
 :تِ طَس ولي ػلَم واهديَزش سا تِ دٍ گشٍُ زمؼين هيىٌٌذ

hard ware تِ وليِ اخضاي فيضيىي ٍ لاتل لوغ واهديَزش ػخر افضاس گفسِ هيـَد: سخت افضاس. 

soft ware  تِ وليِ تشًاهِ ّا ٍ دػسَسالؼول ّايي وِ خْر اسزثاط تا واهديَزش ٍ : ًشم افضاس

 .اػسفادُ اص آى تِ واس هي سٍد

firm wareزدْيضازي وِ اص زشوية ػخر افضاس ًٍشم افضاستِ ٍخَد هي آيذ: هياى افضاس. 

: دٍ فشق اػاػي واهديَزش اص هاؿيي ّا

 Multi-purpose چٌذهٌظَسُ-1

 Information Processing خشداصؽ وٌٌذُ اطالػاذ-2

 :تعشيف كاهپيَتش

دػسگاّي اػر داساي حافظِ ٍ لاتل تشًاهِ سيضي وِ لادساػر ػولياذ سياضي ٍ هٌطمي سا تا ػشػر تاال 

 .اًدام دّذ

 سی پی يَ  CPU:هْوسشيي لؼور واهديَزش

 :تعشيف سيستن

 .هدوَع ػٌاصش ٍ اخضاءهشزثط تِ ّن وِ دس هدوَع يه ّذف خاصي سا دًثال هي وٌٌذ

  اًَاع كاهپيَتشاص لحاظ ٍسعت تجْيضات ٍ قذست پشداصش 

 خاًگی ٍضخصی(micro computer):  سيضكاهپيَتش ّا–الف 

 :وَچىسشيي ٍاسصاًسشيي ًَع واهديَزش ّاػر 

  

1-desk top  يا سٍهيضي، واهديَزش ؿخصي ياPC 

2-lap top – note book لح زاج لاتل حول 



ّوىاس  palmtop ، PDA(Personal Digital Assistants) يا   واهديَزشّاي دػسي-3

 ديديسال ؿخصي

  دسهشاوض اداسي ٍزداسي ٍ داًـگاّي(:mini computer)كاهپيَتشّاي كَچك-ب 

 ٍ دٍلسي ٍ ٍصاسزخاًِ ّا  هشاوض تضسي اداسي (:mainfram computer)كاهپيَتشّاي تضسگ -ج 

چٌذ زا دس   فمط اص ًَع زدْيضاذ اػسشاز   ظيه دس خْاى (supercomputer)اتش كاهپيَتشّا-د 

. خْاى ٍخَد داسد

 

 :لطؼاذ اصلي واهديَزش

دس آى .. لطؼاذ اصلي يه واهديَزش هاًٌذ خشداصؿگش ، حافظِ ، ديؼه ػخر ٍ : جعثِ سيستن يا كيس-

ػِ .ّش لطؼِ اي هَخَد دس خاسج اص ايي خؼثِ ، تؼٌَاى يه لطؼِ خاًثي هحؼَب هيـَد.ًگْذاسي هيـَد

. لطؼِ خاًثي اصلي ؿاهل صفحِ وليذ ، هاٍع ٍ صفحِ ًوايؾ هي تاؿذ

ّش دػسگاّي هاًٌذ هاًيسَس ، صفحِ وليذ ، هاٍع .  يا للة واهديَزش اػرmain board  ياتشد اصلی-

. تطَس هؼسمين ٍ يا اص طشيك واتل تِ تشد اصلي هسصل هيـَد

 يا ٍاحذ خشداصؿگش هشوضي cpu هغض واهديَزش-

..... حافظِ اصلي ٍ حافظِ خاًثي ٍ -

 :قسوتْاي اصلی كاهپيَتش

1-cpu   َػي خي ي

 memory ٍاحذ حافظِ-2

 Inputٍاحذ ٍسٍدي -3

  outputٍاحذ خشٍخي -4

ػٌديذُ هيـَد  (GHZ) گيگا ّشتض ػشػر خشداصؿگش دس همياع

 .اٍليي ػاهل هَثش دس ػشػر ولي يه ػيؼسن، ٍاحذ خشداصؿگش هشوضي هي تاؿذ



 :memory))حافظِ

 .حافظِ هىاًي اػر وِ اطالػاذ تِ طَس هَلر يا دائن دس آى ًگْذاسي هي ؿَد

 :اًَاع حافظِ

 .تشًاهِ ّا تشاي اخشا دس حافظِ اصلي لشاس هي گيشًذ:Main memory(اٍليِ)اصلي-1

 second memory(خاًثي( ثاًَيِ- 2

 :حافظِ اصلی 

Read only memory : RoM 

RAM:Random Access Memory 

Cache(خٌْاى):ظشفير خاييي تؼياس گشاى 

  گيگا تاير– هگا تاير – ويلَ تاير – تاير –تير : ٍاحذ ّاي حافظِ

. وَچىسشيي ٍاحذ اطالػازي وِ زَػط واهديَزش رخيشُ ٍ خشداصؽ هيـَد: تيت

 .تايت هی تاضذ 1024 ّش كيلَ تايت هعادل

 Ram حافظِ

خشياى تشق اص تيي هيشٍد تٌاتشايي  اطالػاذ آى تا لطغ. يه حافظِ هَلر ٍ ًاخذاس هي تاؿذ :Ramحافظِ 

تِ ايي حافظِ ، حافظِ تا .تشًاهِ ّا تشاي اخشا دس داخل آى لشاس هيگيشًذ.تِ ايي حافظِ فشاسّ هي گَيٌذ

تصَسذ يه لطؼِ ػخر افضاسي . هي تاؿذR/Wيه حافظِ خَاًذًي ٍ ًَؿسٌي . دػسشػي زصادفي هيگَيٌذ

 .هيسَاى زْيِ وشد

حافظِ فمط خَاًذًي هي تاؿذ اطالػاذ آى يىثاس زَػط ؿشور ػاصًذُ دس داخل آى : Romحافظِ 

ػخر .خضء حافظِ اصلي اها خايذاس هي تاؿذ.لشاس هيگيشد تا لطغ خشياى تشق اطالػاذ خان ًويـَد 

. افضاسّا سا ؿٌاػايي وشدُ دس اخسياس ػيؼسن ػاهل لشاس هيذّذ

. واهديَزش هي تاؿذ سشعت  ػاهل دٍم دسRAMحافظِ 

 :حافظِ ّاي ثاًَيِ



 (FLOPPY – Disk)فالخي -1

 hard- diskّاسد ديؼه   -2

3-CD (compact-Disk) :ُديؼه ػخر فـشد 

4- DVD(Digital vide disk ) 

ديؼه ًَس -5

          حافظِ فلؾ-6

 ّاسد ديسك

 

 :(Hard Disk) ديسك سخت

دػسگاّي وِ دسٍى ويغ لشاس هيگيشد ٍ تشاي رخيشُ دائن اطالػاذ تىاس  HDD ديؼه ػخر يا

 .دس اوثش واهديَزشّا ، ػيؼسن ػاهل سٍي ديؼه ػخر رخيشُ هيـَد.هيشٍد

اها .سٍي ػشػر ػيؼسن زاثيش صيادي ًذاسد Ram اًذاصُ ديؼه ػخر دس همايؼِ تا ػشػر خشداصؿگش ٍ

 .واهديَزش هي تاؿذ سشعت ػاهل ػَم دس

 
 :زؼاسيف

 .صفحازي دس ديؼه ػخر ػول رخيشُ ػاصي اطالػاذ سا تِ ػْذُ داسًذ خالزش هي گَيٌذ:پالتش

هؼيشّاي دايشُ اي هسحذالوشوضي ّؼسٌذ وِ دس ّش طشف يه خالزش ًَؿسِ ؿذُ  :Tracks ضياس يا

 .اًذ

ؿياس تِ تخؾ ّاي وَچىسشي تٌام ػىسَس زمؼين هيـًَذ وِ تشاي رخيشُ هماديش ثاتسي اص دادُ :سکتَس

 . تاير اطالػاذ سا ًگْذاسي هيىٌذ512هؼوَال زا .ّا اػسفادُ هيـَد

 .تِ هدوَع چٌذ ػىسَس والػسش هي گَيٌذ:كالستش

 .هدوَػِ اي اص ؿياسّا اػر وِ دس فاصلِ يىؼاًي اص هشوض دس زوام خْاذ لشاس گشفسِ اػر:سيلٌذس

 

 .ًاهيذُ هيـَد رخيشُ ساصي تِ حافظِ تلٌذ هذذ RAM اًسمال اطالػاذ اص حافظِ

 :دستگاُ ّاي ٍسٍدي

 .تِ دػسگاُ ّايي وِ خْر ٍسٍد اطالػاذ تِ واهديَزش اػسفادُ هي ؿَد



( Touch screen)صفحِ ًوايؾ لوؼي -3( joystik)دػسِ تاصي-2(Key bord)صفحِ وليذ-1

-7(  web cam)دٍستيي ٍب-6(  Disk Drive)ديؼه گشداى - 5(Light pen)للن ًَسي-4

خَيـگش اػىٌش -10(Trackball)گَي هؼيش ياب-9(Touch pad)لَح لوؼي  -8(Mouse)هاٍع

(scaner)11-هيىشٍفي(Microphon) 

 :تَضيح صفحِ كليذ

 :تِ طَس ولي وليذّاي صفحِ وليذ تِ ؿؾ خْر زمؼين ؿذُ اًذ

 وليذّاي ػالئن زايح-1

 وليذّاي ػوليازي-3وليذّاي اسلام-2

 caps lock- NUM Lock وليذّاي دٍ حالسِ- Alt – shift – ctrl5     وليذّاي وٌسشلي-4

– Scrou Lock 

 وليذّاي هىاى ًوا– 6

Enter   : خْر ٍسٍد اطالػاذ–يا اخشا      Escap  :تشاي اًصشاف 

Space   :ِفاصل                                             Delet:تشاي حزف 

Insert  :ٍاسد وشدى                                          Backspace : ِتشاي حزف ولو

 هالثل

:Page up,down  تشاي حشور تيي صفحاذ 

Print scrin  :ِتشاي ػىغ گشفسي اص صفح 

Pause :تشاي زَلف يه فشهاى دس حال اخشا  

 -1-0دػسگاّي وِ خْر ٍاسد وشدى زصاٍيش اػٌاد ٍ اؿىال ٍ يا زثذيل زصاٍيش تِ صَسذ : اسکٌش

 .لذسذ زفىيه خزيشي ػشػر اػىي زصاٍيشٍ اتؼاد:اص خاساهسشّاي هْن ايي ٍػيلِ 

 دستگاّْاي خشٍجی

 speaker تلٌذ گَ- 5ديؼه گشداى  - plotter4 سػام يا-printer3 چاخگش يا- 2هاًيسَس -1



دسٍالغ ٍسٍدي واهديَزش هي .تِ اطالػاذ خام يا اٍليِ وِ تِ واهديَزش هي دّين دادُ هي گَيٌذ: دادُ

 .تاؿذ

دادُ زَػط واهديَزش هحاػثِ ٍ همايؼِ هيـًَذ تِ هدوَػِ ػوليازي وِ تشسٍي دادُ يا ٍسٍدي :پشداصش

 .صَسذ هيگيشد خشداصؽ هي گَيٌذ

 دادُ خشداصؽ ؿذُ يا خشٍخي واهديَزش اطالػاذ ًاهيذُ هيـَد: اطالعات

 soft wareًشم افضاس

تشًاهِ ّاي واستشدي ٍ ػيؼسوي وِ زَػط اًؼاى ًَؿسِ هي ؿَد ٍ تَػيلِ ػخر  : تعشيف ًشم افضاس

تِ هدوَػِ ػوليازي وِ زؼييي وٌٌذُ ًحَُ ػولىشد واهديَزش هي .افضاس هاؿيي تِ واس گشفسِ هي ؿَد

 .گفسِ هي ؿَد ًشم افضاس تاؿذ

 :ًشم افضاس تِ دٍ گشٍُ اصلي زمؼين هيـَد 

 تسياسپيچيذُ:   (system soft ware)ًشم افضاس سيستوی - 1

 (هذيشير ػولياذ ػخر افضاس).تِ ًشم افضاسي وِ هذيشير ػيؼسن سا تِ صَسذ ولي يا خضئي تش ػْذُ داسد

 .هي تاؿذ OS هْوسشيي ًشم افضاس ػيؼسوي ، ػيؼسن ػاهل يا

 ( :Application soft ware)ًشم افضاس كاس تشدي - 2

تِ ًشم افضاس ّايي وِ زَػط تشًاهِ ًَيؼاى خْر سفغ ًياصّاي هخسلف واستشاى زْيِ ٍ خيادُ ػاصي هي 

 .ؿَد

 :اًَاع ًشم افضاس سيستوی 

 تشًاهِ ّاي ػَدهٌذ -   ًشم افضاسّاي هسشخن-     ( Operating system)ػيؼسن ػاهل ّا - 

 :اًَاع ًشم افضاسّاي واستشدي 

 (Auto cad) ٍ ًمـِ وـي طشاحي-             (photoshop) ًشم افضاسّاي گشافيىي- 

 perimier ٍيشايؾ فيلن -                                              orcadفٌي- 

 خاػىال- C – Basic تشًاهِ ًَيؼي صتاى-                            3d Max اًيويـي ػاصي- 



   Excel  صفحِ گؼسشدُ-                                      word     ٍاطُ خشداص-

   (Power point) اسائِ هطالة-                                  access  خايگاُ دادُ ّا-

           (Accounting) حؼاتذاسي- 

 (OS)  سيستن عاهل

  .   يك ًشم افضاس سيستوی كِ ساتط تيي كاستش ٍ سخت افضاس هحسَب هی ضَد

دس ٌّگام اجشاي يك   CPU ٍ هذيشيت سخت افضاس، هذيشيت حافظِ: هْوتشيي ٍظايف آى

  دادى پيام ّاي هٌاسة، هذيشيت فايل ّا–تشًاهِ 

 :اًَاع ػيؼسن ػاهل اص لحاظ زؼذاد اخشاي تشًاهِ 

 Multi Task چٌذ تشًاهِ اي يا-                         Singel Task يه تشًاهِ اي يا- 

 :اًَاع ػيؼسن ػاهل اص لحاظ هحيط واستش 

  Windows   گشافيىي-                Ms-Dos هسٌي- 1

 :يا ٍسطى (Version)ًسخِ ّاي ًشم افضاسي 

ًشم افضاس زَػؼِ يافسِ تا ؿواسُ ي ًؼخِ خذيذ تِ تاصاس فشٍؽ اسائِ هيـَد وِ اسزما يافسِ ًؼخِ ّاي لثل 

. ّن گفسِ هيـَد Version تِ ؿواسُ ًؼخِ.هي تاؿذ

اؿسثاّي وِ تِ ٌّگام تِ ٍخَد آهذى ًسايح اؿسثاُ يا غلط ٍ يا غيش هٌسظشُ زَػط :هـىالذ ًشم افضاسي

. يا اِؿىال گفسِ هيـَد BUG ًشم افضاس صَسذ هيگيشد،

 ضثکِ

 – اداسُ –تِ دٍ يا چٌذ واهديَزش هسصل تِ ّن ؿثىِ گفسِ هي ؿَد هوىي اػر دس ازاق : زؼشيف ؿثىِ 

 .خْاى تاؿذ

 : هضايا

 اؿسشان فايل ّا ٍ تشًاهِ ّا-1



 حدن صياد دس صهاى وَزاُ  دػسشػي تِ اطالػاذ تا- 2

 زوشوض هذيشير هذيش ؿثىِ- 3

 اهٌير اطالػاذ-4

 :اًَاع ضثکِ اص لحاظ ٍسعت هٌطقِ پَضطی 

دس يه هحذٍدُ هؼيي دس يه ػاخسواى يا  (Local Area Network )(LAN)ضثکِ هحلی -1

 يه ازاق

 ػشزاػش خْاى (Wide Area Network)  (WAN)ضثکِ گستشدُ -2

  دس هحذٍدُ يه ؿْش:MAN ضثکِ ضْشي-3

زشويثي -4  خطي-3    حلمِ اي-2   ػساسُ اي- 1:   اًَاع ضثکِ اص لحاظ تَ پَ لَ طي يا ضکل

 

هؼواسي ؿثىِ يا ازصاالذ فيضيىي دس ؿثىِ هي تاؿذ، سٍؽ ّاي ازصال واهديَزش تِ يىذيگش سا : زَخَلَطي

Topologyهيگَيٌذ . 

 : ضثکِ ايٌتشًت

 .يه ؿثىِ گؼسشدُ خْاًي ػر وِ هيليَى ّا واهديَزش تاّن دس اسزثاط ّؼسٌذ

 

  : خذهات ايٌتشًت

وِ زَػط ايي ػشٍيغ اطالػاذ ؿاهل هسي ، زصَيش ، صذا ٍ حسي فيلن دس ػطح خْاى  Web ػشٍيغ .1

 .هٌسـش هي گشدد

 تا فشهر ّاي هخسلف تا ػشػر ٍ دلر وافي اص ايٌسشًر تِ واهديَزش ها فايلْا وِ FTP ػشٍيغ .2

(Download) يا اص واهديَزش ها تِ ايٌسشًر (Upload) هٌسمل هي گشدًذ. 

 .اسػال ٍدسيافر ًوايٌذ خيام الىسشًٍيىي وِ تِ ووه ايي ػشٍيغ اًؼاًْا هي زَاًٌذ E-Mail ػشٍيغ .3

 وِ افشاد ػاللوٌذ هي زَاًٌذ دس ػشاػش دًيا تا يىذيگش تِ صَسذ هسٌي (Chat) ػشٍيغ گفسگَ يا .4

(Text Chat) صحثسي ،(Voice Chat) ٍسٍ دس س ، (Face to Face) گفسگَ ًوايٌذ. 

وِ وليِ خذهاذ زداسزي دس هحيط ايٌسشًر ػشضِ  (E-Commerce) ػشٍيغ زداسذ الىسشًٍيىي .5

 .گـسِ وِ تاػث اسائِ خذهاذ تْسش ، تيـسش ، اسصاًسش ٍ ػشيؼسش هي گشدد

وِ وليِ ًاؿشيي تِ غيش اص ًؼخِ چاخي ، ًؼخِ الىسشًٍيىي  (E-Book) ػشٍيغ وساتْاي الىسشًٍيىي .6

  .اًسـاساذ خَيؾ سا دس ٍب ػايسْا تصَسذ لحظِ اي ٍ گؼسشدُ هٌسـش هي ًوايٌذ

 وِ وليِ خذهاذ دٍلسي هاًٌذ خذهاذ تاًىي دس هحي (E-Government) ػشٍيغ دٍلر الىسشًٍيه .7



  
 : ٍيشٍس ّا

ٍيشٍع ّا تِ زٌْايي .تشًاهِ ّاي وَچه هخشب هي تاؿٌذ وِ تاػث اخسالل دس واس ػيؼسن هي ؿًَذ

لاتلير زىثيش .لاتل اخشا ًوي تاؿٌذ تلىِ تِ يه تشًاهِ اخشايي هي چؼثٌذ ٍ تِ ّوشاُ آًْا اخشا هي ؿًَذ

 .داسًذ

هي ؿَد ٍ فايلْاي اخشايي سا  آسية سساًذى تِ قسوت ّاي هختلف كاهپيَتش ٍيشٍع ّا ػثة

كاس  ، گاّي ػثة اص كٌذي سيستن ، تکثيش ٍيشٍس ّا، حزف ّويطگی دادُ آلَدُ هيىٌذ، ػثة

 .هي ؿَد افتادى سيستن

Firewallيا ديَاسُ آتص : 

دس .حفاظر ًشم افضاسي ٍ ػخر افضاسي دس هماتل ٍيشٍع ّا ٍ افشاد ّىش اص طشيك ايٌسشًر هي تاؿذ

 . ايي ػيؼسن حفاظسي تِ طَس خيؾ فشض ٍخَد داسد7ٍيٌذٍص 

 -      خَدواس ػاصي -   واسّاي زىشاسي-1:جايی كِ كاهپيَتشّا هٌاسثتش اص اًساى ّا ّستٌذ  

 هَلؼير خطشًان -     هحاػثاذ سياضي

واسّاي ّوشاُ - 2     ٌّشي–واسّاي فش ٌّگي -1 :جايی كِ اًساى اص كاهپيَتش هٌاسة تش است  

 واسّاي ّوشاُ تا خاللير-4تشسػي َّؿوٌذ - 3  تاهَلؼير ّاي سٍحي 

 


