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   )   
ستا دتعبا دبتأ،تعلم ليم،تع   

 ای خامنه امام العظمي اهللا تيآ  حضرت گرامي فيلسوف و محترم دانشمند اسالمي انقالب معظم رهبر از سخني

(الوارف ظلِّ اهللاُ ادام) ،(مدظله العالي)  

 

 



N 

     )  

 سخنان دانشمندان اسالمي

نوری همداني العظمي اهللا تيآ  ضرتح گرامي فيلسوف و محترم دانشمند از سخني  

(الوارف ظلِّ اهللاُ ادام )، (مدظله العالي )  

 واليت فقيه همان واليت رسول اهللا)ص(است ، فرهنگ واليت مداری را بايد به دنيا معرفي کرد

 

 

 

 

 



 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 مقدمه

چکيده ای  از  علم  و   استفاده نموده  فرصت  اين  از  بتوانم  مودند کهاعطا فر  را  يتاينجانب فرص  از اينکه به  ، خدا را شاکرم   

ابتد ا الزم  است  در، خويشاوندان روحي خودم قرار دهم را  مکتوب نمايم ودر اختيار  ساختار کامپيوتر) اجزای کامپيوتر ( 

برايشان  سبحان سالمتي  خداوند  از  و  ، مودهن ل در سال تحصيلي جاری  تقدير و تشکرآمدانشگاه   محترم  اساتيد  ، از زحمات

 آرزو مي نمايم و اميدوارم هميشه با متوسد به خداوند تبارک و تعالي موفق باشند .

به همت و   مي باشد که  جديدی  رشته های  جمله  از  شايان ذکر مي باشد که رشته ی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات

ايران   اسالمي  جمهوری  دانشگاهای  کشور مقدس ، تحقيقات و فناوری در  وزارت علومزحمات محققين و مسئولين آموزشي 

از جايگاه و فناوری اطالعات  از آن جهت ارتباطات ي شناخت کامپيوتر و استفادهاين رشته ی تحصيل  در  ،  ريده استتأسيس گ

شامل    که  اتفاق نمود   يميعظ  تحول در  کشور عزيزمان  علم ارتباطات و فناوری اطالعات   مهمي برخوردار است لذا با ورود

جايگاه بسيار مهمي  داشته   و  و مخابرات در ارتباطات و فناوری اطالعات   کامپيوتر و علم  ايجاد شبکه های عظيم ارتباطي بوده

غير ممکن مي باشد .  علوم پيرامون بسيار مشکل ودر برخي از آنها و   بدون استفاده ازاين علوم دست يابي به جهان  

ديجيتال در  ايجاد شبکه های هوشمند   مخابرات  مخابرات و  تکنولوژی ساختار کامپيوتر و استفاده از آن و  يد توجه داشتلذا با

سر آغازی  برای ايجاد انگيزه ،  مطالعه ، تحقيق در اذهان عالقمندان به اين  ارائه اين کتاب  اميدوارم جايگاه بسيار مهمي دارد که

                       رشته باشد.

 

: رضا عليپور مؤلف با تشکر  

استان مازندران،  ماه سال هزارو سيصد و نود چهارارديبهشت   

 



 فهرست مطالب

  صفحات        مطالب                                      مطالب                       صفحات 

11الي  11                                     مأوس                                 6الي 1                                   مادر برد   

                       12الي11                   پالتر                                                     8الي  6             و هدسينك   سي پي يو

12الي  12                         پرينتر                                            11الي 9     کيس و پاور                           

12         کارت شبکه                                                      12الي 11                          ديسكفالپي    

12                             تلويزيون کارت                                 12  هارد ديسك                                  

               16               ورودی و خروجيکارت                                 12          سي دی و دی وی دی درايو 

               12الي  16                 قلم نوری                                             16الي 12               لوح ذخيره اطالعات  

                   12                                                 رَم                                  12                         کارت صدا          

18الي  12              رسيور کارت                                         18الي  12                   فکس مودمکارت    

19الي  18                  اِ سکنر                                             19  الي18                        کارت گرافيك  

23                     رَم ريدر                                                   19                  صفحه کليد )کي برد(  

                  23الي  21                           کابل ها                                   11الي  13                                   مانيتور 

14 ی صفحه:  منابع  

 



 معرفي اَجزای سخت افزار کامپيوتر

 
 

 

 

(TV) کارت تلويزيون   1 مادربورد 9 کارت فکس مودم 12 

(I/O)وهدسينك پردازشگر 13 کارت گرافيك 18 کارت  1 

 2 کيس و پاور 11 صفحه کليد )کي برُد( 19 قلم نوری

(RAM) 2 فالپي ديسك 11 مانيتور 13 رَم 

 2 هارد ديسك 12 مأوس 11 رسيور کارت

 6 سي دی و دی وی دی رام 12 پالتر 11 اِسکنر

 2 لوح ذخيره 12 پرينتر 12 رَم ريدر

رت شبکهکا 12 کابل ها  8 کارت صدا 16 
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سخت افزار کامپيوتر اَجزای  

   ) Main Board, Mother Board مادربورد )-4   

   رت های قرارگرفتن کا يا اتصال  برای ل هايي مح برد روی بر  ،شوند  مي نصب داين بر روی کامپيوتر ليه بردهایک کهاست بردی

.سانتي متر دارد22الي  متر سانتي 12  وداًحد دی بعاد ادارد مادربر ارقر پي يو و ساير قطعات سي و مختلف  

در زمان انتخاب سي پي يو بايد به نوع مادربورد توجه نمود تا سازگاری الزم  که انواع   مختلفي  دارد مادربورد   داشت جهتو بايد

 را با سي پي يو داشته باشد.

به شرح ذيل مي باششند .الزم به ذکر است انواع سي پي يو که فعالً  رايج مي باشند   

Asus ،ATC 7010  ، GIGA      
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می باشدزير  شرح به برد روی مختلفی قسمتها  

 

 

 

 

(CPU SOCKET) 

به صورت کارت مي باشد. 1و پنتيوم به صورت مربع مي باشد ودر پنتيوم  682در مادربوردهای  اين سوگتپردازنده:  سوکت   

 هر که داشت توجه  بايد  ،باشد   مي اُريب  بهصورت پنتيوم سوراخها سوکتهای در و هبود موازی   68 2یسوکتها سوراخهای  نوع

و هر پردازنده به روشي خاصي روی برد اصلي نصب مي گرددباشند  ميمادربورد  روی بر کردن وصل برای ضامني دارای دومدل  
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 )slot  (  

شده اند و محلي برای نگهداری و برقراری ارتباط کارت های  شکافهايي ميباشند که روی مادربرد لحيم شکافهای توسعه،اسالتها:

واسطه مي باشندکه توانايي مادر بورد راگسترش مي دهندوکاربران بتوانند بدون داشتن هيچگونه ابزاری خاص،کارت ها رادر درون 

و مورد اند شده طراحي مادربرد روی ت هایکار يا دهارب  انواع نصب برای ها اسالت شکافها قرار دهند، بايد توجه داشته باشيم، که 

 استفاده قرار مي گيرند.

 اسالت ها به سه صورت وجو داردند که عبارتند از

(AISA) آيزا -الف  

(PCI) پي سي آی  -ب  

 ( AGP) اِی جي پي  -ج    

 PcI-express -پي سي اکسپرس-د  

(Memory Bank)  

  که از چهار بانك اطالعتي  با تعدادی شيار  تشکيل شده است که جهت در مداربرد  مکاني وجود داردبانک  های حافظه ی اصلی :   

مختلف با مشخصات ذيل در آن جای مي گيرند.                         رَمهای  انواع و گرديده اند ،طراحي يا حافظه اصلي  رم ماژول نصب   

گيگا بايت(           1312گيگا بايت ،211بايت، گيگا126گيگا بايت،118،مگابايت 62،مگابايت 21،مگابايت 16 -مگابايت 2)  

(Timer) 

مولد پالس ساعت و نوسان ساز مداری است    

در  مادر برد کريستال های نوسان کننده و مولد پالس ساعت وجود  دارد  ،  نوسان ساز  مداری  مبتني  بر کريستال کوارتز که به 

ه خروجي آن  سيگنال پالس ساعت مي گويند .                                                  طور منظم و با فرکانسي ثابت نوسان مي کند لذا ب  

بايد توجه داشته باشيم که  پردازنده  همگام  با  سيگنال های  پالس ساعت و با  فرکانسي مشخص انجام مي گيرد  ، مانند گذرگاه 

حتي صفحه کليد با پالس ساعت داده هايش را ارسال مي کند .                    سيستم که برای انجام کارهايش به پالس نياز دارد و   

بايد توجه  داشته باشيم که سيگنال  پالس  ساعت ، تغيير  مداوم  ولتاژ  از   سطح باال  و  به  سطح پايين و بر عکس که با فاصله ی 

ولت( و سطح پايين ولتاژ) مثالًصفر  ولت( را نشان مي دهند .          2زماني منظم صورت مي گيرد ، سطح ولتاژ باالرا با يك ) مثالً   

اگر پالس تيك تاک فرض نماييم  ،  تيك به عنوان  منطق يك  و تاک به عنوان منطق صفر منظور مي گردد  ،  بنابراين هرسيگل 

د.                                               ولت و به دنبال آن سطح ولتاژصفر ولت محسوب مي گرد2پالس ساعت شامل يك سطح ولتاژ   
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که ازاين باطری زماني که کامپيوتر خاموش مي باشد ، برای تغذيه ی ساعت استفاده مي شود .باطری ساعت و تاريخ :    

(jumper)  

عات سخت  افزاری استفاده مي و يا چند پايه ای مي باشند که برای تنظيم بعضي  از قط 2و 1جامپرها پين هايي فلزی جامپرها  :  

ازاين جامپرها برای تنظيم ولتاژ و سرعت سي پي يو استفاده مي شود ،   وضعيت جامپرها را باتوجه به دفترچه ی راهنما ی  شود ، 

                         برد اصلي تنظيم مي گردد تا برد اصلي و سخت افزارهای ديگر بهترين عملکرد را داشته باشند .                          

(Bus) 

 گذرگاه و اتصاالت دروني 

ساختار اتصاالت  داخل گذرگاه را مي توانيم   به   سه  ماژول تقسيم کنيم   که عبارتند از ماژول پردازنده ، ماژول حافظه ، ماژول 

ناميد .که به صورت  شبکه ای از طريق برد  ورودی و خروجي ، در واقع مي توان  اين سه ماژول را  به  عنوان  ماژول  اصلي رايانه

باهم ارتباط دارند ، اين ماژول ها مسيرهايي دارندکه  مسيرهايي  برای ارتباط  ماژول ها وجود دارد  ، مجموعه  مسيرهای ارتباطي 

 اين ماژول ها را اتصاالت دروني  مي نامند.  

 (Controller) 

 کنترلر   

کارهايي راکه در رايانه انجام مي شود به شکل مخصوصي کنترل مي کند ، بعضي وقتها برا انتقال  قسمت کنترل در پردازنده  تمام 

داده ها به حافظه اصلي  به دستگاههای جانبي مانند کارت گرافيك ، برای افزايش سرعت انتقال داده ها نيازی  به دخالت پردازنده 

   بر روی سيستم قرار مي دهند که مي تواند کار پردازنده  را تقليد  نمايد نيست، لذا به همين دليل يك ماژول رودی خروجي  ديگر 

اصلي دستگاه های  نام دارد ، DMA انتقال داده بين حافظه  برای  DMA   اين کنترل سيستم را ازپردازنده  بگيرد  و کنترل گذرگاه

ردازنده به آن نيازی ندارد و  لذا پردازنده  به کارهای جانبي خاص  فقط  وقتي کنترل گذرگاه  سيستم را در اختيار مي گيرد ، که پ

 ضروری تری مي پردازد .

  (chipset)  

 مجموعه تراشهای چيپ ست
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با زياد شدن دستگاههای جانبي مدارهای واسطه در مادر برد نياز گرديد ، که از  جمله  مي توان  تراشه ی  مجموعه ی  ورودی و 

نام برد، در واقع  مجموعه ی تراشه ها ، مدارهای واسطه ای اتصاالت  بين  پردازنده  و ساير  خروجي مدار واسطه گذرگاه سيستم 

 قسمت ها را کنترل مي کنند.

   Basic Input/ouput system (Bios Rom) 

 تراشه ی باياس مجموعه ای از برنامه های بسيار کوچك است که سخت افزار را به طور مستقيم کنترل مي کند.

   (port and connectors) 

 اتصال دهنده های متفاوت 

 کانکتورها

( که به خارج از مادر بورد توسط کيس انشعاب O/Iدر داخل مادر بورد  مجموعه ی  وسيعي  از  کانکتور ها وجود دارد ) -الف   

شت کيس مي باشد(گرفته است ، و اين کانکتورها به صورت رنگهای مشخصي توليد مي شود ) محل خروجي کانکتورها  در پ   

 که عبارتند از 

PS/2 کانکتور ارغواني  ) استفاده برای کيبورد( -1               

PS/2 کانکتور آبي کم رنگ  ) استفاده برای مأوس( -1   

USP کانکتور سبز ) استفاده برای يو اس پي، يو اس پي تو( -2  

LPT 2-  موازی( -کانکتورقرمز ) استفاده برای پورت پارالل  

 COM1  COM2 کانکتور زرد -2   ) استفاده برای پورت سريال(  

LAN کانکتور نارنجي  ) استفاده برای پورت  سريال(  -6  

 MIC 2- )کانکتور  صورتي ) استفاده برای ميکروفن      

SOUND IN 8- )کانکتور آبي ) خط ورودی کارت صدا  

SOUND OUT 9- )کانکتور سبز کم رنگ )خط خروجي کارت صدا  
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  Onboard ، مانندگرديده است  که از قبالً  برای آنها طراح خروجيهای، به  روی خود خروجيهايي دارند بعضي از مادر بردها :  

 کارت شبکه ، کارت صدا که بر روی مادر برد در کارخانه سازنده نصب گرديده است.

 

    

(CPU) 

 (CPU) : و هدسينكپردازنده -1   

 

 

Page 6 of 41 ساختار کامپیوتر : اَجزای َسخت اَفزار کامپیوتر مؤلف : رضا علیپور ،استان مازندران

http://www.aduelect.ir


 

 سي پي يو (Central Processing Unit)  به معنای واحد پردازشگر مرکزی مي باشد ، هرسيستم  اطالعاتي قطعتاً برای پردازش 

عهده ی بهنياز به يك پردازنده دارد ، اين وظايف را در سيستم کامپيوتر  (،...يمنطق هایدستورات )عملکرد های رياضي،عملکرد     

.قرار داده اند  (CPU)سي پي يو 

 

 

 

 

 

ی بدنش را نداشته عضوی از اعضا يگر انسانانماييم ، سان مقايسه برای شناخت و درک بهتر اين قطعه اين قطعه را با مغز ان بهتر است

نيست تصوير   قادر زيرا انسان  ادامه دهد زندگي خود به  اما اگر مغز نداشته باشد نمي تواند ادامه دهد را خود مي تواند زندگيباشد 

. آن را صادر نمايد یاجرا دستور  و تجزيه و تحليل نموده از آن تصميم راتصميم بگيردو پس  ،درک کندمطلبي را  ،را ببيند  

(PC) يك عدد فضای اسالت پردازشگر وجود دارد، اما در سرور ها ، چندين فضای اسالت برای  پردازشگر شخصي  در کامپيوتر  

تفاده نمود.وجود داشته که مي توان از اسالتها برای نصب سي پي يو اس  
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AMD کارخانجات توليد شده توزيع مي شود توسط ،پردازشگرهای مورد استفاده فعلي مي باشندکه  وپردازشگر   Intel   شگرپرداز

 

و فن )گرماگير( هد سينك   
 اين قطعه وظيفه ی دريافت گرما از پردازشگر و  فضای اطراف آن را دارد .

  

 اين قطعه به دو قسمت تقسيم مي شود .

هد سينك-الف  

فَن  -ب  
 

                                                

  

مي دهند( ) يك مجموعه ای را تشکيل خنك کننده و سيم های اتصال در کنار هم قرار گرفته هدسينگ با فن  کهتوجه نمودبايد   

شده و سيم رابط تغذيه به مادر برد متصل مي گردد. ، يك مدار را تشکيل مي دهند که بر روی پردازنده يا سي پي يو قرا داده   
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کيس و  پاور-2     

منبع تغذيه مي باشد  يكپاور –الف    

 

 

 

 

 

 ولتاژ های مورد نياز سيستم عباتند از :

 

 

DC/V21   DC/V3•3  SB/V5   DC/V5  
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کيس -ب                  

کيس جعبه ای مي باشدکه بيشتر قطعات رايانه  برای محافظت  فيزيکي وجلوگيری از تاثير  ميدان های مغناطيسي و تشعشع امواج  

نگهداری مي شوند، کيس ها با ابعاد بسيار متنوع ساخته مي شوند که بر اساس ساختار برد اصلي مي باشد  راديويي،درآن  نصب و

. 

 
 

 انواع کيس 

رو ميزی   -الف    

برجي -ب     
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کيس روميزی به صورت افقي مي باشد و صفحه نمايش را روی آن قرار مي دهند. -الف    

 

                                                               

 

کيس برجي به صورت عمودی يا ايستاده مي باشد و بيشتر مواقع در زير ميز قرار مي گيرد.-ب    

 

                                  

.رجي سه نوع مي باشدکيس بُ   

بزرگ يرجبُکيس   

متوسط  يرجکيس بُ  

کوچك  يرجبُکيس    

که عبارتند از ماژول پاور، پي اس تو )مأوس( پي اس تو ي های مادر برد تشکيل شده استقسمت از خروج نانشعابات کيس : اي  

که همه ی ، کيستون شبکه، کيستون مودم    ورودی ،  ، ويدئو کارت،يو اس پي ،ورودی صدا، خروجي صدا ميکروفن )کي برد(  

کمه ی  استارت  و  ال ای دی  روی کيس مي باشد که ،  انشعابات جلوی کيس از د موارد در تصوير کامالً قابل روئيت مي باشد   
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. ) بعضي از کارخانه ها در جلوی کيس يو اس پي نيز قرار مي دهند (نمايانگر روشن بودن کيس نيز مي باشد  

 

 
 

فالپي ديسك-2  

    Floppy Drive 

 

و نوشتن بر روی ديسکت سخت کاربرد دارد ، و قابليت سانتي متر مي باشد ،برای خواندن  8*11*1اين قطعه ابعادی تقريباً به اندازه  

مگا بايت اطالعات را دارند  بايد توجه داشت که بيشتر برای  1422پذيرفتن يك ديسك را دارد، اين ديسکت  قابليت  ذخيره سازی  

داده به برد اصلي وصل مي جابجايي  اطالعات با حجم کم استفاده مي شود، بايد توجه داشت که فالپي درايوبه وسيله ی يك کابل 

 شود . 
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 اين نوع فالپي دو نوع مي باشند.

اينچ 2241-الف  

تقسيم مي شود . (مگابايات 1488مگابايت ، 1422مگابايت ، 223)   اينچ   به سه نوع 4121 -ب  

   
هارد ديسك-2   

Hard disk 

ودی  را  تا زماني که نياز داريم در خود ذخيره مي نمايد ، هارد از عات ورطالا همه ی  و ستا کامپيوتر  تطالعاا  نكبا قطعهاين 

 11*8طريق يك کابل به برد اصلي وصل مي شود، ويك کابل برق از طريق منبع تغذيه به آن وصل مي شود، هارد ابعادی حدوداً 

  سانتي متررا دارد.
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سي دی درايو -6  

CD Drive 

 
قطعه ای  مي باشد که  به  وسيله تاباندن  نور بر روی سي دی ها  اطالعات داخل آن را مي خواند ، نوعي تکنولوژی بوده که  شامل  

بايد توجه داشت که فقط مي تواند اطالعات آن را بخواند .   

دی وی دی درايو    

 

 

ی  دی ها  اطالعات داخل آن را روی  لوح دی  و بر  نور  نوعي تکنولوژی  بوده که  شامل قطعه ای مي باشد که به وسيله  تاباندن

 مي خواند ، بايد توجه داشت علي الرغم خواندن اطالعات قادر است عمل رايت کردن را نيز انجام دهد .

 

) سي دی(لوح ذخيره ی اطالعات -2  
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هر سي دی مي  با ذخيره کردن اطالعات، زماني که نوری بر روی آن تابيده مي شود، اطالعات بر روی آن نمايان مي شود ،برروی

مگا بايت اطالعات را ذخيره کرد ، دونوع سي دی قابل توزيع مي باشد که بروی آن عالمتي وجود دارد. 233الي 633توان  

در  اين نوع سي دی  فقط يك بار مي توانيم اطالعات را بر روی آن ذخيره نموده و استفاده نماييم.  CD-R 

 

 

 

 

 

 

 

ميتوان اطالعات را بر روی آن ذخيره نمود ، و سپس آن را پاک نمود و مجدداً در آن در اين نوع سي دی ها چند مرتبه   CD-RW 

اطالعات ديگر را ذخيره نمود.   
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   DVD-RW  اين نوع حافظه ها مانند سي دی مي باشند و فقط حجم ذخيره اطالعات در  آنها به سه و نيم گيگا بايت مي رسد. 

 

   

 

 

 

 

 

 

کارت صدا-8  

Sound Card 
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برای اينکه کامپيوتر بتواند صدار ا برای ما پخش نمايد الزم است يك کارت صدا بر روی آن نصب نما ييم ) در حال حاضر اکثر 

کارت صدا يکي از عناصر سخت افزاری رايانه است که کامپيوترها بر روی مادربرد خود کارت صدا را به صورت آنبورد دارند (  

گردد. ميباعث پخش و ضبط صدا     

مي اين بلند گوها توان خود را از برد اصلي ،  شد بلند گوهای داخلي ايجاد مي صدا در رايانه توسط  کارتهای صدا،قبل از گسترش

شودو برد اصلي نصب ميگرافيکي بر روی  ارت صوتي همانندکارت،کشروع شد 1983استفاده ازکارت صدا از اواخر سالرفتند،گ

ودريافت سيگنالهای  سازی سيگنالها جهت پخشکارت صداآماده  وظيفه،برای ميکروفن و بلندگو قرار دارد فيش چند آن در پشت

شود و در بسياری موارد کارت صدا،کارت صوتي نيز ناميده مي ،استرايانهکردن آنها برای ذخيره در  ورودی از ميکروفن و آماده

.ندبسيار عالي توليدکبا کيفيت  را تواند اصواتيمي  

 

کارت فکس و مودم-9  
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کارت فاکس مودم ، قطعه ای مي با شدکه کامپيوتر را قادر  مي سازد که  فاکس  را ارسال  يا دريافت کند ، همچنين کامپيوتر از 

سال نمايد. طريق فاکس مودم مي تواند از طريق خطوط تلفن با کامپيوتر های ديگر ارتباط پيدا نموده و اطالعات را دريافت يا  ار

 . نکته

اين نوع مودم ها قادرند سيگنا ل آنالوگ  را  به  ديجيتال  و  سيگنال  ديجيتال را از طريق   DIAL-UP    ISDN     DSL انواع مو دم ها    

 اين نوع مودم ها مي توان به شيکه متصل شد و از شبکه نيز استفاده نمود .

 مودم ها به سه نوع تقسيم مي شوند

داخلي) در داخل کامپيوتر در داخل اسال ت قرار مي گيرد ( مودم  -1   

مودم خارجي ) در خارج کامپيوتر توسط يو اس پي به کامپيوتر ارتباط پيدا مي کند ( -1  

مودم کارتي که برای کامپيوترهای قابل حمل)لب تاپ( استفاده مي شود. -2  

 

کارت گرافيك-13  

نيتور غير ممکن ميباشد و بدون  نصب آن پخش تصوير برروی ما مپيوتر مي باشد کهاين قطعه يکي از قطعات مهم در سيستم کا  
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رابط  بين  برد اصلي  کامپيوتر و مانيتور  مي باشد ، اين کارت در داخل اسالت  در  روی کارت گرافيك  قطعه ای مي باشد  که 

برد کامپيوتر نصب مي شود  و  ارتباط آن توسط کابلي مي باشد که به مادربرد وصل مي شود ،  بايد  توجه  داشت  بعضي از اين 

ويدئو متصل شوند. دارند  و از اين طريق مي توانند به تلويزيون يا  را يا ويدئو (TV) خروجي تصويرکارت    

    

کي برُد يا صفحه کليد -11  

 رايجترين کي برد دو نوع مي باشند

با سيم   -الف   

بدون سيم -ب  

اين قطعه که صفحه کليد ناميده مي شود  برای ورود  اطالعات  به کامپيوتر استفاده مي شود و به دو دسته  نسل قديم و نسل جديد 

ود .تقسيم مي ش  

کليد مي باشد  131الي  131نسل قديم دارای   -1   

کليد مي باشد 112الي  132نسل جديد دارای   - -1  

 بايد توجه داشت که در برخي از آنها  قابليت  هايي نيز  افزوده مي شود ، مانند کنترل گرها ی  مديا پلير که برای  پخش و کنترل

 محتوای مديا پلير نيز استفاده مي شود ، بايد خاطر نشان ساخت که ارتباط بيسيم از طريق قطعه ای که به يواس پي وصل مي شود 

 برقرار مي گردد.
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مانيتور-11  

 

 
    مانيتور ها به چند دسته تقسيم مي شوند.     

   CRT  مانيتورهای المپ تصويری 

LCD  مانيتورهای 

LED   مانيتور 

دارای انواع  گرددکه از آن برای نمايش اطالعات استفاده مي وهست ترين دستگاه خروجي بوده متداولنمايش  ی مانيتور يا صفحه 

 نمايش مانند تلويزيون ها مي تواند رنگي يا تك رنگ باشد . ی  يك صفحه ومختلفي است 

وقتي اطالعات از طريق  ،شود ميهستند و در هر ستون يك کاراکتر تايپ   ستون 83و  سطر   12های نمايش دارای  معموالً صفحه

 گردند تا از صحت آنها اطمينان حاصل شود .شوند، در صفحه نمايش ظاهر ميصفحه کليد وارد کامپيوتر مي

هستند دارای نوعي صفحه نمايش به نام صفحه نمايش  Portableقابل حمل يا که  ها  Labtobبعضي از کامپيوترهايي که مانند 

موال زيرا اين کامپيوترها مع  ای برخوردار استز درجة اهميت ويژها برق   مصرف ، ميزان  ن نوع کامپيوترهادر اي ،تخت مي باشند 

 جويي در مصرف برق در آنها بسيار حائز اهميت مي باشد .کنند و صرفهدر مکانهايي که امکان دسترسي به برق نيست کار مي

 Pixcelارقام و عاليم ويژه و تصاوير گرافيکي به وسيلة نقاط کوچکي به نام  حروف،  کلية تصاوير، اعم از کاراکترهای گرافيکي

شوند . کيفيت تصاوير، در درجة اول به طراحي قطعات الکترونيك و در درجة دوم به اندازه و تراکم نقاط، که اصطالحاً ساخته مي

اط معيني از نق کليه کاراکترها در محدودة  ، داردبستگي   ، شودگفته مي  Resolutionنمايش يا   پذيری صفحة  به آن تفکيك

مايش ای از نقاط روشن و خاموش در صفحة ن کاراکتر مجموعهماتريس ، شودکاراکتر گفته ميشوند که به آن ماتريستعريف مي

ر باشد، وضوح ر بيشتکاراکتهای موجود در ماتريسهرچه تعداد پيکسل ،گويندهمان پيکسل مي باشد که به هر يك از اين نقاطمي

 پيکسل 1312×268پيکسل يا  833× 633مانند                                 تصاوير و کاراکترها نيز بيشتر خواهد بود. 
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 CRTمانيتور 

اين مانيتورها  در  اندازة 11 و 12 اينچ به بازار عرضه شدند ، سپس استفاده اندازه از 12 و 12 اينچ آنها در بين کاربران  رونق گرفت 

که در حال حاضر اندازة 12 اينچ آنها بيشتر مورد استقبال ميباشد ، در حال حاضر انواع 19 ، 11 و 11 اينچ نيز ساخته شده اند که به 

دليل قيمت نسبتاً  باالتر ، کمتر مورد استفاده  عموم قرار ميگيرند ، اين نوع مانيتورها دارای صفحات محدب و تخت هستند که نوع 

صفحه تخت آنها بين کاربران پرطرفدارتر است. ايجاد تصوير در اين مانيتورها به وسيله  پرتاب الکترونها و هدايت آنها به کمك 

 ميدانهای الکترومغناطيسي صورت مي گيرد.

LCD  مانيتورهای 

مانيتورهايي ، LCD  مانيتورهايي هستند که با  قطر کم و بدون  المپ تصوير  مي باشند و  قطر آنها  در حدود 2  سانتي متر مي باشد 

مانيتورهای به نام کريستال را مانيتورمايع  نيز ميشناسند،زيرا اين مانيتورها ازکنار هم  چيدن سلول های کريستال مايع  بوجود ميآيند 

 ،به اين  مانيتورها  بايد از زاوية مستقيم نگاه کرد تا تصوير به خوبي ديده شود.                                                                                 

 LED مانيتورهای 

  مانيتورهايي هستند شبيه به LCD که برای نمايش تصوير از ديودهای نوری استفاده ميکنند.

 

 

مأوس-12  

 

 

ساختار  ، ی صفحه تصوير اشاره و آنها را انتخاب کندماوس ، ابزاری ورودی است که به کاربر اجازه ميدهد به اقالم موجود بر رو

زير ماوس يك بخش  ، دکمه مسطح روی آن است  اصلي ماوس متشکل از يك وسيله کوچك که در دست جای ميگيرد و چند

توسط   اوسم با حرکت  ، ميشود متصل   به کامپيوتر  کل اين مجموعه نيز به وسيله سيمي ، قرار دارد  ) معموالً گوی ( جهت ياب
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اولين ماوس توسط دکتر داوگ  ، همان سمت حرکت ميکند  به  همزمان  طور روی صفحه تصوير ، به  بر   کاربر اشاره گر ماوس

.اختراع شد 1962انگلبرت در سال   

.شوند ماوس ها به طور کلي به دو دسته تقسيم مي  

 ماوس با سيم

 ماوس بيسيم

 ماوس های با سيم

خود به دونوع تقسيم ميشوندماوس های با سيم نيز   

.اين ماوس ها متداول ترين نوع ماوس ها در نزد کاربران ميباشد اوس هايي با سيم ثابتم -الف   

کنند از اين  کار ميتاپ  پبيشتر افرادی که با ل ،  اوس هستنداين گونه ماوس ها دارای يك سيم جمع کن بر روی سيم م -ب  

.کنند گونه ماوس ها استفاده مي  

اوس های بيسيمم  

 ماوس های بيسيم نيز خود به دو دسته تقسيم ميشوند

اوس های بلوتوثم -الف   

امواج راديويي اوس هایم -ب  

  

پالتر-12  
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  پالتر دستگاهي است که  به  طور  معمول  برای  چاپ تصاوير گرافيکي يا  ديگر ترسيم های با عرض زياد به کار مي رود ، پالتر

پالتر قادر به چاپ هر نوع عکس با عرض زياد جهت ايجاد تابلو يا نقشه های صنعتي و شکل ها است و به طور معمول اين کار با 

  حرکت هد رنگريز متحرک روی يك صفحه کاغذی بزرگ صورت مي گيرد.

دقت پالتر در تهيه ترسيم ها بسيار زياد است ، پالتر برای تهيه متن مناسب نيست زيرا بايد هر کاراکتر به صورت منفرد رسم شود 

که اين کار وقت گير است ، پالتر مي تواند  به سادگي  يا رسم نقطه های منفرد پر شمار گرافيك های پيکسلي خوبي ارائه دهد . 

  در واقع پالتر به آساني مي تواند ترسيم های بزرگ را انجام دهد.

 از پالتر بيشتر برای چاپ نقشه ها و نمودارها استفاده ميشود ،از آنجايي که چاپگرها حداکثر کاغذهای  A4 چاپ مي کنند و در 

  ابعاد کارهای نقشه کشي به ابعاد بيش از اين نياز است لذا به منظور توليد خروجي های بزرگ از پالتر ها استفاده مي شود.

پالترها به دوگروه تقسيم ميشوند ، پالتر هايي که در آنها از کاغذ خاصي با پوشش ويژه استفاده مي کنند الکترو استاتيك  ناميده 

 مي شوند و پالترهايي که از کاغذ های معمولي استفاده مي کنند.

هدف از ساخت دستگاه پالتر اتصال به کامپيوتر ،  پردازش  و ترسيم فرامين ارسالي از کامپيوتر است ، اين دستگاه نقشه و نمودار 

 های ترسيمي طراحي شده توسط کامپيوتر را بر روی کاغذ مي آورد. 

   

)چاپگر(پرينتر -12  
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چاپگر از متداولترين دستگاههای خروجي در کامپيوتر  است که  از آن بمنظور  چاپ  اطالعات استفاده مي شود کاربران کامپيوتر 

 صرفنظر از نوع استفاده ، ممکن است در مقاطع زماني خاصي نيازمند استفاده از چاپگر باشند.

  چاپگرها  دارای انواع متفاوتي مي باشند ، چاپگرهای جوهر افشان ،  ليزری  تك  رنگ  و ليزری رنگي ، سه گروه عمده از چاپگر

های موجود مي باشند، هريك از چاپگرها ) از چاپگرهای جوهر افشان تا چاپگرهای  ليزری (دارای طراحي منحصر بفرد خود بوده 

  و بمنظور اهداف و کاربردهای خاصي ، طراحي شده اند.

 

کارت شبکه-16  

 

هر کامپيوتر موجود در  ،زمان پياده سازی يك شبکه کامپيوتری است   در سخت افزاری  عناصر   کارت شبکه ، يکي از مهمترين

کارت شبکه ، ارتباط بين کامپيوترو  ،شبکه ) سرويس گيرندگان و سرويس دهندگان ( ، نيازمند استفاده از يك کارت شبکه است

.ط انتقال ) نظير کابل ها ی مسي و يا فيبر نوری ( را فراهم مي نمايدمحي   

کارت های  شبکه دارای مدل های متفاوتي با توجه به معماری استفاده شده در شبکه مي باشند ، اترنت  متداولترين  معماری شبکه 

 در حال حاضر است که در شبکه هايي با ابعاد بزرگ و کوچك ، استفاده مي گردد.
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(TV) کارت -12   

 

 

 
 کارت های تلوزيوني در بازار به طور کلي به دو دسته کلي تقسيم مي شوند.

 (Internal) گروه کارتهای تلوزيوني داخلي

 اين نوع کارتهای تلوزيوني همراه با کارت گرافيکي ، در  جايگاه  PCI  قرار مي گيرند که از سرعت  باالتری  برخوردار هستند. 

 (External) گروه کارتهای تلوزيون خارجي

اين نوع کارت ها  به  صورت  فلش  به يو اس پي ارتباط داده مي شوند  ،  و اخيراً  گيرندهای ديجيتال به جمع کارت های تي وی 

 افزوده گرديده است.      
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ورودی و خروجي  (I/O) 18- کارت  

 

تنوع مدل  اين کارت را به صورت ارا مي باشد ، لذا امروز اکثر مادر برد ها با اين کارت وظيفه تبادل اطالعات  وسايل جانبي را د

بر روی مادر برد دارند .د آ نبر (onboard) 

ستگاه ها مي توان ، ازنمونه ی اين د د نصب مي شوندروی مادر بردر   I/O کارت دستگاه ورودی و خروجي به وسيله ی کابل به 

را نام برد.د ، چاپگر ، کي برُ ، اِسکنرمأوس  

 

قلم نوری -19  

  
قلم نوری يك ابزار اشارهای است که به کاربر اين امکان را ميدهد  که روی صفحه نمايشگر رايانه، حرکت کرده و با فشار دادن 

 دکمه کناری قلم يا فشردن خود قلم روی صفحه بروی صفحه مطالب را نوشت يا نقاشي کرد .
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، طراحان صنعتي باعث بهبود  سازندگان انيميشن ، هااست و استفاده از آن برای گرافيستمأوس    مناسب برای قلم نوری جايگزين

.دهدشود و سرعت انجام کار را افزايش ميکارايي و کيفيت کار مي  

نگتر و تر فشار دهيد خط رسم شده، پر ر ، نوک قلم را محکم ، هر قدر قلم نوری، حساس به فشار است يعني مانند يك قلم واقعي

.شود ضخيم تر مي  

 

(RAM) رَم  -13   

 
اطالعات و پردازشگر قرار گرفته است. اين حافظه به صورت در کامپيوتر يك حافظه موقت و سريع است که بين دو بخش ذخيره 

 سرعت دليل به ضوعمو اين شوند.م ذخيره ميابتدا روی رَ  بگيرند  قرار شود و اطالعاتي که بايد مورد پردازش موقتي استفاده مي

 اختيار زياددر سرعت با ،  واز رَم رم به کم سرعت با هارد روی از اطالعات واقع در و است کامپيوتر هارد مقابل در مرَ باالی بسيار

پردازنده قرار مي گيرند. اما مشکل از زماني آغاز ميشودکه چندين برنامه بخواهند به توان پردازشي سيستم دسترسي داشته باشند و 

 يا يك برنامه بزرگ بخواهد اجرا شود...)خواهشمند است برای اطالعات بيشتر به سخت افزار منتشر شده اينجانب مراجعه فرماييد(

                  DDR3 DDR2 DDR َم هايي که عموماً استفاده مي شوند عبارتند از در حال حاضر ر  ،  

   

رسيور کارت -11  
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تراستفاده مي شود ، و آن بر روی اسالتها نصب مي شود.کامپيو در هواره ایما تصاوير يافتدر جهتريسور کارت  

 کارت ريسور دو نوع مي باشد.

.  ددگر مي نصب يشد به رتکا يگرد قسمت ، يك نوع آن بعداز نصب کارت برروی اسالتها -الف   

 از تا رود مي رکا به نتينترا از هدستفاا جهت رت  وجود دارد که  بعد از نصب کارت برروی اسالتها ،کا ينا ی ازيگرد نوع  -ب 

ارتباط برقرار کند. اينترنت اه بهوارما طريق  

  

راِسکن -11  
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 اسکنر يا پويشگر وسيله ای است برای تصويربرداری از سندی کاغذی

اسکنرها  دستگاه هايي  برای ورود عکس يا متن  به رايانه مي باشند ، و کمپانيهای توليد کننده اسکنر همان کمپانيهای توليد کننده 

چاپگرها هستند. اسکنرها شمايلي مانند دستگاه فتوکپي دارند. در محفظه ای که در آن کاغذ قرار مي گيرد تصوير يا متن مورد نظر 

در کامپيوتر وارد ميشود ، اگر ما بخواهيم متني را وارد کامپيوتر کنيم  بايد تصوير را با  برنامه ها و نرم افزارهای مخصوص تبديل به 

 متن کنيم.

در پشت اسکنر  دو  خروجي  وجود دارد که  به يکي از آنها از طرف رايانه فيشي متصل ميشود و به ديگری فيشي از  طرف چاپگر 

 متصل مي شود ، رنگ فيش خروجي اسکنر هم آبي است.

 انواع اِسکنر

 اسکنر صفحه تخت يا مسطح ، اسکنر استوانه ای ، اسکنر دستي ، اسکنر شيت فد

 اِسکنرهای استوانهای  

 اين اسکنرها  بيشتر در شرکتهای  بزرگ  چاپ  و نشر مورد استفاده  قرار  مي گيرند و دارای کيفيت  باور نکردني  هستند ، آنها از 

 تکنولوژی المپ تقويت کننده نور استفاده ميکنند در اين تکنولوژی ، اسناد و تصاويری که بايد اسکن شوند ، بر روی يك استوانه

  شيشه ای پيچيده مي شوند. در مرکز اين سيلندر، يك شعاع شکن وجود دارد که نور منعکس شده را به سه قسمت مساوی تقسيم 

  مي کند ، هر شعاع نور  از  يك فيلتر رنگي )سبز، آبي و قرمز( عبور کرده  و در المپ تقويت کننده نور  به يك سيگنال الکتريکي

  تبديل مي شود.

  

 اِسکنر دستی

 

 تکنولوژی اوليه ساخت اين اسکنرها، مشابه اسکنرهای صفحه تخت است ، با اين تفاوت که به جای استفاده از موتور برای حرکت

 ، از نيروی انساني استفاده مي کنند ، با وجود اينکه سرعت اسکن آنها باالست، ولي تصويری با کيفيت کمتر ايجاد مي کنند از اين 

  اسکنرها معموالً در طراحي صنعتي، بازرسي و آناليز کردن و وسايل پزشکي استفاده مي شود .

 اِسکنر شیت فد

 اين اسکنرها نيز شبيه اسکنرهای صفحه تخت هستند،با اين تفاوت که به جای هد اسکن کننده، سند حرکت مي کند و معموالً برای

  اسکن کردن متون و اسناد مورد استفاده قرار مي گيرد. 
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رَم ريدر -12  

 

   

 

 

 (RAM) از اين حافظه ها  يکي ، امروزی است  زندگي  از الزامات  يکي  اطالعات  ذخيره سازی  کار با حافظه های مختلف برای  

معموالً به اصطالح رم تبديل مي شود. ، مي شود دهاناست که زماني که به فارسي برگرد   

حال ،دهدبه حافظه هايي هم که به گوشي يا ديگر وسايل شما وصل مي شوند عموماً رم گفته مي شودکه معنای همان حافظه را مي 

لذا نياز به قطعه ای مي  ، کنيداز آنها استفاده  وگونه وسايل را بوسيله رايانه مي خواهيد بخوانيد کنيد اطالعات موجود در اين فرض

(Ram Reader) شما از اين  ،نام دارد  م ريدرنماييد ، اين نوع قطعه رَم  را  به رايانه متصل باشد که شما به وسيله ی اين قطعه رَ

م هارا بخوانيد .طريق قادر خواهيد بود تا اطالعات روی رَ  

متفاوتي تشکيل گرديده است . م ريدر از اندازه هایشايان ذکر مي باشد ورودی های رَ  
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ها در کامپيوترانواع کابل  -12  

(ID) جهت نصب هارد به مادر بورد استفاده مي شود. کابل آی دی    

 

برای نصب فالپي به مادربورد استفاده مي شود.   (DB9)کابل روبا 

 

 

 

 

 VGA   کابل 

 

 

 

 

 

 

  

سوراخ کوچك مي باشد که در سه رديف و در   پانزده اين پرُت دا رایاستفاده مي شود ،  اين کابل برای اتصال کيس  به  مانيتور

دارد  ، هر رديف از سوراخها مربوط به کانلهای رنگي مي باشد  که اين رنگها قرمز ، سبز و آبي مي باشند.  ارسوراخ  قر 2ديف رهر  

 

 DVI     کابل
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DGA نمايدافيك را به کامپيوتر متصل مي، برای کانکشن ديجيتال مي باشد و کارت گر آنالوک  مي باشد   اين کابل جانشين کابل     

 اين کابل سه نوع مي باشد که عبارتند از

DVI-A 

 سيگنالهای انالوگ را منتقل مي نمايد .

DVI-D 

 سيگنالهای ديجيتال را منتقل مي نمايد.

DVI-I 

 هم سيگنالهي آنالوگ و هم سيگنالهای ديجيتال را منتقل مي نمايد. 

   HDMI کابل 
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 کابل رابط اچ دی ام  آی ، يك رابط ديجيتالي برای انتقال داده به ويژه صوت و تصوير به وسيله يك کابل مي باشد .

 

 
  

 

 USBکابل 
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A از نوع   USB کابل 

    

 

  با آمدن  (USB)  ارتباطات های  پارالل و پورت های سريال  منقرض  شدند ،  اين مدل کابل در  واقع از USB1 و نوع جديدتر

 آن USP2  نام دارد ، خاطر نشان مي سازد از مدل اول ) USP1 ( سريعتر مي باشد .

البته نسخه ی 2  آن  نيز در حال فراگير شدن  است که از سرعت  باالتری  نسبت به ويرايش دوم خود بهره مي برد ، و کابل آن  

هم کمي زخيم  تر است ،  با اين حال  با نسخه قبل سازگاری کامل دارد ، کابل يو اس پي امکان انتقال اطالعات و انرژی  برای 

 تامين برق مورد نياز را به صورت همزمان فراهم مي کند.
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   B از نوع   USPکابل 

 

 

 

 اين نوع کابل معموالً برای اتصال لوازم کامپيوتر مانند چاپگر و پرينتر به کار مي رود.

 

  

Mini USP کابل 

 

  

همانطور که از اسم آن مشخص است نسبت به اتصاالت قبلي جای کمتری اشغال ميکند و برای دستگاه های کوچك مانند اتصال 

گوشي موبايل يا دوربين ديجيتال استفاده ميشود ، بيشتر شرکت های سازنده گوشي توافق کردند که اين کابل را  به صورت کابل 

 استاندارد گوشي های خود قرار دهند.

  

 Fire Wire کابل 
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سه شکل هستند .  اين کابل  

  

اين کابل بعلت سرعت بااليي که در انتقال داده ها دارد ، برای دوربين نيز استفاده مي شود . -الف   

 

 

  

 

 

 Fire Wire 800کابل 

 

به کانکتورهای   اما برای اتصال نياز ، عرفي شده استم  1332است و در سال   سريع تر  قبلي  اتصال  به  نسبتاين نوع کابل   -ب 

.متفاوتي دارد که اين کار استفاده آن را محدود کرده است  
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اين کابل برای  انتقال سريع داده ها مورد استفاده قرار مي گيرند  ،  مانند چاپگر ها ، اسکنرها -ج   

 
   

SATA کابل 
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باريك که اتصاالت آن هفت پايه ای مي باشد ، اين کابل با ظرافتي که دارد ، حجم کمتری را در  کابل ساتا کابلي است  بسيار 

ميلي ولت  نياز دارد   123کيس کامپيوتر  اشغال مي نمايد ، طول اين کابل نيز تا يك متر مي تواند  برسد ، کابل ساتا به  مصرف 

ز نياز دارند . ولت ني 2در صورتي که کابلهای ديگر نيز به مصرفي تا   

 

ESATA کابل 

 

 

هوم آن يعني خارجي است  مفمي باشد،  External  کابل حروف نشان E را بيشتر از کلمه التين باال دارد و اين کابل حرف) ای(     

انجام مي پذيرد. () توسط کابل يو اس پي به کامپيوتر وصل مي شودو مصرف آن برای ارتباط با هارد خارجي  

 

(RG 45)   Ethernet کابل 
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اين کابل برای شبکه استفاده مي شود ، و بعضي موارد برای اتصال به روتور يا مودم  مورد استفادهمشهور است   RG 45 اين کابل به 

قرار مي گيرد .   

  

 Cat5  وCat6 اين کابل ها به چند دسته تقسيم مي شوند که مشهورترين آنها عبارتند از   

مگابيت در ثانيه دارد   133تا نايي انتقال داده ها يا اطالعات را :  اين نوع کابل توا   Cat5 

مگابيت در ثانيه دارد 1333تا اين نوع کابل توانايي انتقال داده ها يا اطالعات را     : Cat6 

 

 

 Display port 

 

 

 

 اين کابل برای اتصال بين کامپيوتر و مانيتور طراحي شده است واز سرعت انتقال بسيار بااليي برخوردار مي باشد.
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  Component کابل   

 

 

 

اين کابلها معموالً در دی وی دی پليرها مشاهده مي گردد   

 

ذيل  در بخش تصوير به صورت (  RGB   )اين کابل برای پخش تصاوير با کيفيت  باال ا استفاده مي شو د ، اين کابل دارای سه کابل

 مي باشد،
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