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نه

پیشگفتار ناشر
آغاز هزاره ی جدید با ظهور فناوری نوین اطالعات و ارتباطات، عصر اطالعات نامیده شده و 
ابزاری  عنوان  به  فناوری  این  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  اقتصادی  و  فرهنگی  شئون  كلیه ی 
توانمند كننده و برابرساز، فرصت های جدیدی را فراهم كرده است تا بتوانیم با شتاب بیشتری در 

مسیر توسعه گام برداریم.
جوانان ترقی خواه با دستیابی به این فناوری نوین، ضمن آموزش و كسب مهارت های فنی 

و حرفه ای الزم، می توانند نقش ویژه ای را در مسیر توسعه ایفا نمایند.
حرفه ای  و  فنی  شاخه ی  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی  برنامه های  این رو  از 
توانمند  سازی دانش آموزان در رشته ی كامپیوتر را با توجه به رویکردهای نوین عصر اطالعات، 

هدف قرار داده است.
بدیهی است كه یکی از رسانه های آموزشی مهم، كتاب است. وزارت آموزش و پرورش 
مساعی  با  متعدد  مؤلفان  توسط  رایانه  آموزش  كتاب های  تألیف  جدید،  ابتکاری  با  كشورمان 
از  امر  این  كه  است  داده  قرار  رقابت  عرصه ی  در  و  دستوركار  در  را  بخش خصوصی  ناشران 
جهات گوناگون نوید  بخش و ارزشمند است و امید است كه افق ها و دریچه های جدیدی را به 
نوید  بخش  به سوی آینده ای  تا نسل جوان پرشور و پرتوان  روی دانش آموزان كشور بگشاید، 

گام بردارند.
مؤسسه انتشارات فاطمی، در راستای رسیدن به این هدف، طی موافقت نامه ی همکاری 
و  برعهده گرفت  را  این كتاب ها  از  تعدادی  تألیف  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  با 
كار تألیف و تولید مطابق با راهنمای برنامه ی درسی و اصول تدوین محتوای كتاب های درسی، 
این  اختیار  فنی و حرفه ای و كاردانش در  تألیف آموزش های  برنامه ریزی و  از طرف دفتر  كه 
مؤسسه قرار گرفت، به انجام رسید. این كتاب ها در مرحله ی تألیف به وسیله ی كارشناسان محترم 



از نظر محتوا و ساختار مورد بررسی و  تألیف آموزش های فنی و حرفه ای  برنامه ریزی و  دفتر 
تجدید نظر قرار گرفته است. امید است این كتاب ها، مورد استفاده ی هنرجویان عزیز قرار گیرد. 
از دریافت اظهارنظرهای سازنده ی هنرآموزان و كارشناسان محترم و هنرجویان عزیز پیشاپیش 
سپاسگزاری می شود و در چاپ های بعدی نسبت به رفع كمبودها و نقایص احتمالی اقدام خواهد 

شد.
مؤسسه انتشارات فاطمی

ده



یازده

             

پیشگفتار مؤلف
رایانه دستگاهي است كه در سال هاي اخیر زمینه ی پیشرفت در سایر علوم را فراهم آورده است 
ابزاري كه  بیشتري حركت كند.  با شتاب  بشر  تمامي جنبه هاي زندگي  و سبب شده است كه 
از عملکرد آن متحیرند. در واقع رایانه  بسیاري  انسان هاست و در برخي مواقع  ساخته ی دست 
ابزاري است كه دستورهاي ما را با حوصله و بدون كمترین اشتباه، به طور مداوم انجام مي دهد. 

راز موفقیت رایانه همین نکته است. 
سیر  و  رایانه  یک  اجزاي  كاركرد  روش  ساده  بیاني  با  تا  است  شده  تالش  كتاب  این  در 
تحوالت تأثیرگذار بر آن ها بررسي شود و ارتباط اجزاي گوناگون رایانه براي  اجراي یک برنامه 
و یا یک دستور ساده ی كاربر را به صورتي قابل درك براي دانش آموزان عزیز بیان كنیم. در 
همین ارتباط در فصل اول با یادآوري مطالب بیان شده در كتاب مباني رایانه، با ارایه ی توصیفي 

از عملکرد رایانه سعي شده است مقدمه اي براي ورود به بحث سخت افزار فراهم آید.
در فصل دوم یکي از اجزاي اصلي رایانه به نام برد اصلي معرفي مي شود و سیر تکاملي آن 

از گذشته تاكنون، دانش آموزان را با وظایف و محدودیت هاي آن آشنا مي كند.
آشنا  است  رایانه  مغز  تعبیري  به  كه  مركزي  پردازنده ی  با  را  دانش آموزان  سوم  فصل  در 

می كنیم و شیوه ی عملکرد آن را بررسي می نماییم. 
در فصل چهارم یکي از اجزاي بسیار مهم كه حافظه نام دارد بررسي و انواع آن و كاربرد هر 

نوع و دالیل سلسله مراتبي بودن آن بیان مي شود.
در فصل پنجم و ششم نگاهي انداخته ایم به دستگاه هاي ورودي/خروجي و شیوه ی ارتباط 

آن ها با رایانه به وسیله ی واسط ها.



با  هشتم  فصل  در  و  مي گیرند  قرار  بررسي  مورد  رایانه هاي شخصي  هفتم كیس  فصل  در 
توجه به آموخته ها در فصل های قبلي تالش مي شود تا یک دستگاه رایانه را مونتاژ و مراحل آن 

را بیان كنیم.
در این كتاب تالش شده است تا با بررسي تحوالت رایانه طي چند سال گذشته، دانش آموزان 
با  این كتاب  تهیه ی  در  عزیزاني كه  تمامي  از  برسند.  سیستم  این  از عملکرد  مناسبي  به درك 
اینجانب همکاري داشته اند كمال سپاسگزاري را دارم، و همچنین از اعضاي محترم كمیسیون 
تخصصي كامپیوتر كه این فرصت را در اختیار اینجانب قرار داده اند صمیمانه قدرداني مي كنم. 
از اساتید محترم، هنرآموزان و دانش آموزان عزیز خواهشمندم نقاط ضعف، ایرادات این كتاب 

و پیشنهادهاي خود را براي غناي آن به اینجانب ارسال نمایند.
مؤلف

دوازده


