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ابزارهاي مورد استفاده بشر روز به روز در حال گسترش است و با سرعت زيادي از نظر فناوري 
ساخت پيشرفت مي كنند. در بيشتر مواقع كاربران دوست دارند اين ابزارها را به رايانه هاي شخصي 
خود متصل كنند تا بتوانند اطالعات و داده هايي را كه با آنها جمع  آوري كرده اند، با استفاده از 
رايانه پردازش نمايند. با توجه به گستردگي دستگاه هاي ورودي و خروجي كه امروزه موجود 
هستند، پرداختن به تمامي آنها در اين كتاب امكان پذير نيست. تالش شده است تا دستگاه هاي 

ورودي و خروجي رايج و پركاربرد در اين بخش معرفي شوند.

هنرجوپسازآموزشاينفصلميتواند:
•اصولکارصفحهنمايشهایCRTوLCDراشرحدهد.

•خروجیکارتهایمختلفگرافيکراشرحدهد.
•ويژگیهایصفحهنمايشهارابياننمايد.
•نحوۀکارچاپگرهایليزریرابيانکند.

•نوعکاربردچاپگرهایمختلفراشرحدهد.
•مراحلچاپدرچاپگرهایليزریراتوضيحدهد.

•اصولکارصفحهکليدرابيانکند.
•طرزکارماوسراشرحدهد.

1-6مقدمه
براي ورود اطالعات و داده ها به رايانه از ابزار و دستگاه هاي گوناگوني استفاده مي شود كه هر 
كدام از آنها داراي كاربرد خاص و منحصر به فردي هستند. تنوع اين دستگاه ها در چرخه توليد 
رايانه هاي شخصي تا امروز به دليل سرعت بخشيدن و راحت تر كردن كاربران در كار كردن با 
سيستم بوده است. به عنوان مثال مي توان تمام كارهايي كه با ماوس در محيط سيستم عامل ويندوز 

دستگاه هاي ورودي و خروجی

6فصل
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شکل1-6صفحهنمايشتکرنگ

با ماوس در محيط هاي  اما سرعت و راحتي كار  انجام داد.  نيز  با صفحه كليد  انجام مي گيرد را 
گرافيكي قابل مقايسه با صفحه كليد نيست. در اين بخش صفحه كليد و ماوس به عنوان دو دستگاه 

ورودي پركاربرد معرفي مي شوند.
در مورد خروجي ها بايد گفت با توجه به نوع كاربرد داده هاي پردازش شده به وسيلۀ كاربر، 
رايانه می تواند خروجي هاي متفاوتي را تهيه كرده و در اختيار كاربران قرار دهد. به عنوان مثال 
گاهي خروجي بايد چاپ شود كه نياز به چاپگر ضروري است. گاهي بايد شنيده شود و نياز به 
بلندگو مهم است. گاهي فقط بايد ديده شود كه صفحه نمايش اين كار را انجام مي دهد و گاهي 
امروزه  فلش ذخيره شود.  يا حافظۀ  و   DVD  ،  CD فايلی روي ديسك سخت،  به صورت  بايد 
دستگاه هاي زيادي به عنوان خروجي در اختيار كاربران قرار گرفته است كه با تعدادي از آنها 
مانند حافظه هاي جانبي و حافظه هاي قابل حمل آشنا شده  ايد. در اين بخش صفحه نمايش و چاپگر 

به عنوان دو دستگاه خروجي پركاربرد مورد بررسي قرار مي گيرند.

2-6صفحهنمايش
هر  يا  و  كاربر  ورودي  داده هاي  نمايش  براي  دستگاهي  است  حقيقت  در  رايانه  صفحه نمايش 
به  فني  مشخصات  براساس  را  صفحه نمايش  است.  رايانه  مختلف  حافظه هاي  درون  كه  داده اي 

چندگروه تقسيم مي كنند. 

- تك رنگ )شكل 6-1( 
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EGAشکل2-6صفحهنمايشسيستم

- رنگي: نوع رنگي براساس نوع سيگنال به دو نوع آنالوگ و ديجيتال تقسيم مي  شود. 
در سال 1970 اولين صفحه نمايش ها براي رايانه هاي شخصي به بازار عرضه شدند كه تنها 
قادر به نمايش متن بودند و به همين دليل آنها را صفحه نمايش مبتني بر متن مي نامند. از سال 1981 
تحولي در توليد صفحه نمايش ايجاد شد كه صفحه نمايش را قادر به نمايش چهار رنگ كرد. اين 
صفحه نمايش ها به CGA1 معروف شدند. با پيشرفت تكنولوژي، در طراحي صفحه نمايش ها نيز به 
سرعت تغييراتي داده شد. در سال 1984 صفحه نمايش هاي EGA2 )شكل 2-6( به بازار عرضه 

شد كه توانايي نمايش 16 رنگ را داشت.
در سال 1987 صفحه نمايش های VGA3 معرفي شدند كه قادر به نمايش 256 رنگ بودند. 
در سال 1990 تكنولوژي XGA4 عرضه شد كه با آرايۀ 65536 رنگ در نوع خود بي نظير بود. 
امروزه صفحه نمايش ها از فناوری Ultra XGA  استفاده مي كنند كه آنها را قادر به نمايش  16/7 

ميليون رنگ مي كند.

1. Color Graphic Adaptor
2. Enhanced Graphic Adaptor
3. Video Graphic Array
4. Extended Graphic Array

تحقيق
بررسي   Ultra XGA و    XGA،VGA فناوري هاي  ويژگي هاي  و  خصوصيات  دربارۀ 

كنيد و نتيجه را در كالس ارائه نماييد.
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1-2-6انواعصفحهنمايشها
صفحه نمايش ها از نظر تكنولوژي نمايش به سه دسته تقسيم مي شوند: 

- Cathode Ray Tube( CRT( ، صفحه نمايش المپ اشعۀ كاتدي
 )Liquid Crystal Display( LCD -
 )Light Emitting diode( LED  -

به  بعدها  و  تك رنگ1  صورت  به  ابتدا  از   CRT صفحه نمايش هاي  شد  بيان  كه  همان طور 
صورت رنگي به بازار عرضه شدند. 

CRT صفحهنمايشهاي •
صفحه نمايش هاي CRT داراي قسمت هاي اصلي زير هستند: 

-المپاشعۀکاتدي: يك المپ الكتروني است كه درون محفظۀ شيشه اي قرار دارد. سطح 
صفحه نمايش هاي  )در  تك رنگ  فسفرهاي  وسيلۀ  به  داخل  طرف  از  المپ  مقابل  شيشۀ 
تك رنگ( و يا سه نوع فسفر رنگي RGB2 در صفحه نمايش هاي رنگي پوشيده شده است. 

-منبعتغذيه:مداري كه ولتاژ ورودي برق شهر را به ولتاژهاي مورد نياز قسمت هاي مختلف 
صفحه نمايش تبديل مي كند. 

-مدارولتاژباال3: براي توليد حداقل 15 تا 30 هزار ولت برق كه براي روشن كردن المپ 
كاتدی استفاده مي شود. 

LCDصفحهنمايشهاي•
كاتدي  بزرگ  المپ هاي  از  آنها  در  كه  بوده  تخت  صفحات  داراي  صفحه نمايش ها  اين 
و  است  سانتی متر  چند   )6-3 )شكل  صفحه  نمايش  اين  صفحۀ  ضخامت  نمي شود.  استفاده 
مي شود.  استفاده  آن  اليه هاي  در  موجود  مايع  كريستال  تحريك  براي  الكتريكي  بارهاي  از 

صفحه نمايش هاي LCD خود به دو دسته تقسيم مي شوند. 
-PassiveMatrix :اين صفحه نمايش بسيار ارزان است. كيفيت تصوير آن به دليل طراحي 

خاص آن، بسيار پايين است و براي خيلي از برنامه هاي كاربردي قابل استفاده است. 
 TFT4 ها از اين فناوري استفاده مي كنند كه به نامLCD امروزه تمام : ActiveMatrix -
شناخته مي شوند. تصاوير اين دسته از صفحه نمايش ها واضح و روشن است و دقت آنها در 
1. Mono color
2. Red, Green, Blue
3. High Voltage
4. Thin Film Transistor
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LEDشکل4-6صفحهنمايش

LCDشکل3-6صفحهنمايش

بعضي از مدل های جديد به صفحه نمايش هاي CRT نيز مي رسد. در اين فناوري براي هر نقطه 
از صفحه نمايش كه به آن پيكسل گويند يك ترانزيستور منحصر به فرد قرار مي دهند. به 
همين دليل كيفيت تصاوير، وضوح و دقت آنها باالتر است. اما هرگاه يكي از اين مجموعۀ 
ترانزيستورها بسوزد، آن نقطه روشن نخواهد شد. هر چه قدر صفحۀ صفحه نمايش بزرگ تر 

باشد، امكان سوختن ترانزيستورها بيشتر مي شود. 
LEDصفحهنمايشهای•

 .)6-4 هستند)شكل   LCD خانوادۀ  از  عضوي  فناوري،  نظر  از   LEDصفحه نمايش هاي
تنها  صفحه نمايش  دو  اين  تفاوت  و  است   LCD صفحه نمايش  همان   LED صفحه نمايش 
از   LED فناوري  دارد.  زيادي  بسيار  تأثير  تصوير  كيفيت  بر  كه  است،  زمينه  نور  فناوري  در 
ديودهاي انتشار دهندۀ نور )Light Emitting Diode( براي روشن كردن صفحۀ تصوير استفاده 

مي كند. صفحه نمايش هاي LED در بيشتر 
 LCD صفحه نمايش  همانند  ويژگي ها، 

هستند. 
نور  كنندۀ  توليد  LEDهاي  تنوع 
در  آنها  است،  گسترده   LED فناوري  در 
ابتدا فقط مي توانستند سه نور آبي، سبز و 
قرمز را توليد كنند كه اين موضوع باعث 
كاربرد محدود آنها بود، اما پس از مدتي 
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LEDهايی با رنگ آبي وارد بازار شدند كه مي توانند نور سفيد با هاله اي از رنگ آبي توليد 

كنند.

2-2-6ويژگيهايصفحهنمايشها
در استفاده از صفحه نمايش ها براي ديدن تصاوير مطلوب و براي حفظ سالمتي كاربر و استفادۀ 

بهينه از انرژي الكتريكي بايد از ويژگي هايي به شرح زير اطالعات كافي داشت. 

- فناوری نمايش LED ، LCD ،CRT كه مطالب مربوط به آنها گفته شده است. 
- محدودۀ قابل نمايش 

- تفكيك پذيری1
Dot Pitch -

- نرخ تازه سازي2 صفحه نمايش
- عمق رنگ3

•محدودۀقابلنمايش
اندازۀ هر صفحه نمايش با دو مشخصه بيان مي شود. اندازۀ صفحه و ضريب نسبت. ضريب نسبت 
در واقع همان نسبت پهنا به ارتفاع صفحه نمايش است كه اكثر صفحه نمايش ها و تلويزيون ها 
داراي نسبت 4 به 3 هستند و به اين صورت 4:3 نمايش داده مي شود. اندازۀ صفحۀ صفحه نمايش 

هم برحسب اينچ اندازه گيري مي شود و برابر با قطر صفحه نمايش است. 
كوچك  معمول  طور  به   )Laptop( كيفی  رايانه های  در  صفحه نمايش  صفحات  اندازۀ 

هستند و در دامنۀ 12  تا 15 اينچ قرار دارند. 
• تفکيکپذيری 

هر صفحۀ صفحه نمايش به تعداد زيادي نقطۀ منحصر به فرد تقسيم مي شود )شكل 5-6( كه 
به آن پيكسل )Pixel( گويند كه از كلمات Picture Element گرفته شده است. حداكثر تعداد 
پيكسل قابل نمايش يكي از مشخصه هاي بسيار مهم در شفافيت تصوير خواهد بود. به عنوان 
مثال، يك صفحه نمايش با تفكيك پذيری 768×1024 از يك صفحه نمايش با تفكيك پذيری 
600×800 تصويري بهتر، روشن تر و شفاف تر نمايش می دهد. يعني هر چه  صفحه نمايش 
بتواند تعداد پيكسل هاي بيشتري داشته باشد، بهتر است. اين تفكيك پذيری باال براي نمايش 

تصوير بهتر، نيازمند داشتن كارت گرافيك مناسب و حافظۀ بيشتر است. 
1. Resolution
2. Refresh rate
3. color depth
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چهار پيكسل

يك پيكسل

RGBشکل5-6مجموعۀسهرنگقرمز،آبیوسبزهرپيکسلدرصفحهنمايشهايمبتنيبر

CRTسمتراست(وصفحهنمايش(LCDومقدارآندرصفحهنمايشDotpitchشکل6-6روشاندازهگيري
)سمتچپ(

Dot ptich

0.27mm

0/255mmHorizontal pitch

 Dotpitch•
فاصلۀ مركز به مركز از دو نقطۀ كنار هم و هم رنگ را Dot pitch گويند. هر چه قدر اين فاصله 
كمتر باشد، تصوير بهتر و شفاف تر خواهد بود. صفحه نمايش هاي كنوني داراي مقدار 0/28 و يا 

0/27 ميلي متر Dot pitch هستند. شكل 6-6 دو روش اندازه گيری Dot pitch را نشان می دهد.
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• نرخياسرعتتازهسازي1
اين مشخصۀ صفحه نمايش هاي CRT است و نشان   دهندۀ تعداد دفعات ترسيم مجدد تصوير در 
هر ثانيه است. يعني در هر ثانيه چندين مرتبه تمام پيكسل ها از باال به پايين صفحۀ صفحه نمايش 
بازخواني و بازنويسي مي شوند. تعداد اين بازخواني و بازنويسي بسيار اهميت دارد و هر قدر 
تصوير  تازه سازی،  بودن سرعت  پايين  در صورت  بود.  مناسب تر خواهد  تصور  باشد،  بيشتر 
امروزي داراي  باعث آسيب ديدن چشم خواهد شد. صفحه نمايش هاي  دچار لرزش شده و 
و  بازخواني  را  تصوير  بار   85 ثانيه  هر  در  يعني  هستند.  هرتز   85 باالي  تازه سازي  فركانس 
تازه سازی مي كنند. بايد توجه داشت كه فركانس تازه سازي صفحه نمايش براي نمايش تصوير 

مناسب كافي نيست و اين كار بايد به وسيلۀ كارت گرافيك نيز پشتيباني شود. 
• عمقرنگ2 

كارت  حاالت  تركيب  از  هستند  نمايش  قابل  صفحه نمايش  يك  وسيلۀ  به  كه  رنگ هايي 
گرافيكي  كارت  مثال  طور  به  مي آيد.  دست  به  صفحه نمايش  در  رنگ  قابليت  و  گرافيكي 
و  تركيب  براي  كارت  اين  است.  رنگ  ميليون   16/7 از  بيش  نمايش  به  قادر   Super VGA

توليد رنگ ها از اعداد 24 بيتي براي هر پيكسل استفاده مي كند. در هر سيستم تعداد بيت هاي 
 Super VGA استفاده شده براي پردازش رنگ هر پيكسل را عمق آن رنگ گويند. در كارت
كه عمق رنگ 24 بيت است، براي هريك از رنگ هاي اصلي )RGB( از هشت بيت استفاده 

مي شود)شكل 7-6(. جدول 1-6 عمق رنگ در فناوری هاي مختلف را نمايش مي دهد.
جدول1-6عمقرنگدرفناوریهایمختلف 

فناوريعمقرنگتعدادرنگ
21Monochrome
42CGA
164EGA
2568VGA

65,53616High Color / XGA
16,777,21624True Color/SVGA

16,777,21632True Color/Alpha 
channel

1. Refresh rate
2. Color depth
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پيكسل ها  روی صفحۀ رايانه

جدول نمايشگر رنگ ها )256 رنگ(

رنگ هر پيكسل از صفحه نمايش به وسيلۀ 8 بيت از حافظه تعيين می شود

نمايش256رنگبا8بيت

شکل7-6عمقرنگوتعدادبيتها

عمق رنگ 32 بيت در دوربين هاي ديجيتال، توليد انيميشن و بازي هاي ويدئويي كاربرد دارد. 

LCD3-2-6ويژگيهايمهمصفحهنمايشهای
صفحه نمايش های LCD ويژگی های خاص خود را به شرح زير دارند:

NativeResolution•
صفحه نمايش هاي LCD داراي تفكيك پذيری ثابتي هستند و در زمان ساخت صفحه نمايش هاي 
تنظيمات  كه  در صورتي  باشد.  بهترين وضعيت خود  در  تفكيك پذيری  مي شود  LCD سعي 

قرار گيرد،   Native Resolution از  پايين تر  به وسيلۀ كاربر در سطحي  به اين مشخصه  مربوط 
تصاوير حالت طبيعي خود را از دست مي دهند. زماني كه اين كار انجام مي شود، صفحه نمايش 
براي استفاده از تمام پيكسل هاي خود و نمايش تصوير در تمام صفحه، مقياس )Scale( خود را 

افزايش مي دهد كه باعث مات و كدر شدن تصوير خواهد شد.
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شکل8-6بهترينکيفيتتصويربرایاينLCD،ازديدعمودکاربروتازاويۀ30درجه

زاويۀ ديد

•زاويۀديد1 
در صفحه نمايش هاي LCD ، نور از طريق كريستال هاي مايع عبور داده مي شوند. اگر كاربر 
به طور مستقيم در مقابل صفحه نمايش قرار گيرد، بهترين وضعيت تصوير را مشاهده خواهد 
كرد. با تغيير زاويۀ  ديد و حركت كاربر به سمت گوشه هاي صفحه نمايش يا باال و پايين آن 
دهندۀ  نشان   LCD در صفحه نمايش هاي  ديد  زاويۀ  يافت.  خواهد  كاهش  آن  تابناكي  ميزان 
مركز  باالي  يا  و  پايين  بين گوشه ها،  كاربر  جابه جايي  برابر  در  انعطاف صفحه نمايش  ميزان 
صفحه نمايش بدون از دست دادن كيفيت تصوير است. زاويۀ مطلوب ديد برای يك LCD را 

در شكل 8-6 مشاهده كنيد.

1. Viewing Angle

به  بايد  اين زاويه معرفي نشده است و  اندازه گيري  براي  تاكنون هيچ روش استانداردي 
وسيلۀ مصرف كننده و با انجام آزمايش مستقيم به اين ويژگي مهم پرداخته شود. 

CRTباLCD4-2-6مقايسۀصفحهنمايشهاي
همان گونه كه در مطالب گذشته ديديد، صفحه نمايش هاي LCD و CRT تفاوت هاي بسيار دارند 
و به همين دليل بايد با توجه به مزايا و معايب هر كدام نسبت به انتخاب آنها اقدام نمود. به طور 

كلي در مقايسه صفحه نمايش هاي LCD و CRT مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

- مصرف انرژي در صفحه نمايش هاي LCD بسيار پايين تر از صفحه نمايش هاي CRT است. 
يك  مثال  براي  دارد.  تفاوت  نمايش  قابل  فضاي  با   CRT المپ  يك  فيزيكي  اندازه گيري   -
در  درحالي كه  دارد.  واقعي  تصوير  نمايش  اينچ   13/5 تنها  اينچ،   15  CRT صفحه نمايش 
صفحه نمايش هاي LCD از كل صفحه نمايش استفاده مي شود و عدد گفته شده همان  اندازۀ 

واقعي تصوير است.
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- تفكيك پذيری در صفحه نمايش هاي LCD نسبت به CRT محدوديت هاي بيشتري دارد. 
- صفحه نمايش هاي LCD در مدل هاي Active Matrix نسبت به  CRT داراي كيفيت رنگ بهتر 

و بيشتري هستند. 
- با توجه به اين كه صفحه نمايش LCD  نيازي به المپ اشعۀ كاتدي ندارد، ضخامت صفحه نمايش 

چند سانتی متر است كه فضاي كمي را اشغال مي كند و حرارت كمتري را ايجاد مي كند. 
خالف  بر  و  مي شود  روشن  ترانزيستور  يك  وسيلۀ  به   LCD صفحه نمايش  از  پيكسل  هر   -
صفحه نمايش های CRT سايه هايي در اطراف تصوير و انحنايی در لبه هاي تصوير ديگر وجود 

ندارد. 

LEDباLCD5-2-6مقايسۀصفحهنمايشهاي
عوامل مهم در مقايسۀ صفحه نمايش های LCD با LED به شرح زير هستند:

• کنتراستوسطحبنديرنگسياه
صفحه نمايش  اين  مشكالت  از  يكي  و  است  كم   LCD صفحه نمايش هاي  تصوير  كنتراست 
محو شدن جزئيات تصوير در نواحي تاريك آن است. در صفحه نمايش هاي LED، سعي شده 
است تا اين اشكال با استفاده از فناوري local dimming رفع شود. با استفاده از اين فناوري، در 
نواحي تاريك تصوير با كنترل نور LEDها سعي مي كنند تا ميزان تيرگي نقاط را باالتر ببرند و 

كنتراست بهتري را براي تصوير توليد كنند و جزئيات نواحي تيره را بهتر نمايش دهند.
•دقترنگ

اگر از ديودهای نوری توليد كنندۀ رنگ سفيد در فناوري LED استفاده شود تصوير توليد شده 
با LCD فرق چنداني نخواهد داشت. اما هنگامي كه از LEDهاي توليد كنندۀ RGB استفاده 

مي شود رنگ ها به صورت طبيعي تري نمايش داده مي شوند.
•زاويۀديد

فناوري LCDها تالش بسياري براي بهبود زاويۀ ديد كرده اند اما بهترين زاويۀ ديدي كه ارايه 
شده است، نمي تواند زاويه هاي كمتر از 30 درجه از لبۀ تصوير را پوشش دهد. در فناوري 

صفحه نمايش هاي LED اين مقدار بسيار بهتر شده است.
•نمايشويدئوهايباسرعتزياد

اتفاقات  كم،  بسيار  زماني  فاصلۀ  در  و  هستند  سريع  صحنه هاي  داراي  كه  ويدئويي  تصاوير 



253

و  هستند  وابسته  صفحه نمايش  تازه سازي  نرخ  و  پاسخ  زمان  به  مي دهد،  رخ  آنها  در  زيادي 
 LED يا LCD هيچ گونه وابستگي به فناوري توليد نور پس زمينه ندارند. در واقع هر دو فناوري

بايد براساس زمان پاسخ و نرخ تازه سازي مدل انتخابي تصميم گرفته شود.
•طولعمر

بسياري از شركت ها براي صفحه نمايش هاي LED توليد خود، طول عمر ميانگين 100 هزار 
ساعت را در نظر گرفته اند. اين زمان بسيار زياد است، اما با توجه به نحوۀ توليد تصوير و نور 
پس زمينه صفحه نمايش هاي LED طول عمر زيادتري نسبت به صفحه نمايش هاي LCD دارند.

•مصرفبرق
از  بيشتر  كمي  بسيار  مقدار  به   local dimming فناوري  داراي   LED صفحه نمايش هاي 
صفحه نمايش هاي LCD برق مصرف مي كنند. البته مصرف برق برخي ديگر از صفحه نمايش هاي 

LED كمتر از صفحه نمايش هاي LCD است.

3-6چاپگر
شايد بعد از صفحه نمايش ، چاپگر مهم ترين دستگاه خروجي براي مشاهدۀ نتيجۀ پردازش باشد. 
چاپگرها مانند ساير اجزاي رايانه از زمان پيدايش تاكنون طراحي هاي متفاوتي داشته اند. در ابتدا 
به دليل وجود ماشين تحرير ، طراحان تالش نمودند نوعي از آن را توليد كنند كه به  وسيلۀ رايانه 
كنترل شود. اصول كار چاپگرهاي اوليه كه چاپگر آفتابگرداني ناميده شد، مانند ماشين تحرير بود. 
پس از آن و با پيشرفت فناوری چاپگرهاي سوزني يا ماتريس نقطه اي )ضربه اي( به بازار عرضه 

شد كه امروزه نيز در بعضي موارد استفاده مي شود. 

1-3-6چاپگرسوزني
در اين چاپگر برخالف چاپگرهاي آفتابگرداني كه از هدهايي به شكل كاراكتر استفاده مي كردند، 
نوعي هد متشكل از تعدادي سوزن دارد كه در يك يا چند رديف به صورت عمودي كنار هم 

هستند، و براي چاپ از آنها استفاده مي شود )شكل 6-9(.
 تعداد سوز ن های هد چاپ 9 تا 24 عدد است و هر چه قدر تعداد سوزن ها بيشتر باشد، كيفيت 

چاپ بهتر است. مشخصه هاي چاپگر سوزني عبارت اند از:
• سرعتکم

چاپگرهاي سوزني در بهترين كيفيت چاپ خود مي توانند 300 كاراكتر در ثانيه چاپ كنند.
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شکل9-6نويسههابعدازچاپبهوسيلۀهدچاپگرهايسوزني)سمتراست(وهد16سوزني)سمتچپ(

• صدایزياد
با  مقايسه  در  ولي  دارد  آفتابگرداني صداي كمتري  با چاپگر  مقايسه  در  چاپگرهاي سوزني 

چاپگرهاي جوهر افشان و ليزري بسيار پرسر و صدا هستند. 
• کيفيتچاپپايين

كيفيت چاپگرهاي با هد 9 سوزن خوب نيست اما با هد 24 سوزن مي  توان كيفيت چاپ را با 
خروجي هاي ماشين تحرير مقايسه كرد. 

• کنترلکاغذ
يا خودكار  به صورت دستي  متفاوت،  انواع  و  اندازه هاي مختلف  در  را  اين چاپگرها كاغذ 

مي پذيرند.
• توانمصرفيوعمرمفيد

به طور معمول هد چاپگر سوزني توانايي چاپ 100 تا 200 ميليون كاراكتر را دارد و قابل 
تعويض هستند. توان مصرفي چاپگر هنگام چاپ در حدود 100 وات است و در حال سكون 

مصرف چنداني ندارد. 
• تفکيکپذيریچاپ

مي شود.  استفاده  چاپ  خروجي  تميزي  و  تيزي1  توصيف  براي  تفكيك پذيری  ويژگي 
كوچك ترين بخش هر تصوير، نقطه )dot( است كه اندازۀ هر نقطه و تعداد آنها در هر صفحه، 
كيفيت تصوير را مي سازد. در تصاوير چاپ شده با كيفيت خيلي پايين اين نقاط قابل مشاهده 
هستند زيرا تعداد نقاط كم و فاصلۀ آنها از هم زياد است. نمونه ای از چاپگر سوزنی در شكل 

10-6 نشان داده شده است.
اينچDPI(2( سنجيده مي شود.  نقاط در هر  ويژگي تفكيك پذيری چاپ بر حسب تعداد 
1. Sharpness
2. dot per inch
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Epsondfx 9000شکل10-6چاپگر

و  طول  در  مساوي  نقاط  داراي  چاپگرها  از  بسياري 
به  چاپ  كيفيت  مثال  عنوان  به  هستند.  صفحه  عرض 
اختصار  به  كه  مي شود  بيان   300×300  dpi صورت 
dpi 300 گفته مي  شود. در مواردي نيز تعداد نقاط در 

طول و عرض صفحه با هم متفاوت هستند. 
ادامۀ عرضۀ چاپگرهاي سوزني  به چند دليل است: 

-مقاوم بودن آنها
قسمت  از چندين  كه  فرم ها  پركردن  براي  و  هستند  فشاري  و  نوع ضربه اي  از  چاپگرها  اين  -

تشكيل شده  اند، بسيار مناسب اند.
-چاپگرهاي سوزني به دليل خاصيت ضربه اي خود مي توانند با استفاده از كاربن به طور هم زمان 
و  مشابه  نسخه  چند  هم زمان  چاپ  و  بودن  مقاوم  بنابراين  كنند.  چاپ  را  متعددي  نسخه هاي 
اين نوع  ارزانی نسبی آنها از جمله مزاياي  براي پر كردن فرم هاي مختلف و  استفادۀ مناسب 

چاپگر است. 

بيشتر بدانيد
Epsondfx9000ويژگيچاپگر

- داراي هد 9سوزنه
- حداكثر سرعت 1550 حرف در ثانيه

- حداكثر عرض چاپ 136 ستوني و امكان تغذيۀ كاغذ پيوسته
- مناسب براي حجم كار و سرعت باال در قطع كاغذ 136 ستوني

- داراي درگاه هاي موازي، سريال و USB براي اتصال به رايانه
- قابليت چاپ 1 نسخۀ اصل و 9 نسخۀ كپي

2-3-6چاپگرجوهرافشان
چاپگرهاي جوهرافشان در سال 1984 به بازار عرضه شد كه اولين مدل آن ThinkJet1 ناميده شد. 

1. Thermal Ink Jet
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همان طور كه از نام آن مشخص است، اين چاپگرها نقطه هاي بسيار كوچكي از جوهر را روي 
كاغذ اسپري مي كنند. اين روش برعكس چاپگرهاي ضربه اي غيرفشاري است زيرا هيچ قطعۀ 
متحركي از چاپگر روي كاغذ فشار نمي آورد و در نتيجه عملكرد چاپگرهاي جوهرافشان بسيار 

ساكت تر از چاپگرهاي ضربه اي است. 
مشخصه هاي چاپگرهای جوهرافشان به شرح زير بيان می شود:

•چاپرنگي
چاپگرهاي جوهرافشان براي چاپ سياه و سفيد داراي كيفيت مناسبي هستند اما كاربران تمايل 
به استفاده از چاپگرهاي جوهرافشان رنگي دارند. همان طور كه مي دانيد در صفحه نمايش ها 
مي شود.  استفاده   RGB سبز  و  آبي  قرمز،  اصلي  رنگ  سه  از  مختلف  رنگ هاي  ايجاد  براي 
ـ  آبي، زرد و سرخ ـ آبي CMY1 براي ايجاد  اما در چاپگرهاي جوهرافشان از سه رنگ سبز 
رنگ هاي مورد نظر استفاده مي شود. در نتيجه تطبيق رنگ چاپ با رنگ صفحه نمايش دشوار 
خواهد بود. وقتي به مجموعۀ رنگ هاي CMY رنگ سياه نيز اضافه مي شود، به آن حالت رنگ 

CMYK2 گويند. 

• تفکيکپذيري 
نمونه هاي ارزان قيمت چاپگرهاي جوهرافشان اوليه به طور معمول و در حالت تفكيك پذيري 
باال براي چاپ سياه و سفيد مي توانند تصويرهايي با تفكيك پذيري dpi 300 ×600 ايجاد 
كنند و در حالت كيفيت باالي رنگي تصويرهايي با تفكيك پذيري dpi 300 ×300 ايجاد 
 dpi مي كنند. در نوع گران قيمت امروزي براي چاپ سياه و سفيد با كيفيت باال تفكيك پذيري

600×600 و براي چاپ رنگي با كيفيت باال dpi 720×1440 عرضه شده است. 
كيفيت چاپ چاپگرهای جوهرافشان به علت پاشيدن رنگ بر روي كاغذ همواره پايين تر 
كاغذهاي  از  استفاده  صورت  در  چاپگرها  نوع  اين  كيفيت  است.  كاربران  انتظار  سطح  از 
متفاوت نيز تحت تأثير قرار مي گيرد. به همين دليل در انتخاب نوع كاغذ بايد دقت كرد و در 

زمان چاپ، نوع كاغذ و كيفيت چاپ مورد نظر را براي چاپگر مشخص نمود.

•سرعتچاپ
سرعت چاپ در چاپگرهای جوهرافشان بسته به پيچيدگي متن و تصاوير هر صفحه به ميزان 
باشند،  مثال صفحه هايي كه حاوي تصويرهاي گرافيكي  به طور  تغيير مي كند.  توجهي  قابل 
چاپگرهاي جوهرافشان  آن سرعت  بر  مي شوند. عالوه  ساير صفحه ها چاپ  از  كندتر  بسيار 
1. Cyan, Magneta, Yellow
2. CMY Key black
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در  است.  متفاوت  يكديگر  با  رنگي  صفحه هاي  چاپ  يا  سفيد  و  سياه  صفحه هاي  چاپ  در 
چاپگرهاي جوهرافشان به طور معمول و در بهترين حالت سرعت چاپ سياه و سفيد هشت 

صفحه در دقيقه ppm 1 8 و چاپ رنگي 1 صفحه در دقيقه مي باشد.

1. Page per minute

نكته
هنگام كار با چاپگرهاي جوهرافشان، براي چاپ سريع تصاوير رنگي با كيفيت باال 
ليزري  نوع  برعكس  باشيد. چاپگرهاي جوهرافشان  دستگاه  مراقب  زياد،  تعداد  و 
باعث آسيب رسيدن  اين كار  ندارند. تداوم  باال را  با كيفيت  توانايي چاپ مداوم 
به هد دستگاه مي شود. همواره چاپ هاي رنگي تصاوير را با فاصلۀ زماني مناسب 

انجام دهيد. 

•مقاومت
خود چاپگرهاي جوهرافشان بسيار مقاوم هستند. اما كارتريج آنها همواره آسيب پذير است. 
براي جلوگيري از خرابي كارتريج بايد از آنها به صورت منظم و برای حجم كم استفاده كرد. 
كارتريج چاپگرهاي جوهرافشان در صورت استفاده كم و يا بدون استفاده ماندن براي مدت 

زمان طوالني نيز خراب خواهد شد.

نكته
اولين نكته در انتخاب چاپگر رنگي، نوع كارتريج و شيوۀ شارژ آن است. بسياري 
از كارتريج ها با وجود كيفيت مناسبي كه دارند از نظر مكان قرار گيري هد دستگاه 
مشكل ساز هستند. چون هد دستگاه روي كارتريج قرار مي گيرد و عالوه بر سخت 
كردن كار شارژ، هزينۀ تمام شدۀ چاپگر را هم باال مي برد. به نظر مي رسد چاپگرهايي 
كه داراي چهار كارتريج مجزا هستند از ساير چاپگرها، داراي كاربري راحت تر و 
ساده تري باشند. مزيت اين چاپگرها اين است كه هد دستگاه از كارتريج و دستگاه 
بر شارژ  اين صورت عالوه  را جابه جا كرد. در  به راحتي مي توان آن  و  جداست 

راحت كارتريج، مي توان هد دستگاه را نيز به راحتي تميز كرد. 
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•مصرفبرق
چاپگرها  اين  دارند.  قرار  مناسبي  بسيار  حد  در  برق  مصرف  نظر  از  جوهرافشان  چاپگرهاي 
در حالت فعال و در زمان چاپ حدود 50-15 وات انرژي الكتريكي مصرف مي كنند و در 
حالت سكون مصرف آنها در حدود 5 وات است. نمونه ای از چاپگر جوهرافشان را در شكل 

11- 6 مشاهده كنيد.

نكته
براي صرفه جويي در انرژي و عمر بيشتر قطعات  چاپگر، آن را به طور كامل خاموش 

و تنها در زمان چاپ آن را روشن كنيد.

Canonip3300شکل11-6چاپگررنگيجوهرافشانمدل

بيشتر بدانيد
Canonip3300مشخصاتچاپگر

 25 ppm - سرعت چاپ سياه و سفيد 
 17  ppmسرعت چاپ رنگي -
A4 - حداكثر اندازۀ  كاغذ 
2400×4800 Dpi  قدرت تفكيك پذيري -
LPTو درگاه موازي USB - درگاه هاي اتصال 

PDA قابليت اتصال به دوربين هاي ديجيتال، تلفن همراه و -
- ظرفيت نگهداري 150 ورق كاغذ 



259


3-3-6چاپگرليزري

چاپگرهاي ليزري با توجه به ويژگي هاي منحصر به  فرد خود طي ساليان اخير با استقبال عموم 
كاربران رايانه در سراسر جهان مواجه شده اند. شركت هاي توليدكنندۀ اين نوع چاپگرها متناسب 
با خواسته هاي جديد و هم زمان با پيشرفت فناوری، مدل هاي متفاوتي از اين نوع چاپگرها را به 

بازار عرضه كرده اند.

تونر يكی از شاخص های مهم چاپگر ليزری است. تونر نوعی پودر الكتريكي شارژ شده است 
كه داراي دو عنصر اصلي رنگ دانه و پالستيك است. رنگ دانه ها تأمين كنندۀ رنگ مورد نياز 

هستند كه با پالستيك آميخته شده اند. در چاپگرهاي تك رنگ، رنگ فوق مشكي است. 

بيشتر بدانيد
•مبانيچاپگرهايليزري

از اصول مهم و  ليزري، يكي  فناوری چاپگرهاي  الكتريسيتۀ ساكن در  از  استفاده 
اوليه است. الكتريسيتۀ ساكن يك شارژ الكتريكي است كه به وسيلۀ اشيای عايق 
ايجاد  باعث  مي تواند  كه  است  زمينه  اين  در  نمونه اي  انسان  بدن  مي  گردد.  ايجاد 
الكتريسيتۀ ساكن گردد. انرژي حاصل از الكتريسيتۀ ساكن باعث ايجاد چسبندگي 
بين اشيا مي گردد. مانند چسبيدن لباس به بدن در زماني كه داراي الكتريسيتۀ ساكن 

باشد.
چاپگر ليزري از پديدۀ فوق به عنوان يك نوع چسب موقت استفاده مي كند. 
يك  صورت  به  كه  است  نورپذير1  نام  با  دستگاهي  فوق ،  سيستم  اساسي  هستۀ 
استوانه  از طريق يك سيم حامل جريان  ابتدا،  در  است.  سيلندر  يا يك  و  استوانه 
استوانه ،  با چرخش  مثبت می شود. هم زمان  دارای شارژ   ،)Wire  Corona(الكتريكي
الكتريكي  تخليۀ  منظور  به  استوانه  سطح  بر  را  نازك  ليزري  نور  پرتو  يك  چاپگر 
بخش های مربوط مي تاباند. در ادامه، ليزر حروف و تصاوير مورد نظر را با استفاده 
از الگويي از شارژ الكتريكي بر سطح استوانه ايجاد خواهد كرد. شكل 12-6 اجزای 

چاپگر ليزری را نشان می دهد.
پس از عملكرد الگوي مورد نظر ، چاپگر سطح استوانه را با گرد جوهر )پودر 

1. Photoreceptor
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شکل12-6اجزایچاپگرليزری

مشكي رنگ با كيفيت مناسب( شارژ شده مثبت، مي پوشاند. با توجه با اين كه پودر 
فوق داراي شارژ مثبت است، تونر به ناحيۀ تخليه شدۀ استوانه كه داراي بار منفي 

است، مي چسبد.
سپس هم زمان با حركت كاغذ )با سرعت معادل استوانه( تصوير مربوطه روي 
كاغذ درج خواهد شد. به منظور ممانعت از چسبيدن كاغذ به استوانه، بالفاصله پس 
از درج تصوير عمليات تخليۀ شارژ به وسيلۀ يك سيم)Detac corona( انجام خواهد 

شد.
در نهايت، كاغذ به وسيلۀ چاپگر از بين يك Fuser )يك زوج غلتك گرم( 
عبور داده مي  شود. در زمان انجام اين كار، گرد جوهر پاشيده شده در كاغذ تنيده 
 Fuser .مي گردد. غلتك ها باعث حركت كاغذ به سمت سيني خروجي خواهند شد
باعث گرم شدن كاغذ نيز خواهد شد به همين دليل زماني كه كاغذ از چاپگر خارج 
مي گردد، داغ است. شكل های 13-6 و 14-6 ايجاد حرف W روی استوانه و چاپ 

آن را روی كاغذ نشان می دهند. 

سيم 
coronaالمپ دشارژكننده

ذوب كنندۀ تونرغلتك تأمين كنندۀ تونر

محفظۀکاغذ

استوانۀ نورپذير 
تشكيل دهندۀ تصوير

نگهدارندۀ تونر واحد ليزر
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شکل13-6روشتشکيلحرفWروياستوانهبااستفادهازبارهايمنفي

مسير پويش ليزر

لنز

ليزر

آينه

استوانۀ ايجاد تصوير

حافظۀ ميانگير تصوير

•کنترلکنندۀچاپگرهايليزري
قبل از انجام هرگونه عمليات به وسيلۀ چاپگر ليزري ، مي بايست صفحۀ حاوي داده 
نظر  مورد  خروجي  ايجاد  نحوۀ  با  رابطه  در  ادامه  در  و  گرفته  قرار  آن  اختيار  در 
چاپگر  كنندۀ  كنترل  عهدۀ  بر  عمليات  اين  كنترل  و  مديريت  شود.  تصميم گيري 
ليزري عمل مي كند.  برد اصلي چاپگر  به عنوان  بود. كنترل كنندۀ چاپگر  خواهد 

غلتك پشتی

المپ حرارتی

غلتك توخالی

شکل14-6سيستمذوبتونرFuserوالمپحرارتيکهتوليدگرماميکند
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 USB كنترل كنندۀ فوق از طريق يك درگاه ارتباطي مانند درگاه موازي و يا درگاه
با رايانه ارتباط برقرار مي كند. در صورتي كه چاپگر به چندين رايانه متصل باشد، 
اين  در  بود.  خواهند  خود  چاپ  درخواست هاي  ارسال  به  قادر  متفاوت  كاربران 
جداگانه  صورت  به  را  دريافتي  درخواست هاي  از  يك  هر  كننده،  كنترل  حالت 

پردازش خواهد كرد.
پس از سازماندهي داده ها، كنترل كننده ، عمليات آماده سازي صفحه را آغاز 
خواهد كرد. تنظيم حاشيه هاي متن، سازماندهي كلمات و استقرار تصاوير مورد نظر 
و ... را انجام داده و نتيجۀ اين كارها، ايجاد برداري است كه شامل نقاط متفاوت 

است. چاپگر به منظور چاپ يك صفحه به اطالعات فوق نياز خواهد داشت.
در اكثر چاپگرهاي ليزري، كنترل كننده قادر به ذخيرۀ درخواست هاي مربوط 
به چاپ در حافظۀ اختصاصي خود است. با استفاده از ويژگي فوق، كنترل كننده 
قادر به استقرار چندين كار چاپ در حافظه مي باشد. پس از استقرار هر درخواست 
چاپ در حافظۀ اختصاصي ، امكان چاپ آنها در زمان مقرر فراهم خواهد شد. در 
مربوطه  داده هاي  گردد ،  چاپ  نسخه  چندين  مي بايست  سند  يك  از  كه  مواردي 
فقط يك بار براي چاپگر ارسال و بدين طريق در زمان و مقدار حافظه صرفه جويي 

خواهد شد.
•سيستمليزرچاپگرهايليزري

در  دارد.  اهميت  بسيار  نظر  مورد  خروجي  ايجاد  در  چاپگر  ليزر  سيستم  نقش 
چاپگرهاي ليزري، سيستم فوق از عناصر زير تشكيل شده است:

- يك منبع ليزر
- يك آينۀ متحرك

- يك لنز
ليزر داده هاي مربوط به تمامی نقاط صفحه را دريافت و براساس اين اطالعات 
متن و يا تصوير مورد نظر را ايجاد مي كند. در هر زمان فقط يك خط افقي چاپ 
مي گردد. هم زمان با حركت پرتوهاي نور بر روي استوانه، ليزر براي هر يك از نقاط 
مورد نظر، يك پالس نوري خاص براساس داده هاي آن نقطه، براي تشكيل تصوير 
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شکل15-6سيستمليزرچاپگرليزری

ليزر

آينه

استوانه

تونر

ذوب تونر

منعكس مي كند. در اين زمان براي فضاهاي خالي، نوري توليد و ارسال نمي گردد. 
در اين سيستم منبع ليزر در جاي خود ثابت است و نقشي در حركت پرتو هاي نور 
ندارد. براي تابش نور به همۀ سطح استوانه از يك آينۀ متحرك استفاده مي شود. 
نور ليزر، هم زمان با حركت آينه به وسيلۀ مجموعه اي از لنزها به سطح كاغذ مي تابد. 
دستگاه ليزري فقط در جهت افقي حركت مي كند. پس از پيمايش افقي، چاپگر 
استوانه  را حركت داده تا زمينۀ ايجاد خط بعدي به وسيلۀ دستگاه ليزر فراهم گردد. 

شكل 15-6 مراحل انجام اين عمليات را نشان می دهد.

برداشتن  قابل  قاب  داخل يك  در  محفظۀ كوچك  تونر1«، يك  دارندۀ  »نگه 
طريق  از  را  خود  نياز  مورد  تونر  چاپگر  می شود.  ذخيره  آن  در  پودر  كه  است 
»تأمين كننده2« از محفظه دريافت مي كند. ظاهركننده در واقع از مهره هايی با شارژ 
با  به غلتك فلزی چرخانی متصل هستند.  اين مهره ها  منفی تشكيل شده است كه 
چرخش غلتك در محفظۀ تونر، تونر به مهره ها می چسبد و سپس مهره ها تونر را 
روی استوانه می برند. شارژ تصوير روی استوانه قوی تر از شارژ مهره هاست بنابراين 

1. Toner Hopper
2. Developer
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LaserJet1012شکل16-6چاپگرليزري

تونر به استوانه منتقل می شود و از استوانه به كاغذ می رود كه آن نيز شارژ قوی تر 
با  دارد. در اين مرحله شارژ كاغذ تخليه می شود و تونر روی كاغذ آزاد است و 
كوچك ترين لرزش يا جريان هوا از روی كاغذ به سادگی جدا می شود. بنابراين 
داغ  غلتك هاي  طريق  از  كاغذ  بايد  كاغذ ،  سطح  روي  تونر  چسباندن  منظور  به 
به  به حركت در آيد. حرارت، پالستيك را ذوب می كند و پالستيك ذوب شده 
همراه رنگ دانه روی كاغذ می چسبد. سطح استوانه با تفلون پوشيده شده است و 

تفلون باعث می شود كه پالستيك ذوب شده به آن نچسبد.

نكته
در اغلب چاپگرها، محفظۀ تونر، در يك كارتريج قرار دارد و قابل تعويض است.

•مزايايچاپگرليزري
آن  بودن  صرفه  به  مقرون  و  دقت  سرعت،  مي توان  را  ليزري  چاپگرهاي  مزاياي  مهم ترين 
بسيار  آن  نوشتن  سرعت  است  طبيعي  و  بوده  سريع  بسيار  حركت  به  قادر  ليزر  نور  دانست. 
ليزري نسبت به چاپگرهاي  به همين دليل چاپگرهاي  بيشتر از چاپگرهاي جوهرافشان باشد. 
جوهرافشان گران تر هستند، از طرفي پودر تونر مورد مصرف آنها، گران نبوده و همچنين هزينۀ 

نگهداري آنها پايين است. نمونه ای از چاپگر ليزری را در شكل 16-6 ببينيد.
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شکل17-6مقايسۀکيفيتتصويردرصفحهنمايشوصفحۀچاپشدهبهوسيلۀچاپگر

•چاپگرهايليزریرنگي
رنگي  ليزري  چاپگرهاي  امروزه  بودند.  تك رنگ  صورت  به  ليزري  چاپگرهاي  بيشتر  ابتدا 
استفاده  چاپگرها  اين  از  كاربران  بيشتر  و  مي شوند  عرضه  متفاوت  توليدكنندگان  وسيلۀ  به 
مي كنند. عملكرد چاپگرهاي رنگي در بيشتر موارد مشابه چاپگرهاي سياه و سفيد است . يكي 
از تفاوت هاي عمدۀ چاپگرهاي رنگي با سياه و سفيد نحوۀ انجام فرايند چاپ با توجه به ماهيت 
رنگي بودن آنهاست. چاپگرهاي رنگي براي انجام فرايند چاپ از چهار فاز متفاوت استفاده 
مي كنند. در هر فاز يكي از رنگ هاي فيروزه اي ) آبي (، سرخابي )قرمز (، زرد و سياه استفاده 

می شود. با تركيب چهار رنگ فوق، مجموعه اي گسترده از رنگ  ها به وجود مي آيد.

بيشتر بدانيد
به  توجه  با  روي صفحه نمايش  شده  ارايه  نماهاي  و  تصاوير  كه  داشت  دقت  بايد 
كيفيت  داراي  چاپگرها،  به  نسبت  صفحه نمايش ها  تفكيك  قابل  رنگ هاي  تعداد 
بسيار بااليي هستند. به همين دليل در هنگام چاپ تصوير، كيفيت آن در خروجي، 
متناسب با كيفيت و قدرت تفكيك پذيري چاپگر است و نبايد انتظار داشته باشيد 
 6-17 شكل  باشد.  يكسان  صفحه نمايش  تصوير  با  چاپ  از  بعد  تصوير  كيفيت 

مقايسۀ كيفيت تصوير در صفحه نمايش و چاپگر را نشان می دهد. 
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4-3-6ضمايمچاپگرها
•حافظۀچاپگر

نكته توجه داشت كه  اين  به  بايد  از ويژگي هاي مهم در سرعت چاپ است.  حافظۀ چاپگر 
در چاپگرها تا اطالعات صفحه كامل نشود، عمليات چاپ انجام نمي شود، بنابراين بايد تمام 
اطالعات مربوط به يك صفحه ، به حافظه منتقل و پردازش شود و سپس چاپ گردد. هر قدر 

كيفيت تصوير براي چاپ بهتر باشد، مقدار حافظۀ مورد نياز بيشتر است. 
در چاپگرهاي ماتريس نقطه اي با توجه به اين كه چاپگر با رشته اي از نويسه ها )كاراكترها( 
سروكار دارد، بنابراين نيازي به حافظۀ بزرگ ندارد و به طور معمول با استفاده از حافظه اي به 
اندازۀ يك خط چاپ به نام حافظۀ ميانگير )بافر( نياز آن را برطرف مي كنند. اما چاپگرهاي 
ليزري نسبت به چاپگرهاي سوزني و حتي جوهرافشان به دليل كيفيت باالي چاپ به حافظۀ 

بيشتري نياز دارند.

بيشتر بدانيد
يكي از عوامل مهم در انتخاب چاپگرهاي ليزري رنگي، حداكثر تعداد برگي 
است كه در يك دورۀ زماني مشخص )به عنوان مثال يك هفته يا يك ماه( می توان 
با آن چاپ كرد. چاپگرهاي كوچك تر و ارزان تر توانايي چاپ تعداد برگ كمتري 
را دارند، بنابراين براي چاپ در تعداد زياد، بايد از مدل بهتر و گران تر استفاده كرد 
و برعكس، براي چاپ تعداد محدود و كم در هر دورۀ زماني، خريد چاپگرهاي 
به نظر نمي رسد. چاپگرهايي كه قدرت و سرعت باالتري  بزرگ و گران منطقي 
دارند، گران تر و داراي اندازۀ بزرگ تري هستند. اما همواره يك قاعدۀ كلي وجود 
دارد: هزينۀ هر برگ چاپ ليزري رنگي در مدل هاي گران تر، پايين تر از هزينۀ همان 

برگ چاپ در مدل هاي ارزان تر است. 

•درگاهارتباطچاپگربارايانه
براي اتصال چاپگر به رايانه از راه هاي مختلفي با توجه به امكانات چاپگر مي توان اقدام كرد. 
در گذشته تنها راه ارتباط چاپگرها از طريق رابط LPT1 يا همان رابط انتقال موازي بود. در 
چاپگرهاي امروزي عالوه بر رابط موازي LPT، مي توان از رابط سريال USB نيز استفاده كرد 

)شكل6-18(.

1. Line Print Terminal
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شکل18-6چاپگرليزريHPLaserJet 1515)سمتراست(،محلاتصالدرگاهموازيLPT)سمتچپ(

بيشتر بدانيد
HP1515مشخصاتچاپگر

)A4 سرعت چاپ )رنگي(              تا 8 برگ در دقيقه )كاغذ -
)A4 سرعت چاپ )مشكي(              تا 12 برگ در دقيقه )كاغذ -

  600 ×600 DPI              )دقت چاپ )رنگي و مشكي -
- تعداد كارتريج                 4 عدد )مشكي، آبي، قرمز، زرد(

پس از 5 تا 25 ثانيه - زمان خروج اولين كاغذ )مشكي( 
پس از 5 تا 31ثانيه - زمان خروج اولين كاغذ )رنگي( 

30,000 برگ - حداكثر توان كاركرد در ماه   
250 تا 1000 برگ - كاركرد مناسب در ماه            

2 عدد - تعداد سيني ورودي كاغذ       
تا 150 برگ - ظرفيت سيني كاغذ                 

به صورت دستي - قابليت چاپ دو رو                 
96 مگابايت قابل ارتقا تا 352 مگابايت - حافظۀ استاندارد                 

450 مگاهرتز - سرعت پردازشگر                 
 Ethernet پرسرعت و  شبكۀ USB 2.0 - نحوۀ اتصال به رايانه             

295 وات در حالت چاپ، 11/4 وات  - ميزان مصرف برق                   
                                                            در حالت آماده به كارو 4/7 وات در 

                                                           حالت خواب
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معيارهایانتخابچاپگر
قرار گيرد.  توجه كاربران مختلف  قابليت و ويژگي هايش مي تواند مورد  به  توجه  با  هر چاپگر 
ليزري،  يا  جوهرافشان  مانند  چاپگرها  انواع  از  يكي  به  كاربر  نيازمندي  تعيين  از  پس  بنابراين 

ويژگي هاي مهمي كه در هنگام خريد چاپگر بايد مورد توجه قرار گيرد عبارت اند از:
- كيفيت چاپ
- سرعت چاپ

- هزينۀ چاپ هر صفحه
- هزينۀ نگهداري چاپگر

USB پشتيباني از درگاه اتصال دهندۀ -
- قابليت اتصال به شبكه

4-6صفحهکليد
شامل  صفحه كليد  هر  است.  صفحه كليد  رايانه  هر  براي  استاندارد  ورودي  دستگاه  مهم ترين 

مجموعه اي از كليدها براي انجام اعمال از پيش تعريف شده يا قابل تعريف مي  باشد. 

1-4-6انواعصفحهکليد
همان طور كه صفحه كليدها از نظر ساختاري به دو دستۀ XT و AT تقسيم شده اند، از نظر كاربردی 

نيز به انواع زير دسته بندی گرديده اند. 
•صفحهکليدچندرسانهای1

اين صفحه كليد عالوه بر مجموعه  كليدهاي استاندارد موجود در هر صفحه كليد، مجموعه اي از 
كليدها براي كار با محيط هاي چند رسانه ای 
اينترنت دارد  انيميشن( و  )صوت، تصوير و 
گونه  اين  در  كارها  از  بعضي  انجام  كه 
قرار مي دهد.  را در دسترس كاربر  برنامه ها 
بايد  كليدها  گونه  اين  از  استفاده  براي 
را در محيط  درايور صفحه كليد  يا  راه انداز 

سيستم عامل نصب كرد)شكل 6-19(. 

1. Multimedia

شکل19-6صفحهکليدچندرسانهای
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• صفحهکليدارگونوميک
كليدها  ظاهري  شكل  صفحه كليد،  با  كاربران  راحت تر  كاركرد  و  بهتر  دسترسي  براي 
امروزه  تا  است  باعث شده  زمينه  اين  در  تالش  و  مي شود  تغيير  دچار  آنها  و روش چيدمان 
صفحه كليدهايي با طرح هاي متفاوت به بازار عرضه شود. به عنوان مثال، صفحه  كليدهايي با 

خصوصيتی در مقابله با صدمه در اثر كشيدگی هاي مكرر RSI1 از اين دسته هستند.
•صفحهکليدبيسيم

بسياري از دستگاه های جانبي رايانه به گونه ای طراحي  شده اند تا با استفاده از فناوری هاي ديگر 
با رايانه ارتباط برقرار كنند. صفحه كليد بی سيم نيز با استفاده از يك فرستنده/گيرندۀ نوري و 
بدون كابل با برد اصلي ارتباط برقرار می كند. در اين نوع صفحه كليدها فرستنده/گيرنده در 
دو طرف بايد مقابل يكديگر قرار گيرند و فاصلۀ آنها از هم خيلي زياد نباشد تا ارتباط به طور 

كامل برقرار شود)شكل 6-20(. 

1. Repetitive Strain Injury
2. American Standard Code for Information Interchange

شکل20-6صفحهکليدبيسيمقابلحمل

2-4-6اجزاونحوۀکارصفحهکليد
داده  فشار  كليد  به  مربوط  كد  ارسال  آن  وظيفۀ  و  دارد  اختصاصي  پردازنده ای  هر صفحه كليد 
شده به كنترلر صفحه كليد روي برد اصلي است. براي تشخيص كد مربوط به هر كليد، پردازندۀ 
باياس  اين حافظۀ  در  استفاده مي كند.  باياس مخصوص صفحه كليد  از يك حافظۀ  صفحه كليد 
 )ASCII2 صفحه كليد، جدولي ذخيره شده است كه در آن متناظر با هر كليد كد مشخصي)كد
وجود دارد . پردازنده پس از تشخيص كليد فشار داده شده با استفاده از اين جدول، كد مربوطه 
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را توليد و به كنترلر صفحه كليد روي برد اصلي براي كارهاي بعدي ارسال مي كند. براي ارسال 
اين كدها از يك رابط استفاده مي  شود.

•انواعرابطهايصفحهکليد
DIN رابط 5 پين -

)PS/2( mini DIN  رابط 6 پين -
USB رابط 4 پين -

- رابط داخلي، براي اتصال صفحه كليد لپ تاپ ها  به برد اصلی 

 PS/2 ششپينيا DIN وسمتچپ،رابط USB شکل 21- 6 سمتراست،رابط

 mini از رايانه ها  به ندرت استفاده مي شود و بسياري  اوليه  DINهاي  از  در حال حاضر 
اتصال  براي  رايانه هاي جديدتر  در  كاربران  اين،  با وجود  مي برند.  كار  به  را   PS/2 يا   DIN

صفحه كليد رابط هاي USB را ترجيح مي دهند )شكل21-6(. همۀ انواع رابط ها عالوه بر كار 
انتقال داده هاي صفحه كليد، وظيفۀ تأمين برق مورد نياز اجزاي آن را نيز بر عهده دارند. براي 
صفحه كليدهاي قديمي با رابط DIN پنج پين، تبديل كننده اي طراحي شده است كه با استفاده 
برد)شكل6-22(.  به كار  نيز  سيستم هاي جديد  در  را  قديمي  مي توان صفحه كليدهاي  آن  از 

شكل 23-6 محل اتصال رابط PS/2 صفحه كليد را روی كيس نشان می دهد. 
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PS/2بهرابطUSBوسمتچپ،تبديلکنندۀرابطPS/2پنجپينبهDINشکل22-6سمتراست،تبديلکنندۀ

برایصفحهکليدوماوس

شکل23-6محلاتصالرابطهايPS/2صفحهکليد)رنگبنفش(وماوس)رنگسبز(

•معيارهایانتخابصفحهکليد
-اتصالدهندهبهسيستم: در هنگام تهيۀ صفحه كليد بايد به اتصال دهندۀ آن توجه كرد. 
كه  در صورتي  اما  هستند.   USB يا   PS/2 دهندۀ  اتصال  داراي  بيشتر صفحه كليدها  امروزه 
صفحه كليد قديمي نيز داريد مي توان با استفاده از تبديل هاي موجود از آنها استفاده كرد. 

نكات اصلی ديگر در انتخاب صفحه كليد عبارت اند از: 
و  كيس  مانند  ديگر  اجزاي  طرح  و  رنگ  اندازه،  ويژگي هاي  به  توجه  با  ظاهري:  طرح -

صفحه نمايش، مي توان صفحه كليد مناسبي انتخاب كرد.
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-عملکردکليدها: بايد هنگام انتخاب به نرمي و صداي كليدهاي صفحه كليد توجه داشت.
-طرحارگونوميک:براي راحتي و تأمين سالمتي كاربر بايد به طرح ارگونوميك صفحه كليد 

توجه كرد.
از  مي توان  نيست،  كاربر  اختيار  در  كافي  فضاي  كه  صورتي  در  استفاده:  مورد فضاي -

صفحه كليدهاي قابل حمل و يا صفحه كليدهايي كه كليد تكراري ندارند استفاده كرد.

5-6ماوس
در  دستگاه  اين  مي شود.  استفاده  رايانه  در  اطالعات  ورود  براي  كه  است  دستگاهي  ماوس 
سيستم عامل ها و نرم افزارهاي مبتني بر گرافيك كاربرد دارد و تا زماني كه سيستم عامل ويندوز 
چنداني  استقبال  از  نيز  ماوس  نكرد،  پيدا  عموميت  كاربران  بين  مايكروسافت  محصول شركت 
برخوردار نبود. البته بايد گفت كه گاهي در برنامه هاي مختلف مانند نرم افزار NC1 مورد استفاده 
دستگاه  يك  عنوان  به  ماوس  از  استفاده  رايانه ،  كاربران  براي  حاضر  حال  در  مي گرفت.  قرار 

ورودي غيرقابل اجتناب است. شكل 24- 6 نمونه ای از ماوس را نشان می دهد.

1. Norton Commander

شکل24-6ماوسودرگاهارتباطآنبارايانه

تاكنون ماوس هاي مختلفي به كاربران رايانه عرضه شده است كه هر كدام داراي ويژگي هاي 
خاصي هستند و از خصوصيات مهم ماوس ها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

- تعداد كليدهاي روي هر ماوس 
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- قدرت تفكيك پذيري ماوس
- ساختار ماوس 

- نحوۀ برقراري ارتباط بين رايانه و ماوس 

در ادامه شرح هر يك از ويژگی ها آورده شده است. 
•تعدادکليدهايرويهرماوس

ماوس به صورت استاندارد دو كليد كاربردي در تمام محيط ها دارد و ساير كليدهاي اضافي 
روي ماوس در نرم افزارهاي كاربردي داراي نقش استانداردي نيستند. استفاده از اين كليدها در 
هر نرم افزار به صورت اختياري و در دست طراحان نرم افزار است. مانند كليد وسط كه امروزه 

از آن برای پيمايش صفحه1 در پنجرۀ فعال استفاده مي شود)شكل6-25(. 

1. Scroll

شکل25-6ماوسبيسيمبادوکليداصليويککليدپيمايشصفحه

•قدرتتفکيکپذيريماوس
مهم ترين ويژگي ماوس، قدرت تفكيك پذيري يا حساسيت آن است كه دقت عمل ماوس 
ماوس،  وسيلۀ  به   )Dot per inch( اينچ  هر  در  تفكيك  قابل  نقاط  تعداد  به  مي كند.  تعيين  را 
قدرت تفكيك پذيري ماوس گفته مي شود. به طور كلي هر چه تفكيك پذيري باالتر باشد، دقت 
ماوس نيز بيشتر است. يك ماوس استاندارد ممكن است داراي تفكيك پذيري كم dpi 800 باشد، 

درحالي كه اين مقدار در اكثر ماوس هاي مخصوص بازي های رايانه ای به dpi 2000 مي رسد.
•عملکردماوس

نوشتن  جاي  به  كه  می دهند  ترجيح  كاربران  گرافيك،  بر  مبتني  سيستم عامل هاي  ورود  با 
گرافيكي  عالئم  از  استفاده  با   ،DOS مثل  متن،  بر  مبتني  سيستم عامل هاي  همانند  دستورات 
موجود در صفحه، دستورات مورد نظر خود را وارد كنند. بنابراين يكي از وظايف مهم ماوس، 
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و  گرافيكي  صفحات  روی  مخصوص  مكان ياب  حركت  به  كاربران   دست  حركت  تبديل 
انتقال سيگنال هاي مناسب در ازاي فشار دادن هر كليد  ماوس است. 

•ساختارماوس
الف(ماوسمکانيکيـنوري

قسمت  است.  شده  تشكيل  قسمت  دو  از  پيداست  آن  نام  از  كه  همان گونه  ماوس،  نوع  اين 
با شيارهاي خاص است و قسمت  مكانيكي كه خود شامل يك غلتك، تعدادي چرخ دنده 
نوري كه با استفاده از يك فرستنده/گيرندۀ نوري ميزان چرخش غلتك ها را محاسبه مي كند. 
اين ماوس با توجه به ساختار و اجزاي ساده اي كه دارد، داراي قيمت ارزاني است. اين 
ماوس ها براي عملكرد بهتر نياز به يك سطح صاف به نام pad دارند. براي ارتباط با رايانه از 
يك كابل به همراه كانكتور سريال يا PS/2 و يا USB استفاده مي كنند. در داخل بدنۀ ماوس 
كه از جنس پالستيك است، برد كنترلر به همراه فرستنده/ گيرنده هاي نوري  قرار دارد )شكل 

 .)6 -26

شکل26-6درونماوسمکانيکيـنوري

ب(ماوسنوري
پس از مدتی استفاده از ماوس های مكانيكی، گرد و غبار باعث عملكرد نامناسب آن مي شد. 
سرعت  و  دقت  و  مي رفت  باالتر  گرافيكي  تصاوير  كيفيت  قدر  هر  مشكل،  اين  بر  عالوه 
نرم افزارهاي كاربردي افزايش می يافت، كندي سرعت ماوس هاي  مكانيكي و دقت كم آنها 
بيشتر نمايان می شد. با پيشرفتي كه در تكنولوژي ماوس ها پيدا شد، ماوس هاي نوري در سال 

1999 به بازار عرضه شدند كه قادر به كاركردن در هر سطحي هستند )شكل 6-27(. 
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شکل27-6نماييازدرونماوسنوري

ماوس نوري دوربين بسيار ريزی دارد كه مي تواند در حدود 1500 تصوير در ثانيه تهيه 
كند. ديود1 نوري قرمز رنگ كوچكی در داخل ماوس، نور را روي سطح زير ماوس پخش 
تصوير  آن  از  و  مي شود  داده  تشخيص  دوربين  آشكارساز  وسيلۀ  به  بازگشتي  نور  مي كند. 
مي شوند،  ارسال   )DSP2( ديجيتال،  عالئم  پردازندۀ  براي  شده  گرفته  تصاوير  مي شود.  تهيه 
تشخيص  به  قادر  ديجيتال  پردازندۀ عالئم  مي دهد.  انجام  باال  با سرعت  را  پردازش الزم  كه 
الگوهاي موجود در تصاوير و نحوۀ تغيير آنها با تصوير قبلي است. DSP ميزان حركت ماوس 
نيز  رايانه  ارسال مي كند.  رايانه  براي  را  مربوطه  از آن مختصات  و پس  تشخيص مي دهد  را 

مكان نما را در مختصات تعيين شده روي صفحه نمايش قرار می دهد. 
ماوس هاي نوري داراي مزيت هاي زير هستند: 

- هيچ قسمت متحركي ندارند و مانند ماوس هاي مكانيكي احتمال خرابي قسمت هاي متحرك 
گوي يا چرخ دنده ها وجود ندارد. 

- به دليل بسته بودن فضاي آن، گرد و غبار وارد سيستم نمي شود. 
- نياز به سطح خاصي براي حركت ماوس نيست البته نبايد از شيشه استفاده كرد. 

- با تفكيك پذيري بااليي كه دارد، حركت هاي جزئي و آرام ماوس نيز قابل تشخيص است.
- ماوس هاي نوري براي ارتباط با رايانه از يك كابل با كانكتورهاي PS/2 يا USB استفاده 
1. Diode
2. Digital Signal Processor
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مي كنند. براي استفاده از حالت هاي مناسب، تبديل كننده هاي الزم در بازار عرضه مي شود 
)شكل 28- 6(.

شکل 28-6 تبديل USB بهرابط PS/2 برایماوس

•معيارهایانتخابماوس
در انتخاب ماوس بايد به موارد زير دقت شود. 

- شكل ظاهري ماوس و ارگونوميك آن طوري باشد كه به راحتي در دست قرار گيرد و به 
آساني حركت كند. 

- يكي از فاكتورهاي حركتي ماوس، تعداد نقاط قابل تفكيك در هر اينچ است كه بر حسب 
dpi بيان مي شود. هر چه تعداد نقاط قابل تفكيك آن بيشتر باشد، به طور طبيعي براي كارهاي 

گرافيكي و يا بازي هاي رايانه ای با دقت باال مناسب تر است. 
- ماوس با كانكتور PS/2  مفيدتر است، به اين دليل كه درگاه سريال و يا درگاه USB براي 

استفاده هاي ديگر آزاد مي ماند. 
و  پيمايش صفحات وب  براي  امروزه  زيرا كه  انتخاب شوند  پيمايش  با كليد  ماوس هايي   -

نرم افزارهاي كاربردي ديگر استفادۀ بسياري دارند. 
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هر  يا  و  كاربر  ورودي  داده هاي  نمايش  براي  دستگاهي  است  حقيقت  در  رايانه  صفحه نمايش 
داده اي كه درون حافظه هاي مختلف رايانه است. اولين صفحه نمايش تنها قادر به نمايش متن بود 

و به همين دليل آن  را صفحه نمايش مبتني بر متن مي نامند.
صفحه نمايش را براساس مشخصات فني به چندگروه تقسيم مي كنند. 

- تك رنگ 
- رنگي: كه براساس نوع سيگنال به دو نوع آنالوگ و ديجيتال تقسيم مي  شود.
صفحه نمايش هاي رنگي در انواع مختلفي عرضه شده اند، كه عبارت اند از:

 CGA-
  EGA-
  VGA-
  XGA-

  Ultra XGA-
صفحه نمايش ها از نظر تكنولوژي نمايش به سه دسته تقسيم مي شوند: 

   CRT-
  LCD -

 LED-
ويژگي هاي صفحه نمايش ها عبارت اند از:

  ) LED ، LCD ،CRT(فناوری  نمايش -
- محدودۀ قابل نمايش   

- تفكيك پذيری 
 Dot Pitch -

- نرخ تازه سازي صفحه نمايش 
- عمق رنگ

اصول كار چاپگرهاي اوليه كه چاپگر آفتابگرداني ناميده می شد، مانند ماشين تحرير بود. پس 
از آن و با پيشرفت فناوری، چاپگرهاي سوزني يا ماتريس نقطه اي )ضربه اي( به بازار عرضه شد.

خالصۀ فصل
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انواع چاپگرها عبارت اند از:

- چاپگر سوزني  
- چاپگر جوهرافشان   

- چاپگر ليزري
مشخصه هاي چاپگر سوزني عبارت اند از:

- سرعت كم 
- صدای زياد 

- كيفيت چاپ پايين 
- كنترل انواع كاغذ در اندازه هاي مختلف  

- توان مصرفي و عمر مفيد  
- تفكيك پذيری بسيار پايين چاپ

مشخصه هاي چاپگرهای جوهرافشان عبارت اند از:

- توانايي چاپ صفحات رنگي 
- كيفيت چاپ پايين  

- سرعت چاپ  صفحات رنگي بسيار پايين 
- خود چاپگرها بسيار مقاوم هستند، اما كارتريج آنها همواره آسيب پذير است.

- مصرف برق پايين
مشخصه هاي چاپگرهای ليزري عبارت اند از:

- توانايي چاپ صفحات رنگي 
- كيفيت چاپ باال  

- سرعت  چاپ صفحات رنگي مناسب 
- چاپگرها مقاوم هستند  
- هزينۀ نگهداري پايين 

- مصرف برق زياد
در گذشته تنها راه ارتباط چاپگرها از طريق رابط LPT يا همان رابط انتقال موازي بود. در 

چاپگرهاي امروزي عالوه بر رابط موازي LPT، مي توان از رابط سريال USB نيز استفاده كرد. 
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يا  گروه  دو  به  كه  است،  صفحه كليد  رايانه  هر  براي  استاندارد  ورودي  دستگاه  مهم ترين 
استاندارد تقسيم مي شوند. 

   XT صفحه كليد 83 كليدي -
 AT صفحه كليدهاي 83 يا 101 يا 104 كليدي -

كليدهاي موجود در صفحه كليد را مي توان به چهارگروه تقسيم كرد: 
گروه اول: كليدهاي تايپ نويسه ها  
گروه دوم:  كليدهای اعداد 0 تا 9 

گروه  سوم: كليد هاي تابعي  
گروه چهارم: كليدهاي كنترلي 

انواع صفحه كليدها عبارت اند از:

- چند رسانه ای 
- ارگونوميك  

- بي سيم 
انواع رابط هاي صفحه كليد عبارت اند از: 

 DIN رابط 5 پين -
 )PS/2( mini DIN  رابط 6 پين -

  USB رابط 4 پين -
- رابط داخلي، براي اتصال صفحه كليد لپ تاپ ها  به برد اصلی 

اين دستگاه در  استفاده مي شود.  رايانه  براي ورود اطالعات در  ماوس دستگاهي است كه 
سيستم عامل ها و نرم افزارهاي مبتني بر گرافيك كاربرد دارد.

از خصوصيات مهم ماوس ها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

-تعداد كليدهاي روي هر ماوس 
- قدرت تفكيك پذيري ماوس

- ساختار ماوس 
- نحوۀ برقراري ارتباط بين رايانه و ماوس 
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1.اجزاي اصلي صفحه نمايش هاي CRT كدام اند؟ هركدام را به اختصار توضيح دهيد.
2. ويژگي هاي صفحه نمايش را فقط نام ببريد.

3.پردازندۀ عالئم ديجيتال DSP در ماوس هاي نوري چه كاري انجام مي دهد؟
4. پيكسل و تفكيك پذيري در صفحه نمايش به چه معناست؟

5. زمان پاسخ و زاويۀ ديد در صفحه نمايش هاي LCD را تعريف كنيد.
6. كاربرد چاپگرهاي سوزني وجوهرافشان چيست؟

7. تونر شامل چه عناصري است؟
الف( پالستيك             ب( رنگ دانه                   ج( رنگ مايع                د( الف وب

8. تعداد بيت هاي استفاده شده براي نمايش يك پيكسل را ................. مي گويند.
الف( عمق رنگ           ب( طيف رنگ                ج( عمق بيتي        د( حافظۀ رنگ

Dot pitch .9 چيست و چه تأثيري بر شفافيت تصوير دارد؟
10. زاويۀ ديد از خصوصيات كدام صفحه نمايش هاست و تأثير آن بر كيفيت و شفافيت تصوير 

را بيان كنيد.
11. با وجود چاپگرهاي ليزري و جوهرافشان، داليل عرضۀ چاپگرهاي سوزني را بيان كنيد.

12. ويژگي هاي مهم چاپگرهاي جوهرافشان را نام ببريد و هركدام را به اختصار توضيح دهيد.
13. روش عملكرد چاپگرهاي ليزري را به طور خالصه بيان كنيد.

14. در مورد جديدترين چاپگرهاي ليزري و امكانات ارائه شده در زمينۀ چاپ تحقيق كنيد.
15. دربارۀ استانداردها و تعداد كليدهاي صفحه كليدها به اختصار توضيح دهيد.

16. كليدهاي موجود در صفحه كليد به چند گروه تقسيم مي شود؟ آنها را نام ببريد.
17. انواع رابط هاي صفحه كليد را نام ببريد.

18. خصوصيات مهم ماوس ها را نام ببريد و هركدام را به اختصار توضيح دهيد.
19. مزيت هاي مهم ماوس هاي نوري را بنويسيد.

20.در مورد تفكيك پذيری ماوس های جديد تحقيق كنيد. 

خودآزمايی و تحقيق


