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  اجزاي کامپیوتر

  کامپیوتر از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

 افزار ختس باشد،ي یک کامپیوتر که قابل لمس میي دستگاه هاي الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی تشکیل دهندهبه کلیه :سخت افزار

 شود. گفته می

  

 افزار کامپیوترساختمان کلی سخت

 واحد پردازنده مرکزي CPU )Central Processing Unit(: ي کامپیوتر است و مسئولیت انجام محاسبات در حکم مغز و اداره کننده

 ریاضی داخلی کامپیوتر و فرمان دادن به دیگر اجزا را به عهده دارد.

CPU :از سه جزء اصلی زیر تشکیل شده است  

  واحد محاسبه و منطقALU )Arithmetic & Logic Unit( 

  پذیرد.اعمال اصلی محاسباتی و منطقی نظیر جمع، ضرب، تفریق، تقسیم، مقایسه و ... در آن انجام می

  واحد کنترلCU )Control Unit( 

  گیرد کدام عمل در چه زمانی صورت پذیرد.تصمیم میها را بعهده دارد و این بخش وظیفه کنترل سایر بخش

 ها (ثباتRegister( 

 CPUفظه جهت نگهداري سریع و موقت نتایج در اواحدهاي کوچک ح
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  هاي یک پردازندهشاخص

  از: گذارند. این سه شاخص عبارت اندها نیز تاثیر بسیاري میشاخص مهم هستند که بر روي قیمت آن 3ها معموالً داراي پردازنده

  سرعت پردازنده .1

سرعت پردازنده نشانگر تعداد . آن است (Clock Speed) یکی از مهمترین عوامل در انتخاب و خرید یک پردازنده سرعت کالك

یا MHz) است که معموالً به صورت مگاهرتز (Hertz) تواند در هر ثانیه انجام دهد و واحد آن هرتزعملی است که یک هسته می

 .شودبیان می - GHz) گیگاهرتز

دستور را پردازش کند. درصورتی که میلیارد  2,5ند در هر ثانیه تواگیگاهرتز است، می 2,5اي که سرعت آن براي مثال پردازنده

  کند پردازش را دستورمیلیارد  2,5	تواند بصورت مجزاهاي بیشتر باشد، هر هسته میپردازنده داراي هسته

 حافظه نهان .2

حافظه نهان معموالً تا  .پردازنده است (Cache) گیرد، حافظه نهاناز سرعت نیز بیشتر مورد توجه قرار می مورد دیگري که معموالً

 .تواند فضا براي ذخیره کردن داشته باشد که هرچه این فضا بیشتر باشد، قیمت پردازنده نیز باالتر خواهد رفتچند ده مگابایت می

است، بنابراین تاخیر در  (RAM) دلیل اینکه سرعت آن بسیار بیشتر از حافظه اصلی وظیفه حفظ داده را دارد و به نهانحافظه 

کند و در صورتی که در آن کاهد. پردازنده براي بدست آوردن داده، ابتدا حافظه نهان خود را چک میاجراي دستورات را بسیار می

به این صورت حافظه نهان بر روي سرعت پردازنده تاثیر  رود.حافظه اصلی میغ حافظه، داده مورد نظر وجود نداشته باشد به سرا

 .زیادي دارد

  هاي پردازشیهسته .3

ها کند. امروزه پردازندههاي مستقلی هستند که هر یک به صورت جداگانه دستورات را پردازش میهاي پردازنده، درواقع پردازندههسته

 با را خود هايبرنامه یا دستورات	کنند که مجموعهامکان را فراهم میمعموالً داراي بیش از یک هسته هستند که به کاربران این 

  ریع تر از قبل اجرا کنند. بصورت همزمان س  (Parallel Computing)موازي پردازش از استفاده

 واحد حافظه MU )Memory Unit:( یا دائم هاي پردازش شده و پردازش نشده را به صورت موقت سازي دادهوظیفه نگهداري و دخیره

  بر عهده دارد.

 را در خود دارد. 1یا یک  0) تشکیل شده است که هر بیت قابلیت نگهداري یک Bitحافظه از واحدهاي کوچکی به نام بیت ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حافظه است.گیري شود که واحد اندازه) گفته میByteبیت یک بایت ( 8به هر 

 1     0     1     1      0     0      1     0    
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Byte = 1024 Byte 101 KiloByte or 1K = 2 

Kb = 1024 KiloByte  101 MegaByte or 1M = 2 

1 GigaByte or 1G = 1024 MegaByte  

1 TeraByte or 1T = 1024 GigaByte  

  واحد حافظه از دو بخش زیر تشکیل شده است:

اي براي ها را در زمان پردازش برعهده دارد. هر برنامهها و برنامهمانند دادهي اولیه یا اصلی: این واحد وظیفه نگهداري اطالعات حافظه

  )RAM , ROM(هاي مورد نیاز وارد حافظه اصلی شود. اجرا ابتدا باید به همراه داده

اي داریم که شود، نیاز به حافظهي اصلی پاك میحافظه کمکی یا جانبی: از آنجایی که با خاموش شدن کامپیوتر، اطالعات حافظه

هاي جانبی براي نگهداري طوالنی مدت اطالعات و همچنین جابجایی تري در خود نگه دارد. حافظهها را مدت طوالنیبتواند داده

ت. ها بزرگتر اسي آنرود. این نوع حافظه به دلیل سرعت پایینتر نسبت به حافطه اصلی ارزانتر بوده و معموال اندازهها به کار میآن

  باشد.می flashو حافظه  CDهایی از این نوع حافظه شامل مثال

 واحد ورودي IU )Input Unit:( باشد. ها به کامپیوتر میها از محیط خارج و انتقال آني این بخش دریافت دادهوظیفه 

  شود:هایی که جهت ورود اطالعات به کامپیوتر استفاده میدستگاه

 )Keyboardصفحه کلید ( .1

 )Joystickدسته بازي ( .2

 )Microphoneمیکروفن ( .3

 )Mouseماوس( .4

 )Digital cameraدوربین دیجیتال ( .5

 )Web camدوربین وب( .6

 )Light penقلم نوري ( .7

 )Touch padلوح لمسی ( .8

 )Touch screenصفحه نمایش لمسی ( .9

 )Disk Driveدیسک گردان ( .10

 )Trackballگوي مسیریاب ( .11

  )Scannerپویشگر ( .12

 واحد خروجی OU )UnitOutput :(  هاي تر به محیط خارج را به عهده دارد، دستگاهقال اطالعات از کامپیونقل و انتاین بخش وظیفه

 خروجی مانند:

  مانیتور .1

 )Printerچاپگر ( .2

 )Plotterرسام ( .3

  دیسک گردان  .4

  )Speakerبلندگو ( .5
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 افزارنرم: نرم افزار(software) طور مثال تولید، ذخیره و کند. بهخاصی را دنبال میها که هدف اي است متشکل از دستورات و فرمانرنامهب

افزار و با سرعت تواند توسط نرمهمگی می محاسباتی هايپردازش یا …تبدیل اطالعات مختلف و اسنادي مثل متن، صوت، فیلم، عکس و

منظور خاصی برنامه ریزي و تحت اختیار داشته اي است که به ما امکان می دهد تا کامپیوتر را براي نرم افزار برنامه .بسیار باال انجام شوند

  .باشیم بطور کلی نرم افزار ، سخت افزار را براي انجام عمل خاصی در اختیار می گیرد

 :توان به دو دسته بزرگ تقسیم کردافزارهاي رایانه را مینرم

 یا سطح پایینشود که به کارکرد سیستم رایانه یا کاربردهاي گفته می رایانهدر  افزارينرمبه  (System software) :افزار سیستمنرم

(Low Level) هاي سطح زبانها از رایانه وابسته هستند و در نوشتن آن افزارسختافزارها به ساختار فیزیکی رایانه مربوط باشد. این نرم

  .افزارهاي سیستم هستنداز نرم درایورهاو  عاملسیستم .شوداستفاده می زبان اسمبلیمانند  پائین

کاري را  ،رایانه هايقابلیت و منابع از مستقیمی که با استفاده افزارينرمعبارت است از  (Application software) :افزار کاربردينرم

افزارها و کند که دیگر نرمکند و خدماتی را فراهم میزمینه عمل میافزار سیستمی در مقابل در پسدهد. نرمانجام می کاربرمستقیماً براي 

 عادي در تماس نیست و کاربرتوانند براي انجام کارهاي خود از آن استفاده کنند. اما در عوض معموالً مستقیماً با می عاملسیستمیا 

محسوب ي نرم افزارهاي کاربردي دستهها سر و کار دارند از افزارهایی که کاربران با آندر عمل بیشتر نرم .دهدخدماتی را به او ارایه نمی

  .ها اشاره کرداي و امثال آنهاي رایانهافزارهاي طراحی گرافیکی، بازي، نرمهاصفحه گسترده، پردازهاواژهتوان به شوند. براي مثال میمی

افزار ترین نرمافزارهاي سیستمی، مدیریت رایانه را برعهده دارند. مهمهاي مورد استفاده کاربرند و نرمافزارهاي کاربردي، برنامهتوان گفت نرممی

 .است عاملسیستمسیستم، 

 سیستم عامل

با یک برنامه آیند. براي نمونه هنگامی که افزاري آن به فرمان آن برنامه در میکنید، اجزاي سختاي را روي رایانه خود نصب میوقتی برنامه

کند و یک آهنگ یا پرونده (فایل) صوتی را از تان با برنامه پخش موسیقی همکاري میکنید، کارت صداي رایانهاجراي موسیقی کار می

 .کندطریق بلندگوي رایانه تان پخش می

 .ار سیستم عامل استشود. این تنها قسمتی از کافزار توسط سیستم عامل انجام میافزار و سختاین ارتباط میان نرم

باشد داراي ویژگی افزاري در اختیار وي میافزاري است با این تفاوت که چون تمام منابع و امکانات سختسیستم عامل خود یک برنامه نرم

م بیان دیگر سیستخوانیم با این ویژگی که از اهمیت خاصی برخوردار است. به افزارها میباشد بنابراین آن را در رده نرممنحصر به فرد می

کند و این سیستم عامل افزارها صادر میافزاري را براي نرمعامل یک برنامه جامع است که اجازه در اختیار قراردادن منابع و امکانات سخت

 .است که مسئول صحت عملکرد سیستم و منابع آن است

 بخش مهم است 4سیستم عامل شامل 

 (I/O) هاي ورودي و خروجیمدیریت دستگاه -3                     مدیریت پردازش و پردازشگر -1

 مدیریت فایل -4                                     مدیریت حافظه -2
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  الگوریتم

الگوریتم را یک ، یک علوم رایانهدر  هایی که براي حل یک مسئله و یا انجام یک کار توسط کامپیوتر نوشته می شود را الگوریتم گوییم.دستورالعمل

دریافت کرده و پس از طی چند گام محاسباتی،  (Input) اي از مقادیر را به عنوان وروديدانند، که مقدار یا مجموعهتعریف میروال محاسباتی خوش

ساخت و طراحی . نداکند. بجز این، الگوریتم را ابزاري براي حل مسائل محاسباتی نیز تعریف کردهتبدیل می (Output) ورودي را به خروجی

معموالً  .است نویسیزبان برنامه، بیان یک یا چند الگوریتم با یک ايبرنامه رایانهقرار دارد. یک  سازي رایانهبرنامههاي الگوریتم مناسب در مرکز فعالیت

هاي گوناگونی وجود دارند؛ یک الگوریتم ممکن است عمل مورد نظر را با دستورهاي مختلف در مدت زمان و ها و الگوریتمبراي حل یک مسئله، روش

ارایی ق بودن و کیا کار کمتر یا بیشتري نسبت به الگوریتم دیگر انجام دهد. به همین دلیل، انتخاب الگوریتم مناسب و کارا اهمیت زیادي در موف

باید بدانیم براي هر الگوریتم تعریف متغیرها و طراحی مرحله به مرحله بسیار مهم است. زیرا الگوریتم باید بداند بر روي چه  .اي داردبرنامه رایانه

  .متغیرهایی، چه اعمالی را انجام دهد و نتیجه را در غالب چه متغیرها یا پارامترهایی نشان دهد

  الگوریتمهاي ویژگی

 استفاده ار زبان ساده، دقیق و قابل فهم  

 استفاده از جزئیات کافی  

 شروع و پایان الگوریتم  

 هاترتیب انجام دستورالعمل  

 جامع بودن  

  ها در الگوریتمانواع دستورالعمل

 هاي وروديدستورالعمل  

 هاي خروجیدستورالعمل  

 هاي محاسباتیدستوراعمل  

 هاي شرطیدستورالعمل  

 هاي تکراردستورالعمل  

 شناسهبا عنوان  یننام نمادیک مکان در حافظه (آدرس حافظه) است که داراي یک  (Variable) ، یک متغیررایانه نویسیبرنامهدر : تعریف متغیر

(Identifier) ارزشتواند حاوي اطالعات یا یک مقدار معلوم یا مجهول که به آن باشد و میمی (Value)به زبان دیگر، متغیر  . شود باشدگفته می

  .گویندها کنار گذاشته شده است میدر برنامه نویسی به فضایی که براي ذخیره داده

  برنامه کامپیوتري

  شود.سازي، برنامه کامپیوتري گفته میبرنامه ها براي کامپیوتر با استفاده از یک زبانبه بیان الگوریتم

  سازيزبان برنامه

  شوند.ها با استفاده از آن به کامپیوتر داده میزبانی است که براي کامپیوتر قابل فهم بوده و الگوریتم

  زبان صفرو یک - زبان ماشیننسل اول 

  قابل فهم تر براي انسان-نسل دوم زبانهایی مانند اسمبلی 

  ...فهم تر براي انسان و نیاز به کمپایلرهادستورات قابل -نسل سوم زبانهایی مانند کوبول و پی ال وان و 

  هاي انسانینزدیک به محاوره -و اس کیو الها  فاکس پروو نسل چهارم مثل زبانهاي اوراکل 

 نسل پنج زبانهایی مانند prolog , ops5 -  و استفاده از الگوریتمهاي نوشته شده توسط برنامه نویس حل مسئلهتمرکز بر 


	سیستم عامل



