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 مقدمه

با  یپزشک یعلم مهندس یاصل یاز حوزه ها یکیدر دانش پزشکی تحت عنوان  یانهکاربرد را

است.  یماراناطالعات پزشکی و ارتباطات بین این اطالعات و ب یلهدف اصلی پردازش و تحل

 را می توان در شش سطح تقسیم بندی نمود: یبا علم سالمت و پزشک یانهبطور کلی ارتباط را

و حیاتی  یو نمایش عالئم بیولوژیک یافتثبت اطالعات و ارتباطات مربوط به آن: در -3

در بیمارستان و انتقال آن از  یانهرا ییک شبکه  یها یانهارتباط بین  پا یشگر،روی نما

های الکترونیکی بین بخش ها و مراکز  مثال  آزمایشگاه به بخش و یا فرستادن پیام

 .یرهمختلف بیمارستان و غ

ذخیره و بازیابی اطالعات در بانک اطالعاتی: سیستم ثبت و ذخیره اطالعات بیمار و  -2

بیمار و حتی  یمخارج پرونده  یامور مربوط به پذیرش و ترخیص و محاسبه  یانه،را

 یی، وضعیت بیمار، گزارش هارادیوبیولوژ یاطالعات مربوط به آزمایش ها یذخیره 

 .یرهو غ یانهبیمار در را

یا  یانهخودکار دستگاه های پزشکی با اتصال به را یفیمحاسبه و کنترل خودکار: کنترل ک -1

 جهت بهبود کیفیت نتایج حاصل و گزارش آن. یزپردازندهر

و  یختلف تصمیم گیری برآوردشناسایی و تشخیص: مدل های تشخیصی با روش های م -1

سیستم های متخصص، شناسایی الگوهای مختلف در تصاویر پزشکی، تشخیص خودکار 
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 یگروه بندی و شناخت سلول های مختلف خون یاتی،ح یبیماری ها از روی سینگنال ها

 .یرهو غ

و کنترل میزان مایعات و مواد خونی در یک بخش مراقبت های  یابیدرمان و کنترل: ارز -5

 .یرهبطور خودکار و غ یانهویژه توسط را

و مکانیکی انواع پدیده های  یریاضی، گرافیک ی: مدل سازیپژوهش و مدل ساز -1

فیزیولوژیکی سیستم قلبی و عروقی و عوامل  یبدن انسان مانند مدل ساز یفیزیولوژیک

و  ییان خون، حجم و عوامل الکتریکی مثل سیگنال های قلبمکانیکی مثل فشار، جر

 .یرهغ

 

 یمهندس محمدرضا سرائ                                                                                              

 یپزشک یکارشناس مهندس                                                                                            
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 فصل اول   

 مبانی رایانه

 رایانه -1

الکترومکانیکی  ریزی که از ترکیب اجزای الکترونیکی و ماشینی است قابل برنامه رایانه

ها  ی از دستورالعملیها ها براساس دنبال می تواند پس از دریافت ورودی تشکیل شده است و

در زبان  .ارسال کندیا به خروجی  سپس نتیجه را ذخیره و پردازش های خاصی را انجام داده و

است،  یاضیمحاسبات رقادر به انجام که  یبه دستگاه خودکار «یوترکامپ»واژه ی  یسیانگل

 3111در سال  ه ی کامپیوترواژ« 3بارنهارت یشه یابیری نامه فرهنگ »ی  یه. بر پاگفته می شود

و سپس از سال  بود «می کندکه محاسبه  یشخص» یکه به معن شدوارد  یسیبه زبان انگلمیالدی 

دوم  یجنگ جهان زمان. در یکی تعلق پیدا کردمحاسبه مکان هایاشین م بهمیالدی  3832

پ تو یکشل یرهایمسی محاسبه وظیفه ی که  یکاییو آمر یسیانگل یبه زنان نظام «یوترکامپ»

 51 ی دهه یلدر اوا بیان می شد. البته، را بر عهده داشتند ابزار مشابه یله یبوس یجنگ یها

پس از آن رفت که  یبکار م هاین ماش ینا یمعرف یساب براح ینهنوز اصطالح ماش یالدیم

بود و شمسی  3111 ی ل دههیدر اوا یرانبه ا ینماش ین. ورود اجایگزین شد یوترکامپ واژه ی

 .گفتندی م «یوترکامپ»از آن زمان به آن  یارسزبان پدر 

                                                      
1 Barnhart Concise 
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 یها واژه در زبان ینا برابر شده است. یجرا یارسزبان پدر  یراخ ی در دو دهه «یانهرا» یواژه 

که  «Ordinateur» ی واژه ی. در زبان فرانسویستن یسیزبان انگلی همان واژه  بطور قطعیگر د

 یایی. در اسپانرودی است، بکار م« سازب مرت ینماش» و یا« ندهده سازمان» یبه معن

«Ordenador» بانز یاییاسپان یکشورها یگردر د ینهمچن ،شودی مشابه استفاده م ییبا معنا 

«Computadora» ی واژه یپرتغالزبان . در شودی ادا م ایمآبانه  یسیبصورت انگل 

«Computador» ی که از واژه رودی م بکار «Computar»  یو به معنااست گرفته شده 

 که حساب ینماش یمعنادر که  «Calcolatore»ی واژه  یتالیاییازبان . در است «محاسبه کردن»

کامپیوتر  یسوئدزبان . در ، بکار می روددارد یدآن تاک یمنطق یحسابگر یژگیو یرو یشترب

«Dator» که از  می شود خوانده«Data» یفنالندزبان است. به  برگرفته شده «Tietokone» 

 یتر شاعرانه یفتوص یسلندی. اما در زبان ااست« اطالعات ینماش» یکه به معن شودی خوانده م

زبان . در است «شمارشگر پیشگویزن » یمرکب و به معناواژه ای که « Tölva» رود، یبکار م

 . شود یخوانده م «یمغز برق» یا« Dian Nao» کامپیوتر ینیچ

 

 : اولین رایانه های ساخته شده در تاریخ بشریت3-3 شکل
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و  «Rāyēnīdan» به شکل یانهم یارسپکه در است ساخته شده  یانیدناز مصدر را یانهرای  واژه

و  یدنمرتّب کردن، نظم بخش» یا« کردن یسهکردن، مقا ینسبک و سنگ یدن،سنج» یبه معنا

داشته و  یکاربرد فراوان یهمان پهلو یا یانهم یارسپمصدر در زبان  ینا است. «سامان دادن

 ه ینام در فرهنگ یاندن/ رایانیدنمصدر را یِ. برااستاز آن گرفته شده  یزن زیادی یها مشتق

 :است آمده یندهخدا چن

 کردن. )ناظم االطباء(. یت. هدایروننمودن به ب یی] دَ [ )مص( رهنما یاندن: را

 یاندنرا /یانیدن نو به شکل را یرسپا در بوده و «Rāyēnīdan»واژه  ینایانه م یارسپ شکلِ

توجّه  «Ordinateur» یعنیمفهوم،  ینا یفرانسو ی واژه به واژه ینا سازندگان .درآمده است

 ساخته شده یدن(و نظم دادن و سازمان بخش یبترت« )Ordre»که در فرانسه از مصدر  دان داشته

است.  یوترتر و رساتر از کامپع دستگاه جام ینا یبرا یانهرا ی واژه یحال، معنادههر  ه. باست

 .است «گریسه مقا» یا« حسابگر» یبه معنا «Computer»که  شودی م یادآور

 تاریخچه رایانه -1-1

ی  یلهبوس آن را ساخت و 3بود که پاسکال یساده ا یکیمکان ینماش، محاسبه ینماش یننخست

با افزودن  2یزنیبازآن ال پس را انجام دهد. یقجمع وتفر یاتچرخ دنده توانست عمل چند اهرم و

 یمضرب وتقسطراحی کرد که قادر به انجام عملیات  ینیماش ،پاسکال ینچند چرخ دنده به ماش

ها ابداع  یمحاسبه چندجمله ا یبرا ینیماش 1یجبابپس از آن  .یدحساب نام ینآن را ماشبودکه 

 جامع تری یمحاسبات یله ایسپس به فکر ساخت وس و یدندنام 1یتفاضل ینکرد که آن را ماش

 رایانه هایبه  یشباهت فراوان ینماش ینا امکان برنامه ریزی برای آن وجود داشت.افتاد که 

                                                      
1 Blaise Pascal 
2 Gottfried Wilhelm Leibniz 
3 Charles Babbage 
4 Difference Engine 
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علم رایانه ماندگار  یخدر تار رایانه به عنوان پدررا  یجنام باب یلدل ینداشت وبه هم یامروز

 .کردند

 یانهرا، محاسبه و چرتکه کش خطمثل  یا ساده یکیمختلف مکان یها گذشته دستگاه در

که  . چرای شودآنالوگ نام برده م یانهرا عنوان موارد از آنها به ی. در برخشدندی خوانده م

 یت هایبلکه بصورت کم دو یهاعداد در پا بصورتاعداد را نه  ی،رقم هاییانه برخالف را

ی م یاد «یانهرا»عنوان  که امروزه از آن به یزی. چدهندی م یشبا آن اعداد نما ناظرمت یزیکیف

های  یانهرا»تا آنها را از انواع  می شد یاد« یجیتالدهای  یانهرا»در گذشته به عنوان  شود

 جدا سازند.« آنالوگ

که  یاختراع کرد. دستگاه ی بیستماست که بشر در سده  یاه برجست یزاز دو چ یکی رایانه

محاسب  یهاه تالش در راه ساخت دستگا یناول ،ساختمیالدی  3112پاسکال در سال 

 یاری ی، برا(ابزار ساخت بشر یندوم)خودکار بود. پاسکال آن دستگاه را پس از چرتکه 

دستگاه  ینبود و با کمک ا یدولتمالی حسابدار  یساخت. پدر وطراحی و رساندن به پدرش 

 یزن یآلمان یاضیدانر الیبنیز کند. یقرا با هم جمع و تفر یشش رقم اعدادی همه  توانست یم

دستگاه خودکار محاسبه کوشش کرد. او در سال  یکبود که در راه ساختن  یکسان یناز نخست

به درازا میالدی  3311محاسبه ساخت که کامل شدن آن تا  یبرا یدستگاهمیالدی  3123

قادر به  ساخت که یدستگاهمیالدی  3121در سال  3در انگلستان مورلندبا آن . همزمان یدکش

 یفراوان یهاش هم تال دییالم یجدهمهی سده  در .بودو ضرب  یقجمع و تفر انجام عملیات

نافرجام بود. سرانجام در سال  اکثریتمحاسب خودکار انجام شد که  یهاه ساخت دستگا یبرا

ه ب داد،ی را انجام م یرا که هر چهار عمل اصل هدستگاه محاسب یننخست 2ینبالدو یالدیم 3825

سده صورت گرفت، مربوط به  ینکه در ا ینافرجام یهاجمله تالش از نام خود ثبت کرد.

ساخت یشه ی در اندمیالدی  3831سده در سال  یندر آغاز ا ی. وبود یسیانگل یاضیدانر یچباب

                                                      
1 Samuel Morland 
2 Stephen Baldwin 
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سال از  یستمحاسبه انجام دهد. او ب یو شش رقم یستاعداد ب یبود که بتواند بر رو یدستگاه

کرد تا ساخت  رها کارهیمهآن را ن یان،در پا اماعمرش را در راه ساخت آن صرف کرد 

 یدستگاه خواست یآغاز کند. او م ،نامیدی م یلیکه خود آن را دستگاه تحل یگرد یدستگاه

در  د انجام دهداعدا یرو دستگاه بر خواستند یرا که م یاتیبسازد که همه عمل یرپذ برنامه

و درخواست  اعدادبه دستگاه داده شده باشد. قرار بود  مورد نیاز آنها قبال برنامه صورتی که

میالدی  3823در سال  یچسوراخدار وارد شوند. باب یها کارت یاریآنها به  یرو بر یاتعمل

به  یچباب بعدها فعالیت های .یدنرس یاندستگاه هم به پا ینو ساخت ادار فانی را وداع گفت 

دوم دولت  یجنگ جهانی و در بحبوحه میالدی  3311که در سال  ینسپرده شد تا ا یفراموش

 شده یرا آغاز کرد که بتواند مکالمات رمزنگار یساخت دستگاه یبرا یسرّ یطرح یکاآمر

به عهده  2و دانشگاه هاروارد 3آی بی ِام را شرکت یتمسئول ینکند. ا یرا رمزبردار ی هاآلمان

 ین. ایدانجاممیالدی  3311در سال  «ASCC»بنام  یبه ساخت دستگاه جامکه سران گرفتند

را در  یرقم 21عدد  22تا  قادر بودداشت،  یمتر بلند 5/2متر درازا و  35که  یدستگاه پنج تن

 خود نگاه دارد.

 بطور کلی روند تکاملی رایانه ها به پنج نسل تقسیم می شود که عبارتند از:

 رایانه های نسل اول  -1-1-1

به  یکادر آمر 1یوواآ ییالتدانشگاه ا یاضیاتِو ر یزیکاستاد ف 1آتاناسفمیالدی  3318در سال 

ی و دانشجو یاردست یمنظوره افتاد. او با همکار کت یکیالکترونی  یانهرا ینفکر ساختن اول

 آتاناسف یوترمزبور کرد و آن را کامپیانه ی با استفاده از المپ خالء شروع به ساختن را خود

 ینمجهول حل کند. ا 23را با  ه ی چندمجهولیمعادل 23 توانستی که م یدنام ABC یا یبر

 ی. کارنماید یرهدر خازن ذخ یکیها را به عنوان بار الکتر بود که توانست داده ینیماش یناول
                                                      
1 IBM 
2 Harvard niversity 
3 John Vincent Atanasoff 
4 Iowa State University 
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دستگاه  یناما ا انجام می دهند یدر حافظه اصل خود اطالعات یرهذخ یبرا رایانه هاکه امروزه 

معادالت یعنی  یاضیر مسائلنوع از  یک یها تنها مناسب براآن ینبود وطراح یزیقابل برنامه ر

 یوستندوم و لزوم پ یدر جنگ جهان یکاارتش آمر یریبخاطر درگ یول بود یچندمجهول

 یچه ین آنمتاسفانه مخترع .یافتن هادام و نشد یعمل یانهرا ینساخت ا ،آناتاسف به ارتش

که به  یکسان ی یلهدستگاه رها شده و بوس ینآن نکردند و سرانجام ا ینگهدار یبرا یتالش

مدرن  رایانه های ینه یکه در زم یاز کسان یگرد یکی بودند غارت شد. نفوذ کردهداخل اتاق 

به هدف  یتانیادوم به کمک دولت بر یبود که در طول جنگ جهان3کلوسوس، کار کرد

 یجهان را به سو ،انگلستان یقتحق در ساخت. یدستگاه ی هاآلمان یپنهان یهادشکستن ک

 یافتهشکستن رمزها اختصاص  یکرد که برا یتهدا یکیالکترون هایین ماش یساخت و طراح

مارک  هارواردی  رایانه بود. ی هالمانآکددار  یوییبود و معموال قادر به خواندن امواج راد

 یبودند ول راصنعت دا یندر ا یاسهم عمده یسیس انگلوو کلوس یتاناسف بر، آ2یک

 پیشتراما  کردندی بحث م ،اول بود یچه کس ینکهز بر سر اهنو یسیو انگل یکاییگامان آمریشپ

میالدی  3318 و 3311 یسالها یندر برا با اهداف عمومی  Z1رشته رایانه های  1زوسه ها،نآاز 

ساخته شد که  3313سال  در ،معروف است Z3که به  زوسه ینماش سومین بود.طراحی کرده 

افزار نرمی  یلهبوس یعنی ،بود یعمل یزیقابل برنامه ر منظورهچند یجیتالدی  رایانه یناحتماال اول

هم به همان سرنوشت  Z2و  Z1. یوسته از بین رفتهجوم بمباران پتوسط  Z3 .می شدکنترل 

کوهستان ی و روانه  قرار داد یرا داخل واگن نآ زوسه یراز .ماند یباق Z4تنها دچار شدند و 

، شروع به 5کرتاِ پررسپِ یبا همکار 1چلیبه نام ما یزیکدانیفمیالدی  3311سال  در کرد.

که در ساخت آن افزون بر  یانهرا ین. اکردمنظوره  همه یکیالکترون یانه یرا ینساختن اول

                                                      
1 Colossus 
2 Harvard Mark 1 
3 Knrad Zuse 
4 John William Mauchly 
5 John Adam Presper Eckert 
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شد و در  ینامگذار 3یاکناستفاده شده بود بنام اِ ءالمپ خال 38111از  یکیالکترومکان یاجزا

دستگاه  ترینیچیده و در زمان خود پ یدگرد یاندازآماده نصب و راه یالدیم 3311سال 

 3بود و به مدت  یهعمل ضرب در هر ثان 111قادر به انجام  یانهرا ینجهان بود. ا یکیالکترون

 ت. قرار گرف یکاسال مورد استفاده ارتش آمر

آی بی هاروارد و  ینب یکیبود که بطور شر ، مارک یکهارواردی  رایانه هاییت از موفق یکی

 بوددر آمریکا  یجیتالد یزیر قابل برنامه رایانه یناول ینساخته شد. امیالدی  3311سال  در اِم

 یله،م ج،کال یج،دستگاه بدون سوئ ینعوض ا در ،نبود یکیالکترونبصورت کامل آن  یول

جا  یمس یلما 511تن بود و در آن  5 ینوزن ماش ساخته شده بود. یرهو غکننده  یتدستگاه تقو

سال بدون  35به مدت مارک یک  بود. وتف 53 ایدراز و وتف 8طول  یداراو  داده شده بود

 یرا رو یاتعملاین رایانه  .داشت یاتاق بافندگ شباهت زیادی با یکتوقف کار کرد و 

 یاعداد را در زمان ینتا از ا 2 توانست یرقم عرض داشتند. او م 21که  داد یانجام م یاعداد

 یهثان 31و در  ضرب کند یهثان 1نها را در حدود آ و یا کند یقتفر یاجمع  یهبرابر سه دهم ثان

 قادر بودتنها  یول ،اجزا داشت هایلیون از م یسه بخش مساومارک یک  چه . اگرکند یمتقس

 3315سال  . درکند یرهذخسخت با سرعت باال  یسکرا در د یگرعدد د یلیونم 31و عدد  22

استفاده از  یا مقاله یط 2برنامه ها، نئومان سازی یرهذخ یانگذاربنیاضی و ری نابغه میالدی 

را  یانهانباشت برنامه در حافظه را یهو نظر یانهدر ساختمان را)باینری(  ییاعداد دودو یستمس

 یشنهادرا پ یاهمه منظوره یکیالکترون دیجیتالیی  یانهاساس ساخت را ینا مطرح کرد و بر

ها و سرعت برنامه یداخل یرهذخ ییبا توانا اییانه را ستگاه،د ین. ایدنام 1دواکنمود و آن را اِ

 3351و تا اواخر سال  دشروع شمیالدی  3311در سال  یانهرا ینا ساخت بود. یکیالکترون یباال

 های یهمدرن از نظر هاییانه و ساخت را یدر طراح ینکهافتاد. با نگرش به ا یربه تاخمیالدی 

 خوانند.ی م رایانه نیزرا پدر  یلذا و دشو یبهره گرفته م نئومان

                                                      
1 ENIAC 
2 John Von Neumann 
3 EDVAK 
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 میالدی 3312در سال  نئوماناز جان فون  : طرحی2-3 شکل

ی  یانهرا ینشروع به ساخت اول 2یجاستاد دانشگاه کمبر 3یلکسومیالدی  3312سال  در

 ین. ساخت ایدنام 1دساکشده نمود و آن را اِ یرهذخ یهابرنامه یحاو یکیالکترون دیجیتالی

 3351سال  ید. درگرد یبردارو آماده نصب و بهره یدرس یانبه پامیالدی  3313در سال  یانهرا

 یدر سازمان مل 1یاکبنام س یکاشده ساخت آمر یرهبرنامه ذخ یدارای  یانهرا یناولمیالدی 

 ی سال مورد استفاده قرار گرفت. در فاصله 31از  یشو ب یدنصب گردی آمریکا هاد استاندار

 هاییانه را 5یونیواک وآی بی اِم  اییانه را یهات شرک یزنمیالدی  3352تا  3353 یهال سا

دو حالته بودن  یژگینسل اول از و هاییانه را در .ساخته و عرضه کردند گونیگونا یکیالکترون

روشن باشد بهره گرفته شد و  یاخاموش  تواندی است و م یکیالکترون اییله که وس ءالمپ خال

نسل اول  های یانه. رااستدر قسمت محاسبه و منطق بکار رفته  ءدر اغلب آنها المپ خال

                                                      
1 Maurice Wilkes 
2 University of Cambridge 
3 EDSAK 
4 SEAK 
5 UNIVAC 
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 یزه یو به انگ استکم  آنهاحافظه، سرعت و دقت در  یزانو م هستند یادیحجم ز یدارا

می روز محدود استفاده از آنها به چند ساعت در  یاد،ز یگرما یجادو ا ءاستفاده از المپ خال

 .شود

 رایانه های نسل دوم  -1-1-2

تر  چند برابر کوچک یستور. ترانزشد ءالمپ خال یگزینجا یستورنسل دوم ترانز های یانهدر را

حافظه در  یتداشت. ظرف یانهسرعت محاسبات را یبر رو یادیز یربود و تاث ءاز المپ خال

 ابلتر و ق کوچک یع تر،و سر یشترب ،نسل اول هاییانه با را یاسنسل دوم در ق های یانهرا

 یها توسط شرکتمیالدی  3311تا  3358 یها سال یزمانی فاصله  در بودند. ترینان اطم

و عرضه  ساخته یکیمختلف الکترون هاییانه را 2سی دی سی و ، آی بی اِم3رایانه ای اِن سی آر

 .شد یمعرف 1دِک شرکت توسط PDV 8بنام  یانهراینی م یناولمیالدی  3311شدند و در سال 

 شست انگشت ناخن ه یمجتمع که به انداز یباعث شد مدارها هایکروالکترونیک م انقالب

میالدی،  3353سال در  IBMStretch رایانه ی .یردرا بگ یدست هایی کشیم س جای است،

 ین. ابود یستورترانز 351111نگاه داشتن  یبرای فوت 11 یدرازامستلزم برخورداری از 

 هه ید یلدر اوا .هستند ءخال یها تر از المپ کوچک یزیبطور شگفت انگ یستور هاترانز

مدار  یک یهمزمان بر رو صورتب ندتوانست بطور فزاینده ای یستور ها،ترانز ینامیالدی  3381

ی اشاره کرد که امروز 1 یومپنت رایانه های که به عنوان نمونه می توان به دنمجتمع ساخته شو

 .هستندمدار مجتمع  یک یرو بر یستورترانز 12111111شامل 

 رایانه های نسل سوم  -1-1-3

 یل دهه یها همچنان ادامه داشت تا در اوا کوشش ی ترو قو یع ترسر رایانه هایساختن  یبرا

بود که  IBM 360 یاز سر رایانه یننسل سوم به بازار عرضه شد. ای  رایانه یناولمیالدی  3311

                                                      
1 NCR 
2 CDC 
3 DEC 
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بخش  یمال ی پروژه ینشد که بزرگتر یگذار یهدالر سرما یلیاردم 5ساختن آن  یبرا

و  یتاز نظر ظرف یگوناگون یها که مدل رایانه ینا .می رفتبشمار  یختا آن تار یخصوص

تحول در  جدیدترین قابل استفاده بود. یو علم یسرعت کار داشت در هر دو امور تجار

 ینبه ا نسل بود. یندر ایم مستق یدسترس یتابلاطالعات با ق ثبت یلساختن وسا رایانه هاتکامل 

 بزرگمجموعه  یکشده در  یرهاطالعات ذخ یاز اجزا یککاربران توانستند به هر  یبترت

شد  یسع رایانه هانسل از  ینعالوه بر آن در ا کنند. یداپ یدسترس یه،از ثان یدر کسر یاطالعات

 یگرد یژگیو .گویندمجتمع  یمدارهاساخته شوندکه به آن که قطعات مدارها با حجم کمتر 

بر  ها یانهرا ینبود. ا یانهرا یککاربر از  ینامکان استفاده همزمان چند ،نسل سوم های یانهرا

 قابلیتکار داشتند،  ییتوانا یرعلمیو غ یعلم یطه یاز دو ح یکیکه فقط در  ینسل قبل الفخ

 یات. عملیافت یشافزا یاربس نسل ایندر  یاتعمل سرعت را دارا بودند. یطکار در هر دو مح

 بارزترین. می گرفتانجام  یهثان یلیونیمب ی یکو حتیه ثان یلیونیمم در یک یو منطق یحساب

مختلف  یها در قسمت 3یا آی سیمجتمع  ینسل سوم استفاده از مدارها هاییانه را یژگیو

و در هر  ندشده بود یلتشک یعنصر منطق 311مدارها که از حدود  ینبود. ا یانهساختمان را

بکار رفته بود، به روش  یودو د یستورترانز یرنظ یکیعنصر الکترون 31حدود  یعنصر منطق

لحاظ اندازه و  ینو بد کردندی م یدامربع تجمع پ یمترسانت یکبه اندازه  یدر سطح یخاصّ

  .یافتنسل دوم کاهش  هاییانه نسل سوم در برابر با را هاییانه حجم را

، 2آی بی اِم، جی ای یلاز قب ییها شرکتمیالدی  3323تا  3311 یها سال یه زمانفاصل در

تر  کوچک یها از شرکت یادیو تعداد زسی دی سی  ، اِن سی آر،1یونیواک، آر سی ای

 یراه را برا PDP 11و  PDP 10 های یانهرا ینیم یدبا تول ِدکشرکت  یژه. بویدارائه گرد

 شدند.به بازار عرضه  یانهرا ینیباز کرد و هزاران م هایانه را ینیم یدهپد یعرفت سریشپ

                                                      
1 IC 
2 GE 
3 RCE 
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 رایانه های نسل چهارم  -1-1-4

که  یادبا تراکم متوسط و ز یکیمجتمع الکترون ینسل چهارم از مدارها هاییانه در ساختمان را

شکل  یلمستط یاتراشه مربع  ییکبودند و بر رو یکیها هزار عنصر الکتروندتا ص هزاران یحاو

. سرعت عمل می شداستفاده  ،مربع قرار گرفته بودند متر یسانت یکبه سطح  یلیکاناز جنس س

 ییداشت. توانا یادیز یشافزا یبه نسبت نسل قبل چهارمنسل  های یانهرای حافظه  فیتو ظر

 یدایشکوچک سبب پ یارسطح بس ییکبر رو یادیز یکیمجتمع الکترون یقرار دادن مدارها

. یردتراشه قرار بگ یکسطح  ییکبر رو توانستی که م یددوره گرد یندر آغاز ا یزپردازندهر

بود و با  یو کنترل یمنطق ی،حساب یاتجهت عمل یازمورد ن یمدارها تمام یپردازنده دارایزر

پردازشگر کامل  یک ،مکمل به آن یمدارها یرتراشه جهت حافظه و سا یافزودن تعداد

به نام  یزپردازندهر یناول یمعرف با پا به عرصه وجود گذاشت. یانهرایزر یجهدر نت کهبوجود آمد 

در  818 یتیب 8 یزپردازنده یری و عرضه  3اینتل توسط شرکتمیالدی  3323در سال  1111

 ینهتوسط همان شرکت، زممیالدی  3321در سال  8181 یزپردازنده یاواخر همان سال و ر

در سال  ینچا 8سلب  یانه یرایزر ی. با معرفدشفراهم  یشخص هاییانه جهت ساختن را یکار

 هاییزپردازنده و ساخت رمیالدی  3325در سال  881 یرلتاآ یانه یرایزو رمیالدی  3322

 هایزرایانه ر یساخت و معرف یندفرا 1و موتوروال 2اینتل، زیالگ یها مختلف توسط شرکت

 آی بی اِمو  5، آتاری1اَپلی اعم از مختلف یها و توسط شرکت یافتروز به روز گسترش 

بزرگ و  هاییانه رای  ینهدر زم یالدیم 81 ی دهه در .شدعرضه  یگوناگون هاییانه رایزر

 هایآی بی اِم و سی دی سی و غیره رایانه مختلف از آن جمله  یها شرکت ها یانهراینی م

توسط  ای یشرفتهپ های یانهدهه ابررا ینهم در .کردندساختند و به بازار عرضه  اییشرفته پ یاربس

                                                      
1 Intel 
2 Zilog 
3 Motorola 
4 Apple 
5 Atari 
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ساخته  1نِک و2، هیتاچی3سی دی سی، فوجیتسو آی بی اِم، مختلف از جمله یها شرکت

 شدند.

 رایانه های نسل پنجم  -1-1-5

کوچکتر  خیلی هاتراشه به بعد هستند اندازه میالدی  3331نسل پنجم که از سال  های یانهدر را

 یبجا یانهنسل از را ین. در اشود یدر آنها استفاده م یادز یلیبا تراکم خ یها شده و از پردازنده

مانند  یادیز یشرفته یپ ی. کشورهااست بهره گرفته شده یمواز یاز معمار یبیترت یمعمار

در گذشته و حال  یشرفتهپ یاربس های یانهساخت را یبرا متعددی یها پژوهش اپنو ژ یکاآمر

پردازنده بصورت  31111تا  12که از  CM5خت به نام در دست سا یانه هایراابر اند.انجام داده

در  یاعشار یاتعمل یلیونرا تا دو برابر ترافالپس )تر یانهبهره خواهند گرفت سرعت را یمواز

 3381در سال  ها یبار توسط ژاپن ینآن اولی  یدهکه ا ها یانهپنجم را نسل ( خواهند رساند.یهثان

استنباط کنند و  یاموزند،که بتوانند ب کندی م یشنهادرا پ رایانه هاییمطرح شد، ساختن میالدی 

منطق و استدالل خاص  ی داشته باشند که معموال در حوزه یرفتار یو بطور کل یرندبگ یمتصم

مجتمع با تراکم  یاز مدارها ،نسل ین. در اهستندتر هوشمند  سادهانسان قرار دارد و به عبارت 

هوشمند،  رایانه هایدر ساخت  انسانکامل  یتاز موفق بعد .شودی فوق العاده باال استفاده م

از  ینیع یبردار یآن کپ یداخل یخواهد بود که مدارها رایانه ایانسان  یطراحی، بعدی  یدها

 است. یمغز آدم

 

 

 

                                                      
1 Fujitsu 
2 Hitachi 
3 NEK 
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 :یمباش یرز ییراتمنتظر تغ یددر نسل بعد با رایانه ای، یها نسل ییرتوجه به تحوالت در تغ با

 سخت افزاری:پیشرفت های  .3

 کردن ینیاتوریم الف(

 برابر قبل ینحافظه به چند یتظرف یشافزا ب(

 یممستق یدسترس یتواسطه با قابل یها استفاده از دستگاه (پ

 قدرت ارتباط با نقاط دور و متعدد د(

 ی:افزارنرم های یشرفتپ .2

 افزاربا سخت یشترب یهماهنگ الف(

 عاملیستم با س یشترب یهماهنگ ب(

 سطح باال یها زبان یریکارگب و  یسیبرنامه نو یها در زبان یشرفتپ (پ

 ایران به رایانه ورود  -1-1-6

وارد ایران شمسی  3113در کشور های صنعتی در سال  آناز ظهور  پسسال  31تقریبا  رایانه

دوره  اینادامه یافت.  3111آغاز و تا سال  شمسی 3151از سال  ی آنتوسعه  ی شد. دوره

 ،ریانرم افز بزرگپیاده سازی سیستم های  ،همراه با رقابت زیاد برای خرید سخت افزار

ی استخدام هر چه بیشتر نیروی انسانی و دنبال کردن برنامه های جامع با توجه به واقعیت های فنّ

صورت  و تحوالتی ییرنیز تغ ی رایانهبا ظهور انقالب اسالمی در زمینه  یروی انسانی کشور بود.ن

کلی انجام شد. پس از  های یک سری بازنگریشمسی  3153گرفت و در نهایت تا سال 

آغاز شد و هر دو  رایانهمرحله بعدی رشد شمسی  3112در سال  مراکز دانشگاهیبازگشایی 
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نرم افزار و سخت افزار توسعه فراوانی یافتند. از مهمترین کارهای این دوره می توان ی شاخه 

 رد.اشاره ک پارسین و خط پردازش زبابه 

 تکامل رایانه -1-2

 : 1910در سال 

است. این دستگاه ساخته شده  3یبیتزتستوسط اِ« اعداد مختلط حساب ینماش»دستگاه  -3

در  یاصل رایانه یدور به  یاز مکان پایانه یبود که بصورت دسترس یدستگاه یننخست

 استفاده شد. یکامرآ یاضیانجمن ر

 یرا برا «Handy Talkie» بنام دوطرفه یِدست بیسیمدستگاه  ینموتوروال نخست شرکت -2

 ساخت. یکامرآارتش 

 : 1911در سال 

با کنترل خودکار  یاتیکامال عمل یدستگاه محاسبات یکرا که  Z3 رایانه ی،آلمان زوسه -3

 .یدرسان یانپا بود، به

 : 1911در سال 

 یریبکارگ»کوتاه با عنوان  یامقاله یلوانیا،پنس ینوسکالج اورس یزیکاستاد ف ،یلچما -3

 نوشت.« محاسبات یپرسرعت برا ءالمپ خال

 : 1911در سال 

را « یکیالکترون یعدد گریع و تجم رایانه» یاکنساخت دستگاه اِ یو ماچل کرتاِ پِرسپر .3

 یاکنچندمنظوره بود. اِ یکیالکترون یجیتالیحسابگر د یندستگاه نخست ینآغاز کردند. ا

                                                      
1 George Stibitz 
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بکار رفت و از  یکبالست یها جدول آتش موشکی محاسبه  یدوم برا یدر جنگ جهان

 .شودی شناخته م یکیالکترون رایانه ی ینعنوان نخست از صاحبنظران به ینظر برخ

بود در انگلستان ساخته شد که آن  یده قابل برنامه یجیتالدستگاه د یککه کولوسوس  .2

 .شودی شناخته م یکیالکترون رایانه ینعنوان نخست هم گاه به

کاربرد در هنگام  یدستگاه رمزشکن برا یککه  یرفتدر انگلستان پذ 3یلیامزو دکتر .1

 نام نهاد. «Heath robinson»دستگاه را  ینا یجنگ بسازد. و

دستگاه  ینا را ساخت. «Talkie-Walkie» ی بناماز شرکت موتوروال، دستگاه 2نوبل .1

 حمل بود. قابل یه یدوسو  FMموج  سیمیب یننخست

در شود، ی شناخته م 1یرلویندوی پرواز آنالوگ که با عنوان پروژه  سازیه شبی  پروژه .5

 .یافتتوسعه  1ماساچوست دانشگاه

 :1911در سال 

رله  یستمسی  یهو دانشگاه هاروارد برپا شرکت آی بی اِمبا مشارکت دستگاه مارک یک  .5

و قابل کنترل بود توسط  یرپذبزرگ برنامه یاسمحاسبات مق یدستگاه برا ینساخته شد. ا

 یرا برا یاتیمحاسبات ح یساخته شد و برخ کرد، یم یآن را رهبر 5یکِنآ که یگروه

 دستگاه بود. ینا یسنو برنامه یننخست 1ر. هاپِدادی انجام م یکامرآارتش  یاییدر یروین

                                                      
1 C. E. Wynn Williams 
2 Daniel E. Noble 
3 Whirlwind 
4 MIT University 
5 Howard Aiken 
6 Grace Hopper 
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لندن، پنج روز  3پارک یو در بلچلشد کولوسوس ساخته  یاز رو یاریبس های دستگاه .0

 ینرا که با استفاده از ا یگروه 2ینگنصب شد. تور یدر نورماند لندیس از آل یشپ

 .کردی م یرهبر شکستند،ی را م های رمز آلمان یدستگاه کدها

 :1911در سال 

دانشگاه  یکالکترون یدر دانشکده مهندس یاکناز دستگاه اِی ماچل کرت وپرسپر اِ .3

 یدانشکده را برا ینا یکرت و ماچلاز آن، اِ یشکردند. در سال پ یبردار پرده 1یلوانیاپنس

ترک کرده بودند تا دستگاه « یکشرکت کنترل الکترون»شرکت خودشان با نام  ییبرپا

 را بسازند.یونیواک 

خودکار را  یدوم، موتور محاسبات یدر زمان جنگ جهان یمتخصص رمزشکنینگ تور .2

 .می کرد یاری یکاآمر یزیکف یمل یشگاهرا در آزما یو یزن 1یلکینسونکرد و و یطراح

 یشد که برا ینستوندر پر یشرفتهعلوم پ یشگاهدر آزما رایانه ایپروژه  یک یشگامپ ئومانن .1

 .کوشیدمی  یجیتالد ی رایانه هایتوسعه 

و  1یلبورن، ک5ردانشگاه منچستی  رایانه یشگاهمازانگلستان به آ یانجمن سلطنتی  جایزه .1

اهدا  یجیتالد رایانه هایساخت  یسنجامکانی مشترک در پروژه  یهمکار یبرا 2یلیامزو

 را ساختند. SSEMدو تن بعدها دستگاه  ینشد. ا

 یبرا یداد که ابزار ئهرا ارا یپرتو کاتد ءدرخواست ثبت اختراع المپ خال ویلیامز .5

 بود. 3ی یا رَمتصادف یدسترسی با حافظه  یهاول ی و نمونه سازی یرهذخ

                                                      
1 Bletchley Park 
2 Mathison Turing Alan 
3 Penn University 
4 Jim Wilkinson 
5 Manchester University 
6 Tom Kilburn 
7 Frederic Williams 
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 :1919در سال 

 یبار ساخته و راه انداز یناول یبرا یجدر دانشگاه کمبریلکس توسط و دساکدستگاه اِ .3

مورد توجه قرار گرفت.  یکیالکترون رایانه ی ینبه عنوان نخست یشد و توسط برخ

 به همراه داشت. یساز یرهحافظه قابل ذخ یکدساک اِ

به ، خود اطالعات یلو تحل یهتجز یراب یکااستاندارد آمر یالملل ینب ی آمار موسسه دفتر .2

یا  «یخودکار استاندارد غرب رایانه»را با نام  سیاکاز دستگاه  یدیجدی ساخت نمونه 

 پرداخت. 2سُواک

تر و  یعسر «رایانهموتور خودکار »دستگاه  یبرا یکه پروژه ا ACE یشیآزمای  نمونه .1

بود.  یدو تول یلانگلستان در حال تکم ینگتونتد یزیکف یمل یشگاهدر آزما ،تر بود یچیدهپ

 دهند. ینسبت م ینگرا به تور  ACE یدافتخار تول

 ساخت. ماساچوست دانشگاه رنج بود را درطش یرا که قادر به باز ینیماش یناول 1شانون .1

شده  یرهاز برنامه ذخ ومارک بود  یدستگاه از سر ینکه نخستهاروارد مارک سه  دستگاه .5

 .یدرس یبه بهره بردار یکِننظر آ یرکرد، ز یاستفاده م یرمستقیمغ یده و آدرس یداخل

نوع  یناستفاده کرد. ا یرلوینددستگاه و یاصلی حافظه  یبرا یآهن ی از هسته 1سترفورِ .1

 .یدرس یبه کاربرمیالدی  3352در عمل از سال  طیسیمغنای حافظه 

 یافتدری ماچلو  کرتاِ رایانهرا از گروه  1یناکدستگاه با 5یمایی نورثراپهواپ شرکت .2

 کرد. 

                                                                                                                                  
1 RAM 
2 SWAC 
3 Claude Shannon 
4 Jay Forrester 
5 Northrup Airline 
6 BINAC 
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 شد. یاتیدر دانشگاه منچستر کامال عمل SSEM دستگاه .8

 :1911در سال 

اختراع کردند.  AT&T یشگاه بلرا در آزما یستورترانز 1یو شاکل 2ین، براتا3ینبارد .3

توان  شکند،ی تفاوت که کمتر م ینرا دارد با ا ءالمپ خال های ییهمان توانا یستورترانز

 .کندی م یدتول یزن یو حرارت کمتر کندی مصرف م یکمتر

 بوده استاز مارک یک  تریع سر یارکه بس بهاییگران ینماش هارواد مارک دو، دستگاه .2

 آغاز بکار کرد.یکِن آ ییو راهنما یدوباره به سرپرست

در مرحله کار قرار  بود یدهثبت گرد 3311که در سال  یاختراع 1یلیامحافظه و سیستم .1

 گرفت.

واژه به دانش کنترل و ارتباط در جانداران و  ینرا ابداع کرد. ا «یبرنتیکسا»ی واژه  5ینرو .1

 .پردازدی م ینماش

 :1911در سال 

اساس مقاله بر یناطالعات نوشت. ا نظریه ی گذارییه پا یرا برا یرگذاریشانون مقاله تاث .3

 اطالعات است. اییه واحد پا یتب یکنوشته شدکه  یدها ینا

 پروژه ینبه ا ینو تور یدرس یدر دانشگاه منچستر به کاربر SSEM رایانه ی نمونهپیش  .2

 .یوستپ اد می کنند،ی یکیالکترون رایانه ی ینعنوان اول آن را به یکه برخ

                                                      
1 John Bardeen 
2 Walter Brattain 
3 William Shockley 
4 F.C.William 
5 Norbert Wiener 
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المپ، را  32111با  رایانه ای «یرشته انتخاب یکیحسابگر الکترون» شرکت آی بی اِم .1

 ساخت.

که تا آن زمان ساخته شده بودند، نبود  رایانه هایی یبرد که مشکل اصل یپ 3بوثلدانود .1

 2آورد که به طول و عرض  یدرا پد طیسیمغنا یااستوانهی حافظه  یکحافظه است. او 

 کند. ینگهدار ینچرا در هر ا یتب 31تا  توانستیبود و م ینچا

 شرکتشد، توسط  یطراح ءالمپ خال یفناور یهکه بر پا 111سوراخکن  کارت دستگاه .5

 .یدگرد یدتول آی بی اِم

 :1990در سال 

 ینبزرگ ژاپن به نام ماش یکیالکترون رایانه ی ینخواست اول یرا که م یمیت 2یاماچیتو .3

 کرد. یرا بسازد، رهبر 1اکحساب خودکار ت

 فرستاده شد. حافظه یکاآمر یمل یبه دفتر استانداردها یجهت بهره بردار رایانه ی سیاک .2

 را داشت. یتیب 15کلمه  532 یساز یرهذخ یتدستگاه قابل ی

 را آغاز کرد. ACE یشیآزمای از نمونه  یبهره بردار یکاآمر یزیکف یمل آزمایشگاه .1

جهان  رایانه ینتر یعکه تا آن زمان سر ُسواکبنام  سیاک رایانه یشده  یلتکمی  نسخه .1

 بود، ساخته شد.

نصب  یخدر زور 1فدرال یکتکن یدر موسسه پل توسط زوسه Z4 یافتهتکامل ی  نسخه .5

 .برخوردار بود یهمزمان برنامه و خواندن دو خط بعد یاجرا یتاز قابل  Z4شد. 

 

                                                      
1 Andrew Donald Booth 
2 Hideo Yamachito 
3 TAC 
4 ETH 
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 طبقه بندی رایانه ها -1-3

رایانه ها از نظر اندازه و قدرت پردازش به گونه های مختلفی تقسیم می شوند که عبارت 

 هستند از:

 رایانه ی بزرگابررایانه /  ابررایانه کوچک /  : الف( رایانه های بزرگ

 رایانه ی متوسط /  رایانه ی کوچک /  سِرور یا کارساز :ب( رایانه های کوچک

 رایانه ی شخصی /  رایانه ی همراه /  رایانه ی جیبی: پ( رایانه های ریز

 1ابررایانه ها  -1-3-1

محاسبه  یتظرف یزانم ینهآن در زم یکه در زمان معرف گرددمی اطالق  یانه هاییبه راابررایانه 

 2ی دنیای نیویورک بار توسط مجله یناول یعبارت برا یند. انباش یشروپ یادر واحد زمان در دن

و  حافظه هابا  ها یانهابررا .بکار رفت 1یادر دانشگاه کلمب آی بی اِم یسازهااشاره به جدول یبرا

 یزیکمحاسبه از جمله مسائل ف یحساس رو یاتعمل یکه دارند معموالبرا متعدی هایایی کار

 یمولکول یمدل ساز ،(ینمز گرم شدن کره)مثل آب و هوا  یقاتتحق ی،کوانتوم، هواشناس

و  یمرهاپل یولوژیکی،ب های کولماکرومول یمیایی،ش یباتترک محتویات و ساختارها)مطالعه 

 یساز یههوا، شب یهادر تونل یماهاهواپ یساز یه)مثل شب یزیکیف هایی ساز یهشب، بلورها(

بزرگ، مراکز دانشگاهی . شوندی استفاده م غیرهو  یمخف یلتحل ،(یاهسته یها انفجار سالح

از  یکاربران آن هستند. نوع خاص بیشترین ی،علم یقاتتحق های یشگاهو آزما یمراکز نظام

 یانپا یب یمهن ایرایانه منابع  یازمندن آنهاکه حل کامل  یمشکل، مسائل یارمسائل به نام مسائل بس

 است، توسط این نوع رایانه های غول محاسبه می گردند. 

                                                      
1 Supercomputer 
2 New York World 
3 Colombia University 
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 ناسادر مرکز محاسبات  یاکلمب یانه یابررا: 1-3 شکل

 آی بی اِمگردد و شرکت بزرگ  یباز ممیالدی  3351 ی ها به دهه یانهابررا ینساخت اول

نظر  یرنوع عمده آن را ز 3یرکِ میالدی، 3311 ی سپس در دهه ،استتاز ساخت آن یشپ

میالدی  3321فرد که سال  ینکرد. ا یطراح سی دی سیاطالعات کنترل ی مؤسسه 

قت یحق در ،عرصه شد ینتاز ا میالدی یکه 3331نمود و تا سال  یسرا تاس یرکِ ی پژوهشکده

اِچ  وآی بی اِم شرکت دو  هامروز کند. یداپ یبخود رق تجارت یتا برا یدسال طول کش 25

می باشند  هدفمندیانه ها سفارشی و ابررا. عموما هستندها  ایانهطراحان ابرر ینبزرگ تر 2پی

خاص مسئله  یکمناسب حل  یافزارسخت یباال و معماریار محاسبات با عملکرد بس برای که

 یسفارش VLSI های یپچ یاشده  یزیبرنامه ر FPGA یهاا از تراشهه. در آناستفاده می شوند

 یمت شانقبه اما در عوض نسبت  دهندی را از دست میت شان که عموم شودمی استفاده 

                                                      
1 Seymour Roger Cray 
2 HP 
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 یقو یاربس های یو کدشکن یمحاسبات نجوم ی. از آنها برادهند یارائه م یباالتر بردکار

 به عنوان نمونه: .می کننداستفاده 

 شطرنج یباز یبرا 3الف( ابررایانه های آبی عمیق

 مجدد ندییکربقابل پ بهمحاس های ینماشب( 

 لمولکو ینامیکنجوم و د یزیکف یبرا 2پ( ابررایانه های انگور

 1ی دی ای اِسرمزشکن یبرا 1شکاف عمیق ت( ابررایانه های

 

 شرکت آی بی اِم 5یانه ی ژن آبیابررا: 1-3 شکل

                                                      
1 Deep Blue 
2 Grape 
3 Deep Crack 
4 DES 
5 Blue Gene 
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 1رایانه بزرگ  -1-3-2

 یها در اندازهکاربرد به  بستههستند و  ها یانهانواع را ترینیمی از قدای دسته رایانه های بزرگ 

کنترل  ییدما یطدر شرا یدبا وهستند  یارگرانبهابزرگ بس هاییانه را شوند.ی مختلف ساخته م

 امقاصد خاص و عموم یبزرگ برا یها توسط سازمان هایانه را ینشوند. ا یشده نگهدار

آمار صنعت و مصرف کنندگان،  ی،چون سرشمار یداده در موارد یادز یارپردازش حجم بس

واژه در ابتدا  این .شوندی استفاده م یمال یهامنابع سازمان و پردازش تراکنش یزیبرنامه ر

 را در یهاول هاییانه را یاصلی و حافطه  یکه واحد پردازش مرکز هاییینت اشاره به کاب یبرا

و  یشرفتهپ یتجار هاییانه را ینب یزتما یاما بعدها برا رفتی م بکار ،دادندی م یخود جا

 تر بکار گرفته شد. یفضع یواحدها

 1رایانه کوچک  -1-3-3

است.  اییانه از ابزار را یااستفاده در مورد گونهاز اصطالحات کم رایانه های کوچک یکی

 یانهدسته از را یندارند. نام معاصر ا یمختلف یهستند که کاربردها یپردازش یواحدهادرواقع 

در حد متوسط هستند که  ییها یانهرا. به عبارتی دیگر رایانه های کوچک، است رایانهمینی ها، 

 یتوان از آنها برا یاست و م یادآنها نسبتا ز یمورد پردازش و تنوع کارها یحجم داده ها

 ی یانهرا یککوچک به  ی یانهکاربران شبکه استفاده کرد. با اتصال چند را یپردازش کارها

را  یشتریاطالعات ب پردازش ییتر را به وجود آورد که توانابزرگ یبکه اتوان ش یبزرگ، م

 دارد.

 1کارساز یا سِرور  -1-3-4

 ای یانهرا یابه برنامه نامند،ی م نیز «سرویس دهنده» یارسپمتون  یسرورکه در برخ یا زکارسا

 یانههمان را ا درهو کاربران آن اییانه را یها برنامه یگرکه خدمات خود را به د شود یگفته م
                                                      
1 Mainframe Computer 
2 Minicomputer 
3 Server 
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 یزآن اجرا شود ن یرو ای برنامه ینکه چن اییانه . به راکندی ارائه م یگرد هاییانه در را یا

 که می توان به سرور دارند یانواع گوناگون شود. کارسازهای گفته م یا سرور کارساز

 یبانی اشاره کرد.پشت و سرور وب ی، سرورکاربرد

 1ریزرایانه  -1-3-5

 متشکل از تنها یک هاآن یکه واحد پردازش مرکز هایی هستند یانهرایزرایانه ها دسته ای از ر

کوچک،  هاییانه بزرگ و را های یانهبا را یسهدر مقا یزیکیاز نظر فکه  است یزپردازندهر

 شامل رایانه های شخصی، رایانه های سیّار و رایانه های جیبی می شوند. .استکوچکتر 

 

 قدیمی هاییزرایانه ر ینمحبوب تراز  11کمودور : رایانه ی 5-3 شکل

 1رایانه شخصی  -1-3-6

 یو خانگ شخصی استفاده یکه برا شود یگفته م ها یانهبه آن دسته از رارایانه های شخصی 

 پل با نام توسط شرکت اَ یالدیم 3328در سال  یتجار یشخصی  یانهرا اوّلین .روند یبکار م

                                                      
1 Microcomputer 
2 Personal Computer 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی پزشکی                                                          21

 

Apple 2  سال  در .کردی را اجرا م یسیکب یسینوزبان برنامه یزی،رومی  یانهرا ینشد. اارائه

بزرگ  یتیکه موفق گردیدارائه  آی بی اِمتوسط شرکت  یشخص یانهرا ینوع یالدیم 3383

 یشخصی  رایانه نمود. یرا معرف ینتاشمکی  یانهپل راشرکت اَ 3381 یهاما در ژانو کسب کرد

سخت،  یسک، دبورد اصلیحافظه،  ی،مرکز ندهواحد پرداز نظیری مختلف یاصل یاجزااز 

تا زمان  شدن از زمان روشن می شودروشن  یانهرا یوقت یره تشکیل شده است.و غعامل  یستمس

تست خودکار پایه  یخروج -یورود یستمس یعنی شودی م یط یآن مراحل شدنخاموش 

در که  ؟!نه کنندیا یدرست کار م یانهرا یتمام اجزا مشاهده کندتا  دهدی انجام م راخودش 

 هاییانه را ی،شخص هاییانه از اشکال را یکی .یندگومی 3کردنعمل بوت ینبه ا حالت کلی

 هستند. یزیروم

 
 یالدیم 3383محصول سال  IBM 5150 یانه یرا: 1-3شکل 

                                                      
1 Boot 
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 1رایانه رومیزی  -1-3-7

 یلخام را به اطالعات قابل فهم تبد یهااست که داده یکیالکترون ینماش رایانه ی رومیزی یک

قابل  رایانه های بااست و  محل کار ساخته شده یادر منزل  یزم یاستفاده رو یو برا کندی م

 یزیروم رایانه ی. به کندی فرق م یشخص یجیتالید یار هایها و دست حمل مثل لپ تاپ

ی  رایانه ی یاخانگی  رایانهرد: وجود دا رومیزیی  رایانه. چهار نوع گویندی هم م میکرورایانه

 .یخاص مخابرات رایانه هایو  ینترنتیا یرورها، سِیکار یواحدها ی،شخص

هستند و هم در کار و رایانه ها  ترینیه و قابل ته ینترمعقول یمتاز نظر ق یزیروم رایانه های

 یرتصاو یده سازمان ی،ادار یفانجام وظا یهم در منزل و هم در مدارس حضور دارند و برا

 رایانه هایتمام  یبا. تقرشوندی استفاده م ینترنتبه ا یو دسترس یدیوییو ینتدو یجیتال،د

 بروزشان کرد. یا یگزینجا یبراحت توانیاند که مشده یلتشک هاییخش از ب یزیروم

با شماره گذاری نشان داده شده  2-3در شکل  شکافته شده یزیروم یانه یرا یک یاتجزئ

 :است

  1واحد پردازنده مرکزی -1         1بورد اصلی -2        2یشگرنما -3 

       1ینور گردان یسکد -2         5یهمنبع تغذ -1        توسعه کارت  -5       حافظه ی رَم -1

 3موشواره -31       8یدصفحه کل -3        2دیسک سخت -8

                                                      
1 Desktop Computer 
2 Monitor 
3 Motherboard 
4 CPU 
5 Power 
6 DVD / CD RAM 
7 Hard Disc 
8 Keyboard 
9 Mouse 
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 هشکافته شد یزیرومی  یانهرا یک یاتجزئ: 2-3 شکل

 1لپ تاپ  -1-3-8

 هاوزن آن شود که یکوچک و نسبتا سبک گفته میفی کهای  یانهرالپ تاپ به دسته ای از 

دارد.  یساخت آن بستگی اندازه و مواد مصرف شده  به واست  یلوگرمک 2تا  3 ینب معموال

 یکاز  یاکارکند و  یباتر یکبا  تواندی است و م یزیروم هاییانه کوچکتر از را یانهرا ینا

ی ولت سهاز آنها چند سلول  یاریشود. بس یهتغذ یخارج (AC/DC) ر آنالوگ / دیجیتالآداپتو

ها  تاپاست. لپ یددر هنگام قطع برق مف هاآیندفر یگرعملکرد ساعت و د یدارند که در اجرا

 ینبا ا یوجود دارد ول یزیرومی  یانهرا یکهستند که در  ییهمان اجزا یدارا یبطور کل

 نمایشگر یها دارا تاپاست. لپ کاسته شده نهاممکن از وزن و اندازه آ یتفاوت که تا جا
                                                      
1 Laptop 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 25                    فصل اول: مبانی رایانه                                                                    

 

است.  در نظر گرفته شده حافظه ی با دسترسی تصادفی یبراو چند طرح حافظه  یعبلور ما

 یرینزی صفحه  یرو یزن موشواره یکسرخود هستند و  یدصفحه کل یک یها دارا تاپلپ

 متصل کرد. هابه آن یزن مجزاو  یخارج موشوارهو  یدکلصفحه توان یم یآنها وجود دارد ول

 1نِت تاپ  -1-3-9

کوچک است که معموال با هدف  یارکم مصرف در اندازه بس یزیروم یانهنوع را نِت تاپ یک

وب، پردازش  یکاربرد یها به برنامه یدسترس ینترنت،چون گشت و گذار در ا ییانجام کارها

کلمه  .شودی م یطراح یلقب یناز ا ییو کارها یریو تصو یصوت یل هایواژه، پخش فاو  سند

 نت .آیدی م «Desk'top» سکتاپو دِ  «Inter'net'»اینترنت از بخش آخر دو کلمه  Nettop ی

بلکه  یستند،و متداول تنها کوچکتر و ارزانتر ن یمعمول یزیروم هاییانه با را یسهدر مقا ها تاپ

 یزیروم ی یانهرا یکمصرف برق  درصد 31کمتر از  معموال ی دارند،کمتر یارمصرف برق بس

 . کنندی برق مصرف م یمعمول

 1تَبلت -1-3-11

 یسیمغناط یارش یدارا نهاهستند و رابط آ یکاغذ 1به شکل نوت بوک هایی یانهراتَبلت ها 

عرضه میالدی  2112سال  ازکه  شناخته شود یتماس یک نمایشگربا  تواندی افزار ماست و نرم

درجه دارند و بر  381. چرخش هستندندارند و قابل انتقال  یداز آنها صفحه کل برخی. ندشد

 توانندی و مارند خاص د یهامحدود در محل تَبلت ها عملکرد. شوندیتا م یدصفحه کل یباال

 یکنند ول یاندازانند چند برنامه را راهتوی آنها م . همچنینرا انجام دهند یعاد یفوظا

در آنها بارز ینترنت مرورگر ا یدیو و، وپخش موسیقی یژگی. وشوندی نم یانهرا یگزینجا

 است.

                                                      
1 Nettop 
2 Tablet 
3 Notebook 
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 1رایانه جیبی -1-3-11

و  دست گرفت یکرا در  هاآن توانی که م هستندکوچک های  یانهرا ینوعرایانه های جیبی 

 تاپلپ یگزینو جا می باشندحساب  ینماش یاکتاب کوچک  ی یک از نظر ابعاد به اندازه

 تقریبا .می شودبارز آنها  یژگیاز و یلمس ی نمایشگر صفحه .آیندی بشمار م ترین سنگ یها

 عامل یستمس داشتن .کنندیاستفاده م 2یلموبا یندوزو عامل یستماز سرایانه های جیبی  ه یهم

و در  یرصوت و تصو ینهبهتر در زم ییکارآ ی،شخصی  یانهآن به را یشترو شباهت ب یندوزو

و  یکروسافتماشرکت خاص  یافزارنرم یها با بسته یشترب یسازگار ای،انه چندرسکل 

نوع  ینا یایهمه از مزا غیرهو  خطدست یصتشخ یافزار مختلف براچند نرم برخورداری از

 .هستند رایانه ها

 

 نمایی از رایانه های لَپ تاپ، نِت تاپ، تَبلت و جیبی :8-3 شکل

                                                      
1 Pocket Computer 
2 Windows Mobile OS 
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 1اولترابوک -1-3-12

میالدی توسط  2133که اواخر سال  هستندلپ تاپ  یها از خانواده یدیجدسل اولترابوک ها ن

همچون وزن کم،  ییهایژگی واز قابل حمل  رایانه های ین. اندو ثبت شد یمعرف ینتلشرکت ا

نسبت به لپ تاپ  یادز یاندازه کوچک و عمر باتر ،کم، سرعت بوت شدن باال یارضخامت بس

 2133در سال  اینتل خلق شده است. ینتلتوسط شرکت ا ینام تجار ین. ابرخوردارندها 

لپ تاپ  ینسل بعد یها فناوری یکار بر رو یها ینههز ینتام یبرا یصندوق پول میالدی یک

اولترابوک ها  یسال برا 1تا  1استفاده در  یدالر را برا یلیونم 111شرکت  ینکرد. ا یستاس

متر باشد که  نتیسا 112/2از با قطر کمتر  لپ تاپ نازک ی تواندیکترابوک ملاو قرار داد.

تبلت ها مانند  یها یژگیاز و یبیترک ی تواندم ینهمچن است و ینتلا یپردازنده ها یدارا

دالر  یلیونم 111 یزو ن یابیابتکار بازار ینا توسط باشد. یادز یو عمر باتر یلمسنمایش صفحه 

در مقابل  یشخصهای  یانهبازار راقرار دادن  یربه تحت تاث یدوارام ینتلاشرکت صندوق، 

 است. 2آی پَد مثل و رایانه هایی یشی تَبلت هارقابت افزا

 1رایانه دستیار دیجیتالی شخصی -1-3-13

است.  عامل یستمبا س یکوچک قابل حمل شخصی  رایانه ی یکشخص یجیتالید یاردست

که  هایی یطدر مح یعادّی  یانهرا یایبه مزا یازاست که ن یدر مورد یلهوس ینا یکاربرد اصل

 یلهوس ینا یاز کاربردها یگرد یافزارها. در کنار نرمباشد، استی م یازبه قابل حمل بودن آن ن

 یدترجد یها حساب است. دستگاه ینو ماش یشخص یکیدفتر آدرس الکترون یم،استفاده از تقو

 یابیت موقع یستمگرفتن عکس و س ینترنت،ارتباط با ا یتباالتر مثل قابل یت هایقابل یدارا

 هستند. 1یجهان

                                                      
1 Ultrabook 
2 iPad 
3 PDA 
4 GPS 
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 1یدنیپوش یانهرا -1-3-14

مدل  مثل ییها هزدر حوند و شومی  یدهکه بر بدن پوش هستند هایی یانهرارایانه های پوشیدنی 

د. ناطالعات و توسعه رسانه کاربرد دار ینظارت بر سالمت، فناور یهاسیستم کردن رفتار، 

 های یانهرا یناکنون بطور روزمره از او بخش بهداشت هم یو نظام یدولت یها سازمان

 یزن یماراناز راه دور و کنترل ب پزشکی یاکثرا برا ها یانهرا ین. از اکنندی استفاده م یدنیپوش

 .شودی استفاده م

دسته دیگر نیز  یها به سه گروه اصل یانهو نوع پردازش داده ها، را یافتدر یبر اساس نحوه 

 سه گروه عبارتند از:  ین. اوندمی ش یبند

 2آنالوگ یها یانهراالف( 

 1یجیتالد یها یانهراب( 

 1یوندیپ یها یانهراپ( 

 یها یطاغلب از مح شوند یآنالوگ وارد م یها یانهبه را یکه به عنوان ورود ییها داده

 یزانسنجش م یکه برا یا یانههستند. مثال را یا یوستهپ یها یتشوند و کم یگرفته م یزیکیف

کند و آن را به اطالعات  یم یافترود، داده ها را بصورت آنالوگ در یهوا بکار م یآلودگ

وجود دارد یزاتی و تجه یلآنالوگ، وسا یها یانهکند. در را یم یلتبد یانهرای استفاده  لقاب

 د.نرو یبکار م یزیکیف یها یتکم یریاندازه گ یکه برا

اند به  شده یلتشک یکصفر و  یکنند که از رقم ها یکار م ییبا داده ها  یجیتالد یها رایانه

که  ییها یانهشده است. اکثر را یلتشک یکها از صفر و  یانهنوع را ینزبان ا ی، الفبایعبارت

                                                      
1 Wearable Computer 
2 Analog Computers 
3 Digital Computers 
4 Hybrid Computers 
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از دقت  وگآنال یها یانهها، نسبت به را یانهرا ینهستند. ا یجیتالامروزه وجود دارند، از نوع د

 .برخودارند ییباال

نوع  ینا یهستند. معموال ورود یجیتالآنالوگ و د یها یانهاز را یبی، ترکیوندیپ یها رایانه

 یهواشناس یکه امروزه برا ییها یانه. رایجیتال استآنها از نوع د یها آنالوگ و خروج یانهرا

 یم رهاها داده ها را بصورت آنالوگ از حسگ یانهرانوع  یننوع هستند. ا ینروند از ا یبکار م

 .دهند یم یشنما یجیتالرا بصورت د ی، خروجیجیتالآنها به اطالعات د یلس از تبدو پ یرندگ

 اعداد -2

دارد که رقم در آن قرار گرفته است و هر  مکانیبه  ی، ارزش هر رقم بستگسیستم اعداددر 

در عدد  به عنوان نمونه، د.دارآن رقم سمت راست  یبرابر ارزش مکان 31معادل  یمکان، ارزش

 است:  یربه صورت ز رقم هاارزش  13121

 

 

 11121: ارزش های رقم 3-3 شکل
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مناسبی برای نمایش و انتقال اطالعات است. از کدهای دودویی یا باینری ی کدگذاری، شیوه 

 روی داده بر رایانه پردازش امکان ترتیب بدین. شود برای انتقال و نمایش اطالعات استفاده می

 .آید می فراهم غیرعددی و عددی های

 عنوان نمونه:به 

 ?= 3113111333 + 3313311131   

ی انجام م 31محاسبات در مبنای به مبنای این اعداد بستگی دارد. به این معنا که  السؤپاسخ این 

 . دهد می انجام 2 مبنای در را کار این ،رایانه اما گیرد

 مفاهیم پایه -2-1

 چیست؟یا پایه مبنا 

 عبارت 31ارقام در مبنای . وجود داردرقم  ، دهمورد نظر یعنی برای نمایش اعداد 31 مبنای

 ،3 به یکی یکی یعنیاست در اختیار  رقم 31در تعریف بیان می شود . وقتی 3 تا 1از  هستند

می  اضافه یکی دهگان عدد و شود ، عدد یکان صفر میرسید 3 به وقتی ،شودمی  اضافه عدد

که  باشددر دست شماری اگر کیلومتر حالرخ می دهد.  سطوح بعدی در عمل نیز همین. شود

 شمارش چگونه صورت می گیرد؟ داشته باشد، (3و  1تنها دو رقم )

 : کنیم وقتی یکی یکی اضافه می

1111111 

1111113 

1111131 

1111133 

1111311 
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بلکه یک، صفر، خوانده نمی شود  311نیز است. عدد آخری  2این یک شمارنده در مبنای 

را با هم از صفر، یکی یکی در  31و مبنای  2. حال دو شمارنده مبنای خوانده می شودصفر 

 دهیم:می کنار هم افزایش 

 

 

 

 

 

 31 مبنای بر کدگذاری. است 31 درمبنای 1 معادل 2 درمبنای 311 عدد که شود مشاهده می

 است.  متداول کدهای انواع از یکی

 سیستم دودویی -2-2

سخت  یساز یادهدر پ شوداستفاده  یدهده یستماز س ، اگرداده ها و اطالعات یشنما یبرا

رقم مختلف  31یصتشخ یبا سطوح مختلف برا یکیالکتر یگنالس 31حداقل به  ،ها یانهافزار را

 یم یدرا در عمل پد یفراوان یها یچیدگیپ یتوضع ین. ایاز استن ،یکدیگراز  یدهده یستمس

 یم یاددهد و هم احتمال خطا را ز یم یشسخت افزار را افزا یطراح ی ینهکه هم هز آورد

تعداد  حداقلبه  آن یساز یادهکه پ بودد اعدنگارش ا یبرا یدنبال روش یدبا یلدل ینکند. به هم

، ستا هانوجود آعدم  یاوجود و  ها یگنالوضع س ینه باشد و چون ساده ترداشت یازها ن یگنالس

 در اینصورت .رفته باشدنوشتن اعداد در آن بکار  یبرا ،دو نماد تنهاکه  کرد یدارا پ یروش یدبا

 یدر روش معمول شود، ینوشته م 31131روش بصورت  ینکه در ا یعدد به عنوان نمونه،

 شود: یمحاسبه م یربصورت ز یسینو عدد

 10مبنای  1مبنای 
1111111 1111 

1111113 1113 

1111131 1112 

1111133 1111 

1111311 1111 
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 در روش معمولی عدد نویسی 31131: ارزش های رقم 31-3 شکل

 . ( 31131)2( = 38)31 ینبنابرا

 یامبنا  کند یرا مشخص می عد ارزش مکانها و بُدکه تعداد نما یعدد روش، ینا یمتعم برای

و مبنا بصورت  گیردقرار می پرانتز  داخلعدد  ،یهپا ینو هنگام نوشتن در انامیده می شود  یهپا

 ،یکشود:  ی( خوانده م31131)2 به عنوان نمونه،پس  .نوشته می شود در کنار آن یسنویرز

  دو. یصفر در مبنا ،یک ، صفر،صفر

 در شود. یگفته م ینریبا یستمس یاو  ییدودو یستمس ،2 یدر مبنا یسیروش عدد نو ینبه ا

 یاتشوند و عمل یم یلتبد ییشوند ابتدا به کد دودو یم یانهکه وارد را ییداده ها یحالت کل

ی، در خروج یشدر هنگام نما یتو در نها یردگ یصورت م 2 یمحاسبه و پردازش در مبنا

 3 تا 1نماد جدا از هم یعنی ده ، سیستم دهدهی در شوند. یم یلتبد یها به کد دهده یجهنت

موجود است.  3و  1برای تولید اعداد وجود دارد در حالیکه در سیستم دودویی تنها دو نماد 

 برعکس و دودویی به دهیبرای کار بر روی سیستم اعداد دودویی الزم است تا با تبدیل ده
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اصلی ریاضی بر روی اعداد دودویی را بررسی  یاتو سپس چگونگی انجام عمل شده آشنا

 کنیم.

 دودویی به دهیدهسیستم ل از تبدیالف( 

 تقسیم، این طی. است 2 بر متوالی های تقسیم انجام تبدیل، این برای معمول از شیوه های یکی

تا صفر  ها نند. تقسیممی ک تولید را دودویی عدد و می گیرند قرار استفاده مورد باقیمانده ها

 نوشته هم بدنبال معکوس بصورت باقیمانده ها سپس. دنکن شدن خارج قسمت ادامه پیدا می

 عدد دودویی حاصل شود. تا می شوند

 به مبنای دودویی: 31در مبنای  25 تبدیل عدد  3-3 مثال

تقسیمات                متقس خارج      باقیمانده   

3                  32                         =2 ÷  25  

1                    1               =           2 ÷  32  

1                    1              =              2 ÷  1  

3                    3                             =2 ÷ 1  

3                    1                             =2 ÷ 3  

 .2در مبنا  33113عدد بدست آمده برابر است با  بنابراین

ر عدد اعشاری در شماره ، از روش ضرب مکر2ّبه مبنای  31عدد اعشاری از مبنای تبدیل  برای

 حاصلضرب، عدد صحیح جزء ضرب، عمل هر در و گردد استفاده می 2مبنای جدید یعنی 

رتیب حاصل شدن، از چپ به ت به که است جدید مبنای در اعشاری عدد از رقم نشانگر یک

 .گیرند راست عدد اعشاری قرار می
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 :شود بصورت زیر حاصل می 2به مبنای  31از مبنای  825/1 عدد  2-3مثال 

251/3  =2  ×825/1  

511/3  =2  ×251/1  

111/3  =2  ×511/1  

)1/825(31 =  )1/333( 2  

 دهیدودویی به دهسیستم تبدیل از ب( 

 بصورت است، 3 ضریبشان مقدار که 2 از توان هایی کردن جمعی عدد دودویی به وسیله  یک

 اعداد را در ارزش دهدهی نمایش می دهد. 2مقادیر توان  3-3جدول  .می شود تبدیل دهدهی

 

n1 ارزش دهدهی n1 ارزش دهدهی 
12 3 82 251 
32 2 32 532 
22 1 312 3121 
12 8 332 2118 
12 31 322 1131 
52 12 312 8332 
12 11 312 313181 
22 328 352 123218 

اعداد در ارزش دهدهی 2: مقادیر توان 3-3 جدول  
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 :دهیدهسیستم به  33113عدد  تبدیل   1-3 مثال

3           2            1             8          31  

3          1          1          3          3  

31    +    8    +    1    +    1    +    3  = )25( 31 

 (33113) 2=     (25) 31:   بنابراین

 کردندارای یک وزن مربوط به خود است. با جمع  2این روش، مکان هر رقم در مبنای  در

 بیت مکان به مربوط وزن دانستن. شود می حاصل دودویی عدد ها های مربوط به یک وزن

تقسیم متوالی، مستقیما یک عدد  روند از استفاده جای به دهدکه می را امکان این دودویی

 بیانگر این قضیه است. 1-3 تبدیل نماید. مثال دودویی به را دهیده

 :دودویی مبنای به 13عدد  تبدیل   1-3 مثال

3            2            1            8           31         12  

 3          3          3          1          1          3  

12    +    1    +    1    +    1    +    2    +    3   =   )13( 31 

 (13) 31=     (3113332) 2:   بنابراین

 -3، ارقام اعشاری از چپ به راست به ترتیب 31به مبنای  2تبدیل عدد اعشاری از مبنای  برای

 وشود می  ضرب شماره، آن بتوان 2 در رقم هر سپسشده و  گذاری و ... شماره -2و 

 :کنید توجه زیر مثال به. گرددمی  جمع هم با حاصلضرب ها

 :31به مبنای  3133/1 تبدیل    5-3 مثال

)1/3313(2  =  3×2-3 + 3×2-1 + 3×2-1  =  )1/1825(31 
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 سیستم هشت هشتی و شانزده شانزدهی -2-3

 و یاباشد  داشته رقم 1 که شمارنده ایبه عنوان نمونه،  باشد داشته وجود تواند ی مییهر مبنا

 3 از بعد ارقام بجای دارند رقم 31از بیش که مبناهایی در. باشد داشته رقم 25 که شمارنده ای

 و غیره. 3به جای رقم بعد از  A. کرداستفاده  ی انگلیسیلفبااَ حروف از توان می

. روند به عنوان نمایش مناسبی برای بیان و کار با ارقام دودویی بکار می 31و  8مبناهای  سیستم

 به 31 یا و 8 مبناهای و است دشوار آنها، بودن طوالنی بخاطر دودویی اعداد نمایش که چرا

بیان عدد  مثال. گیرند مورد استفاده و انجام محاسبات قرار می تریآسان  صورت

 به 2 مبنای از تبدیل رو این از .است آسان تر 31 بصورت معادل آن در مبنای 311131131331

 دارد. رایانه ها در مهمی نقش برعکس، و 31 و 8 مبنای

 Dو  Cو  Bو  Aو  3 . تاو .. 3و  1از ارقام  31و در مبنای   2 . تاو .. 3و  1از ارقام   8 مبنای در

شانزده  هشت هشتی و دهدهی، دودویی، نمایش 2-3 درجدول. شود استفاده می Fو  Eو  Dو 

نمایش یک عدد دودویی به معادل  برای .است شده داده نشان 35 تا 1 اعداد برای شانزدهی

 چهاربیتی عدد هر و کرده جدا را چهاربیتی های ، از سمت راست گروهشانزدهی شانزده

 تبدیل و بالعکس برای شودمی  جایگزین 2-3 جدول طبق شانزده شانزدهی معادل با دودویی

 معادلش دودویی چهاربیت با شانزده شانزدهی رقم هر دودویی، به شانزده شانزدهی از

 توجه کنید. 1-3مثال  به. گرددمی  جایگزین

 :شانزدهی شانزدهسیستم به  313133331313عدد دودویی  تبدیل    1-3 مثال

هر گروه چهاربیتی  تبدیل شده سپس 3131  3333  1313 چهاربیتی های این عدد به گروه ابتدا

 می شود: جایگزین شانزدهی اش با معادل شانزده

  1313             3333              3131 

     5                 F               A 
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 دهدهی دودویی هشتی  هشت شانزده شانزدهی

1 1 1111 1 

3 3 1113 3 

2 2 1131 2 

1 1 1133 1 

1 1 1311 1 

5 5 1313 5 

1 1 1331 1 

2 2 1333 2 

8 31 3111 8 

3 33 3113 3 
A 32 3131 31 

B 31 3133 33 

C 31 3311 32 

D 35 3313 31 

E 31 3331 31 

F 32 3333 35 
 

 35 تا 1 شانزده شانزدهی اعداد و هشت هشتی دهدهی، دودویی، : نمایش2-3 جدول

با این تفاوت که از چپ به راست  شود مورد اعداد اعشاری نیز به همین صورت عمل می در

 .صورت می گیرد رقمی چهار بندی )یعنی بعد از عالمت ممیز( تقسیم
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 8به مبنای  2برابر با سه رقم دودویی است. برای تبدیل یک عدد از مبنای  8رقم در مبنای  هر

هشت  معادل با دودویی سه بیتی عدد هر و کرده جدا را سه بیتی های از سمت راست گروه

 به نیز یاعشار اعداد مورد در. شودمی  جایگزین است آمده 3-3 جدول در که هشتی اش

د از عالمت ممیز( بع یعنی) راست به چپ از که تفاوت این می شود با عمل صورت همین

 رقم هر نیز 2 مبنای هب 8 مبنای از تبدیل برای همچنین. گرددمی  انجام رقمی بندی سه تقسیم

 :کنید توجه زیر مثال به. کنیممی  جایگزین معادلش سه بیتی با را 8 مبنای

 :  8به مبنای  333313عدد دودویی  تبدیل   2-3 مثال

 معادل با ه بیتیهر گروه س تبدیل شده سپس 333  313 بیتی ای سهه این عدد به گروه ابتدا

 : می شود جایگزین هشت هشتی اش

313          333   

2            5   

 سیستمیمحاسبات  -2-4

بر روی داده های دودویی، شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم داده  چهار عملی اصلیانجام 

دار یا بدون عالمت باشند. درست است که ت های عددی است. داده ها ممکن است عالم

به صورت دودویی  علم رایانهولی محاسبات در  شودمعموال از محاسبات دهدهی استفاده می 

اعداد دودویی بسیار  جمع ضروری است. لذا آشنایی با محاسبات دودویی، گیردانجام می 

 ساده است. 

 اینکه دلیل تفریق به بحث از. دهد را نشان می و سه بیت جمع دوبیت، 51صفحه ی جدول دو 

. می شود چشم پوشی می کنند، استفاده تفریق پیاده سازی برای جمع فرآیند از رایانه ها همه

ی یمجزا کننده تفریق مدار ولیکن هستند جمع عمل انجام برای مداراتی دارای رایانه ها گرچه

گیری و  متمم با روش های همراه کننده ها برای تفریق در آنها وجود ندارد. در عوض جمع
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رایانه (، x-y)عبارت دیگر برای اجرای  به .می روند بکار تفریق اجرای برای مکمل گیری،

. عمل ضرب و افزاید را به آن می xسپس مقدار را بدست آورده و yت کمیّ 2ابتدا متمم 

تقسیم نیز در سیستم های دودویی همانند سیستم دهدهی بصورت ضرب و تقسیم معمولی 

 صورت می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 را با هم جمع کنید. 31331و  3113و  3313دودویی  اعداد   8-3 مثال

3313 

3113 

31331 +  

----------- 

313311 =   

 الف( متمم گیری

( 3 متمم) شوند ها معکوس می ابتدا همه بیت ،از یک عدد دودویی 2م مبدست آوردن مت برای

 و ها 3 به ها 1 همه تبدیل معنی به بیت هر معکوس. گردد اضافه می واحد 3 حاصل، به سپس و

 .گویند 3 متمم را عمل این. است ها 1 به ها 3 همه

 

 X+Y+Z جمع نقلی

1 1 1 +1  +1 

1 3 1  +1  +3 

3 1 3  +3  +1 

3 3 3  +3  +3 

 X+Y جمع نقلی

1 1 1  +1 

1 3 1  +3 

1 3 3  +1 

3 1 3  +3 
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 ؟را بدست آورید 31133313عدد  2 متمم   3-3 مثال

31133313        وییدود عدد  

1331113         3متمم   

11111113 +  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

= 13311133         2متمم   

 ب( مکمل گیری

سیستم دودویی  و در 31و  3در سیستم دهدهی روش مکمل گیری به دو صورت مکمل 

 تقسیم می شود که محاسبه ی آن به شرح زیر است: 2و  3مکمل بصورت 

  ی عدد دهده 3مکملN برابر است با :  N- (3-n31) 

 یعدد دهده 31 مکمل N  :برابر است با N - n31 

 دودوییعدد  3 مکمل N ابرابر است ب : N - (3-n2) 

 دودوییعدد  2 مکمل N برابر است با:  N - n2  

تبدیل می شوند و  1ها به  3و تمام  3ها به  1یک عدد دودویی، تمام  3برای پیدا کردن مکمل 

، یک واحد اضافه می گردد. یک راه دیگر این است که 3، به مکمل 2برای پیدا کردن مکمل 

 را از سمت راست پیدا کرده و تمام ارقام بعد از آن معکوس شوند.  3اولین 

روش مکمل گیری در سیستم های دودویی و دهدهی در زیر نشان  نمونه هایی از بکارگیری

 داده شده است.

 (513 – 3) -32115=  82151   :32115عدد  3مکمل 

 (113 – 3) - 132115=  821513:   132115عدد  3مکمل 
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 113 – 213823=  211323:   213823عدد  31مکمل 

 113 –2511=  2511    :2511عدد  31مکمل 

 1131311 :   3313133 عدد  3مکمل 

 3113113 :  1331333  عدد 2مکمل 

همانطور که در باال گفته شد در رایانه های دیجیتالی از روش مکمل گیری برای انجام عمل 

( در M-Nو بدون عالمت ) یرقم nدو عدد  یقتفرتفریق استفاده می کنند. بطور کلی عمل 

 می گیرد: به کمک روش مکمل گیری بصورت زیر انجام r یمبنا

M  با مکملr  عددN  می شودجمع :N) – nM + (r 

 . شود ینظر م خواهد بود که از آن صرف یرقم نقل یجمع دارا یجهنت: M ≥ Nاگر 

است لذا عدد را دوباره به  یمنف یجهنخواهد بود و  نت یرقم نقل یجمع دارا یجهنت: M ≤ Nاگر

 است. یچه عدد یمنف بدست آمده متوجه شوید نتیجه یتا  کرده یلتبد 2ل ممک فرم

 داده ها -3

 ی رایانهدر حافظه  یقابل ذخیره ساز یاز یک موجودیت منطق دودوییداده یک نمایش 

د تا نشو یبه یک الگوریتم داده م یعنوان وروده هستند که ب یها درواقع مقادیر داده است.

ند که توسط برنامه نویس هست یداده انتزاع یاکثر ساختمان ها .گیردآنها انجام  یرو یپردازش

 دودوییپایه )نظیر اعداد های داده انواع شوند.  یاز دستورالعمل ها تعریف م یبا مجموعه ا

از  یکاراکترها و غیره( مستقیما در سخت افزار همراه با مجموعه ا ی،بیت ی، رشته هاصحیح

 .وندش یم یدستورالعمل طراح
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 مفاهیم پایه -3-1

 1دادهالف( 

گفته  داده ،هستند یاردر اخت یاز پردازش به عنوان ورود یشها که پ یاز ورود یبه مجموعه ا

 دانش آموز. ییکموجود در کارنامه  ینمره هابه عنوان نمونه،  .شود یم

 1ب( اطالعات

 .شوند یم یلداده ها، داده ها به اطالعات تبد یپس از هر پردازش خاص رو

 1پ( پردازش

شود. به عنوان  ی، پردازش گفته میردگ یداده ها صورت م یکه بر رو یاتیبه مجموعه عمل

 .داده ها یمرتب ساز نمونه،

 نمایش داده  -3-2

در  یشود. بیت کوچکترین واحد اطالعات ییک بیت نامیده م دودوییرقم در یک عدد  هر

 8هر  یامروز رایانه هایدر  .شوند یم یسازمانده یرتبزرگ یها به گروه ها بیت است. رایانه

 یحافظه است که م ،شود که کوچکترین مکان آدرس پذیر ینظر گرفته م دربایت  3بیت 

 یتواند حاو یبار مراجعه باشد. یک بایت م هر شده در یتواند متفاوت از مقدار حافظه واکش

 یک کلمه یبزرگتر ذخیره ساز نوع یا یک عدد باشد. ریک کاراکت ین،یک دستورالعمل ماش

 ندهاولیه با پرداز یشخص یهارایانه  .می باشد یبایتدواینتل  یپردازنده ها یرو بر است که

 ییتب 31کلمه بصورت علت، به همین که بودند  یبیت شانزده یعملوندها یدارا ،اینتل یها

 نیست. بایت 2طول کلمه الزاما  ،دیگر یدر پردازنده هامی گردید اما تعریف 

                                                      
1 Data 
2 Information 
3 Data Processing 
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 نمایش داده  یهاروش   -3-2-1

 نحوهی استفاده می شوند که حرفهای داده های عددی و معموال به دو صورت داده  اطالعات

گونه های  ،نمایش داده گویند. ینمایش داده م ،اطالعات در حافظه رااین  ینگهداری 

 مختلفی دارد که به شرح زیر است:

 شوند: یم مشاهدهبه دو شکل  دودوییصحیح  اعداد: اعداد صحیح الف( نمایش

 هستند. یمنفون عالمت که شامل اعداد صحیح غیرصحیح بد اعداد .3

 .باشند یتوانند مثبت یا منف ی. اعداد صحیح عالمت دار که م2

بیت ها به  تماماعداد صحیح بدون عالمت  در: اعداد صحیح بدون عالمت ( نمایش1الف 

است  ی. کمترین مقدار ممکن یک عدد صحیح بدون عالمت وقتاختصاص پیدا می کندداده 

 است.  1بیت ها صفر باشد که معادل عدد  همه یکه 

صحیح عالمت دار ممکن است مثبت یا  اعداد: اعداد صحیح عالمت دار ( نمایش1الف 

دهند.  یاز بیت ها را به بیت عالمت اختصاص م ییک ،تشخیص عالمت عدد یباشند. برا یمنف

نمایش عالمت عدد وجود دارد که در نمایش اعداد صحیح عالمت دار در  یبرا روشسه 

چپ ترین بیت( را  سمتترین بیت ) این روش ها با ارزش همه ی. در وندش یحافظه استفاده م

 یباشد عدد منف 3باشد عدد مثبت و اگر  1گیرند. اگر این بیت  یبه عنوان بیت عالمت درنظر م

  است.

روش  عبارتند ازاز روش های مختلفی انجام می گیرد که ت دار نمایش اعداد صحیح عالم

 . 2مکمل و روش  3مکمل ، روش عالمت مقدار

روش سوم به نام نمایش  ،یامروز رایانه هایرفتند.  یاولیه بکار م رایانه هایروش اول در  دو

 کنند. یرا استفاده م 2مکمل 
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 صورت می گیرد:  در دو مرحله  ،یک عدد 2مکملی  محاسبه: 1نمایش مکملب( 

 نظرد موردعد 3پیداکردن مکمل. 3

 واحد به نتیجه مرحله اول یکاضافه کردن  .2

آن محاسبه سپس یک واحد  3 ابتدا مکمل ،51عدد  2 بدست آوردن مکمل یبرا 33-3مثال 

 شود. یبه آن اضافه م

11333111 

33333111)تبدل صفرها به یک و یک ها به صفر(       3مکمل   

 11111113 +  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

33113111 =  
 

است.  دودوییاعداد صحیح عالمت دار بصورت ی ذخیره  یبرا یروش خوب 2 مکمل سیستم

نمایش یک  یشود باید قبال تعیین شده باشد. برا یکه استفاده م ییطول نمایش یا تعداد بیت ها

 2 یدر مبنا یسادگه عدد مانند اعداد بدون عالمت بابتدا ، 2 عدد صحیح مثبت در فرم مکمل

 شود تا طول نمایش را بسازد.  یصفر در سمت چپ آن اضافه م کافینوشته شده و به اندازه 

برده، سمت چپ  2 ی، ابتدا عدد را به مبنا2در فرم مکمل ینمایش یک عدد صحیح منف یراب

 شود. یعدد گرفته م 2شود تا طول نمایش را بسازد سپس مکمل  یآن صفر اضافه م

خواهد  2 تا 1بین  یآخرین رقم هگز عدد یاعداد مثبت بیت عالمت باید صفر باشد یعن برای

را در آخرین رقم  Fتا  8تواند ارقام بین  یشود و م یختم م 3به بیت عالمت  یبود. عدد منف

مشکل  2 یبدست آمد پیدا کردن عدد در مبنا 2 عالمت عدد مکمل یهگز داشته باشد. وقت

گرفته  2 ابتدا مکمل یبرده شود و اعداد منف 31 یاست به مبنا یکاف ثبتاعداد م یبرا ،نیست

 شود. یرده مب 31 یشود سپس به مبنا یم
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صفر  یکند و تنها یک نمایش برا یقبل را برطرف م یاشکاالت روش ها دو مکمل روش

کند. جمع و تفریق  یم یقبل یرا ساده تر از روش ها دو وجود دارد و این محاسبات مکمل

شود اعداد  یشود. نمایش مکمل دو باعث م یانجام م دودوییهمانند اعداد  دونمایش مکمل 

قرار زیر  ی بیت در بازه mاعداد قابل نمایش با طول  باشند وبیشتر از اعداد مثبت  ییک یمنف

 گیرند. یم

1]-1-m), 21-m(2-[ 

حتما باید برابر طول نمایش باشد در  یعدد قبل از عمل مکمل گیر یتعداد بیت ها :1 نکته

 غیراینصورت عدد حاصل اشتباه است.

مقدار بدست  ،را افزایش داد اگر طول بیت ها برابر با طول نمایش باشد و نتوان آن : 1 نکته

 شود. یاشتباه مآمده 

 شود. یه مداستفا 2 یساده تر بیان کردن اعداد مبنا یبرا 31 یاز مبنا : 1 نکته

 ینگ اطالعاتکد  -3-2-2

 کرد: یدسته بند یرتوان کدها را به صورت ز یم یکل یبند یمتقس یکدر 

 (.GRAY) ( و گِریEXCESS-3(، افزودنی سه )BCD) بی سی دی ی: عدد کدهای .3

 (.Unicode( و یونیکد )ASCII) ِاسکی ی: عدد یحرف کدهای .2

در نظر  یتیچهارب ییعدد دودو یک یدهده یهر رقم یبرا دراین نوع کد کد بی سی دی:

نوع کد  ینارقام در ا یمکان ارزش شود. یم یلتبد یتیچهار ب یکشود و هر رقم به  یگرفته م

چهار رقم  ینو ... . اگر ارزش ا 1،  2،  2،  3 یا 8،  1،  2،  3تواند متفاوت باشد مثال  یکردن م

 نامند. یم 3بی سی دی طبیعی باشد آن را 8،  1،  2،  3

                                                      
1 NBCD 
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بی سی روش ابتدا به هر رقم سه واحد اضافه کرده و سپس بصورت  ینا درکد افزودنی سه: 

 .دهند یم شینمادی طبیعی 

 یکفقط در  یو بعد یبا کد قبل یاست که هر کد یتخاص ینا یدارا یرگِ کدگِری:  کد

توان در تعداد  یکد را م ینا نامند. یم ینوع کدها را انعکاس ینبا هم اختالف دارند. ا یتب

بی سی دی ابتدا آن را به صورت  یررقم به کد گِ یک یلتبد برای .کرد یفتعر یارقام مختلف

ارقام دو به دو  ووشته می شود ن همانطور، رقم ینوشته سپس از سمت چپ شروع و اولطبیعی ن

در بخش  یکعدد  ،صورت ینا یرعدد صفر و در غ، . اگر برابر بودندشوند یم یسهبا هم مقا

 .رسیده شود دعد یتا به انتهامی گردد  درجها آن یرگِ

ارقام و عالمت ها در  حروف، یکدگذار یمتداول برا یاز روش ها یونیکد:و  اِسکیکد 

ها و  یانهرا یانتبادل اطالعات م کد، یناستاندارد شدن ابا  است. یسکاستفاده از کد اِ  ،یانهرا

 به عنوان نمونه،د. کر ینشانه را کدگذار 22=  328توان  یم کد ینشود. با ا یم یبرنامه ها عمل

 شود. یداده م یشنما 3111113است که به صورت  15عدد  Aکد حرف 

کد  ینبا ا ینبنابرا، شود یاستفاده م یکدگذار یبرا یتاز هشت ب یافتهتوسعه  یسککد اِ در

 یبرا یهکد اول 12 ،یسکاِ یکدها یمجموعه  در کرد. یتوان نشانه گذار یکاراکتر را م 251

 یبرا یگرکد د 31د و نرو یبکار م غیرهچاپگر و  مانند کنترل یو کنترل یارتباط یکاراکترها

 یدصفحه کل یموجود رو یمعال یرو سا 3تا  1 یرقم ها ،یسیحروف کوچک و بزرگ انگل

 .شوند یماستفاده 

 یخاص یمنظورها یبرا یسانبرنامه نو یاها و  یانهسازندگان را یاز سو 255تا  328 کدهای

 یتبا تعداد ب ییهای کدگذاریگر د یزبان ها یها یسهاستفاده از نو یشوند. برا یاستفاده م

 ینب یها است که به استانداردی نوع کدگذار یناز ا یکی نیز یونیکدشود.  یاستفاده م یشترب

 ینا در شده است. یلمربوط به تبادل اطالعات چندزبانه تبد یازهایبرآوردن ن یبرا مللیال

مختلف  یکشورها مورد استفاده یحروف و نمادها یاست که همه  یناستاندارد تالش بر ا
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 ،کد ینا .شته باشدندا یبه امکانات خاص یازو ن باشد یشدر همه جا قابل نما و آورده شود

کند که هر  یجادرا ا ییحالت مختلف از اعداد دودو 511/15بوده و قادر است  یتیب شانزده

 .لف باشدمخت یزبان ها ینشانه  یاحرف  یکمعادل  واندت یحالت م

 ساختمان داده -3-3

. گویندمدل منطقی یا ریاضی سازماندهی داده ها به یک صورت خاص را ساختمان داده می 

 یآنها انجام م یکه رو یو عملیات نهامشخصات عناصر، ارتباط بین آ ،ساختمان دادهدرواقع 

 .کند یرا تعیین م ،شود

 مفاهیم پایه  -3-3-1

 رایانهدر حافظه  یقابل ذخیره ساز یاز یک موجودیت منطق دودوییداده یک نمایش داده: 

شود تا  یبه یک الگوریتم داده م یعنوان وروده هستند که ب یها درواقع مقادیر داده است.

 آنها انجام شود. یرو یپردازش

یا تغییر داده که و نوع عملیاتی نظیر محاسبات، مقایسه، جستجو، حذف  هر: داده پردازش

 شود. یپردازش داده محسوب م ،گیردروی داده ها انجام می  ،توسط برنامه

خاص در ی . نحوه نمایش یک داده هستنداز اطالعات در حافظه  یها نمایش داده: داده نوع

حافظه توسط نوع داده آن مشخص می شود. نوع داده مجموعه ای از مقادیر و مجموعه ای از 

  کند. یتعیین معملیاتی که روی این مقادیر اجرا می شود را 

و اعمال مربوط به آن  یاز خواص منطق یاست که با مجموعه ا یداده یک مفهوم ذهن نوع

 کرد. یتوان آن را پیاده ساز یم شد،نوع داده تعریف  یقابل تعریف است. وقت

 :باشد ییا نرم افزار ی وسخت افزاربه دوگونه ی تواند  یم یساز پیاده

 .دنشو یم یعملیات طراح یاجرا یالزم برا مدارهای یسخت افزار سازی پیاده الف( در
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و انجام عملیات موردنیاز با  یبیت یتفسیر رشته ها یبرا یبرنامه ا ینرم افزار سازی پیاده ب( در

 شود. ینوشته م یسخت افزار هایاستفاده از دستور

 حل مسائل استفاده کند. یتواند از آنها برا یبرنامه نویس م ،شد ینوع داده پیاده ساز وقتی

 ینامیده مپایه یا ابتدایی انواع داده  ،شوند یم یطراح یکه بصورت سخت افزار یداده ا انواع

سخت  یاز جنبه ها جدا. است های پایهدارای مجموعه ای از انواع داده  رایانه ایشوند. هر 

پیاده  یخواهد به صورت نرم افزار یاگر مفهوم نوع داده بر اساس آنچه برنامه نویس م ی،افزار

  شود. ینامیده می انتزاع ،نوع داده ،شود یساز

 ساختمان داده انواع  -3-3-2

هرگاه عناصر آن تشکیل  ،ی می گویندیک ساختمان داده را خطّ ی:ساختمان داده خطّ الف( 

ی دو خطّ فهرستبرای نمایش  خطی باشند. فهرستبه بیان دیگر یک  یا یک دنباله را دهند

 روش اساسی وجود دارد:

 .شود می داده نمایش حافظه متوالی های خانه عناصر بوسیله ی بین یخطّ ( رابطه3الف 

 .شود می داده نمایش گرها اشاره بوسیله ی عناصر بین یخطّ ( رابطه2الف 

ی را غیرخطّ  یک ساختمان داده مانند درخت ها و گراف ها :یساختمان داده غیرخطّب( 

 گویند.

 روی ساختمان داده عملیات  -3-3-3

عملیات مشخصی پردازش می  ی هایی که در ساختمان داده ها ظاهر می شوند بوسیله داده

ی که برنامه نویس برای یک مسئله انتخاب می کند بستگی شوند. در واقع ساختمان داده خاصّ

ت که ی دارد که در آن مسئله انجام می شود. برخی از این عملیازیادی به میزان عملیات خاصّ

 از: دقرار می گیرند عبارتن دهزیاد مورد استفا
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  :ساختمان داده یداده ها همه یدقیقا یک بار دسترسی به پیمایش. 

 :ی درون ساختمان دادهاز داده ها با شرایط خاصّ  ییافتن یک داده یا مجموعه ا جستجو. 

 :جدید به ساختمان داده.ی افزودن یک داده  اضافه 

 :ساختمان داده.حذف یک داده از  حذف 

 :قرار دادن داده ها در کنار هم با یک نظم معین. مرتب سازی 

  :و بدست آوردن یک ساختمان داده مرتب ترکیب داده های دو ساختمان داده ادغام

 .مرتب دیگر

 :پیوند دو ساختمان داده به یکدیگر اتصال. 

  :یک نسخه از ساختمان دادهی تهیه کپی. 

 1الگوریتم و فلوچارت -3-4

گویند. کلمه الگوریتم از نام  یحل یک مسئله را الگوریتم م یاز دستوالعمل ها برا یا مجموعه

از  یمتناه ییک الگوریتم مجموعه ادرواقع  گرفته شده است. یخوارزم؛ قرن نهم یدانریاض

حل یک مسئله خاص توسط انسان یا ماشین است که ترتیب انجام عملیات در  یبرا هادستور

کند. هر دستورالعمل در الگوریتم  یخاتمه پیدا م یات در زمان معینآن مشخص شده و عملی

 . باید مختصر، دقیق و صریح باشد

 الگوریتم پنج خاصیت زیر را باید دارا باشد: بطور خالصه یک

 گام به پایان برسد. ییک الگوریتم باید همیشه بعد از تعداد :بودن ی. متناه1

 صریح باشد. و باید مختصر ،گیرد یکه در هر قدم الگوریتم انجام م عملی : . صراحت1

                                                      
1 Algorithm & Flowchart 
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 شوند. یقبل از شروع به الگوریتم داده مهستند که  یمقادیر ی:. ورود1

با  یمشخصی و رابطه شده م تولید تهستند توسط الگوری یمقادیرها برونداد ی:. خروج1

 ها دارند. یورود

 .کفایت باید ساده و دقیق باشند حدّ الگوریتم در هایدستور :یی. کارا9

همه اند. تقریبا  شده یرو بوده استفاده موبکه بشر با آنها ر یحل مسائل یها قرن ها برا الگوریتم

الگوریتم  ی دربرگیرنده ی،هوش مصنوع یکاربرد یبرنامه ها ه غیر ازبرایانه  یبرنامه ها ی

مربوط به زمان یونان باستان است  ی،هستند. مشهورترین الگوریتم در تاریخ، الگوریتم اقلیدس

محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد صحیح بکار رفته است و هنوز در  برایکه 

از چالش  یزیبا، ساده و با کمترین مراحل، یک یالگوریتم ها خلق کاربرد دارد. یریاض یدنیا

 بیان شوند: یفمختل یهاد توانند با نما یم یها الگوریتم است. یبرنامه نویس یها

 طبیعی: الف( زبان

و مبهم شدن آن  یممکن است باعث طوالن یبیان الگوریتم یبرا یاستفاده از عبارات زبان طبیع

 شود. یبندرت استفاده م یپیچیده و فنّ یم هاتالگوری یبشود و برا

 ی:برنامه نویس های ب( زبان

صورت می گرفت و طرفداران بسیاری موجود  یبرنامه نویس یدر ابتدا بیان الگوریتم با زبان ها

 .رابه خود جلب کرده بود

 :فلوچارت پ( روندنما یا

 یکه درحین استقالل از زبان برنامه نویسهستند نمایش الگوریتم  یبرا ییافته ا ساخت یراه ها

 کنند. یاز ابهام پرهیز م ی،خاصّ
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شوند.  یبیان م یبرنامه نویسدر یک زبان فلوچارت ها  الگوریتم ها معموال با استفاده از امروزه

هستند که  یزهاییو فلوچارت تنها چ یتمالگور است. یسیبرنامه نو ی یهاساس و پا مفهوم ینا

 یکارها یتمام یبرا شمامشترک هستند.  یسیبرنامه نو یزبان ها یتمام یانبطور کامل م

 تا آن کار انجام شود. یدکن یم یروال خاص را ط یکخود  یزندگ

 ینمراحل عذا خوردن به ا یدده یمثل غذا خوردن را انجام م یکه کار یوقت ونه،نم به عنوان

 صورت است:

 ید.دار یود را بر مخ یبا استفاده از قاشق غذا 

 ید.ده یغذا را در داخل دهان قرار م 

 ید.ده یاول خود قرار م ایقاشق را در ج 

 یدجو یغذا را خوب م. 

مراحل را  ینا یدکه راه حل آن غذا خوردن است حتما با یرفع مشکل گرسنگ یپس شما برا

 یهر انسان یتمالگور یاروال  یک ینا شما رفع شود. یتا مشکل گرسنگ یدقدم به قدم انجام ده

 یرا ط یکه روال یدده یکه انجام م ریامو یشما در تمام یعنی خود یرفع گرسنگ یاست برا

 با هم تفاوت دارند. ئیموارد جز یدر بعض یدارند ول یاریبس یکه به هم شباهت ها یدکن یم

را  یروال دستور ینوجود دارد که در آنجا شما هم مسیر ینا یقادق رایانه یسیبرنامه نو در

 .یدکن یم یسیمخصوص برنامه نو هایبه دستور یلتبد

 نکات توجه داشت:  یسر یکبه  یدبا یتمالگور یکنوشتن  در

 .مشخص باشد یقبطور دق یتمرهر الگو یانآغاز و پاالف( 

 .باشد یکاف یاتجزئ یمراحل داراب( 

 . نوشته شوند یقدق یمراحل با زبانپ( 
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 .و درست نوشته شوند یبمراحل به ترتت( 

 . است درستی یتمالگور داشته باشدباال را  یها یژگیکه و الگوریتمی

که  شده است یلتشکآغاز، دستورالعمل و پایان  یاز سه بخش اصل در حالت کلی الگوریتم

 است.مهم یار سه جز بس ینا یبترت

 یتمدستورالعمل ها در الگور انواع  -3-4-1

 یو انتساب یمحاسبات یدستورالعمل هاالف( 

 یمحاسبات یاتعمل یاو  دادهنسبت  یرمتغ یکرا به  یتوان مقدار ینوع دستورالعمل ها م یندر ا

نسبت  strMsgرا به  Helloمقدار ( strMsg = Hello)دستور  به عنوان نمونه،. گیردانجام 

 دهد. یم

 یحیعبارات توضب( 

جدا کردن آن از  منظوره بشوندکه  یاستفاده م یتمالگور یابه برنامه  یحاضافه کردن توض یبرا

 .  یرندگ یدستورالعمل ها در داخل پرانتز قرار م

 یشرط یدستورالعمل هاپ( 

که آن شرط درست یدر صورت .کرد یرا بررس یتوان شرط یدستورالعمل ها م ینا ی یلهبوس

باشد آنگاه چاپ کن،  1 > 2 اگر» مثال دستور یبرا .شود یعبارت بعد از آن اجرا م ،باشد

باشد و  2بزرگتر از  1 کند که یرا چاپ م« درست است»عبارت  یتنها در صورت« درست است

درست »برنامه عبارت  یهمواره در هنگام اجرا یجهدرست است در نت یشهعبارت هم ینچون ا

 شود.   یچاپ م« است
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 یخروج یدستورالعمل هات( 

 یرد.گ یمورد استفاده قرار م« چاپ کن مقدار موردنظر»بصورت 

 ث( دستورالعمل پرش

 یبرو به مرحله » کاربرد دارد بصورت یتمحلقه در الگور یجادا یدستور العمل برا ینا

 .یردگ یمورد استفاده قرار م« موردنظر

ی می توان را در نظر گرفت که در حالت کل یطشرا یسر یک یدبا یزن یسینو یتمالگور در

 بصورت زیر بیان کرد: 

 مورد نظر برساند.  یجهما را به نت یدبا یتمالگور .3

 یابد. یاندر زمان محدود پا .2

 .یرندپشت سرهم قرار گ یمنطق یببه ترت یددستورالعمل ها با .1

 باشند.  یسوال ی،بصورت امر یدها با یتمجمالت الگور .1

 .داشته باشد یاننقطه آغاز و پا یدبا یتمهر الگور .5

 یل بصورت زیر است:اتومب یکشده  چرخ پنچر یضتعو یتمیالگور   31-3مثال 

 شروع -

 ید.بگذار یلاتومب یرجک را ز -

 ید.چرخ پنچر شده را باز کن یچ هایپ -

 ید.چرخ را خارج کن -

 ید.شده بگذار چرخ پنچر یرا به جا یدکچرخ  -
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 ید.را ببند یچ هاپ -

 قبل برو. سفت نشده اند به مرحله یچ هااگر پ -

 یاورید.ب یینجک را پا -

 ید.   بگذار یلچرخ پنچر شده را در صندوق عقب اتومب -

 یانپا -

 فلوچارت یا روندنما  -3-4-2

بر  یتمالگور یکها، اطالعات و روند کار  داده یشنما یبرا یفلوچارت نمودار یاروندنما 

 یافلوچارت در واقع نقشهاست.  آنها یندار بتخاص و خطوط جه یهادنمای  یلهبوس اآنه یرو

 یم یمآن را ترس یاصل یسینو قبل از نوشتن برنامه به زبان برنامه یانهرا یساننو است که برنامه

و  یو ورودبرنامه  یاتمراحل و جزئ یات،عمل یبر فلوچارت روند اجرا ی. با مرورکنند

 یا. استفاده از فلوچارت جهت حل هر مسئلهشودی هر مرحله از برنامه مشخص م یخروج

. عالوه بر آسان تر می کندنوشتن برنامه را  یسی،نو است و بدون در نظر گرفتن زبان برنامه یدمف

 یببرنامه، ع یرکه با کمک آن تفس استهر برنامه  مدارکارزش از  با یفلوچارت جزئ ین،ا

 ترسم فلوچار ی. براکند یرا آسان م یسنو به جز برنامه یو استفاده توسط شخص یابی

ظر با نمورد یجهآنها جهت بدست آوردن نت یبو ترت یازو تسلط بر مراحل مورد ن یآگاه

 ضروری شود، یم یدهآن کش یکه فلوچارت برا یتمیبه الگور یورود یها استفاده از داده

 است.

در حقیقت فلوچارت روش  شود. یاستفاده م مایش الگوریتم از یک فلوچارتن یدر عمل برا

 یاستاندارد یم و نمادهایدر رسم فلوچارت عال و استاندارد نمایش الگوریتم است. یتصویر

 هستند. یویژه ا یمعان یرود که هر کدام دارا یبکار م
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 به عنوان نمونه:

 شود. یشروع و پایان عملیات استفاده م یبرا ،یافق یاز شکل بیض  

 آن عمل  شود و در داخل یاستفاده م ینمایش مراحل پردازش یبرا ،از شکل مستطیل

تنها  یداشته باشد ول یشود. این نماد ممکن است چندین ورود ینظر نوشته ممورد

 دارد.  ییک خروج

  دد و شرط یا گر یاستفاده م ینشان دادن مراحل تصمیم گیر یبرا ،یلوز شکلاز

  .شود ینوشته م یسؤال مورد نظر در داخل لوز

  شود. یاستفاده م ییا خروج ینشان دادن ورود یبرا، االضالع یمتوازشکل از 
 

 می شود:های زیر تقسیم گروه مراحل الگوریتم به 

 

 :ورودی و خروجی                                        :        آغاز و پایان

  

 :                                                    عملیات:تصمیم گیری )شرطی(

 

 :فراخوانی زیرالگوریتم
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 فصل دوم  

 ساختمان رایانه

 سخت افزار -1

، که در مجموعمشاهده کرد و یا  آنها را لمس توان یکه م یزیکیف یاز اجزا یا مجموعه

 یها حافظه ید،صفحه کل یش،مانند صفحه نما دهندی م یلرا تشک یانهرا ساختمان سخت یک

بورد کارت صدا، حافظه،  یک،کارت گراف پردازنده،، چاپگر، موشوارهسخت،  یسکد یانه،را

 است: یرز یشامل چهار واحد اصل یانهرای بطور کل غیره. و اصلی

 3یمرکز پردازندهواحد الف( 

 2واحد حافظهب( 

 1یواحد ورودپ( 

 1یواحد خروجت( 

                                                      
1 CPU 
2 Memory Unit 
3 Input Unit 
4 Output Unit 
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-2محاسبه و منطق و واحد کنترل است. شکل  یشامل واحدها یواحد پردازش مرکز همچنین

 دهد. یرا نشان م یانهرا یکمختلف  یارتباط بخش ها ینحوه  3

 

 : بخش های سخت افزاری مختلف رایانه3-2 شکل

 یمرکز زندهواحد پردا -1-1

از  یمهم یفقطعه وظا ینا. است رایانهبخش  ینتر یاصل یواحد پردازنده مرکز یاپردازنده 

 رایانهدر  یده درسآمربوط به  یمحاسبه هاو  یا یسه، مقای، منطقیاضیر یعملکرد ها یلقب

و  است رایانههر  یرد اصلوب یتراشه بر رو ینمهمتر واحد پردازنده مرکزیرا به عهده دارد. 

 یاو  یمقطعه بصورت مستق ینعهده دارد. ا رمراحل پردازش داده ها را ب تمام یتریمد آن

 یم یده را نظارت و مقدار رایانه یها قسمت یرو سا یرد اصلوب یقطعات رو یرسا یممسقیرغ

نها آ ینتر ییاز ابتدا یهستند ول یکوچک یاربس یزیکیابعاد ف یکند. پردازنده ها هر چند دارا

 یزیکیابعاد ف ،باشد یم یستورترانز یلیونم 2/5نها که آ یشرفتهتا انواع پ یستورترانز 23111که از 

 یکار اصل یمرکز یچون پردازنده است مربع  ینچا  1تا  2محدود و در حد  یارنها بسآ

یآورد. پردازده شمار ب یانهتوان آن را مغز را یدهد م یپردازش اطالعات را انجام م
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 یاست. هر چه سرعت پردازنده  یکیالکترون یها قطعه  یلیونشامل م یمدار مجتمع ی،مرکز

سرعت  یمویگ یرود )در اصطالح م یباشد، سرعت پردازش داده ها باالتر م یشترب یمرکز

دستورالعمل در  یلیونم یکاست که برابر  MIPSاست(. واحد سرعتپردازنده ها  یشترب یانهرا

 است.  یهثان یک

 

 : نمای واحد پردازنده مرکزی رایانه2-2 شکل

 تواندی که م کندی م یرا معرف ماشین از خاص ه یرد یک Central Process Unit عبارت

 هایییانه از را یاریبه بس یبه راحت توانی عبارت گسترده را م ینا را اجرا کند. یانهرا یهابرنامه

و شروع استفاده از  بارتع ینا داد. به هر حال یمتعم ،بودند «CPU»از عبارت  پیشتر یارکه بس

ها ازندهدپر یساز یادهو پ یطراح، شد. شکل یجرا 3311سال  یلاز اوا یانهآن در صنعت را

 یآن همچنان به همان شکل باق یادیبن یعملگرها یاست ول کرده ییرتغ یهطرح اولنسبت به 

 یطراح یدارا، بزرگتر سیستمی بخش از یککه به عنوان  یهاول هایپردازنده  است. مانده

هزینه های کالنی را ها، پردازنده یسفارش یروش طراح ینبودند. در هر صورت ا یسفارش

 هاییانه را در عصر ابررا یروند عمومی، استانداردساز ینا د.فراهم کر بخش خاص یک یبرا
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 یکرا شروع کرد.  مدارات مجتمع یمکردن تعمبدارگسسته و شتا یزرایانه ها،و ر یستوریترانز

 یاسها و ساختن آنها در مقپردازنده یطراح یبرا یچیدگی هاپ یشمدار مجتمع، امکان افزا

ها پردازنده یو استاندارد ساز یکوچک ساز ینددو فرآ. هر سازدی م یرکوچک را امکان پذ

دستگاه  یکمدرن گسترش داد و آن را به فراتر از  یدر زندگرا  یرقم یزاتتجه ینحضور ا

همراه و  یهاچون خودروها تا تلفن یزیدر هر چ نوین هاییزپردازنده ر برد. یانهخاص مانند را

 کودکان وجود دارند. هایی اسباب باز یحت

آنها،  یندارد که اول یبستگ یبه عوامل متعدد یانهرای  یلهکار بوس یکزمان انجام  تمد

 اهدخو یع ترباشد، پردازشگر سر یشترپارامتر ب ین. هر چه مقدار ااست یانهسرعت پردازشگر را

انجام دهد. سرعت پردازشگر  یهرا در هر ثان یشتریقادر خواهد بود، محاسبات ب یجهبود و در نت

دارد که معموال  یتآن اهم ییکارآ ییندر تع یبقدر رایانه یک یهااز مشخصه یکیبه عنوان 

 یپردازشگر و اجزای . تراشه شودی م یاداز آن  رایانهدهنده  یلتشک یاز اجزا یکیبه عنوان 

 CPU یا یردازش مرکزمجموع به عنوان واحد پدر  کنند،ی م یبانیکه آن را پشت یکیالکترون

 که دستورالعمل استیانه را یو کنترل یواحد محاسبات ی. واحد پردازش مرکزشوندی شناخته م

 یپر از مدارها ییهابرد یمیقد های یزرایانهبزرگ و ر رایانه های. کندی و اجرا م یرها را تفس

 ییهاتراشه ی،مرکز ندهپرداز یاست. واحدها اند که عمل پردازنده را انجام دادهمجتمع داشته

را  یکار هاییستگاه ا و یشخص رایانه هایامکان ساخت  شوند،ی م یدهپردازنده نامیزکه ر

 عبارتند از: واحد پردازنده مرکزی یاصل یبخش ها اند.ساخته یسرم

 1یا رجیسترها ثبات هاپ(         2( واحد کنترلب         3( واحد محاسبه و منطقالف

 

 
                                                      
1 ALU 
2 CU 
3 Registers 
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 محاسبه و منطق واحد  -1-1-1

 یمحاسبات یاترا بر عهده دارد. منظور از عمل یو منطق یمحاسبات یاتعمل یاجزااین واحد 

، اعمال یمنطق عملیات از منظور و است یم، ضرب وتقسیقجمع، تفر یعنی یاضیهمان اعمال ر

دستورات  یو اجرا یلو تحل یهتجز ی یفهواحد محاسبه و منطق وظبطور کلی است.  یا یسهمقا

 بر عهده دارد. واحد پردازنده مرکزیرا در 

 کنترل واحد  -1-1-1

 یتو هدا یدارد عمل هماهنگ یانهرا یواحدها یرکه بر عملکرد سا یبا نظارتواحد کنترل 

به واحد حافظه،  یاز واحد ورود یورود یانکنترل جر .را بر عهده دارد یانهرا یاصل یواحدها

بر  یاز واحد حافظه به واحد خروج یانواحد حافظه و واحد محاسبه و منطق و جر ینب یانجر

 واحد کنترل است. یعهده 

 یستررج یاثبات   -1-1-1

بطور  واحد پردازتده مرکزیدر حال پردازش  یکه داده ها هستند یموقت یاهحافظه ثبات ها 

نوع حافظه ها در  ینبه ا واحد پردازنده مرکزی ی. سرعت دسترسیرندگ یموقت در آن قرار م

 ینمحاسبه و منطق و کنترل، همواره با ا یاست و واحدها یشترب یاصل یبا حافظه ها یسهمقا

 حافظه ها در ارتباط هستند.

 حافظهواحد  -1-1

و  یرهمربوط به ذخ یاتعمل ین. بنابرایرندگ یاست که داده ها در آن قرار م یحافظه محل

 یمبطور مستق واحد پردازنده مرکزی چون .یردپذ یداده ها درون حافظه ها صورت م یابیباز

 یو ارسال داده ها در حافظه  یافت، الزم است که سرعت دراستارتباط در  یاصل یبا حافظه 

 ی، داده ها به صورت موقت نگهداریاصل یاز انواع حافظه  یبرخ در .باال باشد یاربس یاصل

و  یستن یتمام داده ها و برنامه ها کاف ینگهدار یبرا یاصل یحافظه ها ظرفیت د.نشو یم
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الزم  ینبنابرا ،شوند یم یبه صورت موقت نگهدار یاصل یاز حافظه ها یاطالعات درون برخ

 ینوع حافظه ها کمتر از حافظه ها ینسرعت ا .هم استفاده شود یجانب یحافظه ها است از

است و اطالعات  یشتربرابر بها  ده ،کنند یتوانند نگهدار یکه م یاست اما حجم اطالعات یاصل

 شود. یم یبه صورت دائم در آنها نگهدار

 

 : نمای شماتیک از حافظه های رایانه1-2 شکل

ها در آنها مشترک  یزگیاز و یدارند اما برخ یمختلف یها یژگیمختلف و یاگر چه حافظه ها

 است.

 خواندن و نوشتنویژگی اول:  -3

 یری پذ ویژگی دوم: آدرس -2

 یتظرفویژگی سوم:  -1
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 .یده می شودنام یتب دارد، 3یا  1ی نگهدار یشواحد حافظه را که فقط گنجا ینکوچک تر

توان اطالعات  یها م یتاز ب یمشخص یببا ترک است یکوچک یارواحد بس ییبه تنها یتچون ب

 یتبا .یدآ یبوجود م هشت بیت از کنار هم قرار گرفتن یتبا یک .شود یرهذخ یدار یمعن

از واحد  است یهم واحد کوچک یتدر عمل چون با ت حافظه است.یظرف یریواحد اندازه گ

 .شود یاستفاده مغیره  و یلوبایت، مگابایتچون ک یبزرگتر یها

 یابیزمان دستویژگی چهارم:  -1

که حافظه  یشود و لحظه ا ینوشتن داده م / که دستور خواندن یلحظه ا یناست ب یمدت زمان

 .یردگ یقرار م یابیمورد دست

 نرخ انتقالویژگی پنجم:  -5

 تواند از حافظه منتقل شود. یاز اطالعات که در واحد زمان م یمقدار

و پشت  یها به صورت متوال یتاست که در آن با یساختار خطّ  یکبصورت  یانهرا یحافظه 

ر که هر سط یسطر m جدول یکرا بصورت  یاصل یتوان حافظه  یسر هم قرار دارند اما م

 ین. سلول کوچک تریمنام یسلول م یکجدول را  ینهر سطر ا .کرداست تصور  یتب nشامل 

واحد  ین. بنابرامی باشدنوشتن  یامراجعه به آن قابل خواندن  بارواحد حافظه است که در هر 

 سلول یک یها یتب اگر تعداد شود. یم یسلول است که از صفر شماره گذار یحافظه دارا

 شود. یم یدهآدرس سلول نام هر سلول، ی شماره .یندگو یم یتبابه آن  باشدهشت 

از طول سلول بوده و همواره  یبیطول کلمه ضر شود. یم یلچند سلول تشک یکیاکلمه از 

 یانهبوده و طول آن در رایاتی پردازند مرکزی رایانه واحد عمل کلمه ن است.آ یمساو یابزرگتر 

 یمبنا یاز کدها یرغ یزیها چ یانهرا چون ست.ا یتب 11یا  و 12/  31/  8 مختلف یها

 دگذاری نمود.کاید ب، حروف استفاده از یبرا فهمند یرا نم یدورقم
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 حافظه  انواع  -1-1-1

نمونه  2یرفرّارو غ 3کرد. فرّار یتقسیم بند یمتفاوت یتوان براساس شاخص ها یحافظه ها را م

فرّار بالفاصله پس از خاموش شدن سیستم  یها است. حافظه ها یاز این تقسیم بند یا

تامین  بعاطالعات خود به من ینگهدار یدهند و همواره برا یاطالعات خود را از دست م

 یدر این گروه قرار م 1یا رَم یتصادف یبا دسترسی نیاز خواهند داشت. اغلب حافظه ها یانرژ

اموش شدن سیستم حفظ خود را همچنان پس از خ یداده ها یرفرّارغ یگیرند. حافظه ها

 از این نوع حافظه ها است.  ینمونه ا 1فقط خواندنی یا رام یخواهند کرد. حافظه 

 ید و دارانگرد یاستفاده م رایانهموقت( در یا  اطالعات )دائم یبا هدف ذخیره سازها  حافظه

 : هستند یانواع متفاوت

RAM /ROM / Cache /Dynamic RAM / Static RAM / Flash Memory / Virtual 

Memory / Video Memory /BIOS 

نظیر تلفن  یمتفاوت ینبوده و در دستگاهها یشخص رایانه هایمحدود به  از حافظه صرفا استفاده

 .گردد یاستفاده م ینیز در ابعاد وسیع غیرهاتومبیل، تلویزیون و  ی، رادیوهایسلول یها

 سلسله مراتب حافظه  -1-1-1

آنها معموال به نسبت حافظه  ی ینهمحدود است و هزی اصل یاحافظه ه یتکه ظرفییاز آنجا

نشان داده شده است،  1-2که در شکل از حافظه  یسلسله مراتب باالتر است،ی جانب یها

توان به تفاوت سرعت  یاستفاده از سلسله مراتب حافظه م یگراز عوامل د شود. یبکارگرفته م

  اشاره کرد. یزحافظه ها ن راطالعات د ییو مانا یابیدست

                                                      
1 Volatile 
2 Non-Volatile 
3 RAM 
4 ROM 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 15فصل دوم: ساختمان رایانه                                                                                   

 

 

 : سلسله مراتب انواع حافظه های رایانه1-2 شکل

 یاصل ی حافظهالف( 

عمل  یاز برایمورد ن یارتباط است و داده ها با پردازنده در یهاول یحافظه  یا یاصل ی حافظه

شوند و  یپردازش ابتدا وارد ثبات ها م یراب داده ها کند. یم یپردازش را در خود نگهدار

 هنوع حافظه با پردازنده الزم است ک ینا یمبا توجه به ارتباط مستق شوند. یسپس پردازش م

به داده ها  یدسترس یباال باشد تا پردازنده برا یارحافظه ها بس ینسرعت انتقال داده ها در ا

ی اصل یها حافظه است. یهاد یمهاز جنس ن یانهرا یاصل یعلت حافظه  ینمعطل نشود. به هم

فقط  یو حافظه یا رَم  یتصادف یبا دسترس یبه دو گروه حافظه  ثبت داده ها یچگونگ از نظر

 خواهیم داد.قرار  یسرادامه هر گروه را مورد بر شوند که در یم یمتقسیا رام  یخواندن
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 ی یا رَمتصادف یبا دسترس یحافظه ب( 

است. روش  رایانه یشناخته ترین نوع حافظه در دنیا ی یا رَمتصادف یبا دسترسی حافظه 

توان به هر سلول حافظه مستقیما  یاست، چون م یبه این نوع از حافظه ها تصادف یدستیاب

مدار مجتمع است که از میلیون ها ترانزیستور و خازن ی یک تراشه  رَم پیدا کرد. یدستیاب

توان یک  ییک خازن و یک ترانزیستور م ازدر اغلب حافظه ها  با استفاده . گردد یتشکیل م

باشد. خازن اطالعات  ییک بیت داده م یسلول را ایجاد کرد. سلول فوق قادر به نگهدار

عملکرد ترانزیستور  خواهد کرد. یرا که یک و یا صفر است در خود نگهدار یتمربوط به ب

منظور ه حافظه را بی تراشه  یموجود بر رو هایمشابه یک سوییچ بوده که امکان کنترل مدار

خازن  نماید. یخواندن مقدار ذخیره شده در خازن و یا تغییر وضعیت مربوط به آن فراهم م

در  3 مقدار یذخیره ساز برایالکترون ها است.  یقادر به نگهدار کهبوده  مشابه یک ظرف

 یمقدار صفر، م یذخیره ساز یها پر گردد. برا بایست از الکترون یحافظه، ظرف فوق م

بدین ترتیب ، مسئله مهم در رابطه با خازن، نشت اطالعات است گردد. یبایست ظرف فوق خال

 برای. بنابراین شود یاز الکترون تخلیه م سرشارثانیه یک ظرف  یپس از گذشت چندین میل

کنترل »بایست پردازنده و یا  ی، مکند یاینکه حافظه بصورت پویا اطالعات خود را نگهدار

 3مقدار  یمنظور نگهداره ف به شارژ مجدد آن بقبل از تخلیه شدن خازن، مکلّ «کننده حافظه

اطالعات را  کنترل کننده حافظه اطالعات حافظه را خوانده و مجددا ترتیببدین  باشند.

 »اریعملیات فوق هزاران مرتبه در یک ثانیه تکرار خواهد شد. فرآیند تکر نماید. یم یبازنویس

شود که زمان تلف و سرعت  یدر این نوع حافظه ها باعث م «اطالعات یبازنویس /ی بازخوان

 یو بصورت آرائه ا یسیلیکونی یک تراشه  یرو حافظه بر یها سلول ند گردد.حافظه کُ 

 ی. نقطه تالقشوند ی( تشکیل مواژگانمشتمل از ستون ها )خطوط بیت( و سطرها ) خطوط 

 یک سطر و ستون بیانگر آدرس سلول حافظه است.

اطالعات موجود در سلول ها استفاده  دریافت یکه از روش ها حافظه در صورتی یها سلول

یک  یحافظه دارا یسلول ها فاقد ارزش خواهند بود. بنابراین الزم است ی،تنهائه ننمایند، ب
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فوق عملیات  هایمدارکه طبق آن  خاص دیگر باشند رهایاز مدا یحمایت زیرساخت کامال

 د داد:زیر را انجام خواهن

 هر سطر و ستون  کردنمشخص الف( 

 داده ها یو باز نویس یوضعیت بازخوان ینگهدارب( 

 خواندن و برگرداندن سیگنال از یک سلولپ( 

 رد.به شارژ وجود ندا یبایست شارژ گردد و یا ضرورت یاعالم خبر به یک سلول که مت( 

نظیر: مشخص نمودن نوع سرعت،  یعملیات مربوط به کنترل کننده حافظه شامل موارد سایر

 خطا است.  یمیزان حافظه و بررس

 یتقابل شده است و هر خانه یلسلول تشک یاخانه  یتعداد همانطور که گفته شد حافظه ی رَم از

 یخانه  ینآدرس اول شود. یمنحصر به فرد مشخص م یداده را دارد و با آدرس یک ینگهدار

هر آدرس  است. یشتراش ب یقبل یحد از خانه وا یک حافظه صفر است و آدرس هر خانه

 ینگهدار یبرا نوع حافظه ها یناستفاده از ا .درا دار یتچند با یا یک یدارهنگ یتقابل، حافظه

 یدر حافظه ها یرهذخ یا و یانهاز را یرونبه ب یجانتقال نتا یاموقت اطالعات تا زمان پردازش 

شده و از آن  یرهذخ یتوانند در هر قسمت از حافظه  یکه داده ها میی از آنجا. است یجانب

ن نوع یبه ا ،ندارد یداده ها بستگکان کار به م ینشوند و چون سرعت انجام ا یابیقسمت باز

 .یندگو یم ی یا رَمو نوشتن یخواندن یحافظه یا  یتصادف یبا دسترسی حافظه  حافظه ها،

 وجود دارد:ی و نوشتن یخواندن یساخت دو نوع حافظه  فناورینظر  از
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 1یا یا دی رَمپو یتصادف یبا دسترس( حافظه ی 1ب 

 ینمایند. برا یهر سلول حافظه استفاده م ی( برا1تا  1این نوع حافظه ها از چندین ترانزیستور )

 2حافظه ی پنهان یا َکشمنظور ه گردد. این نوع حافظه در ابتدا ب یهر سلول از خازن استفاده نم

 شدند. یاستفاده م

 1یستا یا اِس رَما یتصادف یبا دسترس( حافظه ی 1ب 

 یحافظه از یک زوج ترانزیستور و خازن استفاده م یسلول ها یدر این نوع حافظه ها برا

دارای  یستاا یتصادف یبا دسترسحافظه ی به نسبت  یاپو یتصادف یبا دسترسحافظه ی  گردد.

 بطور یدحافظه اطالعات با ینساخت کمتر است و در ا ی ینهتر و هز یینپا یسرعت دسترس

از نوع  یانهدر را رَم موجود یتمام حافظه ها خواهند رفت. ینگرنه از بوشوند  یدمرتب تجد

پردازنده یاز مورد ن یداده ها شود. یپنهان استفاده م یدر ساخت حافظه هاایستا از  هستند.پویا 

 شود. یپردازش م پس از آن ابتدا وارد شده و 

 ( انواع دیگری از حافظه های رَم1ب 

FPM DRAM  :تا زمان  مذکور یدر تراشه  .دی رَم هستند یاز حافظه ها یشکل اولیه ا

بایست منتظر و در  یم ،تکمیل فرآیند استقرار یک بیت داده توسط سطر و ستون مورد نظر

 321معادل   L2 حافظه ی پنهان بیت خوانده خواهد شد. حداکثر سرعت ارسال داده به، ادامه

 مگابایت در هر ثانیه است.

EDO DRAM  :اولین بیت   یالزم برا یدر انتظار تکمیل و اتمام پردازش ها این نوع حافظه ها

پس از اینکه  نشده و عملیات مورد نظر خود را در رابطه با بیت بعد بالفاصله آغاز خواهند کرد.

بیت  یعملیات مربوط به جستجو براظه ی مذکور ، حافآدرس اولین بیت مشخص گردید

                                                      
1 DRAM 
2 Cache 
3 SRAM 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 11فصل دوم: ساختمان رایانه                                                                                   

 

است.  «FPM» یحافظه ها از برابر سریعتر 5را آغاز خواهد کرد. سرعت عملیات فوق  یبعد

 مگابایت در هر ثانیه است. 321معادل   L2حافظه ی پنهان حداکثر سرعت ارسال داده به 

SDRAM : بدین  نماید. یاستفاده م ییکارامنظور افزایش و بهبود ه حالت پیوسته ب یاز ویژگ

سرعت در بین ستون ها حرکت و بالفاصله ه که سطر شامل داده مورد نظر باشد ب زمانی معنا که

برابر  5معادل  رعتیس یدارا حافظه ی اِس دی َرمپس از تامین داده آن را خواهد خواند. 

حداکثر  .شود یفاده ماست رایانه هابوده و امروزه در اکثر  «EDO DRAM» یسرعت حافظه ها

 مگابایت در ثانیه است. 528معادل   L2 حافظه ی پنهانسرعت ارسال داده به 

RDRAM : است. این نوع  دی رَم یحافظه  یقبل یجدید نسبت به معمار یک رویکرد کامال

ماژول مشابه یک  یاستفاده کرده که از لحاظ اندازه و پیکربند «RIMM»ماژول  حافظه ها از

«DIMM» از یک گذرگاه داده با سرعت  هاستاندارد است. وجه تمایز این نوع حافظه ها استفاد

کار کرده تا  یبصورت مواز ی آر دی رَمحافظه  یاست. تراشه ها «3رَم باس کانال»باال با نام 

 .کنندمگاهرتز دست پیدا  811بتوانند به سرعت 

CCM : دی رَم یو شامل ماژول هااست از تولیدکنندگان خاص  ییک نمونه کامال اختصاص 

 .شود یاستفاده منُت بوک  رایانه هایدر  که می شود

PCMCIA  :استفاده  نُت بوککه در دی رَم است  یشامل ماژول ها کهاز حافظه  ینوع دیگر

 .ی شودم

Flash RAM : نظیر تلویزیون  ییها استفاده در دستگاه یاز حافظه با ظرفیت کم برا ینوع خاص

 . زمانیشود یاطالعات خاص مربوط به هر دستگاه استفاده م یمنظور نگهداره بوده و از آن ب

برق مصرف خواهند کرد. در  یها خاموش باشند همچنان به میزان اندک که این نوع دستگاه

                                                      
1 Rambus  
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و  ختس در رابطه با تنظیمات دیسک یاطالعات ینگهدار ینیز از این نوع حافظه ها برا رایانه

 .شود یاستفاده م غیره

VRAM : و یوید یموارد خاص نظیر آداپتورها یبوده که برا رَم ییک نوع خاص از حافظه ها

نیز گفته  3ها اِم پی دی رَمشود. به این نوع از حافظه  یاستفاده م یو یا شتاب دهندگان سه بعد

 یامکان دستیاب ینوع از حافظه ها دارا ینفوق بدین دلیل است که ا یعلت نامگذار شود. یم

کارت گرافیک قرار داشته و  یبررو وی رَم. دارند را و سریال یبه اطالعات بصورت تصادف

وضوح تصویر و  نظیر یاست. میزان حافظه فوق به عوامل متفاوت یمتفاوت یها قالب یدارا

 دارد. یبستگ ها وضعیت رنگ

 ی یا رامفقط خواندن یحافظه پ( 

از سطر و  یشامل شبکه ای رَم حافظه همانند  ییاز تراشه ها ی فقط خواندنی یا رام حافظه

 ی. تراشه هاکنند یه یکدیگر را قطع مطهر سطر و ستون در یک نق. ستون تشکیل شده است

از  ی رَم. حافظه هستند حافظه ی رَم یبا تراشه ها یتفاوت اساس یداراه ی رام حافظ

خازن در نقاط برخورد سطر و  یکبه  یابیال نمودن دستال و یا غیرفعّمنظور فعّه ب ترانزیستور

. ی نمایداستفاده م از یک دیود رام ی حافظه یکه تراشه ها در صورتیکند  یستون، استفاده م

باشد خطوط  صفر اتصال از دیود استفاده شده و اگر مقدار یباشند برا یک خطوط مربوطهاگر 

را در یک جهت ایجاد کرده  صرفا امکان حرکت جریان ود،دیبه یکدیگر متصل نخواهند شد. 

نامیده  «Forward Breakover» نقطه اصطالحا خاص است. اینی طه آستانه قیک ن یو دارا

کند. در  یعبور توسط دیود را مشخص م یشود. نقطه فوق میزان جریان مورد نیاز برا یم

 شش دهمتقریبا معادل  «FBo»ولتاژ  ها، بر سیلیکون نظیر پردازنده ها و حافظه یمبتن یتراشه ا

 فقط خواندنی ی حافظهی منحصربفرد دیود، یک تراشه  یاز ویژگ یگیر با بهره ولت است.

شده  زمین یو پایین تر از ستون متناسب با سطر انتخاب «FBo»قادر به ارسال یک شارژ باالتر از 

                                                      
1 MPDRAM 
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 زمیندر سلول مورد نظر ارائه گردد شارژ از طریق  وددیاگر  ت.در یک سلول خاص اس

خواهد  3شود )مقدار آن  یسلول یک خوانده م دودویی،هدایت  شده و با توجه به سیستم 

وجود  یباشد در محل برخورد سطر و ستون دیود صفرکه مقدار سلول  در صورتی .بود(

 واهد شد.منتقل نخ نظرنداشته و شارژ در ستون به سطر مورد 

ذخیره داده در زمان  و یمستلزم برنامه نویس رام ی حافظهی تراشه  شدکه اشاره  همانطور

و نمود مجدد  یتوان برنامه ریز یرا نم رام ی حافظه استانداردِی ساخت است. یک تراشه 

که داده ها درست نبوده و یا مستلزم تغییر و یا  در صورتی را در آن نوشت یاطالعات جدید

یک  یدور انداخت و مجددا از ابتدا عملیات برنامه ریز ابایست تراشه ر یویرایش باشند م

 رام، بسیار سخت ی حافظه یتراشه ها یبرا ،اولیه قالبفرآیند ایجاد  تراشه جدید را انجام داد.

تکمیل گردید  قالبکه  نماید. زمانی یمعایب آن غلبه م یبر برخ رام ی است اما مزیت حافظه

این نوع از حافظه ها  رسد.بتواند بصورت انبوه و با قیمت ارزان به فروش  یه آماده شده متراش

 یالکترونیک یها و در رابطه با اغلب دستگاه قابل اعتماد بودهو استفاده کرده  یاز برق ناچیز

 منظور کنترل دستگاه مورد نظر خواهند بود.ه الزم ب یدستورالعمل ها یکوچک، شامل تمام

 غیرهآواز و  ی،نواختن موسیق یبرا بازی هااز اسباب  یاستفاده از این نوع تراشه ها در برخ

 متداول است.

 سه شود. یالزم است استفاده م یانهرا یانداز راه یکه برا ییحفظ داده ها یبرا ی رام حافظه

 عبارت اند از:از این حافظه ها نوع عمده 

 1یا پی رامیزی قابل برنامه ر ی رامحافظه ( 1پ 

بدین منظور اغلب  است ییمستلزم صرف وقت و هزینه باال حافظه ی رام یتولید تراشه ها

قابل برنامه  حافظه ی فقط خواندنیاز این نوع حافظه ها را که  یتولید کنندگان نوع خاص

یمت با ق یاین نوع از تراشه ها با محتویات خال کنند. یشوند، تولید م ینامیده م ریزی یا پی رام

                                                      
1 PROM 
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برنامه  که یخاص یها توسط هر شخص با استفاده از دستگاه اندتو یمناسب عرضه شده و م

 حافظه ی رام. ساختار این نوع از تراشه ها مشابه شوند یشوند، برنامه ریز ینامیده م 3دهنده

. یک شود یبوده با این تفاوت که در محل برخورد هر سطر و ستون از یک فیوز استفاده م

گردد از طریق فیوز به یک سلول پاس داده شده و  یارسال م توناز طریق یک سشارژ که 

است، ارسال خواهد شد. با  3مقدار  نشان دهنده یکه  زمین شدهبدین ترتیب به یک سطر 

 ی ، یک تراشهیعنی خالیحالت اولیه  ، درهستندیک فیوز  یتوجه به اینکه تمام سلول ها دارا

تغییر مقدار یک سلول به صفر، از یک  نظوراست. به م 3ر اولیه مقدا یدارا حافظه ی پی رام

ولتاژ باال  گردد. یارسال یک جریان خاص به سلول مورد نظر، استفاده م یبرا برنامه دهنده

 یم «Burning the PROM»خواهد کرد. فرآیند فوق را  اتصال بین سطر و ستون باعث قطع

حافظه های رَم نسبت به و  هستند یریز امهبل برنک بار قای صرفا ی پی رامگویند. حافظه ها

و  زتواند باعث سوخته شدن فیو یشکننده تر بوده و یک جریان حاصل از الکتریسیته ساکن م

و  استقیمت مناسب  یداراحافظه ی پی رام،  گر. از طرف دیشودصفر به  3مقدار تغییر دادن 

 دارد. مناسبی اییکار یی،نها یبرنامه ریز ، قبل ازحافظه ی رامیک  یداده برا ینمونه ساز یبرا

 1ی یا ای پی رامپاک شدن ی پی رام حافظه( 1پ 

عمال تغییرات در با توجه به نیاز به اِ پی رام یو حافظه ها رام یازحافظه ها یاستفاده کاربرد

پاک شدنی یا  فقط خواندنی قابل برنامه ریزی یحافظه ها. ل استقابل تامّاز نظر هزینه، آنها 

را  ای پی رام هایحافظه  یتراشه ها .ح شده استرمط ینیاز ها همناسب ب یپاسخای پی رام 

تلزم استفاده از ستراشه م اینکرد. پاک نمودن محتویات  یتوان چندین مرتبه بازنویس یم

 یبنفش باشد. پیکربند یاست که باعث ساطع کردن یک فرکانس خاص ماورا یدستگاه خاص

است که  ای پی رام یاز نوع حافظه  برنامه دهندهاستفاده از یک  لزماز حافظه ها مستاین نوع 

مشتمل از  یشبکه ا یاین نوع حافظه ها نیز دارا. یک ولتاژ را در یک سطح خاص ارائه نمایند

                                                      
1 Programmer 
2 EPROM 
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ه برخورد سطر و طسلول موجود در نقای پی رام  یباشند. در یک حافظه  یسطر و ستون م

فوق توسط یک الیه نازک اکسید از  یترانزیستورها است. نزیستوردو ترا یستون دارا

 ینامیده م 2ی درب کنترلو دیگر 3درب شناور از ترانزیستورها یاند. یک یکدیگر جدا شده

باشد  برقرار پیوندکه  به سطر مرتبط است. مادامی درب کنترلصرفا از طریق  درب شناورشود. 

با نام  یبه فرآیند صفربود. به منظور تغییر مقدار فوق به  دخواه یکمقدار  یسلول دارا

«Fowler-Nordheim Tunneling» .به منظور تغییر محل الکترون  تونلینگ نیاز خواهد بود

 درب شناورولت به  31تا  31بین   ییک شارژ الکتریک گردد. یاستفاده م درب شناور یها

تخلیه خواهد  زمیندر  درب شناورد به از ورو سشارژ از ستون شروع و پ شود. یداده م

پخش کننده الکترون  مشابه یک درب شناورکه ترانزیستور  شود یگردید. شارژ فوق باعث م

یک شارژ  همازاد فشرده شده و در سمت دیگر الیه اکسید به دام افتاد ی. الکترون هادرفتار نمای

درب عایق بین ی بعنوان یک صفحه  یشارژ شده منف یها ون. الکترشوند یم موجبرا  یمنف

سطح شارژ پاس داده  1حسگر سلولی با نام یدستگاه خاص .کنند یرفتار م درب شناورو  کنترل

 شارژ باشد % 51بیشتر از  دربکه جریان  . در صورتیدادخواهد  نمایشرا  درب شناورشده به 

ول نزآستانه  % 51ه شده از که شارژ پاس داد زمانی را دارا خواهد بود. 3 صورت مقدار در این

 صفر تغییر پیدا خواهد کرد. مقدار به کرده،

است  ییها درب یداراپاک شدنی  فقط خواندنی قابل برنامه ریزی یحافظه ی یک تراشه 

 .می باشدرا دارا  3که تمام آنها باز بوده و هر سلول آن مقدار 

بایست در ابتدا محتویات آن پاک گردد.  یم ای پی رام ییک حافظه  یمنظور بازنویسه ب

درب  یمنف یزیاد را به منظور شکستن الکترون ها ییک سطح از انرژ بایدپاک نمودن  یبرا

 251/2بنفش با فرکانس  یماورا ی عملیات فوق از طریق اشعه استاندارد استفاده کرد. شناور

                                                      
1 Floating Gate 
2 Control Gate 
3 Cell Sensor 
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و تمام محتویات آن حذف  نبوده یانتخاب حافظهاین نوع در  فرآیند حذف گردد. یام مجان

که نصب شده است جدا  یبایست آن را از محل یم حافظه مذکورحذف  یخواهد شد. برا

 قرار داد. مربوطهبنفش دستگاه پاک کننده  یماورا ی کرده و به مدت چند دقیقه زیر اشعه

یا ای تو  برق یانبا جر یپاک شدن یزیقابل برنامه ر یفقط خواندن یحافظه ( 1پ 

 1پی رام

از بعد استفاده  پی رام ییک موفقیت مناسب نسبت به حافظه  ای پی رام یبا اینکه حافظه 

خسته  یتجهیزات خاص و دنبال نمودن فرآیندها ین نیازمند بکارگیراکماک اما استمجدد 

 حافظه است که به یک شارژ نیاز باشد. یمنظور حذف و نصب مجدد آن در هر زمانه کننده ب

مناسب  یپاسخ پاک شدنی با جریان برق یا ای تو پی رام قابل برنامه ریزی فقط خواندنی یها

 که مشمول برخورداری از تسهیالت زیر است: موجود است یبه نیازها

 تراشه از محل نصب شده نخواهد بود.  کردنتراشه نیاز به جدا  یبازنویس یبرا . 3

 تمام محتویات نخواهد بود.  کردناز تراشه نیاز به پاک  یتغییر بخش یبرا . 2

 نخواهد بود.  ییک دستگاه اختصاص یاعمال تغییرات در این نوع تراشه ها مستلزم بکارگیر . 1

هر سلول را با استفاده از  یتوان الکترون ها یبنفش، م یماورای عوض استفاده از اشعه  در

داند. عملیات فوق برگر یبه وضعیت طبیع یکمک یک میدان الکتریکه و ب ییک برنامه محل

 ی.تراشه هاکرد یتوان مجددا آنها را بازنویس یمورد نظر شده و م یباعث حذف سلول ها

ند فوق کُ یفرآیند اعمال تغییرات در تراشه ها بایت را تغییر خواهند داد. یکفوق در هر لحظه 

 یبایست اطالعات با سرعت تغییر یابند، سرعت الزم را نداشته و دارا یکه م یبوده و در موارد

 .هستندخاص خود  یچالش ها

                                                      
1 EEPROM 
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است  ای تو پی رام یکه یک نوع خاص از حافظه ها ی حافظه ی فلشبا ارائه  تولیدکنندگان

 یاز قبل پیش بین هایاز مدار فلش ی در حافظه اند. به محدودیت اشاره شده پاسخ الزم را داده

و یا بخش  توان تمام یم لتدر این حا گردد. یمنظور حذف استفاده مه ب یه در زمان طراحشد

این نوع حافظه نسبت به حافظه  شود را حذف کرد. یک نامیده مواز تراشه که بل یخاص یها

 ،بایت 532که معموال  ییک هاواز طریق بل تر است چون داده ها سریع ای تو پی رام یها

برنامه دهنده ی  امنب یبه دستگاه مخصوص یازحافظه ها ن یننوشتن در ا ایشوند. بر ینوشته م

پاک  یبرا یول است ای پی رام هایحافظه  یهشب . ای تو پی راماست ای پی رام یحافظه 

بنفش قرار ی مدار خارج شود و در معرض نورماورا که از یستن یازیآنها ن یکردن داده ها

نوع  یناز ا آنها شود. یتواند باعث پاک شدن داده ها می یانهبرق خود را یانبلکه جر یردبگ

 ییرتغ ینتوسط متخصص یانهرا یسخت افزار یشود که داده ها یاستفاده م یدر مواقع فظهحا

 ثبت شوند. ییراتتغ ینکند و الزم است که ای م

 یان گیرپنهان و م یحافظه ت( 

دو نوع  این وجود دارند. یانههم در را رَم یدو نوع خاص ار حافظه ها رام یحافظه  بر عالوه

 .3بافر یا یانگیرم یحافظه  و یا کش پنهان ی حافظه اند از عبارت

واحد پردازنده  و رام یحافظه  یناست و ب رام یحافظه یع تر از سر یارپنهان بس ی حافظه

درون و واحد پردازنده مرکزی ها  یانهرا ینوع حافظه در بعض ینا مکان .یردگ یقرار م مرکزی

زیر سیستم  یاستفاده شده برا فناورییک این حافظه  است. یرد اصلوب یرو یگرد یدر بعض

افزایش سرعت و عملکرد  حافظه ی پنهاناست. مهمترین هدف یک  رایانه حافظه در یها

 حافظه ی پنهانتهیه سیستم است. با استفاده از  یبرا یاضاف یبدون تحمیل هزینه ها رایانه

چندین نکته  گفته شده مطالبتوجه به  باانجام خواهد شد.  یران با سرعت بیشترعملیات  کارب

 گردد: یاستنباط م حافظه ی پنهاندر رابطه با 
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منظور افزایش ه کوچک ب یسریع ول یاستفاده از حافظه ها حافظه ی پنهان، الف( فناوری

 .با حجم باال است یند ولسرعت یک حافظه کُ 

منظور ه بایست محتویات آن ب یدر ابتدا م شود یاستفاده م پنهانحافظه ی که از  زمانیب( 

که  گویند. در صورتی یم «Cache Hit»یند فوق را ا. فرشود ییافتن اطالعات مورد نظر بررس

 رایانه باید گفته می شود.« Cache Miss»موجود نباشند  حافظه ی پنهاناطالعات مورد نظر در 

 .با حجم باال( یند ولکُ  یسیستم باشد )حافظه ا یحافظه اصل زاخود  یدر انتظار تامین داده ها

المقدور زیاد  یگردد که ظرفیت فوق حت یم یمحدود بوده وسع حافظه ی پنهاناندازه پ( 

 دیگر بسیار کم است.  یذخیره ساز یرحال اندازه آن نسبت به رسانه هاه به یول باشد

 استفاده گردد. حافظه ی پنهاناین امکان وجود خواهد داشت که از چندین الیه ت( 

ی رایانه این است که چرا تمام حافظه  برای شما بوجود آیدکه ممکن است  یاز سواالت یکی

وجود  حافظه ی پنهانبه استفاده از  یباشند تا دیگر ضرورت ینم L1حافظه ی پنهان از نوع  ها

 نداشته باشد؟

 قیمت یکار خواهد کرد ول یهمه چیز هم بخوب ندارد و یگفت که اشکالمی توان خ ر پاسد

استفاده از یک مقدار  حافظه ی پنهانافزایش خواهد یافت. ایده  یطرز قابل مالحظه اه ب رایانه

حافظه  یمیزان زیاد اییافزایش سرعت و کار یقیمت( براگران ) با سرعت باال یکم حافظه ول

 ( است. قیمت با سرعت پایین )ارزان یول

فعالیت پردازنده با حداکثر توان و  یهدف فراهم کردن شرایط الزم برا رایانهیک  یطراح در

در یک ثانیه پانصد میلیون مرتبه سیکل  یمگاهرتز 511ترین زمان است. یک تراشه  در سریع

 11حافظه حدودا  هب یستیابد L2حافظه ی پنهان و  L1. بدون استفاده از تخود را خواهد داش

اثرات مثبت خود را بدنبال  حافظه ی پنهانرحال استفاده از ه نانوثانیه طول خواهد کشید. به

 251معادل  L2حافظه ی پنهان اگر مقدار  گردد. یپردازنده م اییداشته و باعث بهبود کار
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حافظه ی ربوط به بایت م 251111مگابایت باشد،   11معادل  یکیلوبایت و ظرفیت حافظه اصل

 یبایت حافظه اصل 11111111نمودن  کَشموجود قادر به  یاز روش ها دهبا استفا پنهان

 خواهند بود.

 یمجاز ج( حافظه های

 یشخص های رایانه هایمتداول در اکثر سیستم عامل  یبخش ها از ییک یمجاز ی حافظه 

مواجه  رایانهسرعت متداول و با استقبال کاربران ه عمده ب یاست. سیستم فوق با توجه به مزایا

 251و یا  328،  11محدود با ظرفیت  یدر حال حاضر از حافظه ها رایانه هاشده است. اکثر 

ه چندین برنامه ب یمنظور اجراه ب رایانه هانمایند. حافظه موجود در اکثر  یم ستفادهمگابایت ا

 یدر صورت به عنوان نمونهد. وشمی ود مواجه پاسخگو نبوده و با کمبحافظه صورت همزمان، 

ارسال  یبطور همزمان سیستم عامل، یک واژه پرداز، مرورگر وب و یک برنامه برا یکه کاربر

نبوده و کاربران قادر به  یمگابایت حافظه، ظرفیت قابل قبول 11و یا  12، کندال نامه را فعّرایا

از  یفوق نخواهند بود. یک یم افزارهااستفاده از خدمات ارائه شده توسط هر یک از نر

حافظه و  یحافظه موجود است. با ارتقا یغلبه بر مشکل فوق افزایش و ارتقا یراهکارها

دیگر از  یدیگر مجددا بروز نماید. یک یآن ممکن است مشکل فوق در محدوده ا یشافزا

 یحافظه مجاز فناوریاست. در  یمجازی موجود در این زمینه استفاده از حافظه  یراهکارها

 یحالت گردد. در چنین یاستفاده م سخت ارزان قیمت نظیر دیسک یجانب یاز حافظه ها

از حافظه خارج و در  اند که کمتر مورد استفاده قرار گرفته یاطالعات موجود در حافظه اصل

آزاد  یاز حافظه اصل ی. بدین ترتیب بخششوند یذخیره م سخت دیسک یخاص بر رو مکانی

مینه استقرار یک برنامه جدید در حافظه فراهم خواهد شد. عملیات ارسال اطالعات از و ز

 گیرد.  یانجام م ودکاربصورت خسخت دیسک  یبر رو یاصلی حافظه 
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 یانبج یحافظه هاد( 

شوند که  یم یمتقس یگروه اصل به دو به داده ها یتوحه به نوع دسترس ی باجانب یها حافظه

 عبارت اند از:

 به داده ها یبیترت یبا دسترس یحانب یحافظه ها .3

 ها به داده یممستق یبا دسترس یجانب یحافظه ها .2

 یبیترت یبا دسترس یجانب یحافظه ها( 1د 

 قبل از آن را خواند یداده ها یدخاص با یداده  یکبه  یدنرس یبی برایترت یروش دسترس در

قطعات گذشت.  یرسا یاز رو یدخاص با یقطعه  یکبه  یدنرس یکه برا یقیمانند نوار موس

یسی، نوار مغناط ز:کنند عبارتند ا یعمل م یبیکه به روش ترت یجانب یاز انواع حافظه  یبرخ

 .یکاغذ وارپانچ و ن کارت

 یسیمغناط یزباد است که سطح آن از ماده ا یاربا طول بس یکیپالست یسی نوارینوار مغناط

 یها نشانه اریّاز س یکشوند. هر یسطح ثبت م ینا یرو یارهاییش یشده و داده ها رو یدهپوش

 .یردبگ 3 یا 1تواند مقدار  یم شدن یسیمغناط یاساس نحوه  است که بر یتب یک

خواندن و  یهد ثابت برا یککه  یرندگ یبه نام نوار گردان قرار م ییها ستگاهنوارها در د ینا

 یهاراز نوا یوقت یچد. معموالپ یکه نوار دور آنها م موچود استنوشتن دارد و دو قرقره هم 

 یکه از داده ها می باشدو الزم  استباال  یارشود که حجم داده ها بس یاستفاده م یسیمغناط

منظور  ینا یبرا یسیمغناط یمعموال از نوار ها یزامروزه ن شود. یهته یبانپشت ینسخه  موجود

 گردد. یاستفاده م
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 : نمونه ای از نوار مغناطیسی5-2 شکل

 یممستق یبا دسترس یجانب یحافظه ها( 1د 

شده  یرهذخ یاز داده ها یبه محل مشخص یمتوان بطور مستق یم میمستق یحالت دسترس در

هر بخش حافظه آدرس  روش ین. در ایستن یقبل یبه خواندن داده ها یازیو ن شودمراجعه 

شوند و  یم یکه داده ها آنجا نگهدار یمرو یم مکانیسراغ به  یمدارد و در مواقع بطور مستق

 یگونه  چند باشد. یبیباالتر از حالت ترت یاربس ی،شود که سرعت دسترس یباعث م ینا

 یسکد سخت، یسکد یسک نرم،د: عبارتند از یممستق یبا دسترس یجانب یمتداول حافظه 

 ی و حافظه ی فلش.نور
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 : نمونه ای از دیسک های مغناطیسی و نوری1-2 شکل

که پوشش  هستند یکشکل از جنس پالست یا یرهدا یایسی صفحه مغناط یها یسکد

 5/1برابر با  یقطر یرندگ یکه امروزه هم مورد استفاده قرار منها از آ ینوع د.ندار یسیمغناط

 :از هستندها عبارت  یسکتد ینا یمیانواع قد است.یت مگابا 11/3ها آن یتدارد و ظرف ینچا

که منسوخ  ینچیا 8و  ینچیا 25/5ی هایسکت و د یلوبایتک 221یت رفظبا  ینجا 5/1یسکت د

که  شده اند یلتشک یشکل فلز یا یرهدا یه فحص ینز چندا سخت یها دیسک اند. شده

 یشتر ازب یاربس سخت یها یسکداده ها در د به یسرعت دسترس دارند. یسیپوشش مغناط

بیش فوق العاده باالست و  ها یسکتنسبت به د سخت یها یسکد ظرفیت .استها  یسکتد

با  ینهمچن است یتها در حد مگابا یسکتد یتکه ظرف یباشد در حال یم یگابایتگ 311از 

که از نوع  ییها یسکاست نسبت به د یا یشهش یا یها از نوع فلز یسکتوجه به آنکه جنس د

یزیکی و نه لزوما فی بطور منطق نوع حافظه ها این برخوردارند. یشتریب از عمر هستند یکیپالست

 شده اند. یلندر تشکیلقطاع و س یار،معموال از چند ش

 یم یگذار هبه سمت مرکز شمار یرونهستند که از ب یمتحدالمرکز یها یرهدا شیارها شیار:

هند و د یم لیتشک یارش یک یرهصفر است. هر دو دا یارش ینتر یخارج یشماره  . یعنیشوند

 .یرندگ یها قرار میارش ینداده ها درون ا
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قطاع  یهمه  یتکه ظرف ینبا توجه به ا کند. یم یمتقس یرا بصورت عرض یسکد سطحقطاع: 

الزم است که  دارند یتر هستند مساحت کمتریککه به مرکز نزد ییاهها برابر است و قطاع 

 دهند. یرا در خود جا یشتریب یداشته باشند تا بتوانند داده ها یشتریب یچگال یداخل یهایارش

 محور یک یرو یسکد یناز چند داده ها یابیو باز یرهذخ یها یلهوس از برخیسیلندر: 

هم  یارهایشود. ش یداده ها م ی یرهذخ یتکارباعث باالرفتن قابل ینکنند و ا یاستفاده م

 .دهند یم یلرا تشک یلیندرس شماره در صفحات مختلف

از  یه افحص یزر رویمانند ل تابش نور یمنبع قو یک ی یلهداده ها بوس ینور یها در دیسک

است و  یتاباگم 211ها در حدود یسکد ینا محج شوند. یمقاوم درج م یکجنس پالست

 یسکو د یسیبازنو ی، قابلها در سه نوع فقط خواندن یسکد ینا ارزان است. آنها نسبتا یمتق

داده  مشهور است، 3سی دی رام که به ینوع فقط خواندن در دارند. دبازار وجو چندمنظوره در

ن اتو یسی میقابل بازنو ینور یها یسککه در د یحال در توان نوشت یبار میکها را فقط 

ی نور یسکد یکدر  یهال استفاده از چند یدجد یفناور داده ها را بارها نوشت و پاک کرد.

 دارند به بازار عرضه شوند. ییفوق العاده باال یتکه ظرف 2دی وی دی ها شده که باعث

 

 

 

 

 

                                                      
1 CD-ROM 
2 DVDs 
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 واحد ورودی -1-1

 یقشود. کاربر از طر یم یانهوارد رااطالعات مورد پردازش  ی واحدی است کهواحد ورود

دستگاه ها  ینکند. ا یاطالعات را وارد م هستند یانهکه متصل به را یورود یدستگاه ها

بتواند  واحد پردازنده مرکزیکنند تا  یم تبدیل 3و  1یانه یعنی اطالعات را به زبان قابل فهم را

انسان  ینج گانه براپ یها مانند حس ها یانهرا یبرا یورود یدستگاه ها از آنها استفاده کند.

 .یابند یانتقال م یانهشوند و به را یم یافتدر یطدستگاه ها داده ها از مح ینا یقاند که از طر

 :دیعبارتند ازورو یاز انواع مهم دستگاه ها یبرخ

 1یدصفحه کل  -1-1-1

است و  یرتحر ینماش یهدستگاه معموال شب ینا است. دیدستگاه ورو ینمتداول تر یدکل صفحه

 یو مدارها یدکل یها از تعدادیدصفحه کل روند.ی بکار م یانهوارد کردن داده ها به را یبرا

داده ها را به شکل قابل ، دهد و مدارها یرا فشار م هایدشوند.کاربر کل یم یلتشک یکیالکتر

و  یدتول یددر داخل صفحه کل یگنالیس یدفشار دادن هر کل با کنند. یم یلتبد یانهرا رپردازش د

 یصورت به ها بیداز صفحه کل یبرخ شود. یم یلخاص تبد یشود وسپس به کدها یارسال م

صفحه کلید  اتاق جابه جا کرد. یک یتوان آنها را در محوطه  یم یهستند و به راحت یمس

ریزپردازنده  .شده استاز سوییچ ها است که به یک ریزپردازنده متصل  یشامل مجموعه ا

یر وضعیت یک سوئیچ را از و واکنش الزم در خصوص تغی وضعیت هر سوئیچ را هماهنگ

 می دهد.خود نشان 

                                                      
1 Keyboard 
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 : نمایی از صفحه کلید رایانه2-2 شکل

 صفحه کلید الف( انواع

اند. اغلب  شده یتاکنون کمتر دستخوش تغییرات رایانه استفاده در شروعکلیدها از  صفحه

خواسته منظور انجام ه خاص ب ییرات اعمال شده در رابطه با صفحه کلید، افزودن کلیدهایتغی

 مورد نظر است.  یها

 ترین نوع صفحه کلیدها عبارتند از: متداول

 کلید 313صفحه کلید پیشرفته با  . 3

 کلید 311صفحه کلید ویندوزبا  . 2

 کلید 82پل با صفحه کلید استاندارد اَ. 1

 کلید 318پل با صفحه کلید پیشرفته اَ. 1

آنان  یمختص بخود بوده که آرایش کلیدها بر رو یصفحه کلیدها یدارا رایانه های لپ تاپ

یاز تولیدکنندگان صفحه کلید، کلیدها یاستاندارد متفاوت است. برخ یبا صفحه کلیدها
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  2-2همانطور که در شکل  استاندارد اضافه نمودهاند. یرا نسبت به صفحه کلیدها یخاص

 : است تچهار نوع کلید متفاو یصفحه کلید دارانشان داده شده است 

 واژه نگار یکلیدها. 3

 عددی یکلیدها. 2

 کاربردی )توابع( یکلیدها. 1

 ی یا جهتیکنترل یکلیدها. 1

توان حروف  یکمک آنها مه که ب شوند یاز صفحه کلید را شامل م یبخش واژه نگار کلیدهای

نگارش یا  یها صفحه کلید مشابه دستگاه یفوق بر رو ی. آرایش کلیدهانوشترا  ییلفباا

ضرورت وجود  یتجار یدر بخش ها رایانهتایپ است. همزمان با گسترش استفاده از 

اطالعات نیز احساس گردید بدین منظور  ورودبهبود سرعت  یبرا یخاص عدد یکلیدها

از  ییدر صفحه کلیدها مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به اینکه حجم باال کلیدهای عددی

. آرایش شدکلید به صفحه کلید اضافه  32باشند، یک مجموعه با  یاطالعات بصورت عدد م

 3381حساب است. در سال  هایصفحه کلید مشابه اغلب ماشین  یفوق بر رو یکلیدها

را به  یو کنترل یعملیات ییه خود را تغییر و کلیدهاصفحه کلید اول آی بی اِمشرکت میالدی 

بصورت یک سطر و در باالترین قسمت صفحه کلید قرار  یعملیات یآن اضافه کرد. کلیدها

توان به هر یک از  یو یا سیستم عامل م یکاربرد یگیرند. با استفاده از نرم افزارها یم

باعث  ی یا جهتیکنترل ید. کلیدهارا واگذار نمو یمسئولیت یعملیاتکاربردی یا  یکلیدها

معکوس  قالب. در این راستا از چهار کلید )با می شوندنمایشگر  ی کنترل مکان نما و صفحه

صفحه کلید استفاده شده  یو بخش عددواژه نگار  ی( بین بخش مربوط به کلیدهاTحرف 

نمایشگر ی صفحه  یکاربران قادر به حرکت مکان نما بر رو فوق یاست. با استفاده از کلیدها
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با  ییکاربران قادر به پرش ها یکنترل یخواهند بود. در اغلب نرم افزارها با استفاده از کلیدها

 بلند نیز خواهند بود.  یگام ها

 هستند:این کلیدها شامل موارد زیر 

Home   / End   / Insert   / Delete   / Page Up   / Page Down   / Control (Ctrl)   / Alternate 

(Alt)   / Escape (Esc) 

 ( ساختار صفحه کلید1الف 

بایست قادر  یکلید م منظور عملکرد صحیح صفحهه ب موجود در یک صفحه کلیدی  پردازنده

 عبارتند از: ها از چندین موضوع باشد. مهمترین این موضوع یبه شناخت و آگاه

 از موقعیت کلید در ماتریس کلیدها یآگاه. 3

 آن کردنکلید و نحوه فیلتر ش میزان جه. 2

 3ی تایپ مَتیکساطالعات براارسالی  سرعت. 1

در تمام صفحه  بوده و در زیرکلیدها قرار دارد. هامدار از ای کلیدها یک شبکه یماتریس مدار

با فشردن یک کلید  .شود یمربوط به یک کلید خاص، شکسته می کلیدها، هر مدار در نقطه 

آید. پردازنده  یو امکان ایجاد یک جریان ضعیف بوجود مفاصله موجود بین مدار حذف 

کند.  یم یدر نقطه تماس مدار مربوطه بررس یرا از بعد پیوستگ هاوضعیت هر یک از کلید

است، مقایسه بین محل کلید مورد نظر با ه که تشخیص داده شد که یک مدار بسته شد زمانی

 نموداریرد. طرح کاراکترها، یک گ یانجام م ی رامموجود در حافظه ی طرح کاراکترها

 در مدار X,Y، کدام کلید در مختصات شوداعالم  اوپردازنده بوده تا به  یبرا یمقایسه ا

 ،ال شده باشدکه بیش از یک کلید بصورت همزمان فعّ در صورتی کلیدها قرار دارد. یماتریس

                                                      
1 Typematics 
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یک طرح کاراکتر  یفشرده شده دارا یخواهد کرد که آیا ترکیب کلیدها یپردازنده بررس

 در شود. یارسال م رایانه یبرا a، حرف  aکلید  ندر صورت فشردبه عنوان نمونه،  ؟یا نه است

پردازنده ترکیب فوق را با طرح   کنیم،ال را فعّ aداشته و کلید  را نگاه Shift که کلید صورتی

 را تولید خواهد کرد. Aکاراکترها مقایسه و حرف 

جریان مربوط به مدارات صفحه کلید استفاده  در کلید از سوئیچ به منظور اعمال تغییر صفحه

لرزش بین سطح تماس وجود داشته  ی، میزان اندکشود یفشرده م یکه کلید زمانی .کند یم

. پردازنده موجود در صفحه کلید آن را تشخیص داده و متوجه این ندناممی  3باونس که

دهنده  نشان یصورت تکراره ال شدن سریع سوئیج بفعّل و غیراشد که فعّ هدموضوع خوا

 یکلید هک یدر صورت د،یک کلید در نظر گرفته خواهد ش شردن چندین کلید نبوده و صرفاف

پردازنده تشخیص خواهد داد که  ،یابد امهشده و این عمل اد یدارنگه یمدت زمان یرا برا

تایپ  عملیات فوق کنید که بهارسال  رایانه یبرا یرا بصورت تکرار ییشما قصد دارید کلیدها

 د.می گوین مَتیکس

 صفحه کلید یها ( فناوری1الف 

 هستند تا عالقه مند کاربراند. کنن یمتفاوت سوئیچ استفاده م یها فناوریکلیدها از  صفحه

 یصدا نمایند یاگردد واکنش آن را حس  یال مصفحه کلید فعّ یبر رو یکه کلید زمانی

یک کلید  نبوده و در زمان فشردم کلیدها محکند خواه یم بشنوند یاکلیدها را  کردن کلیک

 یمتفاوت یها فناوریدر این راستا از  سریعا کلید فشرده شده به حالت اولیه خود برگردد.

 :شود که عبارتند از یاستفاده م

Rubber Dome Mechanical   / Capacitive Non-Mechanical   / Metal Contact 

Mechanical   / Membrane Mechanical   / Foam Element Mechanical 

                                                      
1 Bounce 
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است. در این نوع  3الستیک برجسته، سوئیچ استفاده شده در صفحه کلید اوریفنّ متداول ترین

یک الستیک برجسته کوچک و انعطاف پذیر به مرکزیت   یصفحه کلیدها، هر کلید بر رو

قسمت  یگردد یک پیستون بر رو یال مفعّ یکه کلید زمانی گیرد. ییک کربن سخت قرار م

آورد. مسئله فوق باعث  یحرکت در مه سمت پایین به مجددا الستیک برجسته را ب یدپائین کل

که کلید نگاه داشته شود کربن،  سمت پایین حرکت نماید. مادامیه ب که کربن سخت شود یم

الستیک برجسته شود  یکه کلید رها م . زمانیکند یآن بخش ماتریس تکمیل م یمدار را برا

 د.انگرد یمجددا به شکل و حالت اولیه بر م

الستیک برجسته ارزان و مقاوم در مقابل جهش و  اوریفنّبا  یصفحه کلیدها یها سوئیچ

 یگیرد. سوییچ ها یم ماتریس کلیدها را در بر ی،که الیه پالستیکا باشند چر یم یخورندگ

بخش  یفوق دارا یدارند.کلیدها یپالستیک یبا سوییچ ها یدر عمل شباهت زیاد یپرده ا

مربوطه به هر  یها یبا برآمدگ یو در عوض از یک ورق پالستیک ههر کلید نبود یمجزا برا

. از کنند یصنایع سنگین استفاده م ی. از این نوع صفحه کلیدها براکنند یکلید استفاده م

 .شود یاستفاده م رایانهفوق بندرت در  یصفحه کلیدها

مربوط به صفحه  اوری هایفنّبوده چراکه در آنها مشابه سایر  یمکانیکغیر خازنی یها سوئیچ

گردد. در این سوئیچ ها جریان بصورت پیوسته در بین  یکلید از یک مدار کامل استفاده نم

 .کند یماتریس کلید وجود و حرکت م یتمام بخش ها

 صفحه کلید ( اتصاالت1الف 

 الزم را انجام و یبررس ،صفحه کلیدی پردازنده  شود، یتوسط کاربر فعال م یکلید زمانی که

نماید. کاراکترها در یک بافر  یمشخص م ،شودارسال  رایانه یبایست برا یرا که م یحرف وعن

در ادامه با توجه به نوع  رفت.بایت ظرفیت دارد قرار خواهند گ 31که معموال  یو یا حافظه ا

 کتر مورد نظر ارسال خواهد شد. کارا اتصاالت مربوطه

                                                      
1 Rubber Dome 
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 صفحه کلید عبارتند از: اتصال دهنده هایانواع متداول 

 3دین پنج پین اتصال دهنده ی . 3

 2پی اِس تو شش پین اتصال دهنده ی . 2

 1یو اِس بیچهار پین  اتصال دهنده ی . 1

 (لپ تاپ ی)برا یداخل اتصال دهنده ی . 1

 رایانه هااز  ی. برخاستصفحه کلید  اتصال دهنده هایپنج پین از رایج ترین  اتصال دهنده ی

اتصال دهنده ی جدید  یامروزه در سیستم ها .کنند یاستفاده م 2اتصال دهنده ی پی اِس از 

شده اتصال دهنده استفاده داده است. نوع  اتصال دهنده ی یو ِاس بیخود را به  یجا 2پی اِس 

. اولین شوددقت  ینبوده و در این راستا الزم است که به دو نکته اساس یاهمیت زیاد یدارا

ولت(  5برق )حدودا  یموضوع برق مورد نیاز صفحه کلید است. صفحه کلیدها به میزان اندک

سمت دیگر  گیرد.ق یقرار م رایانهسمت ه نیاز دارند. کابل حمل کننده داده از صفحه کلید ب

که مدیریت آن توسط کنترل کننده صفحه  دگرد یل ممتص درگاهیکابل صفحه کلید به 

فوق یک مدار مجتمع بوده که مسئولیت آن پردازش ی .کنترل کننده پذیرد یکلید انجام م

که  زمانی سمت سیستم عامل است.ه توسط صفحه کلید و هدایت آنها ب یارسال یتمام داده ها

توسط  یمتفاوت تعملیا ،توسط صفحه کلید آگاه گردید یارسال ی سیستم عامل از وجود داده

 سیستم عامل انجام خواهد شد.

 

 

                                                      
1 DIN 
2 PS/2 
3 USB 
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 ب( موشواره

واره ها . موشاست شوارهمو کرد،ارتباط برقرار  رایانه هابا  توان یکه با آن م یاز وسایل ییک

سطح میز  یرو بر وشوارهم ی. وقتمی شوندبه رایانه وصل  سیمیکابل و یا بصورت ب ی بوسیله

 استکوچک که بصورت یک عالمت پیکان کوچک اشاره گر یک داده می شود  حرکت

دست ما را  یواقع حرکت فیزیک درموشواره . کندی رایانه حرکت م صفحه نمایشگر یدر رو

. رایانه این عالتم را به دهدی را به رایانه انتقال م نهاو آ کندی م یالکترونیک یتبدیل به عالئم

 شده است.  گرفتهکه کدام نقطه از نمایشگر نشانه  فهمدی دش ترجمه کرده و مزبان خو

مخترع  ینکه ا ی. دستگاهشداختراع  3لبارتنگِتوسط اِمیالدی  3321موشواره در نوامبر 

به  یانهرا یروناز ب توانی بود که به کمک آن م یکوچک چوب یساخته بود جعبه یکاییمرآ

ی نور یا یکیحسگر مکان یک موشوارهدرون هر یافت.  یدسترس یراحته درون آن ب یمحتوا

 شود. یمنمایشگر  یمحل مکان نما رو ییرباعث تغ موشوارهوجود دارد که با حرکت دادن 

انتخاب  یادستورها و  یاجرا یمختلف برا یها یطکه در محاست  یدچند کل موشواره یرو

 . دهد یا نشان مر شوارهمو رایج ترین نمای  8-2شکل  روند. یبکار م

 

 : ساختار موشواره ی رایانه8-2 شکل

                                                      
1 Douglas Carl Engelbart 
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آنرا  اییاست که کار شده یلتشک اجزاییاز  شوارهد موشوی مشکل مشاهده همانگونه که در 

 این اجزا عبارت هستند از:. آورندی فراهم م

 راستی دکمه . 1

ی را به ما پیشنهاد م یگوناگون یهاکه گزینه می شودباز ی راست فهرستی فشردن دکمه  با

صفحه ی نمایشگر  یرا نشانه گرفته است یا در کجا مکانیچه  اشاره گر. بسته به اینکه کند

هد. این فهرست همچنان باز د یرا نمایش م یگوناگون یهااین فهرست گزینه ،قرار دارد

داده  فشارصفحه ی نمایشگر دیگر از  ییجا موشوارهچپ ی که با دکمه  یخواهد ماند تا زمان

 .شود

 چپی دکمه . 1

. این دکمه بیشترین کاربرد را در استنشانه کردن و برگزیدن  یبرا موشوارهچپ ی دکمه 

 :کند یدارد. این دکمه به دو روش کار م موشواره ها

 ن          یکبار فشرد( 3

 دوبار فشردن( 2

 موشوارهچپ ی دکمه  ییکبار ضربه زدن رو ی فشرده شوداچه گزینه یبه اینکه رو بسته

در فشرده شود  موشوارهچپ ی اگر دکمه  به عنوان نمونه،مراه دارد. ه را به یواکنش متفاوت

صورت  در آن ،رایانه قرار دارد صفحه ی نمایشگر یرو یخال یدر فضا اشاره گرکه  یحال

ا هها یا پروندهکه مربوط به برنامه ییاز نمادها ییک یاما اگر رونمی شود مشاهده  یهیچ واکنش

 آن است. آن نماد تغییر رنگ داده که بیانگر نشانه شدن فشرده شود، یکبار است

یک برنامه  وقتی. استیک برنامه یا پرونده  یاجرا یمعموال برا ی چپبه دکمه  فشردن دوبار

هر  یاجرا یبرا ود.شی م مشاهدها هدر آن هایی نمادها و فهرست است،باز یا در حال اجرا 
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است  یکاف شوندی ها نمایش داده م این نمادها و فهرستی که بوسیله  ییها کدام از گزینه

 .زده شودضربه  آنها یار روبیک

 دکمه یا چرخ میانی. 1

بطور خودکار در  ،است صفحه ی نمایشگر یآنها بزرگتر از بلند یکه بلند ییهاپنجره در

که باال و پائین بردن آن به ما  شودی یک نوار متحرک نمایان م ،سمت راست یا چپ آنها

موشواره همین کار را  یدکمه یا چرخ میان قابل مشاهده باشد. هپروند تمامتا  کندی کمک م

. این دکمه را رودی ین میصفحه باال و پا گردانده می شود،چرخ  ی. وقتدهدی ما انجام م یبرا

صفحه ی در  صورت یک پیکان کوچک با دو جهت باال و پائین فشار داد و در این توانی م

 .استین بردن صفحه یو پا باال یکه باز هم برا شود ینمایان م نمایشگر

 بدنه. 1

بردن موشواره معموال  قطعات الکترونیک درون آن را در برگرفته است. بکار شوارهموی  بدنه

 .یردگی م صورتتر آسان آن  ی با در دست گرفتن بدنه

 یها افزار در حوزهسخت ینها در انواع ا وجود دارند. تفاوت یدر انواع مختلف هاواره موش

اتصال به  یچگونگ ینو همچن رایانه با ارتباط ه ینحو فیزیکی، ی عملکرد از نظر نحوه یمختلف

 یبعد و سه یروسکوپی، ژینور معمولی، انواع در عملکرد ه یها از نظر نحو. موشوارهاست آن

مشابه مورد استفاده  یهامتشکل از پروتکل یانهبا را موشواره ارتباط ه یوجود دارند. نحو

ها است. موشواره آی بی اِمو  2موس سیستمز، 3مایکروسافت، الجیتک یها توسط شرکت

چهار  اتصال دهنده یو  پی ِاس توشش پین  اتصال دهنده ی ی،درگاه متوال توسط توانندیم

 متصل شوند. یانهبه رابی  یو ِاسپین 

 

                                                      
1 Logitech 
2 Mouse Systems 
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 ی معمولیموشواره ( 1ب 

 یرینز یکه با چرخش در فضااند  شده یلتشک یکیپالست یگو یکاز  های معمولی موشواره

 چرخ ین. حرکت اآورد یم دنده مجاور خود را در داخل به حرکت در چرخ دو واره،موش

 .شودی و به کنترلگر منتقل م شودی داده م یصتشخ یودد دوها توسط  ندهد

 ینور( موشواره ی 1ب 

احساس شده و  موشواره ی یلهآن بوس نور قرمز و بازخورد یکحرکت  ینور یها موشواره در

 شود. یاستفاده م یادز یمس یب یها موشوارهشود. امروزه از  یبه نسبت آن اشاره گر جابه جا م

 1پ( اِسکَنر یا پویشگر

 یها یگنالس بهرا ی عکاس یلمف یاکاغذ  یرو یرتواند تصو یاست که م یابزار یشگرپو

و  یدو نوع دستبه  پویشگرها .نماید یانهوارد را یر راتصو یبترت ینکند و به ا یلتبد یکیالکتر

بهتر است. به کمک آن  ینوع دست یفیتاز ک یزینوع روم یفیتشوند که ک یعرضه م یزیروم

 یرهذخ یانهرا یدر حافظه یگانی با یااصالح و  عکس ها را متون و یرتوان تصاو یم پویشگرها

که از  یزیاما در نوع روم دیکش یرتصو یبر رو یبه آرام را پویشگر یدبا ینوع دست در کرد.

 د.قرار دا پویشگررا داخل  یراست الزم است که تصو یکپفتومانند دستگاه  ینظر ظاهر

که  یو متفاوت یعوس یکاربردها یلهستند که به دل یورود یهااز انواع دستگاه یکی پویشگرها

 پویشگراثر انگشت و  پویشگر، ه عنوان نمونهب .برخوردارند یاریبس یاز تنوع و گستردگ دارند

مختلف بدن مورد  یمغز و قسمتها یبررس یکه برا پویشگرهاییاز  یانواع یحت یاچهره و 

از  یز یکین یرتصو پویشگرهایدارند.  ه یپزشکیخدر شا ییند و نقش بسزاگیر یاستفاده قرار م

به منظور  رایانهها به  دست نوشته یامتون و  یر،انتقال تصاو یهستند که برا پویشگرهاانواع 

 دارای خود ه یبه نوب یزن پویشگرها ین. اگیرندی آنها، مورد استفاده قرار م یرایشو یاو  یرهذخ

                                                      
11 Scanner 
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مناسب،  یمتق یلبه دل صفحه تخت )مسطح( پویشگرهایآنها  یانکه از م ستنده یانواع متفاوت

انواع  یول شوندی محسوب م پویشگرهانوع  رایج ترین آسان، ه یمطلوب و استفاد یفیتک

 یاو  یتخصص یاند و کاربردهاهوجود دارند که کمتر شناخته شد یزن پویشگرهااز  یگرید

از  یعکسبردار یه یاول یهادستگاه یبرا ینیجانش توان یرا م پویشگرها دارند. یاحرفه

 یرندهخطوط استاندارد تلفن به گ یانرا از م یآنالوگ خط یگنالس یکمسافت دور دانست که 

می کاغذ مخصوص چاپ  یو بطور همزمان، شکل متناسب با آن، رو کردندی ارسال م

به  یزن یرنگ یراستفاده بود. تصاو ردمومیالدی  3331 تا 3321 یها سال ینب یستمس ین. اگردید

ارسال،  یباال ینه یهز یلکه البته به دل شدی فرستاده م یآب-سبز-قرمز یمجزا یرتصو سهشکل 

ها دستگاه ین. اگرفتی خاص صورت م یها روش، تنها به مناسبت ینبه ا یرنگ یرانتقال تصاو

 در آمدند. گیرندی که امروزه مورد استفاده قرار م یبه شکل یتو در نها یافتندتوسعه  یجبه تدر

 

 : نمایی از پویشگرهای رایانه3-2 شکل

 یملّ ه یدر ادارمیالدی  3352که در سال  شکل بود یااستوانه پویشگر پویشگر، یک یننخست

 ینکه با ا یریتصو یناول ساخته شد. 3یریشک یبه سرپرست یمیت توسط یکااستاندارد در آمر

                                                      
1 Russell Kirish 
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 یکسلپ 321برابر  یبود که وضوح کیریش ه یماهسه ، فرزند 3شد عکس والدن پویش ینماش

 داشت.

 ( پویشگر صفحه تخت1پ 

 پویشمورد  یرهستند که در آنها تصو پویشگرهانوع  ینتر متداولپویشگرهای صفحه تخت 

 از آن مقابل از عبور با متحرک ه یکنند پویشو هد  گیردی قرار م تخت ه یصفح یرو

 ساخت هستند: اوریفنّنوع  دو یدارا پویشگرها ین. اکندی م ینمونه بردار تصویر

ی قرار م پویشگر اییشه شی صفحه  یرو تصویر یککه  هنگامی: بار جفت شده . دستگاه1

. پس شودی المپ فلوئورسنت کاتد سرد روشن م یک یاالمپ زنون  یک یله یابتدا بوس گیرد

 یمنعکس م یگردی  ینهآ یکدار به  یهزاو ینه یآ ی یکه یلبوس مدرک یرتصو مرحله یناز ا

تقعر  ها ینهآ یناز ا یک دارند. هر ینهسه آ یگرد یو برخ ینهدو آ پویشگرهااز  ی. بعضشود

سطح کوچک تر متمرکز و در  یکمنعکس شده در  یرتصو شودی دارند که باعث م یکم

. لنز نور را کندی منعکس م زلن یکبه را  یرتصو ینهآ ینشود. آخر یشترب یروضوح تصو یجهنت

و سبز بکار رفته در  یجدا کردن سه رنگ قرمز، آبوظیفه ی که  یلترف یسر یک یقاز طر

یود از د یهآرا یکدستگاه  ین. اکندی دستگاه بار جفت کننده متمرکز م یرو را دارد، یرتصو

یود د یند. اکن یم یلتبد یکیبار الکتر یاها  نور را به الکترون یها است که فوتون ینور های

 یکیروشن تر باشد، بار الکتر تابد،ی م یودد یککه به  یحساس به نور هستند. هرچه نور ها،

 یرمختلف تصو یها رنگ یبترت ینخواهد بود. به ا یشترب یزن شودی که در آن مکان جمع م

در دستگاه بار جفت کننده به موجود  یود هاید یقکه دارند، از طر ییت روشنابسته به شدّ

و دستگاه بار جفت ها لنز ها، ینهشده شامل آ یانب یسم. کل مکانشوندی م یلتبد یکیالکتر تاژول

 کند یحرکت م مدرک یرو یهد که به آرام ین. اسازندی کننده را م پویشکننده، هد 

 پویش. هد بردی متصل است که هد را به جلو م یاموتور پله یکتسمه به  یک یله یبوس

                                                      
1 Walden 
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هد،  یرلغزش در مس یاانحراف  یجادمتصل است که از ا یلهم یک به یزطرف ن یککننده از 

 پویشگربه مدل  مختلف هد، یزاجا یقدق یمات. تنظکندی م یری، جلوگمدرکهنگام خواندن 

مسئله به  ینبا هم تفاوت دارند که ا یرو وضوح تصو شفافیتاز نظر  پویشگرهادارد.  یبستگ

لنز و  یفیتک ی،اجفت کننده، دقت موتور پله ردستگاه بایه ی در هر سطر آرا حسگرهاداد تع

به  یادز ییالمپ زنون با روشنا یکاست که  یهیدارد. بد یمنبع نور بستگ ییروشنا یزانم یزن

با  یریتصو ی،لنز معمول یکالمپ فلوئورسنت با  یکباال نسبت به  یفیتلنز با ک یکهمراه 

 .خواهند کرد یجادا بهتری یاربس یفیتک

و المپ با  یلترهاف ها، ینهحسگرها دستگاه بار جفت کننده، آ ینا در یر:تصو یتماس . حسگر1

تا  111حسگر مرکب از  یسماند. مکانشده عویض نور،ت ه یساطع کنند یود هایاز د یفیرد

حسگرها به سطح  یناند. اقرار گرفته پویش یهحسگر حساس به نور است که در طول ناح 111

 پویشهستند. هنگام  یکنزد یاربس گیردی م رآن قرا یبر رو مدرککه  اییشه مسطح ش

 یکنواخت یدنور سف یکتا  شودی م یبترک یکدیگرساطع کننده با  یود هاینور د یر،تصاو

 یحسگر تماس اوریفنّ .گردد یگردد. سپس نور منعکس شده توسط حسگرها ثبت م یدتول

و  هاینه آ یستمکه به س آنجااز  ینستگاه بار جفت کننده، ارزانتر است. عالوه بر انسبت به د

 یآن کمتر است. از سو یکیالکتر یندارد، کوچکتر و سبکتر است و مصرف انرژ یازلنزها ن

باالتر ارائه  یفیتبا وضوح و ک یریمجهز به دستگاه بار جفت کننده، تصو پویشگرهای یگر،د

 .دهندی م

 یدست پویشگر (1پ 

تفاوت که  ینصفحه تخت است با ا پویشگرهایمشابه  پویشگرها ینساخت ا یه یاول اوریفنّ

سرعت  ینکه. با وجود امی شوداستفاده  یانسان یرویحرکت، از ن یاستفاده از موتور برا یاجب

در  معموال پویشگرها ین. از اکنند یم یجادکمتر ا یفیتبا ک یریتصو یآنها باالست ول پویش

 . می گردداستفاده  یپزشک یلکردن وسا تحلیلو  یازرسب صنعتی، یطراح
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 مدارک کردن پویشکاربرد آن  یشترینکه ب های اداری است ینماش یناز مهمتر یکی پویشگر

دفاتر و  یبرا پویشگرالبته الزم به ذکر است همانطور که  ،ستا و شرکت ها یدر دفاتر ادار

نیازمند به آن  یشبو  کم یزن غیره دانشجو، طراح، حسابدار و یکاست،  یها ضرور شرکت

 به عنوان نمونه است.هم  دشواری هایی، همواره همراه با مشکالت و پویشگرها ی. کاربراست

 میخکوبکه به هم  ییکاغذها یاها  مثل روزنامه یبزرگ اتصفح یاقطور و  یها کتاب

 . گیرند یدستگاه قرار م یسخت بر رو یلیاند، خشده

. شودی م تبدیللذت بخش  یقابل حمل به کار یدست پویشگر یکها با استفاده از ل مشک ینا

کتاب قطور و  یرا در دست گرفت و رو یگرم 232 یدست پویشگر یک توانی م یبراحت

به  یاز، بدون نپویشگر ینباال گرفت. ا یفیتبا ک پویشیتا  یدمورد نظر کش یلوگرمیک 1 ینسنگ

حافظه  یشده را رو پویش یرکارت حافظه تمام تصاو یکبطور مستقل با دارا بودن  و رایانه

 12 تا کهدر آن  ی موجودحافظه  یق، از طرپویش. پس از کندی م یرهخود ذخ یداخل

همراه خود همان لحظه  گوشیبا قرار دادن حافظه داخل  توانی م ،قابل ارتقا است گیگابایت

ه درگاه کارت حافظه، اطالعات ب یا یو اِس بی با استفاده از کابل یاو  شودمشاهده  پویش

 .شودمنتقل  غیره و یندورب رایانه،گوشی همراه، یبر رو یسادگ

 یزیروم پویشگر (1پ 

و پس از  شودنصب  رایانه یبر رو پویشافزار مخصوص م نر یدابتدا با در پویشگرهای رومیزی

که  کردهخود سازنده  یاعامل  یستمس یافزارهانرم یقاز طر پویش یاقدام به اجرا ،نصب برنامه

 زمانبر خواهد بود. یقهدق 3تا  یهثان  11 لیه،بدون احتساب نصب برنامه او یندآفر ینا

 ( پویشگر برگی1پ 

 پویشهد  یجاتفاوت که ب ینصفحه تخت هستند با ا پویشگرهای یهشب یزن پویشگرها ینا

مورد استفاده  مدارکو  متن هاکردن  پویش یبرا و معموال کندی حرکت م مدرککننده، 

 ،واقع شود یدشده مف پویش یرآنکه تصو یبرا رایانهبه  یجیتالد یرتصو انتقال .گیردی قرار م
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. به منظور اتصال یابدانتقال  شوند، یاجرا م رایانه یکه رو ییافزارها به نرم پویشگراز  یدبا

 :شودیاستفاده م یلهار روش ذاز چ رایانهبه  پویشگر یزیکیف

است  یهبر ثان یلوبایتک  21روش  ینسرعت انتقال اطالعات در ا بیشترینی: مواز . اتصال1

استفاده از  یتمز ین. مهمترشودی روش انتقال اطالعات محسوب م ینندترکُ  یلدل ینبه هم

واسط  یها به اضافه کردن کارت یازیست چون نا آنها اقتصادی ه یصرف ی،مواز یهادرگاه 

 ندارند. رایانهاتصال به  یبرا

 یکبه  رایانهبه  پویشگراتصال  یروش برا ینا دررایانه ای:  های یستمکوچک س . واسط1

 پویشگرکه کنترل کننده و  یسرعت یشترینواسط از ب یها . کارتاست یازکارت واسط ن

 .کندی ها استفاده مانتقال داده یدارند، برا

انتقال اطالعات استفاده  یروش برا ینکه از ا پویشگرهاییی همه منظوره: سر . گذرگاه1

 واسط هستند. گذرگاه یها کارت اوریفنّ یدارا پویشگرهایو ارزانتر از  یع ترسر کنند،ی م

 یها از کارتتر ندکه کُ  دادندی انتقال م یهدر ثان یتمگابا 5/3 اطالعات را با سرعت 3/3ی ها

 یتمگابا 11معادل  یاطالعات را با سرعت نظری،طور ب 1/2استاندارد  یول کردی عمل م واسط

 .دهدی انتقال م یهدر ثان

 یارهمه منظوره بس یگذرگاه سر 3/3 که از استاندارد واسطی: 1ایروایرف یالسر . گذرگاه1

و  111، 311، 51، 25 یها سرعت ی. دارااست 1/2 با استاندارد یسهبوده و قابل مقا یع ترسر

واسط  یها آن ساده تر و ارزانتر از کارت یریاست. از آنجا که بکارگ یهدر ثان یتمگابا 811

 یک، پویش یجه ینت واسط شده است. یها ن کارتیگزیجا یل،از وسا یاریدر بس است

 کرد یرهذخ یمجاز یها حافظه یآن را رو توانی فشرده است که میرغ یآب-زسب-زقرم یرتصو

 .کردپردازش  یکیگراف یها برنامهیله ی بوس یاو 

                                                      
1 Firewire 
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 1ت( دیجیت گر

 کند. یم یلتبد یجیتالد یرا به کدها یوستهپ یراست که خطوط تصو یدستگاهدیجیت کننده 

 یک یجیت گرد شود. یاستفاده م یانهانتقال نقشه ها و شکل ها به را یبرا یشترب یلهوس یناز ا

شده است و سپس از قرار دادن نقشه  یدهپوش یکیالکترون یدارد که با اجزا یلیسطح مستط

 کرد. یانهو نقشه را وارد را یگذاره مختلف نقشه را نشان قاطتوان ن یآن م یرو

 

 : نمایی از دستگاه دیجیت گر رایانه31-2 شکل

 ینور ث( قلم

 ییکدهانمایشگر حساس است و در تماس با سطح  قلم است که به نور یهشب یابزار ینور قلم

استفاده  شود. یبرنامه ها م یاجرا یاموضوع و  یککند و باعث انتخاب  یمنتقل م یانهبه را را

                                                      
1 Digitizer 
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. شود یم یباعث خستگ یکند اما در مدت طوالن یتر م آسانرا  کارها یبعض یاز قلم نور

. با شوندی استفاده م یادار یونو اتوماس یکگراف ی،مصارف طراح یبرا یشترب ینور یهاقلم

 یشمرتب رو به افزا یزحوزه ن یندر ا ینور یهاکاربرد قلم ی،ادار یوناتوماس یافتن یتعموم

 شجویاناستاد و دان ینارتباط ب یرا جهت برقرار ینور یهاکاربرد قلم ی،است. آموزش مجاز

کاربرد ر آموزش مجازی د یآموزش ویدیوهای یه یته یبرا یناست. همچن ساخته یضرور

 هایی باز یدها، کاربرد گسترده آنها در تولقلم ینا یگرمورد مصرف مهم دگسترده دارد. 

 است. اییانه را

 

 : نمونه ای از قلم نوری رایانه33-2 شکل

. می باشندمناسب  یکاربرد خاص یبرا یککه هر  هستند یانواع مختلف یدارا ینور های قلم

به فشار و  یتکوچک و بزرگ بوده و حساس اندازه های یدارا ینور های قلم ه هایصفح

 تَبلتنام  صفحه به یک یرو ینور یهااز قلم بعضی متفاوت است. یکدیگروضوح آنها با 

 اندازه ی. نمایش نوشته می شوند صفحه یرو یماانواع گرانتر آن، مستق یول شوندی ال مفعّ
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آن است  یقلم نمایشگرهایحسن عمده . باشد ینچا 21تا  31از  تواندی م صفحه ی نمایشگر

 یهاقلم وضوح. کندی کار را هم مشاهده م یجهکه نت نویسدی م مکانیکه کاربر در همان 

 یشترو ب 2111به  ینچنقطه در ا 3111است و از  یشهم هر روز در حال بهبود و افزا ینور

 یکهستند که مانند  یجیتالید یادداشتهم به شکل دفتر  ینور یاز قلم ها است. نوعی یدهرس

 یم یسطح کاغذ معمول یهستند و همزمان هم رو ینوک جوهر یدارا یخودکار معمول

 یلفا یکدستگاه به شکل  یدر حافظه داخلیجیتالی نوشته را بطور د و هم کل دست یسندنو

 یدهنام AceCad یا DigiMemoکه  یجیتالید یادداشت یدفترها ینکنند. ا یم یرهذخ یکیگراف

مانند مطب و  یپزشک یوندر اتوماسی استفاده شده و مصارفی بردار یادداشت یبرا ،دشون یم

 دارند. یادار یوناتوماس ینو همچن یمارستانو ب ینیککل

 یکمانند گراف یهنر یامور تخصص یهستند که برا 3کوماو یقلم ها ،ابزار مدرن ینا یگرد نوع

 واکوم یمتو شهرت به علت گران بودن ق یفیترغم کی شوند. عل یاستفاده م یمیشنو ان

 تمام امروزه کنند. یاستفاده م 2فعال -ی پیاز کاربران از انواع ارزانتر چون قلم نور یبعض

هر چند صفحه رسم  شود.ی هستند که باعث سهولت استفاده از آنها م یمبدون س ینور یهاقلم

هم هستند که  ییها . مدلشودی متصل م یو اِس بی درگاهکابل به  یکها، اکثرا توسط  بلتتَ یا

از  رایانهبلت و تَ  ینها، ارتباط ب مدل ینبلوتوت هستند.در ااز نوع  سیمیصفحه رسم ب یدارا

است و با توجه به نوع  یادز ینور یهاقلم تنوع .شود یم ینبلوتوث تام یمس یامواج ب یقطر

 طبقه بندی می شوند. استفاده و کاربرد آن

 بازی یج( دسته ها

مانند  یساز یهشب یو برنامه ها یا یانهرا یها یدر باز یشترکه ب هستند یابزاردسته های بازی 

 .دنرو یبکار م، شبیه سازی توانبخشی و واقعیت مجازی پرواز یساز یهشب ی برنامه

                                                      
1 Wacom 
2 P-Active 
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 : نمای مختلف از دسته های بازی رایانه ای32-2 شکل

 1یجیتالد د( دوربین

با  یننوع دورب ینتفاوت ا .رود یثبت تصوبر بکار م یبرا یمعمول ینمثل دورب یجیتالد دوربین

شود  یاستفاده نم یعکاس یها یلمها از ف یننوع دورب یناست که در ا ینا یمعمول یها یندورب

توانند  یها م یندورب ینا است. یانهشود و قابل انتقال به را یم یرهحافظه ذخ یرو یربلکه تصو

حافظه  یتوان عکس ها را از رو یکنند و به عالوه م یرهرا در حافظه ذخهای بسیاری عکس 

هستند که به شما امکان ثبت لحظه ها را  یهای دوربیندرواقع دیجیتال  یها دوربین .پاک کرد

تر و مقرون به صرفه تر از  ها زیباتر، واضح دوربیناین تصاویر  دهند. یاز تصاویر م یدر بستر

 :ن آورده شده استآ یها از ویژگی یدر زیر تعداد. است یمعمول یها دوربین

این  ها افزایش یافته است. در تصاویر تهیه شده با این دوربین کیفیت وضوح تصاویر:. 1

 دارد. یها بستگ مورد استفاده در این دوربین به حسگر یافزایش کیفیت تا حد زیاد

 

                                                      
1 Digital Camera 
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 برای رایانه: نمونه ای از دوربین دیجیتالی 31-2 شکل

اِل سی  پیش نمایشی یک صفحه  یدیجیتال دارا یها دوربین اکثر دارا بودن منظریاب:. 1

از تصویر گرفته شده یا در حال گرفته شدن  یهستند که به کاربر امکان مشاهده پیش نمایش دی

 دهد. یرا م

 استفاده از فیلم از کارت یدیجیتال بجا یها دوربین در حافظه: یها دارا بودن کارت. 1

د چندین بار نتوان یاین کارت ها م .شود یتصاویر استفاده م یذخیره ساز یحافظه برا یها

ها به وضوح  قابل ذخیره در این کارت یها تعداد عکسشوند. پاک نموده و مجددا استفاده 

 یتصاویر کمترها بیشتر باشد تعداد  عکس وضوحدارد، هر چه  یگرفته شده بستگ یها عکس

 .کردتوان ذخیره  یرا م

قرار  یفالش یدیجیتال یها در اکثر دوربین یبر فالش اصل عالوه دارا بودن فالش توکار:. 1

 کند. یکمک م ،چشم یبدون داشتن شکل قرمز یگرفتن تصاویر بهدارد که 
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 خودکاریک نورسنج  یدیجیتال دارا یها دوربین اکثر :خودکاردارا بودن نورسنج . 9

 کند. ینور موضوع را تنظیم م ی،عکسبردار یبا توجه به نور فضا یهستند که در زمان عکاس

ها امکان انتقال سریع تصاویر آن  بزرگ این دوربین یاز مزایا یکیرایانه: امکان انتقال به . 1

 باشد. یحافظه م یها اتصال و کارت یها توسط کابل رایانهبه 

 1ذ( وب بین

و برونداد آن قابل  شود یوصل م یانهاست که به را یربرداریدستگاه تصو وب بین یک

 درگاه یقاست که از طر یکوچک یندورب . وب بیناست ینترنتا یطدر مح مشاهدهو  یافتدر

. داد انتقال رایانهعکس را به  یاو  یلمف توانی آن م یقو از طر شودی وصل م رایانهبه  یو اِس بی

کنفرانس از راه دور  ینترنتی،ا یگفتگوها یبرا توان یاز آن م وب بین یاتبا توجه به خصوص

ها و بچه یاطخانه، ح نمایش یبرا یکیچشم الکترون وانبه عن توان یمو نیز  استفاده کرد غیرهو 

چه در  دهدی ها اجازه مبه افراد و سازمان ینب وب .نموداستفاده  یستندکه در منزل ن یزمان

 انتقال ینترنتا یبر رو یعرا به شکل ارزان و سر یرتصاو یاو چه در سطح حرفه یسطح شخص

 .دهند

 

 : نمونه ای از وب بین برای رایانه31-2 شکل

                                                      
1 Webcam 
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 یصوت یها ر( ورودی

 یبکار م یانهقابل پردازش را یهادآن به ک یلصوت و تبد یافتدر یبرا یصوت یها ورودی

 یانهبه را یکارت صوت یقاست که از طر یکروفونها م یورود یننوع ا ینمتداول تر روند.

ی م یلتبد یسیتهالکتر یاناست که صدا را به جر یحسگر یادستگاه  یکروفونم شود. یوصل م

است که صوت را به  یحسگر یزو ن یسیتهاست که صوت را به الکتر یا یلهوسکند درواقع 

را  یکروفونم ستیننخ 3ینررالبِ ،میالدس 3821. در سال کندی م یلتبد یکیالکتر هاییگنال س

 یکاربردها ها یکروفونها بکار برده شد. مصدا در تلفن ی اختراع کرد که به عنوان فرستنده

 پردازش یمیشن،و ان یلمکارائوکه، سمعک، ساخت ف های یستمدر تلفن، ضبط صوت، س یادیز

و  یوییراد یهاساخت برنامه ی،دست گوهای، بلندیخصوص یوییراد یهاصوت، تلفن

 یصوتیرغ یکاربردها یزو ن گفتار یصتشخ هاییستم س ها، یانهضبط صدا در را یزیونی،تلو

یستم فراصوت و س یمانند بررس (هرتز(یلوک 21111تا  21انسان )از  یی)خارج از محدوده شنوا

یسی الکترومغناط یالقا هاییستم از س هایکروفون م یشترب امروزه دارند. یابی یبع های

 و یزوالکتریسیته(، تنش پیخازن هاییکروفون )م یخازن یشگنجا غییر(، تیاپو هاییکروفون )م

 .برندی بهره م یکیاز امواج مکان یکیالکتر یگنالس یدتول یبرا ینورسوارسازی 

 

 : نمایی از میکروفون برای رایانه35-2 شکل

                                                      
1 Emile Berliner 
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 1یدیووگرافیک یا  ز( کارت

را درون  یدیوییو ینوارها یتوان اطالعات موجود بر رو یکارت م ینا یدیو بهاتصال و با

نمایشگر به عنوان  یونزیتوان از تلو یکارت ها م ینا یقاز طر ینهمچن قرار داد. یانهحافظه را

 یانهارتباط را یبرقرار یو برا یدیوییو یرتصاو یشنما یاغلب برا گرافیککارت .استفاده کرد

 .ی رودبکار م یدیوو یا یزیونبا دستگاه تلو

 

 : نمایی از کارت گرافیک یا ویدیو برای رایانه31-2 شکل

که بصورت یدیو و یا یزیونرو از تلو یریتصو یها یگنالس قادر هستند کهکارت ها  این

 آنبعد از  و درآورند یجیتالو بصورت اطالعات د یافتدر ،و آنالوگ هستند یوستهپ یرتصاو

 یا یزیوندر تلو یشنما یبه اطالعات مناسب برا ار آنهامورد پردازش قرار گرفتند،  یانهکه در را

 یلکارت ها در گروه وسا ینا یبترت بدین کنند. یلتبد یدیوییو یهارنوا یضبط بر رو

 .ی گیرندقرار م یورود

                                                      
1 VGA 
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 واحد خروجی -1-1

 ی حافظه یقحاصل کار از طرتوسط واحد پردازنده مرکزی، پس از عمل پردازش اطالعات 

 یانهرا یرا که فقط برا یدستگاه ها، اطالعات ین. اشود یارسال م یخروج یبه دستگاه ها یاصل

 .باشدانسان ها قابل فهم  ید که برانکن یم یلتبد یقابل فهم هستند به شکل

 نمایشگر  -1-1-1

آن نشان  یبر رو یانهرا یریتوسط آداپتور تصو ید شدهتول یراست که تصو یدستگاه یشگرنما

یت با قابل شود. نمایشگرهایی متصل م یریتوسط کابل به آداپتور تصو نمایشگر. شودیه مداد

 :شوندی م یدخاص تول یکاربردها یمتفاوت برا های

 .دهدی را نشان م یو رنگ خاکستر یدو سف یاهرنگ که فقط ستک یشگرنماالف( 

 دهد. ییرتغ تواندی چندرنگ که رنگ متن و کادر متن را م یادو  یشگرنماب( 

 یعیطب نسبتا یرو تصاو کندی م یدرنگ تول یلیونم یستاز ب یشکه ب یرنگ تمام یشگرنماپ( 

 .کند یعرضه م

 :شوندی م یددر سه نوع تول نمایشگرها حال حاضر در

 3یپرتو کاتد یشگرهاینما  .3

 یا یجیتالدی آنها مانند ساعت مچ یشصفحه نما یاورکه فنّ 2دیی سال یشگرهاینما . 2

 است. یعما یستالکر یدارا ی دیسال یشگرنمای تلفن همراه است. صفحه  یشصفحه نما

 1دی یاال یشگرهاینما . 1

                                                      
1 CRT 
2 LCD 
3 LED 
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 3یکرگاننور اُ یلگس یودد یشگرهاینما  .1

 

 : نمایی از نمایشگر رایانه32-2 شکل

 1چابگر یا پرینتر  -1-1-1

 یرا بر رو یانهراتوسط شده  یجادا یرتصو یااست که متن  یانهرا خروجی ابزارهایاز  یکی

استفاده  کاغذ از چاپگر یچاپ داده ها رو برای .کند یحک ممشابه دیگری  ه یرسان یاکاغذ 

 شوند: یم یمچاپ به چند نوع تقس ی یوهچاپگرها بر حسب ش شود. یم

 ی        سوزن یچاپگر هاالف( 

 لیزری           یچاپگر هاب( 

 جوهر افشان یچاپگر هاپ( 

                                                      
1 OLED 
2 Printer 
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 : نمونه ای از چابگرهای رایانه38-2 شکل

 یسوزن هایچاپگر (الف

 هستندهد  دارای یک شوند یم یدههم نام ینفطه ا یسماتر یکه چاپگرها یسوزن یها چاپگر

نوار  یکتوانند به  یسوزن ها م یناز ا یک . هرتاس یفلز یها وزنکه شامل چند ستون از س

کند و باعث بوجود آمدن  یضربه رنگ را به کاغذ منتقل م ینغشته به جوهر ضربه بزنند و اآ

 ینا است. 21یا  3،38 یسوزن یتعداد سوزن ها در انواع چاپگرها د.شو یم یراوصمتن ها و ت

 ینهدارند و هز یینینسبتا پا یمتق اما ند و پر سروصدا هستندبگرها کُچا یربا سا یسهچاپگرها مقا

شود که حجم داده  یاستفاده م زمانیچاپگرها معموال  یناز ا کم است. یارآنها بس چاپ در ی

در  یانمثل چاپ صورت حساب مشتر یموارد یستن همچاپ چندان م یفیتاست و ک یادز ها

 ینا از این نمونه ها است. حقوق در موسسات و شرکت ها یقبض ها یا صدور بانک ها و

 چهاراز  یر جوهر در نوع رنگنوا شوند. یعرضه م یدو سف یاهو س یچاپگرها در دو نوع رنگ

 شده است. یلچاپ تشک یاصل یرنگ ها یفرد

 یزریل یچاپگرها (ب

 یجادا ینوع چاپگرها برا ینا است. در یپکفتو یدستگاه ها یهشب یزریل یکار چابگرها روش

لتک را غَ یکمتن سطح  یاتبراساس محتو یزرل شود. یم یزر استفادهپرتو نور ل یکاز  یرتصاو

 یشده به ظرف محتو شدن بخش باردار یکنزد سپس با چرخش غلتک و کند و یم باردار
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منتقل  پودر به کاغذ ،مرحله ینا از دار شده، می شود. پسجذب نقاط بار ،پودر ی،رنگ پودر

و  یفیتچاپگرها بدون سروصدا هستند وک ینا شود. یم یتکاغذ تثب یبا حرارت رو شده و

نوع  یناز ا یبرخ باالتر است. یاربس یسوزن یرهانسبت به چاپگ یر آنهاسرعت چاپ تصاو

و  ینوع رنگ در دو پگرهاچا ینا چاپ کنند. ینچا یکنقطه را در  3211 تا توانند یچاپگرها م

 فوق العاده است ینوع رنگ ی یلهچاپ شده بوس یروضوح تصو شوند و یعرضه م یدو سف یاهس

 .یستندچاپ عکس مناسب ن یچاپگرها برا یناما ا

 جوهرافشان یچاپگرها (پ

روزنه  یانبصورت بخار از م یاجوهر با فشار  یچند مخزن برا یا یک ،جوهرافشان چاپگرهای

 ینسرعت ا ینبنابرا شود. یم یدهسطح کاغذ پاش یکند و رو یعبور م یکوچک یاربس یها

چاپ در  ی ینهباالست.هز یارچاپ شده بس یرهایتصو یفیتک یول یستن یادچاپگرها چندان ز

 کمتر است. یزریل یآنها از چاپگرها یمتاست و در عوض ق یادز سبتانوع چاپگرها ن ینا

 رسام  -1-1-1

 یها یمترس یگرد یا یرچاپ تصاو یاست که بطور معمول برا یانهرای دستگاه خروج رسام یک

 یاشکال بطور معمول برا یرو سا یرهخط، دا ترسیم قابلیت یلرود. بدل یبکار م یشصفحه نما

رسم  برای .شود یم استفاده یبُردار یرهایتصو یرسا یزو ن یو معمار یفن یها یمترس یهته

از رسام  یقدق یاربس یسه بعد یرتصاو ینو همچن یو صنعت یساختمان یقدق ینقشه ها جداول و

متفاوت  یقلم با رنگ ها ینشکل را با حرکت دادن چند یقلم یرسام ها .شود یاستفاده م

 یستندچاپگرها ن ی یلهرا که قابل چاپ به وس یبزرگ یروانند تصاوت یرسام ها م کنند. یرسم م

و در  یردگ یقرار م یلیسطح مستط یک یرسام ها کاغذ ثابت است و رو یدر برخ .نندرسم ک

توجه به  باد کن یاشغال م یکند و حجم کمتر یمحور حرکت م یک یکاغذ رو یگرد یبرخ

 آنها نسبتا باالست. یمتبکار رفته در رسام ها ق یاورفنّ
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 : نمونه ای از دستگاه رسام برای رایانه33-2 شکل

 رسام ها نوع های گوناگونی دارند که عبارت هستند از: 

 البته یجوهرافشان معمول یگونه رسام ها همانند چاپگرها یناجوهر افشان:  یرسام هاالف( 

 اشکال و حروف هستند. ترسیم به قادر و بودهبزرگتر  اندازه ی در

 یخطوط را رو ی،چند قلم رنگ یا یکگونه رسام ها با استفاده از  ینا: یقلم یرسام هاب( 

 یراز یستندمتن مناسب ن یهته یگونه رسام ها برا ینکنند. ا یم میرستشفاف،  یرسانه ا یاکاغذ 

 ،کاراکترها البته است یرکار وقت گ ینکنندکه ا رسمفرد نکتر را بصورت ماهر کار یستبا یم

 داد ییرتوان ضخامت خطوط را تغ یقلم نم یضخواهند داشت چون بدون تعو ینیماش اهریظ

با رسم  یسادگه تواند ب یرسام م یست،بزرگتر که ضخامت قلم چندان مهم ن یاما در قالب ها

ه گون ینقت ایارائه دهد. در حق یخوب یاربس یکسلیپ یها یکفرد پرشمار، گرافنم ینقطه ها

 بزرگ را انجام دهند. یها یمترس یتوانند به آسان یرسام ها م
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 یسیتهاز بار الکتر یزریل یگونه رسام ها همانند چاپگرها ینا: یکیالکترواستات یرسام هاپ( 

 ییابتدا الگو ی الکترواستاتیکیرسام ها، ساده تر یانکنند. به ب یساکن و پودر جوهر استفاده م

کاغذ رسم کرده آنگاه از پودر جوهر استفاده کرده و آن  یرا رو یکیالکتر باردار یاز نقطه ها

 دهند. یحرارت م ار

 بلندگو  -1-1-1

 یرونانتقال صوت به ب ییفه است که وظ یانهافزار راسخت ی از دسته یدستگاه یانهرا یبلندگو

 د.را دار یانهاز را

 

 : نمایی از بلندگوی رایانه21-2 شکل

 ارتباط با قدرت کم هستند. یداخل یکیالکترون کنندهیت تقو یک یدارا یشتربها  دستگاه ینا

نام دارد و  TRS که رابط یمتریلیم 5/1کابل  یقاز طر یانهها با رادستگاه یناستاندارد ا یصوت

پخش  یا یدنشن شود یا به عبارت ساده تر، برایی برقرار م ،است یااغلب به رنگ سبز مغزپسته

 یدنشنای توان بر یمبه عنوان ابزاری مشابه یز از هدفون ن شود. یاستفاده م از بلندگو صوت

 استفاده کرد. صوت

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی پزشکی                                                          501

 

 یخروج -ی ورود واحد مشترک -1-9

کارت صدا وکارت  هستند. به عنوان نمونه، یوهم خروج یاز دستگاه ها هم ورود بعضی

 ها که نمونه ی بارز از این ابزارها می باشند. گردان یسکدیا  مودم

 گردان ها دیسک  -1-9-1

را  یانهرا یمنتقل و داده ها یانهبه را خوانند و یها م یسکد یگردان ها داده ها را از رو دیسک

گردان معموال دو موتور دارد  یسکهر د کنند. یم یرهها ذخ یسکد یرو یساز یرهذخ یبرا

 یبا حرکت هد آن را رو یگریشود و د یبه دور محور خود م یسکباعث چرخش د یکیکه 

 دهد. یرار مقو نوشتن داده ها  نمحل خواند

 

 : نمونه ای از دیسک گردان های نوری رایانه23-2 شکل
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 و یسکد یفالپ یگردان ها یسکدوجود دارد که  گردان ها یسکدو نوع مرسوم از د

ها و  یفالپ یبرا یسکد یفالپ یگردان ها یسکد سخت هستند. یسکد یگردان ها یسکد

. در طبقه بندی شوند یسخت استفاده م یها یسکد یسخت برا یسکد یگردان ها یسکد

 نوع هستند که عبارتند از: 5دیگری دیسک گردان ها شامل 

 3یفقط خواندن یگردان ها الف( دیسک

 2ضبط اطالعات یتبا قابل یگردان ها ب( دیسک

 1نوشتن مجدد یتبا قابل یگردان ها پ( دیسک

 1ی اِچ دی دی وی دیگردان ها ت( دیسک

 5یبلور یها گردان ج( دیسک

 صدا کارت  -1-9-1

که واحد پردازش  یجیتالید یگنالس یلآن تبدی  یفهمدار واسط است که وظ یککارت صدا 

ورود  یبرا یصدا ابزار در واقع کارت آنالوگ است. یگنالبه س ارسال می کند،به آن  یمرکز

رد وب یمجزا رو یها بصورت کارت یانهرا یدر برخاین کارت است.  یصوت یو خروج داده ها

 شود یم یهتعب یرد اصلوب یرو یگرد یبرخ در و)کارت صدای داخلی(  یردگ یقرار م یاصل

 ی یلهدارد که بوس یکروفونم ای اتصالبر ی ایورود ،کارت صدا)کارت صدای خارجی(. 

هم دارد که به ای  یبلندگو پخش کرد و خروج از یمآن را مستقو یا توان صدا را ضبط  یآن م

 رود. یپخش صدا بکار م یشود و برا یبلندگو وصل م

                                                      
1 DVD-ROM Driveor CD-ROM Drive 
2 CD-Recorderor DVD-Recorder 
3 CD-ReWriteror DVD-ReWriter 
4 HD DVD 
5 BlueRay 
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 ی داخلیکارت صداالف( 

شود که  ینصب م بورد اصلی یبر رو یمو مستق رایانه یسدسته از کارت صداها داخل ک این

خالف در بازار موجود است. بر 2ای -پی سی آی  و 3پی سی آی به دو صورت معموال

 ییباال یفیتخود از سرعت و ک یشرفتهپ ینوع از کارت صدا در مدل ها ینرات موجود اتصوّ

نداشتن  ینها، همچن یو خروج یآسان ورود ودندر دسترس نب یلبرخوردار است اما به دل

 یزاتاستفاده کنندگان تجه یاندر م یرتکم یتهمچون ولوم ها از محبوب یصوت یهاگرکنترل

 برخوردار است.  یوییدوستاِ

کارت صدا  یپردازشگر صوت یپبودن چ یکنزدنوع از کارت صداها  یننکته قابل توجه در ا

مسئله را در  ینشود که ا یم یزنو یجاداست که باعث ا بورد اصلیموجود در  یاجزا یربه سا

 کنند.  ی( محاسبه مSNR) یزبه نو یگنالاصطالح با نسبت س

 خارجی یصدا ب( کارت

شود، قرار  یکه معموال از فلز ساخته م ینوع از کارت صداها، کارت صدا درون جعبه ا ینا در

اطالعات پردازش شده  فایروایرو  یو اِس بیارتباط دهنده مانند  یها اوریی فنّ  یلهدارد و بوس

و در دسترس بودن  یماتقرار داشتن انواع تنظ یاردر اخت یلکند. به دل یمنتقل م رایانهرا به 

کرده اند  یهکارت صداها در خود تعب یناکه  یشتریب یها و امکانات جانب یها و خروج ورودی

 یها انواعاکارت صد یانم در گان برخوردار هستند. استفاده کننده یاندر م یشتریب یتاز محبوب

استفاده  خارجیجعبه  یکو  داخلیکارت  یکوجود دارد که بصورت همزمان از  یزاز آنها ن

 شده است.

                                                      
1 PCI 
2 PCI-E 
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 : نمای داخلی از کارت صدای رایانه22-2 شکل

 مودم  -1-9-1

 یو بالعکس بکار م یآنالوگ مخابرات یهاده به دا یانهرا یجیتالید یداده ها یلتبد یبرا مودم

از  یدراه دور با یها یانهبه خط تلفن و ارسال داده ها به را یانهرا یکاتصال  یبرا ینبنابرا. رود

کاربرد د. کارت مودم هستن یو یاو داخل یدو نوع خارج یاستفاده کرد.مودم ها دارا یلهوس ینا

بصورت سر خود بر  یصوت یکه مودم ها مثل کارت ها است مودم باعث شده یعوس یاربس

 شوند. یهتعب یاصل یردهاوب یرو

 از: است آنها عبارت ینهستند که مهمتر یانواع مختلف یها دارا مودم

 2آی اِس پیو  3کاربر) رایانهدو  ینارتباط ب یبرقرار یها برا مودم یناز ا :1. مودم آنالوگ1

نوع مودم در بازار  یناز ا یشود. انواع گوناگون یاستفاده م یخط تلفن معمول یک یقاز طر

 و غیره. «Acorp » ،«Rockwell» ،«Dlink»ز از آنها عبارتند ا یشود که برخ یم یافت

                                                      
1 Analog Modem 
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 یها است. مدل یالزام استیجاریسر خط  ها در دو مودم یناستفاده از ا :1. مودم استیجاری1

 ،«Patton»، «Paradyne»، «WAF»، «Pair Gain» ها عبارتند از نوع مودم ینمعروف ا

«Watson ».و غیره 

 

 : نمونه ای از کارت شبکه و مودم برای رایانه21-2 شکل

 1شبکه الف( کارت

 رایانه اییک شبکه  یدر زمان پیاده ساز یاز مهمترین عناصر سخت افزار یکارت شبکه یک

موجود در شبکه )سرویس گیرندگان و سرویس دهندگان( نیازمند استفاده از  رایانهاست. هر 

 ی ومس یو محیط انتقال )نظیر کابل ها رایانهیک کارت شبکه است. کارت شبکه ارتباط بین 

                                                                                                                                  
1 User 
2 ISP 
3 Leased Modem 
4 Network Card 
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 یاستفاده م یشخص رایانه هایکه در  بورد های اصلی اکثر .کند ی( را فراهم مییا فیبرنور

 رایانه هایو یا  یقدیم می باشند. رایانه های 3ی آنبوردشبکه ا واسط کاربریک ی یدارا شود

بایست  یدر زمان اتصال به شبکه م یستند،ن آنبورد یشبکه ا واسط کاربری یکه دارا یجدید

 نصب گردد. شبکهآنان یک کارت  یبر رو

وظایف متعدد و مشخصی را بر عهده دارند که مهم ترین آنها در زیر بیان  شبکه های کارت

 شده است.

 .انتقال و محیط رایانهارتباط الزم بین  یبرقرار  .3

 .به سریال و بالعکس یتبدیل داده ها از حالت مواز . 2

 ی.ارائه یک آدرس منحصربفرد سخت افزار . 1

 1بورد اصلی -1-1

مانند واحد  یانهگوناگون را یهااست که بخش یکیالکتر یدارتخته می رد اصلوب یامادربورد 

 یاربس یها کوو بل شوندی آن سوار م یبر روغیره  و اقیاتف یحافظه دسترس ی،پردازنده مرکز

رد وپل آن را باَ رایانه هایاند. در هدر آن قرار گرفتیوس با یرنظ یجیتالیو مهم د یکاربرد

و کار آن کنترل کردن  ی رودبشمار م یانهرا یکبخش  مهم ترین نامند. بورد اصلی، یم یمنطق

کدام از  یجاست. خود پردازشگر با ه یگرد یها و ارتباط دادن آن با قسمت یمرکز رپردازشگ

است.  پردازنده یکتنها  پیدا است آن ندارد و همانطور که از نام یمارتباط مستق یرونیب ابزار

پردازشگر و  ینب یقتو در حق گیردی انجام م یوستوسط با یارتباط پردازشگر با ابزار خارج

 . مدار واسط وجود دارد یکهمواره  های خروج -ی ورود

                                                      
1 Onboard 
2 Motherboard 
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 : قسمت های مختلف یک برد اصلی رایانه21-2 شکل

همانطور که در شکل فوق نمایان است بورد اصلی از قطعات زیر تشکیل شده است که عبارتند 

 از:

1-1-1-  ZIF Socket   

 یدسوکت معموال با رنگ سف ین. ااست واحد پردازنده ی مرکزیمحل نصب  زیفسوکت 

 مشخص شده است. بورد اصلی یبر رو
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 بوردهای اصلی یمختلف دارند که بنا به نوع مدلشان، بر رو یها مدل ی مرکزیها پردازنده

 یگردند. همانگونه که در شکل مشاهده م ینصب م ،کنند یم یبانیپشتمدل که از آن نوع 

واحد پردازنده ی  یها یهکه پاهستند  یزیر یاربس یحفره ها یسوکت ها دارا ینا ،شود

 واحد پردازنده ی مرکزیو  وکتس ینتل. البته شرکت ایردگ یدرون آنها قرار م مرکزی

آن صاف است و  یرینندارد و سطح ز یهکرده است که پا یطراح «LGA 775»را با نام  یخاص

واحد  ینسوکت وجود دارد که باعث اتصال ب یبر رو ییها یهپا، یقبل یبرخالف سوکت ها

پردازنده ی  یها یهپا یدنکار باعث کمتر صدمه د ینشود. ا یو سوکت م پردازنده مرکزی

 است. دهشده و احتمال کج شدن آن را به صفر رسان مرکزی

1-1-1-  RAM Slot 

داشتن  نگهی  یفهوظ سالت، با دو عدد چفت در کنار خوداِ ین. ااست رَم حافظه ی نصب محل

ی باشند و مشخصه  یم «DDR»و  «SD»دو مدل  یدارا یزم ها نرَ امروزه را بر عهده دارد. رَم

وجود  یارش یکم رد رَوب یاگر بر رو آن قرار دارد. یکه بر رواست  یاریآنها ش یظاهر

بورد  .خواهد بود «SD» یعنیتر یمیاز نوع قد ینصورتایراست در غ «DDR»م از نوع داشت رَ

 یم یبانیم خاص خود را پشتمتفاوت است و هر کدام رَ  یزنرَم دو نوع  ینمخصوص ا اصلی

 یم یبانیپشت «DDR»نوع  یم هاموجود از رَ بورد های اصلیکند. الزم به ذکر است که تمام 

م ها رَ سالتا بورد اصلیم است. اگر در رَ ی، رنگ متفاوت اسالت هایگرمهم د نکته کنند.

 3اوری دوکانالهفنّاز  بورد اصلی ینمفهوم است که ا یندو رنگ متفاوت باشند به ا یدارا

 کند. یم یبانیپشت

1-1-1-  Power Connector  

به  منبع تغذیهولتاژ، از  اتصال دهنده یمشخص است دو عدد  21-2که در شکل  همانگونه

 یگریشکل و د یلبزرگ و مستط یکی اتصال دهنده هادو  ینشود. ا یمتصل م بورد اصلی

                                                      
1 Dual Channel  

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی پزشکی                                                          521

 

اتصال دو  ینای  یفهوظ (.بورد اصلیولت  32 اتصال دهنده ی) باشدیکوچک و مربع شکل م

 است. بورد اصلیبه  منبع تغذیهولتاژ از انتقال  دهنده ی

1-1-1-  IDE 

اتصال رنگ متفاوت  ید. توجه کنسی دی رام استو  3دیتاهاردقسمت محل نصب کابل  این

 یستمس یو اکثرا هارد اصل یبه رنگ آب «IDE1» معموال باشد.ینوع آن می نشان دهنده  دهنده،

، سی 1دی وی دی درایو، 2یترمانند را یلیجهت نصب وسا «IDE2» کنند و یرا به آن وصل م

 رود.  یبکار م یرهو غ 1دی درایو

1-1-9-  Floppy 

 یرا فراهم م بورد اصلیو  یفالپدرایو کابل مخصوص، اتصال  یلهکه بوس یب فالپنص محل

 کند.

1-1-1-  AGP Slot 

 سالتاِ یدارا بوردهای اصلی به بورد اصلی است. اکثر گرافیک یا ویدیونصب کارت  محل

«AGP» بنام  یتسالاِ ید،جدبوردهای اصلی در  هستند اما«PCI Express»  برده شده است بهره

 .داراسترا  یسرعت و امکانات بهترقابلیت افزایش که 

1-1-1-  PCI Slot 

مانند کارت مودم،  5پی سی آی یجمتداول و را یها کارت یریقرارگها محل سالت اِ این

 هستند. یبلق یناز ا یو موارد 2تی وی، کارت 1کارت کپچر

                                                      
1 Data Hard  
2 Writer 
3 DVD Dive 
4 CD Dirve 
5 PCI 
6 Capture Card 
7 TV Card 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 521ساختمان رایانه                                                                                 فصل دوم: 

 

1-1-1-  SATA Connector 

انتقال اطالعات و  یسرعت باال. ندهست معروف اتصال دهنده های ساتابه  اتصال دهنده ها این

همانطور که . استها « IDE»ها و سوکت ها از محاسن آن نسبت به  نوع کابل ینحجم کمتر ا

و دو عدد  ساتاعدد سوکت از نوع  ود یدارا بورد اصلی ینا ،مشخص است 21-2در شکل 

کرده و آدرس  یبانیرا پشت دستگاهتواند تا شش عدد  یاست و م «IDE»هم سوکت متداول 

 کند. یده

1-1-9-  Chipset 

قطعه را بتوان قلب  ینا ید. شااستآن  یپسِتچ بورد اصلیهر  یقسمت ها یناز مهمتر یکی

 .استقطعه  ینای بر عهده  بورد اصلی ی.کنترل تمام قطعات موجود بر رویدنام بورد اصلی

1-1-10- Battery Backup 

مربوط به نحوه بوت شدن، فرکانس  یمات، تنظبایوس رمز عبور، ساعت، یخمانند تار اطالعاتی

گردد،  یم یمتنظ بورد اصلی ی بایوسکه در برنامه  یلقب یناز ا یم و مواردپردازنده و رَ

 ینا یهتغذی  یفهوظ بورد اصلی یشود. باطر یم یرهذخ 3سی موس رَم بنام یدر قسمت یهمگ

 یگرو د رمز عبورو زمان و  یخ، تاریاست که با برداشتن باطر یلدل ینبه هم را دارد. آی سی

 .یزدر یبهم م بایوس یماتتنظ

1-1-11- USB Port 

جلو  یها یو اِس بیبه  یسک یها کابلی  یلهبوسهستند و  معروف یو اِس بیبنام  درگاه ها این

که در بخش مربوط به اتصال دهنده های رایانه همه  توان از آنها استفاده کرد یمتصل شده و م

 ی این درگاه های زیر شرح داده شده اند.

Rear Panel, PS/2 Mouse, Keyboard, Serial Port, Parallel Port, Speaker, Audio, 

Microphone, SPDIF in, SPFIF out 

                                                      
1 CMOS RAM 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی پزشکی                                                          521

 

مانند خازن،  یکیاز قطعات الکترون یا شامل مجموعه بورد اصلی یساختار ظاهربطور کلی 

 یکیرد الکترونوب یک یاست که رو هاییی و ورود سی یآ یود،مقاومت، د یستور،ترانز

بورد صفحه  یروگیرند. ی از چوب قرار م یدرصد کم و یلیسیماز جنس س یهبزرگ چند ال

ی که همه قطعات را به هم متصل م شودی م مشاهدهمتفاوت  یها خط به رنگ ینچند اصلی

 یربنای، زبورد اصلی رایانه ها، کل گفته می شود. برای 3باسدر اصطالح و به آنها  سازد

 1آ تی ایکس و 2اِن اِل ایکس یها در طرحی آن شکل و اندازه و  اطالعات و قدرت است

 است.  تریج را یشترب یمکه دوّ عرضه می شود

 ید،صفحه کل ی،کمک هاییسک است که د I/O سوپرکنترلگر ، بورد اصلی یها از تراشه یکی

ه ب I/Oسوپر کنترلگر  ه ی. به تراشکندی و چاپگر را کنترل م یالسر یها و قسمت موشواره

می  بورد اصلیت سِ یپچ و 5یو پل جنوب 1یپل شمال یها به نام یگرد یدو تراشه  یعالوه 

 یباتر یک، بورد اصلی روی. است بوردهای اصلی یسهجهت مقا یخوب یاربس یکه مبنا یندگو

ی و محاسبه  ینگهدار یبرااست تا  بورد یهتغذ آن یفهوظکه  وجود داردیوس با یبه نام باتر

 . درست عمل نماید ،خاموش است یستمکه س یدر مدتیستم س یخزمان و تار

 یوجود دارد که اطالعات فن سی موس به نام یمحدود و فقط خواندن یاحافظه بورد اصلیدر 

 یستمدر هنگام بوت شدن س .ه می داردرا در خود نگ رایانه یکیو الکترون یسخت افزار یاجزا

 یاجزا یتا تمام دهدی م یستمبه س رایانهالزم را درباره  فنّیو  یاتیاطالعات ح ،حافظه ینا

 .شناخته و هماهنگ شوند یبدرست یسخت افزار

 

                                                      
1 Bus 
2 NLX 
3 ATX 
4 North Bridge 
5 South Bridge 
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 1اتصال دهنده ها -1-1

اوری های اتصال دهنده که به دو نوع خروجی با استفاده از فنّ -ی ابزار و دستگاه های ورود

 درگاه و گذرگاه تقسیم می شوند به رایانه و قطعات آن مرتبط و متصل می شوند.

 

 اتصال دهنده های رایانه: نمایی از 25-2شکل

تغذیه برق متناوب شهر را دریافت کرده و  منبعیه رایانه: منبع تغذ یها الف( اتصال دهنده

ولتاژهای مورد نیاز را برای قسمت های مختلف رایانه تولید می  یمبه برق مستق یلپس از تبد

 یبرا یپین 21 دهنده یاتصال کند. ولتاژهای ارسالی از منبع تغذیه به برد اصلی از طریق یک 

. امروزه دیگر از یابد یانتقال م یدجد یاصل یبردها یبرا ینپ 21و  یمیقد یاصل یبردها

اتصال ردهای اصلی جدید عالوه بر واستفاده نمی شود و ب «AT»ی تغذیه اتصال دهنده های

 هستند. اضافی برای تأمین بهتر برق مورد نیاز اتصال دهنده یدارای یک یا دو  «ATX» دهنده

برای روشن و خاموش  هایی سوئیچ یکیس دارا هریس رایانه: ک ب( اتصال دهنده های

کردن و یا راه اندازی مجدد و چراغ هایی برای نمایش گزارش کارهای خاص مانند عملکرد 

رد اصلی وخاص روی ب اتصال دهنده ایدیسک سخت است. متناسب با هر کلید یا هر چراغ، 

 می دهد. نجامخاصی را ا عملوجود دارد که با اتصال به اجزای متناسب روی کیس، 

 بلندگوهای داخلی سیستم به آن وصل می شوند.: بلندگو یاتصال دهنده پ( 

                                                      
1 Connectors 
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راه اندازی مجدد  ی هکه وظیف تنظیم مجددکلید : 1ی تنظیم مجدد هدهند ت( اتصال

 سیستم را دارد به آن وصل می شود.

یا روشن و خاموش سیستم به و  یا منبع تغذیه پاور کلید (:On / Off) یدهنده  تصالث( ا

 آن وصل می شود.

کیس برای نشان دادن روشن  مقابل اِل ای دیچراغ : 1ی پاور اِل ای دیدهنده  ج( اتصال

 یا خاموش بودن سیستم به آن وصل می شود.

کیس برای نشان دادن  مقابل ای دیاِل چراغ : 1ِِچ دی دی اِل ای دی یادهنده  د( اتصال

 فعالیت دیسک سخت به آن وصل می شود.

اصلی دارد و اجزای رایانه از قبیل  یمعماری چند تراشه  اینی: و جنوب یشمال یها پلذ( 

های جانبی به آنها وصل هستند. در زیر شرح این  دستگاه اصلی و تمامی یپردازنده، حافظه 

 ها آورده شده است: تراشه

 : پل شمالی یتراشه ( 3

نهان(، شکاف ی پ اصلی و حافظه یهای سیستم )حافظه  تراشه ارتباط بین پردازنده، حافظه این

 را کنترل می کند. های کارت گرافیک

 : پل جنوبی یتراشه ( 2

آی  و ساتا رهایگتراشه ارتباط بین تمام دستگاه های ورودی و خروجی را از طریق کنترل این

 کنترل می کند.فایروایرو  پی سی آی ، گذرگاه هاییو اِس بیای ، درگاه ه1دی ای

                                                      
1 Reset 
2 Power LED 
3 HDD LED 
4 IDE 
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 گذرگاه  -1-1-1

ها را به آدرس یا مکان تعریف  دهد و داده گذرگاه مسیری است که اطالعات را انتقال می

است که اطالعات همانند  ن. یک گذرگاه درواقع همانند یک خیاباهدایت می کندشده 

واقع یک مسیر عمومی است که داده ها خط حامل در.گذرگاه یا کند آن گذر می از لاتومبی

قسمت های دیگر یک  میانمدارهای الکتریکی ی این مسیر بوسیله  .یابنداز روی آن انتقال می 

رایانه ارتباط برقرار می کنند. این مقدار داده ها می توانند بصورت همزمان از گذرگاه ها عبور 

 د:گذرگاه اصلی در رایانه ها وجود دار 1معمول . بطور استکنند و مقدار آنها بر حسب بیت 

 گذرگاه پردازنده الف(

 گذرگاه حافظهب( 

 گذرگاه آدرسپ( 

 خروجی -ی گذرگاه ورودت( 

 درگاه  -1-1-1

 یع ترینهستند چرا که اگر سر یاتیمهم و ح یانهبه اندازه خود را یانهدر را یارتباط یدرگاه ها

 یانهرا تخته سنگ ندارد. یکبا  یتفاوت ،ارتباط با اطراف نداشته باشد یبرا یهم راه دنیا یانهرا

 یم یزیکارت پانچ ها برنامه ر یقراه تماس با خارج داشتند. آنها از طر یکتنها  یهاول یها

 پدر، یتوان گفت: دستگاه کارت پانچ به نوع یپس م ،دادند یشدند و از همان راه پاسخ م

و  یق ترطور کنترل دق ینبه تبادل اطالعات و هم یازست. رفته رفته نا یا یانهرا یتمام درگاه ها

 یهادرگاه که با  ینا ای. بریایندمشابه بوجود ب ییهادرگاه ها موجب شد تا  یستمتر س الفعّ

را  درگاهاز انواع مختلف  یتا تعداد یندازیدب یسبه پشت ک ینگاهید آشنا شو یشترخود ب یانهرا

 یزن یانهرا یسک مقابلشود در  یاز موارد مشابه همان درگاه ها را م یالبته در بعض یدمشاهده کن

ی دستگاه های وروداتصال  یبرا یانه ایرا یهااز درگاه یامجموعه یدارا یانهمشاهده کرد. را
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است. از  یانهبه را یخارج یها دستگاه یگرو دید صفحه کل یا یشگرپو یکمانند خروجی  -

 یداست و از د لکابل متص یاو  یزاتاز تجه بخش یک یدرگاه بر رو کی یزیکیف یدد

 است. ها  دستگاه ینب یگنالکننده انتقال س یتهدایکی الکترون

 که عبارتند از: وجود دارد رایانه ای یها یستممتفاوت در سدرگاه نوع  سه

موجود در  یسوکت ها رایانه:ورود و خروج اطالعات به  یبرا یسخت افزار ییمجرا .3

بشمار  درگاه هااز  یشوند نمونه ا یبه آنها متصل م یجانب یلکه وسا رایانه یسپشت ک

 روند. یم

: 2و یو دی پی 3تی سی پی / آی پی بر یمبتن یدر شبکه ها یارتباط منطق یک یانینقطه پا .2

شوند و بر خالف  یاستفاده م یاارتباطات شبکه یافزارها برا در نرم درگاه هانوع  ینا

 یانتزاع یمیکنند و مفاه یرا اشغال نم مشاهدهو قابل  یزیکیف یمکان، آنها اول یفتعر

 .هستند

 یگر:فرم د فرم به نرم افزار قابل اجرا در پلت پلت یکنرم افزار قابل اجرا در  یک یلتبد .1

سیستم را در قابل اج یبه نرم افزار سیستم عامل ویندوزنرم افزار قابل اجرا در  یک یلتبد

 .عامل مکینتاش

 شوند: یم یبند یمتقس یالو سر یبه دو دسته مواز یبند طبقه یکدر  درگاه ها

 الف( درگاه موازی

و نوع  ینپ 25 یاست که دارا رایانه یسموجود در پشت ک درگاه هایاز  یکی یمواز درگاه

 یمورد استفاده قرار م چابگر یرنظ یجانب یلاتصال وسا یباشد و برا یم اتصال دهنده ی ماده

 یناتصال به ا یو برا استداده را بطور همزمان دارا  یتب 8انتقال  قابلیت درگاه ین. ایردگ

                                                      
1 TCP/IP 
2 UDP 
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 درگاهبرابر  8شود. سرعت انتقال داده در آن  یاستفاده م ینیپ 25 اتصال دهنده یاز  درگاه

 یاعتماد کمتر یتمتر قابل 1از  یشتردر فواصل ب درگاه ین. انتقال اطالعات توسط ااست یالسر

 یا چابگر یکاطالعات را به  یشخص رایانه یاست. وقت 3یندرگاه اِل پی تیا یگردارد. نام د

است که  امعن ینبدارسال می کند  کنند،ی استفاده م یمواز درگاهکه از  دیگری یها دستگاه

فرستاده  یکدیگربا  یبطور مواز یتب 8 ینکه اارسال کرده زمان  یکاز اطالعات را در  یتب 8

 یهاطالعات را در هر ثان یتبایلوک 311تا  51ارسال  ییتوانا یمواز درگاه یک. شوندی م

 .ستدارا

 ب( درگاه سریال

 موشواره یرنظ یلیاتصال وسا یداده در هر لحظه را دارد. برا یتب یکانتقال  قابلیت درگاه این

« RS-232»نوع  اتصال دهنده هایاز  یالسر درگاه هایثر شود. اک یاستفاده م رایانهبه  مودمو 

 کام دو، کام یک یها است که با نام 2درگاه، کام ینا یگرکنند. نام د یاستفاده م «RS-422» یا

صورت کانال  یک یقاطالعات تنها از طر یتبه ب یتب یمبادله  شوند. یو مانند آن شناخته م

مانند  یلاتصال وسا ینام برا ینبه همیند که درگاهی گو یم یالارتباط سر می گیرد که به آن

 رود. یبکار م و موشواره مودم

 پ( درگاه فایروایر 

 درگاه ین. ااسترا دارا  Mbps 811تا  111انتقال داده تا سرعت ییتوانا یالسر درگاه این

 شرکت یرسا یول یدگرد یمعرف «Firewire»ابداع و بکار گرفته شد و با نام  شرکت اَپلتوسط 

 11اتصال به  درگاه مذکور قابلیتبرند. هر  یبکار م یگرید یها خود را با نام ها محصوالت

برد  یداده بهره م یاز انتقال مواز درگاه ینرا دارد. عالوه بر سرعت باال ا یگرد یخارج دستگاه

از  یادیبه انتقال حجم ز نیازکه  ییها دستگاه یآل برا یدها درگاهرا به  درگاه ینا یجهدر نت

                                                      
1 LPT 
2 COM 
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و  یمعمول یلمبرداریف یها یندورب ی،حرفه ا یجیتالد یها یندوربیر دارند نظ و زمانداده 

 یمتق یدارد ول ییو سرعت باال یریانعطاف پذ درگاه ینا اگرچه کند. یم یلتبد تلویزیون

 قابل توجه است. یزآن ن

 

 : نمایی از درگاه های مختلف رایانه21-2شکل
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 انواع درگاه ها  -1-1-1

 1الف( درگاه های پنل پشتی

 یو خروج یورود یهارا به دستگاه بورد اصلیهستند که  ییها رابطدرگاه های پنل پشتی 

در دو گروه  توانیمختلف م بورد های اصلیرا در  درگاه ها ینا یطور کلب .کنندیمتصل م

 کرد: بندی یممختلف تقس

بوردهای  ینا یپشت هستند: پنلآنبورد  یکیگراف یها پردازنده دارایکه  . بوردهای اصلی3

فاقد  1اِچ دی اِم آیو  1، دی ساب2درگاه های دی وی آیبودن  یرجاگ یلمعموال به دل اصلی

 درگاه هایدو مدل از  28-2و  22-2 یهاشکلدر هستند.  یالو سر موازیمانند  درگاه هایی

 .ستداده شده ارا نشان  بوردهای اصلی ینا

 

 آنبورد یکبا کارت گراف بورد اصلی: 22-2 شکل

دو  یجبطور را بوردها ینا : درآنبورد هستند یکیگراف یهاکه فاقد پردازنده . بوردهای اصلی2

 یامصارف چندرسانه یشترکه ب گرانبها یها مدل در .شودی م یافت از درگاه هامختلف  ینشچ

 فایروایر درگاه یکو  یو اِس بی درگاه یادیشبکه به همراه تعداد ز درگاهدارند، معموال از دو 

                                                      
1 Rear Panel 
2 DVI 
3 D-Sub 
4 HDMI 
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یدهای پاک کننده ی و کل 3درگاه های ساتای خارجیها،  از مدل یدر برخ یا شودی استفاده م

 .شود یمشاهده م یزن 2سی موس

شبکه استفاده شده و  درگاه یکمعموال فقط از  یینپا یمتمتوسط و ق یمتق یها مدل در

 .یستن یخبر یزن فایروایر درگاهاز  یکمتر شده و گاه یزن یو ِاس بی درگاه هایتعداد 

 

 یدر پنل پشت یدپاک کننده ی سی موسبا کل بورد اصلی: 28-2 شکل

 1ب( درگاه پی اِس تو

و استاندارد شده است. انتقال  یطراح آی بی اِم یتوسط کمپانمیالدی  3382در سال  درگاه این

 یلوهرتزک 31 یال 31و با فرکانس  یالصورت سره ب ینپ شش یقاز طر درگاه یناطالعات در ا

 .گیردیانجام م

                                                      
1 External SATA 
2 Clear Cmos 
3 PS/2 
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 PS/2درگاه از  یی: نما23-2 شکل

 اند:شده یطراح یرمنظور زه ب درگاه ینموجود در ا هاییناز پ هریک

3. +DATA رود.ی انتقال اطالعات بکار م یبرا ینپ ین: ا 

 ال: رزرو شدهصبدون ات .2

1. GND .برای زمین بکار می رود : 

1. VCC بکار  اتصال دهنده ینمتصل به ا دستگاهی  یهتغذ یکه برا ولت +5 یه: ولتاژ تغذ

 .برده می شود

5. CLK و دستگاه متصل  بورد اصلی ینکه نرخ سرعت انتقال اطالعات ب 3ِکالک یگنال: س

 .کندیم یینشده را تع

 ل: رزرو شدهابدون اتص .1

بوردهای در  شده واستفاده  موشوارهو  صفحه کلیداتصال  یدر حال حاضر برا درگاه ینا از

و سبز مشاهده  یو بصورت استاندارد با دو رنگ ارغوان پی ِاس تو درگاهمعموال دو  کنونی

البته است  موشوارهل اتصا یو رنگ سبز برا صفحه کلیداتصال  یبرا ی. رنگ ارغوانشوندیم

                                                      
1 Clock 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی پزشکی                                                          521

 

 بوردهای اصلیاز  یسبز رنگ در برخ درگاه، یو اِس بی موشواره هایشدن  یرفراگ یلبه دل

اتصال  یموجود برا پی اِس تو درگاهها تک مدل یدر برخ ین. همچنشودیمشاهده نم یدجد

 یمهسبز و ن یمهحالت با دو رنگ ن ینشده است که در ا سازیینههر دو دستگاه نام برده به

 .شودیمشاهده م یارغوان

 1پ( درگاه وی جی آ

 3382که در سال  شودیمحسوب م دی سابخانواده  درگاه های یرمجموعهاز ز درگاه این

 یها نظر از کارت و استاندارد شده است. صرف یطراح آی بی ِام یتوسط کمپانمیالدی 

 یکگراف بوردهای اصلیفقط در  شود یم یدهنام «DE-15»که  ینپ 35 درگاه ینا یکی،گراف

 .داردآنبورد 

و  «RGB » ،«Mini Sub D15» اتصال دهنده یچون  یگرید یها با نام وی جی آ درگاه

«Mini D15» شودیم یمعرف یزن. 

 

 درگاه وی جی آاز  یی: نما11-2 شکل

( و یآب-سبز-)قرمز یرنگ اصل 1 های یگنالکه متشکل از س «RGB»اطالعات آنالوگ  انتقال

 این .گیردیصورت م DDC2»2» است، توسط پروتکل یو عمود یسنکرون افق های یگنالس

 یها به دستگاه یکیکارت گراف یآنالوگ از خروج یدیوییو یها انتقال داده یبرا درگاه

                                                      
1 VGA 
2 Display Data Channel 
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 اِچ دی تی ویو غیره کاربردها، انواع مختلف پروژکتور یدیوو نمایشگرها،انواع  یرنظ یبصر

 .دارد

 1درگاه دی وی آیت( 

 یافزارتوسط گروه سازنده مطرح قطعات سختمیالدی  3333در سال دی وی آی  درگاه

«DDWG»2 فقط در  وی جی آ درگاهمانند  یزن درگاه این و استاندارد شده است. یطراح

که آنالوگ است،  درگاه وی جی آآنبورد وجود دارد و برخالف  یکگراف بوردهای اصلی

اطالعات را از  TMDS»1» با استفاده از پروتکل پرسرعت یالبوده و بصورت سر یجیتالد

 یرباال نظ یرتصو یفیتبا ک یجیتالد یبصر های هبه دستگا یکگراف یها کارت یخروج

 .کندمی یجیتال و غیره ارسالد یپروژکتورها یدیوو دی،یسال نمایشگرهای

 

 DVI درگاه های: انواع 13-2 شکل

                                                      
1 Digital Visual Interface (DVI) 
2 Digital Display Working Group 
3 Transition Minimized Differential Signaling 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی پزشکی                                                          512

 

در  دی وی آیرزولوشن  بیشترین دارد. 2دوپیوندی و 3ی تک پیوندی دو نوع عمده درگاه این

ه ب یعنیهرتز(  11است )در حالت استاندارد  یکسلمگاپ 2325معادل تک پیوندی حالت 

 این هرتز کار کند. 11و فرکانس  3321 * 3211در رزولوشن  تواندیم یصورت کاربرد

هرتز  11حداکثر رزولوشن آن در فرکانس  یعنی شود،یدو برابر م دوپیوندیمقدار در حالت 

 .رسد یم 2511*  3111به 

 سه گونه مختلف دارد: دی وی آی درگاه

DVI-D یجیتالفقط د ی= خروج 

DVI-A فقط آنالوگ ی= خروج 

DVI-I یجیتالهم آنالوگ و هم د ی= خروج 

 1ث( درگاه اِچ دی اِم آی

 یک،پاناسون یتاچی،مطرح ه یکمپان ینتوسط چندمیالدی  2112در سال درگاه اِچ دی اِم آی 

انتقال صدا و  ین،پ 33 درگاه دارای این و استاندارد شده است. یطراح یباو توش یلیپسف ی،سون

، کنسول «BluRay Player» یرنظ یبصر یسمع یهاو فشرده نشده را از دستگاه یجیتالد یرتصو

اِچ و  اِل سی دی نمایشگرهای و غیره به یشخص ی رایانه ،«XBOX 360»و  «PS3»مانند  یباز

 .سازدیم ریسّممکن م یفیتک ینبا بهتر دی تی وی

                                                      
1 Single link 
2 Dual link 
3 High-Definition Multimedia Interface (HDMI) 
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 HDMI نمایی از درگاه: 12-2 شکل

 شودیم یافتآنبورد  یکیگراف بوردهای اصلیفقط در  دی وی آی درگاهمانند  یزن درگاه این

از  یکی. کندیاطالعات را جابجا م «TMDS»با استفاده از پروتکل پرسرعت آن و همانند 

 یزصدا را ن اِچ دی اِم آی درگاهاست که  ینا دی وی آیبا  اِچ دی اِم آی یاصل یها تفاوت

 است. 1131*  2311معادل  اِچ دی اِم آی ولوشنرز یشترین. بکندیمنتقل م یرهمزمان با تصو

 1ج( درگاه اِس پی دیف

همانطور شده است.  یو معرف یطراح یلپسو ف یسون های یتوسط کمپاناِس پی دیف  درگاه

 شود،یم ئهارا بوردهای اصلی یو آنالوگ در خروج یجیتالد قالبصدا به دو که گفته شد 

 با دستگاه 1هم محور یا کواکسیال و 2درگاه نوریدو نوع ی صدا بواسطه  یجیتالد یخروج

که  یدستگاه یناست بنابرا یجیتالید درگاه ینا یپروتکل ارتباط مربوطه در ارتباط است. یها

 یگنالس ینداشته باشد تا ا یزن 1یپ کُدکچ یک یددارد با یرا بصورت ورود اتصال دهنده ینا

 هایفایر یتوسط آمپل یتقابل تقو یصدا یگنالبه س 5به آنالوگ یجیتالد یلتبد یپرا توسط چ

 .کند دیلمرسوم تب

                                                      
1 Sony Philips Digital Interface (SPDIF) 
2 Optical 
3 Coaxial 
4 Codec 
5 DAC 
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 اِس پی دیف نمایی از درگاه: 11-2 شکل

 یپرا قبل از ورود به چ یجیتالد یصدا یگنالاست که س یندر ا درگاه ها ینا یاصل مزیت

فوق  های یستمکه س یتا کاربران دهدیکاربر قرار م یار، در اختبورد اصلیموجود در  کُدک

 یصدا یاحرفه های یستمپخش صدا لذت ببرند. س یفیتک یتصدا دارند از نها یاحرفه

اتصال  این و غیره از Dolby Pro Logic بلندگوهایو  یخانگ سینمایمانند انواع  یجیتالد

 برخوردارند. دهنده ها

 1چ( درگاه یو اِس بی

 یافزارو نرم یافزارمطرح سخت یکمپان ینتوسط چندمیالدی  3331در سال  درگاه یو اِس بی

در  درگاه یو اِس بی. گردیدو استاندارد  ام و غیره طراحیبییآ یکروسافت،ما ینتل،مانند ا

 است.  یشخص رایانه هایدر  درگاه ینحال حاضر پرکاربردتر

                                                      
1 USB 
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 یو ِاس بی نمایی از درگاه: 11-2 شکل

، یجیتالید ین هایدورب صفحه کلیدها،، موشواره ها یرنظ یو خروج یورود یها انواع دستگاه

 این و غیره بواسطه ی 3دیسک های سخت خارجی چابگرها،، پویشگرها، فلش های حافظه

 و +5) جانبی های یندارد که پ ینپ 1 درگاه این .شوندیمتصل م یشخص رایانه هایبه  درگاه

 یگرد ینرا بر عهده دارند و دو پ درگاه یندستگاه متصل شده به ا یهتغذی  یفهوظولت، ( -5

(D و +D- کار انتقال اطالعات )به شکل  درگاه یناطالعات در ا انتقال .را انجام می دهد

 است: یرمختلف به شرح ز یها در نسخه درگاه ینباند ا یو حداکثر پهنا گیردیانجام م یالسر

USB 1.0 = 1.5 Mbit/s 

USB 1.1 = 12 Mbit/s 

USB 2.0 = 480 Mbit/s 

USB 3.0 = 5000 Mbit/s 

 1ح( درگاه لَن

توسط میالدی  3325تا  3321 یها در سال شود،یم یدهنام یزن 3درگاه اِترنتکه لَن  درگاه

 ینترو استاندارد شده است و در حال حاضر پرمصرف یطراح «Xerox PARC» یکمپان

 )شبکه( است. یکدیگربه  رایانهاتصال چند  درگاه

                                                      
1 External Hard Disc 
2 LAN 
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 شبکه نمایی از درگاه لَن یا: 15-2 شکل

بصورت  درگاه یناست و انتقال اطالعات در ا «8P/8C»درگاه های از خانواده  درگاه این

 .گیردیانجام م «IEEE 802.3»براساس پروتکل  یالسر

 31/311/3111سرعت سهبا  یشخص رایانه هایحال حاضر سرعت انتقال اطالعات در  در

Mbps سههر  ئه یارا یتقابل یکنون بوردهای اصلی یتمام یباکه تقریبطور شود،یعرضه م 

 یافت یکنون بوردهای اصلی یدر تمام یباتقر درگاه یندارند. ا درگاه یکسرعت را در قالب 

 بوردهای و در  درگاه یکو متوسط معموال  یمتارزان قی رده  بوردهایو در  شودیم

 درگاه ینااز جمله موارد استفاده  از .شودیمشاهده م درگاهمعموال دو  یمتق و گران ایحرفه

 یهااتصال انواع مودم ی،محل یهااتصال به شبکه یبرا یبه پل توانیم یشخص انه هاییرادر 

«ADSL» کرد و غیره اشاره. 

 1خ( درگاه فایروایر

 یشناخته م یزن «Lynx»و  «i.LINK » ،«IEEE 1394»همچون  یگرید یهام که با نا درگاه این

 یرنظ یگرد یکمپان ینو توسط چند یپل طراحاَ یتوسط کمپانمیالدی  3335در سال شود 

به  یزن درگاه ینواقع چند اسم بودن ااستاندارد شده است. در 1تگزاس اینسترومنت و سونی
                                                                                                                                  
1 Ethernet 
2 FireWire 
3 Texas Instruments 
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در  «i.LINK»با نام  سونی ی، در کمپانفایروایرپل با نام اَ یدر کمپان درگاه یناست. ا یلدل ینهم

 IEEE»با نام  یکنون بوردهای اصلیو در اغلب  «Lynx»با نام  تگزاس اینسترومنت یکمپان

 پروتکلی و بواسطه  یالصورت سره ب درگاه یناطالعات در ا. انتقال شودیشناخته م «1394

«ISOC »یطراح یرهمس 1و  یرهمس 1با دو استاندارد  یاز نظر ظاهر درگاه ین. اگیردیانجام م 

 کامال سازگارند. یکدیگربا  درگاهشده و هر دو 

 

 نمایی از درگاه فایروایر: 11-2 شکل

 از لحاظ سرعت تبادل اطالعات در دو کالس یکنون بوردهای اصلیدر  یروایرفا درگاه

 درگاه. شود یم یبندطبقه IEEE 1394a (400Mbpsو ) IEEE 1394b (800Mbps) مختلف

 بوردهای اصلیو معموال در  شود ینم یهتعب یمتق یینرده پا بوردهای اصلیمعموال در مذکور 

 شوند، یمتصل م درگاه ینکه به ا ییها . از جمله دستگاهشودیم یدهمتوسط به باال دی رده 

 ها، مودم یبرخ یجیتال،د یلمبرداریو ف یاسعکّ های وربین، داِچ دی تی ویبه انواع  توان یم

 .کرد و غیره اشاره یاحرفه چابگرهایو  پویشگرها یقابل حمل، برخ دیسک های سخت
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 1د( درگاه موازی یا پارالل

شناخته  یزن «Printer Port»و  «LPT» ،«DB-25»مانند  یگرید یها که به نام ینیپ 25 درگاه این

 یتوسط کمپانمیالدی  3321است و در سال  2دی ساب ی درگاه هایاز خانواده  شود، یم

«Centronics Data Computer» و استاندارد شده است. یطراح 

انجام  «IEEE 1284»و براساس استاندارد  یبصورت مواز درگاه یناطالعات در ا انتقال

به آن  یلدل ینو به هم شد یاستفاده م اتصال چابگر یبرا یشترب درگاه یندر گذشته از ا .شودیم

دارد،  اییدهعد یدر حال حاضر مصارف صنعت درگاه ین. اگویندیم یزن چابگر یا پرینتر درگاه

کنترل  یها انواع دستگاه یتورینگ، قسمت مان1ی پی اِل سیها از دستگاه یبرخ نمونه یبرا

استفاده  رایانهاتصال به  یبرا درگاه یناز ا یکروکنترلرهاها و انواع م و هشدار دهنده یصنعت

 .کنندیم

 

 LPTنمایی از درگاه پارالل یا : 12-2 شکل

 1ذ( درگاه کام

، «CEA»یکایی نظیر آمر یکمپان ینتوسط چندمیالدی  3313در سال  ینیپ 3 درگاه این

«ECA » ،«GEIA » ،«JEDEC»  و«TIA» بنام درگاه ینو استاندارد شده است. ا یطراح «DE-

 .شود یمحسوب م دی ساب ی خانواده ءمعروف است و جز یزن «9

                                                      
1 Parallel 
2 D-Sub 
3 PLC 
4 COM 
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 نمایی از درگاه کام: 18-2 شکل

 .گیردیصورت م «RS-232»و براساس استاندارد  یالبصورت سر درگاه یناطالعات در ا انتقال

و  شود ینم یهتعب بوردهای اصلیاز  یاریپارالل در بس درگاهمانند  یزن درگاه ینحال حاضر ا در

متصل  درگاه ینکه به ا ییها آن شده است. از جمله دستگاه یگزینجا درگاه یو اِس بی

 از و کرد و غیره اشاره موشواره چابگر، یمی،قد خارجی یها مودم یبه برخ توان یم شوند،یم

و  3ای تو پی رامو  یکروکنترلرم برنامه دهنده هاین به انواع توا یآن م صنعتی مصارف

 نام برد. و هشدار دهنده یکنترل صنعت یها ارتباط انواع دستگاه یبرقرار یبرا یپل ینهمچن

 1ر( درگاه ساتای خارجی

 ساتا درگاه یافتهتکامل ی واقع نمونه در شود،یم یدهنام یزن 1«ای ساتا»ی که گاه درگاه این

کابل و  یکیالکتر یطدر مشخصات و شرا یبا اعمال اصالحاتمیالدی  2111است که در سال 

مطرح  یکمپان ینکه متشکل از چند IO-SATA»1»المللی ینتوسط سازمان ب اتصال دهنده

و  یاست، طراح 2یجیتالد سترنو وِ 1گیت ی، س5لدِ ینتل،ا یتاچی،ه یرافزار نظسختی سازنده 

 استاندارد شده است. 

                                                      
1 EEPROM 
2 External SATA 
3 eSATA 
4 Serial ATA International Organization 
5 Dell 
6 CGate 
7 Western Digital 
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 : نمایی از درگاه ای ساتا13-2 شکل

به موارد  توانیماست  انجام شده ای ساتا یاستانداردساز یکه برا یمحور ییراتجمله تغ از

 :کرد شارها یرز

 میلی  111-111 ی ارسال اطالعات از دامنه یکیالکتر یلحداقل پتانسی محدوده  ییرتغ

 میلی ولت. 111-511 ی به دامنه ولت

 میلی  111-125 ی اطالعات از دامنه یافتدر یکیالکتر یلحداقل پتانسی محدوده  ییرتغ

 میلی ولت. 111-211 ی به دامنه ولت

 متر 2متر به  3حداکثر طول کابل از  ییرتغ. 

 یبرا درگاهای ساتاو  اتصال دهندهبکار رفته در  یدر نوع پوشش حفاظت یادیبن ییراتتغ 

 .یزحداکثر کاهش نو

 سازیرهذخ یها به انواع دستگاه توانیم شوند،یمتصل م درگاه ینکه به ا ییها جمله دستگاه از

 .کرد و غیره اشاره ینور یوهایپرتابل، درا دیسک سختمانند 

 1س( درگاه صوتی یا اودیو

 ئهارا بوردهای اصلی یو آنالوگ در خروج یجیتالد قالبشد، صدا با دو  قبالگفتهکه  همانطور

اتصال  1کاناله ) 233در دو مدل  I/O اتصال دهنده های صوتی یقآنالوگ از طر قالب. شودیم

یپ صوتی واقع با توجه به مدل چ. درشودی( عرضه ماتصال دهنده 1کاناله ) 533( و دهنده
                                                      
1 Audio 
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بورد  یدر پنل پشت اتصال دهندهدو نوع  ین، ااست شده یهتعب بوردهای اصلیدر  که 3کُدک

 شوند.یم یدهنام «Audio Jacks»اصطالحا  اتصال دهنده ها ین. اشوندیم یهتعب اصلی

 یزمتما یکدیگرمختلف از  یها با رنگ درگاه ها ینامشخص است که  11-2شکلدر 

 یکروسافتو ما ینتلا یتوسط دو کمپانمیالدی  3333در سال  یبند رنگ ین. اشوندیم

 های یتهستند و در وضع ریزی که قابل برنامه توضع شده اس PC99براساس استاندارد 

 دهند.یاز خود نشان م یمختلف عملکرد متفاوت

 

 صدا هکانال ی شش: خروج11-2 شکل

 نرم افزار -1

و مرحله به مرحله است که هدف  یقدق یها از دستورالعمل یا برنامه مجموعه یاافزار نرم

معنا بکار  ینا واژه را به ینامیالدی  3358در سال  2یبار توک یناول .کنندی را دنبال م یخاص

 کرد: یمبه دو دسته بزرگ تقس توانیرا م یانهرا یافزارها نرم است. برده

                                                      
1 Audio Codec 
2 John Tukey 
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 3یستمافزار سمنر  الف(

 2یافزار کاربردنرم ب( 

مفصال به آن  1کاربر هستندکه در فصل مورد استفاده  یهابرنامه ی،کاربرد یافزارهانرم

را برعهده  یانهرا یریتمدبرنامه هایی هستند که  یستمی،س یافزارهاو نرمپرداخته خواهد شد 

 است. عاملیستم سآنها،  ینمهمترو از جمله  دارند

 سیستم عامل -1-1

صفحه ها، ها، چاپگر یسک، دیحافظه اصل یچند پردازنده، مقدار یکیااز  رایانه ای یستمس یک

شده  یلتشک یخروج - یورود یدستگاه ها یگرو د یشبکه ا ی، واسط هایشگرهانما ید،کل

 ییها هآورند. نوشتن برناممی را بوجود  یچیدهپ یستمس یک یکدیگراجزا در کنار  یناست. ا

، یدو کارآمد استفاده نما ینهبه یح،کرده و از آنها بطور صح یریتعناصر را مد ینا یکه تمام

نحوه کار دستگاه  یرنظ یمیمجبور باشد با مفاه یساست. اگر هر برنامه نو یمشکل یارکار بس

. داز برنامه ها هرگز نوشته نخواهد ش یاریگوناگون آشنا باشد، بس یخروج - یورود یها

که همه  گردیدسخت افزار  یرو ینرم افزار یهال یک یجادگسترده منجر به ا یتالش ها

 ینرم افزار یهال ینتر کند. به ا آسانرا  یسانده و کار برنامه نورا کنترل نمو یستمس یاجزا

 یاجرا م رایانهیک  یاست که بر رو یسیستم عامل مهمترین برنامه ا .یندگو یعامل م یستمس

 یستمس. درواقع نماید یدیگر را فراهم می هر نوع برنامه  یمنظور اجراه و امکانات الزم ب شود

منابع  یهکل یریتاست که مد یستمیبرنامه س ینتر یاساس «OS» یعامل با حروف اختصار

توانند بر  یم یکاربرد یسازد که برنامه ها یرا فراهم م یا ینهرا به عهده گرفته و زم یستمس

 . آن نوشته شوند یرو

                                                      
1 System Software 
2 Application Software 
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مانند دستگاه  یزیکیها و منابع ف یلمانند فا یبه باال، منابع منطق ییننگرش پا ل درعام یستمس

 یستمسی  یفه، وظییننگرش باال به پا در .کندیو کنترل م یریترا مد یانهرا یارسخت افز یها

را به کاربران ارائه کند تا آنها  یمجاز ینماش یافته یاتوسعه  ینماش یکاست که  ینعامل ا

 نشوند. یانهرا یسخت افزار یها یچیدگیپ یرو درگ یندنما یسیبتوانند آسان تر برنامه نو

 

 از محیط کاری سیستم های عامل رایانه ای : نمایی13-2 شکل

 :است یرعامل شامل موارد ز یستمس یفوظا یطور کلب

 آنها  اتالفاز  یریاز منابع و جلوگ ینهبه الف( استفاده

 منابع  یو آزاد ساز ب( تخصیص

 استفاده از منابع  یزمان بند پ(

 استفاده از منابع  یزانم یدارت( حساب
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 یتامن ث( ایجاد

 ها یندآفر مدیریت، حذف و ج( ایجاد

 آنها  یها و همگام سازیندآفر ینارتباط ب یها یسممکان چ( ایجاد

 ها و پوشه ها  یلفا ح( مدیریت

 یو جانب یاصل یحافظه ها خ( مدیریت

 ها یندآهم روند فر یو اجرا ییچندتا یامکان دسترس د( برقراری

 منابع یاشتراک گذار ذ( به

 یشخص هاییانه را یشترب یاست که بر رو یندوزعامل جهان، و یستمس ینپرمصرف تر امروزه

دنیا می توان به یونیکس، لینوکس، شبه معروف های عامل  یستمساز جمله  است.نصب شده 

یستا، ویندوز هفت و هشت، سیمبین، اندروید و غیره و ی، ویندوزپاکس یونیکس، ویندوز

 اشاره کرد.

 عامل یستمس انواع  -1-1-1

 عامل تک پردازنده الف( سیستم

پردازنده اجرا  یک ینسل چهارم هستند که بر رو یعامل ها یستمعامل ها س یستمنوع س این

 شوند. یم

 یعامل شبکه ا ب( سیستم

به عنوان  یینسطح پا یواسط شبکه و نرم افزار ها یعامل ها، از کنترل کننده ها یستمنوع س این

 یلبه فا یراه دور و دسترس یها یستمورود به س یبرا ییکنند و برنامه ها یگرداننده استفاده م

 شود. یاز راه دور در آنها بکار گرفته م
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 شده یععامل توز پ( سیستم

کنند اما  یم یتک پردازنده به کاربر معرف یعامل ها یستمعامل ها خود را مانند س یستمس این

 شوند. یپردازنده اجرا م یندر عمل از چند

 درنگ یعامل ب ت( سیستم

 هاییستم و س یعلم یزاتتجه ی،آالت صنعت ینکنترل ماش یعامل برا هاییستم نوع س ینا از

امکانات محدود در رابطه با بخش  یعامل بالدرنگ دارا یستمس یک. گرددیاستفاده م یصنعت

نوع  ینمهم ا یهااز بخش یکیمختص کاربران هستند.  یکاربرد یهارابط کاربر و برنامه

خاص در  یاتعمل یکاست که  یابگونه رایانه ایمنابع موجود  مدیریتعامل،  های یستمس

 ینکه ا ای استمنابع بگونه  یریتمد ینکهتر ا مهم. اجرا خواهند شد می بایست،که  نیزما

 .یردبگ یکسانیعمل در هر بار وقوع مقدار زمان 

. هسته شودی گفته مهسته  دهدی مهم آن را انجام م یفعامل که وظا یستمس یقسمت اصل به

 کاربران است.ا در حال اجر یرایانهاوقات بر رو یاست که در تمام یاعامل برنامه یستمس

شبکه از امکانات  یبمنظور استفاده از منابع موجود بر رو یرایانه ایاینترنت و سایر شبکه ها

 یجایگاه یکه دارا یبا عناصر یینمایند. آشنا یاستفاده م یمتعدد یو نرم افزار یسخت افزار

است.  اهمیتبسیار حائز  ی،باشند از زاویه امنیت یم رایانه اییک شبکه  یدر ایمن ساز یاساس

شود  یمشمول این موضوع م ییم، اوال باید بدانیم چه چیزیرا ایمن نما یاگر قرار است ما چیز

یک شبکه  ین سازشود اقدام به ایم ی. نمکنیمرا نسبت به آنان پیدا  یو ثانیا شناخت مناسب

داشته  جودو یشناخت مناسب ینمود بدون این که نسبت به عناصر درگیر در فرآیند ارتباط

 باشد. 

شده است. هر سیستم  یو پیاده ساز یدر سطح دنیا طراح یعامل متداول یسیستم ها تاکنون

ن به توا ی. در این رابطه مد استخوه مختص ب یها، مزایا و محدویت ها یویژگ یعامل دارا

 . عامل موجود اشاره نمود یترین سیستم ها متداول
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 ( سیستم عامل ویندوز1

ترین سیستم عامل استفاده  است متداول یمتعدد ینسخه ها یویندوز که داراسیستم عامل 

میالدی  3385از سال . این سیستم عامل توسط شرکت مایکروسافت است شده توسط کاربران

اکثر کاربران  یاست که استفاده از آن را برا ییک رابط کاربر گرافیک یارائه شده و دارا

 ییو  نسخه ها یکاربران معمول یبرا یجداگانه ا ینسخه ها ی. ویندوز داراکند یتر م آسان

یندوز از ابتدا تا به و یها عامل یستمانواع س ی.در ادامه به معرفاستمختص سرویس دهندگان 

 .امروز خواهیم پرداخت

و باالتر که  81181 یپردازنده ها یبرا یکیبا رابط گراف یعامل سیستم :99 یندوزو (1-1

 33.1 یندوزو یگزینکه جا 35 ویندوز .کردعرضه میالدی  3335در سال  ایکروسافتشرکت م

ها در  یلآمد. نام فا یعامل کامل بشمار م یستمس یکعنوان ه شده است قبال ب یو داس طراح

در نام ها مجاز  یزکاراکتر باشد و استفاده از نقطه و فاصله ن 255تواند  یعامل م یستمس ینا

سخت افزار  یکربندینصب و پ یبرا «Plug and Play»عامل از روش  یستمس یناست. ا

 داشته باشد.  یابیدست یونیکسو شبکه  یندوز،و یتواند به شبکه ها یو م یدنما یم فادهاست

و باالتر که  i486 یپردازنده ها یبرا یکیگراف یطرابا  یعامل سیستم: 91 یندوزو( 1-1

بنا شده  35 یندوزکه براساس و 38 یندوزعرضه نمود. ومیالدی  3338در سال  ایکروسافتم

اتصال به  یتقابل 38 یندوزو دسکتاپ فعال،کند. با وجود  یفراهم مرا  یتر یشرفتهاست رابط پ

 ییکه گو ا می کندمهیّ یدور را به گونه ا یل هایبه فا یابیو امکان دست کردهرا فراهم  ینترنتا

، 3درگاه های یو اِس بی، آ جی پی عامل از یستمس ینهستند. اسوار سخت  یسکد یبر رو

 یم یبانیپشت نمایشگر ینمودم و چند دی وی دی، یها گرداننده یزیون،تلو یمتنظ یها کارت

 کند.

                                                      
1 AGP 
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 یک NT یندوزکه پس از و ایکروسافتمتعلق به شرکت م یعامل سیستم :1000 یندوزو( 1-1

 یها که بصورت نگارش 2111 یندوزعامل و سیستم است. یا یفهچندوظ یتیب 12عامل  یستمس

شرکت   یبراساس ادعاها یشده است بطور کل یساز یادهدهنده پ یسسرو دسکتاپ و

 و یریپذ یاسمق ینان،اطم یتقابلیریت، مد ی،شبکه ساز ،بر سهولت استفاده ایکروسافتم

 .دارد یدتاک یتامن

 سازمان یبرا ایکروسافتمی شبکه ی دهنده  سرویس :(1)سرور پیشرفته 1000 ( ویندوز1-1

ویرایش  NT 4.0 یگزین ویندوزدهنده که به عنوان جا یسسرو ین. ااستبزرگتر  یها

«Enterprise» بانک  یبزرگ و کارها یزیکیف یحافظه ها 2اِس اِم پی از .شده است یطراح

 کند. یم یبانیپشت یمحج یاطالعات

گذارند که  یرا به اشتراک م یکه چند پردازنده حافظه ا رایانه است یمعمار ینوع اِس اِم پی:

در دست اجرا  یکاربرد یاز برنامه ها یک نسخه از هر یک ،عامل یستمنسخه از س یک یحاو

 .ستا نسخه از داده ها یکو 

 یبرا ایکروسافتمی شبکه ی دهنده  سرویس :(1داده)سرور مرکز  1000 ( ویندوز1-9

یس عامل سرو یستمس یندهنده به عنوان قدرتمندتر یسسرو ینبزرگتر است. ا یها سازمان

حافظه  یگابایتگ 11شانزده طرفه و حداکثر  اِس اِم پی ید. ازآ یبشمار م یکروسافتدهنده ما

 یها یلتحل ،بزرگ یداده ا یمخزن ها یدهنده برا یسسرو ینا .کند یم یبانیپشت یزیکیف

 شده است.سازی  ینهها به پروژه یبو ترکی علم یها یسازیه شب ی،آمار یاقتصاد

تمام  یبرا ایکروسافتمی دسکتاپ اصل عامل سیستم :(1)حرفه ای 1000 ( ویندوز1-1

 «Workstation»ویرایش  NT 4.0یگزین ویندوز عامل که به عنوان جا یستمس ینست. اا کارها

                                                      
1 Advanced Server 
2 SMP 
3 Data Center Server 
4 Professional 
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 یطراح ،برند یعامل دسکتاپ استاندارد بکار م یستماز اشخاص امروزه به عنوان س یاریکه بس

 یعامل دارا یستمس اینبنا شده است.  NT 4.0ویندوز ی اصلی شده است و براساس هسته 

 بهتر است. ییباال و کارا یتیامن یها یتقابل

 یکارها یکه برا ایکروسافتمی شبکه ی دهنده  سرویس :)سرور( 1000 ( ویندوز1-1

 NT ویندوزیگزین جاعنوان ه دهنده که ب یسسرو ینکوچک تا متوسط ساخته شده است. ا

 یها یستمدارد و از س یتر یشرفتهپ یت هایقابل ،شده است یطراح «Server» ویرایش 4.0

 .کند یم یبانیپشت ،کنند یدوطرفه استفاده م اِس اِم پیکه از  یدیجد

 یشخص رایانه های یبرا ایکروسافتعامل کوچک که م یستمس یک :1ویندوز سی ای( 1-1

 گنجانده شده است. «Auto PC» چون ییها یستمو در س کرده است یوکوچک طراح یدست

نسخه ، است «NT»و  «X9»یندوز و یکیافرآن مشابه رابط گ یکیکه رابط گرافسی ای  ویندوز

 ،«Excel»، «Word»از جمله  ایکروسافتم یکاربرد یاز برنامه ها یاز برخ یکوچکی 

«Internet Explorer»  را در خود دارد. یکیپست الکترون یرندهگ یسسرو یکو 

عرضه شد و میالدی  2111وم که در سال یلنمِ یندوزعامل و سیستم :1لنیوم( ویندوز م1-9ِ

 یطراح یکاربران خانگ یو برا یدآ یبشمار م 38 یندوزو یا 35 یندوزوی  یافتهارتقا ی نسخه

دارد که از آن جمله  یکاربران خانگ یبرا یا یافتهبهبود  یاتخصوص ملنیوم ویندوز شده است.

 یت هایقابل یجیتال،د یرصدا و تصاو ،ها تر عکس آسان یریتتوان به اشتراک و مد یم

باند  یپهنا یاز اتصاالت دارا یبانیبا پشت ینترنتبه ا یابیدستی، خانگ یشبکه ها یجادا یشرفتهپ

 .کرداشاره   1برخط ی هایو باز ینترنتا یمختلف برا اطیارتب یابزارها ،باال

                                                      
1 CE 
2 Me 
3 Online Games 
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عرضه نمود. میالدی  3331در سال  ایکروسافتکه م یعامل سیستم :1( ویندوز اِن تی1-10

 .است اِن تی ایکروسافتم یها عامل یستمعضو خانواده س ینتر یشرفتهپ اِن تیعامل  یستمس

یتی ب 12عامل  یستمس یک ِان تی ینتوکار است همچن یکیعامل کامل با رابط گراف یستمس یک

 یچند پردازش ،کاربرد در شبکه :از عبارتندخصوصبات آن  یاست که برخ یا یفهچند وظ و

 یسخت افزار یط هایتوان در مح یعامل را م یستمس ینا یت.و امن یا یفهچند وظ ،متقارن

 یم کند و یم یبانیپشت یحافظه مجاز یتبایگاگ 1از حداکثر  ویندوز این .کردگوناگون اجرا 

 اجرا کند. یزرا ن داس یکاربرد یتواند برنامه ها

 یتکه امناست  اِن تی یندوزاز و یا یشرفتهپ ی نسخه :( ویندوز اِن تی )سرور پیشرفته(1-11

مثل  یخواص یننسخه همچن ینکند. ا یفراهم ممتمرکز را براساس حوزه ی  شبکه یریتو مد

 دارد.را سخت  یسکد ی هایمقابله با خراب یبرا یاضاف یریاتصال پذ

 اِن تی شرکت یندوزعامل و یستماز س نگارشی: )جاسازی شده(اِن تی  ( ویندوز1-11

 یها یستمس یشده است که دارا یطراح یو محصوالت یلوسا یکه برا است ایکروسافتم

 یبراگردید و عرضه میالدی  3333نگارش که در سال  ینا. گنجانده شده هستند یدرون

 پایانهو  یمارانب یع، نمایشگرسر یاربس یفتوکپ یها متوسط تا سطح باال از جمله دستگاه یلوسا

استفاده  یشگر،نما یا ید، موشوارهفروش درنظر گرفته شده است. استفاده بدون صفحه کل یها

 یعامل م یستمس ینا یاتاز جمله خصوص از راه دور یریتاختار مدس یو حت یسکبدون د

 باشند.

 ایکروسافتم یندوزو یها عامل یستمخانواده س یاز اعضا یکی :1ایکس پی ( ویندوز1-11

سال  که درشناسند  یم یندارند نام آن را بخوب ییآشنا رایانهکه با  یکسان یکه امروزه حت

                                                      
1 NT 
2 XP 
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 و یاستفاده خانگ یبرا نگارش خانه یکی ه است.عرضه شد نگارشدر دو میالدی  2113

 تر. بزرگ یها ها و سازمان شرکتی، خانگ یشرفتهپ یکارها یبرا حرفه اینگارش دیگری 

یت قابلیل ها، فا یشرفتهپ یریتمد ،کرده است آسان تررا  یمایشکه جستجو و پ یبصر طراحی

 یاتخصوص ینو همچن یمنصب و ترم یبرا یا یشرفتهپ یها یستمس ،و انتشار وب یرسانه ا های

 ایکس پیخانواده  یندوزهایو یاتاز جمله خصوص یاربس رایانه ای یکارها یبرا یا یشرفتهپ

 هستند.

رایانه های  یکه بر رواز خانواده ی ویندوز است  عاملییستم س: 1( ویندوز ویستا1-11

مورد استفاده قرار  یاو مراکز رسانه یو تجار یخانگ و تَبلت های لپ تاپ یزی،روم ی،شخص

با نام  یستاو یندوز، ومیالدی 2115 سالدر  عامل یستمس ینا یبردار . قبل از پردهگیرد یم

 ین. ایدبه اتمام رسمیالدی  2111 سال نوامبر 8آن در ی بود. توسعه  النگهورن شناخته شده

ماه زودتر از آن  1یتجار یهاو طرف رایانهافزار افزار و سختنرم ید کنندگانتول یبرا یستمس

از  دریافتو  یدخر یبرا عاملیستم س ینامیالدی  2112 یه سالژانو  11. در یدعرضه گرد

از  پسسال  5 یستا،و یندوزمنتشر شد. انتشار و ه ی عمومیعرض یبرا یکروسافتما سایتوب

دو  این ه یعرض ینب ینطوال نسبتا زمانی ه یصورت گرفت که فاصلی پاکس یندوزوار انتش

 بود. یکروسافتاز شرکت ما عامل یستمس

است  یندوزو مایکروسافت ه یاز مجموع عاملسیستم  ه ینسخ ینهفتم( ویندوز هفت: 1-19

رایانه استفاده در  یبرا 2 یندوزبه بازار عرضه شد. ومیالدی  2113اکتبر سال  22 یخکه در تار

نسل از  ینهفتم عامل یستمس ین. ااست شده یدتول یو ادار یشامل انواع خانگ یشخص های

 هاییژگی و از اند.گذاشته 2 یندوزنام آن را و یلدل ینو به هم است یندوزو هایعامل یستم س

و  یفه، نوار وظیچند لمس یتاز قابل یبانیبه پشت توانیاست م مورد توجه یشترنسخه که ب ینا

                                                      
1 Vista 
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به نقل از مسئوالن  یننام برد همچن یبنام گروه خانگ یخانگی شبکه  یستمس یک

 .است یستاو یندوزشده و ینهو به یافتهارتقا ی نسخه 2 یندوزو یکروسافت،ما

دستخط،  یصدر لمس و تشخ یشرفتاز جمله پید جد هاییژگیو یکسریشامل  2 ویندوز

ی و بهبود هسته  یاچندهسته یها در پردازندهایی ، بهبود کاردیسک سخت مجازیاز  یبانیپشت

 . است عامل یستمس

 :موارد زیر است شامل 3اضافه شده به کنترل پنل گزینه های

ClearType, Display Color Calibration Wizard, Gadgets, Recovery, 
Troubleshooting, Workspaces Center, Location and Other Sensors, Credential 

Manager, Biometric Devices, System Icons, Display. 

شامل  ها یتقابل ینو بازپردازش شده که اغلب ا یدجد یتمشتمل بر صدها قابل یستاو ویندوز

 «Windows Aero»است که با نام  یبصر حالت هایو  2کاربر یکیظاهر گراف یبروزرسان

شبکه، صوت،  های یتکامل قابل یبازطراح یافته،بهبود  یجستجو یت. قابلشود یشناخته م

 یستاهدف و بر آن . مضافهستند آن هاییت قابل یراز سا یری،تصو های یستمس یرچاپ و ز

که  1نظیر به نظیر اوریفنّبر اساس  یخانگ یها ها در شبکه دستگاه ینسطح ارتباط ب یشافزا

 .شود یم تو قطعا رایانه ها ینب یها به اشتراک گذاردن داده یلمنجر به تسه

که  است یکروسافتشرکت ما یندوزو عامل یستمسی نسخه  ینآخر( ویندوز هشت: 1-11

یانه را ی،شخص هاییانه استفاده در را یبرا 8 یندوزبه بازار عرضه شد. ومیالدی  2132 سال در

می توان به موارد زیر  8از جمله ویژگی های ویندوز  است. شده یدها تول بلتهمراه و تَ  های

 اشاره کرد:

 یلمس یشصفحه نما یبرا یدجد یرابط کاربر .3

                                                      
1 Control Panel 
2 GUI 
3 Peer-to-Peer 
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 شروعحذف دکمه  .2

 31اکسپلورر  ینترنتمرورگر ا .1

 یربا استفاده از تصو یورود کاربر .1

 یبریدیه یعبوت سر .5

 3یدجد یفه یوظ یریتبرنامه مد .1

 فلش حافظه ی با استفاده از  یندوزو یراه انداز .2

 یشگرنما یناز چند یبانیپشت .8

 2یو اِس بی سه از  یبانیپشت .3

 1آ اِم دی و اینتلعالوه بر  «ARM» یاز معمار یانیپشت .31

 یدصفحه شروع جد .33

 اولیه یماتعامل به تنظ یستمس یبازگردان یتقابل .32

 یکاز ارتباط حوزه نزد یبانیپشت .31

 . غیره ...و  .31

 

 

 

                                                      
1 Task Manager 
2 USB 3 
3 AMD 
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 1سیستم عامل مکینتاش ( 1

ارائه میالدی  3381 یه سالژانو 21 یخپل در تارتوسط شرکت اَ 2یا مَک مکینتاش سیستم عامل

. این سیستم عامل از لحاظ شود یمکینتاش استفاده م رایانه های یشده است و از آن بر رو

 یزاندر حال حاضر م .داردبا ویندوز  یزیاد یشباهت ها یو رابط کاربر گرافیک یشکل ظاهر

 1سرور ایکسها مثل سرور ی ترینتا قو است 1کوچک ینتاشاز مک ینتاشمکسیستم عامل تنوع 

کاربر معروف  یکیرابط گراف یک یبر رو ینتاشمک باشد. یپل مشرکت اَی ساخته  یهمگ که

 18111 یهایزپردازنده بر مجموعه ر یمبتن رایانه هایدارد که  یدآسان تأکی با استفاده 

 موتوروال است.

شاغل کارمند  یک 5ینراسکمیالدی توسط  3323سال  یلاز اوا ینتاشمکی سیستم عامل  پروژه

پروژه کار کند و در آغاز  یمجاز شد تا رو ینراسک 3323تامبر پپل آغاز شد. در ساَدر شرکت 

داشته باشد از سیستم عامل مکینتاش  یهشکل اول یکرفت که بتواند  رایانهمهندس  یکبه دنبال 

 Mac. »درست کند ینتاشمک ینساخت اول یبراعلمی  گروه یکاز چند سال توانست  پسو 

OS»1 کاربر است که توسط  یکیرابط گراف یدارا یعامل ها یستماز س یسر یک یم تجارنا

ه عموما ب مکینتاشعامل  یستماند. س توسعه داده شده ینتاشمک رایانه های یبرا اَپلشرکت 

 3381بار در سال  یننخست برایعامل  یستمس ینخوب مشهور شد. ا یکیخاطر رابط گراف

تنها با سیستم عامل مکینتاش  یهاول ی. نسخه گردیدعرضه  128K رایانه ی مکینتاشبا میالدی 

 یکهساخته شده بودند سازگار بود در حال 18111 ی موتوروالکه بر مبنا ینتاشمک رایانه های

عامل  یستمس ینسازگار شدند. نخست یزن «Power PC» رایانه هایبا  یدترجد ینسخه ها

شدند  یشناخته م« Finder»و « System» یبود که با نام ها یشامل دو بخش نرم افزار ینتاشمک

                                                      
1 Macintosh 
2 Mac 
3 Mac Mini 
4 XServer 
5 Jef Raskin 
6 Macintosh Operating System 
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 یننخست 23533سیستم خود بودند. ه مخصوص ب ی نسخه یدو بخش دارا ینکه هرکدام از ا

 یبرا یزن «Mac OS»و نام  خندان استفاده شده است یافهق یکبود که در آن آرم  اینسخه 

 شد. یمعرف «Mac OS 7.6»بار با  یناول

 

 : گروه علمی تشکیل یافته توسط ِجف راسکین12-2 شکل

. کرد یمعامل تقس یها یستمتوان به دو خانواده مختلف س یرا م مکینتاشعامل  یستمس

 یو نسخه هامیالدی  3381عامل عرضه شده در سال  یستمکه شامل س مکینتاش کالسیک

 31 یروم معرف عدد «X»که حرف  مکینتاش ایکس شود. یم 3ی مک  آن تا نسخه یبعد

عامل  یستمگرا که هر س یعامل ش یستمس یک یشده برا یفتعر «API»توابع ی از اجزا ،است

 ینبا امکینتاش کالسیک  کند. یخود دارد استفاده می از هسته  یآن را به عنوان بخش یمدرن

 .شده استشناخته  ،شود یکه در آن از خط فرمان استفاده نم یژگیو

از  یکیکه کار خود را به عنوان  یزمان ،گرددیم بر یالدیم 21 ی پل به دههاَ تاریخچه شرکت

 ینهخود در زم هایی آغاز کرد و سپس توانست با نوآور یشخص رایانه هایساخت  یشگامانپ
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 برخالف را تصاحب کند. یشخص رایانه هایبخش عمده بازار  رایانه،تر کردن کار با  آسان

 دانند،یم یندوزو یکروسافترا ما یکیکار گراف یطمح یعاملدارا یستمس ینکه اول یباور عموم

میالدی  3381در سال  ینتاشمک یکیعامل گراف یستمس یناولی پل بود که با ارائه شرکت اَ ینا

 یستم عامل هایدر آن زمان س یراباز کرد ز یشخص رایانه هایرا در  موشوارهراه استفاده از 

 یاجذاب و پو یکیگراف یطمح ی یکاز ارائه  یرغ. به شد یموجود بصورت خط فرمان ارائه م

 یکدیگرعامل و سخت افزار به همراه  یستمس ی پل را در ارائهاَ یت شرکتتوان راز موفق یم

است در  یندوزعامل و یستمکننده س یدفقط تول یکروسافتشرکت ما به عنوان نمونه دانست.

 یول شودیو عرضه م یهستقل تهکامال مجزا و م یها توسط شرکت رایانهسخت افزار یکه حال

 ین. اشودیم یپل طراحعامل هر دو توسط شرکت اَ یستمپل سخت افزار و سدر مورد اَ

که  شودی عامل باعث م یستمسخت افزار و سی  رضهدر توسعه و ع یکپارچگیو  یهماهنگ

 یها سال در شوند. یبانبا مشکالت دست به گر یندوزکمتر از کاربران و یارپل بسکاربران اَ

کرده  ینتزئ یمدرن ظاهر محصوالت خود را به گونه ا یپل با استفاده از طراحگذشته شرکت اَ

و شفاف در محصوالت و  یدکه جوان پسند و مدروز جلوه کند. از جمله استفاده از رنگ سف

 ی و غیره.جانب یلدر ساختن بلندگو و وسا یکالکترون یایمعروف دن یها استفاده از نام

جا  نمایشگر داخل رایانه یاجزا یکه تماماست شده  یطراح یابگونه 3های آی مَک رایانه

یسک ، دبورد اصلیاست  یامروز رایانه های یباتریناز ز یکیمحصول که  یندر ا .گرفته است

 با گیرند، یقرار م رایانهجداگانه کیس که معموال در  یسخت افزار یاجزا یگرو د سخت

 کیسی یگرد یدجد یطراح یندر ا .اند قرار گرفته نمایشگرمهارت و ظرافت در کنار هم پشت 

 ،هستند یمس یب یزکه آنها ن موشوارهو  صفحه کلیدو  نمایشگر یکدر  یزوجود ندارد و همه چ

 یبرق وصل م یزبه پر رایانهخالصه شده است. تنها کابل موجود کابل برق است که از پشت 

 ینا ین. همچنشودی و کابل رها م یمس یها با رشته یریاز شر درگ ربرکا یبترت دین. بشود

و  هایت قابل ینبا وجود همه ا کند ولییکار را اشغال میز از م یکوچک یاربس یفضا رایانه

                                                      
1 iMac 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی پزشکی                                                          512

 

شرکت کمتر  یناپل بوده، ا رایانه هایاستفاده از  یپل که گسترش عمومشرکت اَ یههدف اول

در گران بودن، نبود  یشهموضوع ر یندارد که ا یاررا در اخت دنیا یشخص نه هایرایابازار  % 1از 

 شرکت دارد. ینسخت افزار توسط ا یدتنوع نرم افزار و انحصار حق تول

 :ی شونداستفاده م تامسه منظور  یبرا عموماپل اَ یها رایانهو  ینتاشعامل مک سیستم

 یلمتاژ فونو م یکسم 

 نتاژ صدا وو م یکسم 

 عکاس ها یعکس و بخصوص برا یخصوصا کار رو یکیگراف یکارها 

 بر یونیکس یعامل مبتن یو سایر سیستم ها سیستم عامل لینوکس  (1

که از یونیکس مشتق شده اند عموما در  یعامل یلینوکس و سایر سیستم ها سیستم عامل از

خاص و  یا سرویس دهندگان شبکه نظیر سرویس دهندگان وب و  یشبکه ا یها ایستگاه

عامل توسط کاربران  یگردد. استفاده از اینگونه سیستم ها یاستفاده می پست الکترونیک

 نیاز یخاص یبوده و به منظور استفاده از آنان به دانش و یا مهارت ها دشوارعمدتا  یمعمول

 یآنان محسوب م یبطه با عدم گسترش عمومدر را یاز دالیل اصل ی. همین موضوع یکاست

 گردد.

یت و با قابل یرانعطاف پذ یارکدباز، بس یگان،عامل را یستمس یک لینوکس :1ینوکسل( 1-1

 2توسط توروالدزمیالدی  3333قابل نصب است که در سال  رایانه ایهر  یباالست و رو های

 یستمواژه به س یناما بطور معمول ا یدنام ینوکسرا ل ینوکسهسته ل یددرواقع تنها با خلق شد.

و کتابخانه ها و  ینوکسلی هسته  مبنایشود که بر  یاطالق می مانند یونیکس یعامل ها

عامل بنا شده بر  یستمس یاز نرم افزارها یبنا شده اند. به مجموعه ا «گنو» یپروژه  یابزارها

                                                      
1 Linux 
2 Linus Benedict Torvalds 
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گسترش نرم افزار،  یارهاکه بطور معمول شامل ابز یندگومی 3ینوکسل یعتوز ،مذکور یاجزا

دسکتاپ مانند گنوم و  یها یطمح ی،وب مثل آپاچ یدهنده ها یها یسداده، سرو یها یگاهپا

 یطراح ینتلا  81181 یها با معمار یزپردازندهر یاستفاده  یبرا ینوکسابتدا ل در هستند.غیره 

چند سال گذشته  یکند. در ط یم یبانیها را پشتی شده بود اما امروزه انواع گوناگون معمار

 یارو بس یعامل اصل یستمس یکو با کاربرد محدود به  یعامل اختصاص یستمس یکاز  ینوکسل

. کردتوان نصب  یم یتجربه فنّ یچرا بدون هینوکس ل یاست. نسخه ها دهش یلپرکاربرد تبد

 ینسول هاتا ک یدست و رایانه های شخصیهمه انواع دستگاه ها از  یرو ینوکسل ینسخه ها

 یاست که اغلب هرکس یستمیس ینوکسلصه قابل نصب هستند. بطور خال و ابررایانه ها یباز

 یسانتوسط برنامه نو یشترعامل که در ابتدا ب یستمس این .یداجرا نما ییتواند آن را هر جا یم

 یشرکت ها یبانیشد، توانسته است پشت یکرد و بکار گرفته م یم یداگسترش پ کدباز

 یخصوص یاز نسخه ها یاریرا بدست آورد و با بس2پاکارد-هولت و آی بی اِمچون  یسرشناس

 رقابت کند.  یونیکس

 یشده و با برنامه ها یراه انداز رایانهاست که هنگام بوت  ی، نرم افزارهسته :1ینوکسل هسته

و بطور مؤثر با سخت  یسادگه تواند ب یم یکهکند بطور یمورد استفاده کاربر ارتباط برقرار م

 .یدارتباط برقرار نما رایانهافزار 

 یها یعشود. توز یارائه م ینوکسل یعتوز یک یاز اجزا یکیدر قالب  یشههم یباتقر لینوکس

 یم یجادگوناگون ا یحرفه ا یچندان متشکل و سازمان هاه ن یتوسط افراد، گروه ها ینوکسل

 یروال همراهبه  یکاربرد یو برنامه ها یستمنرم افزار س یها شامل تعداد یعتوز ینشوند. ا

از جمله  یمختلف یمنظورها یها معموال برا یعهستند. توز یانهبر راها نصب آن یمشخص برا

توکار  یها سیستمبالدرنگ و  یخاص، کاربردها یمعمار یکاز  یبانیپشت ی،ساز یمحل

                                                      
1 Linux Distribution 
2 Hewlett – Packard 
3 Linux Core 
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 یعتوز یککنند.  یآزاد استفاده م یافزارها از نرم تنهااز آنها آگاهانه  یو برخ یندآ یبوجود م

خط  یگنو، پوسته ها یکتابخانه ها و ابزارها ینوکس،ل یشامل هسته  یمنظوره معمول همه

رها، مفسّ و یادار یاز مجموعه ها یکاربرد یاز نرم افزارها یشمار یفرمان و انبوه ب

 است. یعلم ابزارهایمتن و  یرایشگرهایو

 یدارمنعطف و پا یپرقدرت و نرم افزار یسرور، معموال از سخت افزار رایانه ای یها سیستم

شکل گرفته  یعامل ها یستمکنند. س یاستفاده م یادز کاربرانخدمت موردنظر به  یارائه  یبرا

 یها یستمس ینصب بر رو یبرا یخوب یها ینهو انعطاف، گز یداریپا یلبه دل ینوکسل یهبر پا

 هستند. سرور

و چندکاربره است که در سال  اییفهچندوظ عامل یستمس یونیکس یک :1( یونیکس1-1

 یونیکس .شدنوشته   AT&Tبِلهای  یشگاهاز کارمندان آزما یگروه یله یبوسمیالدی  3313

 یسیبازنو یبه زبان س یبطور کلمیالدی  3321نوشته شد اما در سال  یاسمبل زباندر ابتدا به 

، میالدی 3321در سال . تر باشدآسان  یندهدر آ ونیکسی یکار باعث شد توسعه  ینشد که ا

 درآمد. 2یلینویا گاهتحت مجوز دانش یلیسو دونالد گ چسون جورجدر ابتدا توسط  یونیکس

نشان را به  ینگروه ا ینقرار دارد و ا OG»1»ی  موسسه یاردر اخت یونیکس ینشان تجار امروزه

 یونیکسنفوذ  میالدی، 3381ی دهه یلو اوا 3321 ی اواخر دهه درنام خود ثبت کرده است. 

 ییها توسط بازرگانان نوپا شد و نسخه یونیکسگسترده  یرشپذ ی موجبدانشگاه مجامعدر 

-Solaris»، «Squent»، «UX» هایونیکس  ینا ینتر بوجود آمد که مهم یونیکساز  یتجار

HP »و «EIX» .هستند 

                                                      
1 Unix 
2 University of Illinois at Urbana-Champaigne 
3 Open Group 
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به  شودینوشته م «NIX»اختصار  به یکه گاه یونیکسشبه  سیستم عامل :1( شبه یونیکس1-1

وجود ندارد که  استانداردی .شودیگفته م کنندیعمل م یونیکسکه مشابه  هاییعامل  یستمس

 های عامل یستمس ؟. گاهینه یا است یونیکسشبه  عاملیستم س یک گفته شودآن  یمبنا بر

 خوانند.یم «Freenix»را  لینوکسباز مثل  آزاد و متن یونیکسشبه 

قابل حمل  یاست که مخصوص دستگاه ها عاملیستم س ینوع: 1عامل تلفن همراه یستمس( 1

 عامل یستمبه س یهنوع دستگاه ها را برعهده دارد. در اصل شب ینباشد و کنترل ا یم

تاپ را بر عهده لپ یا یزیروم یانهرا یککه کنترل  ینتاشمک یا ینوکسل یندوز،و یکروسافتما

 ییبا نسخه ها یشترساده ترند و ب یادیحال، آنها در حال حاضر تا حدود ز ینا اهستند. ب ،دارند

 ینهمچن یاباند باال را دارند ساخته شده اند و  یبا پهنا یمس یکه امکان کار ارتباط با امواج ب

رسانه چند یها قالب یدارا زیاز انواع ن یبرخ ینرا دارند. همچن یاتصال به شبکه محل یتقابل

 متفاوت هستند. یورود یو روش ها تلفن همراه یا

 یستمس یندر حال حاضر پرطرفدارتر اندروید عامل سیستم: 1( سیستم عامل اَندروید1-1

بلت ها ارائه شده و تَ  تلفن های همراه یاست که توسط شرکت گوگل برا تلفن همراهعامل 

به  یداندرو . واژه یو ساخته شده است یطراح ینوکسعامل ل یستمس یه یبر پا یداست. اندرو

در آغاز  یداندرو .شود یکنترل م یله ی رایانهاست که بوس یروبات کوچک و شبه انسان یمعنا

 یگذار یهو سه تن از همکارانش پا 1ینبنام روب یبود که توسط فرد یکوچکای  رایانهشرکت 

بود  تلفن همراه یبرا یکاربرد یافزار و برنامه هانرم یدتول یشرکت در راستا ینا یتفعال .شد

 یازگوگل امت میالدی شرکت 2115کسب کرده بود. در سال  یاریبس یتراه موفق ینکه در ا

شرکت  ینرا به سمت قائم مقام ا ینکرد و پس از آن روب یداریشرکت خر ینرا از ا یداندرو

تلفن پلت فرم  ینوع یمسئول پروژه طراح می. تیدبرگز یدبه اندرو ربوطم یو مسئول پروژه ها

                                                      
1 Unix-like 
2 Mobile OS 
3 Android OS 
4 Andy Rubin 
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 یکگوگل خبر از میالدی  2112را آغاز کرد و در سال  ینوکسعامل ل یستمبر س یمبتن همراه

 یا یهگوگل اتحاد شرکتسال به کوشش  ینداد. در ا تلفن همراه راتحول بزرگ در صنعت 

 یدتول ینه یدر زم الشرکت فعّ 11از  بیش یتبا عضو «Open Handset Alliance»با نام 

اتفاق بسرعت توجه  ینشد و ا یلمشابه تشک یدهایو تول تلفن همراهبوط به رم یافزارهانرم

را به خود  غیرهو  یس یاچ ت ی،مانند سامسونگ، ال ج دنیابزرگ  یاز شرکت ها یاریبس

ی اِچ تجهان توسط شرکت  یداندرو تلفن همراه یناولمیالدی  2118 سال اکتبر در جلب کرد.

 یاز شرکت ها یاریبه سرعت توجه بس یاورفنّ این شد. یدو تول یطراح 3موبایل -تی به نام سی

 ه یکه حلق یدنکش یرا به خود جلب کرد و طول دنیادر سراسر  ه یتلفن همراهکنند یدتول

 گسترده شد. یاربس اندروید طرفداران

مختلف آن  یساخته شده است. ابزارها لینوکس ه یهست یه یبر پا سیستم عامل اندروید

 یستمس ینشود. ا یم یتگوگل حماشرکت کاربران قابل دسترس است و توسط  یبرا یبراحت

، «MPEG-4» ،«H.264» ،«MP3»مانند چندرسانه ای  یها یلمختلف فا یها قالبعامل از 

«AAC» ،«GIF» ،«JPEG» ،«PNG» ،«AMR» کاربران  یازمورد ن باطیارت یشبکه ها یو از تمام

 1وای فای و 2، بلوتوث«GSM / EDGE» ،«CDMA» ،«DO-EV» ،«UMTS»مانند  تلفن همراه

 .کند یم یبانیپشت

جی پی مانند  یجرا یسخت افزارها یاز تمام یدعامل اندرو یستممجهز به س ی همراهها تلفن

 یریتو مد یرهذخ یبرا «SQLite»افزار کرده و از نرم یبانیباال پشت یفیتبا ک یها ینو دورب اِس

 برنامه ه یکند و توسع یم یبانیپشت «HTML5»از  ینهم چن یدکند. اندرو یداده ها استفاده م

 است. یرانجام پذ یآن براحت رد یکاربرد های

                                                      
1 T-mobile 
2 Bluetooth 
3 WiFi 
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بار  یناول یپل است که برااَ ی شرکتعامل انحصار یستمس :1ساو اِ  ( سیستم عامل آی1-1

را با  یشخو یاز همان ابتدا مرزها 1جابز گردید.ارائه  2یفونبه همراه آمیالدی  2112در سال 

 «iOS»عالمت  یحقوق یاجتناب از هرگونه دعو یجهان مشخص کرد و برا یشرکت ها یگرد

 یطراح یرابط کنترل چند لمس ایبر مبن سیستم عامل آی او اِسکرد.  یافتدر 1یسکورا از س

 شده است. 

و با دوبار  یدکش یشگرنما یانگشت را رو ید یکعامل با یستمصفحات در س ییجابه جا یبرا

از  این سیستم عامل یه یکرد. ساختار اول بزرگنماییصفحات  یتوان رو یانگشت م یدنکش

 هشد یلتشک «Cocoa Touch»و  «Core» ،«Coreos Media Layer» ،«Services» یه یچهار ال

از نظر  آی او اِسبه آن افزوده شد.  یو پردازش ابر «Multi Tasking 4.5» یو در نسخه ها

 1یفاراعامل از مرورگر س یستمس ینا .دارد 5ماکوس به یاریشباهت بس اولیه، ه یساختار و هست

 پخش تلفن، ه یها، دفترچ یلفا یریتمد یبرا 2تونز ه ی آیجستجو در وب و از برنام یبرا

 کند. یها استفاده م برنامه یو اجرا یریو تصو یصوت های قالب

 یستمکه خود س ینبودن آن است. عالوه بر ا بفردمنحصرآی او اِس مهم  یها یژگیاز و یکی

 ینوشته م  8آ آر اِم و آی او اِس یآن صرفا برا یپل است برنامه هااَشرکت عامل در انحصار 

 یبانیوب پشت یمرورگرها یگروب را با د یکاربرد یبرنامه ها ی،مرورگر وب سافار. شوند

فروشگاه  و بعد از راه آی او اِس یدر حال اجرا یتگاه هاسد یبرا ومیب یکند و برنامه ها یم

عامل در نظر گرفته شده است که  یستمس ینا یبرا یمرکز باز .یکهستند یافتقابل در 3برنامه

                                                      
1 iOS 
2 iPhone 
3 Steve Jobs 
4 Sysco 
5 Macos 
6 Safari 
7 iTunes 
8 iTunes 
9 Appstore 
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کند و کاربران را قادر  یچند نفره منتشر م ینآنال یها یمتنوع، باز یها بازی ه یعالوه بر ارائ

خود  یازهایامت و کنند یدوستان خود را دعوت به باز ماعی،اجت یسازد تا از راه شبکه ها یم

است  یرفتهرا پذ یاریبس تغییرات خود ه ینسخ یناول یاز زمان معرف .آی او اِسکنند یگیریرا پ

 درخشد. یم تلفن همراه یعامل ها یستمس برترین ه یو همچنان در رد

 1نفو سیستم عامل ویندوز ( 1-1

 یکروسافتتوسط شرکت مامیالدی  2131بار در سال  یناول یفون برایندوز عامل و سیستم

نام دارد.  2فون، مترو یندوزو یو عرضه شد. رابط کاربر یهوشمند طراح تلفن های همراه یبرا

کند و امکان اتصال  یاستفاده م نگارش یبرا یمجاز کلیده صفح یکعامل از  یستمس ینا

، از 2فون  یندوزوبه عنوان نمونه: فراهم کرده است.  تلفن همراهرا هم به  یزیکیف صفحه کلید

مرورگر تا  ینا .کند یاستفاده م 3اکسپلورر  یه یبر پا تلفن همراهاکسپلورر  ینترنتمرورگر ا

موجود در  یعکس ها یره یکند، امکان ذخ بارگذاریتواند همزمان  یشش صفحه را م

وجود  نیز ه ی بارگذاری شدهواژه در صفح یک یامکان جستجو یندارد. همچن راصفحات 

 شود. یوزرسانرفون ب یندوزعامل و سیستم ه یتواند جدا از هست یم ینمرورگر همچن یندارد. ا

کاربران مطرح  یاندر م تلفن همراه یعامل ها یستمس یناز برتر یکیعامل به عنوان  یستمس این

باالتر عرضه کند.  یها ییرا با کارا 8فون  یندوزت وگرف یمتصم یکروسافتما. پس از آن شد

هم به آن  یاریبس یاستفاده کرده است و شباهت ها 8 یندوزو اصلی ه یاز هست 8فون  یندوزو

 ی، باز1ه ی اِس دیاز کارت حافظ یبانیهسته، پشت 11تا  یچند هسته ا یپردازشگرها دارد.

 بروزرسانیعامل اعمال شده و  یستمکه درون س «VOIP» یباال، فناور یفیتبا ک یکیگراف یها

 عامل است. یستمس یناز امکانات ا یها بخش برنامه خودکار

                                                      
1 Windows Phone OS 
2 Metro 
3 SD 
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 1سیستم عامل سیمبین ( 1-1

 یاست که تا مدت ها توسط شرکت ها تلفن همراه یعامل ها یستماز س یگرد یکی سیمبین

مورد استفاده قرار گرفت تا  یاو نوک یکپاناسون یکسون،ار یمانند سامسونگ، سون یامعتبر دن

 یمبینس یسیسهام آن را بطور کامل از شرکت انگل یانوکمیالدی  2118که در سال  ینا

بکار رفته  یانوک تلفن های همراهعامل پس از آن انحصار توسط  یستمس ینکرد و ا یداریخر

 یبانیپشت یمحدود یو از برنامه ها هداشت یساده ا یارعامل در ابتدا ساختار بس یستمس این است.

ل اباال با استقب یمتشدند با وجود ق یم یدتول یاورفنّ ینکه با ا تلفن های همراهیکرد اما  یم

 یشرفتدر توسعه و پ یاریبس یشدند. شرکت ها مواجه تلفن همراهکاربران  یاز سو یاریبس

آن توانست آن را  یازامت یدخر اب یانوک یتاما در نها داشتند دخالتعامل  یستمس ینا یافزارنرم

 تلفناز  یاریکند. هم اکنون بس یخود معرفهمراه  یها تلفن یعامل انحصار یستمبه عنوان س

 کنند.  یعامل استفاده م یستمس ینوجود دارند از ا یرانکه در ا ی همراهیها

را با  ییکارا ینباالتری ارائه  یتقابل یادز یریانعطاف پذ یلاست که به دل یعامل یستمس یمبینس

عامل  یستمبا س تلفن همراه یکمعموال  یلدل یندارد به هم یامکانات سخت افزار ینکمتر

 یداریپا یمبین،مثبت س یها یژگیاز و یگرد یکی با کمبود حافظه مواجه نخواهد شد. یمبینس

م یستس شودیکه از پردازنده استفاده نم یاست که زمان ینا یداریپا ینا یلآن است. دل یباال

منابع سخت  یگرو د یدر مصرف باتر ینبنابرا یردگ یقرار م یر خودکار در حالت خاموشبطو

بطور  یمبینگفت که س ینانتوان با اطم یهر چند نم .شود یم ییصرفه جو یادیتا حد ز یافزار

عامل جزو  یستمس ینکاربرانش را برآورده کرده است اما به هر حال ا یکامل خواسته ها

 است. تلفن همراهحال حاضر  یعامل ها یستمس ینبرتر
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 1یبر سیستم عامل بلک ( 1-9

شرکت  ینا تلفن های هوشمند یبرا ،سابق 2ریم ی یارا شرکت بلک بر یعامل بلک بر سیستم

مورد  یکبودن در پست الکترون یبرق یب یلعامل در ابتدا به دل یستمس ینکرده است. ا یطراح

تجارت به آن اضافه شد  یایدن یمجاز یها یتکه قابل یتوجه قرار گرفت و پس از آن هنگام

چه  اگر را به خود جلب کرد. دنیادر سراسر  تلفن همراه یحرفه ا کاربراناز  یاریتوجه بس

 رسدینم یگرد یعامل ها یستمو س یداندرو یعامل بپا یستمس ینا یها یوسعت برنامه ها و باز

کار با  یتقابل رایانه،و  تلفن همراه یانآسان م یاطارتب یمانند برقرار یخوب یاراما امکانات بس

 رسالا یها یسسرو یشتربا ب یتجارت و سازگار یایدن یفروشگاه مجاز ی،اجتماع یشبکه ها

 یژهبو تلفن همراه یعامل ها یستمس یناز محبوب تر یکیعامل را به  یستمس ینا یام،پ یافتو در

 ل کرده است.یبدتکنند،  یم یو تجار یمال یاستفاده ها تلفن همراهکه از  ینزد کاربران

 1سیستم عامل بادا ( 1-1

 یناهمراه  یها تلفن یبرا 1یکاست که توسط شرکت سامسونگ الکترون یعامل یستمس بادا

برنامه  یو اشاره به گستردگ یا استدر یبه معنا یبادا در زبان کره ا. شده است یشرکت طراح

میالدی  2131عامل در سال  یستمس این ه ینسخ ینبکار رفته در آن دارد. اول یافزارهاها و نرم

 یشرفتهپ یها یاورشد. بادا اگر چه از لحاظ فنّ یمعرفمیالدی  2133در سال  آن دوم ه یو نسخ

 ینعرضه شده با اهمراه  یها تلفنکه  ینا یلاما به دل یستن آی او اِسو  یدبا اندرو یسهقابل مقا

بادا بر  گرفته اند.قرار  یاریشوند، مورد توجه بس یوارد بازار م یکم تر یمتعامل با ق یستمس

 یبانیپشت 3شده است، از فلش  یجادا «Open BSD»و  «Free BSD» لینوکس ه یهست یه یپا

 ی همراهها تلفن داده است. یسانبه برنامه نو یادیمانور ز یتآن قابل یکند و رابط کاربر یم
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تلفن  یککنند و در مجموع به عنوان  یم یبانیپشت یچند لمس یندعامل از فرا یستمس ینا یدارا

 دارد. تلفن همراهکاربران  یاندر م یادیعامل نسبتا ارزان، طرفداران ز یستمس یدارا همراه

 1سیستم عامل اوبونتو ( 1-1

 یطراح 2یکالنوناست که توسط شرکت کِ  تلفن همراه یعامل ها یستماز س یگرد یکی اوبونتو

 یهبر پا یشخص یها یانهرا یعامل اوبونتو را برا یستمس یزن یناز ا یششرکت پ ینشده است. ا

شباهت  یسیبرنامه نوی و هسته  یعامل از نظر طراح یستمس یننموده بود. ا یطراح ینوکسل

 دارد. یدم عامل اندرویستبا س یادیز یها

 مترجم های زبان های برنامه نویسی -1-1

 یقتدستورات در حق ینرا به اجرا در آورند. ا ینیماش ها فقط قادرند دستورات زبان یانهرا

ها  یانهرا یبرا یو مفهوم خاص اهستند که هر کدام معن 3و  1از ارقام  ینسبتا طوالن یها رشته

است که به  یبه خصوص، فرمان ینماش یکدر  3133××××××××××××دارند. مثال فرمان 

فرمان  3133را انجام دهد که در آن  یخاص یقعمل تفر دهدی دستور م یرکزم ازندهواحد پرد

بکار گرفته  یقاست که در عمل تفر یانهرا ی در حافظه یآدرس×××××××××××× و  یقتفر

 ینماش ینفرام یینبلکه تع شوندی نم ییندلخواه تع یاو  یها بصورت تصادف فرمان ین. اشودیم

با دقت فراوان و طبق  یداست که با یواحد پردازنده مرکز و ساخت یاز مراحل طراح یکی

محدود هستند که توسط آنها فقط  یاربس ینو اما دستورات زبان ماش یردانجام پذ یاصول خاص

ساده را انجام داد البته با استفاده از مجموعه  یا یسهمقا یاو  یمنطق ی،اعمال محاسبات توانیم

به زبان  یمناسب یهاها برنامه  یانهتوسط را یانجام هر کار یبرا توانمیساده  ینفرام یناز ا یا

در  یادیز یدانش فن یازمندفرسا بوده و نمشکل و طاقت  یارکار بس ینا ینمود ول یهته ینماش
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سطح باال بوجود  یسینوبرنامه  یهازبان  یلدل ینبه هم یقاها است. دق یانهخصوص عملکرد را

 اند.آمده 

 یباشده است که تقر یفتعر یو متنوع یادز یاربس ینسطح باال فرام یسینو برنامه یها زبان در

 ینفرام ی،و منطق یمحاسبات ینکه عبارتند از فرام کندیم ینسازان را تأم برنامه یازهایتمام ن

 ینا یاما همه یجانب یهاها و دستگاه  یلفا یریتجهت مد ینیفرام یش،نما کنترل صفحه

ترجمه  ینمگر آنکه به دستورات زبان ماش یستندها قابل فهم ن یانههرگز توسط را یچیدهپ فرامین

توسط  ین،سطح باال به زبان ماش یسینو زبان برنامه ینفرام ی ترجمه یعنیعمل  ینشوند. ا

ی دو گروه مختلف را شامل م ،زبان یها. مترجم گیرد یانجام م یسینوزبان برنامه  یهامترجم 

 که عبارتند از: شوند

 3یلرهاکامپا یاها مترجم  ( الف

 2مفسرها ( ب

 مترجم ها  -1-1-1

از زبان برنامه  یاست که متن رایانه ای یها از برنامه یامجموعه یابرنامه  یلرکامپا یامترجم 

. کند یم یلتبد ین،زبان سطح ماش یا یمثل اسمبل یینسطح پا یسطح باال را به زبان یسینو

 یوند دهندهمثل پ یگریپردازش شدن توسط برنامه د رایبرنامه ممکن است ب ینا یخروج

علت استفاده از  ترینمهم  را بخواند. بتواند آن یزباشد که انسان ن یمتن یلفا یامناسب باشد 

 یینسطح پایسی نو که زبان برنامه یا. برعکس برنامهاست ییبرنامه اجرا یجادترجمه کد مبدا، ا

زبان  یکاز  یاکامل کد منبع برنامه ترجمه .نامندوارون  را مترجم کندی م یلرا به باالتر تبد

 .گویندی م 1یلکامپا یا یبرنامه را همگردان یاز اجرا یشپ ی،سطح باال به کد ش
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 یافته زبان خاص ساخت یکبرنامه نوشته شده در  یکاست که  یابرنامه کامپایلرساده  یانب به

 ینا یندهایآفر ینتر از مهم یکی. در نمایدی م یلبرنامه مقصد تبد یکرا خوانده و آن را به 

 .نماید یوجود خطا را در برنامه مبدأ اعالم م یل،کامپایلرتبد

 

 

 یلر یا مفسرکامپا یکاز  : نمونه ای11-2 شکل

شناخته شده مانند  یها زبانآنها از ی منبع وجود دارند که دامنه  یها زبان یادیز یارتعداد بس

 یگستردگ یزمقصد ن یهاخاص منظوره گسترده است. زبان یها فرترن و پاسکال تا زبان

 ینزبان ماش یا یگرد یساز ممکن است زبان برنامه دزبان مقص یکها دارند.  زبان ینمتناظر با ا

و  یاب غلط ساز، ینها، بهو اجر یگذره، باردهگذره، چندبه انواع تک کامپایلرهاباشد. غیره یا

و نوشتن  یبند ما در مورد سازمان های دانسته .شوندی م یمبسته با عمل انجام شده تقس غیره

 یارشدند، بس یجادامیالدی  3351 ی دهه یلدر اوا کامپایلرها ینکه اول ینسبت به زمان مترجم

 گروه یراز یستن یعمل آسان کامپایلر ینساخت اول یقدق یختار برآورداست.  یافته یشافزا

که در  ییکارها ین. اولاندمودهدر آن زمان اقدام ن کامپایل هانسبت به ساخت  یمتفاوت یها

 اواسط دهه در بود. ینبه زبان ماش یاضیر یها فرمول یل، تبدگردیدانجام  کامپایلرهاساخت 

فرترن  مترجم ینده بودند. اولدشوار شناخته ش ییها به عنوان برنامه میالدی کامپایلرها 3351 ی

 یستماتیکس یها. از آن زمان روشکردصرف  یطراح یسال زمان برا 38 نمونه،به عنوان 
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 یها زبان یناست. همچن ابداع شده یلمپااعمل ک یناعمال مهم ح یاریاستفاده از بس یبرا

 اند.شده یجادمناسب ا یافزارنرم یو ابزارها یسیبرنامه نو هاییط خوب، مح یسازیادهپ

 مفسرها  -1-1-1

را اجرا  یسیزبان برنامه نو یکنوشته شده در  دستوراتاست که  رایانه ای ه یبرنام مفسر یک

آنها  یقهستند که از طر یاصل یله ی، دو وسنکردن و ترجمه کرد یرتفس ینکه. با وجود اکندیم

 ینا یلاز دال یکی. نیستند مجزا کامال ه یدو مقول شوند امایاجرا م یسیبرنامه نو یها زبان

ر مفسّ یک. دهندی ترجمه را انجام م یاز کارها یمفسر برخ های یستمس غلباست که ا

 یلمناسب تبد یانجیرابط م یکرا به  و آنرا اجرا  کد منبع یمامستقکه باشد  یابرنامه تواندیم

آماده به  یتا کدها شودیکمک گرفته م رمفسّ ازدرواقع  .کندآن را اجرا ی درنگ و ب نماید

 .نمایدساخته شده را اجرا  ،ر استمفسّ یستماز س یکه قسمت کامپایلرکه توسط  ییاجرا

ر برنامه ای است که دستور العمل های یک برنامه زبان سطح باال را به کد مفسّبه عبارتی دیگر 

 همه یماشین ترجمه نموده و آن را اجرا می کند. مفسر آنقدر این عمل را ادامه می دهد تا 

دستورهای برنامه ترجمه گردد و سپس زبان ماشین را اجرا می کند. بدین ترتیب دستور العمل 

ر یک برنامه با استفاده از یک مفسّ نگارشتا برنامه به پایان برسد.  های بعدی را ترجمه کرده

ی با برنامه ن معنا که یاست بداجرا قابل است و هر سطر از برنامه بصورت منفرد  بسیار آسان تر

ر هر سطر از برنامه را می توان بصوت منفرد از کد و بطور تعاملی امتحان کرد. از این رو مفسّ

واند نتیجه هر یک از دستورها را بررسی کرده و سپس برنامه را ادامه دهد. ت برنامه نویس می

نبوده و همیشه به همراه مفسر در رایانه  3خوداتکاهای د، برنامه نبرنامه هایی که تفسیر می شو

 بیسیکر نیاز به مفسّ بیسیکمنظور اجرای یک برنامه به زبان  به به عنوان نمونه، .است قابل اجرا

تری است و فضای  کوچکی ، برنامه مترجم یا کامپایلرر در مقایسه با مفسّ .است در رایانه

                                                      
11 Stand-Alone  
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تر که دارای فضای حافظه محدود  اشغال می کند. بنابراین در سیستم های کوچک را کمتری

 ر استفاده کرد.، می توان از مفسّهستند
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 فصل سوم 

 شبکه های رایانه ای

 شبکه -1

و  ها یانهاز را یگروه شودی شبکه گفته م هاکه اغلب بطور خالصه به آن 3اییانه را های شبکه

یک شبکه شامل درواقع  اند.بهم متصل شده یارتباط یها که توسط کانال هستند ییهادستگاه

 یبوده که با استفاده از یک روش ارتباط غیره، چاپگر و یی نظیر رایانهها از دستگاه یمجموعه ا

ر متصل به یکدیگ منطقیو ی اشتراک منابع فیزیک منظوره بماهواره(  یی و یا)کابل، امواج رادیو

 .شوند یم

که با  یکدیگر استمستقل متصل به  رایانه هایاز  یامجموعه ،شبکههمانطور که گفته شد 

ست که هر کدام ا معنا ینبد رایانه ها. مستقل بودن کنندی و تبادل داده م ارتباط داشته یکدیگر

 .یستن یرگذارتاث یگریبر د یکیمجزا بوده و بود و نبود  یو پردازش یکنترل یواحدها یدارا

 ی،نوریبرمانند کابل، ف یزیکیفی رسانه  یک یقاز طر نیز این است که رایانه ها منظور از اتصال

 . شوند متصل می یکدیگربه  یا دیگر وسایل ارتباطی، رایانه ها و ماهواره
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 یلتشک یبرا یاما شرط کاف است ی رایانه ایشبکه  یک یجادا یدو شرط فوق شروط الزم برا

 ینمتخصص ینموضوع در ب این .رایانه ها است ینارتباط و تبادل داده ب برخورداری از آن،

به  یاز رسانه ارتباط یکه با استفاده از نوع یانهدو را یاشبکه مورد بحث است که آ حوزه ی

ی مطالعات م برخی مورد یندر ادهند یا خیر؟ یشبکه م یک یلاند تشکمتصل شده یکدیگر

 عنوانمنابع با  یناز ا یکیمتصل بهم است.  یانهرا یازمند حداقل سهن شبکه یککه  گویند

 ینگونهرا ا اییانه شبکه را یک« اصطالحات ارتباطات راه دور نامهارتباطات راه دور: واژه»

 : کندی م یفتعر

در «. اندمتصل شده یکدیگربه  دادهکه جهت ارتباطات  دادهپردازشگر  یها از گره یاشبکه»

 .«ارتباطیاتصال سه با چند نهاد »است: شده یفطور تعرینا« شبکه»عبارت  سند ینهم

 

 : نمایی از ساختار شبکه های رایانه ای3-1 شکل
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 3«ترنتاِ»ارتباط  یقاست به عنوان نمونه از طر متصل شده اییانه رایرغ اییله که بوس اییانه را

در مورد بیاید. حساب ه ب ای یانهشبکه را یکممکن است که  ،است متصل شده چابگر یکبه 

 .شودی م مشاهده یمشترک اییه که بهم متصل هستند عموما توابع پا یانه هارااز  یشتریتعداد ب

 فراهم گردد یستیبا یهاول یازعمل کند، سه ن ی خود یفهبه وظ یاآنکه شبکه یبابت برا یناز ا

 «. ماتخد»و « ارتباطات»، «اتصاالت» که عبارتند از

 .اشاره دارد یافزاربه بستر سخت ،اتصاالت

 .صحبت کنند یکدیگربا  یلآن وسا ی که بواسطه کند یاشاره م یبه روش ،ارتباطات

 اند.شبکه به اشتراک گذاشته شده یاعضای  یهبق یهستند که برا مواردی ،خدمات

 مفاهیم پایه -1-1

 یم یلشبکه تشک یکآنها  ینارتباط ب یو برقرار یکدیگربه  رایانهچند  یوستناز به هم پ شبکه:

 گردد.

بهم بوده و ارتباط آنها از  یکها نزد رایانهکه در آن  یمحلی به شبکه  :1محیط بسته یا لَن

 شود. یاطالق م ،باشد  5یا بی سیم یا وایرلسو  1، راهگزین1یق جعبه تقسیمطر

 یطاست که در مح ینترنتا یجهانی همان شبکه  ینترانتمنظور از ا: 1اینترانت و اینترنت

 ندارد. یخارج از آن ارتباط یایشده و با دن یساز یادهبسته پ

                                                      
1 Ethernet 
2 Computer Network 
3 Hub 
4 Switch 
5 Wireless 
6 Intranet & Internet 
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ارتباط برقرار کرده و  یکدیگرطبق آن با  رایانه یکه تعداد یست از قراردادا عبارت :1پروتکل

 پردازند. یبه تبادل اطالعات م

که با  هایی رایانه همه یو  است ینترنتپروتکل جامع در ا یک :1تی سی پی/ آی پی

 .تابع آن هستند ،کنند یکار م ینترنتا

متشکل از  آی پیاست. هر  آی پیآدرس  یک یدارا رایانههر  ینترنتدر ا: 1آدرس آی پی

 ینهر کدام از ا .(23232333325333) مانندشوند.  یهم جدا م نقطه از یکعدد بوده که با  1

 یآن م یکه از رو است 1یک ماسک یدارا آی پیباشند. هر  251توانند  یاعداد حداکثر م

 داد. یصرا تشخ یشبکه محل یک یها آی پیتوان تعداد 

معتبر بوده و قابل  ینترنتشود که در ا یگفته م ییها آی پیبه  :9آی پی قابل دسترسی

 باشند. ییشناسا

و  یّتفاقد هو ینترنتشود که در ا یگفته م ییها آی پیبه  :1آی پی غیرقابل دسترسی

نداشتن آی در صورت بسته  یها معموال در شبکه ها آی پی ینباشند. از ا یم ییشناساقابل یرغ

آی پی غیرقابل شود. از  یشبکه استفاده م یتجهت امن یاو  یکاف یزانبه م پی قابل دسترسی

بلکه  استفاده کرد ینترنتبه ا تصالا یتوان برا ینم ینترنتدر ا یّتنداشتن هو یلبدل دسترسی

 استفاده کرد.  8و پراکسی 2اِن آ تی مثل هایی روشاز  یدبا

 یاما از نظر فنّ شود یم یرتعب وبگاه ها و تارنماهاکردن  سانسوربه  یانهدر مفهوم عام: پراکسی

استفاده  ینترنتاتصال به ا یبرا آی پی های غیرقابل دسترسیبتوان از  ینکها یاست برا یراه حل
                                                      
1 Protocol 
2 TCP/IP 
3 IP Address 
4 Mask 
5 Valid IP 
6 Invalid IP 
7 NAT 
8 Proxy 
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 یندر شبکه نصب شود. در کل ا 3پراکسی یک سرویس دهنده ی یدروش با ین. در اکرد

 است: یرز دهنقاط ضعف عم یروش مطلوب نبوده و دارا

 خود انجام دهند.  رایانه یرا در  یخاص یماتاست که کاربران تنظ یازن -3

 .یستندنشده و قابل استفاده ن یبانیها پشت از پروتکل یاریروش بس یندر ا -2

 و غیره یتیو امن یمؤسسات دولت ی،دانشگاهمراکز  یرنظ ینترنتیاز مراکز ا یحال برخ ینا با

 مرور شده توسط هر کاربر از وبگاه هایاز  یریکاربران خود و گزارشگ یشترکنترل ب برای

 کنند. یاستفاده مپراکسی 

روش  یناست. در ا آی پی غیرقابل دسترسی یریبکارگ یخوب برا روش یک :اِن آ تی

 رایانه یبر رو یخاص یمبه تنظ یازن ینکهشوند و مهمتر ا یم یبانیتمام پروتکل ها پشت یباتقر

 . یستکاربران ن

 ی. در شبکه به دستگاهآی پی تبدیل می کندبه دامنه را اسم  ی است کهپروتکل :1دی اِن اِس

به عنوان نمونه: شود.  یگفته م 1سرور دی اِن اِس دهد یکار را انجام م ینکه ا

12٫232٫351٫215  =www.yahoo.com. 

بسته ارتباط برقرار کند،  ینترنتدر ا یگرد رایانه ی یکبخواهد با  رایانه ایاگر  :1مسیریابی

که  یکند تا به مقصد برسد. به عمل ی( عبور م1مسیریاب یا رایانه) گره ینالزاما از چند 5هایش

 دده یبه مقصد انجام م یدنرس یبرا یگرد گِرهها و ارسال آنها به  بسته یبر رو گِره یک

 شود. یگفته م مسیریابی

                                                      
1 Proxy Server 
2 DNS 
3 DNS Server 
4 Routing 
5 Packet 
6 Router 
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 یافت،شود که کار در یگفته م یا کارسازی در شبکه به سرور: 1سرویس دهنده ی نامه

 .ی دهدرا انجام م پست الکترونیکی یارسال و نگهدار

آن  یبر رو وبشود که صفحات  یگفته م یا کارسازی به سرور: 1سرویس دهنده ی وب

 است. یابیقابل دست ینترنتا یقآن از طر مختلف هایبخش قرار گرفته و 

یل شود که فا یگفته م یا کارسازی به سرور :1سرویس دهنده ی انتقال فایل یا اِف تی پی

توانند  یآن قرار گرفته است و کاربران م یکردن کاربران بر رو دانلود یبرا یازمورد ن های

 کنند. دریافترا  آنموجود در  یل هایفا

 یگفته م، شده است ثبت ینترنتشبکه که منحصربفرد بوده و در ا یا عنوان یکبه نام  :1دامنه

 دامنهچند  یا یک یتواند دارا یشبکه م یک. www.persiannetworks.com مانندشود. 

 باشد. یزن یمحلّ دامنه های یدارا یا دامنهتواند بدون  یشبکه م یکباشد. البته 

 ثبتخود  یبرا دامنه یک یدشود. چنانچه شما بخواه یگفته م دامنهبه عمل ثبت  :9ثبت دامنه

سپس  نمودهانتخاب  ،استفاده نشده است ینترنتنام را که تاکنون در ا یک یدابتدا با یدکن

 ینزمان مع تنام خود به مده را ب دهند آن یرا انجام م ثبت دامنهکه عمل  ییها توسط شرکت

 .نمایید ثبت

آن قرار دارند  یبر رو اِف تی پی یل هایفا یا وبکه صفحات  یزبانم رایانه هایبه : 1میزبان

 د.نشو یگفته م

 شود. یگفته م ینترنتا نده یده یسبه مراکز سرو: 1آی اِس پی

                                                      
1 Mail Server 
2 Web Server 
3 FTP Server 
4 Domain 
5 Domain Registration 
6 Host 
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 یصورت نرم افزاره و هم ب یصورت سخت افزاره هم ب فایروال: 1فایروال یا دیوار آتش

شدن و  هَکاز  یریمنظور جلوگه شبکه ب یتیامن یبآن باال بردن ضری  یفهوجود دارد و وظ

 .استسوءاستفاده توسط افراد سودجو 

وجود دارد و  یو هم بصورت نرم افزار یهم بصورت سخت افزارفیلترینگ  :1فیلترینگ

 .و نامتعارف استمجاز یرغ وبگاه ها و تارنماهایاز ورود کاربران به  یریآن جلوگ یفه یوظ

قادر باشند  ینترتنیشود که کاربران ا یگفته م ییها دستگاهبه : 1سرویس دهنده ی دسترسی

 کنند. یداپ یدسترس ینترنتآن به ا یقکرده و از طر اتصال پیدابه آن 

 .است یعموم یشبکه مخابراتهمان منظور  :9پی اِس تی اِن

که  ی گرددباز م یالدیم 81 ی به اواسط دهه اوریاین فنّ یاحاساس طرّ :1آی اِس دی اِن

 یگزینیجا یبرا کوششی یقتشده است. در حق یزیر یپ یجیتالکامال دی شبکه  یکبراساس 

را به  یجیتالد ی، داده هایصوت یبود که عالوه بر داده ها یجیتالآنالوگ با د یتلفن یستمس

. است یجیتالنوع شبکه ها بصورت د ینکه انتقال صوت در ا عنام ینکند. به ا یبانیپشت یخوب

 یگرد نوع .یابد یشده و سپس انتقال م یلتبد یجیتالد یصوت ابتدا به داده ها یستمس یندر ا

«N-ISDN» یا «ISDN» شده  یاحطرّ یشخص یاستفاده ها یاست که برا یینباند پا یبا پهنا

 است.

تفاوت که سرعت انتقال اطالعات آن  ینبوده با ا3دی اِس اِل همانند خطوط: 1اِی دی اِس اِل

 است. یشترب

                                                                                                                                  
1 ISP 
2 Firewall 
3 Filtering 
4 Access Server 
5 PSTN 
6 ISDN 
7 ADSL 
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 یها روش از آنتن ینتبادل اطالعات است. در ا یبرا یمس یروش ب یک :1وایرلس یا بی سیم

هم باشند. برد  یرو در رو یدها با آنتن ینشود. ا یدر مبدأ و مقصد استفاده م یرندهفرستنده و گ

 یلومترک 21کننده تا  یتبوده و در صورت استفاده از تقو یلومترک 5تا  2 ینها ب آنتن ینا یدمف

ارتباط  یلروش مطلوب بوده اما بدل ینا دادهاست. از نظر سرعت انتقال  ایشهم قابل افز

 .یستبرخوردار ن ییباال یناناطم یباز ضر ییو آب و هوا یبا اوضاع جو یممستق

شود. واحد ی اطالعات در واحد زمان گفته م یافتحجم ارسال و دری به اندازه : 1پهنای باند

 ،کند یهتها باند خود ر یخواهد پهنا یم آی اِس پی یک ی. هنگاماست یهبر ثان یتآن ب یاصل

آی  یباند برا یذکر کند. معموال پهنا شخود را در قرارداد یباند درخواست یپهنا یزانم یدبا

 ینبزرگتر ا آی اِس پی های یاست و برا کیلوبایت بر ثانیه 11 کوچک یلیخ اِس پی های

 یشترب یو حت مگابایت بر ثانیه 2بزرگ تا  یلیخ اِس پی هایآی  یو برا یابد یم یشمقدار افزا

 رسد. یهم م

 یپهنا ینتأم یبرا ینیباند ارزان تر بوده و در آن تضم ینوع پهنا ینا :1پهنای باند اشتراکی

 آی اِس پی یادیتعداد ز ینباند ب یپهنا ینمشترک وجود ندارد. چراکه ا یباند طبق قرارداد برا

است که ممکن است در ساعات  یعیطب ینکنند. بنابرا یاز آن استفاده م یمشترک بوده و همگ

 خود بهره ببرد. یباند درخواست ینتواند از پهنا آی اِس پی یکپرتراف

 یباند گران تر بوده اما در آن استفاده از سقف پهنا ینوع پهنا ینا :9پهنای باند اختصاصی

به  یباند بصورت اختصاص یپهنا یراشده است. ز ینباند در تمام ساعات شبانه روز تضم

 است. یافتهمشترک اختصاص 

                                                                                                                                  
1 DSL 
2 Wireless 
3 Bandwidth 
4 Shared Bandwidth 
5 Dedicated Bandwidth 
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 دارد: یبستگ یربه دو عامل ز است کهباند  یپهنا یفیتک یبه معنا :1کیفیت پهنای باند

 میزبان یکبه مقصد  آی اِس پیاز  بسته یکشود که  یگفته م یبه مدت زمان :1زمان پینگ

گردد.  یباز م آی اِس پیپاسخ مناسب دوباره به  یافتارسال شده و پس از در ینترنتدر ای قو

 برخوردار است. یبهتر یفیتباند از ک یزمان کمتر باشد پهنا ینهرچه ا

شود ممکن است که  یارسال م ینترنتبه ا بسته یککه  یهنگام :1بسته های مفقود شده

عبارت است  الس یا بسته های مفقود شدهپاکِت از دست برود.  یامختلف مفقود شده و  یلبدال

نسبت کمتر  ین. هر چه ابسه های موجوداز دست رفته و مفقود شده به کل  بسته هایاز نسبت 

 برخوردار است. یبهتر یفیتباند از ک یباشد پهنا

 اهداف شبکه -1-1

پیام ، 1یانامهرا یقاز طر یبه آسان توانندی با استفاده از شبکه افراد م ارتباطات: یلتسهالف( 

کنفرانس ارتباط برقرار  یدیوو و یریتصوصوتی و ، تلفن 1اتاق گفت و گو ،5یفور رسانی

 کنند.

 تواندی در شبکه م رایانههر  یاشبکه یطمح یکدر سخت افزارها:  یاشتراک گذارب( 

سند  یکمانند چاپ . استفاده کند نهاکرده و از آ یداپ یدر شبکه دسترس یبه منابع سخت افزار

 است. که در شبکه به اشتراک گذاشته شده یچاپگر یله یبوس

هر کاربر  یاشبکه یطمح یکدر ها و اطالعات:  ها، داده پرونده یاشتراک گذارپ( 

 شده یرهموجود در شبکه، ذخ یگرد هاییانه را یکه بر رو یها و اطالعات به داده تواندی مجاز م

                                                      
1 Bandwidth Quality 
2 Ping Time 
3 Packet Loss 
4 E-mail 
5 IM 
6 Forum or Chatroom 
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 یساز یرهذخ یها ها و اطالعات در دستگاه به داده یدسترس یتکند. قابل یداپ یاست دسترس

 است. ها از شبکه یاریمهم بسویژگی های از  یاشتراک

 برنامه توانندی م هستندشبکه متصل  یککه به  یکاربران افزارها: نرم یاشتراک گذارت( 

 راه دور را اجرا کنند. رایانه های یموجود رو یکاربرد یها

 کاربردهای شبکه -1-1

کاربران در ی، خانگ، تجاریکاربردهای شبکه های رایانه ای از دیدگاه کلّی به چهار دسته ی 

دسترسی »تقسیم می کنند و در حالت جزئی این کاربردها شامل  مالحظات اجتماعیت و حرک

ورود به سیستم از ، خدمات انتقال فایل، پست الکترونیکی، راه دوراز اطالعاتی  های به بانک

انکداری ، بتجارت الکترونیکی، جستجوی اطالعات مورد نیاز، های خبری گروه، راه دور

محاوره مستقیم و چهره ، های الکترونیکی مجالت و روزنامه، سرگرمی و محاوره، الکترونیکی

نگار دور تلفن و، یافتن اشخاص مورد نظر در جهان، کنفرانس از راه دور، به چهره از راه دور

، ی و علمیفنّ مدون اطالعات ی ارائه دور، آموزش از راه ، یو از طریق شبکهراد، از طریق شبکه

می شود. « اوری اطالعات سالمت، سالمت همراه و فنّمشاوره از راه دور، از راه دور پزشکی

حذف ، اشتراک منابعبنابراین بطور خالصه می توان استفاده از شبکه های رایانه ای را در 

 باال رفتن قابلیت اعتماد سیستما، ه کاهش هزینها، ه در تبادل دادههای جغرافیایی  محدودیت

 م ها دانست.افزایش کاریی سیستو  ها
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 : برخی از کاربردهای مختلف شبکه2-1 شکل

 طبقه بندی شبکه  -1

 یدر ادامه به برخکنند که  یم یتقسیم بند یمتفاوت یلفه هاؤرا براساس م رایانه ای یشبکه ها

 .می پردازیمموجود  یها یتقسیم بندترین  از متداول

 شبکه ها براساس اندازه -1-1

به گروه های  دهند یکه پوشش م اییه ناح یگستردگ یابراساس اندازه  اییانه را یها شبکه

 زیر تقسیم می شوند: 
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  3یشخصی شبکه 

  2یمحلی شبکه 

  1یدانشگاهی شبکه 

  1یشهر کالنی شبکه 

 5شبکه گسترده 

 شبکه ی شخصی  -1-1-1

که اطراف  اییانه را یلوسا یانارتباطات م یاست که برا اییانه شبکه را یک یشخصی شبکه 

 . موارد مصرف شبکهرودی بکار مشخصی  یجیتالید یارو دست مانند تلفنباشند  یفرد م یک

 یبرقرار یاو  یکدیگرنفر به  چند یشخص یلجهت ارتباطات وسا تواندی م یخصوص یها

 باشد. ینترنتا ی شبکه یا در سطح باالتر و یابه شبکه یلوسا ینصال ااتّ

یو اِس مانند  یانهرا یها به گذرگاه یمیممکن است بصورت س یشخص یها شبکه ارتباطات

 1یو دبیلو بی مانند بلوتوث و هایی یاوراز فنّ یریگبا بهره ینبرقرار شود. همچن یروایرو فا بی

 ساخت. ی سیمرا بصورت ب یشخص یها شبکه توان یم

 شبکه ی محلی  -1-1-1

 یکمانند  یکوچک یاییجغرافی است که محدوده  اییانه رای شبکه  ی یکمحلی شبکه 

 یها با شبکه یسه. در مقادهدی ها را پوشش م از ساختمان یگروه یادفتر کار  یکخانه، 

 التربا یاربه سرعت )نرخ انتقال( بس توانیم یمحل یها شبکه شدهیف گسترده از مشخصات تعر

                                                      
1 PAN 
2 LAN 
3 CAN 
4 MAN 
5 WAN 
6 UWB 
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 . اولیناشاره کرد یمخابرات استیجاریبه خطوط  یازکوچکتر و عدم ن یاییآنها، محدوده جغراف

چند  ینساخته شد و به منظور ارتباطات پرسرعت بمیالدی  3321 ی در دهه یمحل ی شبکه

دوران  ینکه در ا یبرق های یستمس یاریبس یانمحل بکار گرفته شد. از م یکبزرگ در  یانهرا

عموما از  ،تر کوچک یمحلّ هایشبکه  هستند. ها ینمشهورتر 3تو آرکن ترنتساخته شدند، اِ

به  یاند. جهت دسترسمتصل شده یکدیگراند که به شده یلتشکین یا سوییچ چند راهگز یا یک

 اِی دی اِس اِلمودم  یا یمودم کابل یریاب،مس یکبه  ها ینراهگز یناز ا یکیغالبا  ینترنتا

 د.شوی متصل م

 

 ترنتاِ  10BASE5با استفاده از  یشبکه محل یکاز  ینمودار مفهوم: 1-1 شکل

                                                      
1 Archnet 
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 : شوندی شناخته مهای زیر یژگی وی بواسطه  ،رت بزرگ یمحل یها شبکه

 یریجهت جلوگ3استفاده از قرارداد درخت پوشا ها،ین راهگز ینبی استفاده از اتصاالت اضاف

 ستانداردبا استفاده از ا یکانواع مختلف تراف یریتجهت مد ها ینراهگز ییحلقه، توانا یجاداز ا

از  یک هاتراف یجهت جداساز 2یمجاز یمحل یها استفاده از شبکه ینو همچن خدمات یفیتک

  یکدیگر.

 یاو  استیجاری سرویس دهندگان استیجاری،خطوط  یله یممکن است بوس یمحل های شبکه

 1یخصوص یمجاز یها شبکه یاوراز فنّ ییجوبا بهره ینترنتا یبر رو 1تونلینگبه روش 

 داشته باشند. یمحلّ یها شبکه یگربه د یاتصاالت

 شبکه ی دانشگاهی  -1-1-1

است که  اییانه رای شبکه  یک می گویند، یزن یسپردی که به آن شبکه ی دانشگاهی شبکه 

ی ساخته م ،هستند یاییجغراف یهناح یکآنها محدود به ی که همه ی از اتصال چند شبکه محل

 توانی مهمچنین . ینظام یگاهپا یک یا یمجموعه صنعت یکدانشگاه،  یکمانند محوطه شود. 

یه بحساب آورد که عموما محدود به ناحی شهر کالن یها از انواع شبکه یکیآن را به عنوان 

 یک یکه در فضا یحالت در است. یشهر کالنی شبکه  یکاز اندازه معمول  تر ککوچ ای

 شبکه مورد نظر محتمال ساختمان وجود داشته باشد، یاز نوع شبکه دانشگاه یاشبکه ،دانشگاه

دانشگاه و ساختمان محل ی کتابخانه  یک،آکادم یها مختلف شامل بخش یها دانشکده یها

ی شبکه  یکاز  تر گبزر یدانشگاهی . شبکه کندی متصل م یکدیگررا به  یاناقامت دانشجو

 گسترده است.ی شبکه  یکتر از  کوچک یول یمحلّ

 

                                                      
1 STP 
2 VLAN 
3 Tunneling 
4 VPN 
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 شبکه ی کالن شهری  -1-1-1

شهر  یکبزرگ است که معموال در سطح  اییانه را ی شبکه ی، یکشهر کالنی شبکه 

جهت  ینوریبراتصاالت ف یاو  ی سیمب یرساختاز زعموما ها  شبکه یندر ا .شودیگسترده م

 .شود یمختلف استفاده م یها مکانارتباط 

 :کندی م یفتعر یررا بصورت ز یشهر کالن ی شبکه IEEE 802-2001 استاندارد

شده  ینهبه یمحلی شبکه  یکاز  تری گبزر یاییجغراف یهناح یبرا یشهر شبکه کالن یک»

سرعت  شامل شود. تواند یشهر را م ی یکتا گستره  یبلوک ساختمان یناست و از حد چند

از  یارتباط یها بسته به کانال تواندی م یمحل یها مانند شبکه یزن یشهر کالن یها شبکه

 تواندی م یشهری شبکه  ی یکو اداره  یتکند. مالک ییرتغ باال یها حدود متوسط تا سرعت

 یم یفاامر نقش ا یندر ا یاریها و افراد بس معموال سازمان یسازمان باشد، ول یک یاردر اخت

ی و اداره  یاردر اخت یبه عنوان خدمات عموم یشهر یها ممکن است که شبکه ین. همچنکنند

بستر مناسب  یکدیگرمختلف به  یمحل های هاتصال شبک یها اغلب براشبکه یند. اندولت باش

 .«دهند یرا ارائه م

 شبکه ی گسترده  -1-1-9

را پوشش  یعینسبتا وس یاییجغراف یه یاست که ناح اییانه رای شبکه  گسترده، یک ه یشبک

 شبکه ین. ایگرد یاقاره به قاره یکاز  یا یگرد یکشور به کشور یکنمونه از  یبرادهد. ی م

 یمخابرات استفاده م یها مانند شرکت یدهندگان عموم از امکانات انتقال خدمات ها معموال

ی استفاده م یعموم یارتباط هایپیوندو  یریاب هاها از مس شبکه ینا ارت عامیانه تر،به عب کنند.

 یها ، شبکهیشخص یها تحت پوشش با شبکهی گسترده از نظر محدوده  هایشبکه  .کنند

و  ترین گهستند. بزر یسهقابل مقای شهرکالن یها شبکه یا یدانشگاه یها ، شبکهیمحل

 است. ینترنتای شبکه  ،شبکه گسترده یکاز  نمونه ینتر شده شناخته
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ی استفاده م یکدیگرانواع شبکه به  یگرد یا یمحلّ یها اتصال شبکه یگسترده برا یها شبکه

 در مکان هایییانه با کاربران و را توانند یمکان م یک هاییانه کاربران و را ین. بنابراشوند

 سازییادهپ یژهسازمان و یک یگسترده برا یها از شبکه یاریدر ارتباط باشند. بس یگرد یها

ینترنت یا آی اِس پی دهندگان ا یسسرو بوسیله ی یگرد یهستند. بعض ید و خصوصشون یم

 متصل کنند. ینترنتها را به ا سازمان یمحل یها تا شبکه شوندی م سازییادهپها 

 شبکه ها براساس نوع اتصال -1-1

 یکه برا یافزار نرم یاو  یسخت افزار اوریفنّبا توجه به  توانی را م اییانه را یها شبکه

ترنت، اِ  ی،نوریبرمانند ف .کرد طبقه بندی شوند،ی افراد در شبکه استفاده م یها اتصال دستگاه

 .یروارتباط خط ن ی سیم وب یمحلی شبکه 

مستقر  یها دستگاه .کندی ها را بهم متصل م دستگاه یزیکی،ف یکش یمبا استفاده از س اِترنت

اوری از طرفی فنّ هستند. ها یریابمس یاها و  پل ها، راهگزین، جعبه تقسیم هاشامل  معموال

 ین. ااندشده یطراح یکش یمها بدون استفاده از س اتصال دستگاه یبرا سیم یبی شبکه 

 یانتقال استفاده م ی مادون قرمز به عنوان رسانه یگنال هایس یا یوییها از امواج راد دستگاه

محور، خطوط تلفن موجود در منازل )کابل همکشی یمس از ارتباط خط نیرو نیز اوریفنّ .کنند

 .کند یاستفاده م پرسرعت یمحلّی شبکه  یک یجادا یو خطوط برق( برا

 یها شبکه یبرا یانهرا یها در شبکه فریمبر  یمبتن ی هایاوراز فنّ یکی تترناِ الف( اِترنت:

 کشییمس یتوضع یاورفنّ یناست. ا گرفته شده «Ether» یزیکینام از مفهوم ف ینا .ی استمحلّ

 ی از دهه اوریفنّ یناکند. ی م ینرا مع یزیکیفی  یهدر ال یگنالیسسیستم  یو استانداردها

 Token» چونیی استانداردها یگزیناست و جا بکارگرفته شده میالدی تا به امروز 3331

Ring» ،«FDDI»  ی سیمب یها و شبکه یر وای فایاخ یها است. در سال شده آرکنتو 

است و باعث  شده رایج کوچک اداره های و خانه در IEEE 802.11براساس استاندارد 

 است.گردیده  تر بزرگ یاس هایدر نصب آن در مق اِترنت یتتقو
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 : ه استبنا شد یهنظر ینبر ااِترنت  یبطور کل

ی انتقال عمل می  یلهوس یکعنوان  که بهیا هم محور  یالکابل کواکس یبررو رایانه هاارتباط »

ابزار  یکمعنا که به کمک  ینبد شودی وصل م رایانهبه  یقیصورت اشعاب تزره و ب کند

و  رسدی وبه مرکز کابل م شودی م یقکابل تزری به هسته  یسوزن کابل یور محکم شونده بر

یه بر ثان یتحسب مگابرسرعت انتقال ب 31 عدد .هم مشهور است «10Base5» نامه کابل ب این

متر  311 به تکرار کننده را بر حسب یازطول حداکثر هر قطعه کابل بدون ن 5عدد  است و

 ی کند.مشخص م

ینجا مربوط شده است و از ا 3تربه اِ کندی م یجادمشترک را ا یکابل مشترک که کانال ارتباط

 اوریفنّبه  یافتتکامل  تاِترن یه،اول یممفاه یناست. با توجه به ا اقتباس شده ِاترنتکه نام  است

 «.است بکار گرفته شده یمحلّ یها که امروزه در اغلب شبکه اییچیده پ یاشبکه

 مثل شفاف ه یمادّ یکاز  یو بلند باریک ه یرشت ی،نور تار یا ینوریبرف :1ب( فیبرنوری

از سر  است سرش به آن وارد شده یکرا که از  ینور تواندی است که م یکپالست یا شیشه

با  است. یمعمول یها باالتر از کابل یارباند بس یپهنا ایدار ینوریبرخارج کند. فخود  یگرد

 31باند باال تا  یبا پهنا یرا براحت یگرد یها صوت و داده یر،تصو یها داده توانی م ینوریبرف

در  یع ترباند وس یپهنا یلبه دل ینوریبرامروزه مخابرات ف و باالتر انتقال داد. یهبر ثان یگابیتگ

ابزار  م تریناز مه یبا مخابرات ماهواره ا یسهکمتر در مقا یرو تاخ یمس یها با کابل یسهمقا

 .شوند یانتقال اطالعات محسوب م

 ( کاربردهای فیبرنوری1ب 

انتقال اطالعات توسط نور  ینوریبرف یکاربردها یناز مرسوم تر یکیکاربرد در مخابرات: . 3

 است. یزرل

                                                      
1 Ether 
2 Optical Fiber 
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 یزیکیف هاییت کم یریگاندازه یبرا ینوریبرف یکاربرد در حسگرها: استفاده از حسگرها. 2

 یا،در یها آب یآلودگ یی،فشار، حرارت، جابجا یسی،مغناط یدانم یکی،الکتر یانمانند جر

 یناست. در ا شروع شده یراخ یها در سالیکس گاما و ا یتشعشعات پرتوها یعات،سطح ما

که  یبترت ینبد شودی م یریگحسگر بهره یبه عنوان عنصر اصل ینورفیبرز نوع حسگرها ا

 یتشدت کمی و با اندازه  ییریافتهتغ یریگمورد اندازه یتکم یدانتحت م یبرف های یژگیو

 .شودی م یرپذیرتأث

ی دفاع دارد که از آن جمله م یعدر صنا شماری بی یکاربردها ینوریبر: فینظام یکاربردها. 1

 یردریایی هاها، ارتباط ز موشک یتارتباط و کنترل با آنتن رادار، کنترل و هدا یبرقرار توان

 را نام برد.

 یگوناگون در پزشک یش هایو آزما هایماری ب یصدر تشخ یبرنوری: فیپزشک یکاربردها. 1

 های یینارسا ییشناسا ی،سرطان غدد یمتریدُز توانیکاربرد فراوان دارد که از آن جمله م

و خون نام برد.  یعاتما یریگو اندازه یاستفاده در دندانپزشک یزری،ل یبدن، جراح یداخل

تا به  شودی آندوسکوپ استفاده م یا یننام درون به ب ییها در دستگاه نوری یتارها ینهمچن

 باشد.قابل مشاهده  یمروده و مثانه فرستاده شود و درون بدن انسان بطور مستق ی،مر ی،درون نا

به  یستمکه در اواخر قرن ب ینوریبرف ی: از جمله کاربردهاییدر روشنا یبرنوریکاربرد ف. 5

 یداپ یتوسعه و رشد فراوان یرمتداول شده و در چند سال قرن اخ ییروشنا یاورفنّ یکعنوان 

ی که م ینور از منبع نور یاورفنّ  یناست. در ا ییروشنا هاییستم کاربرد آن در س ،است کرده

 یبر( باشد وارد فید)نور خورش یعینور طب یا( و یکیالکتر یها المپ )نور یمصنوع ورن تواند

که  یانور به هر نقطه یبترت ین. به اشودی به محل مصرف منتقل م یقطر ینشده و از ا ینور

 .شود یمنتقل م ،باشدی آن نم یمدر جهت تابش مستق
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 آن : نمایی از فیبرنوری و ساختار5-1 شکل

 یاطالق م یمحلی از شبکه  یبه نوع یمس یب یمحلی شبکه  :1پ( شبکه های محلی بی سیم

می استفاده  یوییاز امواج راد یگرنقطه به نقطه د یکانتقال اطالعات از  یکه در آن برا شود

 یجهندارد و در نت یکشیم به س یازاست که ن ینا یمس یبی شبکه  یکمهم  یت. مزگردد

  شبکه جابجا شوند. ی در محدوده توانندی کاربران م

وجود دارد: نقطه به  یتوپولوژ یاساخت یردو نوع زیم س یب یشبکه محل یک ییبرپا یبرا

 .شودی گفته م 1یاحالت شالوده اکه به آن اصطالح یو حالت 1یمورد یا 2نقطه

                                                      
1 WLAN 
2 Peer to Peer 
3 Ad Hoc 
4 Infrastructure 
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تواند هم بصورت سرویس دهنده و هم بصورت  یم رایانه، یک نقطه به نقطه یدر شبکه ها

کاربران  یعنی است،روش ارتباط دو نقطه مدنظر  یندر ا وظیفه نماید. یسرویس گیرنده ایفا

ارتباط  یکاربران برا ینهمچن نمایند.ی ارتباط برقرار منظیر به نظیر به شکل  یکدیگربا  یمامستق

 یاز تعداد محدود یبانیپشت ینوع شبکه برا نیقرار داشته باشند. ا ی یکدیگر در محدوده یدبا

 .شودی م یدفاتر کوچک طراح یا نهخا یطاز کاربر، مثال در مح

ارسال اطالعات و  یهمزمان برا یهاد یکاست که در آن از  یستمیس نیرو:خط  ارتباطت( 

گوناگون، از  یها ینهدر زم یاریبس یکابردها یاورفنّ ینشود. ا یتوان باال استفاده م یسیتهالکتر

 برق دارد. یعتوز یو شبکه ها ینترنتگرفته تا ا یخانگ یوناتوماس

 شبکه ها براساس الیه -1-1

که در صنعت به عنوان استاندارد شناخته  اییه مرجع پا یها مطابق مدل اییانه را یها شبکه

مرجع تی سی باز و مدل  سیستم هایمدل اتصال متقابل یا  3یآاُ اِس  مانند مدل مرجع شوندمی 

 طبقه کنند،ی که در آن عمل م یا شبکه یه، بر اساس نوع المدل مرجع اینترنتی یا 2پی/ آی پی

 .می شوند یبند

 باز سیستم هایمدل اتصال متقابل  -1-1-1

 شود، یخوانده م یزن «یآاُ ِاس  یهال مدل هفت»باز که گاه  سیستم هایمدل اتصال متقابل 

 رایانه ایشبکه  یا یمخابرات یستمچند س یااست که دو  هایی یهو مجرد از ال یمفهوم یفیتوص

 د.شونی متصل م یکدیگرآن به  یقاز طر

در  یپروتکل یا یسسرو یچچون ه یستشبکه ن یمعمار یکباز  سیستم هایمدل اتصال متقابل 

 یا یطراح یاست که برا شده یرفتهاستاندارد و پذ یها از مدل یکیبلکه  شودی نم یفآن تعر

                                                      
1 OSI 
2 TCP/IP 
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مدل  ین. در ااستیه هفت ال یمدل دارا ین.ارودی بکار م یمخابرات یها شبکه یفتوص

 است. ی اول یهال یه،ال ینتریین و پا هفتم یه یال یه،ال ینباالتر

 

 : ساختار الیه ای مدل اتصال متقابل سیستم های باز5-1شکل 

 1یزیکیف یه: ال1 یهال

انتقال ی  یفهوظ است وباز  سیستم هایدر مدل مرجع ارتباط  یهال ترین یینپا یزیکیفی  یهال

عمدتا از نوع  یهال یندر ا ی. مسائل طراحمی باشدرا عهده دار  یکانال مخابرات یقاز طر ها یتب

 انتقال است. یزیکیفی رسانه  یکی والکتر یزیکی،ف

                                                      
1 Physical Layer 
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 نمود: یبند یمدر دو دسته تقس توانی را مت اطالعا یزیکیانتقال فی نحوه 

 .ینوریبرو ف یمس یمهمچون س یرپذ یتهدا یها رسانه. 3

 و ماهواره. ینیزم یویامواج راد سیم، یهمچون ب یرناپذ یتهدا یها رسانه. 2

 1ای داده یوندپ یه: ال1 یهال

بر  یهال ین. در ااستباز  سیستم هایسطح از مدل اتصال متقابل  یندوم یاداده یوندپ یه یال

. شودی م بحث یههمسا رایانهدو  ینبه ارتباطات قابل اعتماد ب یابیدست های یتمالگور یرو

، ها داده یبند یمفریزیکی، ف یرفع خطاهاعبارتند از:  یبداده به ترت یوندپ یه یال یفوظا

داده انتقال مطمئن و  به کانال مشترک یکنترل دسترس، و فرستنده یرندهسرعت گ ینب یهماهنگ

 .انتقال یطمح یقاز طر

 1شبکه یه: ال1 یهال

به یه ال یف این. وظااستباز  سیستم هایسطح از مدل اتصال متقابل  ینومس شبکه یه یال

 یب عبارت است از: ترت

به  یوستنپی و دهیس سرو یفیتک، ها کنترل گلوگاهیریابی، مس، شبکه یرکنترل عملکرد ز

 .ناهمگن یها شبکه

 1انتقال یه: ال1 یهال

 یها برنامه یرا برا 1مبدأ به مقصد یارتباط هاییس انتقال سروی  یهال ای،یانه را یها در شبکه

این . آوردی شبکه فراهم م یها و اجزا شده پروتکل یبند یهال یموجود در معمار یکاربرد

                                                      
1 Data Link Layer 
2 Network Layer 
3 Transport Layer 
4 End to End 
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سیستم مدل اتصال متقابل در و هم  است ینترنتا یانکه مبنا و بنمرجع اینترنتی هم در مدل  الیه

 .متفاوت است یکدیگر با یدو مدل کم یندر ا یف آنتعر وجود دارد اما باز های

 یینتعو  تریین پا هاییه ال یها برا شکستن دادهیب عبارت است از: انتقال به ترتی  یهال یفوظا

 .جلسه یه یال های یسسرو

 1نشست یا جلسه یه: ال9 یهال

است.  اییانه را یها باز در شبکه سیستم هایدر مدل اتصال متقابل  یهال یننشست پنجمیه ی ال

دو گره شبکه را بر عهده دارد. عبارت  ینو حفظ ارتباطات ب یساز کار هماهنگ یهال ینا

 یدوطرف اشاره م ینب یدارارتباط پا یجادموضوع ا ینبه هم یزن یهال یندر عنوان ا« نشست»

دو گره، حفظ  ینو حفظ کانال ارتباط ب یجادبه ا توانیم یهال ینا ی. از جمله کارکردهاکند

محل مناسب  یافتنقطع ارتباط و  یصتشخ، دو گره ینگفتگو ب یساز ارتباط، هماهنگ یتامن

 .ارتباط اشاره کرد پایان و آن ه یادام یبرا

ی ارائه ، جلسه یریتمد، جلسه یبرقرار :عبارتند از یبنشست به ترت یاجلسه  یهال یفوظا

 .خاتمه دادن به جلسهی و نشانه، همگام ساز یریتمد یالوگ،کنترل د هاییس سرو

 1یش یا ارائهنما یه: ال1 یهال

باز است که  سیستم هایاز مدل اتصال متقابل  ین الیهارائه، ششم یه یال یا یشنمای  یهال

 برعهده نشست( را دو )الیه های کاربر خود یینباال و پا هاییه به ال یرسان خدمت یفه یوظ

دارد و تری  محدودتر و مشخص یاربس یکارها یگر،د های یهنسبت به ال یشنماالیه ی . دارد

 هایه ال یگرعلت نسبت به د ینو به هم یستبه استفاده از آن ن یلزوم ،از ارتباطات یاریدر بس

شده را  ارسال اطالعاتداشته باشد  یازن سیستم گیرنده، که یدر حالت. کاربردتر استکم یاربس

 ینمع یاز کاربردها برخی .شودیوارد عمل م یشنمایه ی ال ،مشاهده کند یخاصیوه ی به ش

                                                      
1 Session Layer  
2 Presentation Layer 
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مختلف شبکه،  سیستم های برای شدهارائه  ه ی اطالعاتترجم :عبارتند از یشنما یه یال

 ا.ه داده یشبکه و رمزنگار یاتیباالبردن توان عمل یبرا یساز فشرده

 1دکاربر یه: ال1 یهال

و پست  1، انتقال خبر1یل، انتقال فا2جهت وب ییها کاربرد شامل مجموعه پروتکلی  الیه

 ینترنتی،ا یمرورگرها یرنظ یکاربرد یها ( است. برنامه5یرسان )قرارداد ساده نامه یکیالکترون

واسط  یو بصورت کل گیرندی قرار م یهال یندر ا غیره و پست الکترونیکی یریتمد یها برنامه

 .استشبکه  یایکاربر و دن ینب

 مدل مرجع اینترنتی -1-1-1

 مخفف  IPو  Transmission Control Protocol مخفف TCP) ینترنتیمدل مرجع ا

Internet Protocol  ).شود )آرپانت مخفف ی م خوانده 1آرپانت مدل مرجعنیز  یکه گاهاست

مدل ی  یهالاز خالصه  یفتوص یک است(، شبکه ییشرفته پ یقاتیتحق یها سازمان پروژه

 ینترنتیاست. مدل مرجع ا ی رایانه ایپروتکل شبکه  یارتباطات و طراح یبرا ینترنتیمرجع ا

ی دفاع یشرفته یپ یقاتیتحق یها سازمان پروژهیا  2یله ی دارپابوسمیالدی  3321در سال 

استفاده قرار  ردمو ،حال توسعه در ینترنتا یها پروتکل یبراتا به امروز که  ساخته شدآمریکا 

 یها شبکه یکپارچه یاهداف آرپانت ارتباط  یناز اول . همانطور که گقته شد یکیگرفته است

 ینکهبا ا محقق شد.میالدی  3385در سال مرجع اینترنتی بود که باالخره توسط مدل  رایانه ای

 یتقابلیر آن نظ یباال یایمزا یلبدل یستولا یادیند و مستلزم استفاده از منابع زپروتکل فوق کُ 

                                                      
1 Application Layer 
2 HTTP 
3 FTP 
4 NNTP 
5 SMTP 
6 ARPANET 
7 DARPA 
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استفاده از ی  ینههمچنان در زم ،عامل هاییستم ها و س فرمت در اغلب پل یتحما مسیریابی،

 از سایر رقبا پیشتاز است. پروتکل ها

 

 RFC 1122: نمونه ای از ترتیب نزولی الیه های مدل مرجع اینترنتی در 1-1 شکل

 متقابل سیستم های باز که از هفت الیه تشکیل شده است، مدلبرخالف مدل مرجع اتصال 

به  یمنظور ارسال اطالعات از محله ب یهچهار ال یمدل ارتباط یکاز ینترنتی، مرجع ا یاصل

 کند که عبارت هستند از:  یاستفاده م یگرمحل د

 الف( الیه ی کاربرد     

 ب( الیه ی انتقال     

 پ( الیه ی اینترنت  

 پیوند داده ت( الیه ی
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 1الف( الیه کاربرد

سطح ل های تکوپر .شودی ارتباطات شبکه استفاده م یها برا توسط برنامه یشترکاربرد بی  یهال

، «TFTP» ،«MIME» ،«NFS»، «NCP»، «SMB»، «HTTP» ،«TELNET» ،«FTP»باال مثل 

«SMTP» ،«DNS» ،«NNTP» د.نقرار دار یهال یندر ا یرهو غ 

 1الانتق ب( الیه

کنترل خطا، قطعه قطعه ، و مستقل از شبکه یامانتقال پ یتقابلکارهایی از قبیل  انتقال یه یال

 طور توانندی انتقال می  یهدر ال یارتباط یکاربردهابرعهده دارد. را  یانکردن و کنترل جر

 شوند: یگروه بند یزن یگرید

و در  کندی مبدا بسته بسته مها را در  دادهاین پروتکل مانند تی سی پی: اتصال گرا . 1

کنترل ی  یفهوظ باشدی که اتصال گرا متی سی پی پروتکل اصل . در چسباند یمقصد به هم م

 اعتماد باال را دارد. یتبا قابل یانجر

پروتکل تی سی و برخالف  استمتصل یرپروتکل غ ینا یو دی پی:. بدون اتصال مانند 1

 اعتماد آن کمتر است. یتبرخوردار است اما قابل یاز سرعت باالتر پی

 د.نقرار دار یهال یندر ا یرهو غ «TCP»، «UDP»، «DCCP»، «SCTP» ،«RSVP»پروتکل های 

 1اینترنت پ( الیه

 یکه دارا است اتصال متقابل سیستم های بازشبکه در مدل مرجع ی  یهمعادل الالیه ی اینترنت 

به مقصد ، شبکه به سمت مقصد یها جهت ارسال از رو بستهاجازه دادن به یفی نظیر وظا

 یریابی هستند.مسو  دار آی پی یها رساندن بسته

                                                      
1 Application Layer 
2 Transport Layer 
3 Internet Layer 
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و  «IP»، «IPv4» ،«IPv6»، «ICMP»، «ICMPv6» ،«ECN»، «IGMP» ،«IPsec»پروتکل های 

 د.نقرار دار یهال یندر ا یرهغ

 1یا میزبان به شبکه داده پیوند ت( الیه

 یرو اینترنت یه یها از ال حرکت بسته یکه برا روشیاز الیه ی پیوند داده یا میزبان به شبکه 

کند. علت این  یاستفاده م یستند،شبکه ن یها از پروتکل یبخشدرواقع مختلف که  یزباندو م

 اجرا شود. ،مختلف یارتباط های یهال زگستره ا یک یرو تواند یم امر نیز آن است که آی پی

. به است به شبکه یزباناتصال می پیوند داده،  یهال یاصلی  یفهوظبطور کلی می توان گفت 

 همین دلیل هم است که نام دیگر این الیه را، الیه ی میزبان به شبکه گذاشتند.

، «ARP / InARP»، «NDP»، «OSPF»، «L2TP»، «PTPP» ،«DSL»، «ISDN»پروتکل های 

«Ethernet» ،«FDDI» د.نقرار دار یهال یندر ا یرهو غ 

هر دارند.  یادینقاط مشترک ز اینترنتیو مدل مرجع  اتصال متقابل سیستم های بازمدل مرجع 

 یتا حد یزن ها یهمستقل هستند و عملکرد ال یهااز پروتکل یابر مجموعه یآنها مبتن جفت

ابزار  ینکه بهتراست ثابت کرده  اتصال متقابل سیستم های بازاست. مدل مرجع  یکدیگر یهشب

 یعیس وسیادر مق مرجع اینترنتی یها است اما پروتکل رایانه ای یها شبکه یفتوص یبرا

از  یبه برخ یربا هم دارند که در زنیز  ییدو مدل تفاوت ها ینا .گیرد یمورد استفاده قرار م

 :یمکن یآنها اشاره م

  ها واضح و مشخص  روتکلها و پ ها، واسط یستفاوت سرو مرجع اینترنتیدر مدل

 .نیست

 مرجع اینترنتیمدل پروتکل های بهتر از  اتصال متقابل سیستم های بازمرجع  یها پروتکل 

 شده است. یمخف

                                                      
1 DataLink Layer or Network Interface Layer 
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 و ابداع  یآن طراح یها پروتکلاتصال متقابل سیستم های باز، مدل مرجع  یجادقبل از ا

ندارد اما در  یمجموعه پروتکل یچبا ه یو تعامل خاص یمدل وابستگ ینا یجهدر نت شد.

تنها  مذکورکه مدل است خود باعث شده  ینو ا همسئله برعکس بودمدل مرجع اینترنتی 

 تحت خود مناسب باشد. یها شبکه یبرا

  مرجع اینترنتیاست اما مدل  یههفت ال یدارا اتصال متقابل سیستم های بازمدل مرجع 

 .یستن ینشست خبری  یهارائه و الی  یهدارد و از ال یهچهار ال

 است  یممستقیرصال گرا و غاتّ اتصال متقابل سیستم های باز،شبکه در مدل مرجع ی  یهال

شبکه الزاما ی  یهال مدل مرجع اینترنتی صال گرا است اما درانتقال آن تنها اتّی  یهو ال

 متصل است.یرغ یاصال گرا انتقال آن اتّ ی  یهو ال متصلیرغ

 اوری سیمیشبکه ها براساس فنّ -1-1

شبکه های رایانه ای براساس سیم کشی به سه دسته ی سیمی تقسیم بندی می شوند که عبارتند 

 از:

ارتباطات راه  یمورد استفاده برا یها رسانه یناز بهتر یکی بهم تابیدهزوج : 1یدهتابزوج بهم

 یمس یمهستند که از دو س یتلفن معمولهای  یمسبهم تابیده همان زوج  های یم. ساستدور 

 یبرا بهم تابیدهزوج سیم کشی از  اند.شده تشکیلاند خورده یچکه دو به دو به هم پ یقعا

سرعت دامنه ی  .شودی استفاده م یسیالکترومغناط یکاهش تداخل و القاو  و داده صوتانتقال 

 .است یهدر هر ثان یتب یلیونم 311تا  یهثان هر در یتب یلیونم 2از در این حالت  انتقال داده

به دوگونه ی روکش دار و که  هستند کشییم از س یفرمدرواقع سیم های زوج بهم تابیده 

اند تا اختالالت خورده یچدو به دو به هم پ یهاد هاییم س هادر آنبدون روکش عرضه شده و 

                                                      
1 Twisted Pair 
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کامال بارز صورت ه ب 2-1شکل  سازند. یرا خنث یحاصل از منابع خارج یسیالکترومغناط

 ساختار این حالت از سیم کشی را نشان داده است.

 

 : ساختار سیم کشی زوج بهم تابیده2-1 شکل

یستم در س یابطور گستردهیا کواکسیال محور کابل هم :1یا کواکسیال محور کابل همب( 

 یمحلّ  یها شبکه یبرا یکار بخش های یگرو د یادار یها ساختمان ی،کابل یزیونتلو های

منعطف محصور  یقعا یککه توسط  یداخل هادی دارای یکها  . کابلشودی استفاده م

انعطاف کابل  ینازک برا سانایر یکتوسط  یزمنعطف ن یه یال ینا یکه روهستند  ،اندشده

 یق،عا یه یالو  شده یجاساز یگرید یقاجزا در داخل عا ه ی ایناست. هم بهم بافته شده

 211از در این حالت  سرعت انتقال دادهدامنه ی . شود یوجاج متداخل و اع موجب کاهش

 .یه استدر هر ثان یتب یلیونم  511از  یشتا ب یلیونم

                                                      
1 Coaxial Cable 
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 : نمایی از کابل هم محور یا کواکسیال با اجزای آن8-1 شکل

 یهشده در ال یچیدهپ اییشه ش یافچند رشته از ال یا یکشامل  ینوریبرکابل ف :1ینوریبرفپ( 

 یهاانتقال دهد. کابل یطوالن یهانور را تا مسافت تواندی کابل م ین. ااستمحافظ  های

ممکن آن ها سرعت انتقال  گیرند و یقرار نم یسیالکترومغناط یهاتابش یرتحت تاث ینوریبرف

بصورت کامل ساختار درونی و بیرونی   8-1در شکل  برسد. یهدر ثان یتب یلیونتر نداست به چ

 وری نشان داده شده است.کابل فیبرن

 اوری بی سیمشبکه ها براساس فنّ -1-9

شبکه های رایانه ای از نظر فناوری بی سیم و عدم سیم کشی به دو گروه اصلی امواج 

مایکروویو )ریزموج( و امواج مادون قرمز )فروسرخ( تقسیم می شوند و در حالت جزیی می 

 :توان آنها را به پنج دسته ی زیر نیز طبقه بندی کرد

                                                      
1 Optical Fiber 
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کرده استفاده  ینیزم یها و فرستنده هایرنده از گ ینیزم هاییزموج ر :1ینیزم یزموجرالف( 

از ینی زمیکروویو ماامواج . ای عمل می کنندماهواره و مشابه صفحه های دریافت کننده ی

، باشد حدودم یخطّ  یدتمام ارتباطات بصورت د شود یسبب م یگاهرتز کهکوتاه گ یها دامنه

 آنتن و است یلما 11 احدود یگنالس یتتقورله یا  های یستگاها ین. فاصله باستفاده می کند

 .شوند یه کوه نصب مها و قلّ  ها، تپه ها، برج ساختمان یمعموال در باال این امواج یها

 ینزم که توسط جوّ یوییراد های یزموجها از ر ماهواره :1یارتباط یها ماهوارهب( 

در فضا مستقر  ها ماهواره .کنندی خود استفاده م یمخابراتی به عنوان رسانه  شوندی منحرف نم

در حال  هاییستم س ینا قرار دارند. باالتر از خط استوا یلما 22111بطور معمول و هستند 

 هاییگنال و سها  ، دادهصوتی تقویت سیگنالو  یافتقادر به در ین،چرخش به دور زم

 .هستند یزیونیتلو

اس از  یس یپ هاییستم تلفن همراه و س :1اس یس یپ هاییستم تلفن همراه و سپ( 

 یاییبه مناطق مختلف جغراف هایستم س ین. اکنندی استفاده م یوییارتباطات راد یاورفنّ ینچند

 آنتن یوییرادرله ی  یها دستگاه یاکم قدرت و  یها فرستنده یاند. هر منطقه داراشده یمتقس

 است. یمنطقه به منطقه بعد یکاز  ها تماس یتتقو یبرا

فرکانس باال  یوییراد اوریفنّ یکاز  یمس یب یمحلی شبکه  :یمس یب یمحل یها شبکهت( 

 یمحلّ یها . شبکهکندی استفاده م یینفرکانس پا یوییراد اوریفنّ یکو  یجیتالیمشابه سلول د

منطقه  یکمتعدد در  یها دستگاه یانارتباط م یبرقرار یگسترده برا یفط اوریفنّاز  یمس یب

 IEEEیویی، استاندارد موج راد یمس یب اوریفنّاز استاندارد  یا. نمونهکنندی محدود استفاده م

 است.

                                                      
1 Terrestrial Microwave 
2 Communication Satellites 
3 Mobile & PCS Systems 
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 ینب هاییگنال فروسرخ، سامواج ارتباط  :1یا مادون قرمز فروسرخامواج ارتباطات ث( 

 دهد. یانتقال م یعنی نظیربه  نظیرصورت ه متر ب 31کمتراز تقریبا  ها را در فواصل دستگاه

 شبکه ها براساس توپولوژی یا همبندی -1-1

 یناتصاالت ب یجادو ا یکربندیپ یچگونگ یبه معنا یتوپولوژ یا یهمبند یانهدر فرهنگ را

ی گفته م 2رهگِ اییانهشبکه را یکاست. به هر ابزار متصل به  اییانهشبکه را یک یهادستگاه

را  اییانه را یها شبکه بر این اساس .گردند یمتصل م یگربه همد 1ها یوندپی  یلهکه بوس شود

 می کنند.  یبند طبقه ای، شبکه ینوع همبند با توجه به

 به عنوان نمونه شبکه های زیر در این تقسیم بندی قرار دارند: 

 1خطی ی شبکه 

  5ای ستارهی شبکه 

  1یاحلقهی شبکه 

  2یتوری شبکه 

  8خطی -ای  ستارهی شبکه 

  31یسلسله مراتبی شبکه  یا 3یدرختی شبکه 

                                                      
1 Infrared or IR 
2 Node 
3 Links 
4 Bus Network 
5 Star Network 
6 Ring Network 
7 Mesh Network 
8 Star-Bus Network 
9 Tree Network 
10 Hierarchical Network 
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 3یبیترک 

 یره ... .و غ 

 یشبکه ی خطّ  -1-1-1

یا ها  ینتاز کال یکه در آن مجموعه ا هستندشبکه  یاز معمار ینوع یخطّهای شبکه 

 یکدیگرد به نشو یمشترک که معموال باس خوانده م یخط ارتباط یک یقاز طرکارخواه ها 

شبکه ی است. به عنوان نمونه در بورد اصلی رایانه از نوع مدل شبکه ی خطّ  .شوند یمتصل م

 یانهکه دو را یاما زمانیکدیگرند به  یانهرا ینمتصل کردن چند یراه برا ینآسان تر یخطّ یها

در  یممکن است مشکالت داشته باشندگذرگاه را  یک یقصد ارسال همزمان اطالعات بر رو

کنند از  یاستفاده م یشبکه خطّ یها که از معمار یستمنوع س ین. اآیدود نوع شبکه ها بوج ینا

ها  روش یناز ا یکیکنند.  یاز تصادم استفاده م یشگیریو پ یریتمد یبرا ییها روش

«CSMA/CD» را بر  2خط مشترک یک یبه منابع موجود بر رو یدسترس یریتکه مد است

 دارد. عهده

موجود در شبکه  یها یانهمعنا که را یناست به ا 1الیرفعّغ یشبکه ا ی،واقع یشبکه خطّ یک

 وجود، ینرا بر عهده ندارند. با ا یگنالانتقال سی  یفهآنها وظ ی دهند.گوش م یگنالتنها به س

 یمنطق یشود، کاربردها یاطالق م باسی واژه  یزکه به آنها ن یالفعّ یاز شبکه ها یاریبس

آسان  یکار یدجد یستمافزودن سی خطّ ی شبکه  در .ندده یرا ارائه م الیرفعّباس غ ماننده

تمام ی در توپولوژی خطّ. یندگو یم 1یکار یستگاهها، ا یستمنوع شبکه ها به س یناست. در ا

ها را شنود کنند  یستگاها یتمام ینب تقالتوانند هرگونه نقل و ان یمتصل به شبکه م یها یستگاها

 هستند. یکسان یتیاولو یدر استفاده از شبکه و ارسال اطالعات دارا یزو ن

                                                      
1 Hybrid 
2 Shared Bus 
3 Passive 
4 Workstation  
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 ی یا باس: نمایی از ساختار شبکه ی خط3ّ-1 شکل

 شبکه ی ستاره ای  -1-1-1

هاب جعبه تقسیم یا بنام  یمرکزی ها به قطعه  کابلی  یلهبوس ها یانهرادر شبکه های ستاره ای 

شبکه  رایانه هایبه تمام  جعبه تقسیم یقاز طرفرستنده ی  یانهرا یگنال هایس .اندمتصل شده

اگر قطعه است بدین معنا که و منابع متمرکز  یریتمد یابند. این نوع شبکه دارایی اتصال م

که  یکابل یا یانهرا یک. اگر گرددی خارج م یده یسخراب شود کل شبکه از سرو یمرکز

 یافتدر یاخراب از ارسال  یانهخراب شود فقط را سازد،ی متصل مجعبه تقسیم ن را به آ

 .خواهند کرد کار یشبکه بطور عاد یمابق خواهد بود،شبکه ناتوان  یهاداده
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 : نمایی از ساختار شبکه ی ستاره ای31-1 شکل

 شبکه ی حلقه ای  -1-1-1

 یکشبکه را با  هاییانه است که در آن را اییانه را یها از انواع شبکه یکی یاحلقهی شبکه 

 یانتها همبندی یا توپولوژی ین. در اسازند یشکل بهم متصل م ای یرهبصورت دا یکابل تک

 ها یانهو از تمام را کنندی جهت حرکت م یکدور حلقه در  یگنال هایس ،وجود ندارد یانیپا

تکرار کننده عمل  یک یهشب یانهال است هر رافعّیرکه غ یخط ی. برخالف توپولوژگذرند یم

 به علت اینکه فرستد.ی م یبعدی  یانهبه را یترا پس از تقو یافتیدر هاییگنال و س کندی م

 .گذارد یم یربر کل شبکه تاث یانهرا یک یخراب گذرد،ی م هایانه را یاز تمام یگنالس
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 : نمایی از ساختار شبکه ی حلقوی33-1 شکل

 شبکه ی توری یا مشی  -1-1-1

 یکبصورت ، شبکهی شود که هر گره  یاطالق م یبه شبکه ا ی یا مشیتوری شبکه 

. اگر یرخ یامتصل است  یگرد یبه شبکه ا ینکهبدون توجه به ا ید،نما یمستقل عمل م یریابمس

 یگرد یرهایشبکه از تمام مس ینگره قابل دسترس نباشد، ا یکاز  یماز شبکه بطور مستق یبخش

به  یماآن مستق یکه تمام گره ها ی. شبکه ایابدرا ب یرینظر مس دتا به گره مور یدنما یتالش م

 شود. یم یدهنام 3کامال متصل ی شبکه اصطالحهستند در متصل  یکدیگر

دچار اختالل  یارتباط یرهایمس یااز گره ها شکسته شود و  یکیاگر  یتور یدر شبکه ها

سالم شبکه  یها بخش یرامکان ارتباط با سا یگر،د یرهایو مس یریاب هاوجود مس یلشوند، بدل

از  یرمس یکاز  یشا اغلب بیرقابل اعتماد هستند ز یلینوع شبکه ها خ ینود خواهد داشت. اوج

                                                      
1 Fully Connected Network  
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 یمس یبی شبکه  یوهایاغلب در سنار همبندینوع  ینوجود دارد. ا یگرگره تا گره د یک

 استفاده نمود. یزن یمیس یتوان در شبکه ها یهرچند از آن م یردگ یمورد استفاده قرار م

 

 نمایی از ساختار شبکه ی توری یا مشی: 32-1 شکل

 

 : نمایی از ساختار شبکه ی اتصال کامل31-1 شکل
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 شبکه ی درختی یا سلسله مراتبی  -1-1-9

ر با استفاده از یین تپا یچند گره در سطح یابه دو  یمرکزی گره  یک یدرخت شبکه یدر 

 یین ترپا یگره در سطح ینبه چند یزسطح دو ن یهانقطه به نقطه متصل است و گره یوندپ یک

باالتر از خود ندارد.  یدر سطح یگره یچاست که ه یتنها گره یمرکزی متصل هستند. گره 

عدد  تر یینمتصل به هر گره در سطح پا یهاتعداد گره یعنیسلسله مراتب درخت متقارن است 

 شود. یدر درخت سلسله مراتب شناخته م یبه عنوان عامل شاخه بند fاست. عدد   fثابت 

 

 : نمایی از ساختار شبکه ی درختی یا سلسله مراتبی31-1 شکل

 نکته ها:

در  .حداقل سه سطح داشته باشد یدحتما با یزیکیف یدرخت یشبر آرا ینتمبی شبکه  . یک3

 است. ای ستاره ی شبکه ینشان دهنده  ،صورت اگر دو سطح داشته باشدینایرغ

 یشآرا ینا ،داشته باشد یکبرابر با  یعامل شاخه بند یدرختشبکه ی  یشآرا یکاگر . 2

 است. یخطّ شبکه ی  یشنشان دهنده آرا
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 یبرا ییها به درگاه یازگره ن یکاگر  .ستا مستقل از تعداد کل گره ها یعامل شاخه بند. 1

 ها را بدون توجه به تعداد کل گره تعداد درگاه توانی م ،داشته باشد یگرد یها اتصال به گره

 توان یاست و م یوابسته به عامل شاخه بند یازمورد ن یها تعداد درگاه یجهنت ها کاهش داد. در

 ها کاهش داد. ها را بدون توجه به تعداد کل گره تعداد درگاه

کمتر از تعداد  یکی ی،درخت یشاساس آرارنقطه به نقطه در شبکه ب یوند هایتعداد کل پ. 1

 باشد.ی شبکه م یها گره

 یها گره ،باشد یزیکیف یدرخت یشآرا یکها در  به پردازش اطالعات توسط گره یازگر ن. ا5

 .تر انجام دهند یینسطح پا یها نسبت به گره یشتریپردازش ب یدسطح باالتر با

 شبکه ی ترکیبی  -1-1-1

چند  یا یک یاست که از همبندی رایانه ای شبکه  هاییش از آرا ینوع یبیترک شبکه ی

 یزیکیف یشآرا یشبکه که دارا ینچند یندیهم یامتفاوت و  یزیکیف هاییش شبکه با آرا

 شبکه یزیکیف یشحاصل مشابه آرای شبکه  یزیکیف یشآرا آید.ی بوجود م می باشند، یکسان

شبکه  ینچند یکه از همبند ای شبکه یزیکیف یشمثال آرا نیست به این معنا که یهاول یها

 اتصال شبکهی ممکن است با توجه به نحوه  آیدی بدست مای ستاره  یزیکیف شیبراساس آرا

که  یدر حال ،باشد یو درختای ستاره  یا یو خطّای ستاره  های یشاز آرا یبیها بصورت ترک

 ،حاصلی شبکه  شوند،متصل  یکدیگرشده به  یعتوز یخطّ یششبکه با آرا یناگر چند

 . شده را به خود خواهد گرفت توزیع یخطّ یشآرا

 شبکه ها براساس مدیریت اطالعات -1-1

یا  شبکه وجود دارد یاعضا ینکه ب یکاربر یبر اساس معمار اییانه را یها شبکهممکن است 

و  یرصورت که مد ینبه ا یعنید. نشو یبند منابع در شبکه طبقه یریتمدی برحسب نحوه 
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 یرخ یاوجود دارد  یمرکز یریتمد یکخاص  یدر شبکه ا یاو آ یستمسئول منابع در شبکه ک

 .2نظیربه  نظیرو  3سرور - کالینت های ینمونه معمار ؟. به عنوانخودش است یرهر کس مد

 سرور -ت کالین  -1-1-1

 ینحجم کار را ب یا یفاست که وظا شدهیع توز یانشساختار را یک سرور-تینمدل کال

که کارخواه  ها گیرنده یسو سرو شوندی م یدهسرور نام یاکه کارساز  هادهنده  یسسرو

 رایانهبه عبارت ساده تر هر  یا یزبانهر م، از شبکه مدل یندر ا .کندی م یمتقس شوند،ی م یدهنام

کننده منابع شبکه( است.  یافت)در ینتکال یک یاسرور )فراهم آورنده منابع(  یک یژهبطور و

 رایانه یک ،نوع از شبکه یندر ا بدین معنا است که. نماییددقت  عبارت یندر ا «یا» ی به واژه

تواند سرور  ینم یگرباشد د ینتاگر کال یاباشد و  ینتتواند کال ینم یگراگر سرور باشد د

 باشد.

 

 سرور -: ساختار مدل کالینت 35-1 شکل

( یزبان)م رایانه یک ،شبکهمدل از نوع  یندر ا شود یمشاهده م یزن 35-1که در شکل  همانطور

از منابع  یگرد یها رایانهمنابع شبکه را بر عهده دارد و  یریتمدی  یفهوظ، که سرور نام دارد

 یترعا یلشود به دل یم یشترعدد ب 31ها از  رایانهکه تعداد  ییبرند. در شبکه ها یشبکه بهره م

                                                      
1 Client-Server 
2 Peer to Peer 
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نوع  یناز ا ،در شبکه ینظم یهرج و مرج و ب یجاداز ا یریو جلوگ یمرکز یریتو مد یتامن

 شود. یشبکه استفاده م

 نظیر به نظیر  -1-1-1

سرور )فراهم  یک( هم یزبان)م رایانههر  سرور -کالینتنوع از شبکه برخالف نوع  یندر ا

 یندر ا «هم»ی کننده منابع شبکه( است. به واژه  یافت)در ینتکال یکآورنده منابع( و هم 

ینت. هم کالو هم سرور است  رایانه یک ،از شبکه مدل یندر ا یعنی. یددقت کن عبارت

و است هم سرور  و ینتهم کال رایانه یک مشاهده می شود یزن 31-1 شکلهمانطور که در 

 یگرکند که د یم یداکاربرد پ ینوع از شبکه وقت ینوجود ندارد. ا یمرکز یریتمد یک یگرد

 یریتبه مد یازها ن رایانهمحدود بودن تعداد  یلو به دل یمکن یجادسرور مجزا ا یک یمخواه ینم

ی  و کوچک کاربرد دارد. شبکه یخانگ یشبکه معموال در شبکه ها ین. انیست یمرکز

از نوع  یزن 2یه تورنتاول یشبکه ها ید وآ یحساب مه نوع ب یناز اهفت  یندوزدر و 3گروهی

 هستند. یربه نظ یرنظ

 

 : ساختار مدل نظیر به نظیر31-1 شکل

                                                      
1 Workgroup 
2 Torrent 
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 ابزارهای شبکه -1

شبکه  یک یراه انداز یکه برا شودی گفته م یلیاز ابزار و وسا یاشبکه به مجموعه یزاتتجه

 :شوند یم یمبه چند دسته تقسکه  است یازن اییانه را

در درون آنها  یکیالکترون یتهستند که فعال ابزارهایی الفعّ تجهیزات: 1الفعّ الف( تجهیزات

دستگاه،  یشده برا یزیبرنامه ر یطها بسته به شراآنو اطالعات وارد شده به  گیردی صورت م

 یوارهد، مودمیریاب یا روتر، مس ال عبارتند ازفعّ یزاتتجه گردد. انواعی پردازش و رد و بدل م

 یچ.سوئراهگزین یا  ه وکارت شبک، آتش

ی نبوده و نم یزیهستند که قابل برنامه ر ابزارهاییال فعّیرغ تجهیزات: 1الفعّیرغ ب( تجهیزات

 ابزارهاییاز  یتبادل شده در شبکه داشته باشند. بخش یمحتوا یااطالعات  یرو ییراتیتغ توانند

ها  گاهو نصب دست یکش کابل یلشبکه از قب یافزار سخت یبندیکرمنظور نصب و په هم که ب

پچ ، ال عبارتند ازکابلفعّیرغ یزاتتجه انواع .گیرندی م یجا گروه یندر ا شود،ی استفاده م

 .نگهدارنده کابلو سرسوکت، یزپر یستونک، ینوریبرف، پچ کورد، پنل

 1کارت شبکه -1-1

با این و  استیانه افزار را از سخت یاقطعه ،کارت واسط شبکه یاآداپتور شبکه یا  کارت شبکه

یانه شبکه را یک یبدهد که بتوانند بر رو هایانه امکان را به را ینتا ااست  شده یطراحهدف 

 یم ینشبکه را تام ی رسانه یکبه  یزیکیف یقطعه دسترس ینارتباط برقرار کند. ا یکدیگربا  ای

. کندی فراهم م یجهت آدرس ده یینسطح پا یستمی، س1ی مَکها و با استفاده از آدرس کند

متصل  یکدیگربه  سیمی بصورت ب یاکابل ی  یلهتا بوس دهدی به کاربران اجازه م یطشرا ینا

                                                      
1 Active Products 
2 Passive Produscts 
3 Network Adapter 
4 MAC Adress 
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در فصل دوم در رابطه با کارت شبکه و ساختار و چگونگی عملکرد آن مفصال بحث  شوند.

 شده است لذا در این بخش به همین مقدار توضیح بسنده می نماییم.

 1مسیریاب -1-1

 مسیریابدستگاه  کند. یداده را در طول شبکه جابجا م یاست که بسته ها یدستگاه مسیریاب

ورود ی همان دروازه  یاشبکه  یمعموال در محل خروجو  به حداقل دو شبکه متصل شده است

 یکنند ول رارتباط برقرا یکدیگرتوانند با  یشبکه قراردارند م یککه در  ییهارایانه قرار دارد. 

رایانه  ، قضیه کمی متفاوت است.متفاوت قرار دارندی که در دو شبکه  ییهارایانه در مورد 

با  مسیریاببا نام  یتوانند از دستگاه یمتفاوت وجود دارند فقط می که در دو شبکه  هایی

 برایبرعهده دارد. گرا  روتین یا ی مسیریابی یفهوظ مسیریاببرقرار کنند که  طارتبا یکدیگر

 رایانه یردر ز یدکن یم در شکل مشاهدهکه  طورهمانید. دقت کن 32-1درک بهتر به شکل 

 Default» یانگرعدد ب ینا کهداده شده است  یشنما «DG»سرور، واژه ی  کالینت و یها

Gateway» باشد.  یم«DG»  ی ارتباط با شبکه  یبرا مسیریاباست که  یآدرس یپ یآدرواقع

 یپ یآ یبرابر است و مساو سرورو  کالینتعدد در  ینا کند. یاز آن استفاده م یخارج

 داده شده است. یشنما یاست که در سمت راست قرار دارد و با رنگ نارنج مسیریابیآدرس 

                                                      
1 Router 
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 : ساختار مسیریابی دستگاه مسیریاب یا روتر32-1 شکل
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 1راهگزین -1-1

این کند.  یمدتر مآشبکه را کارکه  است درگاهیچند  پل یک یقتدر حقیا راهگزین  ییچسو

و مجزا  یشخص 2دامنه ی تصادم یا برخوردیک  ،شود یکه به آن متصل م رایانه ایهر ابزار به 

 رایانه ایکه هر وقت هر دین معنا ب .دهد یتصادم رخ نم یگرد یجهنت دهد. در یاختصاص م

 ییچسو ینکهرسد. با توجه به ا یم ییچمتصل به سو درگاهکند به  یرا در شبکه ارسال م یبسته ا

همه و با توجه  یکند و نه برا یبسته را به مقصد ارسال م است ورا دار ی مَکجدول آدرس ها

به صفر می صادم امکان رخداد ت یگرد د،کن یم یجادایک دامنه ی تصادم  درگاهکه هر  ینبه ا

 رسد.

 

 : نمایی از عملکرد راهگزین یا سوییچ در شبکه38-1 شکل

                                                      
1 Switch 
2 Collision Domain 
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 1پل -1-1

 یها براپل ک دارد. مَ یها آدرساساس بر یا ساده یاربس مسیریابیاست که جدول  پل ابزاری

شاهده می م 33-1که در شکل  گونه . همانشوند یاستفاده متصادم جداگانه  یهادامنه  یجادا

 کند.  یممجزا تقسدامنه ی تصادم شبکه را به دو  یکاست که  ینا ی پل یفهوظشود 

شبکه  یربسته در مس ینا ،کند یرا در شبکه ارسال م یبسته ا ،ها رایانهاز  به عبارتی دیگر یکی

به  رسید پلبه  یگنالکه س در این حین زمانی ،رسد یم یگرد یهارایانه و به کرده حرکت 

تواند  یم ،شبکه یها رایانه مَک تمام یساده از آدرس ها مسیریابیجدول  یکعلت دارا بودن 

عملکرد  ینبا ادامنه های تصادم است. از  یککدام  یبرا یارسال ی دهد که بسته یصتشخ

 .ییابدشبکه کاهش م یگردد و تعداد تصادم ها یم یممجزا تقس تصادمشبکه به دو 

 

 : نمایی از کاربرد پل در شبکه ی رایانه ای33-1 شکل

 1جعبه تقسیم یا هاب -1-9

و آن را  کرده یافترا در یگنالکه س درگاهی استچند  تکرارگر یک جعبه تقسیم یا هاب

 یاست و م یشتریب یها درگاه یدارا جعبه تقسیمتفاوت که  ینبا ا .کند یدوباره ارسال م

                                                      
1 Bridge 
2 Hub  
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و کرده  یافتدر درگاه یکرا در  یگنالس هابانجام دهد.  رایانهچند  ینعملکرد را ب ینتواند ا

از  یزیکیفی  یهدر ال تکرارگرمانند  یزن ابزار ینکند. ا یم یمتقس یگرد یها درگاه ینآن را ب

 ندارد. ی پیک و آاز آدرس مَ علمیاست و  صال متقابل سیستم های باز یا اُ اِس آیاتّمدل 

صال و ارتباط یند اتّ آبصورت شفاف نحوه کارکرد جعبه تقسیم یا هاب را در فر 21-1شکل 

 رایانه ها در شبکه های رایانه ای نشان داده است.

 

 : نمایی از کارکرد جعبه تقسیم یا هاب در شبکه ی رایانه ای21-1 شکل

 1تکرارگر -1-1

در  ینگالشده است. س یهتعب میرایی یا تضعیفمشکل  یاست که براتکرارگر یا ریپیتر ابزاری 

 یفتضع یگنالس ،مسافت ینحرکت کند و پس از ا یتواند تا مسافت مشخص یداخل کابل م

را  یگنالس ینا اتاست  ینادر این موقع  تکرارگر ابزارو عملکرد  یفهرود. وظ یم ینشده و از ب

ارسال کند. به  یرمس ی و به ادامه کرده یبازساز کرده، یافترفتن در یناز ب و یفقبل از تضع

از  یبفرستند ول ای بسته یکدیگر یخواهند برا یم 23-1مانند شکل  رایانهکه اگر دو  امعن ینا

دو  ینا یرمس یندر ب یریاست که با قرارگ ینا یفه ی تکرارگروظ، دور هستند یاربس یکدیگر

 بعمل آورد. یریآن جلوگ یفرا دوباره ارسال کند و از تضع یگنالس رایانه

                                                      
1 Repeater 
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ی: نمایی از کارکرد تکرارگر یا ریپیتر در شبکه ی رایانه ا23-1 شکل
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 فصل چهارم  
 

 دهنده یسسرو یبرنامه ها
 

 نرم افزارهای کاربردی -1

 شده یآگاه یجادروش ها و داده ها و هر آنچه که  منجر به ا تمامیعام به  ینرم افزار در معنا

انجمن  یفطبق تعر .است یزن رایانه ایاست و شامل نرم افزار  یکل یفتعر ینا .شود یاطالق م

 : عبارت است از رایانه اینرم افزار  3یکمهندسان برق و الکترون

در رابطه با آنها و  یاجتماع هایها، دستورالعمل ها و مستند یه، رورایانه ای یبرنامه ها»

 «رایانه ای هستند. یستمس یک یاتاطالعات مربوط به عمل ینهمچن

سیستمی  همانطور که در فصل دوم گفته شد نرم افزارهای رایانه ای به دو دسته ی نرم افزارهای

و نرم افزارهای کاربردی تقسیم می شوند. البته نرم افزارها را در منابع مختلف براساس 

معیارهای مختلف اعم از الیه ها یا پیچیدگی ها و یا غیره طبقه بندی می کنند اما مواردی که 

در این کتاب بایستی به آن پرداخت، طبقه بندی نرم افزارها براساس نوع عملکرد است. با 

فصل به مفاهیم  بطور کلی آشنا شدیم اکنون در این مفاهیم نرم افزارهای سیستمی در فصل دوم

                                                      
1 IEEE 
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نرم افزارهای کاربردی که شامل نرم افزارهای علمی و تخصصی، گرافیکی، مدیریت پروژه، 

صفحه گسترده، پیام نگار، پیام رسان، واژه پرداز، پرده نگار، توسعه ی وب و غیره می شود، 

 داخت.خواهیم پر

 یجادو ا یرتصاو یجادا یکی،گراف یجلوه ها یدتول برای یکی:گراف ینرم افزارهاالف( 

هستند، از نرم  یرتصاو مرتبط باکه  یگرید یارِ و موارد بس یرتصاو یزیدر آنها، رنگ آم ییراتتغ

برنامه  یناز معروف ترو غیره  1و فلش 2، کورل3فتوشاپ شود. یاستفاده م یکیگراف یافزارها

 هستند. یکیگراف یها

سازمان ها،  یلو تما ینترنتروزافزون ا گسترش: صفحات وب یدتول یافزارها ب( نرم

 یبرا یاریبس یکه نرم افزارهااست شده  موجبصفحات وب،  یجادمؤسسه ها و اشخاص به ا

 شوند.  یدمنظور تول ینا

 یرا انجام م یهستند و فقط اطالع رسان یستانرم افزارها ا ینشده با ا یداز صفحات تول یبرخ

کاربر و  ینهستند و امکان تبادل اطالعات ب یاپو یشرفته،که صفحات وب پ یدهند در حال

 5دریم ویور ،1فرونت پیج مانند ییکنند. امروزه صفحات وب با نرم افزارها یرا فراهم م یستمس

 شوند. یم یدتول غیرهو 

م رپروژه ها با استفاده از ن و سرپرستان مؤسسه ها یرانمد: پروژه پ( نرم افزارهای مدیریت

آنها را انجام  یریتو مد یامور مربوط به زمانبند ی یهتوانند کلّ یپروژه م یریتمد یافزارها

ها، طول زمان و  ینههز ی،مانند زمان شروع، منابع انسان یمهم یدهند و براساس آن، شاخص ها

 .ندکن یپروژه را بررس یانزمان پا

                                                      
1 Adobe Photoshop 
2 Corel Draw 
3 Adobe Flash 
4 Front Page 
5 Dream Weaver 
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توان نامه ها و گزارش  یم زواژه پردا یکمک نرم افزار ها به: واژه پرداز ینرم افزار هات( 

استفاده از     ی،پاراگراف بند ی،سطر بند یی،متن، صفحه آرا ویرایش کرد. یدتول یمتنوع یها

 یتو قابل یردرج تصاو یی،نوشته ها و شکل ها، کنترل صحت امال یزیمتنوع، رنگ آم یقلم ها

 یاتتوان عمل یم یافزارها وجود دارند که با استفاده از آنها براحت منر یندر ا یگرید یها

است که اکثر  ییاز واژه پردازها یکی 3ورد مایکروسافت مربوط به نشر را انجام داد. یمقدمات

 .ی کنندم هاز آن استفاد یندوزعامل و یستمکاربران س

توان انواع  یصفحه گسترده م ینرم افزارها یطمح در :صفحه گستردهث( نرم افزارهای 

جدول  یکتوان ابتدا در  یها داده ها را م یطمح ینداده ها انجام داد. در ا یرا رو یاتعمل

سطرها،  یرا رو یو آمار یاضیل راعمامختلف از جمله  یکرد و سپس انواع عمل ها درج

صفحه گسترده پرکاربرد،  یزارهااز نرم اف یکی از جدول داده ها انجام داد. یبخش یاستون ها 

 است. 2اکسل یکروسافتما

اطالعات معموال در  ی،اطالعات یبانک ها در: یبانک اطالعات یریتمد یافزارها ج( نرم

بانک  یریتمد یافزارها . نرمارتباط دارند یکدیگرشوند که با  یم ینگهدار ییقالب جدول ها

 یتوانند گزارش ها یآورند، م یجدول ها بوجود م ینا ینکه ب یارتباط یقاز طر ی،اطالعات

هستند که  یسیبرنامه نو یطمح یک ینرم افزارها دارا . اینکنند یدکاربران تول یرا برا یمتنوع

برنامه  ی یلهنوشته شده بوس یگزارش ها براساس برنامه ها یداطالعات و تول یافتدر آن در

توان  یدارند، م یشتریکه کاربرد ب یاطالعاتبانک  یشود. از نرم افزارها یانجام م یساننو

 برد. امرا ن 1اِس کیو اِل  سرور و 1مایکروسافت اَکسس

                                                      
1 Microsoft Word 
2 Microsft Excel 
3 Microsoft Access 
4 SQL Server 
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توان  یم یکیگرافی  ئهارا یاستفاده از نرم افزارها بایکی: گرافی  ئهارا ینرم افزارهاچ( 

 یمتنوع یاربس ی. سخنران با استفاده از ابزارهانمود یهته یدها اسال یشها و هما یسخنران یبرا

 و سپس در کرده یهخود را ته ئهتواند صفحات ارا یگذارند م یم یارنرم افزارها در اخت ینکه ا

 یغاتیتبل یتواند صفحه ها یشرکت م یک یرمد یا دهد و یشنمامکان همایش و کنفرانس 

 دهد. ئهارا یگرانو در مواقع الزم آن را به د کرده یدقالب تول ینمربوط به شرکت خود را در ا

 یدیوبه و یانهاتصال را یقو از طریجادکرده شکل ا ینرا به ا یمطالب درس اساتید امروزه

از این رو به این نوع نرم افزارها،  دهند یپرده نشان م یپروژکتور آن را در کالس درس رو

متداول در  یافزارها از نرم یکی 3ینتپاورپو مایکروسافت .نرم افزارهای پرده نگار می گویند

 است. ینهزم ینا

پس از آشنایی کلی با گونه های مختلف از نرم افزارهای کاربردی رایانه ای، اکنون به معرفی 

 محیط های کاری و نحوه ی کارکرد پرکاربردترین نوع آنها می پردازیم.

 1نرم افزار پیام نگار یا رایانامه -1-1

که در  شودی گفته م ییجیتالد یامیبه پ یاپیام نگار یا ایمیل، یانامهراپست الکترونیکی یا 

این کار توسط . شودی فرستاده م یرندهچند گ یا یکفرستنده به  یکاز  اییانه را یاشبکه

 یاز کاربردها صورت می گیرد. همانطور که در فصل سوم به آن اشاره شد یکی 1رایاپیک

است که  یاپرونده الکترونیکی ه ینام .است یکیالکترون یها نامه یافتفرستادن و در ینترنتا

 ینشان .شود یفرستاده م هستند، یانشانیرا یکه دارا کاربرانی یبرا اینترنت ه یشبک یقاز طر

 است. مشخص شده یانامهرا یاست که برا ی، نشان1یانشانیرا یا یکیپست الکترون

                                                      
1 Microsoft Powerpoint 
2 Email 
3 Email Service 
4 Email Address 
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پروتکل  ین. اشودی استفاده م 3رسانینامه  ه یقرارداد ساد ها از پروتکل رایانامهارسال  یبرا

نامه را از کاربر ارسال کننده  یک یدمامور ارسال نامه با یککه چگونه  کند یمشخص م

 هایی ساز یادهپ یج ترینرا دهد. یلتحو یرندهکاربر گ یکرده و آن را به صندوق پست یافتدر

به  یگرد یجدو پروتکل را ین. همچناست 1پست فیکس و 2ی ارسال نامهها برنامه ،پروتکل ینا

 ینبا استفاده از ا یرندهوجود دارند که کاربر گ 5گزینییام و قرارداد پ 1ی قرارداد پاپها نام

 خود را بخواند. یها خود متصل شده و نامه یبه صندوق پست تواندیها مپروتکل

رایانامه یا پست الکترونیکی به گروه های متعددی تقسیم می شوند که مهم  سرویس دهندگان

 عبارت هستند از:ترین آنها 

 1ی میلج  -1-1-1

ارائه  رایانامهجهت  یگانرا یفضا ،است که به کاربران یگانرا هاییس از سرو کی ی میلیج

ارائه میالدی  2111سال  در 2گوگلاین سرویس توسط شرکت  یشیآزمای . نسخه دهدی م

 یکه دارا یگرد ینامه از کاربر دعوت یافتبا در توانستی صورت که هر کاربر م ینبه ا .شد

 استفاده کند.  آنو از خدمات  ای برخوردار شود رایانامهحساب  از ،بود میل یحساب ج

از حالت میالدی  2113 سالو در  گردیدعموم آزاد  یبرامیالدی  2112 سالدر  یسسرو ینا

 کاربر در هر ماه بود. یلیونم 311 یداراتقریبا که در آن زمان  دآم یرونب یشیآزما

                                                      
1 SMTP 
2 Send Mail 
3 Postfix 
4 POP 
5 IMAP 
6 Gmail 
7 Google 
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 نماد انحصاری رایانامه جی میل شرکت گوگل: 3-1 شکل

 1یاهو میل  -1-1-1

 2یاهواست که توسط شرکت  یکی یا رایانامهپست الکترون یبرا یگانرا یسیسرو یلمیاهو 

 2113و تا سال گردید افتتاح میالدی  3332در سال  یسسرو ینشده است. ا طراحی و عرضه

با  یلم یاهو. در حال حاضر کند یم یرسانکاربر خدمات یلیونم 281از  یشبه ب میالدی

 ه یدهندارائه یسسرو ینترگسترده ،1یلمخود، هات یبرق یسنسبت به سرو یاختالف اندک

 از متفاوت ه یدو نسخ یاهوحال حاضر،  در .باشد یبر وب م یمبتن الکترونیکی پست خدمات

 5یمبرابر آژاکس که توسط گروه ز یمبتن 1لوک مشابه آوت ینوعکند. ی ارائه مرا  یلم یاهو

و  یککه همان شکل کالس یگرد یشد و نوع یمعرفمیالدی  2112در سال  یاهو،وابسته به 

 اوایلمطرح بود. در  یبه عنوان نوع اصلمیالدی  2111تا  3332از سال ، است یلم یاهو یتسنّ

 یتبا ظرف یتصندوق پس یسقرار دادن سرو یاراخت شروع به در میالدی، یاهو 2118سال 

 یلم یاهواز  ینهکه بدون پرداخت هز یکاربران یبرا یکه حت یدیجد یسنامحدود کرد، سرو

 های یسسرو یاندر م یغاتیحفظ بازار تبل یبرا یفراهم بود و تالش کردندی استفاده م

 .شدی محسوب م لکترونیکیپست ا رایگان ه یدهندارائه

                                                      
1 Yahoo! Mai 
2 Yahoo 
3 Hotmail 
4 Outlook 
5 Zimbera 
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 یاهو میل شرکت یاهو: نماد انحصاری رایانامه 2-1 شکل

 1یلم هات  -1-1-1

تحت وب از شرکت  یکپست الکترون یگانرا یسسرو یک 2یلم ن هاتاِ ساِ ماِ یا یلم هات

 یندر حال حاضر دوم یلمهات یوال یندوزاست. و یوال یندوزاز گروه و یو بخشیکروسافت ما

 3331در سال  میلهات  .است یاهو میلتحت وب بعد از  یگانرا یکیپست الکترون یسسرو

 یگانرادهندگان یسسرو یناز نخست یکیبه عنوان  1بهاتیاو  1یتسمتوسط شرکت اِمیالدی 

صورت ه ب یلم هات نماد انحصاری بتداگذاره شد. ایان تحت وب بن یکیپست الکترون

«HoTMaiL» یهبود تا شب «HTML» میالدی  3332در سال  یکروسافتباشد. شرکت ما

به  یت کمکرد. بعد از مدّ یداریدالر خر یلیونم 111در حدود  یرا به مبلغ یلم هات یسسرو

«MSN Hotmail» با نام  پس از آنکرد و  یدانام پ ییرتغ«Windows Live Hotmail» یمعرف 

 2112و در سال  یمعرفمیالدی  2115در سال  یصورت رسمه ب یلم هات یوال یندوزشد. و

  عموم قرار گرفت. یاردر اختمیالدی 

 یره ی رایانامه ها،ذخ یآن برا یگابایتیگ 5 یبه فضا ی توانم یلم هات یوال یندوزامکانات و از

 یمتقو ،5یوال یندوزوپیام رسان  هاییس با سرو یکپارچگیو آیجکس  یاورفنّ یتی،اقدامات امن

 یالدیم 2118 سال انیزبان در دسترس است و تا پا 11در  یسسرو ینها اشاره کرد. ا و تماس

 مشترک داشته است. یلیونم 221

                                                      
1 Windows Live Hotmail 
2 MSN Hotmail 
3 Jack Smith 
4 Sabir Bahatia 
5 Windows Live Messenger 
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 : نماد انحصاری رایانامه ی هات میل شرکت مایکروسافت1-1 شکل

 1نرم افزار پیام رسان -1-1

 Instant Messagingمخفف  IM)شود ی خوانده م «IM»که به شکل کوتاه  یفور یرسانیام پ

 یشخص یانهچند فرد با استفاده از را یادو  یندرنگ بالب یمتن یماز ارتباط مستق یاگونه ،(است

 یمشترک است. متن کاربر بر رو ینرم افزار کالینت یک یقو از طر یگرد یها با دستگاه

 ی،فور یرسان یامتر پ یشرفتهپ ینرم افزار یهاسرور. شود یمنتقل م ینترنتشبکه مانند ا یک

 .کنندی را عرضه م یصوت یا یریاز ارتباط مانند تماس تصو یباالتر یها رده

 1پیام رسان یاهو  -1-1-1

از  یادر هر گوشه تواند یم یگرد یبا کاربر یاست که با آن کاربر یافزار نرمپیام رسان یاهو 

افزارها  نرم یندر ا رایانامه ها،گفتگوهابرخالف  .گفتگو کند برخط یا آنالین صورته ب یادن

 ی پیام رساناستفاده ها ینتراز پرکاربرد یکی .شوندی داده م یشبالفاصله پس از ارسال نما

بطور  میالدی 2132دسامبر  31 یخدر تار یاهوکه شرکت  است آن یگفتگو یها اتاق ،یاهو

 .خبر بسته شدن آن را اعالم کرد رسمی

وب با  ی یکدیگر ، مشاهدهکاربران یانگفتگو میاهو می توان به  رسان یامامکانات پاز جمله 

 یها پخش برنامهیگابایت، گ 3تا ها پرونده  یگذارک اشترانه ها، افزو، دوستانگفتگو با بین، 

 ین اشاره کرد.آفال یامپ وکوتاه  یامخدمات پ ی،باز، ظاهر دلخواه یجادای، ساز پنهانیویی، راد

                                                      
1 Messenger 
2 Yahoo! Messenger 
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 : نمایی از محیط پیام رسان یاهو1-1 شکل

 1پیام رسان آی سی کیو  -1-1-1

 2یرابیلیسم بار توسط شرکت یناست که نخست یفور رسانپیام  ه یبرنام یک سی کیوی آ

و در  یداریخر آمریکاتوسط میالدی  3338سال  در امتیاز این شرکت. یافتتوسعه و گسترش 

 3331 سال در برنامه ه ینسخ نختسین درآمد. 1آر یو یلگروه م یتبه مالکمیالدی  2131سال 

یژگی و شد. از ینترنتدر سطح ا یفور رسانیام خدمات پ ینبه نخست یلتبد منتشر و یالدیم

 : اشاره کرد یربه موارد ز توانی م کیوسی ی آ یفور یام رسانافزار پ نرم های

 خط برون رسانییام پ 

 چندکاربره گفتگوی 
                                                      
1 ICQ 
2 Mirabilis 
3 Mail.Ru 
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 هکوتا یامخدمات پ 

 ادامه ه ی قابلانتقال پروند 

 چندنفره هایی باز 

 کاربراناز  یرفهرست جستجوپذ 

  یگربا کاربران د گفتگوها هنگام  از شکلکامکان استفاده 

 1پیام رسان گوگل تاک  -1-1-1

 یو صدا روی فور یام رسانافزار پ نرم یکنام  2صورت اختصاری جی تاکه یا ب گوگل تاک

افزار توسط شرکت گوگل در  نرم ینو وب است. ا یندوزتحت و یگانرا 1ینترنتپروتکل ا

 شد.  میالدی عرضه 2115 سال آگوست 21 یختار

 

 : نماد انحصاری پیام رسان جی تاک5-1 شکل

حساب  یکه دارا ی. کاربرانرودی کاربران بکار م ینب یلو فا یامپتبادل  رایافزار ب نرم ینا

و  ها دهندهیسسرو ینارتباط ب یتاک برا جی استفاده کنند. آناز  توانندی گوگل هستند م

 یرکه به کاربران سا کندی استفاده م «XMPP» خود از پروتکل هایگیرنده یسسرو

 نرم کالینت. دهد یتاک را م جیامکان ارتباط با کاربران  «XMPP» های گیرندهیسسرو

                                                      
1 Google Talk 
2 GTalk 
3 VOIP 
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ی م یناست. همچن شده ئهارا یندوزو عاملیستم س یدارا های یانهرا یتاک فقط برا جیفزار ا

 کرد.  ادهاز آن استف یدندرواَسیستم عامل بر  یمبتن یها همراه و دستگاه یها تلفن یقاز طر توان

 :تاک عبارتند از جیمهم  یاتاز خصوص برخی

 تو استفاده از اطالعاتبادل  یتقابل 

 یفور هاییام و ارسال پ یافتدر 

 گوگل هاییس سرو یربا سا یکپارچگی 

 باال یفیتبا ک یمکالمه صوت 

 یاطالعات تبادل یرمزنگار 

 یامکان ارسال پست صوت 

 یلفا یافتارسال و در یتقابل 

 ینآفال یغام گذاریامکان پ 

 شده یافتدر هایرایانامه  یناز آخر یآگاه 

 1پیام رسان اِسکایپ  -1-1-1

 یصدا روی  یلهبوس دهدی است که به کاربر اجازه م یکاربرد یپ، نرم افزاراسکاپیام رسان 

کامال  یپکاربران اسکا ینب یدیوییو و یبرقرار کنند. تماس تلفن یتماس تلفنینترنت، پروتکل ا

 ینا همچنین. باشد یاعتبار م یدبه خر یازن همراهتماس با تلفن ثابت و تلفن  یاست و برا یگانرا

کنفرانس و پست یدیوو یل،انتقال فا ی،فور یام رسانمانند پ یگریبرنامه امکانات مختلف د

 نظیربه  نظیر یتلفنارتباطات ی شبکه  یک اسکایپ .ی دهدکاربران قرار م یاردر اخت یصوت

 2113سال  یتا انتهایجادگردیده و ا 1یدانمارک یسو فر 2یاست که توسط زنشتروم سوئد

                                                      
1 Skype 
2 Niklas Zennström 
3 Janus Friis 
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 SG»3» شبکه بنام این ه یکنند یبانیپشت است. شرکت کاربر داشته یلیونم 511از  یشب یدیالم

میالدی  2133شد و در سال  یداریخر 2یبی وسط شرکت امیالدی ت 2115در سال 

 . یددالر خر یلیاردم 835 یمترا به ق یپاسکا یکروسافتما

 

 : نماد انحصاری پیام رسان اسکایپ1-1 شکل

 1پیام رسان میراندا  -1-1-9

 یستمس یاست که برا یفورپیام رسان  یمتن باز چند پروتکلی برنامه  یراندا یکم یام رسانپ

 ینامه عموم افزار آزاد است و تحت اجازهنرم یک یراندااست. م شده یطراح یندوزو عامل

 .شودی منتشر م 1گنو یهمگان

 

 : نماد انحصاری پیام رسان میراندا2-1 شکل

 ویژگی های این نرم افزار پیام رسان عبارت هستند از:

 کاربر یازهایبر طبق ن یساز یکاربر قابل سفارش یکیرابط گراف 

                                                      
1 Skype Group 
2 ebay 
3 Miranda IM 
4 GNU GPL 
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 یفور های یامدوستان و پ یستل یریتو مد یسازمانده 

 ها یامشده پ یبند یوداده آرش یگاهپا 

 مشخصات دوستان هنگام نگه داشتن موشواره یشنما 

 بودن قابل حمل 

 کمتر از حافظه یاراستفاده بس 

 1پیام رسان تریلیان  -1-1-1

 ک ایکس،م یندوز،وسیستم عامل های  یبرا یرسان فوریام نرم افزار پ یک یلیانترپیام رسان 

ساخته  2یولینکر یویکه توسط استداست  وب یبرا ینو همچن یبلک بر اس،او ی آ ید،اندرو

 یرسان فور یاممانند پ یرسان فور یامپ یسسرو ینتواند به چند ینرم افزار م ینشده است. ا

نرم  ینا ینوصل شود. همچن یپو اسکا 1یآر س ی، آیاهو یو،ال یندوزو یو،ک یس ی، آ1آئول

 را دارد. یاجتماع یشبکه ها یها سایتوب به صال اتّ یتافزار قابل

 

 : نماد انحصاری پیام رسان تریلیان8-1 شکل

                                                      
1 Trillian 
2 Cerulean Studios 
3 AOL 
4 IRC 
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 1پیام رسان ویندوز الیو  -1-1-1

سیستم عامل  یبرا یعسر رسانییام افزار پنرم یکن اِ ساِ ماِ رسانیامپیا  یوال یندوزو رسان یامپ

بار  یناست که اول همراهتلفن های و  یستا، و2118، سرور 2111سرور  ی،پاکس یندوزوهای 

از  یبرنامه بخش . اینعرضه شدطراحی و  یکروسافتما شرکت توسطمیالدی  2115 در سال

 است. یکروسافتما یوال یندوزخدمات برخط و

 

 : نمایی از محیط پیام رسان ویندوز الیو3-1 شکل

 نرم افزار کاوشگر وب -1-1

و  یشنما یافت،در یکه برا شودی گفته م یکاربرد یافزارها وب به نرم کاوشگر یا مرورگر

 یکمنبع اطالعات با  یک. گیردی گستر مورد استفاده قرار من مرور اطالعات از وب جها

 یر،وب، تصو ی صفحه یک تواندی منبع م ینا شود کهی منبع شناخته م یکنواختشناساگر 

                                                      
1 MSNor Windows Live Messenger 
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به وب  یدسترس یچند مرورگرها برا هر باشد. یگرید یاطالعات ههر قطع یاو  یدیوو

وب در  یبه اطالعات سرورها یدسترس یبرا توانی م آنهااما از  اندشده یگستر طراحجهان

ی م درواقع مرورگرها پرونده استفاده کرد. هاییستم ها در س پرونده یاو  یخصوص یها شبکه

 متصل کنند. یمجاز یرا به فضاشما  توانند

که  «World Wide Web»نام مرورگر ب 3لی توسطمیالدی  3331مرورگر وب در سال  اولین

دست به  2میالدی اَندرسن 3331. در سال گردیداختراع ، کرد ییرتغ «Nexus»نام آن بعدها به 

گرافیکی مرورگر  یناول ،«Mosaic»با انتشار  . ویدر مرورگرها زد ییراتیتغ یجادو ا ینوآور

کرد انقالبی در عرصه ی جهان گستر را آسان تر وب محبوب در سراسر جهان که استفاده از 

افتتاح کرد و در سال  1نِت ِاسکیپ او بعدها شرکت خود را به ناممرورگرهای وب برپا کرد. 

مرورگر جهان  ینبه محبوب تر یعارا عرضه کرد که سر 1نِت اِسکیپ مرورگرمیالدی  3331

 ی مرورگر اینترنت اِکسپلورر با عرضه یکروسافتمامیالدی شرکت  3335شد. در سال  یلتبد

 ،تعداد کاربر %35با  میالدی 2112را در رقابت مرورگرها برداشت و در سال  گام یننخست

در این بخش به برخی از مهم ترین و پرکاربردترین  مرورگر جهان شد. ینبه محبوب تر یلتبد

 مرورگرهای وب خواهیم پرداخت که عبارتند از:

 9مرورگر اینترنت اکسپلورر  -1-1-1

مرورگر در  ینترو پراستفاده یکروسافتماشرکت وب  مرورگر ،اکسپلورر ینترنتایندوز و

 شود. ینصب م یندوزو عامل یستمفرض همراه با س یشور پطمرورگر ب ینکاربران است. ا یانم

                                                      
1 Tim Berners-Lee  
2 Mark Andreessen 
3 Netscape 
4 Netscape Navigator 
5 Internet Explorer 
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 کاربران بر اساس زمان یاناکسپلورر م ینترنتاستفاده از ا یگستردگ یزان: م31-1 شکل

 

 

 اکسپلورر ینترنتا مرورگر نمایی از محیط: 33-1 شکل
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 1مرورگر فایرفاکس  -1-1-1

 است« Fx» یآن بصورت رسم ی مخفف شده یال، کهموز ینروباه آتشیا  یرفاکسفامرورگر 

برگرفته از  بازمتن مرورگر وب آزاد و  نیز نامیده می شود،« FF»ی رسمیرصورت غه اما ب

. براساس آمار در شود یم مدیریت یالموزی  موسسهاست که توسط  2یتسو یکیشناپل یالموز

 یه سالژانوماه و در  ینترنتاز کاربران ا % 1131مرورگر  ین، امیالدی 2132 سال ژوئنماه 

 است. را به خود اختصاص داده ینترنتکاربران ا %25، میالدی 2131

 ینترنتیصفحات ا ینمرور و جستجو در ب یبراکه است  یمرورگر تحت وب مرورگر فایرفاکس،

 یابزارهای ارائه  ینه یدر زم که 1نِت اِسپیس شرکت توسطباال  یاربس یتبا سرعت و امن

فاکس یرمرورگر فا یت. محبوب، طراحی و عرضه می شودمحبوب و معروف است یاربس ینترنتیا

 یفیت،ک و سرعت یت،امن یلمرورگر از قب ینامکانات ا یراز .استباال  ییو کارا یفیتکبه علت 

 .ی کندرا به خودش جلب م ینظر هر کاربر

 

 فایرفاکس مرورگر نمایی از محیط: 32-1 شکل

                                                      
1 Mozilla Firefox 
2 Mozilla Application Sui 
3 Netspace 
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 1مرورگر سافاری  -1-1-1

ساخته شده است و با  2یه وب کیتپل است که بر پااز شرکت اَ یمرورگری سافارمرورگر 

مرورگر در  ینا است. ازقابل قبول  یتو امن یشرفتهامکانات پ یساده و آسان دارا یظاهر

 استفاده کرد. توانیم یندوزو و ایکسک مَ هایعامل یستم س

 

 مرورگرسافاری شرکت اَپل نمایی از محیط: 31-1 شکل

 1مرورگر اُپرا  -1-1-1

 یلیونم 111از  یشبا ب ینترنتیا یافزار بسته و نرم و متن یگانمرورگر وب را یکاُپرا مرورگر 

 های یکاربر یمرورگر برا یناست. ا دادهپرا آن را توسعه اُ یافزار کاربر است که شرکت نرم

ارتباطات،  یریتمد ها، نامهرایاو ارسال  یافتدر وب سایت ها، یشنما یرنظ ینترنتیا یعموم

وب مورد  یدهایو خواندن ف تورنت یتپروتکل ب یقاز طر یبارگذار ،برخط گفتگوهای

                                                      
1 Safari 
2 WebKit 
3 Opera 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی پزشکی                                                          012

 

ها  بلتهمراه و تَ یها تلفن ی،شخص هاییانه را یکاربرد بررو یپرا برا. اُگیردی استفاده قرار م

 .گردد یعرضه م یگانبطور را

ک مَ یندوز،و یکروسافتعامل مثل ما های یستماز س یمتنوع یفط یرو بر مرورگر اُپرا

 یا یمبینس عامل یستمس با ییهادستگاه یپرا براست. اُا قابل اجرا یسو سوالرینوکس ، لایکس

افزار  نرم یدستگاه تلفن همراه دارا یلیونم 11به  نزدیکاست.  قابل استفاده یل نیزموبا یندوزو

 .می شودمحسوب  یباز یها کنسول یپرا تنها مرورگر قابل استفاده بر رواُ ینپرا هستند. همچناُ

 

 اُپرا مرورگر نمایی از محیط: 35-1 شکل

 1مرورگر گوگل کروم  -1-1-9

توسط میالدی  2118 سال سپتامبر 2است که در  یگانمرورگر وب را یک گوگل کروم

 یآن برا آزمایشی ه ی. در ابتدا نسخگردیدعرضه  کرومیوم ه یپروژ یه یشرکت گوگل برپا

مرورگر  ینموتور ا. کشور جهان عرضه شد صدیک در  یندوزو عاملیستم افزار س کاربران نرم

                                                      
1 Google Chrome 
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اشاره  3ض تبتعوی به توانی آن م هاییت است. از امکانات و قابل یتکافزار آزاد وبنرم

 نمود.

 

 مرورگرگوگل گروم نمایی از محیط: 31-1 شکل 

 1نرم افزار واژه پرداز -1-1

یا  نوشتن یکه برا شودیگفته م اییانهرا یافزارهاپرداز به آن دسته از نرمواژهنرم افزارهای 

بجز  یزن یگرید یارِبس های ییتوانا این برنامه ها. روندی بکار مو واژه ها ها متن  یرایشو

در متن ها چاپ  ی متن ها ومالو اصالح اِ یسبه متن، وارَ  یرافزودن تصاواز قبیل  ،نوشتن

و  یارسپ ن هاینوشتن مت یکه برا ییافزارها نرمدهند. به عبارتی دیگر ی دسترس کاربر قرار م

 یدنجدول، کش یدن، کشینی، انتقال، فرمول چییآرا صفحه یالاب هایی یتهمراه با قابل التین

 . ی شوندم یدهپرداز نام واژه ی باشندمختلف م یت هایاز قابل یگرد یارینمودارها و بس

 

                                                      
1 Tabbed Browsing 
2 Word Processor 
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 1واژه پرداز ورد  -1-1-1

ن مت یو طراح یرایشو یپ،تا یرابکه  است یقو یاربس یپردازها از واژه یکی وردپرداز  واژه

بار  یننرم افزار نخست ینمختلف ارائه شده است. ا یها در نسخه یکروسافتتوسط شرکت ماها 

اما پس از آن و  گردیدمنتشر  ینتاشعامل مک یستمپل و ساَ رایانه ی یبرامیالدی  3381در سال 

 شد. یلتبد 2ی آفیسنرم افزاری از مجموعه  ییبرنامه به عنوان جز ینامیالدی  3383در سال 

 الف( محیط کاری واژه پرداز ورد

 

 پرداز ورد: نمایی از محیط واژه 32-1 شکل

اصلی تشکیل شده است که عبارت  1محیط کاری نرم افزار واژه پرداز ورد، از سه نوارابزار

 هستند از:

ی  گزینهدر کنار  فرض یشاست که بصورت پ ینوار: 1نوار ابزار دسترسی سریع( 1الف 

 ینرا که کاربر در زمان کار با ا یامکانات ،نوار ی شود. اینداده م یشنما یسسافت آفیکروما

                                                      
1 Word Processor 
2 Microsoft Office 
3 Toolbar 
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 ی دهدم یشنما یرتصو یدر باال یصورت نواره ب، خواهد داشت یشتریب یاجنرم افزار بدان احت

 ینرا از ب یگرد یها ینهو باز کردن گز یماتتنظ یها ینهشما به رجوع به گز یازکه ن یبگونه ا

فرض  یش. بطور پداشت یسدستر دلخواه یها گزینهبه  می توان یککل یکبرده و تنها با 

را در خود جا  «Redo»حرکت قبل و  یکبازگشت به  یا «Undo»، یرهذخ یا «Save» ینه یگز

 یکنوار قرار دارد کل ینکه در کنار ا یفلش کوچک یبر رو یدکار با ینا یداده است. برا

 دار یکترا  شدخواهند نوار ابزار گنجانده  ینا دررا که  ییها ینهکرده و از پنجره باز شده گز

نوار ابزار  «Minimize the Ribbon» ینهاز کادر باز شده با انتخاب گز ی توانم ین. همچنکرد

دهد و با برداشتن  یشرا نما یاصل یها ینهکه تنها گز کردهرو کوچک  یشپی را از صفحه 

 .دبرگردان یهآن نوار را به حالت اول یک،ت

 

 سریع : نمایی از نوارابزار دسترسی38-1 شکل

است. سند قرار داده شده  یاست که در باال ینواراصلی نوار ابزار : 1نوار ابزار اصلی( 1الف 

 سربرگ ها عبارتند از: ینسربرگ وجود دارد که ا یا یاصلی نوار هفت زبانه  یندر ا

(  /  منابع Page Layout(  /  طرح بندی صفحه )Insert(  /  درج )Homeخانه )

(References /  )  ی پستیها نامه (Mailings( مرور  /  )Review   /  ) نما(View) 

                                                                                                                                  
1 Quick Access Toolbar 
2 Ribbon Bar 
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 ابزار اصلی : نمایی از نوار33-1 شکل

صفحه ورد قرار گرفته است و از دو قسمت  ییندر پا یتنوار وضع: 1نوار وضعیت( 1الف 

 ییو کوچکنما یینوار بزرگنما یت کهراست نوار وضع ی شود که شامل سمتم یلتشک یاصل

 یسند را به آسان یبر رو ییو کوچک نما ییعمل بزرگنمای توان توسط آن م ووجود دارد 

 .نیز موجود استسند  یشنوع نما ییرتغ یبرا ییها ینهو در کنار آن گز دادانجام 

 

 : نمایی از قسمت راست نوار وضعیت21-1 شکل

قرار گرفته  یرها و اطالعات ز ینهگزاست، که در سمت چپ آن  یتقسمت دوم نوار وضع در

 اند:

و تعداد صفحات سند موجود را  دارداز سند که در آن قرار  یشماره صفحه ا : 1صفحه

 .ی کندمشخص م

 .ی دهدقرار میارکاربر تعداد کلمات نوشته شده در سند را محاسبه و در اخت :1واژه

 .ی کندرا مشخص م ینوع زبان نوشتار: 1کتابتصویر 

                                                      
1 Status Bar 
2 Page 
3 Word 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook

http://digital-art.ir/wp-content/uploads/microsoftword-03.jpg


 011فصل سوم: شبکه های رایانه ای                                                                           

 

 

 نمایی از قسمت چپ نوار وضعیت: 23-1 شکل

 نرم افزار محاسبه و آمار -1-9

می حساب ه ب یکاربرد یاضیاتاز ر یاکه شاخه است آماری  یهبر نظر یخود مبتن ،آمار دانش

 یسازمدل ،احتماالت یه یتوسط نظر یتو عدم قطع یآمار، اتفاقات تصادف یه یدر نظر آید.

 یک یگوناگون بر مبنا های موضوع ه یل دربارعلم، مطالعه و قضاوت معقو ین. در اشوندی م

 ترینمهم  هجمل از .یستفرد خاص، اصال مطرح ن یکقضاوت در مورد  و شودی جمع انجام م

موجود و سپس استخراج  یها اطالعات از داده ینبهتر یدتول توانی م را آمارعلم اهداف 

از  یاآمار را شاخه ،از منابع یاست که برخ دلیل یندانش از آن اطالعات ذکر کرد. به هم

 یو آمار استنباط یفیآمار توص یها علم به بخش این .آورندیبشمار م ها یمتصم یه ینظر

 یمتقس یز نیزو آمار ب یکآن را به دو بخش آمار کالس توانی م یگر. از طرف دشودی م یمتقس

 یبرا حیاتی عرصه ی آماری،دار بزرگ و  ی به عنوان سهامآمار نرم افزارهای. نمود یبند

 یها . کل شاخهشوند یاستفاده م یانه هارای  یلهسوب یچیدهپ یلیاز محاسبات خ یانجام بعض

ی، عصب یها شبکهه عنوان نمونه ب هستند. یرپذ انجام رایانه ایآمار با استفاده از محاسبات علم 

 .غیره تحلیل های آماری پزشکی، بیوانفورماتیک، انفورماتیک پزشکی و

 1نرم افزار اِکسل  -1-9-1

 یصفحه گسترده به صفحات جدول بند است. 3صفحه گسترده یها کسل جزء برنامهاِنرم افزار 

صفحه می گویند یا به عبارتی دیگر د، را دارن یاضیانجام محاسبات ر یتکه قابل ای شده

                                                                                                                                  
1 BookPicture 
2 Excel 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 اصول و مبانی رایانه و شبکه در مهندسی پزشکی                                                          012

 

 یاضیساده کردن ورود اطالعات و انجام محاسبات ر یافزار است که برانرم یگسترده نوع

 اند.  شده یطراح

افزار نرم این .یاقته و عرضه شده استتوسعه  شته،نو یکروسافتتوسط شرکت ماِاکسل افزار نرم

افزار نرم یناز ا یانسخه البته است گردیدهرائه های ویندوز و مَک ایکس ا عامل یستمس یبرا

عامل تلفن  یستمکه مخصوص سوجود دارد « Windows Phone Office»ی  در مجموعه

 ییله نمودار بوس یمو ترس یاضیمحاسبات دشوار ر یبرنامه برا این .است موبایل یندوزهمراه و

رود که کاربرد وسیعی در علم مهندسی  یبکار م یکی و تحلیل های آماریگراف یابزارها

 پزشکی دارد.

 

 نرم افزار اِکسل: نمایی از محیط کاری 22-1 شکل

 الف( محیط کاری نرم افزار اِکسل

 محیط کاری نرم افزار اِکسل از بخش های زیر تشکیل یافته است که عبارتند از:

                                                                                                                                  
1 Spreadsheets 
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 یها ینهاز گز یاریاست که شامل بس یگسترده سند صفحه :گسترده یصفحه ها( 1الف 

 یناز تقاطع ب .است یافق یو سطر ها یعمود یستون ها یصفحه دارا ینباشد. ا یمختلف م

که هر کدام از آنها  ی گیردشکل م یکوچک یها یلمستط یکدیگربا  یو عمود یافق یخط ها

 .نام دارند 3سلول یک

ها است که در هر کدام از آنها  سلول یناز ا یادیز یارصفحه گسترده متشکل از تعداد بس یک

 سلول ینموجود در ا یده هابرنامه، دا یندر محاسبات در ا باشند و ییداده ها یتوانند حاو یم

 کنند. یها به ما کمک م

 

 : نمایی از  صفخه های گسترده و ساختار آن21-1 شکل

 1یسآف یکروسافتما( گزینه ی 1الف 

ی اِکسل برنامه  یباال چپ وی که در گوشه  ی استایس گزینه آف یکروسافتماگزینه ی 

باز  ید،سند جد یک یجادشما امکان اکه به است  یمتعدد یها ینهقرار گرفته است و شامل گز

 .ی دهد، چاپ، ارسال و بستن را میرهموجود، ذخ  یکردن سندها

                                                      
1 Cell 
2 Microsoft Office Button 
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 یسآف یکروسافتما ی ینهگز: نمایی از 21-1 شکل

 ینوارابزار اصل( 1الف 

، طرح درجخانه،  یو شامل هفت سربرگ اصلاست برنامه قرار گرفته  یاست که در باال ینوار

 ینهسربرگ ها شامل گز ینباشد. هر کدام از ا یم نماو  مرورصفحه، فرمول، اطالعات،  یبند

 کمک ما و غیره بهگسترش آن  ید، ویرایش وسند جد یک یجادهستند که به انیز  یگرید یها

داده  یشمعمول برنامه نما یها یژگیسربرگ ها، و ینهر کدام از ا یبر رو یککل با .می کنند

انجام توابع  یشده برا یطراح یو ابزارها یژگی هااز و یکه هرسربرگ مجموعه ا ی شوندم

 .گردد یسند استفاده م یرایشو یاهستند که در حال نوشتار و  یمختلف

 

 : نمایی از نوارابزار اصلی25-1 شکل
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 یعسر ینوار ابزار دسترس( 1الف 

ی داده م یشنما یسآف سافتیکروما گزینه یفرض در کنار  یشصورت په است که ب نواری

 شود و مشابه نرم افزار واژه پرداز ورد عمل می کند.

 

 : نمایی از نوارابزار دسترسی سریع21-1 شکل

 1نوارابزار کوتاه( 9الف 

 کرده، یککه درون هر سلول قرار دارند راست کلیی نوشته ها یا داده ها و یرو که بر زمانی

 یکارها یموجود در آن که برا یها ینهتوان از گز یکه م ی گرددنوار ابزار ظاهر م ینا

منتخب و  یبودن و برجسته کردننوشته ها یتالیکا ت،از جمله فونت، اندازه فون ینوشتار

 .کرد استفاده و غیره سلول ها رنگ،

 

 : نمایی از نوارابزار کوتاه22-1 شکل

 

                                                      
1 Mini Toolbar 
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 ( نوارابزار وضعیت1الف 

 :ی شودم یلتشک یصفحه قرار گرفته است و از سه قسمت اصل ییندر پا یتوضع ابزارنوار

موجود  یاز برگه ها ینوار سربرگ یننوار برگه ها قرار دارد که در ا ،صفحه گسترده ییندر پا

 .استو نام آنها قابل مشاهده  یدر سند کار

 

 : نمایی از قسمت چپ باال نوار وضعیت28-1 شکل

 .قرار دارد یبرگه جار ییو کوچک نما ییبزرگنما یبرا یا ینهگز ،نوار ینا یردر ز

 

 : نمایی از قسمت راست پایین نوار وضعیت23-1 شکل

کردن بر  یککه با کل موجود استکوچک از صفحه  یرسه تصو یی،بزرگنما ینهدر کنار گز

 .ییردادرا تغ یبرگه جار یشنوع نما ی توانآنها م یرو

 

 ار وضعیت: نمایی از قسمت چپ پایین نو11-1 شکل

 

www.takbook.com

www.takbook.comTakBook TakBook

TakBook TakBook



 011فصل سوم: شبکه های رایانه ای                                                                           

 

 1نرم افزار اِس پی اِس اِس -1-9-1

( است Statistical Package for Social Scienceمخفف  SPSSاِس اِس ) ینرم افزار اِس پ

اِس اِس  ی. اِس پرودی بکار م یآمار های یلتحل یاست که برا اییانه افزار رانرم یکنام 

 3318افزار در سال نرم ه یایننسخ یننخست است. یعلوم اجتماع یبرا آماریمخفف بسته 

 گردید. منتشر میالدی 

 یها شرکت و پزشکی، ، پژوهشگران سالمتتجارتافزار توسط پژوهشگران نرم ینا

. ی شودم استفاده یرهو غ مهندسی پزشکی یهاسازمان ی،پژوهشگران آموزش ی،بردارنقشه

افزار نرم های این یژگیاز و یزن هاداده یو مستندساز یریتمد ی،آمار هاییل افزون بر تحل

 .است

 :شود عبارت هستند ازی اِس ِاس شامل م یکه نرم افزار اِس پ آماری

 یفی، آمار توصها کاوش یف ها،بسامدها، توص ی،شطرنج یبند: جدولیفیآمار توص 

 ینسب

 یرپارامتریغ یهاآزمون ی،پراکنش، همبستگ یلتحل ی،آزمون ت ها،یانه : میریآمار دومتغ 

 ی: برگشت خطیعدد یبرآمدها بینییشپ 

 جداکننده ی،اخوشه یلتحل ی،عامل یلها: تحلگروه یصتشخ یبرا بینییشپ 

                                                      
1 SPSS 
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 اِس ِاس ینرم افزار اِس پ: نمایی از محیط کاری 13-1 شکل

 نرم افزار پرده نگار یا ارائه -1-1

صورت ارائه کردن ه ب یرسپادادن است و در زبان  نمایش و دادن نشان یدر لغت به معناارائه 

ی آن انتقال اطالعات درباره  یعنیموضوع ی ارائه و در مفهوم عام  رود یارائه دادن بکار م و

 .موضوع

و  یعتدر طب یستمس ین. اداراستخاص خود را  یستمعنوان انتقال اطالعات، سه ارائه بمفهوم 

 یزانسان ن یتاز آغاز مدن یشاش پ اولیهدر گونه  یوجود داشته و حت یشههم یدر جامعه انسان

بلکه ارائه هم دانش  یستفن ن یک یادانش  یکارائه صرفا به عبارتی دیگر  .موجود بوده است

 ی وهم فن دانو الزم است  یانجام ارائه مطلوب هم دانش دار یهم فن و هم هنرو برا و است

 ی.هم هنرمند
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 عبارتند از: یک ارائه ی مطلوب به عوامل مختلفی بستگی دارد که

 ارائه کننده 

  مخاطب 

  موضوع 

  نوع ارائه 

 و هدف ارائه  یزهانگ 

 ارائه  یمحتوا یآماده ساز امکانات 

 ارائه  یکمک امکانات 

 ارائه  مدت 

 ارائه  یخو تار زمان 

 ارائه  مکان 

 ارائه  جغرافیای 

 ارائه یطمح یاجتماع وضع 
 

یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر ارائه، امکانات کمکی یا همان نرم افزارهای پرده نگار یا 

و مانند آن را بر  یلمو ف یرکه بتوان با آن متن و تصو ایرایانه هر برنامه  یبطور کلارائه است. 

 .گویند ینگار مپرده ،داد یشپرده نما یرو

 1نرم افزار پاورپوینت  -1-1-1

 هایعامل  یستمس یبرا یافتهتوسعه  یشینمای برنامه  یک تنیپاورپو سافتنرم افزار مایکرو

 اوریفنّ استفاده از  یبرا یقانع ساز یهاشکل ینتر . از جمله متداولاست مکینتاشو  یندوزو

عامل  یستمس یبرا 2رزنترپ یهو با نام اول فورثاوت شرکتدر ابتدا توسط  پاورپوینت است.

                                                      
1 Powerpoint 
2 Presenter 
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این  یکروسافتما ،آگوست همان سالماه . در شد یطراحمیالدی  3382در سال  ینتاشمک

به بخش  یلتبد ینتپاورپو یبترت ینکرد و به ا یداریدالر خر یلیونم 31 یمترا با ق شرکت

میالدی  3331 ی سالمِماه  22در  ینرم افزار بطور رسم ینشد. ا یکروسافت آفیسما یکیگراف

 یاز آن برا یفراوان یها و تاکنون نسخه یافتانتشار  131 یندوزانتشار و یخو مصادف با تار

که هم  ی استنرم افزار ینتپاورپو. منتشر شده است ینتاشو مک یندوزو یهاعامل یستمس

قابل توجه است  ینهمچن ،را داراست در جهان ارائه کنفرانس یسهم نرم افزارها % 35اکنون 

که  شودی م برآوردنصب شده و  دنیا های هیانرا ینسخه از آن بر رو یلیاردم یکاز  یشکه ب

 .گیردی مورد استفاده قرار م ،بار 151 یهدر جهان در هر ثان

 

 : نمایی از محیط کاری نرم افزار پرده نگار پاورپوینت12-1 شکل

مخاطب آن را به  یکست که یی ااز اطالعات و داده ها یمجموعه ا ینتپاورپوئه ارانرم افزار 

 یکیالکترون یها یداز اسال یمجموعه ا درواقع. ی دهدم یلتحو یگروه خاص یافرد، افراد و 

 یخاص یهایدیوجداول، صدا و و یک ها،گراف یر،متن، تصاو یرندهدر برگ ی توانداست که م

ه ب یاو ارائه دهنده  یکتوسط قادر است  یدیمجموعه اسال ین. اشدمرتبط با موضوع آن با

 صورت خودکار اجرا گردد.
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 محیط کاری نرم افزار پاورپوینتالف( 

 محیط نرم افزاری پرده نگار پاورپوینت از بخش های زیر تشکیل یافته است که عبارتند از:

 یسآف یکروسافتما ( گزینه ی1الف 

 یمتعدد یها ینهبرنامه قرار گرفته است و شامل گز ینا یباال چپ وی که در گوشه گزینه ای 

(، Openموجود )  ی(، باز کردن سندهاNew) یدجدی  ئهراا یک یجادکه به شما امکان ااست 

( Publish(، انتشار )Send(، ارسال )Print(، چاپ )Save asبه عنوان ) یره( و ذخSave) یرهذخ

 .ی دهد( را مClose) بستنو 

 

 یسآف یکروسافتما ی ینهگز: نمایی از 11-1 شکل

 ینوارابزار اصل( 1الف 

(، Homeخانه )ی و شامل هفت سربرگ اصل است برنامه قرار گرفته یاست که در باال نواری

(، Slide Show) یداسال یش(، نماAnimated) یمیشن(، انDesign) ی(، طراحInsert)درج 

 یگرید یها ینهسربرگ ها شامل گز ینباشد. هر کدام از ا ی( مView) نما( و Reviw) مرور

بر  یککل با. می کنند کمک ما بهسترش آن و گ یرایشو ید،سند جد یک یجادهستند که به ا
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 که هر ی شوندداده م یشمعمول برنامه نما یها یژگیسربرگ ها، و ینهر کدام از ا یرو

که  است یانجام توابع مختلف یشده برا یطراح یو ابزارها یژگی هااز و یسربرگ مجموعه ا

 .شوند یسند ورد استفاده م یرایشو یادر حال نوشتار و 

 

 : نمایی از نوارابزار اصلی11-1 شکل

 یعسر ینوارابزار دسترس( 1الف 

ه است که ب ینواریع همانند نرم افزارهای واژه پرداز ورد و اِکسل، سر یابزار دسترسنوار

را  یامکانات ی شود وداده م یشنما یسسافت آفیکروما گزینه یفرض در کنار  یشصورت پ

در  یخواهد داشت را بصورت نوار یشتریب نیازنرم افزار بدان  ینکه کاربر در زمان کار با ا

 ی دهد. م یشنما یرتصو یباال

 

 یعسر یابزار دسترس: نمایی از نوار15-1 شکل

 نوارابزار کوتاه( 1الف 

 ینوشته ها یاداده ها و  یکه بر رو یهنگامهمانند نرم افزارهای واژه پرداز ورد و ِاکسل، 

 یها ینهتوان از گز یکه م ی شودنوارابزار ظاهر م ینا کرده یکموجود در متن راست کل
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 گی فونتو برجست از جمله نوع فونت، اندازه فونت ینوشتار یکارها یموجود در آن که برا

 .کرد استفاده و غیرهمنتخب  ینوشته ها

 

 کوتاهابزار : نمایی از نوار11-1 شکل

 1یداسال( 9الف 

و غیره  یرهااطالعات، داده ها، جداول، تصواز محیط کاری نرم افزار پرده نگار،  یهناح ینا در

 می گیرد. قرار

 

 : نمایی از اسالید12-1 شکل

                                                      
1 Slide 
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 1یدپنجره انتخاب اسال( 1الف 

 یامکان دسترس ی شودداده م یشنما یداسالی در کنار صفحه  یپنجره که بصورت کادر این

 ینه اسالیدهادو گز یپنجره دارا ین. امی کندکاربر فراهم  یرا برا یداسال یک یعو انتخاب سر

 .است 2برون خط و

صورت ه را ب یجار یلموجود در فا یهایداسال یتمام ی ، برنامهی اسالیدها ینهانتخاب گز با

متن ها و داده  ینتپاورپوی ، برنامه ی برون خط ینهانتخاب گز ی دهد و بام یشکوچک نما

 ی کندکاربر فراهم م یامکان را برا ینو ا ی گذاردم یشرا به نما یجار یدموجود در اسال یها

 .پرداخته شوددلخواه از متن  یقسمت یرایشبه و یراحته که ب

 

 : نمایی از پنجره ی انتخاب اسالید18-1 شکل

                                                      
1 Slide / Outline 
2 Outline 
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 یتوار وضع( ن1الف 

ی م یلتشک یقرار گرفته است و از سه قسمت اصل ینتپاورپوی صفحه  ییندر پا یتوضع نوار

 واز سمت راست عبارتند از: یبسه قسمت به ترت ینکه ا شود

 

 : نمایی از نوار وضعیت13-1 شکل

 

 : نمایی از سه قسمت اصلی نوار وضعیت11-1 شکل

قسمت نوار  دومین .صفحه قرار گرفته است یینوار بزرگنما ،از سمت راست ینهگز اولین

و  یدهااسال یشصفحه مانند تمام صفحه، نما یشمتشکل از سه حالت مختلف نما یتوضع

تعداد  ید،مانند شماره اسال یجاری  ئهقسمت شامل اطالعات ارا سومین .است طبیعیحالت 

 و غیره است. و زبان ئهموجود در ارا یها یداسال

 1یادداشتپنجره ( 1الف 

می  دهنده ئهقرار دارد و شخص ارا یداسالی پنجره  یرو ز یتنوار وضع یباال یقاپنجره دق این

 یسد.را بنو یادداشتیخود برای  و تذکر یحتوض یادآوری، یپنجره برا یندر اتواند 

 

 : نمایی از پنجره یادداشت13-1 شکل

                                                      
1 Note Page  
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 )مهندسی پزشکی(نرم افزارهای علمی و تخصصی  -1

رایانه،  دانش مهندسی پزشکی همواره به علت در برگرفتن حیطه های بسیاری از علوم اعم از

برق، فیزیولوژی، مکانیک، روانشناسی و علوم زیستی از بستر مناسبی برای پیشرفت علمی 

برخوردار است. یکی از این بسترها توسعه ی صنعت نرم افزاری است بدین معنا که برای 

بسیاری از تحلیل ها، شبیه سازی ها، مدل سازی ها و طراحی های سیستم های بیولوژیکی و 

ی و نیر پردازش بسیاری از تصاویر پزشکی، سیگنال های پزشکی و مدل کردن فیزیولوژیک

آنها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی مهندسی پزشکی ضرورت دارد. این نرم افزارها به دو 

بخش بیوالکتریک و بیومکانیک منحصر می شوند که در زمینه های پردازش سیگنال های 

تی، بیونیک، بیومکاترونیک، مهندسی ورزش و توانبخشی، حیاتی، بیورباتیک، ابزاردقیق زیس

 مهندسی اعصاب، علوم شناختی، رابط کاربر با مغز و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

 نرم افزارهای بیوالکتریک -1-1

، یکیتوان علم استفاده از اصول الکتر یرا مبه عنوان گرایشی از مهندسی پزشکی  یوالکتریکب

 یها یستماز س یالگوبردار ینهمچن. دانست یپزشکی در حوزه  یسیغناطو الکتروم یسیمغناط

نرم افزارهای مورد  علم قرار دارد. ینا یطهدر ح یزن یمهندس یننو یها یدر طراح یولوژیکیب

استفاده در گرایش بیوالکتریک انواع مختلفی دارند که برخی از مهمترین و پرکاربرد ترین 

 آنها عبارتند از:

 1نرم افزار متلب  -1-1-1

است که دامنه  یمهندس ینرم افزار ها ینتر یو کاربرد ینتر نرم افزار متلب از جمله مهم

 ی، رشته رشته ها یناز ا یکی. یردگ یرا در بر م یمهندس یآن تمام رشته ها یاستفاده ها

شده است. زمینه هایی که نرم  یهآن تعب یبرا یاریبس یاست که جعبه  ابزارها یپزشک یمهندس

                                                      
1 Matlab 
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پردازش  یدیو،افزار به آن ها پرداخته است شامل پردازش تصویر، پردازش صوت، پردازش و

مخابرات، کنترل، فازی،  ی،عصبی، هوش مصنوع یشبکه ها یاضی،محاسبات ر یگنال،س

 شرکت مت ُورکس  است. 3381نرم افزار محصول سال  ینباشد. ا یسیستم های قدرت و... م

دارد.  یپرسنل کار 2811به  یکشده است و هم اکنون نزد یانبن 3381در سال  یکمپان ینا

که عالمت  قرار دارد یکاماساچوست آمر یالتدر ا یکشرکت در شهر نات ینا یدفتر مرکز

 مشخص است.  12-1انحصاری آن، در شکل 

 

 : نمایی از ساختمان شرکت مَث وُرکس و نماد انحصاری آن12-1 شکل

 ینرم افزارها یدتول ینهدر زم یو انحصار یتیچند مل یکمپان یکشرکت مت وُرکس، 

 یکو متلب است. متلب  یمولینکس یتوجه آن به ارائه برنامه ها یشتراست که ب یمحاسبات

سطح باال  از نسل  یسیو تجسم و زبان برنامه نو یبر محاسبات عدد یمبتن ینرم افزار یطمح

4GL محاسبات آن بر اساس داده  یبنا نها شده است و تمام یسماتر یهبر پا نرم افزار یناست. ا
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 یجاوا م یآن بر مبنا یکیاست و رابط گراف یزبان س یاست. هسته آن بر مبنا یسیماتر یها

  .باشد

نرم افزار متلب جعبه ابزارهای متعددی دارد که پرکاربردترین آنها در مهندسی پزشکی شامل 

جعبه ابزارهای پردازش تصویر، پردازش سیگنال، پردازش صوت، سیمولینک، شبکه های 

 عصبی و بیوانفورماتیک است. 

یص و جعبه ابزار پردازش تصویر برای اعمال هرگونه عمل از جمله ویرایش، اصالح، تشخ

و  2، سی اتی اسکن3پیش بینی بر روی تصاویر پزشکی حاصل از دستگاه هایی چون اِم آر آی

است که بخش اعظم مورد استفاده از آن در تحلیل تصاویر برگرفته از مغز در تشخیص  1پِت

 حالت های روحی، سرطانی، تومور و مدل کردن آنها برای پیش بینی است. 

های حیاتی و بیولوژیکی را سیگنال  تفسیر و تحلیل تجزیه، رآیندجعبه ابزار پردازش سیگنال ف

سیگنال دیگری  هر یا و فیلم تصویر، برگرفته از صدا، توانندها می  این سیگنال. میسّر می سازد

از بدن باشند. بخش قابل توجه کاربرد این جعبه ابزار به پردازش سیگنال های مغزی و قلبی بر 

پژوهش های مهندسین زیست پزشکی بویژه حیطه های علوم مغز و می گردد که هسته ی 

جعبه ابزار پردازش صدا عموما برای تحلیل سیستم گفتار انسانی در علوم  اعصاب و قلب است.

توانبخشی کاربرد دارد. سیمولینک یک جعبه ابزار شبیه سازی برای تحلیل سیستم های 

زار شبکه های عصبی برای تشخیص بیماری بیولوژی و فیزیولوژی بدون ساخت است. جعبه اب

ها، تجزیه و تحلیل های بیوشیمیایی، توسعه دارویی و تحلیل و تفسیر تصویربرداری پزشکی 

برنامه ریزی و طراحی شده است که کاربردهای آن بسیار وسیع است. این نرم افزار در گروه 

دد آن، باعث شده است که بیوالکتریک قرار می گیرد اما می توان گفت که قابلیت های متع

 گستره ی وسیعی از تحقیقات علم مهندسی پزشکی را پوشش دهد.

                                                      
1 MRI 
2 CT-Scan 
3 PET 
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: محیط های جعبه ابزارهای کاربردی در مهندسی پزشکی از نرم افزار متلب. 11-1 شکل

)الف( پردازش تصویر )ب( پردازش سیگنال )پ( پردازش صوت )ت( سیمولینک )ث( شبکه 

 های عصبی.

 1یونرم افزار لَب و  -1-1-1

نرم افزار لب ویو یک زبان برنامه نویسی سطح باال و گرافیکی است که در بسیاری از رشته ها 

در سال  2بویژه مهندسی پزشکی کاربرد تخصصی دارد. این نرم افزار توسط شرکت اِن آی

. شرکت اِن آی، یک شرکت آمریکایی با کارکرد بین المللی است که شدمیالدی ارائه  3381

میالدی بنیان شده و در  3321تگزاس آمریکا واقع شده است. این کمپانی  که در سال در شهر 

پرسنل کاری دارد. نماد انحصاری و نمایی از ساختمان آن در  2111حال حاضر نزدیک به 

 مشخص است. 11-1شکل 

                                                      
1 Labview 
2 National Instrument 
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 : نمایی از ساختمان شرکت نشنال اینسترومنت و نماد انحصاری آن11-1 شکل

یو در واقع یک میزکار مهندسی بر پایه نمادهای گرافیکی مهندسی بجای زبان نرم افزار لب و

متنی تحت عنوان ابزارهای مجازی برای تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است. عمده 

کاربرد آن در تفسیر و تحلیل سیگنال هادر علم مهندسی پزشکی است. بدین معنا که قابلیت 

وجود دارد آن را قادر ساخته است تا محیط های بیولوژیکی، سیگنال هایی که در این نرم افزار 

های حیاتی بویژه قلب و مغز را شبیه سازی نماید. از جمله استفاده های نرم افزار لب ویو، می 

توان به شبیه سازی دستگاه هایی چون ونتیالتور )تنفس مصنوعی(، اکوکاردیوگراف 

تر )سنجش اکسیژن خون(، الکتروشوک )اعمال شوک )تصویربرداری از قلب(، پالسی اُکسی م

قوی به بیماران ایست قلبی(، الکتروکوتر )ابزار جراحی برای برش(، اسپکتروفتومتر، 

ماموگرافی، مانیتورینگ و ِاسپیرومتر و پردازش سیگنال های حیاتی از جمله سیگنال های 

 مغزی، سیگنال های قلبی و سیگنال های عضله ای اشاره کرد. 
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این نرم افزار در گروه بیوالکتریک قرار می گیرد و کاربردهای دیگری همچون انتقال 

اطالعات، ذخیره سازی داده ها، نمایش وضعیت بیمار و پردازش تصاویر دوبعدی و سه بعدی 

 حساب می آید.ه پزشکی نیز، از قابلیت های این نرم افزار ب

 1و اُرکَد نرم افزار پی اِسپایس  -1-1-1

 مدارهای زیشبیهسااِسپایس، برنامه ای است که برای تحلیل پاسخ مداری و  ار پیفزا منر

میالدی  3381 لسا رایانه ارائه شده است. این نرم افزار در کـکم اـب لیجیتاگ و دنالوآ

اری خرید 1میالدی توسط شرکت کادِنس 3383عرضه و در سال  2شرکت میکروسیمط ـتوس

آن در اختیار این شرکت است. این کمپانی یک شرکت گردید و هم اکنون نیز امتیاز ارائه 

در خصوص تولید نرم افزارهای مرتبط با طراحی  1آمریکایی واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا

مدارهای مجتمع الکترونیکی، بورد مدارهای چاپی و سیستم های مهندسی است که در سال 

 15-1انحصاری این شرکت در شکل  میالدی بنیان شده است. نمایی از ساختمان و نماد 3388

 مشخص است. 

 یکیالکترون یمدارها یساز یهو شب یرتفس یل،در تحل یاریکاربرد بس یس،اِسپا ینرم افزار پ

 IBM یها یستمنرم افزار از ابر س ینا دارد یپزشک یزاتموجود در قطعات تجه یمدارها یژهبو

 یاضیر یها تا با استفاده از مدل کندیاستفاده م  یودهاترا یلاز قب یکیالکترون یزاتو از تجه

که  ییها یستم. سیردها به عهده بگ یستمو ولتاژ را در س یانجر یو خروج یورود یماتتنظ

ها  رشته یدارا هستند در تمام ِاسپایس یرا با استفاده از پ یمدار یلو تحل یساز یهعمل شب

 یو اللخصوص مهندس یوترکامپ یبرق، مهندس یمهندس یولوژی،ب یزیک،ف ی،همچون روانشناس

دو نرم افزار  ینباشد. ا یم یسِاسپا یمشابه نرم افزار پ یزکاربرد دارند. نرم افزار اُرکَد ن ی،پزشک

 یساز یهو شب یلدر جهت تحل یمشابه ربردهایو کا یرندگ یقرار م یوالکتریکدر گروه ب
                                                      
1 Pspice & Orcad 
2 MicroSim 
3 Cadence 
4 California State 
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 یرهو غ یپزشک یزاتتجه یژهبو یمهندس یها یستمس یجیتالآنالوگ و د یکیالکترون یمدارها

 دارند.

 

 : نمایی از ساختمان کمپانی کادِنس و نماد انحصاری آن 15-1 شکل

نرم افزار اُرکَد نیز مشابه نرم افزار پی اِسپایس است. این دو نرم افزار در گروه بیوالکتریک قرار 

مدارهای الکترونیکی آنالوگ و می گیرند و کاربردهای مشابهی در جهت تحلیل و شبیه سازی 

 دیجیتال سیستم های مهندسی بویژه تجهیزات پزشکی و غیره دارند.

 1نرم افزار پروتئوس  -1-1-1

 طراحی و شماتیک ایجاد ها، ریزپردازنده سازیشبیه افزاری است جهتنرم نرم افزار پروتئوس

در شبیه سازی و  یا به عبارتی دیگر، یکی از نرم افزارهای پرکاربرد مدارهای چاپی بورد

 طراحی مدارهای آنالوگ و دیجیتال است. 

                                                      
1 Proteus 
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 الکترونیکس و نماد انحصاری آن سنتر : نمایی از ساختمان کمپانی لب 11-1 شکل

واقع در شهر یورک شایر  3این نرم افزار توسط شرکت خصوصی لب سنتر الکترونیکس

میالدی در بدو تاسسیس تولید و عرضه گردیده  3388کشور انگلستان در حوالی سال  2شمالی

نماد  11-1بنیان شد که در شکل  1میالدی توسط جیمسون 3388است. این کمپانی در سال 

 انحصاری آن نشان داده شده است. 

ترسیم  برای« ISIS»تقسیم می شود. بخش « ARES»و « ISIS»نرم افزار پروتئوس به دو محیط 

برای تهیه ی نقشه ی مدارهای تست شده در « ARES»و تست مدارهای الکترونیکی و بخش 

 می باشد. « ISIS»محیط 

یکی از تفاوت های این نرم افزار با نرم افزارهای شرکت کادِنس، تحلیل و شبیه سازی مدار 

تفسیر و تحلیل اِلمان ریزپردازنده ها، موتورها و نمایشگرها است که این قابلیت در شبیه سازی، 

های مربوطه در بیورباتیک و طراحی ربات های پزشکی و تجهیزات پزشکی که در عصر 

                                                      
1 Labcenter Electronics Ltd. 
2 North Yorkshire 
3 John Jameson 
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حاضر به شدت رو به رشد است و از زمینه های تحقیقاتی علم مهندسی پزشکی بشمار می آید، 

ی بسیاری کاربرد فراوانی دارد. این نرم افزار در گروه بیوالکتریک قرار می گیرد و از قابلیت ها

 برخوردار است.

 نرم افزارهای بیومکانیک -1-1

 یها یستمساختار و عملکرد سی مطالعه بیومکانیک به عنوان گرایشی از مهندسی پزشکی، 

. نرم افزارهای متعددی در علم بیومکانیک است یکمکان یها وشبا استفاده از ر یولوژیکیب

 بارت هستند از:مورد استفاده هستند که برخی از پرکاربردترین های آن ع

 1سالیدورک نرم افزار  -1-1-1

سالیدورک یک نرم افزار بسیار قوی در زمینه طراحی صنعتی است که با کمک آن می توان 

یک  واقع این نرم افزارنقشه های آن ها را تهیه نمود. درتمامی طرح ها را مدل سازی کرده و 

بوده و از رویکرد پارامتری سازی جامدات است که مبتنی بر پاراسالید  ساز برای مدل مدل

اطالق  یهای پارامتر به ثابت کند.ها و مونتاژها استفاده می مبتنی بر ویژگی برای ساخت مدل

صورت ه پارامترها هم ب کند.شود که مقدار آنها شکل یا هندسه مدل یا مونتاژ را تعیین میمی

ت پارامترهای هندسی نظیر پارامترهای عددی نظیر طول خطوط یا قطر دایره بوده و هم بصور

این نرم افزار ابتدا توسط شرکت سالیدورک  .مماس، موازی، متقارب، هم مرکز و غیره هستند

تولید و عرضه گردید و سپس در  2میالدی واقع در ایالت ماساچوست آمریکا 3335در سال 

امتیاز آن را خریداری نمود که  1دازالت سیستمز ،میالدی کمپانی مشهور فرانسوی 3332سال 

نشان  12-1هم اکنون نیز این امتیاز در اختیار این کمپانی است. نماد انحصاری آن در شکل 

 داده شده است. 

                                                      
1 Solidwork 
2 Waltham, Massachusetts 
3 Dassault Systèmes 
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عمده شهرت این شرکت در ارائه ی نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی سه بعدی همچون 

بنیان گردیده  1الکابالی فرانسهمیالدی در ولیزی وی 3381است که در سال  2و آباکوس 3کتیا

 است.

 

 : نمایی از ساختمان کمپانی دازالت سیستمز و نماد انحصاری آن 12-1 شکل

نرم افزار سالیدورک از سه محیط قطعه، مونتاژ و نقشه کشی و نوار ابزارهای متعددی تشکیل 

عم از مکانیک و یافته است که استفاده فراوانی در بیشتر علوم مهندسی و رشته های تحصیلی ا

مکاترونیک دارد. از جمله این رشته ها، می توان به علم مهندسی پزشکی اشاره کرد بدین معنا 

که با استفاده از این نرم افزار، مدل سازی، شبیه سازی، نقشه کشی و مونتاژ قطعات تجهیزات 

نبخشی، اُرتز پزشکی، ربات های پزشکی، بیوربات ها، اندام ها، ارگان های بدن، تجهیزات توا

این نرم افزار در گروه  و پروتز و سیستم های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی، میسّر می شود.

بیومکانیک قرار می گیرد که با توجه به قابلیت های آن امروزه یکی از ضروریات علم 

 بیومکانیک و مهندسی پزشکی بشمار می رود.

                                                      
1 Catia 
2 Abaqus 
3 Velizy-Villacoublay, France 
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 1نرم افزار کتیا  -1-1-1

(، CAD) یوتربه کمک کامپ یطراح یسه مقوله  یبرا یقو یاربس ینرم افزار یانرم افزار کت

 یع(، است که در صناCAM) یوتر( و ساخت به کمک کامپCAE) یوتربه کمک کامپ یلتحل

از  یومکانیکسازه و علوم ب یطراح  ی،عمران، خودرو ساز یمهندس یا،در یهوافضا، مهندس

 کاربرد دارد.  یپزشک یعلم مهندس یها ینهزم

 

 : نمایی از محیط کاری نرم افزار کتیا 18-1 شکل

میالدی است که دارای  3332این نرم افزار محصول کمپانی دازالت سیستمز فرانسوی در سال 

پنج محیط مدل سازی، مدل سازی سطوح، ماشین کاری، تعیین اِلمان محدود و طراحی و 

 تنظیم مکانیزم ها است.

                                                      
1 Catia 
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نرم افزاری نظیر آباکوس که محصول دیگر کمپانی نرم افزار کتیا درواقع می توان گفت با 

فرانسوی دازالت سیستمز است، تکمیل می شود. از قابلیت های نرم افزار کتیا می توان به 

قالب ، طراحی سازه، شبیه سازی، نقشه کشی، طراحی سطوح، مونتاژ قطعات، طراحی قطعات

اشاره نمود که گستره وسیعی از  تهای ساخ انتشار نقشهو  برنامه نویسی، ماشین کاری، سازی 

همچون مکاترونیک، بیومکانیک، طراحی  ،علم مهندسی پزشکی و زمینه های تحقیقاتی آن

اندام ها و ارگان ها، طراحی سیستم های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی، اُرتز و پروتز، مهندسی 

را شامل می شود. توانبخشی و شبیه سازی های قطعات ربات های پزشکی و تجهیزات پزشکی 

این نرم افزار در گروه بیومکانیک قرار می گیرد و کاربردهای دیگری همچون طراحی و مدل 

 سازی سه بعدی استخوان ها و اندام های مصنوعی را نیز در قابلیت های خود دارد.

 1نرم افزار اَنسیس  -1-1-1

و  یمدل ساز یبرا است که از روش اِلمان محدود یلیتحل یاز گروه ابزارها یسنرم افزار انس

با هندسه، نوع  یچیدهحل مسائل پ یشود. روش اِلمان محدود برا یدر آن استفاده م یلتحل

ابتدا به اِلمان  یچیدهپ یروش مدل ها یناست. در ا یدهدلخواه ابداع گرد یمصالح و بارگذار

بدست آمده از حل هر اِلمان با  یجنتا یبشده و سپس با ترک یمقابل حل تقس ترکوچک  یها

 .یدآ یپاسخ کل مدل در هر نقطه بدست م یکدیگر

میالدی شرکت آمریکایی انسیس است. ساختمان این کمپانی  3331این نرم افزار محصول سال 

میالدی بنیان شده است. نماد انحصاری این  3321آمریکا واقع شده و در سال  2در پنسلوانیا

 شخص است. م 13-1کمپانی در شکل 

                                                      
1 Ansys 
2 Pennsylvania  
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 : نمایی از ساختمان کمپانی انسیس و نماد انحصاری آن 13-1 شکل

 و عملکردی و وزنی تعادل دینامیکی، حرارتی، ساختاری، سازی اَنسیس، اعمال بهینه نرم افزار

 قدم صورته ب ها طرح در را ایمنی و اطمینان ضریب و ارتعاشی دمُ های سازی شبیه همچنین

این نرم افزار طیف وسیعی از مسائلی از قبیل استاتیک، دینامیک،  .دهد انجام می قدم به

ارتعاشات، انتقال حرارت، سیاالت، آگوستیک، پیزوالکتریک، الکترومغناطیس، 

ی شامل ی و غیرخطّالکترواستاتیک و غیره را در حالت های گوناگون از گذرا، ناگذرا و خطّ

ای فراوانی در علم مهندسی پزشکی بویژه می شود. نرم افزار اَنسیس همواره کاربرده

 بیومکانیک و بیورباتیک دارد. 

این نرم افزار در گروه بیومکانیک قرار می گیرد و از جمله کاربردهای آن می توان به بررسی 

استحکام و ضریب اطمینان در تجهیزات پزشکی، بهینه سازی در طراحی و ساخت دندان های 

سازی در طراحی اندام های مصنوعی اعم از زانو با روش اِلمان مصنوعی و ایمپلنت ها، بهینه 
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محدود، شبیه سازی حرکات جریانی خون در پردازش بیماری های قلبی و عروقی، شبیه سازی 

 عملکرد دریچه های قلب و کاهش زمان و هزینه در مدل سازی مغزی، اشاره نمود. 

 1نرم افزار میمیکس  -1-1-1

پزشکی است  یستمهندسی ز یژههای پزشکی بو نـرم افزار تخصصی برای رشته یک یمیکسم

را در   یاسکن  و اِف اِم آر آ یت ی، س یتوان تصاویر دریافتی از اِم آر آکه به وسیله آن می

توان ها می ارائـه کرد که به وسیله این برش یتال، کرونال و ساجیالسه بـرش اصـلـی آکس

های نیرو و محاسبات مربوط به  ضو مورد مطالعه را جهت بارگذاریتصویری سه بعدی از ع

  یاالیزمتر یکیبلژ ینرم افزار توسط کمپان ینمقاومت مصالح و استاتیک اعضا، به دست آورد. ا

واقع شده و در سال  یکن  بلژدر شهر الوِ  یکمپان ینمنتشر شده است. ساختمان ا 3333در سال 

 مشخص است. 51-1د انحصاری آن در شکل نما است. ردیدهگ یانبن 3331

توان به امکان مش بندی در می قابلیت های متعددی دارد که از جمله آن میمیکسنرم افزار 

، امکان قالب خروجی از نظری متفاوت، امکان انتخاب الیه های تصویر و نوع داده  گونه های

حین  ،تغییرات هر یکی صورت همزمان در سه برش مختلف و مشاهده ه ویر بصتی مشاهده 

امکان حذف نویز در تصویر و امکان اجرای همزمان چندین فیلتر  عمل ویرایش، انجام

 . کرداشاره  غیره مربوط و تغییرات در لحظه بر مدلِی تصویری و مشاهده 

هایی چون  که در انجام جراحی چرا شود،ها محدود نمی ه طراحیبهای این نرم افزار  قابلیت

های مغز مثل خارج کردن تومورها از نواحی مختلف مغز و عروق و اعصاب و جراحیجراحی 

 دیگر نقاط بدن نیز کاربرد داشته و جهت بدست آوردن تصویر سه بعدی و دقیق از محل و

 ،عروق، عضلهدر این نرم افزارمی توان بافت نرم، . آیدپزشکان می یاریشکل تومور به 

 ترسیم ها آن از بعدی سه ومدل بدست آورد یکدیگر ازک را به تفکی سخت بافتو  اعصاب

 .نمود

                                                      
1 Mimics 
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 : نمایی از ساختمان کمپانی متریاالیز و نماد انحصاری آن51-1 شکل

 53-1این نرم افزار در گروه بیومکانیک قرار می گیرد. نمایی از محیط نرم افزار در شکل 

 نمایش داده شده است.

 

 نرم افزار میمیکس: نمایی از محیط کاری  53-1شکل
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 1نرم افزار آباکوس  -1-1-9

روش اِلمان  بر مبتنی کهاست  یقو یمدل ساز یها برنامهاز  مجموعه یکنرم افزار آباکوس 

را  یغیرخطّ یمدل ساز ترین هپیچید  تا دهسا یخطّ تحلیل یکاز  مسایل حل قابلیت ود،محد

در  یانهبه کمک را یقدرتمند مهندس یهاافزار واقع از جمله نرمنرم افزار در ینباشد. ا یدارا م

که توسط کمپانی فرانسوی دازالت سیستمز در سال  به روش اِلمان محدود است یله تحلینزم

می  وسیعی بسیار اِلمان های مجموعه آباکوس دارای افزارمیالدی انتشار یافته است. نرم  3328

زبان برنامه نویسی  .سازی نمود مدل ها اِلمان این توسط توانمی  را ایهندسه  نوع هر که باشد

این نرم افزار بر پایه ی زبان پایتون است و امکان اسکریپت نویسی در آن وجود دارد. همواره 

فرآیند پردازش در این نرم افزار مبتنی بر سه مرحله پیش پردازش، پردازش و پس پردازش 

 می نماید.است که قابلیت های خاصی را برای تحلیل و مدل سازی ایجاد 

 

 : نمایی از محیط کاری نرم افزار آباکوس 52-1 شکل

 

                                                      
1 Abaqus 
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نرم افزار آباکوس کاربردهای بسیاری در زمینه های مختلف از علوم مهندسی بویژه علم  

مهندسی پزشکی و بیومکانیک دارد. این نرم افزار در طراحی و مدل سازی اندام ها و ارگان 

ت پزشکی و بیولوژیکی، ایجاد نقشه طرح استخوان های بدن، شبیه سازی سیستم های تجهیزا

 ها و مفاصل و تعیین پارامترهای مکانیکی موجود در سیستم های بیولوژیکی، انتقال حرارت،

تحلیل  صوت و اولتراسوند و به مربوط مسایل الکتریکی، اجزای حرارت مدیریت جرم، انتشار

 پیزوالکتریک، کاربرد تخصصی دارد.  های

 یتوان به طراح یکه با استفاده از آن م یردگ یقرار م یومکانیکآباکوس در گروه بنرم افزار 

استفاده  یپزشک یزاتکه عموماً در تجه یکیمکان یرابط ها یطراح ی،مختلف پزشک یزاتتجه

 یساز یهدندان، شب یزانو و پروتزها یپروتزها یلانواع پروتزها از قب یشوند، طراح یم

 یچهدر یها، طراح یمپلنتاعتماد ا یتطول عمر و قابل یشافزا یاضربه بر اتو اثر یفرسودگ

 یهمفاصل و شب یمدل ساز ی،داروساز یها یستمس یجراحت ها، طراح یشبینیو پ یابیقلب، ارز

 مختلف بدن، پرداخت. یها یستمپاسخ س یزیولوژیکیف یساز
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 فصل پنجم 
 

 یسیبرنامه نو یزبان ها
 

 زبان برنامه نویسی  -1

آنها  یله یهستند که بوس ها یانهدر را یمدار دستور یزبان یساختارها یسینوبرنامه یها زبان

 یفتوص یانهرا یاجرا یمتفاوت برا یدستور یساختارها یله یرا بوس یتمالگور یک توانی م

. معموال آیدی بوجود م یدجد یافزارهانرم یدروش امکان نوشتن برنامه جهت تول ینکرد و با ا

وارد کردن متن برنامه، اجرا،  یبرا یافزارنرم طیمح یک یدارا یسینوبرنامه زبانهر 

 :کنندی م یمرا به پنج نسل تقس یسیبرنامه نو یها . زباناستو رفع اشکال آن  یهمگردان

 .یکو  زبان صفر :نسل اولالف( 

 .انسان یقابل فهم تر برا ییها زبان :نسل دومب( 

 .یلرکمپا مستلزمانسان و  یقابل فهم تر برایی ها زبان :نسل سومپ( 

 .یانسان یها به محاوره یکنزد یها زبان :نسل چهارمت( 
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نوشته شده توسط  یتم هایمرکز بر حل مسئله و استفاده از الگورمت ییها زبان م:نسل پنجث( 

 .یسبرنامه نو

 رایانه یککه توسط  یمحاسبات یانب یاست که برا یزبان مصنوع یک یسیزبان برنامه نو یک

 یبکار م ییها برنامه یجادا یبرا یسیبرنامه نو یها زبان است. شده یقابل انجام است، طراح

 روشی یاو  کنند یم یانرا ب یقدق یتمالگور کنند،ی را مشخص م ینماش یککه رفتار  روند

نوشته  های یژگیقالب از و یتعداد یسیبرنامه نو یها از زبان یاری. بسهستند ارتباط انسان یبرا

 هم یبرخ .اندشده یینتع 1یاتتوسط سند خصوص یدارند. برخ 2یو معناشناس 3یشده دستور

 .هستند یغالب یساز یادهپ یدارا 1مانند زبان برنامه نویسی پِرل

رفتار  یتهدا یبرا گرددکهی باز م یانهاز اختراع را پیشبه  یسیزبان برنامه نو یناولپیدایش 

 یها زبان .رفت یبکار م یانوپ یها و نوازنده خودکار ینساج یها ند دستگاهمان هایی ینماش

 : کرد یبند یمقرار داده و تقس یمتفاوت مورد بررس یدگاهاز چهار د توانی را م یسیبرنامه نو

 یسی:برنامه نو یها روش الف(

 شئ گرا  -1                      مدوالر  -1       یافته        ساخت  -2        ی     روال یرز -3

 ین:به زبان ماش یکینزد ب(

 سطح باال  -1یانی               سطح م -2یین            سطح پا -3

 :نوع ترجمه ج(

 مترجمی یا کامپایلری -2                ی مفسر -3

                                                      
1 Syntax 
2 Semantics 
3 Specification Document 
4 Perl 
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 یسی:برنامه نو بطرا د(

 یکبر گراف یمبتن -2                          بر متن  یمبتن -3

 1دِلفی زبان -1-1

افزار نرمی توسعه  یبرا یو بستر یسینو زبان برنامه یک 2پاسکال یژوالو یریبه تعب یا دِلفی

 3335انتشار خود در سال  وزبان در بد یناست. ا شده یدتول 1شرکت بورلندتوسط که است 

 یبر مبنا یافزارنرمی که از توسعه  گردیدمطرح  ییابزارها یناز نخست یکیبه عنوان  میالدی

 کردند.ی م یبانیپشت« RAD»ی متدولوژ

بورلند شرکت زبان مشتق شده است البته  ینبوده و از ا 1گراشیءپاسکال  ینرم افزار بر مبنا ینا

کرد که  ارائه 1یلیکسنام کاه ب ینوکسل یرا برا 5بیلدرپالس پالس ی و س یاز دلف یانسخه

در ابتدا  یدلف یافزارهانرم قرار نگرفت. ینوکسل یافزارهامورد استقبال توسعه دهندگان نرم

استفاده  2وی سی اِل نامه و کتابخانه مخصوص خود ب یندوزو یها از کتابخانه یمبصورت مستق

اضافه شد. در  هانت هم به آنامکانات استفاده از دات ی،دلف شش ی اما پس از نسخه کردندی م

 دانست. یرانممکن در ا یها زبان ترینیج از را یکیرا  یدلف توانی حاضر م حال

تحت  یهارافزانرم یطراح یو براشده خوانده  یءگرانام پاسکال شه ب یشترکه پ یزبانِ دلف

 یستمتحت س یافزارهانرم یدتول یاست که برا یافتهامروزه چنان توسعه  رفتی بکار م یندوزو

 یها برنامه یدر طراح یکاربرد دلف یشترینب .استفاده می شود یزنت نو دات ینوکسامل لع

                                                      
1 Delphi 
2 Visual Pascal 
3 Borland 
4 Object Pascal 
5 C++ Builder 
6 Kylix 
7 VCL 
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 یانواع گوناگون یطراح یابزار چندمنظوره برا یکاست اما به عنوان  ها دهدا یگاهو پا یزیروم

 .گیرد یمورد استفاده قرار م یزن یافزارنرم یها از پروژه

سال از  یانبه زبان پاسکال در سال یسینو برنامهپاسکال است.  کامپایلر یکدرواقع  دلفی

 یدلف یلرسود برده است. کامپا کامپایل یو ظرافت و البته سرعت باال یباییو ثبات، ز یاستوار

 یهایلرکامپا یافتهبهبود  یپاسکال و معمار یلرکامپا یدهه تجربه طراح یکاز  یشاز ب یبیترک

 یداشته ول یقابل توجه یشرفتبا گذشت زمان پ یلرهاکامپا یها یتاست. اگرچه قابل یتیب 12

برخوردار است. به عالوه استحکام  ییو همچنان از سرعت باال یافتهسرعت آن چندان کاهش ن

 ست. ا هایلرکامپا یگرسنجش د یبرا یاریمع یدلف یلرو قدرت کامپا

 1فرترن زبان -1-1

که  برخوردار است بطوری یو سرعت باالیاز قدرت  یفرترن با وجود سادگ یزبان برنامه نویس

 وقاستفاده کرد. فرترن اغلب با قابلیت ف 2ی سی اِف دینوشتن برنامه ها یتوان از آن برا یم

 پیدا «Formula Translation» نامشگردد و همانطور که از  یم یالعاده در مورد اعداد معرف

 یدر اغلب برنامه هاو  خلق شده است یعلم یدر کارها یانجام محاسبات ریاض یست براا

بوده که در  یهای محدودیت یگردد. در گذشته این زبان دارا یاز این زبان استفاده م یمهندس

تبدیل شده  یجدید این مشکالت حل شده است و این زبان به یک زبان بسیار قو ینسخه ها

د. این زبان نوجود دار ،زبانانجام انواع محاسبات در این  یالزم برا یاست. اغلب کتابخانه ها

 یها رایانه یبرا یمحاسبات مواز یاز قابلیت نوشتن برنامه ها 31در استاندارد فرترن 

 سی اِف دیمحاسبات سنگین  یرا برا یروشنی کند که آینده  یم یپشتیبان یچندپردازنده ا

شرکت آی بی که در است  رایانه یخلق شده برا یها دهد. این زبان جزء اولین زبان ینشان م

 نوشته شده است.  اِم

                                                      
1 Fortran 
2 CFD 
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فرترن است.  ی،علم یدر کاربردها یبرنامه نویس یاصل همانطور که در باال هم گفته شد زبان

 یمهندس ی. بنابراین الزم است که یک دانشجواند با این زبان نوشته شده یقدیم یاغلب کدها

 یسید که با پیشرفت و محبوبیت عمومر یها پیش به نظر م داشته باشد. سال یبا این زبان آشنای

ها این زبان همچنان استفاده  اما با گذشت سال ددزبان فرترن منسوخ گر سی،مانند  یهای زبان

ساله این زبان است. در هر حال  11 یمدیون کتابخانه ها و کدها یفراوان دارد. این ماندگاری 

 داده است.  آنبه  یقدرت زیاد ،جدید این زبان یاستانداردها

آید. فرترن  یمهندسان و دانشمندان بشمار م یترین زبان برا عنوان مهمه این زبان همچنان ب

شده است البته هنوز در ایجاد  یبا سرعت و قابلیت باال طراح یانجام محاسبات ریاض یبرا

 بنویسید 3کاربر یفرترن یک رابط گرافیک یکمبود دارد و اگر بخواهید برا یمحیط گرافیک

استفاده از یک زبان ساده  ،تر آسان. انتخاب نمایید «API»توابع  یباید خود را درگیر فراخوان

کاربر است. در این روش رابط  یایجاد رابط گرافیک یبرا دلفییا  2ویژوال بیسیک مانند

کار با معادالت و انجام  یبرنامه برا یو موتور اصلساخته شده کاربر در این زبانها  یگرافیک

 در اختیار برنامه قرار 1قالبدی دی اِلبا  پس از آن،و  نوشته می شود زبان فرترنسبات در محا

مکانیک محبوبیت دارد با زیست پزشکی و که بین مهندسان  ی اَنسیس . برنامهداده می شود

 زبان فرترن نوشته شده است.

 1بیسیک زبان -1-1

 ی جرات مى توان ادعا کرد که در دنیاى امروز کمتر کسى را مى توان یافت که نام و آوازه به

مایکروسافت و ثروتمندترین مرد جهان را نشنیده باشد شرکت رئیس و بنیانگذار  5بیل گیتس

عجین « بیسیک»اما دانستن این موضوع جالب است که پیش از مایکروسافت نام بیل گیتس با 

                                                      
1 CFD 
2 Visual Basic 
3 DLL 
4 Basic 
5 Bill Gates 
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مى  بازمیالدی  3311 سال در شین ماجرا به زمان دانشجویى گیتس و دوستو ا تبوده اس

بیسیک بود که چند سال بعد منجر به ی گردد و درواقع همکارى مشترک آنها در توسعه 

 کوششبه میالدی  3311بیسیک در سال  نخستین بروزدو با  . اینگردیدتاسیس مایکروسافت 

رها و راه با زیرکى و دوراندیشى با طراحى انواع مفسّ ینت گماشتند و در اآن همّی در توسعه 

هاى بیسیک توانستند آن را به عنوان یکى از فراگیرترین و کاربردى ترین زبان هاى کامپایلر

ساله است و هنوز هم گیتس در  11بیسیک اکنون زبان امروز مطرح سازند. به تا  رایانه ای

ى آن اهمیت مى فرزندى دردانه به رشد و ترقّ دمایکروسافت آن را تر و خشک مى کند و مانن

 دهد.

بیسیک پیشرفته توسط  ی زبان از یک سو و ارائهمیالدی  3325در سال  رایانه هاظهور میکرو

خیلى سریع سبب شهرت بیسیک به مثابه یک زبان کاربردى که  ،مایکروسافت از سوى دیگر

بیسیک به علت زبان گردید. درواقع قابل نصب بود،  رایانه هاصورت رایگان بر روى همه ه ب

 . است رایانه ایپیش نیاز یادگیرى همه زبان هاى  خود ساختار مطلوب

 1ویژوال بیسیک زبان -1-1

 «IDA»یسی برنامه نو یطدر مح که است ویندوزتحت  یسیزبان برنامه نو یک یسیکب یژوالو

 یبرنامه ها یابیخطا و یساز یادهالزم جهت پ یالتتسه «IDA» یطمح .ی شودم یساز یادهپ

 یسیکب یژوالمنحصر به و «IDE» یط. محی دهدقرار م یسبرنامه نو یاردر اخت را یسیکب یژوالو

امکان  «IDE» یط. محی دهدرا م ویژوال یط هایمح همه یبرنامه در ی و امکان توسعه  یستن

 یجادا تسهیالتی چنان آنکه ضمن می کندفراهم ممکن برنامه ها را در حداقل زمان  یساز یادهپ

 یساز یادهمتخصص قابل پ یسبه برنامه نو یازبدون ن ویندوزتحت  یکرده است که برنامه ها

 د. نباش

                                                      
1 Visual Basic 
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امکان استفاده  یسادگ عین ها که در زبان یراست به وضوح متفاوت ازسا یزبان یسیکب یژوالو

 نویسی ، برنامه«GUI WIN 32 API« / »OOP« / »ACTIVEX» قدرتمند مانند یباتترک از

 یبرا یگر راقدرتمند د یباتاز ترک بسیاری و خطاها کنترل رویدادها، کنترل یافته،ساخت 

به این معنا  .است یریزبان تفس یسیک یکب یژوالودرواقع زبان فراهم کرده است.  یسبرنامه نو

را  یسیکب یژوالوزبان  یامکان که بتوان کدها ینا یو تخصص یحرفه ا یرایش هایدر وکه 

  برگرفته شده است.بیسیک زبان  این زبان از وجود دارد. ،کرد یلتبد ینزبان ماش یدهابه ک

ه ساد یبرنامه ها یساز یادهپ یبرا یسیزبان برنامه نو یکبه عنوان بیسیک همانطور گفته شد 

 .است یسیآموزش برنامه نویجاد آن، از ا ییهدف نهااست که 

 1زبان سی پالس پالس -1-9

 های یتبا قابل یعموم رایانه ای یسینو زبان برنامه یکپالس پالس  یس یسینوبرنامه زبان

نوشتار آزاد،  یستا،کنترل نوع ا های یتقابل یزبان دارا ین. ااست یینسطح باال و سطح پا

 گرا ویء ش یسینو ، برنامهیافته ساخت یسینو از برنامه یبانیزبان ترجمه شده با پشت ی،چندمدل

 یتقابل یدارا شود وی در نظر گرفته م یانیزبان سطح م زبانسی پالس پالسیک است. یکجنر

 صورت همزمان است.ه ب یینسطح باال و پا یها زبان

سی زبان  یبر مبنامیالدی  3323در سال  2یروپ دانمارکتتوسط استراس زبانسی پالس پالس

 ییرتغ سی پالس پالسبه میالدی  3381. در سال گذاشتند «با کالس سی»نام آن را ساخته شد و 

 ی،مانند توابع مجاز یگرید های یژگیو وها  نام داد. توسعه با اضافه نمودن کالس

 زبان برنامه ینا .گرفتانجام  ،عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع و پردازش ربارگزاریس

 . دیدگراستاندارد  «ISO/IEC 14882:1998»تحت نام میالدی  3338در سال  یسینو

                                                      
1 C++  
2 Bjarne Stroustrup 
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بار در  یناول یاست و برا میالدی 3381اواسط در  3یتیمنسوب به ماسکسی پالس پالس نام 

و  «یدجد سی»نام ه زبان ب ینا یقبکار برده شد. در طول مدت تحقمیالدی  3381دسامبر سال 

به عنوان  سی پالس پالسهنوز هم  رایانه. در علوم می شدخوانده « با کالس سی»بعدها 

مقدار  یشافزا یکه برا سیزبان  در «++»نام از عملگر  ین. آخرشودی شناخته م سیابرساختار 

یت قابل یشنشان دادن افزا یعرف معمول برا یکو  رود یواحد بکار م ی یکبه اندازه  یرمتغ

 گشته است.  یناش «+»توسط  ها

در کتاب روپ ترا استراس زبان برنامه نویسی سی پالس پالس یمورد استفاده در طراح ینقوان

 خود اینگونه بیان کرده است:

 اگر  یامکان انتخاب دهد حت یسنو شده است تا به برنامه یطراح زبان سی پالس پالس

 انتخاب اشتباه باشد. ینا

 وجود داشته باشد و  زبان سیشده است تا حداکثر تطابق با  یطراح زبان سی پالس پالس

 را ممکن سازد. سیانتقال راحت از  یک

 باشدشدن  یخاص که مانع از عموم های یژگیبردن و از بکار سی پالس پالس زبان 

 .نمایدی م یخوددار

 کندی استفاده نم ،شوندی که بکار برده نم هایییژگی از و زبان سی پالس پالس. 

 یدعمل نما یچیدهپ یطمح یکشده است تا بدون  یطراح زبان سی پالس پالس. 

 و « Turbo C»، «++Dev C++» یها یطمح تواند در یم سسی پالس پالبرنامه به زبان  یک

++«Borland C »ی عرضه م یلرمپااک یکهمراه با  یسینو برنامه های یطمح یننوشته شود. ا

 .کندی م آسان تررا  ییاجرا یلبرنامه به فا یلکه کار تبد شوند

 

                                                      
1 Rick Mascitti 
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 1سی شارپ زبان -1-1

محصول که  گرا و سطح باالیءش ستی ازبان ،جاوا یسینو همچون زبان برنامه شارپزبان سی 

و سطح باال بودن از  ییگرایءکه ش ییاز آنجایه دات نت است. بر پا مایکروسافتشرکت 

ی ، درواقع مهستند ینترنتا یچیده یپ یدر فضا یچیدگیمؤثر و کارآمد پ یریتمد یابزارها

 یکاربرد یها انجام برنامهو یجاد ا یبرا یاصل یرا از جمله زبان ها شارپی جاوا و س شود

ی  دات نت است در مجموعه یکه فقط برا شارپ یس تحت وب و خدمات وب دانست.

ویژوال  یسیبرنامه نو یها یطکه در مح یدارائه گرد 2کیت توسعه دهنده ی پلت فرم دات نت

آن موجود است. دستورات زبان میالدی  2115و  2111 ی سالها در نسخه 1دات نت استدیو

. است ساده تر ویژوال بیسیکو از  سی پالس پالسو  سیمانند جاوا سطح باالتر از  شارپ یس

که بطور  چرا ایجاد کرد یسیرا در امر برنامه نو یانقالب سی نزبا یدایشزبان همانند پ ینا

 کند. یبانیشکل پشت ینو سطح باال را به بهتر یینامکانات سطح پا ی تواندهمزمان م

استفاده  دات نت یکتابخانه ا یها یلاز فا یگرد یگرایءش یها از زبان یاریزبان مانند بس ینا

 بعد از آن که یا 1«ویندوز ایکس پی سرویس پک دو» عامل یستمس یو فقط بر رو ی کندم

 یسزبان برنامه نویسی  یکل ی شود. بطوراجرا م ،آن نصب باشد یبر رو 5«دات نت فریمورک»

 است. یافتهقدرت  یاربس ویژوال استدیو یطکه در مح استگرا یءرنشزبان مد یکشارپ 

ها ارتباط برقرار کرده و آنها را  پایگاه دادهبا  یخوبه ب ی تواندشارپ م زبان برنامه نویسی سی

 یبه خوب ویژوال استدیو دات نت که در یژگیو ینا یرد.از آنها اطالعات بگ یاو  یرایشو

ی که فقط با چند دستور ساده م ییکرده تا جا آسان یارکاربر بس یکار را براو شده  یبانیپشت

 بدون ارتباطزبان از بانک اطالعات بصورت  ینکرد. در ا رقراربا منبع اطالعات ارتباط ب توان

                                                      
1 C# 
2 NET Platform SDK. 
3 Visual Studio .NET 
4 Microsoft Windows XP SP2 
5 NET Framework. 
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 ی حافظه یبر رو مجموعه داده یکشکل که کل بانک به داخل  ین. به ای شوداستفاده م

شبکه  یکروش به منظور کاهش تراف ینا .دی شوه مدو سپس استفا ی شودم یکپ یاصل

 شده است. یطراح

با  ی تواناست بلکه م ویندوز یا تحت داسبرنامه  یکشارپ نه فقط مخصوص ساخت  سی

کامپایل  یصورت سفارشه را ب 3«کالکشن های فیلم» مانند یتری کاربرد یآن نرم افزارها

 یارهم بس 2«های صفحه نمایشمحافظ » زبان در ساخت ینا یباال یارقدرت بس یحت نمود.

 ینرم افزارها یگرد یا زبان سی پالس پالسبه  بتنس یتمز یخود نوع ینزبانزد است که ا

نشده است. از جمله  یساده طراح یکارها ینا یزبان برا ینا یول ی رود،بشمار م یسیبرنامه نو

 ،1«اِس پی داتنت اِی» زبان هب یتوب سا یطراح ،انجام دهد ی تواندزبان م ینکه ا ییکارها

کار با  یبرا نینهمچ. استلینوکس، ویندوز سی ای و رایانه های جیبی  ینرم افزار برا یطراح

 است. ی و مناسبقو یاربس توابع،و  یاطالعات یها بانک یل ها،فا

 1پی اِچ پی زبان -1-1

زبان  یناست. ا یاپوی ها ب سایتوتارنماها و ساخت  یزبان قدرتمند برا ی یکاِچ پ یپ

زبان در سمت سرور است  ی یکاِچ پ یپزبان ادغام شود.  «HTML»با  ی تواندم یپتیاسکر

 یا «HTML»ی و خروج ی شوندم یرسرور تفس یروبر  یاِچ پ یپ یمعنا که کدها ینبد

 که توسط کاربر قابل مشاهده است.  ی کندم یدتول یگرید یها یخروج

. از آن زمان تا به شد ئهاراطراحی و  5لِردورف توسطمیالدی  3331در سال  یاِچ پ یپزبان 

از  یکیشده است و به عنوان  یجادا ینوکستحت ل یپتیزبان اسکر یندر ا یادیز ییراتحال تغ

                                                      
1 Movie Collection 
2 Screen Saver 
3 ASP.Net 
4 PhP 
5 Rasmus Lerdorf 
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اِچ  یپزبان برنامه نویسی  یاز رقبا برخی. یدآ یبحساب م یپتیاسکر یزبان ها ینپرطرفدارتر

 :عبارتند از یپ

زبان  و اِی اِس پی دات نِت که در این حین 2زبان کُلدفیوژن، 3زبان پِرل، زبان جی اِس پی

. از جمله این برتری خود دارد یبانبا رق یسهدر مقا یاریبس ی هایبرتر یاِچ پ یپبرنامه نویسی 

مختلف،  یاطالعات یها یگاهپا یستمس یمختلف برا یباال، واسطه ها ها می توان به کارایی

 اشاره کرد.  غیرهباال و  یتامن یین،پا ینهمتداول، هزانجام امور  یبرا یکتابخانه داخل

صورت که  ینکار است بد یطاز مح استقالل یاِچ پ یپزبان برنامه نویسی از نکات مهم  یکی

ها مرورگر یله یبوس پی اِچ پی یها برنامه عامل ها قابل اجرا است. یستمو س رایانه ها یدر تمام

 . می شودوب اجرا  یا کاوشگرهای

ها را از  داده را ساخت که ییها سایت وب ی توانم یاِچ پ یپزبان برنامه نویسی با استفاده از 

سیستم مثل  کند و عناصری یها جمع آور یلفا یاو  یاطالعات یمانند بانک ها یمنابع مختلف

رایانامه، فروشگاه مجازی و غیره را  ،عکس یورود و خروج کاربران، گالر یت،جستجو، عضو

 ییها یتسا وب یبرا یاِچ پ یپزبان برنامه نویسی گفت  ی توانم یطور کلب .نماید یجادا

 .ی شوندصورت مرتب بروز مه سر و کار دارند و ب یادیمناسب است که با کاربران ز

بدون  رایانه یکدر  یسانصورت است که برنامه نوین معموال به ا یاِچ پ یپیسی نو برنامه

ی آن انجام م یخود را رو یمقدمات یش هایآزما ی نویسند،برنامه خود را م ینترنتصال به ااتّ

اطالعات وب  یسموارد برنامه نو یشتر. در بی کنندسرور منتقل م یسپس آن را رو ،دهند

 نکبا یکرا در داخل و غیره(  نوشته ها ،عبورشان، اخبار رمزکاربران و ی مانند شناسه ) یتسا

و با  ی شوندمتصل م یبه بانک اطالعات یاِچ پ یبا استفاده از پ سپسی دهد قرار م یاطالعات

                                                      
1 JSP 
2 ColdFusion 
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مورد  یاِچ پ یپ یکه برا یاطالعات یبانک ها ینتر از متداول یکی. ی کننداطالعات آن کار م

 است.  «MySQL» ،ی گیرداستفاده قرار م

 1جاوا زبان -1-1

در شرکت  2ینگبار توسط گوسل یناول یست که براا گرایءش یسینو زبان برنامه یک جاوا

جاوا منتشر  پلت فرماز  یبه عنوان بخشمیالدی  3335و در سال  شد 1یکروسیستمزسان ما

دارد و از  یترآسان یءگراییاست اما مدل ش سی پالس پالسبه  یه. زبان جاوا شبگردید

است که  ینا اجاو یاصل هاییت از قابل یکی. کند یم ینیباپشت یکمتر یینسطح پا هاییت قابل

شده  نوشته یها عملکرد برنامه یناناطم یب. ضردهدی حافظه را بطور خودکار انجام م یریتمد

بر آن را  توانی م یگربه عبارت د یست.ن یخاص عامل یستمزبان باالست و وابسته به س ینبه ا

 یتیب یجاوا بصورت کدها یها اجرا کرد. برنامه عاملییستم با هر نوع س یانههر را یرو

 یا یسیکب یا سی پالس پالسهمچون  یگرد یهابا زبان یسهمقا شوند. دری م یل و ترجمهکامپا

در سال  یکروسیستمزسان ما است. شرکت یدتریجاوا زبان نسبتا جدزبان برنامه نویسی فرترن، 

 یجادپروژه ا ینرا آغاز کرد. هدف ا «Green»نام ه ب یقاتیتحق ی پروژه میالدی یک 3333

  1«بلوط»آن را  ینگ،سلوگ ،آن یاصلی  یسندهبود که نو سی پالس پالسبه  یهشب یدجد یزبان

نام آن به  یاز کلمات تصادف یستیل یاناز م یمشکالت حقوق یبرخ یل. اما بعدها به دلیدنام

زبان را از  خود ساختاراز  یاریبس یها زبان قسمت یناهمانطور که گفته شد  کرد. ییرتغ «اجاو»

 یینو امکانات سطح پاتر  ساده یءگراییمدل ش یاما دارااست گرفته  سی پالس پالسو  سی

 یتمام یروبر اجرا  یتکد است که قابلیت صورت باه ب یلدارد. کاربرد جاوا در کامپا یکم

 . جاوا را داشته باشد سازییه شب هایین ماش

                                                      
1 Java 
2 James Gosling 
3 Sun Microsystems 
4 Oak 
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 برخوردار است که عبارت هستند از:زبان برنامه نویسی جاوا از اهدافی 

 و مشهور باشد. ءگرایساده، ش یدبا زبان جاوا 

 مطمئن و بدون خطا باشد زبان جاوا. 

 نبوده و قابل انتقال باشد. رایانه یوابسته به معمار زبان جاوا 

 باال اجرا شود. ییبا کارا یدبا زبان جاوا 

 باشد.  یاصورت پوه ب یدبا زبان جاوا 

 

 را نوشت: یرز ی کاربردیها انواع برنامه توانی جاوا مزبان برنامه نویسی با 

 تحت وب یها برنامه 

 غیره و رایانه های جیبی تلفن همراه،کوچک مانند  هاییستم س یسینو برنامه 

 بزرگ یکاربرد یها برنامه 

 یزیروم یها برنامه 

 یره و غ.. .. 
 

با هم اشتباه یپت، اسکر جاوا و جاوا برنامه نویسیی، زبان به علت شباهت اسمگاها  نکته:

بطور  یول یه هستنددو زبان گرچه در ظاهر و کلمات شب ینا که یحال در گرفته می شوند

 یمجاز ینبه زبان ماش یداجرا با یجاوا برازبان برنامه نویسی  متفاوتند. یکدیگربا  یساختار

و  شودی  در صفحات وب نوشته ماست که معموال یزبان ا اسکریپتترجمه شود اما جاو

 .گرددی م یرتوسط مرورگر تفس
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