
مطرح  رایانه  مباني  درس  در  كه  مي شود  یادآوري  رایانه  از سخت افزار  مواردي  فصل  این  در 
شده است. بخش هاي سخت افزاري كتاب مباني رایانه، مانند پردازنده، حافظه، انواع ورودي و 
خروجي ها در این فصل مرور مي  شوند تا زمينة الزم براي ادامة موضوع و عنوان كردن مطالب 

بيشتر دربارة سخت افزار هاي رایانه فراهم شود. 

هنرجوپسازآموزشاينفصلميتواند:

• رايانهراتعريفکند.

• گروهبنديرايانههارابيانکند.

• ساختمانرايانهواجزايآنراشرحدهد.

• حافظةاصليوانواعآنرابيانکند.

• حافظههايجانبيوانواعآنرابيانکند.

• دستگاههايورودي/خروجيوانواعآنهاراشرحدهد.

1-1مقدمه
ابداع رایانه را در ردیف چند واقعة فناوري مفيد از جمله اختراع چاپ، موتور بخار،  مي توان 
تلفن، رادیو و تلویزیون قرار داد كه هر كدام در زندگي انسان، به نوعي انقالب ایجاد كرده اند. 
اولين رایانة دیجيتال بزرگ در سال 1937 توسط پروفسور هاوارد آیکن1 از دانشگاه هاروارد 
طراحي شد و شركت آي بي ام2 در سال 1944 آن را پياده سازي كرد. این رایانه در ابتدا »ماشين 
حساب با كنترل خودكار مراحل محاسبه«3 ناميده شد و سپس به مارک41 تغيير نام یافت. بيشتر 
قسمت هاي این رایانه مکانيکي بود. طول رایانه 15/5 متر، عرض 61 سانتي متر، ارتفاع 2/4 متر و 

وزن آن بيش از 5 تن بود. عمل ضرب ساده با این رایانه حدود 6 ثانيه طول مي كشيد. 

1. Howard Aiken
2. IBM
 3. Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC)
4. Mark I

يادآوري و بيان اصول و مبانی رايانه

1فصل



2

شکل1-1نماييازترانزيستورها

1. Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC)
2. Electronic Numerical Integrator And Computer(ENIAC)
شوكلي  ويليام  و   )Walter Brattain( برتين  والتر   ،)John Bardeen( باردين  جان  دانشمند،  سه  توسط  ترانزيستور   .3 
)William Shockley( در البراتوار بل اختراع شد و در ساخت رايانه هاي نسل دوم مورد استفاده قرار گرفت. اين دستگاه كوچك 
بر پاية منطق عملكرد الكترونيك، يعني انتقال اطالعات »بله« و »خير« و يا همان »صفر« و »يك«، عمليات خود را انجام مي دهد. اولين 
ترانزيستور تاريخ در البراتوار »بل« در 16 دسامبر 1947 اختراع شد. اين سه دانشمند در دهة 90 به خاطر كشف ساختار الكترونيكي 

ترانزيستور مفتخر به دريافت جايزة نوبل شدند. ايشان ترانزيستور را از سيليسيوم و ژرمانيوم و يك پاية پالستيكي ساختند.
4. Moore

در سال 1947 رایانة مارک 2 باز هم توسط هاوارد آیکن ساخته شد. در سال 1948 شركت 
آي بي ام رایانةSSEC1 را ساخت كه باالترین سرعت ماشين هاي محاسب  آن زمان را داشت و 

عمل ضرب را در 20,000 ميکرو ثانيه انجام مي داد. 
رایانه      این  شد.  ساخته   1946 سال  در  مکانيکي(  قطعات  )بدون  الکترونيکي  رایانة  اولين 
ENIAC2 نام داشت. با وجود سرعت 300 عمل ضرب در ثانيه باز هم بسيار بزرگ بود. در واقع 

این رایانه حدود 18,000 المپ خأل داشت. پيشرفت در حوزة علوم رایانه به گونه اي بود كه در 
سال 1950 ساخت رایانه جزو صنایع پيشرفته شد. 

 1947 سال  در  ترانزيستور3  اختراع  رایانه،  صنعت  تاریخ  طول  در  تحول  بزرگ ترین 
1-1( نوعي كليد الکترونيکي كوچك است كه جایگزین المپ هاي  است. ترانزیستور )شکل 
با  دليل  همين  به  بود.  زمان  آن  ترانزیستور  یك  برابر  دویست  هر المپ خأل  شدند. حجم  خأل 
مسير  دليل كوتاه شدن  به  رایانه ها كوچك شدند،  این كه  بر  ترانزیستورها، عالوه  به كارگيری 
سيم كشي ها سرعت رایانه نيز افزایش یافت. اولين رایانه هاي ترانزیستوري مي توانستند در هر ثانيه 

یك صد هزار )100,000( عمل ضرب را انجام دهند. 
شركت آي بي ام  و سایر شركت هاي رایانه اي  از سال 1947 تا 1980 سيستم هاي رایانه اي 

در مدل هاي متنوع و با قدرت محاسبه و حجم حافظة 
متفاوت عرضه كردند.  جالب توجه است كه قدرت 
 18 محاسبه و حجم حافظه طبق پيشگویي مور4 هر 
ماه دو برابر مي شد و این قانون تا امروز صادق است. 
توسعة  و  به محدودیت هاي جدید در رشد  توجه  با 
صادق  آینده  در  پيشگویي  این  شاید  ترانزیستورها 

نباشد.  
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شركت آي بي ام در سال 1981 اولين رایانة شخصي را توليد كرد و از آن زمان تاكنون 
تحوالت عظيمي در صنعت رایانه رخ داده است. رایانه هاي امروزي مي توانند بيش از چند ميليون 
عمل ضرب را در یك ثانيه انجام دهند و این قابل قياس با اولين رایانة هاوارد آیکن نيست كه هر 

عمل ضرب را در 6 ثانيه انجام مي داد.

2-1رايانهچيست؟
قابل  است  ماشيني  )كامپيوتر(1  رایانه  حقيقت  در  است.  دیجيتال  داده هاي  پردازندة  رایانه، 
مي تواند  و  است  تشکيل شده  الکترومکانيکي  و  الکترونيکي  اجزاي  تركيب  از  كه  برنامه ریزي 
پس از دریافت ورودي ها، براساس دنباله اي از دستورالعمل هاي مشخص، پردازش هاي خاصي را 

انجام داده، سپس نتيجه را ذخيره كند یا به خروجي بفرستد. 
این كتاب بخش سخت افزار رایانه مورد  نرم افزار دارد و در  رایانه دو بخش سخت افزار و 

بررسي قرار مي  گيرد.

1. Computer

توجه 
در این كتاب به ریزرایانه هاي مبتني بر معماري آي بي ام/ اینتل به اختصار رایانه گفته مي شود.

٣-1عملکردرايانه
رایانه یك سيستم سلسله مراتبي است. سيستم سلسله مراتبي مجموعه اي از زیرسيستم هاي مرتبط 
به هم است كه هر یك در جاي خود از لحاظ ساختاري، یك سيستم سلسله مراتبي دارند و این 
طبيعت تا پایين ترین سطح ادامه دارد. این طبيعت سلسله مراتبي سيستم هاي پيچيده مثل رایانه براي 

طراحي و توصيف عملکردشان اهميت فراوان دارد. 
عملکرد یك رایانه بسيار ساده است و به طور كلي به چهار مورد تقسيم مي شود: 

-پردازش داده 
- ذخيرة داده    

- جابه جایي داده  
- كنترل
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پردازشداده:  به طوركلي رایانه باید قادر به پردازش داده باشد و با توجه به تنوع بسيار 
زیاد داده ها خواهيم دید كه فقط چند نوع پردازش دادة اصلي وجود دارد. 

ذخيرةداده: از جمله كارهاي اصلي رایانه به شمار مي آید. داده هایي كه براي پردازش 
وارد رایانه مي شوند یا داده هاي حاصل از پردازش رایانه حتي براي چند لحظه مجبور به ذخيره 
بنابراین رایانه حداقل یك كار ذخيره سازي كوتاه مدت  شدن در حافظة اصلي رایانه هستند. 
انجام مي دهد. خيلي از داده ها نيز به صورت بلند مدت، براي اصالح یا پردازش هاي بعدي ذخيره 

مي شوند. 
جابهجاييدادهها: رایانه باید بتواند داده ها را بين اجزاي خود و دنياي خارج جا به جا كند. 

دو نوع جا به جایي داده وجود دارد. 
شده اند،   متصل  رایانه  به  مستقيم  طور  به  كه  دستگاه هایي  به  داده  كه  است  وقتي  اول  نوع 

ارسال مي گردد یا از آنها دریافت مي شود، به این فرایند ورودي / خروجي1 گفته مي شود. 
نوع دوم وقتي است كه داده به فاصله هاي دورتر برود و یا از آن جا دریافت شود كه به آن 
به جایي داده در  بدیهي است آنچه كه در مورد جا  تبادل داده گفته مي شود.  یا  فرایند مخابره 
این كتاب مورد نظر است، فرایند ورودي/ خروجي است كه مربوط به تبادل اطالعات اجزایي 
است كه به طور مستقيم به رایانه وصل هستند و در مورد ارسال داده به مکان هاي دور، در درس 

شبکه هاي رایانه اي بحث مي شود. 
کنترل: تمام كارهاي مورد اشاره در باال نياز به كنترل دارند. این كنترل به وسيلة دستورات 
رایانه و توسط پردازندة مركزي انجام مي شود. در واقع پردازنده براي برقراري نظم، انجام صحيح 
كارها و كنترل ترتيب كارها، با استفاده از سيگنال هاي كنترلي، سخت افزارهاي متصل به سيستم 

را كنترل مي كند.

٤-1ساختاررايانه
تاریخ رایانه به سال 1940 برمي گردد. در طي این سال ها محققان و ریاضيدان هاي بزرگي براي 
توسعة این فناوري فعاليت كرده اند. جان فان نيومن یکي از این دانشمندان است كه توانست با 
را  ساده اي  بسيار  الگوي  او  باشد.  داشته  فراواني  نقش  آن  توسعة  در  رایانه  تقسيم بندي ساختار 
براي رایانه ها پيشنهاد داد كه امروزه تمام رایانه ها از این الگو پيروي مي كنند. فان نيومن اجزاي 

سخت افزاري رایانه را به پنج دسته تقسيم كرد كه عبارت اند از:
1. Input/ Output (I/O) Process
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خروجی
صفحه نمایش

چاپگر

حافظةدائمی
دیسك سخت

سایر دیسك گردان ها

حافظةکاری
SD-RAM

DDR-RAM
Rambus

ورودی
صفحه كليد

 ماوس
اسکنر

دوربين دیجيتال

واحدهایورودی/
خروجی

مودم
كارت صدا

ویدئو 

كارت تصویر

كنترلرها

گذرگاه

 پردازش مركزی

شکل2-1اجزايرايانههايمدرنبراساسالگويفاننيومن

- واحد پردازش مركزي
- واحد ورودي

-واحد خروجي
- حافظة  اصلي ) كاري(

- حافظة جانبي ) دائمي (
در واقع مي توان تقسيم بندي فان نيومن براي سخت افزارهاي رایانة مدرن امروزي را با شکل 

2-1 نشان داد.

رایانه هاي امروزي از نظر پردازش داده ها بسيار قدرتمند هستند و امکانات و ابزار بسيار جالبي 
قدرت  و  افزایش كاربري  باعث  و...  مودم، كارت گرافيك  دارند. كارت صدا،  براي كاربران 
رایانه مي شود. به همين دليل براي شناخت و فهم عملکرد رایانه باید تمام اجزاي آن بررسي شوند.



6

رايانه

حافظة اصلی
ارتباطات 

درونی

پردازنده

ورودی/خروجی

شکل٣-1ساختاررايانه

٥-1طرزکاررايانه
كار اصلي انجام شده به وسيلة رایانه اجراي برنامه ها و دستورات ارسال شده توسط كاربر است. 
برنامه، مجموعه دستوراتي است كه براي رسيدن به هدف معيني نوشته و در حافظه ذخيره شده 

باشد. براي اجراي این دستورات، پردازنده آنها را پردازش مي كند.
پردازش هر دستور از دو گام تشکيل شده است: 

- دستورالعمل را از حافظه برمي دارد كه به آن برداشت یا واكشي گویند. 
- دستورالعمل را اجرا می كند، اجراي هر دستور ممکن است خود شامل چند عمل باشد و به 
ماهيت دستور بستگي دارد. در بخش پردازنده با مراحل مختلف اجراي یك دستور بيشتر آشنا 

خواهيد شد.

زمان الزم براي پردازش یك دستور را سيکل دستور مي گویند )شکل4-1(. همان طور كه 
گفته شد، براي پردازش هر دستور دو گام الزم است. به گام برداشت یا واكشي دستور، سيکل 

شکل٤-1سيکلدستورالعملپايه

اجرای دستورتوقف 

سيکل برداشتسيکل اجرا

شروع برداشت دستور
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برداشت و به گام اجراي دستور، سيکل اجرا مي  گویند. اجراي دستور به وسيلة پردازنده فقط در 
موارد زیر متوقف مي شود: 

- رایانه خاموش شود. 
- خطاي غيرقابل پيشگيري و اصالح رخ دهد. 

-دستوري از برنامه كه رایانه را متوقف مي كند، اجرا گردد. 

٦-1سختافزاررايانه
در ادامه براساس تقسيم بندي فان نيومن بخش سخت افزاري رایانه را بررسي می كنيم: 

شکل 5-1 جریان داده ها را بين واحدهاي فوق از طریق گذرگاه سيستم1 نشان مي دهد.

1. System Bus

شکل٥-1جرياندادههادررايانه

واحدپردازش حافظة اصلی
مركزی

گذرگاه سيستم

دستگاه های ورودیدستگاه های خروجی حافظة جانبی

7-1واحدپردازشمرکزي
واحد پردازش مركزي شامل واحد محاسبه و منطق )Arithmetic & Logic Unit-ALU(، واحد كنترل 
)Control Unit(، كمك پردازنده اعداد اعشاري و ثبات هاست. در شکل 6-1 این واحدها نشان 

داده شده است.
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شکل٦-1بخشهايواحدپردازشمرکزي

واحد پردازش مركزی

كمك پردازندة اعداد اعشاری

ثبات ها

واحد كنترلواحد محاسبه و منطق

واحد محاسبه و منطق عمليات محاسباتي و منطقي را انجام مي دهد. واحد كنترل، نظارت و 
هماهنگي تمام واحدهاي رایانه را بر عهده دارد. ثبات یا رجيستر1 حافظه  اي موقتي و بسيار سریع 

است كه داده هاي در حال پردازش به طور موقت در آن قرار مي گيرند. 
كمك پردازندة اعداد اعشاري، براي انجام محاسبات مميز شناور و سرعت بخشيدن به كار 
پردازنده ایجاد شد و در ابتدا به صورت یك تراشة جدا در اختيار كاربر قرار مي گرفت. پس از 

مدتي كمك پردازنده ها نيز در داخل پردازندة اصلي قرار گرفتند. 

8-1واحدحافظه2
همان گونه كه در كتاب مباني رایانه اشاره شد، حافظه هاي رایانه به دو گروه حافظة  اصلي و حافظة 

 جانبي تقسيم مي شوند:

1-8-1حافظةاصلي
حافظة اصلي )Main Memory( یا حافظة اوليه، با پردازنده در ارتباط است و داده هاي مورد نياز 
براي عمل پردازش را در خود نگهداري مي كند. حافظه هاي اصلي، از نظر نگهداري داده ها، به 
مي شوند.  تقسيم   ROM 4 فقط خواندني  و حافظة   RAM  3 تصادفي  با دسترسي  دو گروه حافظة 
با این حافظه ها  از حافظه هاي اصلي هستند. در بخش هاي بعدي  نيز  پنهان و ميانگير  حافظه هاي 

بيشتر آشنا مي شوید.

1. Register
2. Memory Unit
3. Random Access Memory
4. Read Only Memory
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-RAM، از تعدادي خانه یا سلول تشکيل شده است و هر خانه قابليت نگهداري یك یا چند 
بایت را دارد و با آدرسي منحصر به فرد مشخص مي شود. داده هاي موجود در RAM قابل پاک 
شدن و جایگزیني با داده هاي دیگر هستند و هر نوع وقفه اي در جریان برق رایانه، موجب از 
بين رفتن داده هاي موجود در آن مي شود. استفاده از این نوع حافظه ها، براي نگهداري موقت 
داده ها تا زمان پردازش یا انتقال نتایج به بيرون از رایانه و یا ذخيره در حافظه هاي جانبي است.

تصویر تعدادي از حافظه هاي  RAM را در شکل 7-1 مشاهده كنيد.

)RAM(شکل7-1حافظههاياصلي

 ROM داده ها را به صورت دائمي ذخيره مي  كند و داده ها با قطع برق از بين نمي روند. از ،ROM-
براي حفظ داده ها و دستورالعمل هایي كه براي راه اندازي رایانه الزم است استفاده مي شود.

حافظه هاي ROM داراي انواع مختلفي هستند كه در بخش حافظه ها به آن پرداخته مي شود. 

-حافظةپنهان)Cache( و حافظة ميانگير یا بافر )Buffer( هم در رایانه وجود دارند. حافظة 
پنهان بسيار سریع تر از حافظة اصلي است و بين حافظة اصلي و پردازنده قرار مي گيرد. محل 
این نوع حافظه در بعضي از رایانه ها درون پردازنده است و در بعضي دیگر روي برد اصلي1 
است. داده ها ابتدا از حافظة اصلي وارد حافظة پنهان مي شوند و سپس در اختيار پردازنده قرار 

مي گيرند. 

2-8-1حافظههايجانبي
كه  مي شوند   تقسيم  اصلي  گروه  دو  به  داده ها  به  دسترسي  نوع  به  توجه  با  جانبي،  حافظه هاي 

1. Motherboard
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نوار مغناطيسي و حافظه هاي  مانند  به داده ها  ترتيبي  با دسترسي  از: حافظه هاي جانبي  عبارت اند 
جانبي با دسترسي مستقيم به داده ها مانند دیسك سخت1.

کنجكاوي
دسترسي  و  ترتيبي  دسترسي  با  جانبي  حافظه هاي  ظرفيت  بيشترین  حاضر،  حال  در 

مستقيم چه مقدار است؟

1. Hard Disk
2. Liquid Crystal Display

٩-1واحدورودي
براي ارتباط با رایانه و ارایة دستور و داده ها، كاربر از ابزار متفاوتي استفاده مي كند. این دستگاه ها 
در طي زمان و براساس نياز كاربران طراحي شده است و هركدام كاربري خاص خود را دارد. 
مانند  رایانه  به  متصل  ورودي   گوناگون  دستگاه هاي  این  از  استفاده  با  كاربران  ترتيب  این  به 

صفحه كليد، ماوس و اسکنر )شکل 8-1(، داده ها و دستورات را وارد مي كنند. 

شکل8-1دستگاههايوروديرايانه

1٠-1واحدخروجي
هر سيستمي پس از پردازش براي ارائة نتيجه، نياز به دستگاه خروجي دارد. رایانه نيز با استفاده 
نتيجة پردازش داده ها را به صورت هاي گوناگون در اختيار كاربر قرار  از دستگاه هاي مختلف 
مي دهد. متداول ترین واحدهاي خروجي، صفحه   نمایش، چاپگر و بلندگو هستند. صفحه  نمایش 
مسطح با فناوريLCD2 متداول است. انواع چاپگرهاي رنگي و غيررنگي با سرعت هاي متفاوت و 

با فناوري ليزري یا جوهرافشان توسط سازندگان مختلف در بازار عرضه مي شود. 
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تلویزیون و پروژكتور را نيز مي توان به عنوان واحد خروجي به رایانه متصل كرد و از آنها 
براي نمایش اطالعات استفاده كرد. استفاده از پروژكتور در شکل 9-1 نشان داده شده است.

شکل٩-1استفادهازپروژکتور

پروژكتور

رایانه 

قلم

صفحه نمایش 
تعاملی

11-1دستگاههايورودي/خروجي
مثل دیسك گردان هاي دیسك سخت  و هم خروجي هستند،  از دستگاه ها، هم ورودي  بعضي 
با این  و لوح فشرده، كارت صدا، كارت مودم و كارت شبکه، كه در بخش هاي بعدي كتاب 

دستگاه ها و عملکرد آنها نيز آشنا خواهيد شد.
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اولين رایانة الکترونيکي )بدون قطعات مکانيکي( حدود 18,000 المپ خأل داشت. بزرگ ترین 
تحول در طول تاریخ صنعت رایانه، اختراع ترانزیستور است.

رایانه ها را مي توان براساس توانایي و قدرت پردازش به گروه هاي مختلفي مانند ابررایانه ها، 
رایانه هاي بزرگ، رایانه هاي كوچك، و ریزرایانه های دستي تقسيم كرد.

مایکروسافت  نرم  افزارهاي  دیگر  و  ویندوز  نرم افزاري  نظر  از  كه  ریزرایانه هایي  استاندارد 
 WinTel نام  با  اینتل را داراست،  را پشتيباني مي كند و از نظر سخت افزاري محصوالت شركت 

شناخته مي شود.
رایانه یك سيستم سلسله مراتبي است.

عملکرد یك رایانه به طور كلي به چهار مورد تقسيم مي شود: 
-پردازش داده

-ذخيرة داده
-جابه جایي داده

-كنترل 
در رایانه دو نوع جابه جایي داده وجود دارد:

- داده به دستگاه هایي ارسال مي گردد یا از آنها دریافت می شود كه به طور مستقيم به رایانه متصل 
شده اند.

- داده به فواصل دورتر برود و یا از آن جا دریافت شود.
فان نيومن اجزاي سخت افزاري رایانه را به پنج دسته تقسيم كرد كه عبارت اند از:

-واحد پردازش مركزي
-واحد ورودي

-واحد خروجي 
-حافظة كاري)اصلي(

-حافظة دائمي )جانبي(
زمان الزم براي پردازش یك دستور را سيکل دستور مي گویند.

واحد پردازش مركزي شامل واحد محاسبه و منطق )Arithmetic & Logic Unit-ALU(، واحد كنترل 
)Control Unit(، ثبات ها و كمك پردازندة اعداد اعشاری است.

خالصۀ فصل
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حافظه ها ي رایانه به دو گروه حافظة اصلي و حافظة جانبي تقسيم مي شوند.
واحدهای ورودی برای ارتباط با رایانه و وارد كردن دستور و داده ها هستند. واحد خروجی 
نتایج پردازش را نمایش می دهد و یا چاپ می كند. بعضی از دستگاه ها مانند دیسك گردان ها، 

كارت های صدا، مودم و شبکه، هم ورودی و هم خروجی هستند. 
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1.رایانه ها را براساس قدرت پردازش به چند گروه تقسيم مي كنند؟ آنها را نام ببرید.
2. عملکرد یك رایانه به چند مورد تقسيم مي شود، آنها را توضيح دهيد.

3. الگوي فان نيومن اجزاي سخت افزاري رایانه را به چند دسته تقسيم مي كند؟ آنها را نام ببرید.
4. واحدهاي اصلي سخت افزار كدام ا ند؟

5.سيکل برداشت و سيکل اجراي دستور را توضيح دهيد و راه هاي توقف پردازنده از اجراي 
دستور را نام ببرید.

6.تفاوت هاي حافظة اصلي و حافظة جانبي را بيان كنيد.
7. انواع حافظه هاي جانبي با دسترسي ترتيبي و مستقيم را نام ببرید. 

8. تحقيقي دربارة جدیدترین رایانه هاي شخصي و دستگاه هایي كه به عنوان ورودي و خروجي 
دارند، ارائه دهيد.

9.دستگاه هاي متداول هم ورودي و هم خروجي كدام اند؟ 

خودآزمايی و تحقيق


