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 یبا اجزا ییآشنا
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 (Computer)  ست؟یچ وتریکامپ .1
 (Computer Hardware) وتریکامپ ی سخت افزار  یاجزا .2
 (computer software) وتریکامپ ینرم افزار  یاجزا .3

 فهرست مطالب
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  نیبا ا شتری کند تا ب ی امکان را فراهم م  نی ا وتریکامپ یبا اجزا یی آشنا
شک   ی که ب چرا .دیو به نحو احسن از آن استفاده کن دی آشنا شو یتکنولوژ 

  کی یدارا انهیرا هر .اختراعات بشر بوده است نی از بزرگتر ی ک ی وتریکامپ
  میادامه قصد دار در است که یبخش نرم افزار  کیو  یبخش سخت افزار 

 .میآشنا کن یتکنولوژ  نیا یبا اجزا  شتریشما را ب

 .دیما همراه باش با

 

 (Computer) ست؟یچ  وتریکامپ 1#

  ی نوع  وتریکامپ  .میمبحث را آغاز کن انهیرا فی ابتدا بهتر است با تعر در
 یها دستورالعمل شود تا ی م ی ز یاست که برنامه ر ی ک یالکترون نیماش

 ی نوع  هیاول یوترهای گذشته کامپ در  .را به صورت خودکار انجام دهد ی اضیر
 یها انهیامروزه را اما آمدند؛ ی به حساب م  ی اضیدستگاه محاسبات ر 

به  قادر شده، ی س یبرنامه نو  یاز کدها یگسترده ا فیط یمدرن با اجرا
 .هستند ی اد یز یانجام کارها

 :شوند که عبارتند از ی م میحاظ کارکرد به سه دسته تقسها از ل انهیرا

 یک یالکترون •
 یکیمکان •
 یک یالکترومکان •
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شده اند که  یبه دو دسته طبقه بند زین ی دستگاه ها از نظر محاسبات نیا
 :عبارتند از

• Analog  (ی اسیق ) 
• Digital (ی رقم ) 

است که با  یو نرم افزار  یبخش سخت افزار  یدارا وتر یدستگاه کامپ هر
 .هم در تعامل هستند
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 Computer) وتریکامپ یسخت افزار  یاجزا 2#
Hardware) 

است  وتریمختلف کامپ یاز اجزا یها مجموعه ا  انهیرا یسخت افزار  بخش
 .دهند ی م  لیرا تشک یوتر ی کامپ ستمیس کیهستند و  ی ک یزیف که

 :است ری شامل موارد ز وتریافزار کامپ سخت

 (monitor) توریمان •
 (mouse) ماوس •
 (keyboard) دیکل صفحه •
 (computer data storage) انهیکننده اطالعات را رهیذخ •
 (HDD) سکید هارد •
 (graphic cards) کیگراف یها کارت  •
 (sound cards) صدا یها کارت  •
 (memory) حافظه •
 (motherboard) مادربورد •
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 وتریکامپ یدر اجزا (Case) سیک 1-2#

است که جنس آن  انهیمحفظه را  ای سیک وتر،ی کامپ یاز اجزا ی کی
که   یی ها سیک .اجزا در داخل آن قرار دارد شتری ب بوده و یفلز  ای  ی کیپالست

آنقدر کوچک هستند  معمولا  شوند، ی م  ی طراح یز یروم  یها انهیرا یبرا
مدل  ریاخ یدر سال ها  اما کار قرار داد؛ زیم ریتوان آن ها را در ز  ی که م

مخاطبان را به خود جلب کرده  توجه   شده و دیتول زی ن یکوچک تر  یها
 .است

  تیآنچه اهم اما کوچک باشد؛ ای تواند بزرگ   ی اساساا م سیک کی  گرچه
 .شده است ی کدام مادربرد طراح  یاست که برا نی دارد ا یشتر یب
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 (Power Supply Unit) هینبع تغذم 2#- 2

  یبرا (DC) نی را به ولتاژ پا (AC) ، برق متناوب(PSU) هی منبع تغذ کی
توانند به    ی تاپ ها م لپ .کند ی م  لیتبد وتری کامپ ی داخل یاستفاده اجزا

 .کار کنند ی داخل یطور معمول به مدت چند ساعت با باتر 
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 - Motherboard) بورد  نیم    ا یمادربورد   3-2#
Mainboard) وتری کامپ یاجزا نی تر  یاز اصل 

بورد،   نیم .شود ی محسوب م   وتریکامپ یاجزا نی از مهم تر ی کی  مادربورد
آن  ی اصل فه یوظ .مجتمع است یبزرگ با مدارها  ی لیبورد مستط کی

 .اجزا است ریارتباط آن با سا یو برقرار  CPU ای ی کنترل پردازشگر اصل 
قرار   motherboard یرو ریاز جمله موارد ز انهیمختلف را یاه قسمت

 .گرفته اند
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1. CPU  وتر یکامپ  یدر اجزا یپردازشگر مرکز  ای 

CPU  ای Central Processing Unit را   ی امور محاسبات  شتریب
و فن  (Heatsink) نکیس تیتوسط ه معمولا  .دهد ی انجام م
شامل واحد پردازش  د یجد یها CPU شتریب .شود ی خنک م

 .هستند GPU کیگراف

 (Chipset) پستیچ .2

کننده موارد  نیتع  Chipset .است پستیچ کی  یمادربورد دارا هر
 :است ریز

 پردازنده  نوع •
 رم تیو ظرف نوع •

 و North Bridge با نام ی ها به دو صورت اصل پستیچ امروزه
South Bridge شوند ی ساخته م. 
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3. RAM 

در دسترس قرار  CPU را که به طور فعال توسط یی کدها و داده ها  رم
 .کند ی م  رهیذخ رند،یگ ی م

4. ROM 

ROM است که وتریکامپ یاز اجزا گرید ی ک ی BIOS  را هنگام روشن
  ستمیس ای  BIOS .کند ی م رهیدر زمان شروع اجرا، ذخ ای انهیشدن را

 یعامل و بخش ها ستمیمسئول بال آوردن س ه،یپا  ی و خروج یورود
 .مختلف آن است

 (Expansion Card) کارت توسعه 2#- 4

 بورد نصب شده و نیم یاست که رو ی برد مدار چاپ  کیتوسعه  کارت 
دهد را   ی که مادربورد ارائه نم یدیجد یها تیاضافه کردن قابل یی توانا 
 .دارد
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ها 5-2# داده   ره یذخ   یدستگاه   Storage)  ساز 
Devices) 

حافظه  ای memory که اغلب یا  انهیاطالعات را یساز  رهیذخ دستگاه
 یضبط کننده که داده ها یو رسانه ها وتریکامپ یاجزا به شود، ی م  دهینام

  کیداده ها  یساز  رهیذخ .شود ی کنند اطالق م  ی را حفظ م  ی تالیجید
 .ها است انهیرا ی و جزء اساس ی عملکرد اصل
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 Fixed Storage ایثابت  حافظه .1

 .شوند ی م  رهیمختلف ذخ یبا استفاده از رسانه ها انهیها توسط را داده
بال و   تیظرف لیبه دل ی میقد یها  انهیدر همه را باا یها تقر  سکید هارد

تر و   ع ی، سر SSD ایجامد حالت  یوهایدرا اما خواهند شد؛ افتی کم  نهیهز
نوع قطعات از  نیکه در حال حاضر ا یی آن جا از .کم مصرف تر هستند

  ی م  افتی متیگران ق یها انهیدر را اغلب گران تر هستند، سکیهارد د
 .شوند

 Removable Storage ایموقت  حافظه .2

  سکید ای (USB) ها، ممکن است از فلش انهیرا نیانتقال داده ها ب یبرا
آن ها   یی به خوانا ی قطعات بستگ نیبودن ا دیمف .استفاده شود ینور 
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 ینور  سکی د  ویدرا یها دارا نیماش اکثر .ها دارد ستم یس ریتوسط سا 
 .دارند USB همه پورت  باا یهستند و تقر 

 وتریکامپ یدر اجزا یو خروج یورود یلوازم جانب 6-2#

  وتریکامپ ی اصل ی معمولا در خارج از شاس ی و خروج ی ورود  یها دستگاه
 اریاستاندارد، بس یا انهیرا یها ستمیاز س یار یدر بس ر یز موارد .قرار دارند

 .هستند جیرا

 

 :یورود یاجزا •

  ستمیدهند اطالعات را وارد س یبه کاربر اجازه م یوتر یکامپ یاجزا نیا
ماوس و صفحه  ی شخص یها انهیرا اکثر .عملکرد آن را کنترل کند ای کرده 

 یبه جا ی لپ تاپ معمولا از صفحه لمس  یها ستمیس اما دارند؛ دیکل
 یجو کروفون،یها وب کم، م یورود  ریسا .کنند ی ماوس استفاده م 

 .هستند ری و اسکنر تصو (joysticks) کیاست
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 :ی خروج یاجزا •

انسان  یاطالعات را به شکل قابل خواندن برا ی خروج یها دستگاه
توانند شامل چاپگر، بلندگو،   ی م ییدستگاه ها نیچن  .دهند ی م  شینما
 .باشند لیبر  ای توریمان

 (Graphics Card) کیکارت گراف 2#- 7

  یبا نام ها Graphics Processing Unit مخفف GPU ای کی گراف کارت 
 .شود ی شناخته م زین شگریداپتور نماآ ایو  کیآداپتور گراف ش،یکارت نما 

آن به   لیو تبد وتریاز کامپ ی تالیج یاطالعات د  افتیقطعه در نی ا فهیوظ
 .است شگریآن در صفحه نما شیو نما ی ک یگراف ریتصاو 

 

 (Monitor)  توریمان 2#- 8

 گنالیس است که ونی زیمانند صفحه تلو  شگریدستگاه نما کی  توریمان
  ی م  شی صفحه نما یو آن را رو ریشما را تفس انهیرا کی کارت گراف ی خروج
 .دهد
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 computer) وتریکامپ ینرم افزار  یاجزا 3#
software) 

 یافزار ها مجموعه ا نرم .دیآ ی به حساب م  وتریاز کامپ  ی بخش  زیافزار ن نرم
را   انهیرا پردازنده هستند که انهیقابل خواندن توسط را یاز دستورالعمل ها

دستورالعمل ها   نیواقع ا در .کنند ی م  تیهدا  ی خاص ات یبه انجام عمل
 .شوند ی توسط سخت افزار اجرا م
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 به است که یدر حوزه نرم افزار  انهیرا یاز بخش ها ی ک ی (Driver) وریدرا
 .کند ی عمل م انهیعامل را ستمیسخت افزار و س نیرابط ب کیعنوان 

 یان یپا سخن

  وجود مختلف سبب شده است تا یدر حوزه ها  وتریفراوان کامپ یکاربردها
 یبا اجزا یی آشنا نیبنابرا شود؛ لیتبد  ی از ملزومات زندگ  ی کیها به  انهیرا

از لطف   ی خال ن،یماش نی و نقش هر کدام از قطعات ا وتریگوناگون کامپ
 واقع شده باشد.  دیشما مف  یمطالب برا نیکه ا میدوار یام .ستین


