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ریزیبرنامهبلقاوباشدمیحافظهدارایکهاستالکترونیکیدستگاهیکامپیوتر•
.داردباالسرعتودقتبارامحاسباتیوریاضیعملیاتانجامامکانهمچنین.است

یکبهنرسیدبرایویژه،روشوقانونبراساسکهاستاجزاءازایمجموعهسیستم•
.کنندمیکارهمباشده،تعیینپیشازهدف

هرکهدارنددوجواجزاییسیستمایندر.استسیستمیکازاینمونهخودکامپیوتر•
.دباشمیاجزااینکارحاصلکامپیوترعملکردودهندمیانجامکاریکدام

تعریف سیستم کامپیوتر



(mainframe)بزرگکامپیوترهای

ازمانهایسدرمعموالوبرخوردارندباالییقدرتوسرعتازکامپیوترهااین•
کامپیوترهااینازایدسته.شوندمیاستفادهسنگینمحاسباتبرایوبزرگ

(supercomputer)ابرکامپیوتربههستندمحاسباتیباالیبسیارتواندارایکه
.موسومند

(minicomputer)کوچککامپیوترهای

باتیمحاستوانکهشدندبازارواردکوچککامپیوترهای1950دههاواخردر•
.گرفتندمیقراراستفادهموردکوچکترسازمانهایتوسطوداشتندکمتری

(microcomputer)ریزکامپیوتر

وپایینقیمتباشخصیکامپیوترهاییاریزکامپیوترها1980دههآغازدر•
قرارعادیافرادومردماستقبالموردوشدندبازارواردکوچکبسیارحجم

.گرفتند

انواع کامپیوتر



،اصليقطعاتجملهازسيستمقطعاتبيشترقرارگيريمحفظه:(Case)کامپیوترجعبه•
.باشدميسيستمبرقتغذيهمنبعمادربرد،كارتها،

امیتمانجاممسئوليتوبودهکامپيوتر"مغز"منزلههب:(CPU)مرکزیپردازشواحد•
.داردبرعهدهرا(مستقيمغيريايمقمست)عمليات

ایدبهاحافظهاینسرعت.کندمیفراهمرااطالعاتسازیذخیرهامکان:اصلیحافظه•
ارتباطنددرپردازندهبامستقیماًکهچراباشدباال
•RAM(RandoM-Access Memory):ذخیرهمنظوربه،حافظهنوعایناز

.شودمیفادهاستآنهاستباکارحالدرکامپیوترکهاطالعاتیموقتسازی

ساختار عمومی یک کامپیوتر شخصی



•ROM(Read Only Memory):سازیذخیرهبرایآنازکهدائمحافظهیک
.شودمیاستفادهکامپیوتردرمهمواصلیاطالعات

•BIOS(Basic Input/Output System):حافظهنوعیکROM،اطالعاتازکه
.شودمیاستفادهسیستماندازیراهبارهردرآن

•MotherBoard:ها،حافظه)کامپیوترمختلفقطعاتکهاستمحلیاصلیبرد
طریقازوشوندمیمتصلآنبه(...وخروجیوورودیهایدستگاهپردازنده،
.کنندمیبرقرارارتباطهمباآندرموجود(هاگذرگاه)مسیرهای

Power)تغذیهمنبع• Supply):وامینتمسئولکهاستالکتریکیدستگاهیک
.استکامپیوتردرنیازموردالکتریکیجریانتنظیم

ساختار عمومی یک کامپیوتر شخصی



Hard)دیسکهارد• Disk):العاتاطنگهداریبرایآنازکهدائموباالظرفیتباحافظهیک
.شودمیاستفادهپایدارصورتبههابرنامه

Sound)صداکارت• Card):آنالوگهایسیگنالتبدیلطریقازصوتپخشوضبطمسئول
کامپیوترصدایودبهبسببکارتاینمشخصاتبودنباال.استبرعکسودیجیتالبهصوتی

.شودمی

Graphic)گرافیککارت• Cards):کهایگونهبهکامپیوتردرموجوداطالعاتتبدیلمسئول
باشد،ربیشتآنیحافظهوقطعهاینقدرتچههر.باشدداشتهرامانیتوررویبرنمایشقابلیت
.شودمیدادهنمایشبهتریتصویر

ساختار عمومی یک کامپیوتر شخصی



Caseجعبه سیستم 

، منبلع محفظه قرارگيري بيشتر قطعات سيستم از جمله قطعات اصللي، كارتهلا، ملادربرد
.تغذيه برق سيستم مي باشد

منبع تغذیه

قاب پورت های 
مادربورد

قاب خروجی 
کارتهای گسترش

قاب جلوی کیس

قفسه درایوها

اتصاالت قاب 
جلویی کیس

پایه فن اضافی
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Motherboard یا برد اصلی
ووديورهايدستگاهپردازنده،ها،حافظه)كامپيوترمختلفقطعاتكهاستمحلياصليبرد•

همباآندرموجود(هاگذرگاه)مسيرهايطريقازوشوندميمتصلآنبه(...وخروجي
.كنندميبرقرارارتباط





Motherboard یا برد اصلی
اتصال قطعات داخل كيس به مادربورد

...(تراشه هاي اصلي مادربورد)طريق لحيم از ◦
..(مانند پردازنده، كمک پردازنده، حافظه رام و)اتصال در سوكتهاي خاص مادربورد◦
....(كارت صدا، گرافيک ، مودم و)نصب كارت در اسالتهاي موسوم به شکاف توسعه ◦
...(و هارد وCD DVDفالپي ، )اتصال از طريق كابل ◦

 ارتباط اجزاي مختلف براي تبادل داده از طريق گذرگاه ها(Bus)
بيتي اند كه داده ها در طول آن حركت و در اختيار 64بردهاي جديد داراي گذرگاه داده اي : گذرگاه داده ◦

.سرعت و عرض گذرگاه داده تاثير مستقيمي بر عملکرد، پردازنده دارد. پردازنده گذاشته مي شوند 
.نشاني داده منتقل مي شود: گذرگاه آدرس ◦
.داده هاي كنترلي منتقل مي شوند: گذرگاه كنترلي◦



Motherboard یا برد اصلی
 مگاهرتز4077بيتي و با سرعت 8اولين گذرگاه كامپيوترهاي شخصي
 گذرگاه 1982در سال ،ISA مگابايت در هر ثانيه16مگاهرتز و يا 8بيتي و با سرعت 16به صورت
 و سپس گذرگاه هاي توسعه يافتهEISA وVL-bus بيتي ارائه شدند32به صورت
 شركت اينتل، گذرگاه 1990در سالPCI32 مگاهرتز را معرفي نمود33بيتي و داراي سرعت
 بيتي شدند64مگاهرتز و 66در ادامه با اعمال تغييرات سرعت به
 دهمگاهرتز يا ارسال داده در يک گيگابايت در ثانيه رسي133اخيراً هم سرعت گذرگاه فوق تغيير و به
 اسالت شركت اينتل براي ارسال تصاوير ويديويي و نمايش بازي هاي كامپيوتري به1996در سال

مگاهرتز معرفي شد چون بر 66بيتي، AGP32نياز داشت كه گذرگاه PCIهايي با بازدهي بيشتر از 
رعت باالتر روي گذرگاه دستگاه ديگري وجود ندارد پس اين گذرگاه اشتراكي نيست به همين دليل س

وجود دارد كه PCIنسبت به AGPالبته داليل ديگري هم براي باالتر بودن سرعت .) خواهد بود
(بحثي تخصصي است و در مباحث اين درس نمي گنجد



Motherboard یا برد اصلی
 واسطIDE يوتر استبه كامپ....(مانند فالپي درايو، هارد درايو و)روشي استاندارد براي اتصال يک دستگاه ذخيره سازي

 دستگاه هايIDEاز يک كابل ريبوني براي ارتباط با يکديگر استفاده مي كنند.
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CPUواحد پردازش مرکزی 

هر . رعهده داردرا ب( يم يا غير مستقيم قمست) بوده و مسئوليت انجام تمامی عمليات کامپيوتر"مغز"منزله ه ب
ه شده در نوع ريزپردازنده استفاد. است "ريز پردازنده "چيزی را که کامپيوتر انجام می دهد با توجه به وجود 

.عمليات يکسانی را انجام خواهند دادتواند متفاوت باشد ولی تمام آنهايک کامپيوتر می

 قدرت پردازش يک کامپيوتر بستگی به سرعت پردازشCPUدارد و بر حسب مگاهرتز نشان داده می شود.
 با توجه به انجام دستورالعمل های زياد در زمان کوتاه درCPU گرمای زيادی توليد می شود که بهFan  نياز

دارد
 را می پذيرد و در نتيجه ی اين پردازش اين دستورالعمل ها، حکم 1و 0اين قطعه دستورالعمل های به شکل

.هايی را برای ساير اجزاء سخت افزاری ارسال می کند
 پس ميانCPU و ساير اجزاء راه هايی وجود دارد که به گذرگاه(Bus)مشهورند
 به محل های ورود و خروجCPU درگاه يا ،Portگفته می شود.
 هرCPUدارای چندين درگاه است و هر درگاه يک شماره منحصر به فرد دارد که با آن شناخته می شود.
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CPUاجزای تشکیل دهنده 

کارهای محاسبه ای، مقايسه ای و منطقی : (ALU)واحد محاسبه و منطق -1

دی ، که کنترل و نظارت بر کليه فرآيندهايی که در حين انجام عمليات ورو CPUبخشی از ( : CU)واحد کنترل -2
.پردازش ،ذخيره سازی، خروجی و انتقال صورت می گيرد توسط اين واحد انجام می شود

.  محل هايی برای نگهداری موقت دستورالعمل ها و داده های رسيده می باشند: ثبات ها-3
.به داده های درون اين ثباتها بسيار زياد استCPUسرعت دسترسی 
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Cacheحافظه 

 کش، حافظه ی سریع و موقتی است که بین پردازنده و حافظهRAMقرار دارد.
ط داده ها در یک بخش کوچک و سریع حافظه قرار بگیرند، زمان متوس/اگر بخشهای فعال یک برنامه

.که منجر به کاهش زمان اجرای برنامه ها می شود. دستیابی به حافظه کاهش می یابد
 این حافظه کوچک و سریع حافظه نهان(Cache)نامیده می شود.
 ،در سلسله مراتب حافظهCache سریعترین عضو است و سرعت آن با سرعت عملکردCPU برابری

.می کند
 هنگامی کهCPUندقصد دسترسی به بخش خاصی از حافظه را دارد، ابتدا حافظه نهان را بررسی می ک.
 اگر کلمه مورد نظر درCacheبود، آن را از این حافظه سریع می خواند
 اگر کلمه مورد نظر درCacheنبود، به حافظه اصلی رجوع می شود تا آن را بخواند
 اندازهCacheولی به هر حال . محدود بوده و سعی می شود که ظرفیت فوق حدالمقدور زیاد باشد

.اندازه آن نسبت به رسانه های ذخیره سازی دیگر بسیار کم است



:تكامل خانواده ميكروپروسسورهاي اينتل  مراحل 

نام
تاریخ ساخت

ترانزیستور

سرعت

چند بیتی

چند میلیون 
محاسبه در 

ثانیه

سلرون
پنتیوم
زنون
ایتانیوم
بعضی از 
پروسسورهای 
ساخت اینتل
می باشند


