
1

پودمان اول: کلیات 

پودمان اول

كليات

قرن حاضر به شدت زیرسایۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و یافته های نوظهور آن 
است. افزایش روزافزون اطالعات، نیاز به دسته بندی مناسب و بازیابی سریع و دقیق 
آن را اجتناب ناپذیر کرده است. مشاغل و کسب و کارهای مختلفی در حوزۀ فناوری 
اطالعات و ارتباطات پدید آمده و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. در این 

پودمان به برخی از وجوه این حوزه خواهیم پرداخت.               
شایستگی هایی که در    این پودمان کسب می کنید:

ـ تحلیل ضرورت وجود رایانه 
ـ تحلیل مقدماتی اجزای یک رایانه
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كليات

در جدول زیر بنویسید که در طول روز از رایانه چه استفاده هایی می کنید.

شرح استفاده از رايانهرديف

1

2

3

امروزه رایانه در بیشتر جنبه های زندگی مانند آموزش، کار  وکسب، سرگرمي، سفر و... نقش بسزایي دارد.امروزه برای 
انسان ها سرعت و کیفیت انجام کارها اولویت دارد و سبب شده است که استفاده از رایانه ها اجتناب ناپذیر باشد. 

تعریف رایانه
دانا یک مجله قدیمی را ورق می زد. نوشته های زیر توجهش را جلب کرد. او کنجکاو شد و متن زیر را به پدرش 
ایران آن را به عنوان مغز  به  از ورود رایانه  پدرش توضيح داد که قبل  الکترونيک است نشان داد.  که مهندس 

الکترونيکی می شناختند.

 نام کامپیوتر در   ایران از سال 1341 استفاده می شد که از واژه التین Compute به معنی محاسبه کردن 
گرفته شده است. در دو دهه اخیر واژه رایانه جایگزین واژه کامپیوتر شده است.

برنامه داده ها را دریافت،  برنامه کار می کند.  نام  رایانه دستگاهی است که بر اساس مجموعه دستوراتی به 
ذخیره و دست کاری کرده، به اطالعات قابل بهره برداري شامل اعداد، متن، تصویر، صدا، فیلم یا سیگنال های 

الکترونیکی تبدیل می کند.

فعاليت 
كالسی
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تاریخچه رایانه 
استفاده  شمارش  براي  خود  انگشتان  از  اولیه  انسان هاي 
شکل گیری  موجب  شمارش،  به  انسان  نیاز  می کردند؛ 
اولین  پیدا کرد.  اهمیت  آن  نقش  تدریج  به  و  محاسبه شد 
وسیله ای که بشر در این زمینه از آن کمک گرفت چوب خط 
برای  چرتکه  جمله  از  مشابهی  ابزارهای  زمان  گذر  در  بود. 
انجام محاسبات به کار گرفته شد. فقط۶۰ سال فاصله زمانی 
بین دو تصویر  شکل2 وجود دارد، ۶۰ سال بعد صنعت رایانه 

چگونه خواهد بود؟

فيلم
فیلم »تاریخچه رایانه«

كاربردهاي رایانه
دانا عضو انجمن تحقيق و پژوهش مدرسه است. گروه آنها می خواهد ایده اي برای ارائه در استارت آپ دانش آموزي 
طرح کند. با توجه به اینکه رشته آنها شبکه و نرم افزار رایانه است، مسئول پژوهش مدرسه از آنها خواست در رابطه 

با فناوري هاي نوین و کاربردهاي رایانه تحقيق کنند. 

پس از مشاهده فیلم، مزیت رایانه های امروزی نسبت به رایانه های نسل قبلي را بنویسید.

شکل 2ـ رايانه در گذر زمان

شکل 1ـ رايانه های قديم و جديد

فعاليت 
كالسی

به طور کلی به هر نوع وسیله محاسباتی رایانه گفته می شود. چرتکه یکی از ساده ترین و اولین رایانه هاست.
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كاربرد رايانه در حمل و نقل 
امروزه ارتباط با فواصل دور از طریق وسایلي مانند تلفن 
بسیار  ماهواره اي  سیستم هاي  به کارگیري  و  اینترنت  و 
بین  از  ارتباط هاي مستقیم  لزوم  ولی  است  آسان شده 
نرفته است. پیشرفت در تمامي سیستم هاي حمل ونقل 
راه آهن، دریایي، هوایي و دیگر وسایل  از جاده اي،  اعم 
حمل و نقل بر پایه استفاده مناسب از رایانه بوده است 

)شکل 3(. 

كاربرد رايانه در آموزش
استاد دانشگاه چند لوح فشرده و نشانی چند تارنمای آموزشي را به این تيم پژوهشي داد تا مطالب آن را ببينند. دانا 
پيشنهاد داد که با توجه به هزینه های زمانی و مالی مالقات حضوری برای جلسات بعدی از طریق ویدیو کنفرانس 

و یا شبکه هاي اجتماعي با استاد در تماس باشند. 

یکی از کاربردهای مهم رایانه به کارگیری آن در آموزش است. 
الکترونیکی  آموزش  مختلف  روش های  از  نیز  ما  کشور   در 
و… علمي  مراکز  دانشگاه ها،  مدارس،  در   ،)E-Learning(
استفاده می شود  )شکل 4(.  در تولید برنامه های آموزشی استفاده 
از محتواهاي چند رسانه ای )Multi Media( شامل متن، صدا، 

تصویر، فیلم و پویانمایی امر آموزش را بهبود می بخشد. 

دانا و اعضای تیم تحقیقاتي می خواهند برای کسب اطالعات تخصصي با یکي از اساتید دانشگاه جلسه اي 
داشته باشند. یکي از اعضای تیم پیشنهاد می دهد که با استفاده از یک نرم افزار تلفن همراه، تاکسي 

بگیرند. به نظر شما این پیشنهاد چه فایده اي دارد؟ آیا در شهر شما تاکسي اینترنتي فعال است؟ 

در مدرسه یا منزل از رایانه جهت آموزش الکترونیکي چه استفاده هایی می کنید؟

فعاليت 
كالسی

فعاليت 
كالسی

شکل 4ـ به كارگيری رايانه در آموزش

شکل 3ـ كاربرد رايانه در حمل و نقل جاده ای
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در مورد خانه های هوشمند )شکل 5( و ارتباط آن با شهر الکترونیک تحقیق کنید و نتیجه را در کالس 
ارائه دهید.

پژوهش

كاربرد رايانه در شهر الکترونيک
مدارک  جمله  از  هوشمند  ملی  کارت 
است.  استارت آپ  در  ثبت نام  برای  الزم 
در نتيجه دانا برای دریافت آن به سامانه 
و  مراجعه  هوشمند  ملی  کارت  نام  ثبت 
الکترونيکی  به صورت  را  نام  ثبت  مراحل 
دنبال کرد. این کار چه مزایایی نسبت به 

ثبت نام حضوری دارد؟ 
شهر الکترونیک شهری است که شهروندان 
می توانند خدمات شهری مورد نیاز خود را 
به صورت برخط )online( از سرویس های 
خصوصی  بخش  سازمان های  و  دولتی 
دریافت کنند. به این ترتیب دیگر نیازی به 
حرکت فیزیکی شهروندان برای دسترسی 
خصوصی  نهادهای  و  دولت  خدمات  به 

نیست    .

كاربرد رايانه در پزشکی
در یکي از لوح هاي فشرده، تصاویر زیر براي دانا جالب بود. تصاویر را براي دوستانش نيز فرستاد. 

ج( نمايش عالئم حياتي بيمار به وسيلة رايانهالف( جراحي از راه دور به كمک رايانه ب( استفاده از رايانه در مواقعي كه 
تشعشعات براي انسان ضرر دارد.

شکل 5ـ خانه هوشمند

شکل 6ـ كاربرد رايانه در پزشکی
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در زندگي روزمره از رایانه چه استفاده هایی می شود؟ جدول را تکمیل کنید.

عنوان كاربردحوزه كاربرد

آزمون آنالین ـ تارنمای مدرسه

تاکسی اینترنتی

رسانه های جمعی

نرم افزار پردازش های آماری مسابقات مانند میزان دویدن ورزشکاران ـ تعیین فاصله
نرم افزار تشخیص انگشت با توپ در مسابقات والیبال و نقطه فرود توپ در زمین 

نرم افزارهای گردشگری 

تجارت

)e-prescribing( نسخه الکترونیک پزشک

نسخه الکترونیکی 

دولت

پزشکي

اثرات رایانه بر محيط زیست 
»حركت به سمت صنعتی شدن بايد هوشمندانه باشد وگرنه ممکن است به محيط زيست آسيب برساند.« 
این جمله اي بود که یکي از معلمان به دانا و گروهش گفت و آنها را به فکر فرو برد تا در این باره اطالعات بيشتري 

کسب کنند. 

     شکل 8 ـ Data center های گوگل روي يخ های قطبی فنالندشکل 7ـ زباله هاي الکترونيکي  

فعاليت 
كالسی
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می شود.  اطالق  استفاده،  غیرقابل  الکترونیکی  قطعات  یا  دستگاه ها  به   ،)E  ـWaste( الکترونیکی  زباله های 
برخی از آنها شامل مواد خطرناک مانند سرب و جیوه هستند )شکل 7( و برای سالمت انسان و محیط زیست 
مضرند. این زباله ها بیشتر غیرقابل تجزیه بوده و در محیط زیست باقی می مانند. امروزه با گسترش استفاده از 

گوشی های هوشمند، رایانه و تبلت ها توجه به این آالینده های زیست محیطی افزایش یافته است.

فيلم
پویانمایی »دولت الکترونیک«

در محیط های اداری و سازمان ها، استفاده از سیستم های نامه نگاری بدون کاغذ )Paperless( به عنوان روشی 
نوین، به جریان کار سرعت می بخشد و می توان یک نامه را حتی از یک شهر به شهر دیگر به سرعت ارسال 

کرد و عالوه بر کاهش هزینه ها و افزایش سرعت، از آلوده شدن محیط زیست نیز جلوگیری کرد.

)Green Computing( رایانش سبز
از  استفاده  یعنی  سبز  رایانش  است.  صنایع  زیستی  آلودگی  خطرات  کاهش  راه هاي  از  یکي  سبز  رایانش 
رایانه و منابع آن به صورت سازگار با محیط زیست. به این معنی که هم در چرخه تولید، هم  زمان استفاده 

و هم در برخورد با زباله های الکترونیکی تولید شده کمترین آلودگی 
ساخت  به  قادر  دانشمندان  مثال  برای  شود.  ایجاد  زیست محیطی 
ترانزیستوری از نانو الیاف سلولز شده اند که عالوه بر قیمت ارزان و قابل 
حمل بودن، به راحتی در طبیعت تجزیه شده و با محیط زیست سازگار 
طبیعی،  محیط  در  ترانزیستور  کردن  رها  با  اینکه  جالب  نکته  است. 
تبدیل  استفاده  قابل  و  امن  کودهای  به  و  کرده  تجزیه  را  آن  قارچ ها 

می کنند.

در کشور ما نیز چند شرکت در زمینه بازیافت زباله های الکترونیکی فعالیت می کنند. نخستین کارخانه بازیافت 
الکترونیک کشور در مشهد زباله های الکترونیکی مانند تلفن همراه و رایانه های مستعمل را به پسماندی شامل 

طال، مس، قلع و سرب تبدیل می کند و برای مصارف صنعتی به چرخه تولید باز می گرداند.

در رابطه با چند شرکت که محصوالت قابل بازیافت تولید و عرضه می کنند، تحقیق کنید.
پژوهش

استفاده از رایانه چه اثرات مثبتی بر محیط زیست دارد؟
كنجکاوي

شکل 9ـ رايانش سبز
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اجزای رایانه
هر رایانه از دو جزء اصلي سخت افزار و نرم افزار تشکیل 
شده است و متناسب با کاربرد آن، از سخت افزارها و 

نرم افزارهاي متفاوتي استفاده می کند.
شامل  فیزیکی  اجزای  از  مجموعه ای  به  سخت افزار: 
قطعات الکترونیکی و الکترومکانیکی گفته می شود که 

یک رایانه را می سازد.
نرم افزار: به مجموعه ای از برنامه ها و داده ها می گویند 

که تعیین می کنند رایانه چه عملی را انجام دهد.

سخت       افزار
قابل  و  فیزیکي  که  رایانه  قسمت  هر  به 

لمس باشد، سخت افزار گفته می شود.
امروزی  رایانه های  تمام  ساخت  الگوی 

معماری فون نویمان است1. 

سخت افزار رایانه شامل چهار واحد اصلی است: پردازش مرکزی ـ ورودی ـ خروجی ـ حافظه

)Central Processing Unit( 1ـ واحد پردازش مركزی
ما انسان ها تقریباً همیشه در ذهن خود در حال پردازش هستیم. عمل پردازش به وسیله مغز انجام می شود. 
رایانه روی داده های ورودی پردازش انجام می دهد و آنها را به واحد خروجی ارسال کرده و واحد خروجی، آن 

را نمایش می دهد. مغز رایانه واحد پردازشگر مرکزی )CPU( نام دارد.

1ـ این معماری برای اولین بار در سال 1۹45 در گزارشی به قلم ریاضی دان مجارستانی، جان فون نویمان توضیح داده شد. 

شکل 10ـ معماری فون نويمان برای سخت افزار رايانه 

Input
Device 

Control Unit

Memory Unit

Arithmetic/Logic Unit  Output
Device

Central Processing Unit
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بخش های اصلی واحد پردازش مرکزی عبارت اند از:
 واحد محاسبه و منطق )ALU(: وظیفه تجزیه و 
تحلیل و اجرای دستورات را در CPU بر عهده دارد و 
عملیات ریاضی مانند جمع، تفریق و عملیات منطقی 

مانند اعمال مقایسه ای را انجام می دهد.
 واحد كنترل: بر عملکرد واحدهای رایانه نظارت 
می کند و عمل هماهنگی و هدایت واحدهای رایانه و 
کنترل جریان انتقال داده ها بین واحدهای رایانه را بر 

عهده دارد.
داده های  که  موقتی  حافظه   :)Register( ثبات   
در حال پردازش )CPU( در آن قرار می گیرد. واحد 

محاسبه و منطق و کنترل با آن در ارتباط هستند.

هر یک از دستگاه های زیر یک نوع رایانه هستند. به کمک هم گروهي خود جدول را کامل کنید.

شرح پردازش )فعاليت(نام دستگاه

ساعت مچی هوشمند

تلفن همراه

عینک گوگل

در معماری فون نویمان، CPU به صورت هم زمان یک کار را پردازش می کند )پردازش تک هسته اي(. این 
معماري به تدریج گسترش پیدا کرد و تولیدکنندگان پردازنده به فکر ساخت CPUهایی افتادند که داراي 
چند قسمت پردازشي باشند تا هر کدام بتوانند نقش یک CPU مستقل را ایفا کرده و یک کار را پردازش 

کنند )پردازش چند هسته اي(. 

شکل 11 ـ بخش های اصلی واحد پردازش مركزی

یکي از شاخص های تعیین سرعت رایانه، سرعت CPU است. 
يادداشت

فعاليت 
گروهی
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دانا قصد دارد گزارشي صوتي از تحقيقاتشان را ضبط کرده و براي استاد راهنما بفرستد. او با چه دستگاه هایي 
می تواند این کار را انجام دهد؟ اگر بخواهد پرونده صوتي را گوش کند، به چه امکاناتی نياز دارد؟ 

2ـ واحد ورودی
واحد ورودي به آن دسته از سخت افزار رایانه گفته می شود که وظیفۀ انتقال داده را از سوی کاربر یا حسگر 

به رایانه دارند.

با هم گروهي خود نوع داده هایي را که هر یک از دستگاه هاي شکل 12 دریافت می کنند مشخص کنید.

3ـ واحد خروجی 
واحد خروجي به آن دسته از سخت افزار رایانه گفته می شود که وظیفۀ انتقال اطالعات را از رایانه به کاربر یا 

هر دستگاه دیگري دارند.

رایانه برای دریافت داده ها از واحد ورودي استفاده می کند. داده ها می توانند از نوع صدا، متن، تصویر 
و... باشند.

يادداشت

شکل 12ـ دستگاه های ورودی

فعاليت 
گروهی

صدا

تصوير

سيگنال الکترونيکی

متن
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1 در شکل 13 چه دستگاه خروجی دیده می شود؟
 hard copy و soft copy 2 خروجی صفحه نمایش و خروجی چاپگر چه تفاوتی باهم دارند؟ منظور از

چیست؟
3 چه دستگاه هاي ورودي یا خروجي دیگري می شناسید. کاربرد آنها را بنویسید.

4 آیا دستگاهي را می شناسید که هم ورودي و هم خروجي باشد؟

كاربردورودي/خروجينام دستگاه

رسام

وب کم

هدست

شکل 13ـ چاپ خروجی رايانه روی كاغذ

فعاليت 
كالسی
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)port( درگاه
دانا براي راه اندازي رایانه جدیدی که دوستش خریداري 
کرده بود به منزل او رفت. کوشا تعدادي کابل و سيم هاي 
کابل ها  اتصال  برای  دانا  بود.  داده  قرار  ميز  روي  مختلف 
کوشا را این طور راهنمایي کرد: »به شکل کابل ها نگاه کن 

و آنها را پشت کيس و به درگاه متناظرش متصل کن.«

رایانه دارای مجموعه ای از درگاه ها )ports( برای اتصال 
رایانه  به  خارجی  دستگاه های  و  جداشدنی  رسانه های 

است. 

1 کابل هاي متصل به کیس رایانه خود را بررسي 
نام  و  کنید  شناسایي  را  درگاه ها  انواع  و  کرده 
متصل   14 شکل  درگاه هاي  به  که  دستگاه هایي 

می شوند را بنویسید.
2 درگاه های یک رایانه قابل حمل را با یک رایانه 

رومیزی مقایسه کنید.

كنجکاوي

1 انواع درگاه هاي ویدئو پروژکتور کالس خود را به کمک هم گروهی خود شناسایي کرده و با تکمیل 
جدول کاربرد آنها را با هم مقایسه کنید.

2 کدام درگاه براي اتصال رایانه کارگاه به ویدئو پروژکتور مناسب تر است؟ چرا؟

شکل 14ـ درگاه های كيس

1

3

456

7

10

8

9

2

شکل 15ـ درگاه های ويدئو پروژكتور

LAN Connector
HDMI Input

MONITOR Input
COMPUTER 1 Input

COMPUTER 2 Input Security Slot
Audio Output (Variable)

VIDEO  Input
Audio 2 Input (for VIDEO)

Audio 1 Input (for COMPUTER)

AC IN Terminal SERIAL Input

فعاليت 
گروهی
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ويژگيورودي/خروجي ـ نوع دادهنام درگاه

HDMIاتصال به رایانهورودي تصویر و صدا

DVI ورودي تصویر

VGA ورودي تصویر

MONITOR

COMPUTER

AUDIO

LAN

کاربردهای دیگر دانگل را در جدول زیر بنویسید.

توضيحاتكاربردنوع دانگل

HDMI دانگل های

قفل های سخت افزاری

مودم 

به همراه ماوس کوشا، یک قطعه کوچک است که او از دانا در مورد آن سؤال 
می کند.

دانگل )Dongle( یک قطعه سخت افزاری است که به رایانه متصل می شود تا 
بعضی نرم افزارهای خاص بتوانند با ضریب امنیت باالتر اجرا شوند)شکل1۶(.

نوعی از آنها با اتصال به درگاه USB می توانند دستگاه های مختلف مانند 
ماوس و صفحه کلید و... را به صورت بی سیم به رایانه متصل کنند.

شکل 16ـ دانگل ماوس

كنجکاوي
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دانا و کوشا پس از راه اندازی رایانه متوجه شدند که ماوس و صفحه کليد کار می کند ولی نمی توانند از چاپگر 
استفاده کنند. چرا؟

برخي از دستگاه های جانبی رایانه، قابلیت اتصال و اجرا )plug & play( دارند؛ بدین معني که سخت افزار 
پس از اولین اتصال به رایانه به صورت خودکار و بدون انجام تنظیمات توسط کاربر شناسایی می شود. بیشتر 
سیستم عامل های جدید با فناوری plug & play سازگاری دارند و می توانند سخت افزار جدید را شناسایی و 
در صورت نیاز به صورت خودکار نصب کنند. سخت افزارهایی از جمله ماوس، صفحه کلید و دیسک های سخت 

SATA این قابلیت را دارند. 
و  دستورات  یکسری  به  نیاز  دهند  انجام  درست  را  خود  وظایف  بتوانند  اینکه  برای  سخت افزارها  برخي 
استاندارد های قابل فهم برای رایانه دارند که به صورت یک پرونده نصبی روی سیستم نصب می شوند و به آن 

راه انداز )driver( می گویند.

 )Hot plugging( تقریباً تمامی وسایلی که دارای حافظه فلش هستند، برای ارتباط با رایانه از رابط اتصال گرم
استفاده می کنند. اتصال گرم به این معناست که کاربر می تواند وسیله دارای حافظه فلش را هنگام روشن 
بودن رایانه به آن متصل کند و نیاز نیست رایانه را خاموش کرده یا راه اندازی مجدد کند. یکی از معمول ترین 

درگاه های اتصال گرم، درگاه USB است. 

وقتی حافظه فلش خود را به رایانه متصل می کنید، آیا می توانید بالفاصله از آن استفاده کنید؟ چرا؟

وضعیت شناسایی سخت افزارهای زیر را به کمک هم گروهی خود مشخص کنید و دلیل آن را بنویسید.

 نوع سخت افزار
توضيحاتوضعيت شناسايی

Hot plugNot PnP

ماوس
صفحه کلید با دکمه های مالتي مدیا

صفحه نمایش
دیسک سخت خارجی

مودم

کارت صدای داخلي

کارت صدای خارجي

تلفن همراه

كنجکاوي

فعاليت 
گروهی

Not PnP مخفف Not Plug and Play است.
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برای انجام هر یک از عملیات زیر از کدام سخت افزار ورودی یا خروجی کمک می گیرید؟

سخت افزارعمليات

یک فیلم ببینید.

صدای دوست خود را ضبط کنید.

یک نقاشی بکشید.

یک موسیقی را به وسیلۀ رایانه پخش کنید.

قبض تلفن همراه را چاپ کنید.

یک نامه برای دوست خود تایپ کنید.

عکس خود را برای شرکت در یک مسابقه ارسال کنید.

4ـ واحد حافظه
به این تصویر نگاه کنید. اولین نکته ای که به ذهن شما می رسد چیست؟

جریانی که اتفاق می افتد مربوط به مرور حافظه است. در حافظه ما این 
به وسیله  آرامگاه،  نام حافظ نقش بسته است. در واقع تصویر  به  تصویر 
چشم دریافت و به مغز ارسال می شود. مغز شما این جریان دریافت داده 
را پردازش می کند و برای بیان واژه آرامگاه حافظ شیرین سخن، از حافظه 

کمک می گیرد و آن را بیان می کند. 
اکتفا  حافظه  به  ما  که  همان طور  دارد.  حافظه  انسان  مانند  هم  رایانه 
نمی کنیم و اطالعات ضروری مثل شماره تلفن، نشانی و موارد مشابه را با 
کمک ابزارهای گوناگون مانند کاغذ، نوار ضبط صوت و... به صورت دائمی 
نگهداری می کنیم؛ رایانه هم می تواند برای ثبت و نگهداری اطالعات از 

انواع حافظه استفاده کند.

دانا در حال استفاده از تبلت است که شارژ آن تمام می شود. هنگامی که مجدد تبلت را شارژ و روشن می کند 
متوجه می شود برنامه ای که در حال استفاده از آن بوده، بسته شده است. علت را از پدر خود می پرسد پدر پاسخ 

می دهد که:

رايانه دو نوع حافظه دارد: حافظه اصلی و حافظه كمکی 
حافظه اصلی: حافظه ای است که در صورت عدم وجود آن به هیچ عنوان نمی توان از رایانه استفاده کرد. اگر 
رایانه حافظه اصلی نداشته باشد شما هیچ تصویری را پس از روشن کردن رایانه، روی صفحۀ نمایش نخواهید 

دید. 

فعاليت 
كالسی

ـ داده    ورودی از چشم دريافت می شود.  شکل 17
بعد از پردازش انجام شده توسط مغز، خروجی 

چه خواهد بود؟
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انواع حافظه اصلی

Random Access Memory

Read Only Memory

 RAM
)َرم(

 ROM
)رام(

به محض  و  بوده  رایانه روشن است حاوی اطالعات  زمانی که  تا  این حافظه 
خاموش شدن رایانه اطالعات آن از بین می رود؛ به آن حافظه موقت، نامانا یا 

فّرار نیز می گویند.
برنامه ها، دستورالعمل ها و داده هایی در این حافظه قرار می گیرند که پردازشگر 

بخواهد بر روی آنها کاری انجام دهد.

هنگام خاموش شدن رایانه اطالعات این نوع حافظه از بین نمی رود و اطالعات آن مانا 
است.

اطالعات داخل   این   حافظه به وسیله کارخانه سازنده برد اصلی )Mainboard(1 نوشته 
می شود و برنامه های داخل آن به محض روشن شدن  رایانه اجرا می شوند. در این 
و  آزمایش  چگونگی  همچنین  و  رایانه  سخت افزار  ساختاری  تنظیمات  حافظه ها، 

راه اندازی قسمت های گوناگون قرار داده می شود.

اطالعات این حافظه فقط خواندنی است و پردازنده قادر به تغییر اطالعات این نوع 
حافظه نیست؛ و فقط می تواند اطالعات آن را بخواند.

پردازنده می تواند هم در این حافظه بنویسد و هم از آن بخواند به همین 
)Read-Write Memory( RWM   دلیل حافظه خواندنیـ  نوشتنی یا 

 نیز نامیده می شود.

حافظه 
نهان

ثبات

به صورت  را  پردازنده  نیاز  RAM و پردازنده است و اطالعات مورد  حافظه ای میان 
موقت در خود جای می دهد تا پردازنده بتواند به سرعت به آنها دسترسی داشته باشد.

برنامه ها  اجرای  به  بخشیدن  برای سرعت  که  است  پردازنده  حافظه ای سریع درون 
به کار می رود.

__________________________________________________________________________________
Motherboard 1ـ

Laptop

Desktop
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حافظه جانبی
در انواع مختلف حافظه اصلی جایی برای ذخیره دائمی اطالعات کاربر وجود ندارد؛ بنابراین به حافظه دیگری 
برای نگهداری اطالعات کاربر یا ذخیره دائمی اطالعات و همچنین نصب نرم افزارهای دلخواه، نیاز است که به 

آن حافظه جانبی می گویند. 
امروزه از انواع حافظه های جانبي مانند Flash Disk,SD Card, SSD, CD, DVD , Blu-Ray و... استفاده می شود.

دانا از طریق شبکه اجتماعي، فیلمي در رابطه با طرحشان براي کوشا می فرستد. کوشا به دلیل نداشتن 
حافظه کافي در تلفن همراهش، نمی تواند فیلم را ببیند و پیام زیر را براي دانا می فرستد.

اشکال جمله زیر را پیدا کرده و آن را تصحیح کنید.
»حافظه رم تلفن همراه من کم است و نمی توانم اطالعات زیادی در آن ذخیره کنم و باید یک رم 

خارجی تهیه کنم«.
.......................................................................................................................................................

كنجکاوي

فعاليت 
كالسی

RAM شکل 18ـ ارتباط حافظه نهان و ثبات با

نام هر حافظه را مشخص کنید.

.........................       .........................     .........................     .........................     .........................     .........................

عنوان پودمان
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اندازه گيری حافظه
دانا می خواهد محتوای لوح فشرده را در فلش خود کپی کند. 
در حين انجام این عمل با خطای شکل 19 روبه رو می شود و 
آن را به پدرش نشان می دهد. دانا متوجه می شود که حافظه 
فلش، گنجایش مورد نياز این عمل را ندارد ولی نمی داند چقدر 
از اطالعات موجود در فلش خود را باید پاک کند تا عمل انجام 

شود. 

حافظه های الکترونیکی از سلول هایی تشکیل شده است که محتوای آنها معادل صفر یا یک است. اصطالحاً 
به هر سلول حافظه بيت می گویند. بیت کوچک ترین جزء حافظه است. برای ذخیره کردن حروف و اعداد از 

واحدي به نام بايت استفاده می شود که هر بایت از 8 بیت مجاور هم به دست می آید. 
مثاًل حرف A در حافظه رایانه در 8 بیت کنار هم و به صورت زیر ذخیره می شود:

1۰۰۰۰۰1۰

جدول زیر واحدهای بزرگ تر از بایت را نشان می دهد.

اندازه به بايتبايت به توان 2معادلپيشوندنمادواحد

KBKilo1۰24B21۰1۰24کیلوبایت

MBMega1۰24KB22۰1۰24*1۰24مگابایت

GBGiga1۰24MB23۰1۰24*1۰24*1۰24گیگابایت

TBTerra1۰24GB24۰1۰24*1۰24*1۰24*1۰24ترابایت

 

چگونه می توانید در یافتن مقدار مورد نیاز حافظه برای کپی کردن به دانا کمک کنید؟

واحدهای بزرگ تر حافظه را از کتاب همراه هنرجو استخراج کنید و در جدول بنویسید.

كنجکاوي

كنجکاوي

شکل 19ـ پيام عدم وجود فضای كافی در حافظه
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برای تبدیل هر واحد به واحد بزرگ تر، آن عدد را بر 1۰24 یا 21۰ تقسیم می کنیم و برای تبدیل هر واحد به 
واحد کوچک تر آن عدد را در 1۰24 یا 21۰ ضرب می کنیم.

برای مثال در تبدیل 4 ترابایت به کیلوبایت، عدد 4 را سه بار در 1۰24 ضرب می کنیم. چون کیلوبایت سه 

4 TB = 4×1۰24×1۰24×1۰24 =4×23۰        
واحد کوچک تر از ترابایت است؛ بنابراین        

مشخصات حافظه های هر کدام از دستگاه های زیر را که در اختیار دارید در جدول زیر وارد کنید.

مقدار حافظهنوع حافظهنام دستگاه

تبلت

تلفن همراه

اصلی

جانبی داخلی

جانبی خارجی

لپ تاپ

رایانه شخصی

فعاليت منزل

مقايسه انواع حافظه 
زماني که دانا فيلم های لوح فشرده را می دید به این نکته پي برد که اگر فيلم را روي دیسک سخت رایانه 
کپي کند سریع تر اجرا می شود. این اتفاق را با پدرش در ميان گذاشت. پدر دانا توضيح داد که سرعت و 

ویژگی های حافظه های مختلف با هم متفاوت هستند.
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حافظه اصلی رایانه از جنس نیمه رسانا )الکترونیکی( است و در نتیجه، سرعت دسترسی به اطالعات موجود 
در آنها در مقایسه با انواع حافظه جانبی مانند دیسک سخت، لوح فشرده و فلش باالتر است، اما حافظه هایی 
مانند ثبات و حافظه نهان که به پردازنده نزدیک تر هستند، گران تر بوده و از ظرفیت کمتری برخوردارند و از 

سرعت دسترسی باالتری بهره می برند. 

به زیاد را نمایش می دهد، فلش سرعت و ظرفیت را  با توجه به جهت فلش ها که کم  در شکل 2۰ 
مشخص کنید. 

دسته بندی رایانه ها
از لحاظ قدرت پردازش، بزرگی و سرعت، رایانه ها به چهار دسته تقسیم می شوند؛ که به ترتیب، اندازه، سرعت، 

قیمت و تعداد پردازنده ها و تعداد کاربرانی که می توانند هم زمان از رایانه استفاده کنند کاهش می یابد.
 ابر رايانه )Super computer(: ابر رایانه ها، رایانه های بسیار بزرگی هستند که حافظه و قدرت پردازش 
تحقیقاتی  و  علمی  بزرگ  بسیار  پروژه های  و  هواشناسی  دفاعی،  فضایی،  امور  در  و  دارند  زیادی  فوق العاده 
استفاده می شوند. اولین ابر رایانه ایران در سال 138۰ به وسیلۀ محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق 

سریع دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بهره برداری رسید.

فعاليت 
كالسی

شکل 20ـ هرم حافظه

جزء شکل 21ـ يک ابر رايانه سريع كه  ايران  ابررايانه ساخت  آخرين  22ـ  شکل 
است. گرفته  قرار  دنيا  برتر  ابررايانه   500

register

cache

RAM

storage device type
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 رايانه های بزرگ )Mainframe computer(: در مراکز تجاری بزرگ، دانشگاه ها و برخی مراکز دولتی 
که حجم محاسباتی بسیار زیادی دارند استفاده می شوند. این رایانه ها مانند ابر رایانه ها می توانند به رایانه های 

دیگر سرویس دهند.

 رايانه كوچک )Minicomputer(: در مراکز تجاری، دانشگاهی و برخی مراکز دولتی که حجم محاسباتی 
متوسط دارند استفاده می شوند. نام جدید این دسته از رایانه ها، رایانه های میانه )Midrange( است.

 ريز رايانه )Microcomputer(: رایانه هایی که فقط یک یا دو پردازنده دارند و به دو صورت قابل حمل 
)portable( و غیرقابل حمل هستند.

انواع ریز رایانه
تقسیم  دسته  چند  به  پردازشی  قدرت  و  اندازه  ظاهر،  لحاظ  از  رایانه ها  ریز 

می شوند. بعضی از انواع آن را در ادامه بررسی می کنیم:
 رايانه های روميزی )Desktop(: برای کار در یک محل ثابت و بر روی میز 
)Personal Computer( PC طراحی شده و از برق شهری استفاده می کنند. به آنها 

هم گفته می شود.

شکل 23ـ رايانه بزرگ جديد

شکل 25ـ رايانه كوچک

شکل 26ـ رايانه روميزی

شکل 24ـ رايانه بزرگ قديمی
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تين كالينت )Thin client(: تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند محصوالت   
مانند  معمولی  رایانۀ  یک  سخت افزارهای  از  برخی  کنند،  عرضه  کوچک تری 

خنک کننده پردازنده، دیسک گردان لوح فشرده و... را تغییر داده یا حذف کردند.
مصرف برق پایین، اندازه کوچک، قیمت ارزان تر از جمله مزایای تین کالینت است.

 رايانه های كيفی )Laptop(: از لحاظ امکانات و نوع کار مثل رایانه های 
رومیزی هستند؛ ولی با باطری هم کار می کنند. این رایانه ها قابل حمل هستند. 
رایانه  یک  در  که  هستند  اجزایی  همان  دارای  کلی  به طور  کیفی  رایانه های 
رومیزی وجود دارد با این تفاوت که تا حد ممکن از وزن و اندازه آنها کاسته 
شده است. رایانه های کیفی دارای یک صفحه کلید سرخود هستند و به جای 
ماوس از یک صفحه لمسی استفاده می کنند اما می توان صفحه کلید و ماوس 

جداگانه نیز به آنها وصل کرد. 

با استفاده از گوشی های هوشمند   :)Smartphone( تلفن های هوشمند  
عالوه بر برقراری تماس تلفنی امکان دسترسی به اینترنت، سازمان دهی اطالعات 
تماس، ارسال نامه های الکترونیکی و پیام های متنی و بازی، و گرفتن عکس نیز 

وجود دارد.

 تبلت يا لوح رايانه )Tablet PC(: لوح رایانه ترکیبی از یک لپ تاپ و یک 
تلفن همراه است. تبلت از یک تلفن همراه، بزرگ تر است و به جای صفحه کلید 

از یک صفحه نمایش لمسی بهره می گیرد.

هستند  رایانه هایی   :)Wearable computers( پوشيدني         رايانه های 
استفاده  آن  از  راحتی  به  دست  از  کمک  بدون  و  می پوشند  را  آن  افراد  که 
می کنند. این رایانه ها کاربردهاي مختلفي دارند. ساعت هوشمند، کاله هوشمند 

نمونه هایی از این رایانه ها هستند.

)Embedded( رايانه های نهفته یا توكار 
می روند.  کار  به  دستگاه ها  از  بسیاری  کنترل  برای  امروزه  نهفته،  رایانه های 
مشخصه کلیدی این رایانه ها، طراحی اختصاصی برای انجام یک کار مشخص 
است و مهندسین طراح می توانند محصول را برای کاهش اندازه و قیمت، بهینه 

کنند. 

شکل 32ـ برد ماشين لباس شويی

Thin client شکل 27ـ 

 شکل 28ـ رايانه كيفی    

 شکل 29ـ تلفن هوشمند

شکل 30ـ تبلت

شکل 31ـ عينک گوگل
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و...  همراه  تلفن های  تبلت،  لپ تاپ،  مانند   )Mobile Device( سیار  ابزارهاي  از  همه گیر  استفاده  امروزه 
سبب شده که فناوری هاي جدیدتر و همراه با این ابزارها جهت ارتباط با محیط بیرون پدید آیند. استفاده 
از ارتباطات بی سیم و رادیویي، سامانه شناسایي با استفاده از فرکانس رادیویي، بارکد و کدهاي دوبعدي و... 
فناوری هایي هستند که طي آن تجهیزات سخت افزاری یا نرم افزاري قادر به خواندن، دریافت، تشخیص یا 

نگهداري داده ها به طور خودکار هستند. 

در رابطه با ارزان ترین رایانه جهان Raspberry Pi و کاربردهای آن تحقیق کنید.
پژوهش

براي هر یک از کاربردهاي زیر چه رایانه هایي را پیشنهاد می دهید.

Thin clientلپ تاپPCEmbeddedتلفن همراه

بازی با گرافیک باال

وب گردی

انجام کارهای گرافیکی

انجام کارهای اداری

خانۀ هوشمند

شبکه های اجتماعی

بازی های ساده 

فعاليت 
كالسی
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هر یک از تصاویر زیر چه کاربردي را نشان می دهند؟

.......................................................     ......................................................      .......................................................

       .......................................................     ......................................................     .......................................................   

.......................................................    ......................................................     .......................................................  

فيلم
فیلم » فناوری های ابزارهای سیار«

فعاليت 
كالسی
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نرم افزار 

دانا کليپي از مراحل آماده سازي طرحشان تهيه کرد. آن را براي رابط پژوهشي مدرسه فرستاد تا نظرش را جویا 
شود. ولي رابط پژوهشي پيام داد که نتوانسته است کليپ را اجرا کند. چرا؟

برای دیدن فیلم عالوه بر تجهیزات سخت افزاری مانند صفحه نمایش و بلندگو، به برنامه ای نیاز است تا فیلم 
را پخش کند. به این برنامه نرم افزار گفته می شود. کاربر از طریق نرم افزار با رایانه ارتباط برقرار می کند. برای 

انجام هر کاری در رایانه، برنامه یا نرم افزار مخصوص به آن نیاز است.

نرم افزار مجموعه ای از داده ها و برنامه ها است که کنترل و هماهنگی فعالیت های سخت افزاری رایانه و 
پردازش را بر عهده دارد. 

يادداشت

نرم افزارها به دو دسته تقسیم می شوند:

نرم افزار كاربردي
زمان پخش فیلم، کشیدن نقشه و یا رسم یک تصویر از نرم افزارهاي خاص استفاده می کنیم که برای انجام 

وظایف خاص، بر اساس نیاز کاربران، طراحی و تولید شده اند و به آنها نرم افزار کاربردی می گویند.
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QR Reader نرم افزار

کاربرد هر یک از نرم افزارهاي کاربردي زیر را بنویسید.

كاربردنام نرم افزارنماد نرم افزار

فعاليت 
كالسی

QR شکل 33ـ كد
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کدهای QR راهی سریع برای دسترسی به محتوا از طریق گوشی های هوشمند است؛ این برنامه ها به کاربر 
اجازه می دهد با پویش )Scan( کد مورد نظر و تبدیل آن به اطالعات معنی دار، به تحلیل محتوای رمزنگاری 
شده بپردازد. برای نمونه می توانید کد زیر را پویش کرده و به اطالعات موجود در آن، که نشانی اینترنتی 

تارنمای دفتر چاپ است، دسترسی پیدا کنید.

به  نیاز  و  بوده  الکتریکی  اجزای  هرگونه  فاقد   QR کدهای 
فناوری سخت افزاری خاصی ندارند. کدهای QR تنها نوعی 
و  چاپ شده  کاغذ  روی  که  است  سفید  و  سیاه  کدهای  از 
و  پویش  هوشمند  گوشی های  کمک  به  را  آن  می توان 

رمزگشایی کرد.
شکل 34ـ كد QR تارنمای اداره كل نظارت

 بر نشر و توزيع مواد آموزشی

چند نرم افزار کاربردی جدید به دوستان خود معرفی کنید.

كاربردنرم افزار

E - book reader

كنجکاوي

نرم افزار سيستمي
نرم افزارهاي سیستمي مدیریت رایانه را بر عهده دارند و واسطی بین کاربر و سخت افزار یا ماشین هستند. 
آن  از  کارهای خود  انجام  برای  نرم افزارها می توانند  دیگر  فراهم می کند که  را  نرم افزار سیستمی خدماتی 

استفاده کنند.
برنامه های راه انداز سيستم: اولین برنامه هایی که با روشن شدن رایانه روی سخت افزار اجرا می شوند تا 

رایانه را برای اجرای عملیات آماده کنند و عبارت اند از:
 برنامه عيب ياب )post(: قسمت های اصلی رایانه شامل حافظه و پردازشگر مرکزی را آزمایش می کند و 

اگر اشکالی در این قسمت ها باشد به وسیلۀ این برنامه اطالع داده می شود.

براي تارنمای مدرسه یا وبالگ خودتان کد QR درست کنید.
پژوهش
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 برنامه شناسايی دستگاه های ورودی و خروجی )BIOS(: شناسایی و راه اندازی دستگاه های ورودی و 
خروجی بر عهده این برنامه است.

 بارگذاری سيستم عامل )loader(: بخش های اصلی سیستم عامل به وسیلۀ این برنامه به حافظه اصلی 
منتقل می شود و تا رایانه روشن است در حافظه باقی می ماند.

سيستم عامل ها: مهم ترین نرم افزار سیستمی که بقیه نرم افزارها به وسیلۀ 
آن مدیریت می شوند، سیستم عامل نام دارد. سیستم عامل مجموعه ای از 
استفاده  مورد  رایانه  عملیات  کنترل  و  مدیریت  برای  که  است  برنامه ها 
می کند.  عمل  سخت افزار  و  کاربر  بین  واسط  عنوان  به  و  می گیرد  قرار 
و  می شوند  اعالم  سیستم عامل  به  رایانه  در  اجرا  برای  کاربر  دستورهای 
کاربر  اطالع  به  سیستم عامل  به وسیله  دستورها  اجرای  از  حاصل  نتایج 

می رسد)شکل35(.
انواع مختلفی  از      سیستم    عامل        به وسیله شرکت های مختلف تولید می شوند. 
Dos، Windows، Unix، Linux  و Macintosh نمونه ای از سیستم عامل های 

رایانه های شخصی هستند.

در رابطه با سیستم عامل های زیر تحقیق کرده و جدول را تکمیل کنید. با کدام سیستم عامل کارکرده اید؟
اگر سیستم عامل دیگري می شناسید در جدول اضافه کنید.

كاربردنام سيستم عامل

Windows 10

Androidَ
IOS

Mac OS

Unix

Linux

MS DOS

Solaris

Black berry

مترجم ها: برای اینکه بتوانیم به رایانه دستورات قابل فهم بدهیم تا اجرا کند باید از زبان ماشین استفاده کنیم 
که یادگیری آن برای انسان سخت و پیچیده است. به همین دلیل زبان هایی قابل فهم برای انسان اختراع 
شدند که به زبان محاوره ای نزدیک هستند. برای تبدیل این زبان ها به زبان ماشین مترجم ها به وجود آمدند.

فعاليت منزل

شکل 35ـ ارتباط سيستم عامل با كاربر، 
سخت افزار و نرم افزارهای كاربردی

كاربر

سيستم عامل
نرم افزارهای 

كاربردی

 سخت
 افزار
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مترجم نرم افزار سیستمی است که برنامه نوشته شده با یک زبان برنامه نویسی را به زبان قابل فهم برای 
ماشین تبدیل می کند.

يادداشت

در رابطه با چند زبان برنامه نویسی تحقیق کرده و کاربرد آنها را به طور مختصر بنویسید.

توضيحنام زبان برنامه نويسی
C#

PHP

Python

پژوهش

برنامه های WINDOWS10 در جدول زیر فهرست شده اند. با کمک هم گروهی خود جدول را کامل کنید.

كاربردسيستمی/كاربردينام نرم افزار جانبی
Cortana

Microsoft Edge
OneDrive

ضبط صدا
Windows Defender

کشیدن نقاشي
Notepad

کار با نقشه ها
Skype

Weather
Movie & TV

Photos

فعاليت
گروهی

برنامه های كمکی: برنامه های کمکی برای مدیریت سیستم به کاربر کمک کرده  و استفاده از رایانه را ساده تر می کنند. 
نرم افزارهای امنیتی و مدیریت حافظه نمونه هایی از برنامه های کمکی هستند.
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شرکت های تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات نرم افزاري، برنامه ها و نرم افزارهاي متعددي را با کاربردهاي 
مشابه یا متفاوت عرضه می کنند. جهت استفاده یا خریداري این نرم افزارها چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

........................................... 1
............................................ 2

در مورد اصطالحات زیر تحقیق کنید. 
 User friendly interface واسط کاربري کاربرپسند

free software نرم افزار رایگان
Proprietary software نرم افزار انحصاري

Shareware and Retail Softwareنرم افزارهای مشروط و نرم افزارهای جزئی

پژوهش

فعاليت 
كالسی

انتخاب نرم افزار مناسب
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تکاليف عملکردیعنوان پودمان
)واحد يادگيری(

استاندارد 
عملکرد

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقيق

پودمان اول 
كليات

1ـ تحلیل ضرورت 
وجود رایانه

ت افزاری و نرم افزاری رایانه
تحلیل عملکرد رایانه برپایه اجزای سخ

باالتر 
ازحد 
انتظار

ـ ارائه کاربردهای خاص و ابتکاري از رایانه در زندگی 
توسعه  و  زیست  محیط  حفظ  و  اجتماعی  و  فردی 

پایدار
اتصال یک سخت افزار  برای  انتخاب درگاه مناسب  ـ 

جدید با توجه به شاخص های سهولت به کارگیری
ـ انتخاب رایانه مناسب برای یک کاربرد مشخص 

3

2ـ تحلیل مقدماتی 
اجزا یک رایانه 
)سخت افزار و 

نرم افزار(

درحد 
انتظار

کاربرد  یک  در  خروجی  و  ورودی  دستگاه  انتخاب  ـ 
مشخص

ـ تحلیل کاربردهای رایانه و اثرات مثبت و منفی آن 
در زندگی فردی و اجتماعی

ـ رایانش سبز در محیط زیست 
لحاظ  از  خروجی  و  ورودی  دستگاه های  مقایسه  ـ 

کاربرد
ـ مقایسه درگاه های یک رایانه از لحاظ شکل اتصال ها 

و سهولت استفاده
شاخص های  بر اساس  حافظه  هرم  سطوح  تفکیک  ـ 
و  نوع  انتخاب  و  ظرفیت  و  اطالعات  مانایی  سرعت، 

حجم حافظه مناسب یک کاربرد مشخص 
ـ تحلیل ابزارهای سیار

ـ دسته بندی و مقایسه نرم افزارها بر اساس کاربرد 

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

ـ مقایسه نرم افزار و سخت افزار از نظر کاربرد در رایانه
ـ تشریح اجزا مدل فون نویمان

ـ دسته بندی و مقایسه رایانه ها از نظر قدرت پردازش، 
سرعت و اندازه 

مختلف  بخش هاي  در  رایانه  کاربردهاي  و  تعریف  ـ 
زندگي

1

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 2۰

جدول ارزشيابی پایانی


