

گردشی چىست؟

خىر
بلى

  M  وN رابخوان

K         M  

I          0  

M         N  

M         M- N  

I          I+ 1  

P رانماىش بده

پاىان

P          K          I+ N  

٭

شروع
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در بخش قبل با فراىند برنامه نوىسى آشنا شدىم و دىدىم که براى حّل مسئله باىد روشى براى حّل آن طّراحى کنىم. پس از طّراحى 
الگورىتم مناسب، براى اجراى آن از راىانه استفاده مى کنىم. آن الگورىتم را به ىک زبان برنامه نوىسى تبدىل کرده و با استفاده از راىانه 

به   اجراى آن می پردازىم. 
BASIC 2 ىکى از زبان هاى برنامه نوىسى است که با استفاده از آن مى توان به سادگى، الگورىتم را به دستورالعمل هاى قابل 

فهم براى ماشىن تبدىل کرد و سپس به اجرا و آزماىش برنامه پرداخت. همان طور که ىک زبان طبىعى، داراى لهجه هاى متفاوتى است، 
زبان هاى برنامه نوىسى هم نسخه هاى متفاوتى دارند. زبان بىسىک نىز داراى نسخه هاى متعّددى است که در اىن کتاب به معّرفى نسخٔه 
وىژوال بىسىک مى پردازىم. زبان برنامه نوىسى وىژوال بىسىک اىن امکان را فراهم مى کند که برنامه نوىس از ابزارهاى گرافىکى براى 

تهّىٔه برنامه  استفاده کند.

 (به معناى زبان نمادى همه منظوره براى مبتدىان) Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code ــVisual Basic (VB)                           2 ــ1

برنامه نوىسى به زبان وىژوال بىسىک

داده ها و 
ارسال اّطالعات توابعمتغّىرها

به خروجى
درىافت داده  از 

ورودى
دستورات 

کنترلى

دستور متغّىرها
جاىگزىنى

عملّىات روى 
داده ها

اولوّىت 
انجام عملّىات 

محاسباتى

دستورات 
 دستورات حلقهشرطى

حلقۀ
 کنترل شده با 

شمارش

حلقۀ 
کنترل شده با 

رخداد

خطاىابى
 برنامه

تهّىۀ ىک 
برنامه در

وىژوال بىسىک

انواع داده ها

کد نوىسىطّراحی فرم

برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک١

بخش دوازدهم

بخش دوازدهم در ىک نگاه
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براى برنامه نوىسى با ىک زبان، باىد قابلّىت ها و امکانات آن را دانست. همان گونه که در زبان هاى طبىعى براى ساختن جمالت 
معنادار،  نىازى به    دانستن تمام لغات زبان نىست؛ براى نوشتن ىک برنامه با ىک زبان برنامه نوىسى، نىازى به دانستن تمام قواعد و دستورات 

آن نىست. برخى از قابلّىت ها و دستورات کلّى زبان برنامه نوىسى عبارت اند از:
1ــ نگهدارى و آدرس دهى انواع داده ها

2ــ عملىات روى داده ها
3ــ توابع

4  ــ دستورات ورودى و خروجى
5  ــ دستورات کنترلى

عالوه براىن،  وىژوال بىسىک داراى رابط گرافىکى است.برنامه نوىس در وىژوال بىسىک تصمىم مى گىرد که از عناصر گرافىکى به 
گونه اى استفاده کند تا کاربر بتواند به راحتى با برنامه ارتباط برقرار کند؛ سپس براى هر ىک از اىن عناصر،کد مربوط به  آن را مى نوىسد.

داده ها و متغّىرها

انواع داده ها: ىکى از قابلىت هاى مهّمى که در هر زبان برنامه نوىسى باىد مورد بررسى قرار گىرد، انواع داده هاى قابل تعرىف 
در آن است. برخى از انواع داده ها در وىژوال بىسىک عبارت اند از: داده هاى عددى، رشته اى، تارىخ و بولىن

در جدول زىر، با نمونه هاىى از انواع داده ها آشنا مى شوىم:

1ــ دادٔه عددى Integer، اعداد صحىح بىن 32768 - تا 32767 را مى پذىرد و براى اعداد صحىح خارج از اىن محدوده، از نوع Long استفاده مى شود.

متغّىرها: براى استفاده از انواع داده ها، باىد آنها را به ىک متغّىر نسبت دهىم.

مثالتوضىحنوع داده
عددى صحىح1

)Integer, Long(

دادٔه عددى صحىح که مى توان بر روى آن محاسبات رىاضى و 
منطقى انجام داد.

 205 و 4 -و 4006826

)...,Single(دادٔه عددى اعشارى که مى توان بر روى آن محاسبات رىاضى و عددى اعشارى
منطقى انجام داد.

3/14 و 0/4321 -

)String( رشته اى (“ “) بىن دو عالمت  ىا ارقام است که  ترکىبى از حروف، عالئم 
قرار مى گىرد.

”IRAN“ و
ـ 021”  “  88301481 ـ

)Date(داده اى که نشان دهندهٔ تارىخ (سال/روز/ماه)تارىخ
بىن دو عالمت  (ثانىه: دقىقه: ساعت) است.اىن داده  ىا زمان   

“#” قرار مى گىرد.

 و #10/23/2007#  
#11:47:22#

)Boolean( داده اى که مى تواند داراى ارزش »درست« ىا »نادرست« باشد.بولىنFalse  وTrue 
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متغیّر، نامی برای محلّی از حافظۀ رایانه است که داده در آن قرار می گیرد. 

ـ  «  »   ـ و عالمت  اعداد  ترکىب حروف،  از  مى توان  متغّىرها،  نام گذارى  براى  کند.  تغىىر  برنامه  در طول  مى تواند  متغّىر  مقدار 
(underline) استفاده کرد.

 m                 و               class 2                  و                    Average – s                        و               mark :مثال

توّجه داشته باشىد که در نام گذارى متغّىرها، موارد زىر مجاز نىستند:
(space) »ــ استفاده از »فاصله

ـ   « در اول نام متغّىر ــ استفاده از عدد و عالمت »    ـ
ــ استفاده از کلمات رزرو شده1 زبان وىژوال بىسىک شامل نام دستورات، نام توابع ىا نوع داده ها (مانند print و val و string و…)

بهتر است متغّىرها در ابتداى برنامه تعرىف شوند. براى تعرىف متغّىرها از دستور Dim 2 استفاده مى کنىم.
شکل کلّى اىن دستور چنىن است: 

       Dim نام متغّىر   As     نوع متغّىر                                                                                   
نوع متغّىر باىد متناسب با نوع داده اى که در آن قرار مى گىرد، تعىىن  شود.

اگر متغّىرى در برنامه تعرىف نشده باشد، وىژوال بىسىک به طور پىش فرض، نوع آن را Variant در نظر مى گىرد. به اىن ترتىب، 
نوع متغّىر، براساس مقدار داده اى که در آن جاىگزىن مى شود، تعىىن مى شود. 

دستور جاىگزىنى: براى مقدار دهى به ىک متغّىر، از دستور جاىگزىنى استفاده مى کنىم.
شکل کلّى اىن دستور چنىن است:

(ىا ىک عبارت محاسباتى)  مقدار داده = نام متغّىر   
با اجراى اىن دستور، مقدار داده ىا حاصل عبارت سمت راست تساوى، در متغّىر سمت چپ جاىگزىن مى شود.

به مثال هاى جدول زىر توّجه کنىد:

1ــ Reserved  Word:کلماتى که در دستور زبان وىژوال بىسىک تعرىف شده  هستند.
Dimension ــ2

تعرىف متغّىردستور جاىگزىنى

Country =” Iran ”

Pi = 3.14

BD = # 05/23/2006#

K = True

Num = Num+ 350

Count = 4653271

Dim Country As String

Dim Pi As Single

Dim BD As Date

Dim K As Boolian

Dim Num As Integer

Dim Count As Long
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عملّىات روى داده ها: مقدار ىک متغّىر ممکن است نتىجٔه ىک عبارت محاسباتى و ىا ساىر عملىات روى داده ها باشد. براى 
انجام عملىات مختلف بر روى داده ها از عملگرها استفاده مى شود. نمونه هاىى از عملگرهاى محاسباتى و رشته اى را که در وىژوال 

بىسىک مورد استفاده قرار مى گىرند؛ در جدول زىر مشاهده مى کنىد:

نتىجهمثالنام عملگرعملگرنوع عملگر

اتى
اسب

مح

^

*

/

+

–

Mod

\

توان
ضرب
تقسىم
جمع
منها

باقى ماندهٔ تقسىم صحىح
تقسىم صحىح

3^2

4*5

10/4

2+5

9-5

23 Mod 5

10\4

9

20

2.5

7

4

3

2

**good**ترکىبى+  و  &     رشته اى

از آن جا که عملگر »+« به منظور جمع داده هاى عددى نىز به کار مى رود، براى جلوگىرى از خطا بهتر است از عملگر »    &   « 
براى ترکىب رشته ها استفاده شود.

اولوىت انجام عملّىات محاسباتى: در برنامه نوىسى، اعمال رىاضى از چپ به راست با اولوىت زىر انجام مى شوند:
 عبارات داخل پرانتزها

 توان رسانى
 ضرب و تقسىم

 تقسىم صحىح (\)
(Mod ) باقى ماندهٔ تقسىم صحىح 

 جمع و تفرىق
در جدول زىر، دو نمونه عبارت رىاضى و معادل آن در وىژوال بىسىک و همچنىن تعىىن اولوىت انجام عملىات را مشاهده 

مى کنىد:

عبارت رىاضىعبارت وىژوال بىسىکاولوىت انجام عملّىات

a     *   b    /    c  *   d      
a*b/c*dab d

c
×

           

(a ^  2   +  2 * b)    /    (a + c)
(a^2+2*b)/(a+c)a b

a c
+
+

2 2
          

1
2

3

1 2
3

4

5



111

توابع

توابع1، برنامه هاى از پىش نوشته شده اى هستند که برنامه نوىس مى تواند از آنها در برنامٔه خود استفاده کند. ىک تابع ممکن 
است ىک ىا چند ورودى (آرگومان2) را درىافت کند. نتىجٔه تابع را مى توان در ىک متغّىر جاىگزىن کرد.

همواره عالمت »  (  )  « در مقابل نام تابع آورده مى شود، که در آن آرگومان قرار مى گىرد. درصورتى که تابع، چند آرگومان داشته 
باشد، آرگومان ها با عالمت »,  « از هم جدا مى شوند. گاهى ممکن است تابع هىچ آرگومانى نداشته باشد.

در جدول زىر با برخى از توابع آشنا مى شوىد:

Functions ــ1
2ــ آرگومان مى تواند ىک مقدار، ىک متغّىر ىا ىک عبارت باشد.

Event ــ3

شکل تابععملکرد تابعمثالنتىجۀ اجرا
5Abs(-5).را برمى گرداند x قدرمطلقAbs(x)

4Sqr)16(.را بر  مى گرداند x جذرSqr)x(

-8Int)-7.2(.را بر   مى گرداند x جزء صحىحInt)x(

43.9Round)43.86,1(.رقم اعشار گرد مى کند n را با x مقدار عددىRound)x,n(

3Len)“Ali“(.را بر  مى گرداند s طول رشتٔهLen)s(

5.2Val)“5.2“(.را به مقدار عددى تبدىل مى کند s رشتٔه عددىVal)s(

“123“Str)123(.را به رشتٔه عددى تبدىل مى کند n مقدار عددىStr)n(

تهّىۀ ىک برنامه در وىژوال بىسىک

هر برنامه در وىژوال بىسىک ىک Project نامىده مى شود که شامل مجموعه اى از برنامه هاى کوچک تر (زىر برنامه) با کدهاى 
مستقل از هم است. هرکدام از زىربرنامه ها براى اجراى ىک روىداد نوشته مى شوند.

هر عملى که کاربر براى برقرارى ارتباط با برنامه انجام مى دهد، ىک روىداد3  نامىده مى شود.

براى مثال، کلىک کردن روى هر ىک از عناصر گرافىکى صفحه ىا قرار دادن نشانگر ماوس روى آنها هر کدام ىک روىدادند.

طّراحى فرم:اّولىن قدم در تهّىٔه برنامه در وىژوال بىسىک، طّراحى  فرم است. در طّراحى فرم، برنامه نوىس تعىىن مى کند که 
براى درىافت داده ها و خروج اطاّلعات کدام عناصر گرافىکى مورد استفاده قرار مى گىرند.

وىژوال بىسىک داراى ىک پنجره براى طّراحى فرم است که مى توان ابزارها و عناصر گرافىکى مورد نىاز را روى آن قرار داد. 
چند نمونه از اىن عناصر عبارت اند از: دکمٔه فرمان (CommandButton)، برچسب (Label) و جعبٔه متن (TextBox) که در جعبه 

ابزار (Toolbox) وجود دارند.
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شکل 1ــ12ــ پنجرۀ فرم و جعبه ابزار

هر شى ء1 (فرم ىا عنصر گرافىکى موجود در آن) داراى 
 (Properties) »مشّخصه هاىى است که در پنجرهٔ »مشّخصات

قابل تنظىم اند(شکل 2ــ12).
چند نمونه از اىن مشّخصه ها عبارت اند از:

(Name) ــ نام
(Caption) ــ عنوان

(Text) ــ متن
(Font) ــ قلم

(Color) ــ رنگ
مختلف  عـناصر  بـراى  مشّخصه ها  اىن  از  بـرخـى 
مشترک اند و برخى دىگر مخصوص ىک عنصر خاص اند.

به طور کلّى، هر شیء داراى مشّخصه هاى پىش فرض 
است و برنامه نوىس مى تواند آنها را به دلخواه تغىىر دهد.

Object ــ1

شکل 2ــ12ــ کادر خصوصّىات

لفبا
ب ا

ترتى
 به 

ه ها
ّخص

مش
ت 

رس
فه

کادر انتخاب شیء

در شکل 1ــ12  تصوىر ىک فرم و جعبه ابزار را مشاهده مى کنىد.

Label

CommandButton   

TextBox

نام برنامه

عنوان فرم

پنجرٔه فرم

جعبه ابزار
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کد نوىسى: پس از طّراحى فرم،الزم است برنامه نوىس براى ارتباط عناصر با ىکدىگر، زىربرنامٔه مربوط به روىدادهاى پىش بىنى 
شده را در پنجرۀ کدنوىسى بنوىسد (شکل 3ــ12).

شکل 3ــ12ــ پنجرۀ کدنوىسى

شکل کلى ىک زىربرنامه در پنجرٔه کدنوىسى چنىن است1:
Private Sub          نام زىربرنامه (   )  

                                                                                                                               دستورالعمل هاى برنامه   
End Sub  

تغىىر برخى از مشّخصه هاى شى ء را مى توان در پنجرٔه کدنوىسى انجام داد2.
مقدار = مشّخصه. نام شیء شکل کلى اىن دستور چنىن است: 

 Command2، به ترتىب  را  بعدى  فرمان  Command1 و دکمه هاى  با عنوان  را  فرمان  اّولىن دکمٔه  بىسىک،  مثال: وىژوال 
Command3 و… در نظر مى گىرد. براى تغىىر عنوان ىک دکمٔه فرمان به “Run“ چنىن مى نوىسىم:

  Command1.Coption  =  
 

در وىژوال بىسىک، نام گذارى زىربرنامه ها چنىن است:             (   ) روىداد ــ نام شىء
براى ىک فرم مى توان روىدادهاى مختلفى تعرىف کرد. براى هرىک از عناصر نىز روىدادهاى متفاوتى وجود دارد.

مثال: ) ( Form _ Load به اىن معناست که هنگام ظاهر شدن فرم در زمان اجرا، دستورات اىن زىربرنامه 
اجرا شوند، و ) ( Command1 _ Click به اىن معناست که با کلىک کردن روى دکمٔه فرمان، دستورات مربوط به 

زىربرنامٔه آن اجرا شوند.

1ــ زىر برنامه ها را به شکل هاى دىگرى مى توان نوشت که مورد بحث اىن کتاب نىست. 
2ــ برخى از مشّخصه ها مانند Name، فقط در پنجرٔه مشّخصات، قابل تغىىرند.

“Run“ 
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ارسال اّطالعات به خروجى

Print دستور
براى نماىش ىک عبارت در خروجى، از دستور Print استفاده مى کنىم. 

Print ”عبارت“ شکل کلى اىن دستور چنىن است1: 
با اجراى اىن دستور، عبارت داخل گىومه در پنجرٔه فرم ظاهر مى شود. اگر بخواهىم خروجى را چاپ کنىم، از دستور زىر 

استفاده مى کنىم:
Printer.Print ”عبارت“  

در جدول زىر، شکل هاى مختلف استفاده از دستور Print و نتىجٔه اجراى آن را مشاهده مى کنىد.

Forml.Print “ 1ــ در صورتى که در برنامه ،  بىش از ىک فرم استفاده شده باشد ،  شکل دستور چنىن خواهد بود:  “ عبارت

تابع Tab (n): با استفاده از اىن تابع، در دستور Print مى توان خروجى را به ستون n ُام منتقل کرد.

Label عنصر
از اىن عنصر براى نماىش ىک متن روى فرم استفاده مى شود. اىن متن توسط کاربر قابل وىراىش نىست. کاربرد اىن عنصر براى 

نماىش ىک پىغام ىا معرفى ساىر عناصر روى فرم است.
مثال: براى نماىش پىغام “Welcome to visual Basic” روى فرم، کد آن را چنىن مى نوىسىم:

Label1.Caption=“Welcome to visual Basic”  

ىا  
Label1=“Welcome to visual Basic”                                                                    

عبارات  PRINTنتىجه بر روى صفحه  نماىشتوضىحات

ىک خط فاصله اىجاد مى کند.
رشتٔه داخل گىومه را نماىش مى دهد.

محتواى داخل گىومه را عىناً نماىش مى دهد.
مجموع دو عدد را به دست مى آورد و سپس نتىجه را نماىش مى دهد.

دو رشته را به هم وصل مى کند و سپس نماىش مى دهد.
عبارات داخل گىومه بدون فاصله نماىش داده مى شوند. 

عبارات داخل گىومه با فاصله نماىش داده مى شوند.
عبارت »name« از ستون اول و عبارت »Family« از ستون 20نماىش داده 

مى شود. 

IRAN

15+5

20

Tehran IRAN

Hi  Ali

Hi             Ali

name     Family

Print

Print  “IRAN”

Print  “15+5” 

Print   15+5

Print  “Tehran”+” IRAN”

Print  “Hi” ; “Ali”

Print  “Hi” , “Ali”

Print  “name” ; Tab(20); “Family”
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شکل 4ــ12

Text box عنصر
از اىن عنصر براى ورود داده هاى رشته اى استفاده مى شود.

مثال: با اجراى دستور زىر کاربر مى تواند نشانى مورد نظر را در کادر Text box وارد  کند.
Address=Text1.Text  
ىا  

Address=Text1                                                                                                      
الزم به ذکر است که براى نماىش عبارات نىز مى توان از اىن عنصر استفاده کرد.

مثال: با اجراى دستور زىر، کاربر نشانى مورد نظر را در کادر Text box مشاهده مى کند.
Text2.Text=“sqr.Vali Asr, No.45”  
ىا  

Text2=“Sqr.vali Asr, No.45”                                                                         
 Multiline اىن عنصر،  امکان درىافت تا 2048 کاراکتر را به طور متوالى (به صورت پىش فرض) دارد. درصورتى که مشّخصٔه

اىن عنصر را “True” کنىم، مى توانىم متن را در چند سطر وارد کرده ىا مشاهده کنىم.

درىافت داده از ورودی

Input Box (  ) تابع
در بعضى موارد الزم است برنامه، سؤالى را براى کاربر مطرح کند و پاسخ آن را درىافت کند. تابع )  ( Input Box اىن 
امکان را فراهم مى سازد. با اجراى اىن تابع ىک کادر محاوره اى ظاهر مى شود و منتظر درىافت داده از کاربر و کلىک روى ىک 

دکمه )Cancel ىا OK( مى شود.
(“عنوان کادر”,” عبارت پىغام”) =InputBox نام متغّىر شکل سادهٔ اىن تابع چنىن است: 

(در اىن تابع، آرگومان اّول اجبارى است.)
F_ Name=Input Box)”Enter your first  name:“,“Get name“( مثال: 

نتىجٔه اجراى اىن دستور، به شکل زىر است (شکل 4ــ12):
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در برنامه هاى زىر، نحوهٔ استفاده از دستورات ورودى و خروجى را مشاهده مى کنىد:
مثال 1: برنامه اى بنوىسىد که سال تولد کاربر را به عنوان ورودى بگىرد و سّن او را نماىش دهد.

همان طور که قبالً گفتىم، قدم اّول در تهّىٔه ىک برنامه، طّراحى فرم است؛ در اىن مثال، دو دکمٔه فرمان از جعبه ابزار را در پنجرٔه 
فرم قرار مى دهىم (شکل 5 ــ12).

شکل 5   ــ12

در پنجرهٔ کدنوىسى کد مربوط به اىن فرم و عناصر روى آن را مى نوىسىم:
عنوان هـاى “Run” (براى اجـراى برنامه و مشاهـدٔه خـروجى) و “Exit” (براى خروج از برنامه) را براى دکمه هـاى فـرمان 

تعىىن مى کنىم.
Private Sub Form_Load()  
Form1.Caption=“Compute your age“  
Command1.Caption=“RUN“  
Command2.Caption=“EXIT“  
End Sub  

کد مربوط به تعىىن عملکرد دکمٔه Run را چنىن مى نوىسىم: 
Private Sub Command1_Click()  
Dim Year1 As Integer, Year2 As Integer, Age  As  Integer  
Year1=InputBox)”Enter year of Birthday:“(  
Year2 = InputBox)”Enter Current year:“(  
Age=Year2 - Year1  
Rem Insert a blank line  
Print  
Print ” Your age is =“; Age  

End Sub  

کد مربوط به تعىىن عملکرد دکمٔه Exit را نىز چنىن مى نوىسىم:
Private Sub Command2_Click()  
End  

End Sub  
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دستور End براى خاتمٔه اجراى برنامه است.
بـا اجـراى اىن بـرنـامـه، فرمى شامل دو کلىدRun   وExit   ظاهر مى شود 
که بـا کلىک روى دکمـٔه Run، کادرهاى روبه رو (شکل 6ــ12) ظاهر مى شوند 
و برنامه منتظر مى ماند تا کاربر سال تولد و سال جارى را در کادرهاى مربوطه 

وارد کند.

خروجى برنامه مى تواند به شکل روبه رو باشد (شکل 7  ــ12):

شکل 6 ــ12

شکل 7 ــ12

1ــ Rem مخّفف Remark به معناى توضىح است.

دستور 1Rem براى نوشتن توضىحات (به منظور مستندسازى) در برنامه به کار مى رود. خطى از برنامه که با عبارت Rem آغاز 
مى شود، در اجراى برنامه تأثىر ندارد. به جاى عبارت Rem مى توان از عالمت » , «    استفاده کرد.

مثال 2: برنامه اى بنوىسىد که نام و شماره تلفن کاربر را از ورودى بخواند و آن را با پىغام مناسبى نماىش دهد.
ابتدا در پنجرٔه طّراحى فرم، عناصر Text Box براى درىافت ورودى، Label براى نماىش عناوىن و دکمه هاى فرمان براى اجرا 

و خروج از برنامه را قرار مى دهىم. سپس کد برنامه را چنىن مى نوىسىم:
Private Sub Form_Load ()  
Command1.Caption = ”DISPLAY“  
Command2.Caption = ”EXIT“  
Text1 = ”“  
Text2 = ”“  
Labell.Caption = ”Your name:“  
Label2.Caption = ”Your phone number:“  
Label3.Caption = ”“  
End Sub  
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Private Sub Command1_Click()  
Dim x  As String , y  As String  
x = Text1  
y = Text2  
Label3.Caption = ”Hi“ + x + ”Your phone number is“ + y  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  

End Sub  

نتىجٔه اجراى برنامه چنىن است (شکل8   ــ12):

شکل 8 ــ12

مثال 3: برنامه اى بنوىسىد که سه عدد را بخواند و مىانگىن آنها را نماىش دهد.
 کد اىن برنامه چنىن است:

Private Sub Form_Load()  
Form1.Caption=“Average of three number“  
Command1.Caption=“RUN“  
Command2.Caption=“EXIT“  
Text1 = ”“  
Text2 = ”“  
Text3 = ”“  
Labell = ”First number:“  
Label2 = ”Second number:“  
Label3 = ”Third number:“  

  Label4 = ”“                          ‘for display the average    
End Sub  

عبارتى که بعد از عالمت    »   ,    « آمده،ىک عبارت توضىحى است و در اجراى برنامه تأثىرى ندارد.

Private Sub Command1_Click()  
Dim x As Single,  
        y As Single,  
         z As Single,  
         m As Single         
x = Val)Text1(  
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y = Val)Text2(  
z = Val)Text3(  
m = )x + y + z( /3  
Label4.Caption=“Average=“ & Str)m(  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  

End Sub  

نتىجٔه اجراى برنامه چنىن است (شکل9 ــ12):

شکل 9 ــ12

دستورات کنترلى

به کار مى رود آشنا شدىم. زبان وىژوال  با ساختارهاى کنترلى که براى کنترل ترتىب اجراى دستورالعمل ها  در بخش ىازدهم 
بىسىک داراى دستوراتى است که براى پىاده سازى ساختارهاى کنترلى در ىک برنامه به کار مى روند. قبل از معّرفى اىن دستورات، با 

دو   دستٔه دىگر از عملگرها آشنا مى شوىم:
عملگر مقاىسه اى توضىح

تساوى 
عدم تساوى  

کوچک تر از   
کوچک تر ىا مساوى  

بزرگ تر از 
بزرگ تر ىا مساوى  

=
> <
>

> =
<

< =

ىـا  مقادىر  مقاىسٔه  بـراى  مقاىسه اى  عملگرهاى 
ترتىب  بدىن  و  به کار مى روند  عبارات عددى و رشته اى 
عبارات منطقى  را تشکىل مى دهند که  ارزش درست ىا 

نادرست دارند.
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مثال: 
x<Sqr)A+B(  

Pass <> Password  

وىژوال بىسىک عالوه بر عملگرهاى رىاضى و مقاىسه اى، داراى عملگرهاى منطقى AND، OR و NOT نىز است. دو عملگر 
اّول براى ترکىب عبارات منطقى و عملگر NOT براى معکوس کردن ارزش ىک عبارت منطقى به کار مى رود. به مثال هاى جدول زىر 

که از عملگرهاى منطقى و مقاىسه اى استفاده شده، توجه نماىىد:

عبارت منطقىتوضىح

.Ali برابر Name برابر 5 است و متغّىر رشته اى x مقدار متغّىر
مقدار متغّىر x بزرگ تر از عدد صفر نباشد.

مقدار متغّىر c کوچک تر ىا مساوى با جزء صحىح متغّىر x است ىا 
مقدار متغّىر Flag با عدد 1 برابر نىست.

x=5 AND Name=”Ali”

NOT )x>0(

c<=Int)x( OR Flag <>1

دستورات شرطى
در زبان برنامه نوىسى وىژوال بىسىک براى پىاده سازى ساختار انتخاب از دستورات شرطى استفاده مى کنىم.

دستور شرطى IF... THEN: شکل کلّى اىن دستور چنىن است:

 IF       شرط       THEN
دستوراتى که در صورت درست بودن شرط، باىد اجرا  شوند

 END IF 

  yesno شرط 

دستوراتى که در صورت 
باىد  شرط،  بودن  درست 

اجرا  شوند

مثال 4: بـرنـامـه اى بنوىسىد کــه نمرٔه ىک درس دانش آمــوز را بخـوانـد. درصورتى کــه نمره کم تر از 10 بـاشد، پىغام 
“you failed” را نماىش دهد.

کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:
Private Sub Command1_Click()  
Dim g As Single  
g = Val)Text1(  
If g<10 Then Print Tab(15);“you failed“  
End Sub  
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Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption=“Run“  
Command2.Caption=“Exit“  
End Sub  

دستور IF...THEN... ELSE: شکل  کلّى اىن دستور چنىن است:

شکل 10 ــ12

  yesno
شرط 

درصورت  که  دستوراتى 
درست بودن شرط، باىد اجرا 

شوند

دستوراتى که در صورت نادرست 
بودن شرط، باىد اجرا شوند

مثال 5: بــرنــامـٔه مثال قبل را چنان تکمىل کنىد کــــه درصورتــى کــه نمرٔه دانش آمــوز بىش تر ىـا مساوى 10 باشد، پىغام 
“you passed” را نماىش دهد.

کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
Dim g As Single  
g = Val)Text1(  
 If g<10 Then  
Print Tab(15);“you failed“  
Else  
Print Tab(15);“you passed“  
End If  
End Sub  

 IF       شرط       THEN
دستوراتى که در صورت درست بودن شرط، باىد اجرا شوند
 ELSE

دستوراتى که در صورت نادرست بودن شرط، باىد اجرا شوند
 END IF 
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Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Run“  
Command2.Caption = ”Exit“  

End Sub  

شکل 11 ــ12

 yes

 yes

 yes

شرط 1

no

no

no

n شرط

مجموعۀ 
دستورات 1

شرط 2

مجموعۀ
n دستورات

مجموعۀدستورات

مجموعۀ 
دستورات 2

 Select Case                    (ىا عبارت) متغّىر 
Case                             مقدار ىا شرط 1 

مجموعٔه دستورات 1
Case                             مقدار ىا شرط 2 

مجموعٔه دستورات 2
.  
.
.
.

Case  n مقدار ىا شرط                            
n مجموعٔه دستورات

Case Else  

مجموعٔه دستورات
End  Select  

فّعالّىت 1
برنامه ای بنوىسىد که سه عدد را از ورودی بخواند و درصورتى که اىن سه عدد تشکىل ىک مثلث بدهند، پىغام 

“This is triangle” و در غىر اىن صورت، پىغام “This is not triangle” را نماىش دهد.

Select Case: درصورتى که تعداد انتخاب ها بىش از دو مورد باشد، از اىن دستور استفاده مى کنىم. کاربرد اىن  دستور 
دستور، در مواردى است که بخواهىم براساس مقادىر مختلف ىک متغّىر (ىا ىک عبارت) دستورات مختلفى را اجرا کنىم.

شکل کلّى اىن دستور چنىن است:
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دستور Case شکل هاى مختلفى دارد که در مثال هاى زىر با آنها آشنا مى شوىد.
مثال 6: برنامه اى بنوىسىد که شمارهٔ ىک ماه را بگىرد و تعداد روزهاى آن را نماىش دهد.

فرم طّراحى شده، کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
Dim x As Integer  
x = Val)Text1(  
Select Case x  
Case 1 To 6  
Label2=“31 days“  
Case 7 To 11  
Label2=“30 days“  
Case 12  
Label2=“29 days“  
Case Else  
Label2=“ invalid number“  
End Select  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Show“  
Command2.Caption = ”Exit“  
Text1=““  
Label 1 = ”Enter number of month“  
Label2=““  

End Sub  

مثال 7: برنامه اى بنوىسىد که ىک عدد را بخواند و آن را تعىىن عالمت کند.
کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
Dim Num As Integer  
Num = Val)Text1(  
Select Case Num  
Case Is>0  
Label1.Caption=“Positive“  
Case Is<0  
Labell.Caption=“Negative“  
Case Else  

الف ــ فرم طرّاحى شده

ب ــ نتىجۀ اجرا

شکل  12ــ12
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Label1.Caption=“Zero“  
End Select  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Find sign“  
Command2.Caption = ”Exit“  
Text1 = ”“  
Label1 = ”“  
End Sub  

شکل  13ــ12

معادل حرفىنمره از 20
18≥N≥20

15≥N>18

12≥N>15

10≥N>12

0≥N>10

A

B

C

D

E

فّعالّىت 2
برنامه ای بنوىسىد که نام و نمرهٔ درس راىانهٔ ىک دانش آموز را بخواند و معادل حرفى آن را با پىغام مناسب 

مطابق جدول زىر نماىش دهد.

دستورات حلقه
همان گونه که در فصل قبل گفته شد، حلقه ىک ساختار کنترلى است که براى تکرار ىک ىا چند عبارت به کار مى رود. حلقه ها 

به طورکلّى مى توانند از دو نوع متفاوت باشند:
حلقۀ کنترل شده با شمارش:  حلقه اى است که تعداد دفعات تکرار آن از ابتدا مشّخص است و در واقع تکرار حلقه بستگى 

به مقدار ىک شمارنده دارد. وقتى شمارنده به مقدار مشّخصى رسىد، تکرار حلقه متوّقف مى شود.
براى کدنوىسى اىن نوع حلقه از دستور FOR ... NEXT استفاده مى کنىم.
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دستور FOR...NEXT: شکل کلّى اىن دستور چنىن است:

     yes 

مقدار دهى اّولّىه به 
شمارنده

   آىا شمارنده 
به مقدار نهاىى 

رسىده ؟

دستوراتى که باىد تکرار 
شوند

تغىىر شمارنده

no

 FOR مقدار اّولّىه    =      متغّىر شمارنده   TO   مقدار نهاىى    STEP   مقدار تغىىر شمارنده
        دستوراتى که باىد تکرار شوند

 NEXT    متغّىر شمارنده         

شکل  14ــ12

مثال 8: برنامه اى بنوىسىد که شمارش معکوس 10 تا 1 را انجام دهد و در پاىان، پىغام »Fire« را نماىش دهد.
کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
For i=10 To 1 Step -1  
Print i;  
Next i  
Print ”Fire“  
End Sub  
Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Start“  
Command2.Caption = ”Exit“  
End Sub  

 اگر مقدار تغىىر شمارنده، 1 باشد، مى توان از نوشتن آن صرف نظر کرد. 
 درصورتى که مقدار نهاىى، کمتر از مقدار اّولىه باشد، مقدار تغىىر شمارنده 

باىد ىک عدد منفى باشد.
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مثال 9: برنامه اى بنوىسىد که اعداد زوج بىن 0 و 100 را تولىد کرده و مجموع آنها را نماىش دهد.
کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
Dim i As Integer, sum As Single  
sum=0  
For i=2 To 100 Step 2  
sum=sum+i  
Next i  
Label1.Caption=“Sum is“ & Str)sum(  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Form1.Caption=“Sum of even 0 to 100“  
Label1.Caption=““  
Command1.Caption=“show“  
Command2.Caption=“Exit“  
End sub  

مثال 10: برنامه اى بنوىسىد که جدول ضرب 1 تا 5 را نماىش دهد.
کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
Rem  اىن برنامه جدول ضرب 1 در 5 را نماىش مى دهد  
Dim i As Integer, j As Integer  
For i=1 To 5

For j=1 To 5
Print i*j,

         Next j
         Print       

Next i  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Display“  
Command2.Caption = ”Exit“  
End Sub  

شکل  15ــ12

شکل  16ــ12
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فّعالّىت 3
برنامه ای بنوىسىد که تعداد دروس و نمرات مربوط به هر درس ىک دانش آموز را بخواند و معّدل دانش آموز 

را نماىش دهد.

تا زمانى که کاربر، کلمٔه عبور »dana« را وارد  برنامه اى بنوىسىد که ىک »کلمٔه عبور« از کاربر درىافت کند.  مثال 11: 
نکرده، برنامه تکرار شود و درصورتى که کلمٔه عبور »dana« وارد شد، پىغام »Welcome« را نماىش دهد. کد برنامه و نتىجٔه اجرا 

چنىن است:
Private Sub Command1_Click()  
 Dim    x    As   String  
x=InputBox)”Enter your password“,“Get password“(  
While x <> ”dana“  
x=InputBox)”Enter your password“, ”Get password“(  
Wend  
Label1.Caption = ”Welcome“  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Get password“  
Command2.Caption = ”Exit“  
Label1.Caption = ”“  
End Sub  

الف

ب

ج
شکل  17ــ12

دستوراتى که باىد 
تکرار شوند

yes

noعبارت منطقى
While      عبارت منطقى

                       Wend     دستوراتى که باىد تکرار شوند

حلقۀ کنترل شده با رخداد: در اىن نوع حلقه تعداد دفعات تکرار از ابتدا مشّخص نىست و بستگى بـه رخداد خاّصى  دارد و 
تا زمانى که آن رخداد روى نداده است تکرار مى شود.

براى کدنوىسى اىن نوع حلقه دستورات مختلفى در وىژوال بىسىک وجود دارد. ىکى از اىن دستورات While...Wend است.
دستور While...Wend:شکل کلى اىن دستور چنىن است:
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فّعالّىت 3 
برنامه ای بنوىسىد که قىمت تعدادی کاال را بخواند. اىن عمل را تا زمانى تکرار کند که کاربر قىمت کاال را »صفر« 

وارد کند. در پاىان،   مجموع قىمت کاالها را نماىش دهد.

خطاىابى برنامه
همان طور که در بخش ىازدهم خواندىم، آزماىش برنامه و ىافتن اشتباهات احتمالى آن، ىکى از مراحل فراىند برنامه نوىسى است.

اشتباهات برنامه نوىسى به دو دسته تقسىم مى شوند. اشتباهات دستورى و اشتباهات منطقى.
 اشتباه دستورى1، ىعنى عدم رعاىت قواعد زبان برنامه نوىسى؛ به طور مثال، در زبان برنامه نوىسى وىژوال بىسىک، دستورالعمل 

”Wile...Wend“ نادرست است و شکل درست آن ”While...Wend“ است.

 اشتباه منطقى2، زمانى رخ مى دهد که منطق برنامه غلط باشد. به عبارت دىگر اشتباهات منطقى، اشتباهات موجود در الگورىتم 
برنامه است. حّتى گاهى برنامه،بدون پىغام خطا اجرا مى شود ولى خروجى مورد  نظر تولىد نمى شود.معموالً ىافتن اىن اشتباهات بسىار 

مشکل است. 

a را به صورت a+b/c بنوىسد،خطاى منطقى رخ مى دهد. b
c
+ براى مثال، اگر برنامه نوىس عبارت 

روش هاى مختلفى براى ىافتن و رفع هر دو نوع اشتباه وجود دارد.برخى از آنها عبارت اند از:
استفاده از برنامه هاى مترجم؛ مى دانىد که برنامٔه مترجم، برنامٔه نوشته شده را از زبان برنامه نوىسى به زبان ماشىن ترجمه مى کند. 

مترجم، هنگام ترجمٔه برنامه، اشتباهات دستورى را مشّخص کرده و در هر مورد پىغام مناسبى به برنامه نوىس مى دهد.
ىافتن  براى  برنامه  آن که همٔه اشتباه هاى دستورى تصحىح شدند،  از  نمونه روى راىانه؛ پس  با داده هاى  برنامه  آزماىش 

اشتباه هاى منطقى آزماىش مى شود. داده هاى نمونه، طورى انتخاب مى شوند که همٔه حالت هاى خاّص برنامه را آزماىش کند.
 آزماىش برنامه توّسط گروهى از کاربران؛ پس از انجام مراحل فوق، برنامه در اختىار گروهى از کاربران قرار مى گىرد تا آن 
را به صورت آزماىشى اجرا کنند. مزىّت اىن کار اىن است که ىک کاربر، ممکن است به اشکالى برخورد کند که برنامه نوىس پىش بىنى 

نکرده باشد.

1. Syntax Error                2.  Semantic Error
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ــ برخى از قابلّىت ها و دستورات کلّى ىک زبان برنامه نوىسى عبارت اند از:
1ــ نگهدارى و آدرس دهى انواع داده ها

2ــ عملّىات روى داده ها
3ــ توابع

4  ــ دستورات ورودى و خروجى
5  ــ دستورات کنترلى

ــ برخى از انواع داده ها در وىژوال بىسىک عبارت اند از: عددى، رشته اى، تارىخ و بولىن.
ــ متغّىر، نامى براى محلّى از حافظٔه راىانه است که داده در آن قرار مى گىرد.

ــ عملگرهاى رىاضى موجود در وىژوال بىسىک عبارت اند از: Mod و \ و ^ و / و * و – و + 
ــ توابع، برنامه هاى از پىش نوشته شده اى هستند که برنامه نوىس مى تواند از آنها در برنامٔه خود استفاده کند.

ــ هر عملى که کاربر براى برقرارى ارتباط با برنامه انجام مى دهد، ىک روىداد نامىده مى شود.
ــ اّولىن قدم در تهّىٔه برنامه در وىژوال بىسىک، طّراحى فرم است.

ــ وىژوال بىسىک داراى ىک پنجره براى طّراحى فرم است که برنامه نوىس مى تواند ابزارها و عناصر گرافىکى مورد 
نىاز را روى آن قرار دهد.

ــ چند نمونه از عناصر مورد استفاده در وىژوال بىسىک عبارت اند از: دکمٔه فرمان، برچسب و جعبٔه متن که در 
جعبه ابزار قرار دارند.

ــ هر فرم ىا عنصر موجود در آن داراى مشّخصه هاىى است که در پنجرٔه »مشّخصات« (properties) قابل تنظىم اند.
ــ پس از طّراحى فرم،الزم است برنامه نوىس براى ارتباط عناصر با ىکدىگر،کد مربوط به روىدادهاى پىش بىنى شده 

را بنوىسد.
ــ دستور Print براى نماىش اطاّلعات خروجى به کار مى رود.
ــ عنصر Label براى نماىش ىک متن روى فرم به کار مى رود.

ــ تابع)  ( InputBox براى درىافت داده از کاربر به کار مى رود.
ــ خطى از برنامه که با REM ىا آپاستروف (  , ) شروع شود شامل توضىحات برنامه است و در اجراى برنامه اثرى ندارد.

ــ عنصرTextBox  براى ورود داده هاى رشته اى استفاده مى شود.
ــ دستور If...Then براى کدنوىسى ساختار انتخاب به کار مى رود.

ــ درصورتى که تعداد انتخاب ها، بىش از دو مورد باشد، از دستور Select Case استفاده مى شود.
ــ حلقه ها براى تکرار ىک ىا چند دستور به کار مى روند و بر دو نوع اند:

   1ــ حلقٔه کنترل شده با شمارش که تعداد دفعات تکرار آن از ابتدا مشّخص است.
   2ــ حلقٔه کنترل شده با ىک رخداد که تعداد دفعات اجراى آن از ابتدا مشّخص نىست و بستگى به ىک رخداد 

خاص دارد.
ــ دستور For...Next براى کدنوىسى حلقه هاى کنترل شده با شمارش به کار مى رود.

ــ دستور While...Wend براى کدنوىسى حلقه هاى کنترل شده با رخداد به کار مى رود.

صه
خال
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1ــ عبارت هاى زىر را با ساختار وىژوال بىسىک بنوىسىد.
                    Z=8X2-2X+1 (ج                         Y=(A+B)(C+B) (ب                               X=uv(u+v) (الف

a) (د b)
Y

a b
+

=
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2ــ اولوىّت انجام عملّىات را در عبارات زىر تعىىن کنىد:
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3ــ حاصل هر ىک از عبارت های محاسباتی زىر را به دست آورىد.
الف)  1^7+3/3-5*2    ب)  6-3^2*4          ج)  1-9/3-5+3^2-7                د)  5-15^2*5
4ــ برنامه اى بنوىسىد که دو عدد را بخواند و درصورتى که عدد دوم صفر نباشد، خارج قسمت صحىح تقسىم 

عدد اّول بر دوم را نماىش دهد و در غىر اىن صورت پىغام “not defined” را ظاهر کند.
5ــ برنامه اى بنوىسىد که تارىخ تولّد کاربر را به صورت »روز، ماه، سال« درىافت کند و سّن او را به صورت 

»روز، ماه، سال« نماىش دهد.
6ــ برنامه اى بنوىسىد که ضراىب ىک معادلٔه درجه دوم را بخواند و رىشه هاى آن را محاسبه کرده و نماىش دهد.

7ــ برنامه اى بنوىسىد که شمارٔه روز هفته را بخواند و نام آن روز را نماىش دهد.
8ــ برنامه اى بنوىسىد که با درىافت مبلغ حقوق ىک کارمند، مالىات آن را با استفاده از جدول زىر به دست آورد.

ــ تا 800,000 تومان معاف
ــ تا 000,000, 2تومان، %10 به ازاى مازاد

ــ از 000,000, 2تومان به باال %12 به ازاى مازاد 
9  ــ برنامه اى بنوىسىد که ىک عدد چهار رقمى را بخواند و مقلوب آن را نماىش دهد. (مثال: مقلوب 1234 

مى شود 4321)
10ــ برنامه اى بنوىسىد که مضارب دو رقمى عدد 3 و تعداد آنها را نماىش دهد.

11ــ خروجی برنامه زىر چىست؟
sum=0
FOR    I=5 to 1 step -1
             k=I^2
             sum=sum+k
NEXT   I
Print sum

12  ــ برنامه اى بنوىسىد که نام و درجه حرارت 10 شهر را بخواند و درجه حرارت گرم ترىن شهر و سردترىن 
شهر را همراه نام آنها نماىش دهد.

13ــ برنامه ای بنوىسىد که دو عدد درىافت کند. حاصل جمع ، حاصل ضرب و حاصل تفرىق دو عدد را نماىش 
دهد (فرم مناسب طراحی شود).

پرسش و تمرین
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فّعالّىت های تکمىلى

بخش اّول
ــ دربارٔه راىانه هاى نسل پنجم تحقىق کنىد.

بخش دوم
ــ با رجوع به راهنماى استفاده از دو وسىلٔه خاص، وىژگى ها و خصوصّىات هر راهنما (مانند نحؤه استفاده از 
وسىله و سادگى آن، استفاده از تصاوىر، ذکر مشّخصات فّنى، عىب ىابى، نحوهٔ درىافت خدمات پس از فروش و غىره) 

را بىان کنىد و نقاط ضعف و قدرت دو راهنما را برشمرده، با هم مقاىسه کنىد. 

بخش سوم
1 ــ نقش ارتباطات را در شغل آىندٔه خود بررسى کنىد. 

2 ــ در مورد وساىل ارتباطى بى سىم تحقىق کنىد. 
3 ــ در سىستم اطاّلعاتى دانش آموزان کشور (سىستم دانا) ضرورت هاى ارتباطات و تبادل اطاّلعات را بررسى 

کنىد. 
4 ــ در صورتى که امکان ارتباط با شبکٔه اىنترنت مدرسٔه خود را دارىد، پهناى باند و نوع پروتکل آن را بررسى 

کنىد. آىا هنگامى که به اىنترنت مّتصل هستىد سرعت ارسال و درىافت داده ها به اندازٔه پهناى باند فوق است؟ 
5 ــ شبکٔه راىانه اى سازمان آموزش و پرورش منطقه ىا استان خود را بررسى کرده و نوع شبکه و کاربردهاى 

آن را مشّخص کنىد. 
6ــ دربارٔه WiMax تحقىق کنىد.

بخش چهارم
1 ــ برخى از شرکت ها از دفاتر خود به صورت اشتراکى استفاده مى نماىند. نحؤه کار به اىن شکل است که عّده اى 
از کارمندان در سه روز هفته از دفتر مورد نظر استفاده مى کنند و در سه روز دىگر جاى خود را به گروه دىگرى مى دهند. 
در طّى چند روزى که کارمندان از دفتر استفاده نمى کنند مى توانند در منزل به کار خود ادامه دهند و با استفاده از امکانات 

ارتباطات و اىنترنت و از طرىق راىانه با دفتر در ارتباط باشند. 
به نظر شما اىن نحؤه کار کردن، چه مزاىا و معاىبى نسبت به روش سنّتى دارد؟ چه مزاىا و معاىبى براى کارفرماىان 

و کارمندان دارد؟ 
2ــ دربارهٔ ىکى از مراکزى که امکان دست ىابى از راه دور (Telnet) را فراهم مى کنند، تحقىق کنىد.
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3ــ نمونه اى از اىنترانت و اکسترانت داخلى بىابىد و دربارٔه آن توضىح دهىد.
4 ــ در مورد ىک نمونه از نرم افزارهاى راىج firewall تحقىق کنىد و قابلّىت هاى آن را شرح دهىد.

5  ــ دربارٔه چند نمونه موتور جست وجو تحقىق کنىد.

بخش پنجم
1ــ با درنظرگرفتن ىکى از شاخه هاى علوم دربارهٔ تأثىر راىانه در آن رشته تحقىق نماىىد.

2ــ تأثىر وىروس هاى راىانه اى را در اتالف وقت و هزىنه بررسى کنىد.
3ــ دربارٔه انواع وىروس ىاب هاى جدىد و قابلّىت هاى هر کدام تحقىق کنىد.

4ــ دربارهٔ موضوعات زىر تحقىق کنىد:
e-book الف) کتاب الکترونىکى ىا

Virtual School ب) مدرسٔه مجازى ىا
e-commerce ج) تجارت الکترونىکى ىا

e-banking د) بانکدارى الکترونىکى
 5 ــ دربارهٔ تأثىر نانوتکنولوژى در ساخت راىانه هاى جدىد تحقىق کنىد.

6  ــ دربارٔه انواع برنامه هاى مخّرب و عملکرد آنها تحقىق کنىد.
7  ــ چه شىوه هاىى براى حفاظت راىانه در برابر انواع برنامه هاى مخّرب مى توان به کار برد؟

8  ــ نقش راىانه در شغل آىندٔه شما چىست؟
9  ــ صنعت تولىد نرم افزار، مّدت هاست که با مشکل تکثىر غىرقانونى نرم افزار مواجه است. با ارائٔه فىلم هاى 

سىنماىى بر روى دىسک هاى DVD و CD، صنعت سىنما با مشکل مشابهى روبه رو شده است.
آىا اىن مشکل قابل کنترل است؟ دالىل خود را ذکر کنىد.

بخش ششم
1ــ مشّخصات راىانه هاى مدرسٔه خود را از نظر نوع و سرعت CPU، ظرفّىت حافظٔه RAM و نوع و تعداد 

درگاه ها بررسى کنىد.
2ــ دربارٔه بردهاى Dual CPU و رىزپردازنده هاى Dual Core تحقىق کنىد. 

3ــ فرض کنىد مى خواهىد راىانٔه شخصى خود را ارتقاء دهىد؛ با استفاده از دفترچٔه راهنماى برد اصلى، هرىک 
از موارد زىر را بررسى کنىد:

الف) برد اصلى راىانٔه شما چه رىزپردازنده هاىى را پشتىبانى مى کند؟
ب) چه کارت هاى توسعه اى را مى توان بر روى برد اصلى نصب کرد؟

ج) حافظٔه RAM سىستم را تا چه اندازه مى توانىد افزاىش دهىد؟
د) نوع و ظرفىت حافظٔه RAM را مشّخص کنىد. 

4 ــ دربارٔه انواع حافظٔه RAM و ROM، سرعت، نحؤه عملکرد و کاربرد آنها تحقىق کنىد.
5 ــ دربارٔه سرعت انواع درگاه ها تحقىق کنىد.
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بخش هفتم
1ــ وساىل چند کاره اى وجود دارند که به تنهاىى به جاى چند وسىله به کار مى روند. براى مثال، برخى از اىن 
دستگاه ها قابلّىت هاى متفاوتى چون پوىش کردن، ارسال و درىافت نمابر، کپى کردن و چاپ کردن دارند. محاسن و معاىب 

اىن وساىل چند کاره را در مقاىسه با وساىلى که هرکدام براى ىک کار خاص ساخته شده اند، بىان کنىد.
2ــ دربـارٔه سىستم هـاى تشخـىص صدا ١، انواع آنها، نحؤه عملکرد و محدودىّت هاى آنها مطالبى را گردآورى 

نماىىد.
3ــ دربارٔه وساىل ورودى و خروجى بى سىم (wireless) تحقىق کنىد.

4ــ دربارهٔ وساىل ورودى حسگر (Sensors) تحقىق کنىد.
5  ــ دربارٔه صفحه کلىد مجازى تحقىق کنىد.
6 ــ دربارٔه صفحه نماىش لمسى تحقىق کنىد.

بخش هشتم
1 ــ دربارٔه دىسک هاى Blu-Ray تحقىق کنىد.

2ــ دربارٔه انواع دىسک هاى سخت و وىژگى هاى آنها تحقىق کنىد.
3ــ مشّخصات حافظه هاى جانبى مورد استفاده در راىانه هاى مدرسٔه خودتان را بررسى کنىد.

4ــ دربارٔه نحؤه ذخىره سازى و حذف اطاّلعات در حافظه هاىFlash  تحقىق کنىد. 

بخش نهم
 Multimedia و Disk Defragmenter، Movie Maker 1ــ دربارهٔ کاربرد و نـحـوهٔ عملکرد بـرنامـه ها ى کمکى

Player تحقىق کنىد. 

ـ  دربارٔه نسل هاى زبان هاى برنامه نوىسى تحقىق کنىد. 2ـ
ـ دربارٔه برنامه نوىسى شى ء گرا و برنامه نوىسى وىژوال تحقىق کنىد. 3  ـ

بخش دهم
1ــ با در نظرگرفتن شغل مورد عالقٔه خود، دربارٔه انواع برنامه هاى کاربردى مربوط به آن تحقىق کنىد.

2ــ ىکى دىگر از برنامه هاى کاربردى عمومى، مدىرىّت اطاّلعات شخصى2 ىا )PIM( است. دربارٔه اىن برنامه ها و 
وىژگى هاى آنها اطاّلعاتى جمع آورى کرده و در کالس ارائه دهىد. 

3ــ ىک برنامٔه گرافىکى را از نظر نوع کاربرد و امکانات آن بررسى کنىد. 
4ــ ىکى از برنامه هاى کاربردى را که در زمىنٔه تولىد فىلم ىا انىمىشن به کار مى روند، بررسى کنىد. 

5   ــ ىکى از برنامه هاى کاربردى مدىرىّت بانک هاى اطاّلعاتى را بررسى کنىد.
ـ  ىکى از برنامه  هاى کاربردى از مجموعٔه نرم افزارهاى Office، نرم افزار OneNote است. دربارٔه امکانات  6 ـ

آن تحقىق کنىد.

   Personal Information Manager ــVoice Recognition systems   2 ــ1
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بخش دوازدهم
1ــ عملکرد توابع و عناصر زىر را بررسى کنىد.

MsgBox  )   ( الف) تابع
CheckBox ب) عنصر

OptionButton  ج) عنصر
Mid )  (, Left)  (, Right)  (, InStr)  (, String)  (, Replace)  (   د) توابع رشته اى

 LoadPicture )  (  هـ) تابع
   Image , PictureBox  و) عناصر

2ــ نحؤه عملکرد برنامٔه Crystal Report در تهّىٔه گزارش چاپى از اجراى برنامٔه وىژوال بىسىک را بررسى کنىد.
3ــ عملکرد متغّىرهاى اندىس دار ( آراىه ها ) را در V.B.بررسى کنىد.
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واژه نامه 

Analog   20  آنالوگ
Application Software                                          ٭16           نرم افزار کاربردى
Arithmetic - Logic Unit 52  واحد حساب و منطق
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) 29   خط اشتراکى دىجىتالى نامتقارن
Attach 30  ضمىمه
Band width 22  پهناى باند
Barcode reader 62  کدخوان
Basic  Input-Output System 74  کنترل وساىل ورودی و خروجی
Beginner’s All-purpose Symbolic 107  )بىسىک( زبان برنامه نوىسى همه منظوره براى مبتدىان
Instruction Code (BASIC)   
bit 14   بىت
bit per second (bps) 22  تعداد بىت در ثانىه
Buffer 54  حافظٔه مىانگىر
Bus 56  گذرگاه
Byte 14  باىت
Cache 54  حافظٔه سرىع
Case 51   محفظٔه راىانه
Cathode - Ray Tubes 63  المپ اشعٔه کاتدى
Central Processing Unit 51  واحد پردازندٔه مرکزى
Character 15   کاراکتر
Chip 51  تراشه
Client 24  سروىس گىرنده
Coaxial Cable 21  کابل هم محور
Command Driven Interface 76  رابط دستورى
Communication devices 20  وساىل ارتباطى

٭ شمارٔه صفحه اى که واژٔه مورد   نظر براى اّولىن بار در اىن کتاب آمده است.
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Compact Disk 70  لوح فشرده
Computer 4  راىانه
Computer - Aided Design (CAD) 40  طّراحى به کمک راىانه
Computer - Aided Manufacturing (CAM) 40  تولىد به کمک راىانه 
Control Structures 97   ساختارهاى کنترلى
Control Unit 52  واحد کنترل
Copyright 45  حّق نشر
Custom Software 86  برنامٔه کاربردى سفارشى
Customer Premises Equipment (CPE) 28  تجهىزات مربوط به تنظىمات واىمکس
Data 7  داده
Data Base Management  88  مدىرىّت بانک هاى اطاّلعاتى
Decode 52  رمزگشاىى
Defragment 78  ىکپارچه سازى
Desktop 9  مىزکار
Desktop Publishing 82  نشر رومىزى
Digital 20  دىجىتال
Digital Video/Versatile Disk (DVD) 70  دىسک وىدىو/ چندمنظورٔه دىجىتالى 
Digital Video Interface 57  رابط وىدئوىی دىجىتالى
Disk Drive  70  دىسک گردان
Documentation 92  مستندسازى
Domain Name System (DNS) 30  سىستم نام گذارى محدوده
Dot Per Inch(DPI) 65  نقطه در اىنچ
Dots 64  نقاط تشکىل دهندٔه متن و تصوىر در چاپ
Download 32  دانلود
Drag & Drop 79  کشىدن و رها کردن
Driver 56  نرم افزار راه انداز
E - Citizen  86  شهروند الکترونىکى
E - government 41  دولت الکترونىکى
Electronic Commerce 41  تجارت الکترونىکى
Electronic Mail /E-mail 29  پست الکترونىکى
Ergonomics 46   ارگونومىکس
Event 111  روىداد
Expansion Cards 54  کارت هاى توسعه
Expansion Slots 54  شىارهاى توسعه
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External Hard Disk 69  دىسک سخت خارجی
Extranet 36  اکسترانت
fiber optic cable 21  کابل فىبر نورى
field 88  فىلد
file 15  پرونده
File Transfer Portocol (FTP)  32  )پروتکل ارسال پرونده( اف تى پى
Firewall 36  دىوار آتش
Flash Memory 70  حافظٔه فلش
Floppy Disk 68  دىسک نرم
Flowchart 93  نمودار گردشى
Full-duplex Communication 23  ارتباطات تمام دوطرفه
Function 111  تابع
Global Positioning System (GPS) 44  سىستم تعىىن موقعّىت جهانى
Graphical User Interface (GUI) 76  رابط گرافىکى
Hacker / Cracker 45  متجاوز به حرىم راىانه اى
Half- duplex Communication 23  ارتباطات نىمه دوطرفه
Hard Disk 69   دىسک سخت
Hardware 15  سخت افزار
Head 64  هد
Head phone 65  گوشى
High - Definition Multimedia Interface 57  رابط چند رسانه ای با کىفىت باال
Home Page 32  صفحٔه آغازىن
Hyper Link(Link) 32   فوق پىوند )اتّصال
Hyper Text Markup Language (HTML) 33  زبان نشانه گذارى صفحات وب
Hyper Text Transfer Protocol 34  پروتکل انتقال فوق متن
Icon 76  آىکون
IDentification (ID)   28  شناسه
Information and Communication 18                                                                                                                                                                                                                                                         فّناوری اطاّلعات و ارتباطات
 Technology (ICT)  
Input devices 15  وساىل ورودى
Index 34  فهرست
Information 7  اطاّلعات
Inkjet Printer 64  چاپگر جوهرافشان
Interactive 85  تعاملى

)
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Internal Hard Disk 69  دىسک سخت داخلی
Internet Service Provider (ISP) 28  ارائه کنندٔه سروىس  اىنترنت
Internet 27  اىنترنت
Intranet 35  اىنترانت
Laptop 10  راىانٔه کىفى
Light Emitting Diode 64  صفحه نماىش ىا دىود درخشان
Light pen 62  قلم نورى
Liquid Crystal Display (LCD) 64  صفحه نماىش کرىستال ماىع
Live Disk 78  دىسک زنده
Local Area Network (LAN) 24  شبکٔه محلّى
Maindframe Computers 8  راىانه هاى بزرگ
Maintenance 92  تعمىم و نگهدارى
Metropolitan Area Network (MAN) 24  شبکٔه شهرى
Microcomputer 8  رىزراىانه
Microwave 21  ماىکرووىو
Microcontroller 8  رىزکنترل کننده
Microprocessor 51  رىزپردازنده
Modem 20  مودم
Modular Programming 101  برنامه نوىسى پىمانه اى
Module 101  پىمانه
Motherboard(Main board) 51  بُرد اصلى
Mouse 61  ماوس
Multimedia 42  چند رسانه اى
Network Operating System (NOS)  24  سىستم عامل شبکه
Node 24  گره
Notebook 10  نوت بوک
Object 112  شیء
Online 19   آمادٔه کار
Open Source 77  متن باز
Output devices 15  وساىل خروجى
Password 28  کلمٔه عبور
Personal Computer (PC) 8  راىانٔه شخصى
Personal Information Manager (PIM) 133   مدىرىّت اطاّلعات شخصى
Pixel 63  نقاط نورانى صفحه  نماىش



139

Plotter 65  رّسام
Plug & Play 56  نصب و استفاده
Pointer 61  اشاره گر
Port 56  درگاه
Portable Computer 9  راىانٔه قابل حمل
Presentation Graphic 89  ارائٔه گرافىکى مطالب
Procedure 13   روىّه
Processing 7   پردازش
Project Management 84  مدىرىّت پروژه
Properties 112  مشّخصات
Protocol 23  پروتکل
Proxy Server 36  سروىس دهندٔه پراکسى
Pseudocode 93  شبه کُد
Random Access Memory (RAM) 53  حافظه با دست ىابى تصادفى
Read Only Memory (ROM) 53  حافظه فقط خواندنى
Record 88  رکورد
Recovery 78  بازسازى
Remark 117  توضىح
Reference 85  مرجع
Reserved Word 109  کلمٔه رزرو شده
Robot 40  ربات
Scanner 62  پوىش گر
Search Engine 34  موتور جست  و جو
Secondary storage 15  حافظٔه جانبى
Sector 68  قطاع
Semantic Error  128  اشتباه منطقى
Sensor 61  حسگر
Server 24  سروىس دهنده
Simplex Communication 23  ارتباطات ىک طرفه
Simulation 43  شبىه سازى
SmartPhone 10  تلفن همراه هوشمند
Software 15  نرم افزار
Speaker 65  بلندگو
Spreadsheet 87  صفحه  گسترده
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Social Network 33  شبکه اجتماعی
Structured Programming 101  برنامه نوىسى ساخت ىافته
Super Computers 8  ابر راىانه
Syntax Error 128  اشتباه دستورى
System Software 16  نرم افزار سىستم
System Unit 50  واحد سىستم
Tablet 10  تبلت
Telecommunication Network 31  دستىابى از راه دور
Telnet 31  دستىابى از راه دور
Topology 24  پىکربندى
Track 68  شىار
Uniform Resource Locator (URL) 33  مشّخص کنندٔه منحصر به فرد منبع
Upload 32  آپلود
User guide 14  راهنماى کاربر
User Interface 76  رابط کاربر
Video Conference 43  وىدئو کنفرانس
Virtual School 42  مدرسٔه مجازى
Virtual Reality 83  واقعّىت مجازى
Voice mail 43  پست صوتى
Voice Recognition System 133  سىستم تشخىص صدا
Web 32  وب
Web Authoring Program 82  برنامٔه کاربردى اىجاد صفحات وب
Web Browser 33  مرورگر وب
Webcam 43  دوربىن تحت وب
Weblog 32 وبالگ
Web Pages 32  صفحات وب
Web site 32  وب ساىت
Wide Area Network (WAN) 25  شبکٔه وسىع
Word Processor 87  واژه پرداز
Working Memory 53  حافظهٔ کارى
World Wide Web 32  تار جهان گستر وب
World Wide interoperability for Microwave Access 28  واىمکس
Zip 78  فشرده سازى
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توضىح    صفحه   معادل فارسى واژه
OnLine

Signal

Analog

Digital

IP Address

TCP/IP

Upload

Download

(hyper) Link

Web Site

HTML

HTTP

Proxy

Robot

آماده به کار 

سىگنال

قىاسى

رقمى
ــ

ــ

ــ
بارگذارى
اتّصال

وب ساىت

زبان نشانه گذارى 
صفحات وب

پروتکل انتقال فوق متن

پراکسى
ربات

19

20

20

20
24

24

32
32
32

32

33

34

36
40

هنگامى که به راىانٔه مرکز ارائه کنندٔه سروىس اىنترنت مّتصل مى شوىد، Online هستىد. 
به راىانه مّتصل است،  مانند چاپگر روشن و  هم چنىن هنگامى که ىک وسىلٔه جانبى 

Online است.

ارسال  براى  مى توان  آن  از  که  فرکانس  ىا  جرىان  ولتاژ،  مانند  الکترىکى  کمّىت  هر 
اطاّلعات استفاده کرد.

سىگنالى که قدرت ىا مقدار آن به طور پىوسته تغىىر مى کند؛ در مقاىسه با سىگنالى که از 
واحدهاى گسسته )مانند اعداد دودوىى 0 و 1( تشکىل شده است. اىن اصطالح براى 

هر وسىله اى که با اىن نوع سىگنال کار مى کند نىز به کار مى رود.
سىگنالى که از واحدهاى گسسته )مانند اعداد دودوىى 0 و 1( تشکىل شده است. 

  IP هر ىک از راىانه هاى موجود در ىک شبکٔه راىانه اى با آدرس منحصر به فردى که
نامىده مى شود، مشّخص مى گردد؛ براى مثال، 10.10.1.1 مى تواند آدرس IP ىک 

راىانه باشد. 
پروتکلى استاندارد براى ارتباط راىانه هاى موجود در ىک شبکه است که قابلىت هاىى 
براى تفکىک و تماىز اطاّلعات جهت ارسال به راىانه هاى موجود در شبکه را دارد.

ارسال کردن فاىل از ىک راىانه به راىانٔه دىگر.
درىافت کردن فاىل از ىک راىانٔه دىگر.

همان  در  است  ممکن  که  سند  ىا  ىک صفحه   ،)URL( منبع  ىک  آدرس  به  ارتباط 
سروىس دهنده ىا سروىس دهندٔه دىگرى باشد.

ىک  جانبى  حافظٔه  در  که  آن ها  با  مرتبط  پرونده هاى  و  وب  صفحات  از  گروهى 
سروىس دهندهٔ وب قرار دارند. عمدتاً صفحاتى که در ىک وب     ساىت قرار دارند دربارٔه 
با ىکدىگـر   )hyperlink( اتّصال ها  از طرىق  ىا چند موضوع خاص مى باشند و  ىک 
مرتبط اند. هر وب ساىت داراى ىک صفحٔه آغازىن )Homepage( است که در واقع 

صفحٔه ورودى آن وب ساىت است.
با استفاده از کد HTML، شىؤه قالب بندى و صفحه آراىى صفحات وب و نحؤه ارتباط 

با صفحات دىگر تعىىن مى شود.
پروتکل مورد استفاده براى انتقال درخواست ها از ىک مرورگر به ىک سروىس دهندٔه 

وب و بازگرداندن اطاّلعات از سروىس دهندٔه وب به مرورگر درخواست کننده.
راىانه ىا نرم افزارى که ارتباط شبکٔه داخلى با اىنترنت را کنترل مى کند.

ىک سىستم راىانه اى که مى تواند بدون دخالت مستقىم انسان عملّىات فىزىکى و محاسباتى 
انجام دهد. اىن ماشىن ها متناسب با ورودى، از خود عکس العمل نشان داده و تغىىراتى در

مفاهىم
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توضىح    صفحه   معادل فارسى واژه

Automation

Multimedia

Cracker

Crack

Hacker

Chip

Decode 

Puls

MHz

Plug & play

CRT

(Cathod Ray Tube)

LCD 

(Liquid Crystal Display)

Disk drive

Diagnostics

 BIOS  (Basic Input 

/Output System)

اتوماسىون 

چند رسانه اى
متجاوز به حرىم راىانه

دست ىابى غىر مجاز
رخنه گر

تراشه

رمزگشاىى

پالس
مگاهرتز

وصل کن و استفاده کن

المپ اشعه کاتدى

صفحه نماىش 
کرىستال ماىع

دىسک گردان

برنامه عىب ىاب

سىستم کنترل
 ورودى / خروجى

40

42
45

45
45

51

52

52
52
56

63

64

70

74

74

محىط اطراف خود اىجاد مى نماىند.
استفاده از سىستم هاى الکترونىکى و مکانىکى براى انجام خودکار کارها و حذف ىا 

کاهش دخالت انسان.
ترکىب متن، صدا، گرافىک، نّقاشى متحّرک و فىلم.

شخصى که از طرىق گذشتن از اقدامات امنّىتى ىک سىستم راىانه اى، به طور غىرقانونى 
به آن دست ىابى پىدا مى کند.

دست ىابى غىرقانونى به اّطالعات ىک سىستم راىانه اى ىا استفاده از منابع آن.
شخصى که از تخّصص راىانه اى خود براى کارهاى غىرمجازى مانند دست ىابى به 

سىستم هاى راىانه اى و برنامه ها و داده ها استفاده مى کند.
قطعه اى از سىلىکون که تعداد زىادى از عناصر مدارى مّتصل به هم مانند ترانزىستورها 

و مقاومت ها، روى آن تعبىه شده اند.
خارج کردن اطاّلعات از حالت رمز. واحـد کنترل در ىک رىزپردازنده، دستورالعمل ها 

را رمزگشاىى مى نماىد تا بتواند آن ها را اجرا کند.
ىک سىگنال گذرا که معموالً کوتاه و منقطع است.

ىک مىلىون هرتز. هرتز واحد اندازه گىرى فرکانس ىا تناوب است.
به طورکلى اشاره دارد به قابلّىت ىک سىستم راىانه اى براى پىکربندى خودکار وساىلى 

که به آن اضافه مى شوند. 
صفحه نماىش به کار رفته در دستگاه تلوىزىون معمولى که تشکىل شده است از ىک 
المپ خالٔ و ىک ىا چند تفنگ الکترونىکى که با شعاع الکترونىکى خود سطح درونى 
المپ را به صورت افقى جارو مى کنند. سطح درونى المپ از موادى پوشىده شده 

است که با برخورد الکترون از خود نور ساطع مى کند.
در اىن نوع صفحه نماىش از کرىستال ماىع استفاده مى شود.کرىستال ماىع، ىک ترکىب 
ماىع با ساختار مولکولى قطبى است و تحت تأثىر ىک مىدان الکترىکى، مولکول هاى 
آن تشکىل ىک آراىش شفاف را مى دهند که مى تواند نور عبورى را پوالرىزه کند.

ىک وسىلٔه جانبى که براى خواندن و نوشتن دىسک هاى مغناطىسى و نورى از آن 
استفاده مى شود.

برنامه هاى کوچکى که در حافظٔه ROM قرار دارند و قسمت هاى مختلف سىستم، مانند 
حافظٔه RAM، دىسک خوان ها، صفحه کلىد و غىره را در زمان روشن شدن سىستم 
آزماىش مى کنند تا از اتّصال آن ها به سىستم و کار صحىح آن ها اطمىنان حاصل کنند.
و  دارند  قرار   ROM حافظٔه  در  که  ضرورى  دستورالعمل هاى  از  مجموعه اى 
سىستم عامل براى برقرارى ارتباط با سخت افزار به آن ها نىاز دارد. در واقع، اىن 

دستورالعمل ها سخت افزار را به سىستم عامل معرفى مى کنند. 
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توضىح    صفحه   معادل فارسى واژه
User Interface

effects 

Data Base 

Record

Field

رابط کاربر
جلوه هاى وىژه

بانک اطاّلعاتى

رکورد

فىلد

76
82

88

88

88

قسمتى از برنامه که با کاربر در تعامل و ارتباط است.
جلوه هاى صوتى و تصوىرى که به ىک متن، تصوىر ىا فىلم در حىن پردازش افزوده 

مى شوند.
ىک فاىل داده به صورت جدولى متشّکل از رکوردها همراه با مجموعه اى از عملّىات 

براى جست و جو، مرتّب کردن و غىره.
مجموعه اى از فىلدهاى مرتبط به هم که حاوى اطاّلعات مشّخصى دربارٔه ىک فرد 

ىا شئ هستند.

خىابان هفده شهرىور …تهران64/12/25محمد    مهدىحمىداحمد پور

ىک رکورد
                                              

ىک واحد مجّزا از اطاّلعات در ىک رکورد که شامل ىک وىژگى ىا مشّخصه  ى خاص 
از موضوع رکورد است. 
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