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كارگاه سيستم عامل



مفهوم نرم افزار و سخت افزار

افزارنرم 

 مي اميدهن برنامه يك ، دهد مي سوق شده تعيين كارهاي انجام براي را كامپيوتر كه هايي دستورالعمل از اي مجموعه
 كامپيوتر طتوس و شده ترجمه ماشين زبان به ، شده ريزي برنامه كامپيوتر زبان به افزار نرم هاي دستورالعمل .شود
  .شوند مي اجرا
:كرد بندي طبقه دسته دو به توان مي را افزار نرم

 نرم افزارسيستم
نرم افزار كاربردي



افزار نرم سيستم

 يك اجراي براي بستر يك اين .كند مي كار كامپيوتر افزاري سخت هاي دستگاه روي بر مستقيماً سيستم افزار نرم
  .كند مي پشتيباني را كاربر عملكرد اين .كند مي فراهم برنامه

 غيره و نتاشمكي اپل و يونيكس ، لينوكس ، ويندوز مانند هايي عامل سيستم شامل سيستم افزار نرم از هايي نمونه
.است



كاربردي افزار نرم

.است شده طراحي كار چند يا يك انجام براي كاربران از مندي بهره براي كاربردي افزار نرم يك

Microsoft شامل كاربردي افزارهاي نرم از هايي نمونه  Word، Excel، PowerPoint، Oracle 
.غيره و



  .تفاوت بين نرم افزار و سخت افزار در زير طبقه بندي شده است
سخت افزارنرم افزارشماره

١
اين مجموعه برنامه هايي است كه سيستم سخت افزاري 

.كامپيوتر را قابل استفاده مي كنند
.اين شامل اجزاي فيزيكي سيستم كامپيوتر است

٢
اين شامل اعداد ، حروف ، نمادهاي الفبايي ، شناسه ها ، 

.كلمات كليدي و غيره است
ها ، ديودها ، ثبات ها ، كريستال ها ،  ICاز اجزاي الكترونيكي مانند 

.و غيره تشكيل شده است

٣
نامه محصوالت نرم افزاري با افزودن ويژگي هاي جديد به بر

.وندهاي موجود براي پشتيباني از سخت افزار تبديل مي ش
تواند در طراحي سخت افزار مبتني بر تصميمات معماري است تا ب

.طيف وسيعي از شرايط و زمان محيطي كار كند

٤
رنامه نويسي اين بسته به نوع كامپيوتر و توابع داخلي و زبان ب

.آن متفاوت خواهد بود
.است بيشتر براي انواع سيستم هاي كامپيوتر اي ساخته شده

٥
راحي و توسط برنامه نويسان باتجربه و با زبان سطح باال ط

.ساخته شده است
تگاه را اين سخت افزار مي تواند فقط زبان سطح پايين يا زبان دس

درك كند

٦  
،  BASIC  ،COBOLاين زبان به هر زبان سطح باال مانند 

C  ،C ++  ،JAVA و غيره نمايش داده مي شود.
كار مي كن ٠و  ١سخت افزار فقط روي كدهاي باينري 

  
٧

ي ، اين نرم افزار به عنوان سيستم عامل ، برنامه هاي كاربرد
.شود پردازنده زبان ، نرم افزار كاربردي و غيره طبقه بندي مي

اين سخت افزار از دستگاه هاي ورودي ، دستگاه هاي خروجي ، 
.حافظه و غيره تشكيل شده است



:افزار سخت
 دستگاه از وتركامپي افزار سخت .شود مي اطالق كامپيوتر سازنده مكانيكي دستگاه به افزار سخت اصطالح

 و ورودي ، ردعملك كنترل براي آنها از توانيم مي ما كه است شده تشكيل پيوسته بهم الكترونيكي هاي
 .كنيم استفاده كامپيوتر خروجي

.غيره و سخت ديسك ، ماوس ، كليد صفحه ، CPU از عبارتند افزار سخت از هايي نمونه



:افزاري سخت قطعات
 ضروري ها قسمت از برخي .كنند مي كار هم با كه است مؤلفه چندين از اي مجموعه كامپيوتر افزار سخت
.دارند شده اضافه مزاياي ديگر برخي و است

 شده ساخته جانبي لوازم و CPU از است شده داده نشان زير تصوير در كه همانطور كامپيوتر افزار سخت 
.است



Motherboard مادربرد

.شود مي متصل آن به ديگر قطعات همه كه است اصلي برد همان قعطه اين زير است كامپيوتر مهم جزء يك مادربرد

 يسك از خارج كه است پورتهايي داراي مادربرد .دارد ارتباط اجزاي ساير با كه است ظرافت با مدار يك مادربرد 
.كنيد وصل را كيبورد يا موس يك يا كنيد وصل را مانيتور ، توانيد مي بنابراين ، است كامپيوتر

 جانبي ملواز هاي پورت تمايل صورت در توانيد مي بنابراين ، است شكافهايي داراي همچنين كامپيوتر مادربرد
 نيز را يستمس زمان مانند پايين سطح اطالعات ، كامپيوتر بودن خاموش هنگام همچنين مادربرد .كنيد اضافه را ديگري
.كند مي ذخيره





Power Supplyمنبع تغذيه 

 مادربرد به معموالً دستگاه اين .دهد مي برق كامپيوتر اجزاي ساير به پيداست هم آن اسم از كه تغذيه منبع
 )تاپ لپ وير بر( داخلي باتري يك به تغذيه منبع .كند تأمين را ديگر هاي قسمت برق تا شود مي متصل

.شود مي متصل )ميزي رو كامپيوتر روي( پريز يك يا





پردازش مركزي واحد   CPU

CPU ، انجام را سيستم يك نياز مورد محاسبات ، شود مي ياد آن از كامپيوتر مغز عنوان به بعضاً كه       
  .باشد متفاوت سرعت در تواند مي و دهد مي

 اشم كامپيوتر كه است دليل همين به ، شود مي گرما ايجاد باعث دهد مي انجام CPU يك كه كارهايي
 با فيلم ويرايش مانند سنگين كارهاي برايCPUقدرتمند پردازنده يك .است كيس داخل در فن داراي
.است ضروري پيچيده نويسي برنامه يا باال كيفيت





RAMحافظه با دسترسي تصادفي 

RAM پنجره كه زمان هر .است موقت حافظه Microsoft Word در را آن شما كامپيوتر ، كرديد باز را  
RAM شود مي آزاد رم ، بنديد مي را پنجره وقتي و دهد مي قرار.

 همين به .رود مي بين از آن محتويات ، دستگاه شدن خاموش صورت در ، است فرار RAM كه آنجا از 
.دهيد مي دست از را خود Word سند ، باشيد نكرده ذخيره را فايل اگر كه است دليل

.نيدك اجرا همزمان طور به توانيد مي را بيشتري هاي برنامه ، باشيد داشته بيشتري رم هرچه:نكته





SSDجامددرايو حالت HDDسختدرايو ديسك 

 .دارد نياز ها داده دائمي ذخيره براي مكاني به شما كامپيوتر ، است موقت حافظه RAM كه آنجا از

 يسكد روي را ها داده فيزيكي صورت به كه بازو يك با هم روي ديسك چندين شامل قديمي ديسك هارد
 و رعتس كندي مشكل جديد نسل ارائه با ولي .هستند كند ها ديسك هارد اين ، حال اين با .نويسند مي

.است شده رفع ضربه و تكان علت به ديسك هارد خرابي

.دارد شما سيستم سرعت در زيادي بسيار تاثير قديمي هاي هارد با ssd هارد كردن جايگزين:نكته





Video Cardگرافيككارت 

  .است نمايشگر يك به تصاوير خروجي پردازش براي اختصاصي واحد يك گرافيك كارت

 يكيگراف كارهاي پردازش براي .دارند را خود اختصاصي رم كاركردها اين انجام براي ويدئويي كارتهاي
 طراحي ايافزاه نرم اجراي يا ويدئويي هاي فايل ويرايش ، ويزيت كارت يك طراحي مانند سنگين، بسيار

كامپيوتري هاي بازي يا

 RAM افظهح سيستم وقتي كه ، است )داخلي(يكپارچه گرافيك ، گرافيك كارت براي جايگزين گزينه
 در يژهو به يكپارچه هاي گرافيك معموالً  .دهد مي رخ ، آورد مي دست به گرافيك پردازش براي را معمولي

 و تاس كافي عادي محاسبات در استفاده براي يكپارچه گرافيك .شوند مي وصل CPU به ها تاپ لپ
.كند نمي ارك باال گرافيك هاي بازي يا سنگين ويرايش كارهاي براي اما ، است اختصاصي كارت از ارزانتر





DVD RWنوريدرايوهاي 

 خواندن ايبر نوري درايو يك هنوز ها كامپيوتر از بسياري ، است رايج گذشته از كمتر اگرچه نوري درايو
 دادن قرار ، فيلم تماشاي يا موسيقي به دادن گوش براي توانند مي كه .دارند دي وي دي و دي سي

 نرم تربيش امروزه كه آنجايي از .شوند استفاده ديسك از افزار نرم نصب يا خالي ديسك روي اطالعات
 نوري سكدي فاقد جديد هاي تاپ ،لپ شوند مي نصب اينترنت طريق از ديسك از استفاده جاي به افزارها
.هستنند





Input and Output Devicesخروجيدستگاه هاي ورودي و 

 آن از ارجخ يا داخل به اطالعات ارسال براي را مختلفي هاي دستگاه توانيد مي ، خود كامپيوتر به بسته
 صفحه ، )تاپ لپ در لمسي صفحه( آن جايگزين يا موش شامل مشترك ورودي دستگاههاي .كنيد متصل
  .هستند بلندگو و چاپگر ، مانيتور از متشكل خروجي هاي دستگاه كه حالي در ، هستند كم وب و كليد

 بين ها داده انتقال براي توانيد مي نيز SD هاي كارت و ها مموري فلش مانند حمل قابل هاي رسانه از
.كرد استفاده ها كامپيوتر






