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رایانه دستگاهي است که در سال هاي اخیر زمینۀ پیشرفت در سایر علوم را فراهم آورده است و سبب 
شده است که تمامي جنبه هاي زندگي بشر با شتاب بیشتري حرکت کند. ابزاري که ساختۀ دست 
انسان هاست و در برخي مواقع بسیاري از عملکرد آن متحیرند. در واقع رایانه ابزاري است که دستورهاي 
ما را با حوصله و بدون کمترین اشتباه، به طور مداوم انجام مي دهد. راز موفقیت رایانه همین نکته است. 
سیر  و  رایانه  یک  اجزاي  کارکرد  روش  ساده  بیاني  با  تا  است  شده  تالش  کتاب  این  در 
تحوالت تأثیرگذار بر آنها بررسي شود و ارتباط اجزاي گوناگون رایانه براي  اجراي یک برنامه 
بیان کنیم. در  براي دانش آموزان عزیز  قابل درك  به صورتي  را  یا یک دستور سادۀ کاربر  و 
همین ارتباط در فصل اول با یادآوري مطالب بیان شده در کتاب مباني رایانه، با ارائۀ 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 تاکنون، دانش آموزان را با وظایف و محدودیت هاي آن آشنا مي کند.
در فصل سوم دانش آموزان را با پردازندۀ مرکزي که به تعبیري مغز رایانه است آشنا می کنیم 

و شیوه ی عملکرد آن را بررسي می نماییم. 
در فصل چهارم یکي از اجزاي بسیار مهم که حافظه نام دارد بررسي و انواع آن و کاربرد 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 شیوۀ ارتباط آنها 

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

در این کتاب تالش شده است تا با بررسي تحوالت رایانه طي چند سال گذشته، دانش آموزان 
به درك مناسبي از عملکرد این سیستم برسند. از تمامي عزیزاني که در تهیۀ این کتاب با اینجانب 
همکاري داشته اند کمال سپاسگزاري را دارم، و همچنین از اعضاي محترم کمیسیون تخصصي 
کامپیوتر که این فرصت را در اختیار اینجانب قرار داده اند صمیمانه قدرداني مي کنم. از اساتید 
و  کتاب  این  ایرادهای  ضعف،  نقاط  خواهشمندم  عزیز  دانش آموزان  و  هنرآموزان  محترم، 

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

پیشگفتار مؤلف


