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 سیستم  بررسی کلی سخت افزار   فصل اول

واحدی است که ما از طریق آن اطالعات را وارد سیستم می کنیم و مشهورترین واحدهای ورودی ،  واحد ورودی 

 است.و واحد خروجی استاندارد  مانیتور  صفحه کلید صفحه کلید و ماوس هستند.واحد ورودی استاندارد 

( می گردیم که در Process Unit) CPU Controlمی شود، دنبال پردازنده یا  Processingوقتی صحبت از 

واحد   .را  پرازش کند وارده  های Dataتعریف فانتزی مغز کامپیوتر گفته می شود و وظیفه ی آن این است که 

 خروجی هم اطالعاتی را که پردازش کردیم را به صورت های خواسته شده نشان می دهد.

 

کوچکترین واحد اطالعاتی د یا روی کاغذ پرینت می گیرد.برای مثال: اطالعات را در صفحه نمایش نشان می ده

. هر هشت بیت یک بایت  است که به عنوان واحد ذخیره صفر یا یک  بیت  نامیده می شود هر بیت دو حالت دارد ، 

 می شود.گفته   Wordهر شانزده بیت یا دو بایت یک به  سازی شناخته می شود.
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Multiples of bytes 

 

 دو مبنای

  واحد  مقدار

1024 kB kilobyte   

1024
2
 MB megabyte   

1024
3
 GB gigabyte   

1024
4
 TB terabyte   

1024
5
 PB petabyte   

1024
6
 EB exabyte   

1024
7
 ZB zettabyte   

1024
8
 YB yottabyte   

 

خطاهایی  مشهور است  شامل مرور  رخ داد ها  و     IPOکه به  ، Inputو  Processingو  Output(IPO)نکته: 

 است  که به هنگام رفع خطا باید بررسی شوند.

 توجه :

دیسک شوند.  Memoryکامپیوتر می تواند با برنامه ها یا داده ها کار کند، تا زمانی که این اطالعات وارد حافظه 

برنامه بتواند با آن ها کار کند باید  CPUمی کنند، اما قبل از این که  فراهم(ها حافظه ای درازمدت را ارائه )  درایو

 انتقال یابند.اصلی  به حافظه های الزم 

Case and Cooling 

Case ،کیس به بدنه کامپیوتر گویند ،cooling سیستم سرمایش، تهویه و خنک کننده را گویند.کیس های :

استفاده  Desktopها از کیس های  PCپیوتر یک سری اجزا دارند و به لحاظ سایز و اندازه متفاوتند. استاندارد کام

http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilobyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Terabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Petabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Exabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Zettabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Yottabyte
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می کنند که این گونه کیس ها، کیس های خوابیده هستند ولی کیس هایی که امروزه در بازار هستند کیس های 

tower  است که برای کامپیوتر نیاز هستند.یا ایستاده هستند. هدف عمومی کیس ها، قرار دادن اجزایی 

 

 

 Caseاجزای 

1- Power supply 220: منبع تغذیه: به زبان ساده کار اصلی آن تبدیل برقv  است. 11و  5به 
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1- CPUFan جهت خنک کردن :CPU ،heatsink . نیز همین کار را انجام می دهد 

3- CaseFan در خنک کردن های داخل کیس جهت درست کار کردن :Device .ها کاربرد دارد 

4- Motherboard ،اصلی ترین قطعه ی یک کامپیوتر است که روی آن کارت ها را اضافه می کنیم :CPU  را

 و .... RAMاضافه می کنیم، 

5- Optical Drives bays شامل :BlueRay ،DVDDrive  وCDDrive .هست 

 محلی که این دیوایس ها قرار می گیرند.

6- Hard Disk Drive bays جایی که :Hard .قرار می گیرد 

Field replaceable unit(FRU) یعنی اگر دیدیم که :Fan نویز دارد یا از کار افتاده باید جایگزین کنیم. دو ،

 هستند. 120mmو  80mmکیس داریم که در اندازه های  Fanنوع 
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Power Supplies: پس ولتاژهای الکتریکی نیاز دارندکه برای کار به انرژی  هستند تجهیزاتی کامپیوترها .

          تا ولتاژ مختلف استفاده می کنند،  1امپیوترها از کالکتریکی در اینجا مفهوم پیدا می کنند و در واقع 

 مستقیم DC -1: متناوب                 AC -1ما دو نوع ولتاژ داریم: 

صفر منطقی  2/4v-منطقی و  1می شود  2/4v+رای مثال در بعدهای باال و زیر صفر کار می کند ب ACولتاژهای 

 می شود.
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یک ولتاژ پایدار را برای ما فراهم می کند که این ولتاژ پایدار ممکن است باالی صفر باشد یا زیر صفر   DCولتاژ 

 باشد.

 

 تبدیل می کند. DCرا  ACمنبع تغذیه ولتاژ 

 ابل تحمل نیست چون به مدار آسیب می رساند.نکته ی مهم: در مدارهای کامپیوتر دامنه برای ما ق

 است. 230vاست. در برخی کشورها نیز  115vحدود   ACولتاژهای 

تبدیل می کند و در مدارات یک سری کاهنده داریم که ولتاژهای باال را به ولتاژهای  12vرا به  ACمنبع تغذیه برق 

12v  5وv .تبدیل می کند 

Wattage Power Supply: رف هر میزان مصPC  یا سیستم را که منبع تغذیه آن را تأمین می کند با

Watt  ،سنجیده می شود. به صورت سادهWatt محاسبه می شود ،با چندین ولتاژی که در سیستم مصرف می شود. 

روی آن بزاریم کلی مشکل خواهیم داشت، برای  300wنیاز باشد و ما پاور  600wیک پاور  PCاگر برای یک 

 ها از کار می افتند. Deviceاز مثال برخی 
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Rails:  به این خطوط مختلف و مستقل که با ولتاژهای متفاوت  فراهم می کندمنبع تغذیه خطوط مختلفی .

و  CPU ،Case Fanاست که برای  12vمی گویند. ولتاژ غالب  Railsولتاژهای مختلف را فراهم می کند 

DiskDrive 12بل که ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد و هر کاv  ،18را به ما می دهدA  برق مصرف می کند و

برای همه ی اجزای کامپیوتر کافی نیست. به همین خاطر پاور چند رشته سیم دارد که هر کدام از  Railsاین یک 

 را برای ما فراهم می کند. 12vاین سیم ها به طور مستقل ولتاژ 

Power Supply Connection 

 

1.Ac Power Jack: د.وکابل برق از این جا به کامپیوتر وصل میش 

1.Dual Voltage Power selection 115: انتخاب کنیم که که پاورv  230است یاv 
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3.Power Indicator یک :LED  است که نشان می دهد پاور روشن است . البته پاورها امروزی اینLED  را

 ندارند.

4.Molex Connections برای اتصال تجهیزات :IDE  وPATA 5که   استفاده می شودv  12وv .است 

5.SATA Power Connector پیتی برق درایوهای  15: این کانکتورSATA  را فراهم می کند. که دارای

 هستند. 12v DCو  3.3v ،5vولتاژهای 

6.Secondary motherboard Power Connection 

         استفاده  CPUرا فراهم می کند و توسط  DC 12vاژ پیتی که ولت 4اغلب ما در بوردهای امروزی از کانکتور 

از  CPUنیز نامیده می شود.سیستم هایی با بیش از یک   ATX12vمی شود، استفاده می کنند. این کانکتور 

 می کنند.    ها استفاده  CPUپیتی( برای فراهم کردن برق  4تا  1پیتی )یا  8کانکتورهای 

7.Floppy Drive mini connector 12: اتصال برق به فالپی درایوv  5وv  

8.Primary Power Connector پیتی که برق اصلی  14یا  12: کانکتور اصلی مادربورد . یک کانکتور

 را به مادربورد می دهد. 12V  DCو  5vو  3.3vنیز نامیده می شود. و ولتاژهای  P1مادربورد را فراهم می کند که 
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ارای قالب و خارهای مخصوص خود هستند از اینرو به هنگام نصب باید جهت و نحوه ی قرار اغلب کانکتورها د

 گرفتن آنها لحاظ گردد.

 

. مثل کیس های اشغال می کنندجای کمی بوده و   Micro ATX از نوع  کیس هایی که کوچک هستند پاور آن ها

Tin client  ها که بعضی هاAdaptor  .دارند 
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 :ممکن است منبع تغذیه را دچار مشکل کندموضوع که  چهار

1.Surge  هر کجا افزایش ولتاژ داشته باشیم به آن = Surge .پس اگر بخواهیم برای تجهیزات  گفته می شود

 محافظ تهیه کنیم باید به صورتی باشد که هر جا افزایش ولتاژ رخ دهد جلوی آن را بگیرد.

1 .Spikeتی که محافظت نشده باشند از بین خواهند اتجهیز -( د شده است= دامنه به صورت تیز است )شوک وار

 است.     Spikeرعد و برق نمونه ای از  -رفت

3.Sage and brownouts یعنی مثالً به جای ( 120= کاهشv ،100v .دچار مشکل می شویم )داشته باشیم 

4 .Blackouts 48= سیستم ما اگرv .ولت باشد در آن حالت کم خواهد آورد 

UPS 

 سطر توصیف کلیدی بنویسید.)مهم( 5اراتل استخراج کرده و در مورد هر کدام در حد فها را از سایت  UPSانواع  

)بدون وقفه می Uninterrupted Power Supplyاست  UPSیکی از تجهیزات اصلی در مراکز کامپیوتری 

ال تبادل است و آنالیز می شود و ما خواهیم سرویس بدهیم( در یک اتاق سرور که حجم انبوهی از اطالعات در ح

قرار  Deviceبگیریم برای این که سرویس ما قطع نشود در کنار سرورها یک  Backupمرتب می خواهیم از آن 

قرار دارد و شارژ  UPSمی گوییم اگر برق قطع شود با آن باتری که کنار  UPS. در واقع با UPSمی دهیم به نام 

بگیریم و سر فرصت  Backupود ادامه دهند تا ما فرصت کافی داشته باشیم تا بتوانیم شده سیستم های ما به حیات خ

 ند:ستهشامل دو قسمت ها  UPS اغلب  کنیم. shut downسیستم هایمان را 
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کامالً قابل  Direct.استابالیزر= برق را برایمان تثبیت می کند یعنی همه ی دامنه ها را حذف می کند و یک خط 1

 ی ما ارائه می دهد.اطمینان برا

.باتری= اجازه می دهد وقتی باتری شارژ شد اگر برق قطع شد از باتری استفاده کند به جای این که از برق شهری 1

 استفاده کند. هر چه قدر تعداد باتری ها زیاد باشد مدت زمان طوالنی تری نگه می دارد.

 

)ولت( دارد. که حدود نیم  12vآمپر و  41یک باتری  آن به همراه خانگی خریداری کنیم  UPS.معموالً اگر   1

 .نگه می داردبرق  ساعت تا چهل و پنج دقیقه 

بیشتری  تعدادباید که تصیمیم دارند فرصت بیشتری برای تهیه پشتیبان  داشته باشند  .برای کمپانی های بزرگ 1

 سفارش دهیم.باطری  

 چه منظور است؟ ها نوشته شده به UPSکه روی  10kwسئوال: واژه ی  

 

 

www.sarayedaneshjo.com


13 

 

 Bios= Basic input/output system      دومفصل  

MAIN BOARD   اصلی ترین قطعه کامیپوتر های شخصیMother Board   یاMain Board  است که شکل

 زیر نمایی از آن را نشان می دهد.

 

 هر یک از بخش های آن به شرح زیر است :

1-Miscellaneous connectors and jumpers 

2- Expansion slots 
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3- Rear Connectors 

4-CPU 12v Power 

5-CPU Fan 

6- Chipset 

7- CPU 

8- SATA connectors 

9- Battery 

10- BIOS jumper 

11- RAM 

12- IDE connectors 

13- P1 power connectors 

14- Floppy drive connector 

 ارند:رد اصلی کامپیوترهای شخصی در اندازهای زیر وجود دبُ

   ATX –الف 

  Micro ATX -ب

 وجود دارند.  Picoو  Nanoو   Miniکه خود در انواع   ITX-ج 

www.sarayedaneshjo.com


15 

 

 

 گذرگاه ها 

است که برای انتقال داده ها به کار  مابین  Mother Boardبخش از هر گذرگاه یک پل ارتباطی بین یک یا چند 

برای رخی مستقل و برخی دیگر با هم کار میکنند. هر کامپیوتر چندین گذرگاه دارد که ببخش ها به کار می رود.

 . Address BUSو   DATA BUSمثال 

 

 برخی از سایر انواع گذرگاه ها عبارتند از :

1- Back side bus  

1- Front side bus(FSB)  
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3- Direct Media Interface(DMI)  

4- Expansion slot BUS  

5- Universal Serial Bus (USB)  

شامل یک یا چند اوسیالتور کریستال است ، که هر یک  با اعمال ولتاژ ، با  Mother Boardبُرد اصلی یا 

یا  66MHZفرکانس مشخصی نوسان می کنند.خروجی آنها منحنی سینوسی است برای مثال فرکانس های 

100MHZ . 

کل در لبه باالیی کامپیوتر این سیکل ها را به عنوان کالک برای انتقال داده استفاده می کنند.برای مثال ، وقتی سی

را    RAMاست ، سیستم این نوع کالک را تفسیر می کند که به واسطه آن فرایند خواندن یا نوشتن داده از یا به 

 انجام می دهد.

کامپیوترها قادرند با فرکانس های باالتر داده های بیشتری را پردازش کنند و مدارهای بیشتری را افزایش فرکانس به 

از مداری چند برابر  Motherboardتولید می کند  و  100MHZثال اگر کریستال سیگنال کار ببرند.برای م

 می گردد.  200MHZاستفاده کند آنگاه خروجی   2Xفرکانس  Multiplierکننده یا 

 

  شکافهای توسعه در کامپیوتر های شخصی

1- Peripheral Component Interconnect (PCI) 32-bit , 64-bit  
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2- Accelerated Graphics Port (AGP)  

 این شکاف پیش از این جهت نصب کارت های گرافیک استفاده می شد.

 

3- PCI-Extended (PCI-X)  
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4- PCI Express (PCIe) 
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CPU Chipsets :  تراشه شامل یک یا چندینIC  است که واسط اصلی بین پردازنده و الباقی بخش های سیستم

تراشه های ها استفاده می کنند. Chipsetهستند که از این  INTELو  AMDزنده است.دو تولید کننده اصلی پردا

تقسیم می شدند ولی امروزه تنها یک تراشه روی  south bridgeو  north bridgeقدیمی تر  در دو نوع 

Mother Board .قرار دارد 

 

 North Bridge  پل شمالی که :Memory Controller Hub(MCH) ود واسط نیز نامیده می ش

و شکافت اختصاصی کارت گرافیک است.در   RAMو   CPUاصلی برای تجهیزات پر سرعت نظیر 

 محول شده است.شکل زیر را ببینید. CPUبه پردازنده های جدیدتر وظایف پل شمالی 
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 South Bridge  یا پل شمالی واسطی است برای تجهیزات کم سرعت به کار می رود و اغلبI/O 

Controller Hub(ICH) .نامیده می شود 

 را نشان می دهد :  Mother Boardشکل زیر نمای یک 
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BIOS 

 توان مصرفی  CMOSخانواده  ها هستند. بارزترین خصوصیت CMOSیکی از خانواده های اصلی مدار منطقی 

ین کنید. به خاطر آن است.به عبارت دیگر شما می توانید با یک باتری کوچک انرژی مورد نیاز این مدار را تام پایین

تغذیه  Battery Backupاست توسط  Mother Boardکه اصطالحاً یک تراشه ی کوچک روی  Biosهمین 

ها را می توان  Biosکه استفاده می شود از نوع عدسی است. پیش از این ادعا می شد که  Backup باطری می شود.

د که وش عث نمیاب Backupهای برداشتن کرد ولی امروزه باتری  Battery Backup ،Clearبا برداشتن 

CMOS ،Clear  با  بایدو شود Jumper   وضعیت  1 این کار را انجام بدهیم که خود ( داردMode )–  الف-   

Clear  که در این حالتBios  ب.به تنظیمات پیش فرض برمی گردد- Normal  .که حالت استاندارد آن است 
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 Electricalاست ) حافظه ای فقط خواندنی( ) EPROMانواده ی از ختراشه ای   Biosسخت افزار 

Programmable)  برنامه زدن به  که برایBiosهستند : ه، نرم افزار خاصی الزم است. نرم افزارهای آن چند دست 

1- File ،Update  را از اینترنت دانلود کنیم و بعد از آن که دانلود کردیم، یکApplication همراه آن به ما 

 کردن بکنیم. Updateمی دهد که به وسیله ی آن می توانیم شروع به 

استفاده از برنامه های تحت ویندوز است در حالی که ما به اینترنت متصل هستیم و آنالین هستیم خودش  -1

 گرفته و آپدیت می کند. Backupاتوماتیک یه نسخه دانلود می کند و 

3- Easy update ما آن نسخه ی :update  را از اینترنت دانلود می کنیم رویflash memory ذخیره         

 قرار می دهیم. USBرا در  flash memoryمی کنیم، 

قرار  Set upشده و فالش مموری را می خواند و با گزینه هایی که  Biosکردیم وارد  Restartکامپیوتر را که 

 را انجام می دهیم. Updateگرفته، 

ها استفاده از اشعه ی ماورابنفش  Biosها را به صورت مات می سازند چون یکی از روش های  Biosنکته: معموالً 

 است مثل مهتابی های خاص بنابراین اگر در محیط قرار گیرد پاک می شود.
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دارد، بستگی به  Mother Boardشود امکانات جدیدی خواهد داشت؟ بستگی به آن به روز ، Biosسئوال: اگر 

پس از کجا بفهمیم .ست اصالً امکانات نداشته باشد.و فقط ممکن است ایرادات قبلی را رفع کند نسل دارد، ممکن

Bios  خراب شده و نیاز بهupdate  دارد؟ ممکن است در سیستمError  های مختلف رخ دهد. ساعت و تاریخ به

درستی شناسایی نمی شود. که به  ODDهم بریزد. بعضی از درایوهای مربوط به تجهیزات جانبی مثل هارددیسک و 

انجام  Updateفروشنده بر اساس تقاضاها و گزارش هایی که مشتریان به آن ها می دهند  یولی عمدتاً شرکت ها

 می دهند.

 کدامند؟ CMOSو  Biosسئوال: تفاوت های 

1- Bios  یکfirmware  ذخیره  که دستورالعمل ها را از زمان راه اندازی تا سیستم عاملی را شامل می شود      

را آپدیت  firmwareرا آپدیت می کنیم انگار  Biosکرد در واقع وقتی  updateرا  Biosمی کند و می توان 

 کرده ایم.

1- CMOS  تراشه ای است که امکان پیکربندی تنظیماتBios  را فراهم می کند مثلTime and Date. 

 پیدا کرد. Mother Boardا روی یک نوع تراشه است که می توان آن ر CMOSبه طور فنی  -3

می گردد اصطالحاً با کدام پروتکل انجام می شود و  DHCPمی شود و به دنبال سرور  Bootسئوال: وقتی کامپیوتر 

 .Bootpباشد و پروتکل  PXEروی کارت شبکه چه ویژگی باید باشد تا این قابلیت را داشته باشد؟ باید 

پسورد  level دوآن است که می توان برای آن  Securityل می کند را دچار مشک Biosاصلی ترین بخشی که 

دارد. اگر  viewبرای کاربر که فقط امکان  Levelدسترسی دارد و یک  Biosگذاشت یکی برای کسی که به کل 
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Password  درLevel همان اول از یاد برود، تنها راJumper Setting  است. در وضعیتClear  کامپیوتر

برگردانده شود.در برخی لپ تاب ها هم  Normalباید یک بار روشن، خاموش کنیم و به حالت  د.روشن نمی شو

انجام  است که  در آن  Dateو  Timeها وجود دارد تنظیمات  Biosدر همه ی  نکته ای که این امکان وجود دارد.

باید تعیین فلش یا شبکه،  ، CD سیستم عامل برای تعیین مبداء محل نصب ،نظیر  نصب همچنین به هنگام  می گیرد.

 hard Diskترتیب راه اندازی اول  کامپیوتر  سریعراه اندازی برای  .از طرفی شود Bootکنیم که کامپیوتر از کجا 

 را انتخاب می کنیم.

Disable Devices Enable, :  تجهیزاتی را که احتیاج نداریم راDisable  می کنیم.درBios  امکانی

 کردن. Disable وجود دارد برای

 Controller  USBکرد؟  Disableهایی را می توان  Deviceچه 

Fire wire یک پورت اتصالی که بیشتر دوربین ها و تجهیزات :multi media  را به سیستم وصل می کند. اگر

 کرد. Setup ،Disableبخواهیم این تجهیزات به سیستم وصل نشوند می توان این را هم در 

یک امکان مهم در شبکه های کامپیوتری است. برای این که بتوان سیستم ما مجازی سازی را  مجازی سازی:

Support   کند باید پردازنده ما آن راSupport  کند.یعنیCPU  باید قابلیتی به نامVT  داشته باشد.یک سری لپ

 Enableپیش فرض(  )به صورت By Defaultرا نمی دهند آنها  VTکردن  Enableامکان  Acerتاب ها مثل 

 است.
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ند سخت وشاجرا می  XPدر ویندوز فقط ماشین مجازی به چه دردی می خورد؟ برای مثال خیلی از برنامه ها 

استفاده  VMداشته باشیم از نرم افزار  XPرا ندارد. اگر بخواهیم ویندوز  XPافزارهای جدید امکان نصب ویندوز 

 می کنیم. XP ،UPکرده و در آن ویندوز 

می توان فهمید بنابراین به  Task Managerحالت واقعی از منابع سیستم چندان استفاده نمی شود و این را از  در

 Serverوسیله ی ماشین مجازی می توان از منابع بهتر استفاده کرد و بهره وری را باال برد. استفاده بهینه از منابع در 

 ها خیلی بهتر است.

Clock Speed:)ادر بُرد ها م : )سرعت ساعت( عمدتاً شاملSPDهستند ) سرعت  کهCPU  وRAM شناسایی  را

 .و ذخیره می کند

1.Bios ( اطالعات را از تراشه یSPD.می خواند و آن را شناسایی کرده و گزارش می کند ) 

ی رود و می شود و دما خیلی باال م Overheatرا تغییر ندهید چون  Clockکارخانه ها معموالً هشدار می دهند که 

 سیستم پردازنده را نمی تواند خنک کند.

Over Clockingتولید کننده های  : اگر چهMother Board  وCPU صورت پیش فرض  کنند بهمی  توصیه

Over Clock د اما برخی دیگر با رعایت اصول فنی این قابلیت را به عنوان یک امتیاز در تولیدات خود انجام ندهی

 هستند. Over Clockدنبال  ها به Gamerلحاظ کرده اند.اغلب 
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Bit Locker امکانی است که می توان :Drive بدین ترتیب حتی در صورت سرقت هارد امکان  را رمز کرد

با سرعت باال  Bit Lockerداشته باشد  TPMتراشه ی  Mother Boardاگر دستیابی به اطالعات وجود ندارد.

 انجام می گیرد.فزاری سخت ا فرایند رمزنگاریانجام می شود چون 

   POST یاPower On self-Test.وقتی کامپیوتر را روشن می کنیم یک فرآیندی انجام می شود : 

     ت کرده و در صورت موفق بودن فرآیند آن مطمئن تستجهیزات اصلی سیستم را جهت راه اندازی ، شناسایی و

به درستی کار می کنند. در صورت موفق بودن و گرافیک و کیبورد  Timing ،RAM، سیستم CPUمی سازد که 

فرآیند راه اندازی سیستم عامل میسر می شود در غیر این صورت پیغام های خطای مرتبط نمایش داده خواهد شد. 

و اعالم  Postدر انواع متفاوتی است. خروجی فرآیند  Biosقرار گرفته و بر اساس نوع  Biosدر  Postروال 

 است که انواع آن عبارت اند از: Beep codeر خطاهای  مرتبط مبتنی ب

No Beep.اغلب نشان گر آن است که سیستم برق ندارد یا مشکلی در منبع تغذیه داریم = 

One short کوتاه ، نشان گر آن است که سیستم سالم و :OK .است 

Continue منبع تغذیه :- Mother Board .یا صفحه کلید ایراد دارد 

Beep     توالی یعنی : سریع مRAM .ایراد دارد 
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 RAM( و حافظه اصلی CPUفصل سوم  بررسی   پردازنده )

  Read Write Memoryیا  RWMکه گاهی   Random Access Memoryیا   RAMحافظه اصلی 

 ایلاتفاق می افتد و ف Post. وقتی کامپیوتر را روشن می کنیم فرآیند استاجرای برنامه ها  شناخته می شود ، محل

اجرا می کند. در واقع این حافظه برای اجرای برنامه هایی استفاده  RWMند و در اوهای اصلی سیستم عامل را می خ

می شو که قرار است به طور کوتاه مدت وارد حافظه شوند برای این که بتوانیم اطالعات را به صورت دائمی استفاده 

ه کوتاه مدت است.این نوع حافظه با خاموش کردن برای حافظ RAMاستفاده می کنیم.  Hard Diskکنیم از 

به معنی آن است که با خاموش شدن سیستم  Volatileبه عبارتی واژه  کامپیوترمان اطالعاتش از بین می رود.

 از بین خواهد رفت.اطالعات 

 RAMانواع حافظه 

1- Dynamic RAM اطالعاتی که در حافظه =RAM  ًاست را مرتباRefresh ه روز می شود.می کند و ب 

1- Static RAM ویا نیست.پ= جاهایی استفاده می شود که به روزرسانی حافظه به صورت 

3- SD RAM نوعی از =Dynamic RAM  ًکه اصطالحاClock .می خورد 

 می شود. Updateبه واسطه ی یک فرکانس مشخص در یک زمان های مشخصی به روز و  RAMیعنی حافظه 

برای نگداری چند بیت به اجزای بیشتری احتیاج دارد وقتی مؤلفه  Static RAMاست؟  سرعت کدام حافظه بیشتر

 ها و اجزایش بیشتر شود قیمتش هم گران تر می شود.
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Static RAM  با این که خیلی گران هستند اما سرعتشان نسبت بهStatic RAM  ها بیشتر است. این باعث شده

ها به خاطر سرعت باالیی که دارند  Cacheها بشناسیم. پس  CPUدر  Cacheکه این حافظه ها را تحت عنوان 

 .است Staticمعماری آن ها 

 CPUبه خاطر سرعت باالیی که دارد به عنوان  SRAM= آن ها متفاوت هستند و SRAMو  SDRAMمقایسه 

cache  استفاده می شود وSDRAM  برایPrimary RAM  همان(RAM  که واقعاً روی سیستمInstall          

 شود(. می

DDR اگر نرخ تبادل اطالعات روی حافظه دو برابر شود آن حافظه =DDR  است. و استفاده ازSDRAM  را بهبود

استفاده می کنیم مقداردهی روی لبه  SDRAMاز  یپیاده شده اند وقت SDRAMداده است. این نوع حافظه ها روی 

      کند فقط این کار روی لبه انجام  Refreshمی خواهد اطالعات خود را  SDRAMانجام می شود. یعنی وقتی 

، DDRمی خورند.در حالت  Clockدر سرباالیی و سراشیبی و لبه،  DDRمی شود. در واقع هر کدام از نسخه های 

 می خورند. Clockدر دو قسمت 

DDR2  وDDR3.اصلی ترین تفاوتشان این است که سرعتشان نسبت به نسل های قبلی بیشتر شده است = 

  DDR3را پشتیبانی می کند یا  DDR2مادربورد مشخص می کند که  Chipsetته اول: نک

 سیستم باید یکی باشد clockیا  RAM clockمی خریم   RAMنکته دوم: وقتی که 

 کامپیوتر )سیستم( پایین می آید. Performanceپایین باشد ،  clock ،RAMاگر 

 باال باشد استفاده نمی شود. clock RAMاگر 
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 هم وجود دارد. DDR5هم وجود دارد حتی در کارت های گرافیکی  DDR4کته: ن

 دنبال سرعت هستیم. RAMباالتر رود مسئله سرعت مطرح می شود و ما در حافظه های  DDRهر چه قدر عدد 

DIMM یک بُرد الکترونیکی که :chip .های حافظه را نگه داری می کند 

 SoDIMMها که در روی لپ تاب ها معروف به  PCرهای معمولی مثل یک سری برای کامپیوت -1نوع هستند:  1

 (.…………small outlineهستند.                                )

در لپ تاب ها چیپ ها روی بُرد کوچکتر قرار گرفته اند و روی لپ تاب ها و چاپگر استفاده می شود.) چون 

 چاپگرها هم حافظه دارند(

 

Single Dual Triple Channel: 

 گفته می شود. RAMقرار داده شده بانک  RAMقسمتی که روی مادربورد برای قرار گرفتن 
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 1نصب می کنیم اصطالحاً از یک کانال حافظه استفاده می کنیم و وقتی  RAMدر استانداردهای معمولی وقتی یک 

RAM نیک را هر دو را به پایه ی زرد نصب می کنیم در این حالت سیستم ها از تکDual Channel  استفاده     

 می کنند.

 

حافظه  3است در واقع  Triple Channelیعنی تبادل کانال به صورت موازی و با سرعت باال انجام می گیرد وقتی 

 سیستم افزایش می یابد. Performanceخانه ی هم رنگ قرار می دهیم و سرعت باال رفته و  3ر یک د را 

می تواند تبادل  Dataحالت مختلف     یتی را مشخص می کند. یعنی ب 64یک خط  Single Channelهر 

 کند.

 برابر می شود( 1بیتی را مشخص می کند) 118یک خط  Dual Channelبا 

 بیتی را مشخص می کند( Triple Channel 191و با 

Slot  وBank  وChannel)اصالحات مهم ( 

 اره می کند.بیتی اش 64هر کانال به یک کانال ارتباطی مستقل 
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 است RAM Bankتشکیل داده اند  Dual Channelکه با هم  Slotدر  AMDدر 

 باشد. Double Sideباشد یا  Single sideمی تواند  DDR3باشد یا  DDR2اگر  RAMحافظه 

Single side  فقط یک طرف آن ها چیپ کاشته شده اماDouble Side .هر دو طرف چیپ کاشته شده است 

استفاده  Double –باشد ظرفیت بیشتر می شود پس برای این که حافظه بیشتری داشته باشیم از  Double -وقتی 

 می کنیم.
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سیستم باال برود و  Performanceها سریع ترند این باعث می شود که  RAMها از سایر  RAMنکته: برخی 

 ها گران ترند به خاطر سرعت باالتر. RAMبرخی 

 

را بسنجیم و تعداد بایت هایی که می تواند در ثانیه انتقال بدهد را  RAMرعت یک حافظه وقتی که می خواهیم س

به  RAMگفته می شود در هر صورت سرعت  MB/Sنشان می دهیم ولی در حال حاضر  B/Sبفهمیم این را با 

ل حاضر در حا RAMکه روی آن است بستگی دارد. سریع ترین  channelکه داریم و معماری  RAMخانواده ی 

 .است DC3 12800است که همان  DDR3/800در بازار 
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 هم نصب شود( CPU-Zرا نصب می کنیم. )نسخه ی اندروید  CPU-Zتمرین: نرم افزار 

ECC  وParity.بیت های توازن )زوج و فرد( برای تشخیص خطا به کار می رود = 

Parity فرد : تعدادها یک ها فرد باشد تعداد یک ها زوج باشدParity  زوج 

ECC یک روش دیگر برای شناسایی خطا و از =ECC  رویRAM  هایServer .استفاده می کنیم 

CPU :Central Processing Unit واحد پردازش مرکزی(: اصلی ترین و مهم ترین بخش هر کامپیوتر که( :

افزایش حافظه  -فزایش سرعتدر طی سالیان گذشته به لحاظ فنی )ا CPUوظیفه پردازش داده ها را بر عهده دارد. 

cache-  1کاهش توان مصرفی و کاهش دمای تولید شده( بهبود یافته است در یک تقسیم بندی پردازنده ها به 

صورت تک منظوره و چند منظوره تولید می شوند پردازنده های تک منظوره برای پردازش ویژه ای نظیر سیستم 

ر صورتی که پردازنده های چند منظوره برای انجام چندین عمل ( طراحی و ساخته می شوند دReal Timeهای )

شبیه سازها و ... به کار می رود.مشهورترین شرکت های  -مترجم( ها ) Compilerنظیر بازی های کامپیوتری، 

 هستند. ADMو  Intelتولید کننده پردازنده های همه منظوره 

Intel بزرگترین تولید کننده و فروشنده :CPU درصد بازار را در اختیار دارد. 85بیش از  است که 

 نیز تولید می کند. SSDو  CPU- Chipset- motherboards- Memory RAMاین شرکت عالوه بر 

AMD درصد از  15الی  12: تنهاCPU  های کل جهان را تامین می کند. هم چنین محصوالتی شامل پردازنده

 تولید می کند. نیز Mother Boardو  GPU ،Chipsetگرافیکی یا 
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بیتی  31که  APPبیت ساخته می شوند. مشابه سیستم های عامل و تعدادی از  64بیت و  31ماری عم 1پردازنده ها در 

 بیتی هستند. 64یا 

 بیتی تولید می شود. 64و  31سیستم های عامل ویندوز در نسخه های  -1نکته

 یتی مورد نیاز است.ب 64بیتی برای اجرای سیستم عامل  64پردازنده ی  -1نکته

 بیتی نیاز است. 64بیتی به سیستم عامل های  64برای اجرای برنامه های  -3نکته

 بیتی را اجرا می کنند. 31بیتی نرم افزارهای  64پردازنده های  -4نکته

س بیتی گذرگاه آدر 31تذکر این که گذرگاه آدرس برای تعیین میزان آدرس دهی به کار می رود. در پرازنده های 

 را آدرس دهی می کند. RAMحافظه  4GBتقریباً     بیتی دارد پس فضایی به اندازه ی  31

 را پشتیبانی می کند. RAMحافظه  EB 17و یا تقریباً     بیتی دارد. که  64بیتی نیز گذرگاه آدرس  64پردازنده ی 

سخ را گارانتی می کنند.این سیستم ها )بالدرنگ( سیستم هایی هستند که زمان پا Real Timeنکته: سیستم های 

 .Company ،TMSمعموالً تک منظوره هستند مثل پردازنده های 

CPU Cores اغلب پردازنده های امروزی شامل چندین :Core  هستند هرCore  پردازنده ای با تمام قابلیت هاست

یستم سریع تر خواهیم داشت سیستم وظایف را بین آن ها توزیع می کند نتیجه این که یک س Core ،CPUبا چندین 

هسته ای  8از پردازنده های منحصر به فرد را به کار بگیرند برای مثال پردازنده های  Coreهای عامل قادرند چندین 

 بخش نشان داده می شود که هر بخش نظیر یک پردازنده ی مستقل عمل می کند.  8در  Task Managerدر 

www.sarayedaneshjo.com


35 

 

 

 ها و وضعیت آن ها را آنالیز کنید. Coreتعداد  CPU-Zتمرین: توسط نرم افزار 

 (Intelها چند تا است.)سایت   Coreحداقل و حداکثر تعداد  Corei7تمرین: بررسی کنید در خانواده ی 

، آن Motherboardاستفاده می کنید الزم می نماید  Coreاز پردازنده هایی با چندین  ی کهتذکر مهم: در صورت

 ساپورت کند. هایش را Coreحافظه و 

Hyper – Threading(H-T) تکنولوژی :HT  روی اغلب پردازنده هایIntel  به کار رفته است و هدف آن

 اجرای موازی دو مجموعه دستورالعمل می باشد.

هر  CPU( درون هر at the Timeمی شود و در یک زمان ) CPUدو مجموعه دستورالعمل هم زمان وارد 

Threadا به کارگیری مل هایی است که باید تحلیل شوند. بورالع)نخ(، گروهی از  دستHT  یکCPU قادر است ،

1   Thread به طور فیزیکی یک  در حالیکه  را در آن واحد پردازش کندCPU برای مثال در یک پردازنده  .داریم

، نیز دو HTژی فیزیکی شبیه سازی می شود. اما در یک پردازنده تک هسته ای با تکنولو CPU دوی دو هسته ای، 

CPU .فیزیکی شبیه سازی می شوند 
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 کرد. Bios ،Enableاز  می توان را HTتذکر: در برخی از سیستم ها قابلیت 

 ها دارد. CPUو چندین هسته ای را به طور هم زمان روی برخی از  HTتکنولوژی  Intelتذکر: شرکت 

بودن را آنالیز  HTی کنیم مشخصات پردازنده و را اجرا م System Informationتمرین: در کامپیوترتان دستور 

 می کنیم.

CPU Cache 

استفاده می کنند. مثال ساده ای که به ذهن می رسد  cacheها از حافظه  Applicationبرخی از کامپیوترها و 

Web Browser  هاست که ازbrowser cache  استفاده می کند.وقتی که شما وارد وب سایتی می شوید

نشان داده می شود و هم چنین یک  Web Browserمحیط اینترنت به سمت شما انتقال یافته و در  اطالعات از

ذخیره می شود. چنان که به سایت فوق مجدداً مراجعه کنید داده هایمان از « browser cache »نسخه از آن در 

ود.)البته به پیکربندی بازیابی می شوند و در صورت نیاز به روزرسانی انجام می ش browser cacheطریق 

browser )انواع .هم بستگی داردbrowser  ها تکنیک های متفاوتی را برای این منظور استفاده می کنند و در هر

 یار سریع تر نشان داده می شود.سبوی درایو سیستم قرار داشته باشد ر Dataحال اگر 

اطالعات جدیدی را  CPUمی رود. مگر آن که برای دسترسی سریع تر به داده ها به کار  CPUدر  cacheحافظه 

 مشابهمعماری  CPU cacheآن است که  CPU cacheو browser cacheدرخواست کند. تفاوت مهم بین 

RAM  دارد ولیbrowser cache  رویHard Disk .است 
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 داریم Cache(:اساساً دو نوع cache CPU)انواع 

Cache  سریع ترین نوع 1سطح :Cache بوده و ب( ه پردازنده نزدیک تر است پردازنده هایی با چند هستهCore ، )

Cache مستقل برای هر  1سطحCore .دارد 

Cache  نسبت به 1سطح :L1 cache  کمی کندتر است و توسط تمامیCore  ها به طور اشتراکی استفاده می

 ه است.شد CPUبود اما امروزه جزوی از  Mather Boardپیش از این روی  L2cacheشود. 

 

 است. L2است. خیلی کندتر از  CPUروی مادربورد یا cacheچیست این سطح  L3 cacheتمرین: 

CPU cache size ظرفیت :cache  برایcache L1  ،32KB  64و حداکثرKB  است برایCache L2 2MB 

 است. CPUفضا در اختیار  8MBو حداکثر  2MBحداقل  Cache L3در  256و  512، 1024در بلوک های 

Speeds( سرعت پردازنده مبتنی بر سرعت کریستال و مولتی پلیمر :multiplier ( است. )کریستال قطعه ای است

 که سرعت تولید می کند( )روی مادربورد قرار دارد(

 -(      می شود) 2GHZ CPUباشد سرعت  20و مولتی پلیمر  100MHZبرای مثال اگر سرعت کریستال 
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ساس حداکثر سرعتی که مهیا می کنند طبقه بندی می شوند.تغییر فرکانس ساعت پردازنده اغلب پردازنده ها بر ا

ن سیستم دکر Over clockسبب افزایش سرعت آن خواهد شد. اغلب مادربوردها این امکان را می دهد که جهت 

 .پلیمر( ( )مولتیCPU)نرخ  CPU Ratioو  clockپارامتر  1این تغییرات اعمال شود. بنابراین  Biosاز 

 دارد یا ندارد؟ Over clockتمرین: بررسی کنید سیستم خانگی تان امکان 

میسر است. سرعت  chipsetو پل شمالی از  CPUو فراهم شدن پل ارتباطی بین  FSBهمان طور که ذکر شد 

CPU   باFSB  برابر بود اما امروزه سرعت پردازنده ها ازFSB  یا با فرکانسFSB رو می بایست  یکی نیست. از این

 با سرعت توافقی دست یابند. Dataبتواند به تبادل  Chipsetو  CPUمکانیزمی فراهم شود که 

 روش هایی برای رفع این مورد وجود دارد:

1.Intel Direct Media Interface(DMI): 

1 .Intel Quickpath Interconnect(QPI) 

3.Hyper Transport 

 خط توضیح دهید.  4داکثر در تمرین: هر یک از موارد فوق را ح
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Virtualization Support  پشتیبانی مجازی سازی(: همان طور که ذکر شد نرم افزارهای مجازی سازی(

چنین  درپردازنده شوند.)کامپیوتر فیزیکی( اجرا  Host( به عنوان مهمان روی یک VMاجازه می دهند چندین )

میسر  Biosاز طریق  VTها فعال سازی  Mother Boardی از در برخ ند.ک Supportرا  VTسیستم هایی باید 

 است.

Integrated GPU پیش از این پردازنده ی گرافیکی به طور کامالً مستقل روی کارت گرافیک وظیفه ی :

ادغام می شود. همان طور که  CPUبا پردازنده ی سیستم یعنی  GPUپردازش تصاویر را به عهده داشت اما امروزه 

. کاراکتر به نمایش در می آید. امروزه برای انجام بازی 8می دانید به طور استاندارد در هر صفحه نمایش حداکثر 

 های کامپیوتری و وب گردی نیازمند وضوح باالتری هستیم.

 موارد زیر قابلیت های گرافیکی و اجزای آن را نمایش می دهد:

1.onboard graphics.کارت گرافیکی جدا ندارند = 

1.Expansion cards( برای نصب کارت گرافیکی مستقل =PCI) 

3.Dedicated graphic slots( دسترسی مستقیم به کارت گرافیکی =AGP) 

4.Direct access graphic= 

5.Integrated graphics processing unit(GPU) 

CPU versions پردازنده های :Intel  وAMD آن ها  یدولید می شوند اما فرآیند دسته بنسخه های متنوعی تدر ن

-45)نانومتر اندازه می گیرند( فاصله ها  nmاست و با  Chipدر یک نوع بر اساس فاصله بین اجزای اصلی درون 
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32-22-65nm  است. با این حال پردازنده هایی که اخیراً توسطAMD  وIntel  تولید شده با اساسی که زیر

 می شود.شناخته 
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CPU sockets 

  CPUمحل نصب   CPUسوکت .است  Mother Boardمنظور از  سوکت پردازنده ، محل نصب پردازنده روی 

 متفاوتند.  AMDو  Intelدر مارک های  نآ لدماست که 

 : CPUانواع سوکت 

  Zero insertion force (ZIF)الف (  

 slot 1ب( 

1-ZIF  .این نوع سوکت، سوکتی است که با حداقل نیرو می توانیم پردازنده را در محل آن قرار دهیم : 

 
1-     slot1 در سیستم های قدیم  :( ی تر پردازنده روی کارتی قرار داشت که آن کارت در اسالتیslot)    که به

 نصب می شد و امروزه وجود ندارد.  slot 1نام 

 دو نوع نصب داریم : ZIF کت سودر مورد 

                           PGA :Pin Graid Aray 

 :  ZIFانواع 

                              LGA :land graid Array 
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 :   اهتتفاو

PGA  در این نصب پردازنده ها شامل پین هایی هستند که درون حفره های سوکت :ZIF   قرار می گیرند. در واقع

هم شامل حفره هایی هستند   ZIFرا از پهلو نگاه کنیم پین ها مثل سوزن به سمت بیرون هستند و سکوت   CPUاگر 

 LGAگفته می شود. در روش   Arrayد و مانند ماتریس می باشند به همین خاطر که این پین ها درون آنها قرار گیرن

 بر عکس است. 

 

LGA   در این نصب که جدیدتر است پردازنده ها شامل پین هایی پنهان هستند و روی سکوت :ZIF   قفل            

 تفاوت این دو را نشان می دهد. 3-12و  3-9می شوند.شکل 

 
 

 

Intel CPU Sockets اینتل  یاه هدنزادرپ سوکت های : انواع 

1) : LGA 775  شده به سوکت  478عدد پین دارد و جایگزین سوکت  775یعنیT  مشهور است 

1)LGA 1366   :1366  پین دارد. به سوکتB  شده است. 775مشهور است و جایگزین 

3) LGA 2011  :1211  از این تکتولوژی استفاده شده و به سوکت  1211پین دارد .در سالR   است.مشهور 

4 )LGA 1156  :1156  پین دارد و به سکوتH  یاH1 .مشهور است 

5 )LAA 1155  :1155  عدد پین دارد و به سوکتH2  .مشهور است 

www.sarayedaneshjo.com


43 

 

 
 

  AMD CPU SOCKETS  : 

1-socket 940    پین  942: از نوعPGA 

1-socket AM2    :942  پینPGA  که با نسخه قبلی سازگار نیست 

3-socket AM2+   :942  پین PGA 

4-socket AM3    :941  پینPGA 

5-socket AM3 +    :941  پینPGA 

6-socket Fm 1    :925  پین PGA 

7-socket F    :1127  پینLGA 
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 نمونه سوال :عبارت زیر چه مفهومی دارد ؟

Intel core i7 processor 3.2 GHz 8MB cache socket LGA B66 

 GHz3.1  (clockو کالک) 962با شماره مدل  corei7ردازنده از خانواده ی این عبارت نشان می دهد که پ

 را پشتیبانی می کند. LGA B66دارد و پردازنده هایی با سکوت  MB 8 cacheاست.این پردازنده در مجموع 

 

 

Cooling CPU 

اری سیم هایی هستند که به شامل میلیون ها ترانزیستور مینی مایز شده هستند.تراتزیستورها در این معم  CPUمعماری 

سبب داغ شدن آن ها و در نهایت پردازنده می   CPUشیوه های خاصی کنار هم قرار گرفته اندو قرآیند پردازش در 

 بخش استفاده می شود. 3شود.برای خنک کردن پردازنده از 

www.sarayedaneshjo.com


45 

 

 

1- Fan 

1- Heat sink 

3- Thermal poste 

مشهور  CPU FANوا به کار گرفته می شود و اغلب به قرار گرفته و برای گردش ه  heat sinkروی   Fanکه 

آلیاژ ویژه ای از آلومینیوم   Heat sinkهایی با دور باال جهت بهبود تهویه هوا استفاده می شود. FANاست.امروزه 

قرار میگیرد.برای تبادل دما بین هیت   CPUو قلع یا نظایر آن است که با شکل رادیاتور گونه یا پره ای بر روی 

 ر مثل خمیر سیلیکون استفاده می شود.وینک و پردازنده از یک کاتالیزس

 

 

بر روی یک مادر بورد برای رسیدن به حداکثر دست یابی چه روشی   DDR3ال : جهت نصب دو حافظه نمونه سو

 و توضیح کامل آن.  Dual Channelرا پیشنهاد می کنید.

نصب کنیم چه رمی را باید از فروشنده  422MBبخواهیم روی سیستم با کالک   DDR3نمونه سوال : اگر یک رم 

 بخواهیم.
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  تجهیزات ذخیره سازی       ل چهارمفص

Hard Drive  :HDD  ،Hard Disk Drive  یاFix disk 

ها هارد دیسک است.هارد دیسک شامل چندین   PC اصلی ترین تجهیزات ذخیره سازی بلند مدت اطالعات روی 

platter اد واز جنس آلومینبوم است که با مFerromagnetic   تغییر شار مغناطیسی اندود شده است و داده ها با

حافظه دائمی است که از طریق منبع تغذیه سیستم برق خود را تامین  یک Hard Driveروی آن ذخیره می شوند. 

 می کند.  

 

 هارد دیسک شامل اجزای زیر است :

 الف ( عناصر فیزیکی

 1-Platters   )تنظیم کننده -4-هاکنترل کننده ی جابجایی بازو-3-هدهای خواندن و نوشتن  -1-)پلیت ها

 ها  plateبرای تعیین محل هد روی  positionerهدها یا 
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 ب ( عناصر منطقی 

1-Tracks)1-)شیار ها-sector   3-ها-cluster   سیلندر -5-فایل ها  -4-ها 

وقتی دیسک را فرمت می کنیم در عمل فرمت دیسک را به چند بخش تقسیم می شود ، به هر کدام از این بخش 

     یا شیار را تشکیل   Trackهای مجاور هم یک   sectorبا قطاع گفته می شود.مجموع  sector های کوچک

واحد ذخیره سازی فایل است.هر فایل بسته به   clusterگفته می شود.  clusterمی دهند.به گروهی از قطاع ها 

 وع سیستم فایل متغیر است.بسته به ن  mباشد که مقدار  cluster mظرفیتش می تواند حداقل یک و حداکثر 

 های پیش فرض در سیستم فایل های مختلف چقدر است ؟ )مهم(  cluster تمرین : سوال امتحانی : تعداد 

تبدیل می شود.چندین پلیت روی هم قرار دارند. به   sectorسیلندر : اگر پلیت های هارد دیسک را فرمت کنیم به 

 می شود. نوشتهگفته می شود و اطالعات روی این  سیلندر ها اره هستند، سیلندر مچندین شیار که هم ش

 : Hard Driveمشخصات 

 موقع خرید هارد دیسک به چند نکته باید توجه کرد. 

1) Capacity or size : ظرفیت هارد درایو ها به صورتGB   یاTB   750لیست بندی شده است.برای مثال 

GB  یاTB1 ذخیره می کنند اما گران هستند. .هارد درایو های بزرگ اطالعات زیادی 

1) Interface .یعنی هارد دیسک را با چه کابلی به سیستم وصل می کنیم : 

و برای سرورها با  rpm 7200ها  pc.برای  rpm( : سرعت چرخش دیسک با واحد RPM) سرعت (3

 دور در دقیقه . 15222،یعنی  SAS  ،15Kتکنولوژی 

 ال هارد دیسک به مادربورد :معرفی های اینترفیس های رایج برای اتص

1) IDE  یا Integrated Drive Electronic  : معرفی شد و امروزه کاربردی ندارد. 1982این روش در 

1) ATA  :Advance Technology Attachment   : تکنولوژیIDE  بصورتATA  استاندارد سازی

 را پشتیبانی می کند. GB 201گردید و امروزه هاردهایی با ظرفیت 
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3) EIDE  وATA2 (Extended IDE)   : نسخه بهبود یافته یIDE   است که تحت عنوانATA2   استاندارد

 .شده 

4) ATA Packet Interface  یا ATAPI : استانداردهایIDE  وATA  تنها برایHard Drive   طراحی

 را دارد. ODPقابلیت اتصال به  ATAPIشده بود اما 

تبدیل شد و نسخه ی  SATAارتقا یافت و به  ATA7به  ATA نسخه:  PATA :Parallel ATAتغییر نام به  (5

EIDE  بهPATA.تغییر نام یافت 

PATA Speed: 

 DMAاستفاده می کند.  Direct Memory Accessیا  DMAبرای تبادل داده از مکانیزم   PATA درایو های 

 عمل کنند.  CPUاجازه می دهد تجهیزات جانبی برای دسترسی مستقیم به حافظه بدون درگیر شدن 

 گروه تقسیم می شوند : 4به   PATAانواع واسط های 

1- ATA4  33با حداکثر سرعتMB ps 

1- ATA5  66با حداکثر سرعتMB ps 

3- ATA6  100با حداکثر سرعتMB ps 

4- ATA7  133با سرعتMB ps 

ن وجود پی 42و یا  IDE2 ،IDE0از طریق کانکتور هایی با اسامی   PATAتذکر آنکه کابل ها و کانکتور های 

 دارند.
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 Master / Slaveپیکربندی 

 Slaveو دیگری  Masterدو دستگاه جانبی را ساپورت می کند و به طور رایج یکی از آنها  IDEکانکشن  هر

بودن  slaveیا   Masterاست.برای تعیین   Masterشناخته می شود و به هنگام راه اندازی سیستم اولویت با 

device هنمای هک شده روی تجهیزات جانبی توسط کافی است مطابق راjumper ،master  یاslave   بودن

 آن را تعیین کنیم.
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PATA Power:  هارد هایPATA  از استانداردMolex 4-pin  رشته  4استفاده می کند. 4-4مطابق با شکل

 ( و سیاه )زمین( اجزای آن می باشد.5V( و قرمز )12Vسیم به رنگ های زرد )

SATA :  درایوهایSATA   یاSerial ATA  جایگزین درایو هایPATA در سیستم های جدید شده

 را انتقال دهد. 600MB psکه می تواند  SATA3  ،SATA66اند.جدیدترین ورژن آن ها 

 

Serial to parallel to Serial 

شرط آنکه در هر زمان  نامیده می شود به  Serialبین تجهیزات کامپیوتری  DATAهمانطور که می دانید تبادل 

را ارسال نمودند.  ت)لحظه( یک بیت تبادل شود.مهندسان بعد ها این موضوع را بهبود داده و در یک لحظه چندین بی

بطور موازی ارسال گردید.در نتیجه یک تعادل بین تعداد سیم ها و  DATAبنابراین با بکارگیری چندین رشته سیم 

 LVD(Low Voltageعد ها با قابلیت بسال می شوند برقرار می گردد.این ایده تعداد بیت هایی که در یک زمان ار

Different.تغییر پیدا کرد ) 

)سیگنالینگ : تمرین : حمل داده ها روی امواج رادیویی و سیم مس و ... ( استانداردی است که  LVD سیگنالینگ 

ناوب انجام می دهد.این ها تفاوت هایی هستند که مت روطارسال داده ها را ما بین ولتاژهای دو سیم از یک زوج به 

 می توانند در زمان های کوچک فرآیند ارسال داده را هر چند بستر سریال دارند اما با ماهیت موازی ارسال نمایند.

 استفاده می کنند.  LVDاز سیگنالینگ  SATAاغلب تکنولوژی 

SATA Versions / SATA Generation  

 نسخه ی زیر فراهم شده اند : در سه SATAواسط های 

 1.5GBpsیا  SATa1  :150MBpsالف (

 GBps 3یا  300MBps: با سرعت   SATA2ب (

 GBps 6یا  MB ps 600 : با سرعت  SATA 3ج (
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 SATA 3( اغلب از تکنولوژی Solid State Drive)SSD تذکر : نسل جدیدی از هارد درایوها تحت عنوان 

 استفاده می کنند.

 

 :  SATAا و کابل های کانکتوره

فیت  3.3رشته سیم هستند و طول آنها یک متر یا  7کوچکتر بوده و فقط شامل  PATAنسبت به  SATAکابل های 

(feet)  است.ویژگی کابل هایSATA  کانکتورهایL  شکل آن است. از طرفی مادر بورد باید واسط هایSATA 

 را پشتیبانی کند.

 

 نبود. Master / salveآن است که باید نگران  SATA یکی دیگر از مزایای واسط های

 

SATA Power 

 رنگ آن به شرح زیر استفاده می شود. 5پین دارد که تنها از  SATA 15کانکتور تغذیه ی 

 1،1،3برای پین های  V 303نارنجی :  -1
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 اتصال به زمین 4،5،6سیاه : پین های  -1

 هستند. V 5که  7،8،9قرمز : پین های  -3

 برای زمین 11و12،11ای سیاه : پین ه -4

  13،14،15برای پین های  12Vزرد :  -5

 

 

Hot- Swappable : 

اند یعنی آنکه وقتی سیستم روشن است می توانیم آنها را  SATA Drives   ،Hot_Swappableتمام نسخه های 

Plug .کنیم 

Small Computer System Interface  : SCSI 

اطالعات با سرعت باال بر روی  Transferد و اغلب برای ستفاده می شکه در یک دهه ی پیش ااستانداردی است 

Server   ها استفاده می شد. واسط های SCSI  : در انواع 

 MBps 160: با سرعت  Ultra 160الف ( 

 MBps 320: با سرعت  Ultra 320ب (  

 MBps 640: با سرعت  Ultra 640ج ( 
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 پین وجود داشتند. 82پین ،  68پین ،  52پین ،  15انواع  در SCSIوجود داشتند.همچنین اینترفیس های 

Serial Attached SCSI : SAS 

که به عنوان اینترفیس سریال به کار می رود این روش از کابل های تغذیه ی مشابه کانکشن  SCSIفرم جدیدی از 

 را پشتیبانی می نماید. 6Gbit/s استفاده می کند و سرعت  SATAهای 

 یک تحقیق وسیع انجام دهید.زیر و بم !!!!! SASمون هارد های تمرین : پیرا

External Connection Type : 

 

1- USB (USB1،USB2،USB3   ) 

1- Fire Wire (1394  یاA1934  وB1934 )سرعت متفاوتی دارند : 

3- eSATA 

4- eSATAP  

5- Ethernet 
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Solid State Drives : 

دارند .از این رو  RAMدند اما معماری از جنس غیر فرار و مشابه به علت قیمت زیاد رایج نش SSDامروزه هارد های 

flash_based_ram  شناخته می شوند.درایو های SSD  ستند به هدر مقایسه با هارد های مکانیکی بسیار سریع

 ند.زوهای جابجایی هد ندارای چرخش دیسک و باعالوه نیازی به موتوره

سوق داده شده اند. به لحاظ قیمتی یک  SSD ها به سمت استفاده از  lap topها و   Tabletتجهیزات موبایل نظیر 

SSD 128   2 گیگابایت برابر یک هاردTB است. اغلب مردم سیستم عامل و برنامه های اصلی را بر روی هاردهای

SSD  وHHD  تقسیم می کنند. به عالوه درایو هایSSD  وUSB Flash Drive  ها به عنوان حافظه های

recorder  ها و دوربین های دیجیتالی به شکل Compact Flash(CF ، )Secure Digital  (SD) ،Mini 

SD  وMicro SD .به کار می روند 

 درایو ها و دیسک های نوری :

CD rom  ، هاDVD rom  ها وBlueRay  ها همگی از خانواده ی دیسک های نوری هستند و در انواع زیر وجود

 دارند :
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 چند اصطالح یا واژه به شرح زیر وجود دارد. OPDهنگام مطالعه ی تجهیزات تذکر : به 

 Recordableیا  Rالف ( 

 Rewritebleیا  RWب ( 

 Recordable_Eraseableیا  REج ( 

 است. 45MBpsها  BlueRayو در   1.39MBpsها  DVDدر  150KBpsها  CDتذکر : سرعت پایه در 

RAID  :Redundant Array of Independent Disk            

RAID  از چندین دیسک برای فراهم کردن کارایی و تحمل پذیری خطا استفاده می کند.تحمل پذیری خطا در هر :

این قابلیت به صورت سخت سیستم به این اشاره دارد که در صورت وجود نقص سیستم به حیات خود ادامه دهد.

اگر دیسکی دچار خرابی شود اطالعات از دست نرفته و سیستم  RAID با قابلیتافزاری و نرم افزاری وجود دارد  و 

به حیات خود ادامه می دهد.تحمل پذیری خطا به واسطه ی اضافه کردن هارد دیسک به سیستم و سرمایه گذاری 

 عدد هارد می خریم. 3بیشتر مهیا می شود.یعنی برای مثال 

www.sarayedaneshjo.com


56 

 

،  win Server 2008 مل انجام می شود.برای مثال در توسط سیستم عا RAIDنرم افزاری پیکربندی  RAID در 

 را فراهم می کند. RAID1  ،RAID5 مدیریت می شوند.قابلیت  dynamicدیسک هایی که با روش 

هارد  1راه اندازی میکنید سپس  1228یک ویندوز سرور  VMware Work Station تمرین : در ماشین مجازی 

 پیاده سازی کنید.  G 6 را برای  RAID 5و  G 5برای را  RAID1دیسک به آن اضافه کنید و 

RAID  سخت افزاری به واسطه برخی ازchip   ها و کنترلرهای سخت افزاری ، این نوعRAID  پشتیبانی              

 استفاده می شود. P420iهای  RAID Controllerاز  HP می شود.برای مثال در سرور های 

  P420iژگی های کنترولر تمرین : مطلوب است بررسی وی

 : RAID انواع 

 RAIDپیاده سازی می شود. این نوع  Stripedدیسک و تحت نام  1 با حداقل RAID: این نوع   RAID_0الف ( 

بین چندین دیسک تقسیم می شوند ، فرآیند های  DATAقابلیت تحمل پذیری خطا را ندارد ، با این حال چون 

Read  و Write این موضوع را نشان می دهد.  4 -13انجام می گیرد.شکل  با سرعت باالتری 

 

 اگر یکی از دیسک ها دچار خرابی شود ، امکان بازیابی اطالعات وجود ندارد.

نامیده می شود. بنابراین هر آنچه  mirror از دو نوع دیسک استفاده می کند و  RAID: این نوع  RAID_1ب( 

 دیسک دیگر نیز نوشته می شود.که در یک دیسک نوشته می شود عینا در 

ها   Dataتحمل پذیری خطا بزرگترین ویژگی آن است.اگر یکی از درایو ها دچار خرابی شود هنوز یک کپی از 

 در درایو دوم وجود خواهد داشت .
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داشته  GB 500هارد  1% دارد.برای مثال اگر 52)سربار(  Overheadآن است که  RAID_1اصلی ترین عیب 

 آن قابل استفاده است. 500GB ط باشیم فق

 : RAID_5ج( 

            خوانده  Striping With Parity دیسک نیاز مندیم.این روش  3حداقل  RAID برای راه اندازی این نوع 

   مهیا  Recovery% را به سیستم تحمیل میکند ولی تحمل پذیری خطا را با امکان OverHead 33می شود. آن 

 می سازد.

 را مشاهده نمایید.  4 -6ثال جدول برای م

 

 

))سوال و نحوه ی عملکرد آن را تشریح نمایید.  RAID_5 معماری  149ص  4 -15تمرین : مبتنی بر شکل  

 امتحانی((
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با  mirrorو    stripاست و اغلب به عنوان  RAID_1و  RAID_0 ترکیبی از  RAID: این نوع  RAID_10 د ( 

که اغلب بر روی  RAIDده سازی می شود. ولی بسیار گران قیمت است.این نوع هارد دیسک پیا 4حداقل 

Storage Server  .ها به کار می رود.در محیط های مراکز داده توصیه می گردد 

 

 Diskشده اند و هر یک از آن ها یک کپی از داده ها را ذخیره می کنند.  mirror ,Disk 2و Disk1در این شکل 

 توسط  RAIDده اند و یک کپی از داده های یکسان را نگهداری می کنند.در نهایت این دو ش RAID_1نیز  3,4

RAID_0 ( ترکیبcombine می شوند.برای تهیه )backup  توصیه آن است که از سیستم RAID استفاده

در این مثال هایی  4 -8شود.در نتیجه بر اساس نیاز و بودجه می بایست یک پیکربندی مناسب لحاظ شود.جدول 

 را نشان می دهد. 500GB مورد را با فرض استفاده از هارد 
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 معرفی شده را جمع بندی کرده است.  RAID نوع  4   4 -9تذکر : جدول 
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 )راه اندازها( تجهیزات جانبی و درایو ها     مپنجفصل 

نامیده می شود. این واژه شامل  peripheralکه بتوان به کامپیوتر متصل نمود یک دستگاه جانبی یا  Device هر 

 تجهیزات اصلی نظیر کیبورد، موس ، مانیتور می شود.

ها را شامل می گردد.پس از   flash driveو  external hardهم چنین تجهیزاتی نظیر بلندگو ، چاپگر ، اسکنر ، 

مل های مختلف تولید نمود. را نیز برای سیستم عا Device تولید تجهیزات سخت افزاری می بایست راه انداز آن 

 Device با سیستم را فراهم می کنند بدون نصب راه انداز  Deviceدرایورها اطالعات مورد نیاز شناسایی و ارتباط 

به درستی عمل نخواهد کرد.ویندوز و سایر سیستم های عامل برخی از این درایور ها را حمایت می  Device آن 

حداکثر کارایی و سازگاری نصب راه انداز مرتبط با سیستم عامل ضروری به نظر می کنند.اما اغلب برای بهره گیری 

بیتی  64بیتی یا  31بیتی باشد باید راه انداز مربوط به آن نیز    64بیتی یا  31رسد.در صورتی که سیستم عامل 

 نمود. برای مثال جهت نصب ست که راه انداز ها را قبل از اتصال تجهیزات جانبی نصب باشد.امروزه توصیه اکید این

Web Cam   قبل از آنکه پورتusb   را به سیستم اتصال دهیم می بایستDriver  مناسب و مرتبط با سیستم عامل

را به یکی از پورت های  Web cam متصل به  usb کامپیوتر ، کابل   Resetجاری سیستم نصب گردد و پس از 

USB .وصل شود 

Plug and Play ویندوز قا :( بلیتی به نامpnp دارد که امکان نصب و پیکربندی تعدادی از درایورها را به طور )

اتوماتیک فراهم می نماید. برخی از افراد این قابلیت را تحت عنوان نصب اتوماتیک می شناسند.دو منبع مهم که به 

به کار میرود   Deviceوسط طور اتوماتیک اقدام به نصب درایور می کند عبارتند از محدوده ی آدرس حافظه که ت

ارتباط برقرار کند از یک  CPU ا ببخواهد  Device یا شماره درخواست وقفه است.هرگاه که  IRQو دیگری 

تعریف شده بنابراین پاسخ مناسب را به  CPU شماره درخواست وقفه استفاده میکنداین شماره وقفه از قبل برای 

به بعد بهبود داده  vista( از ویندوز pnpفظه محیا می سازد. قابلیت )، با آدرس  حاDevice وسیله ی آدرس دهی 

شده است و با ارتقا ورژن سیستم عامل محدوده ی درایور های قابل شناسایی افزایش یافته است.با این حال برخی از 

 نیز شناسایی نمی شود.  12تجهیزات حتی در ویندوز 

USB  
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 USB ( است.هم چنین Universal Serial Bus) USB ه کامپیوتر رایج ترین روش اتصال تجهیزات جانبی ب

Device  صورت  1ها بهDongle ، )قفل سخت افزاری(Storage ( flash.به کار می رود ) 

 hotها پایدار و دائمی بوده و  USBمی شناسند. USB Flashیا  UFD را تحت عنوان  flash memoryگاهی 

swappable .هستند 

Hot swappable  حالتی که وقتی کامپیوتر روشن است :USB  را می زنیم و خارج می کنیم امروزه USB  ها در

 )خیلی مهم (نسخه ریز وجود دارد.  3

  

Speed ) سرعت( Common name )اسم رایج( Version 

1.5 MBps or 12 MBps Low Speed ,full speed USB 1.1 
480 MBps (60 MBps) High Speed USB 2.0 

5GBps (625 MBps) Super  Speed USB 3.0 
 

 ، B ،mini B استفاده می کنند.هم چنین استاندارد های  A از استاندارد  USB 1.1 ، USB 2.0کانکتورهای 

micro A  وmicro B .هم وجود دارد 

 

 mobile (smart phone)و  cameraبرای   micro و   miniدر پرینتر ها و استاندارد  Bبرای مثال استاندارد 
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پین است اما بر خالف  9شامل  USB2.0,USB1.1هر چند شبیه استانداردهای  USB3.0 تذکر مهم : استاندارد 

   آنها استفاده نمی شود.به ترتیب برای ارسال و دریافت داده به کار 9الی  5های   pinکه  2.0,1.1استاندارد های 

 .می روند 

 

)کنترلر ( هستند.کنترلر بخشی از تراشه  USBامپیوتر ها شامل یک یا چند ، ک USB برای به کارگیری پورت های 

Mother Board  است .هر یک از نسخه هایUSB  118حداکثر  Device  را پشتیبانی می کند.بنابراین هرUSB 

 USBپورت  8تا  4ها شامل  Mother Boardرا سرویس دهد.امروزه اغلب  Device 117کنترولر می تواند 

 استفاده می شود.  USB HUBبرای اتصال تجهیزات جانبی کافی نباشد از  USB .چنانچه تعداد پورت های هستند
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USB Cable Length  طول کابل های : USB  16متر معادل  5حداکثر Feet  است که برای تجهیزاتی نظیر

 .( feet 10 ادلمتر توصیه می شود )مع 3حداکثر  3نسخه ی  USB چاپگر لیزری مناسب است اما در 

Fire Wire :ساسا توسط اApple  ارائه شده و از استانداردIEEE 1394  تبعیت می کند و اغلب به خاطر سرعت

وجود  400 و  822یا  Bو  Aنسخه ی  1باالیی که دارد برای تبادل فیلم های ویدئویی به کار می رود و در 

 متر است. B 122متر و طول کابل  A 4.5دارد.طول کابل 

پورت های -پین( 15پورت های موازی ) USB1394/و  Ps / 2رایج عبارتند از : onboardبرخی از پورت های 

 VGA (DSUB- 15 pin ) پین( ، 9سریال )

دسته ی استاندارد و غیر استاندارد تقسیم می شوند.صفحه کلید به عنوان ورودی استاندارد  1تجهیزات ورودی : به 

( دارند که امروزه منوی استارت ویندوز به …,F1,F2کلید تابعی ) 11کلیدی بوده و  121شناخته می شود.اغلب 

عنوان یک کلید به همراه سایر حروف به کار می رود مثال کلید آرم ویندوز.اتصال صفحه کلیدها می تواند به 

( مبتنی بر feet 30باشد یا به صورت بی سیم با حداکثر فاصله ی ) USBیا  ps /2صورت سیمی با پورت های 

Wi-Fi .باشد 
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 Scanner Digitizers  برای پویش اسناد و تصاویر به کار می رود هر کدام از این : Device ان به ها را می تو

صورت مستقل خریداری نمود. 

 

اطالعات یک تصویر به صورت دیجیتالی ذخیره می شود به این معنی که اطالعات دست یابی به  Digitizerتوسط 

دارند که  OCR ها قابلتی به نام   Scanner در اختیار کاربر قرار می گیرد.امروزه  yو  xر با مختصات آن تصوی

 باعث می شود که متن دست نویس شما به صورت یک متن کتابی و قابل ویرایش ذخیره شود.

KVM (Keyboard Video Mouse سبب می شود تا توسط یک صفحه کلید یک موس و یک مانیتور : )

         در اتاق سرور برای صرفه جویی در فضا و هزینه استفاده  Deviceدین کامپیوتر را کنترل کنید.اغلب این چن

 می شود.

www.sarayedaneshjo.com


65 

 

 

 

Bio Metric Device  این تجهیزات برای احراز هویت کاربران مبتنی بر مولفه های :Bio Metric به کار        

 انگشت ، گوش و بو  . 5، عنبیه چشم ، کف دست، اثر می روند این مولفه ها عبارتند از اثر انگشت 

 انواع شکاف های )شیارهای( توسعه :

 مخصوص کارت گرافیک (1

 شکاف های توسعه مخصوص کارت صوتی (1

 شکاف های توسعه مخصوص کارت شبکه (3

 شکاف های توسعه جهت پورت های سریال و موازی (4

 USBشکاف های توسعه مخصوص  (5

 Fire Wireشکاف های توسعه مخصوص  (6

 (External Hard)مثل  Storageشکاف های توسعه مخصوص  (7

 شکاف های توسعه مخصوص مودم (8

 شکاف های توسعه مخصوص تجهیزات بی سیم (9

 TV Tunerشکاف های توسعه مخصوص   (12

 Video Captureشکاف های توسعه مخصوص  (11
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 تجهیزات  ویدیویی   ششمفصل 

1- Pixel  کوچکترین سلول تصویری را :pixel تواند به سه رنگ قرمز،سبز و آبی باشدگویند و می 

1- Resolution  وضوح تصویر(: تعداد نقاط نورانی که در طول و عرض صفحه ی نمایش به طور همزمان(

 . VGAروشن می شوند. برای مثال در استاندارد 

نقطه در عرض روشن می شوند،هر چقدر این اعداد بزرگتر  480عدد نقطه در طول و  640: یعنی  480*640

 باشند وضوح تصویر بیشتر می شود و وضوح تصویر با حافظه ی ویدیویی در ارتباط است.

3- Refresh rate  60)نرخ نوسازی(: وقتی می گوییم نرخ نوسازی صفحهHZ  است یعنی اطالعات مربوط

یکبار آپدیت می شوند پس نرخ نوسازی،تصویرمان می باشد به عنوان مثال اگر  60HZبه پیکسل ها هر 

 بار در ثانیه تصویر آپدیت می شود. 60یعنی  60HZم بگویی

4- Brightness  شفافیت(: اغلب مانیتور ها اجازه می دهند شدت نور را تنظیم کنیم،شدت نور زیاد شود(

 کیفیت تصویر افزایش پیدا نمی کند.

 انواع تکنولوژی مانیتور:

1- CRT ( Cathode Ray Tube:) 

ه مانیتور های آنالوگ مشهورند.آنالوگ یعنی اینکه سیستم پردازش قدیمی ترین نوع مانیتور ها هستند که ب

اطالعات مبتنی بر اطالعات گسسته یا دیجیتالی نیست بلکه مبتنی بر طیفی از رنگ های قرمز،آبی و سبز است. 

 این مانیتور ها به لحاظ وزن سنگین بوده و فضای زیادی را اشغال می کنند همچنین مصرف انرژی آنها باالست.

است از این رو اغلب افراد وقتی  72HZاغلب نرخ بروز رسانی اطالعات تصویری در این نوع مانیتور ها کمتر از 

شامل  CRT با این نوع مانیتور ها طوالنی مدت کار می کنند دچار سردرد و چشم درد می شوند.  مانیتور های

 صفحه ی فلوئورسنت پرتاب می کنند. یک المپ خالء و تفنگ الکترونیکی است که الکترون ها را به سمت
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1- LCD  (Liquid Crystal Display :) 

بسیار سبک تر و نازکتر هستند.با کج  CRTمانیتور های امروزی که پانل تخت دارند و در مقایسه با مانیتور های 

س سلول های تابانده می شود پرتوی نور بر اسا LCDکردن کریستال ها پرتوی نور با زاویه مناسبی به صفحه ی 

LCD  به رنگ هایRGB  تفکیک شده و تصاویر نمایان می شوند نظر به آدرس دهی هر یک از سلول های

LCD  تصویر به دست آمده در مانیتور هایLCD  به لحاظ وضوح پایین تر از مانیتور هایCRT  است نرخ

 آغاز می شود. 60HZاز  LCDبروزرسانی مانیتور های 

3- LED  (Light Emitting diode :) 

 استفاده می کنند Backlightکه از  LCDدر مقایسه با مانیتور های 

ی را ژانر LED( بهره می برد،از طرفی مانیتور های  Cold Cathode Fluor cent Lamp)  CCFLاز پنل  

 کمتر مصرف کرده و وضوح باالتری دارند.

4- OLED  (Organic Light Emitting Diode :) 

نمایش است که اغلب در صفحه های نمایش موبایل دیده می شد ولی امروزه به صورت جدید ترین نوع صفحه 

عمل می کند و وزن آنها سبک تر و قطر آنها  Backlightها بدون  LCD  ،OLEDلوزیون نیز هست. برخالف ت

، به ترکیبی از چراغ های (CCFL) ، به جای الکترود منفی المپ های فلورسنتی اه دراو هزات نیا نازک تر است.
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دیودهای .مخفف دیود تشعشع نور است LED  .مجهز می شوند LED پشت صفحه کریستال مایع، موسوم به

، قطعاتی الکترونیکی هستند که در نمایشگرها، مصرف برق و تولید گرما را (OLED) ارگانیک ساطع کننده نور

یک نیمه رسانای  LED نیز، همانند OLED  یاهروتینام.به شدت کاهش و کیفیت تصاویر را افزایش می دهند

. چراغ  ارد، و دارای دو یا سه الیه از جنس مولکول های ارگانیک استنانومتر قطر د 522تا  122جامد است، که 

کریستال مایع، هیچ ربطی به این فن آوری ندارند. همه ی آنچه تغییر کرده است، منبع نوری می های پشت صفحه 

 .ساطع می شود LCD باشد که از طریق صفحه

ها، نصب آنها حول چهار گوشه صفحه و فراهم کردن این امکان است که LED ساده ترین راه برای به کارگیری

تشر شود. این روش ارزان تر است و فروشندگان آن را یک مزیت تلقی کرده و می گویند این نور، پشت صفحه من

 522برای صفحات بزرگ تر، نیاز به حدود هستند خود پیشین های نسل از تر نازک ،«نوری – لبه»نمایشگرهای 

، حول گوشه ها LED ، گران تر است. به جای آنکه المپهایLED سیستم موسوم به نور مستقیم .استLED عدد

، ایده ای هوشمندانه LED قرار داده شوند، درست در طول پشت صفحه، صف آرایی می کنند. سیستم نور مستقیم

رنگ مشکی را « تیره سازی موضعی»است. زیرا تراکم نور را می توان پشت بخش های تاریک تصویر کم کرد. این 

ها، عموماً خاکستری تیره است و رنگ LCDرنگ مشکی موجود در صفحات کنونی .و طبیعی تر می کند عمیق تر

همچنین، در طول زمان، نوردهی .ها عموماً زمانی که به صورت مستقیم به صفحه نگاه نکنید، پریده به نظر می رسند

نورهای جدید عموماً  .ق و خنک تر ماندن دستگاه تلویزیون کمک می کندموضعی به ذخیره سازی بر

هایی استفاده می کنند که رنگ سفید منتشر می کنند، اما یک متغیر سومی هم موسوم به سیستم LED از

این سیستم فقط در گران ترین .های قرمز، سبز و آبی استفاده می کندLED وجود دارد که از تلفیق RGB نوردهی

اه ها و برای کسانی عرضه می شود که خواهان بهترین ها هستند. در واقع، دستگاه های تلویویزن، نیاز به چنین دستگ

درجه بندی لطیفی از رنگ ها ندارند، اما اختالف در زمانی مشهود خواهد بود که به تماشای فیلم های با کیفیت باال 

  .بنشینیدBlu-Ray از

، قطعاتی الکترونیکی هستند که در نمایشگرها، مصرف برق و تولید (OLED) دیودهای ارگانیک ساطع کننده نور

یک نیمه رسانای جامد  LED نیز، همانند OLED.گرما را به شدت کاهش و کیفیت تصاویر را افزایش می دهند

 .نانومتر قطر دارد، و دارای دو یا سه الیه از جنس مولکول های ارگانیک است 522تا  122است، که 

 OLED از الیه های زیر تشکیل می شود: 

 الیه محافظ •
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 آند: ترمینال منفی گسیل الکترون •

 ه استالیه ارگانیک: این الیه از دو الیه رسانا و گسیل کننده تشکیل شد •

 کاتد: ترمینال مثبت گسیل الکترون •

 (Organic Light Emitting Diodes)  ای OLED طرز کار صفحه نماش

، قطعاتی الکترونیکی هستند که در نمایشگرها، مصرف برق و تولید (OLED) دیودهای ارگانیک ساطع کننده نور

یک نیمه رسانای جامد  LED نیز، همانند OLED.گرما را به شدت کاهش و کیفیت تصاویر را افزایش می دهند

 .نانومتر قطر دارد، و دارای دو یا سه الیه از جنس مولکول های ارگانیک است 522تا  122است، که 

 OLED الیه های زیر تشکیل می شود از: 

 الیه محافظ •

 آند: ترمینال منفی گسیل الکترون •

 الیه ارگانیک: این الیه از دو الیه رسانا و گسیل کننده تشکیل شده است •

 کاتد: ترمینال مثبت گسیل الکترون •

 OLED نیز مانند LED نور را تحت روندی به نام الکتروفسفرواسنس، گسیل می کند. 

 :روند را می توان به صورت زیر توصیف کرداین 

 ایجاد می کند OLED ابتدا منبع برق اختالف پتانسیلی در مدار •

 جریان از کاتد به آند در الیه های ارگانیک شارژ می کند •

 کاتد الکترون ها را به الیه گسیل کننده می دهد •

 آند الکترون هایی به الیه رسانا می رسد را خارج می کند •
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 .در مرز بین الیه رسانا و گسیل کننده، الکترون ها در فضاهایی که فاقد الکترون است قرار می گیرد •

 رنگ نور نیز با توجه به جنس الیه های ارگانیک تعیین می شود •

هنوز هم انتخاب اول خریداران نمایشگرهای منازل است. با دانستن مزایا و معایب هر کدام از  LCD فناوری 

 .، می توان تصمیم درستی در خرید گرفتLCD یا OLED فناوری های

  

، بسیار سبک و نازک هستند که همین امر در تعیین ضخامت و وزن نمایشگر اهمیت OLED الیه های پالستیکی •

 .دارد

 .بسیار شکننده می باشند LCD یا LED ، قابلیت خم شدن دارند ولی الیه های شیشه ایOLED ستیگیالیه پال •

نور  OLED می توانند نور زیادی از نمایشگر را از بین ببرند. به همین دلیل نیز LCD همین الیه های شیشه ای •

 .دارد LED و LCD شفاف تر و بیشتر نسبت به

دارند.  (Back lighting) برای نمایش سلول های نور ایجاد شده، نیاز به نوردهی از پشت LCD نمایشگرهای •

خود تولید کننده نور هستند. همین امر باعث کاهش مصرف برق  OLED ولی همان طور که گفته شد، الیه های

 .را به نمایشگری مناسب برای استفاده در دستگاه های همراه تبدیل می کند OLED می شود و

 .دارد LCD درجه است، که در این زمینه، مزیت بزرگی نسبت به 172تا بش از  OLED زاویه دید •

 .بسیار باال است LCD در حال حاضر نسبت به OLED هزینه تولید •

 

Using Multiple Display نمایش(گیری چندین صفحه ی  )بکار: 

یر طراحان تصاویر گرافیکی یک مانیتور کافی نیست از این رو اغلب سیستم های در بعضی از شغل ها نظ

حداکثر دو مانیتور را پشتیبانی می  7ویدئویی قابلیت پشتیبانی چندین صفحه ی نمایش را فراهم می کند. ویندوز 

 کند، سیستم عامل های قدیمی این قابلیت را نداشتند.
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Display Resolution نمایش(صفحه  )وضوح: 

حافظه های ویدئویی متفاوتی دارند وضوح صفحه های  هبا توجه به انواع مانیتور و انواع کارت های گرافیکی ک

 نمایش نیز متفاوت است. 

 چیست؟ Anti Glareمنظور از فیلتر های تمرین : 

برای نمایش تصاویر در صفحه ی نمایش الزم است اطالعات ویدئویی توسط کارت گرافیک پردازش شوند 

 کارت گرافیک معموال از طریق سه نوع کانکتور می تواند به مانیتور متصل شود:

1- HDMI                                  1- DSUB ( VGA        )                     3- DVI  

 : Analog vs Digitalمقایسه ی 

صفحه های نمایش الزم است بیت های اطالعاتی را به صورتی که کاربر خواسته مبتنی بر سیگنال های دیجیتال 

 (1و0یا آنالوگ روی صفحه ی نمایش نشان دهد، کامپیوتر ها با اطالعات دیجیتال )

فقط قادر بودند داده ها رو به هنگام ارسال آنالوگ نمایش دهند داده  CRTمی مثل کار میکنند. مانیتور های قدی

 های آنالوگ بعد از مدوالسیون و به صورت امواج سینوسی تولید می شوند.

از اطالعات دیجیتال  LEDسیستم فوق برای مانیتور های آنالوگ مناسب است اما در مانیتور های جدید مثل 

راین با دریافت اطالعات آنالوگ مانیتور ها آن را به اطالعات دیجیتال تبدیل می کنند. در استفاده می کنند بناب

شکل دوم شکلی که به نظر می رسد اطالعات به صورت آنالوگ ارسال می شود اما امروزه با استفاده از 

ی امتحان! مهم است برا HDMIاطالعات بصورت دیجیتال ارسال می شود.  HDMIو  DVIکانکتور هایی نظیر 

 را می دهد. HDMIو  VGA  ،DVIاطالعات پیرامون 

 کارت گرافیک و درایورها:

 کارت های گرافیکی امروزه به دو صورت وجود دارند :

1- Onboard                1- Dedicate  
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Onboard.آن دسته از کارت های گرافیکی هستند که روی مادربورد قرار دارند : 

Dedicateکه مبتنی بر کارت سخت افزاری درون  : آن هایی هستندslot AGP   قدیم ( و امروزه (

PCI_Express .نصب می شوند 

مشهورند. اگر کارت گرافیک از  Video RAMکارت های گرافیکی شامل حافظه می باشند این حافظه ها به 

فظه ی ویدئویی می گویند در غیر این صورت یعنی اگر حا Shareسیستم استفاده کند به آن  RAMحافظه ی 

در  DDR5یعنی  RAMجزئی از کارت گرافیک باشد به آن اختصاصی گویند.جدید ترین نوع حافظه ی 

 4GBکارت های گرافیکی امروزی استفاده می شود. برای مثال کارت گرافیکی  که حافظه ی ویدئویی آن 

 است صرفا اختصاصی خواهد بود ولی اگر واژه ای به نام 

X up to Y شود یعنی  استفادهY  از حافظه ی سیستمShare  می شود. برایgame  های حرفه ای و نرم افزار

، حافظه ی اختصاصی ویدئویی و پردازنده ی گرافیکی  3D studioو  mayaمثل  Renderingهای 

سازندگان پردازنده های  ATIو  Geforce( با فرکانس باال نیاز است. امروزه دو شرکت  GPU  قدرتمند )

 یکی هستند.گراف

 )تشخیص دادن( به چه درد می خورد ؟ dxdiagتمرین: 

 چیست؟ OpenGLو  DirectXتمرین: منظور از دو واژه ی 
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Dead pixel.بخشی از صفحه که در واقع سیاه است ولی وقتی نگاه می کنیم سفید می باشد : 
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 چاپگرها    هفتمصل ف

همانطور که گفته شد چاپگرها جزو واحدهای خروجی بشمار می روند و نتایج پردازش اطالعات را به صورت 

 های خواسته شده توسط کاربر بر روی کاغذ چاپ می کنند چاپگرها در انواع زیر وجود دارند:

   1- Impact                        1ضربه ای- Non Impact ربه ای                  غیر ض 

     Impact نظیر چاپگرهای سوزنی که به :Dot Matrix  مشهور هستند بر اثر ضربه یhead  بر روی نوار

: LQ 2170 EPSON         .Non Impactجوهری) ریبون ( بر روی کاغذ اثر می گذارد مشهور ترین آنها 

 به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

ه برای چاپ از اثر پودر رنگ به ناحیه ی مغناطیس شده روی کاغذ ایجاد می شود. چاپگرهای لیزری: ک -1

سرعت این نوع چاپگرها باال بوده و کیفیت برتری دارند،اغلب کمپانی های بزرگ برای چاپ از این نوع 

که حرف  HP 2051 DNاست برای مثال  HPو  Canonپرینترها استفاده می کنند دو مارک مشهور آنها 

D انگر چاپ دو طرفه و حرف بیN  بیانگر وجود پورتEthernet .روی چاپگر است 

جهت پاشیدن جوهر بر روی کاغذ استفاده می کند  Piezoای بنام  headچاپگرهای جوهرافشان: که از  -1

رنگ رایج بوده و امکان چاپ تصاویر با کیفیت بسیار  6رنگ و  4امروزه چاپگرهای جوهرافشان از نوع 

گرم استفاده می شود و  260یا  200هم می نماید. برای چاپ تصاویر از کاغذ های گالسه با وزن باال را فرا

 رنگ می باشد. 6است و  EPSON L800مشهور ترین آنها 

 

پرینترهای حرارتی: که به پرینترهای حرارتی مشهورند و اغلب برای چاپ برچسب های اموال و انبار بکار  -3

 می رود.

 

 :ترهاواژگان مهم در پرین
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1- PPM  (Page Per Minute  تعداد صفحاتی که در دقیقه پرینتر چاپ می کند. تذکر این که در :)

                     CPSچاپگرهای ضربه ای که آهسته تر از چاپگرهای غیر ضربه ای کار می کنند از واحد 

 (Character Per Second .کاراکتر در ثانیه استفاده می شود ) 

 

1- DPI  (Dot Per Inch وضوح چا :) پ چاپگرها با این واحد تعیین می شود برای مثال چاپگری با

نقطه ایجاد می کند و برای تصاویر با کیفیت وضوح  600در هر اینچ  600dpiوضوح 

 توصیه می شود. 1440*2880

 

3- Duplexing assembly.چاپگرها با این قابلیت می توانند دورو) دو طرفه ( چاپ کنند : 
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     استفاده می کنند. و از الکل نیز استفاده  Blowerدر حالت آماتور معموال از  برای تمیز کردن چاپگرها

 می شود.

 :فرآیند یا عملکرد چاپگرهای لیزری

چاپگرهای لیزری دارای حافظه هستند،هر چه قدر میزان حافظه ی چاپگرها بیشتر باشد تعداد صفحات 

 رینتر با حداکثر کارایی به چاپ ادامه خواهد داد. بیشتری را در حافظه ی خود نگه می دارند و در نتیجه پ
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