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  :ها انواع رايانه

 .شود ها براي سنجش ميزان آلودگي هوا استفاده مي از اين رايانه. ها، آنالوگ است نهدي اين راياوور: آنالوگ هاي رايانه -1

  .ها، ديجيتال است ورودي اين رايانه: هاي ديجيتال رايانه -2
  .هاي آنالوگ و ديجيتال هستند هاي هواشناسي كه تركيبي از رايانه  مثل رايانه.ها ديجيتال است ها آنالوگ و خروجي آن معموالً ورودي آن: هاي پيوندي  رايانه -3

   :تعريف سخت افزار
  .شود هاي الكترونيكي و الكترومكانيكي سخت افزار گفته مي كي و قابل لمس اعم از قسمتي تجهيزات فيزي به كليه

   : رايانهواحدهاي اصلي 
  .دكن  تبديل مي رايانهاطالعات را از كاربر گرفته و به زبان قابل فهم براي :  واحد ورودي-1
  .كند  انسان تبديل مي براي قابل فهم است را به اطالعات قابل فهم رايانهاطالعاتي كه فقط براي :  واحد خروجي-2
 ي طورمستقيم با حافظـه   بهCPU. شود ها در آن انجام مي طوري كه عمليات مربوط به ذخيره و بازيابي داده     ها به   داري داده   محلي است براي نگه    : واحد حافظه  -3

  .ي ارتباط دارداصل
  .شود  محسوب مي رايانه الكترونيكي است و مغز ي ها قطعه شامل ميليون: CPU،  واحد پردازش مركزي-4
ها برحسب     سرعت پردازنده  :نكتهMIPS      هرچه سرعت . باشد   يعني ميليون دستورالعمل در ثانيه مي CPU هـا بـاالتر      تـر باشـد، سـرعت پـردازش داده           بيش
  .رود مي

   :CPUلي هاي اص قسمت
  .رود كار مي اي به مقايسه و عمليات منطقي، )مثل جمع، تفريق، ضرب و تقسيم(براي اجراي عمليات محاسباتي : (ALU) واحد محاسبه و منطق -1
  . را برعهده دارد رايانه و هدايت واحدهاي اصليچنين هماهنگي  ساير واحدها، همنظارت بر عملكرد: (CU) واحد كنترل -2
   (Registers)ها   ثبات-3

 تجزيه و تحليل و اجراي دستورات در  :نكتهCPUي  بر عهده ALUباشد  مي.  
  :تعريف رجيستر يا ثبات

 بـه ايـن نـوع حافظـه در مقايـسه بـا           CPUسرعت دسترسي   . گيرند   موقتاً در آن قرار مي     CPUهاي در حال پردازش       ها و آدرس     كه داده   است اي موقت   حافظه
  . استتر هاي اصلي بيش حافظه

   : پيدايش رايانهي تاريخچه
  . جمع و تفريق بود اولين ماشين حساب مكانيكي كه توسط پاسكال ساخته شده، قادر به انجام عمل-1
  .داد  عمليات ضرب و تقسيم را نيز انجام مي،نيتز عالوه بر جمع و تفريق  ماشين حساب اليب-2
  . ماشين تفاضلي را ابداع كرد،ها اي  چند جملهي ه براي محاسبه است كجبابي  متعلق به چارلز رايانهلم  لقب پدر ع-3
  . الكترونيكي انياك نام داشت رايانه اولين -4
  .بود) متشكل از صفر و يك(هاي نسل اول زبان ماشين  رايانهنويسي   زبان برنامه-5
هـاي نـسل     رايانه. دار مجتمع، نسل چهارم با تراشه ريز پردازنده ساخته شدند          يا م  IC، نسل دوم با ترانزيستور، نسل سوم با         هاي نسل اول با المپ خالء      رايانه -6

  .كنند  انسان عمل مي عصبي و مغزهاي هاي نسل ششم براساس شبكه برند و رايانه  از تكنولوژي هوش مصنوعي بهره ميپنجم
  .هاي سطح باال در نسل سوم پديد آمد  در نسل دوم و زبان زبان اسمبلي-7
  .ندها توليد شد رايانهاي شخصي در نسل چهارم ه رايانه -8
9- IBM 370بزرگ  ي ها رايانه از  نوعي (Main Frame)است .  

 كليات و مفاهيم اوليه:فصل       1
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 فصل اول
  »مباني رايانه« كامپيوترجامع هنرستان   كليات و مفاهيم اوليه

 شنگي آموزكانون فره

10- IBM 360هاي نسل سوم است  يكي از رايانه.  
  
  
    را نام ببريد؟ CPU هاي اصلي قسمت -1
     ؟ثبات را تعريف كنيد   -2
 
  

  .رود كار مي اي به مقايسهو عمليات منطقي ، )مثل جمع، تفريق، ضرب و تقسيم(ات محاسباتي براي اجراي عملي: (ALU)واحد محاسبه و منطق  -1
  .را برعهده دارد رايانه چنين هماهنگي و هدايت واحدهاي اصلي نظارت بر عملكرد ساير واحدها، هم: (CU)واحد كنترل 

   (Registers)ها  ثبات
 

 به اين نوع حافظه در مقايـسه بـا   CPUسرعت دسترسي . گيرند  موقتاً در آن قرار ميCPUهاي در حال پردازش  ها و آدرس  كه دادهاست موقت اي  حافظه-2
  .تر است هاي اصلي بيش حافظه

  
  

 »88سراسري «   شامل كدام يك از اجزاء زير است؟  CPUهاي اصلي   بخش -1
1 (CU, Memory, ALU  2 (CU, ALU  3 (CU, ALU, Cache  4 (Registers, CU, ALU  

   كند، چيست؟   اي كه دانش آموز هنگام اعالم نتايج كنكور مشاهده مي  رتبه -2
1 (Data  2 (Information  3 (Process  4 (Logic  

    : ي موارد زير صحيح است به جز  همه -3
  .ستريزي است كه از اجزاي الكترونيكي و الكترومكانيكي تشكيل شده ا رايانه، ماشيني قابل برنامه) 1
  .عمليات پردازش رايانه به دو شكل منطقي و محاسباتي است) 2
  .دهد شود انجام مي هايي كه توسط انسان به آن داده مي رايانه، ماشيني هوشمند است كه كارها را براساس دستورالعمل) 3
  .ها الزامي است وجود حافظه در تمام رايانه) 4

    ود؟ ش تفاده  مياي اس بيني اوضاع جوي از چه رايانه براي پيش -4
  ها ريز رايانه) 4  هاي كوچك رايانه) 3  هاي بزرگ رايانه) 2  ها ابر رايانه) 1

    باشد؟  ي زير صحيح مي  كدام گزينه -5
  .هاي آنالوگ نسبت به ديجيتال از دقت باالتري برخوردارند رايانه) 1
  .روند كار مي هاي ديجيتال براي سنجش ميزان آلودگي هوا به رايانه) 2
  .شان، آنالوگ است شان معموالً ديجيتال و خروجي هاي پيوندي، ورودي نهرايا) 3
  .باشند روند از نوع پيوندي مي كار مي هايي كه امروزه براي هواشناسي به رايانه) 4

    باشد؟  ي كدام بخش مي عمل هماهنگي و هدايت واحدهاي اصلي رايانه بر عهده  -6
1 (Register  2 (CU  3 (ALU  4 (Memory  

    هاي داده شده درست است؟    ت مقايسه در گزينه كدام حال -7
    ي اصلي  به حافظهCPU سرعت دسترسي < به ثبات CPUسرعت دسترسي ) 1
   اصليي  به حافظهCPU سرعت دسترسي > به ثبات CPUسرعت دسترسي ) 2
  . اصلي استي  به حافظهCPU به ثبات برابر با سرعت دسترسي CPUسرعت دسترسي ) 3
  . اصلي استي  به حافظهCPU به ثبات دو برابر سرعت دسترسي CPUسرعت دسترسي ) 4

    ها است؟ ترين مشخصات كدام نسل رايانه  استفاده از ريزپردازنده از مهم -8
  نسل اول ) 4  نسل دوم ) 3  نسل سوم ) 2  نسل چهارم ) 1

هـاي اصـلي از    و ظرفيـت حافظـه  .   . .هـاي جـانبي    ز حافظـه ي اصـلي ا  دارد، سرعت حافظـه . . . ها ارتباط   مركزي با سرعت پردازش داده      ي  سرعت پردازنده  -9
    ) از راست به چپ  . ( است. .  .  هاي جانبي   حافظه

  تر تر ـ كم غيرمستقيم ـ بيش) 2    تر تر ـ بيش غيرمستقيم ـ كم) 1
  تر تر ـ بيش مستقيم ـ كم) 4    تر تر ـ كم مستقيم ـ بيش) 3

نيتـز آن را سـاخت ماشـيني بـود كـه              كـه اليـب   . . . پاسكال ساخته شد و ماشين       توسط بلز . . . ستين ماشين   معرفي شده است، نخ   . . . چارلز بابيج به عنوان      -10
    ) از راست به چپ. (  توانست اعمال جمع و تفريق، ضرب و تقسيم را انجام دهد   مي

  كننده ـ محاسب مخترع رايانه ـ جمع) 2    كننده ـ محاسب پدر رايانه ـ جمع) 1
  مخترع رايانه ـ محاسب ـ جمع كننده) 4    كننده اسب ـ جمعپدر رايانه ـ مح) 3

     است؟نادرستهاي زير   يك از گزينه كدام -11
  .ي الكترونيكي، انياك نام داشت اولين رايانه) 2  .گيرد ها صورت مي توسط ابر رايانههاي فضايي  عمليات هدايت سفينه) 1
  . استPersonal Digital Analog مخفف عبارت PDA) 4  .در ساخت انياك از تكنولوژي المپ خالء استفاده شده است) 3

 االت تشريحيوس

 هاي فصل اولتست

 هاي سواالت تشريحيپاسخ
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  :هاي عددنويسي سيستم

   مجموعه ارقام اصلي{8,9,....,0,1,2}                       )دسيمال(ي ه دهد-1
   مجموعه ارقام اصلي{0,1}                                              )باينري(يي و دود-2

,0,1,2}                       )تايي هشت( اكتال -3    مجموعه ارقام اصلي{6,7,....
   مجموعه ارقام اصلي{A,B,C,D,E,F,8,9,...,0,1,2}        )تايي شانزده( هگزا دسيمال -4

  :ارزش مطلق و ارزش مكاني ارقام
  .ارزش مطلق به خود رقم و ارزش مكاني به محل قرارگرفتن آن رقم بستگي دارد

 ادامـه   ،تـر باشـد      بزرگ xتقسيم را تا زماني كه خارج قسمت از         . شود   استفاده مي  x از روش تقسيمات متوالي بر       :xاي   به مبن  10براي تبديل هر عدد از مبناي       
  .نويسيم ها را از انتها به ابتدا مي سپس آخرين خارج قسمت و باقيمانده و دهيم مي

  )ضرب هر رقم در ارزش مكاني آن رقم مجموع حاصل. (شود يهاي تواندار استفاده م  از روش ضرب:10 به مبناي xبراي تبديل هر عدد از مبناي 
هاي يك را با هم  هاي صفر را حذف و وزن رقم وزن رقم و از سمت راست قرار داده، ها 1 و   0 وزن يا ارزش مكان ارقام باينري را روي          :10 به   2 مبنايتبديل  

  .كنيم جمع مي
   چيست؟110011 معادل دهدهي عدد باينري :مثال

2 10(11 11) 32 16 2 1 (51)       
ها منهاي يك  به توان تعداد بيت2است با   پر شده باشد، معادل دهدهي آن برابر1هاي عدد دودويي با رقم  اگر تمام بيت: نكته.  

   چيست؟10 در مبناي (11111111)2 عدد :مثال
8

2 10(11111111) 2 1 (255)    
  

  .مبري  مي421 بيت را به وزن 3 بيت جدا كرده و هر 3 بيت 3مت راست  از س:تبديل اعداد باينري به اكتال
  .بريم  مي8421 رقم را به وزن 4 رقم جدا كرده و هر 4 رقم 4 از سمت راست :دسيمال  به هگزا اعداد باينريتبديل

  .يسيمون  مي421 با وزن  رقم باينري3براي هر رقم اكتال : تبديل اعداد اكتال به باينري
  .نويسيم  مي8421 رقم باينري با وزن 4دسيمال،  براي هر رقم هگزا: داد هگزادسيمال به باينري اعتبديل

8ابتدا . كنيم  استفاده مي2 از مبناي واسط :تبديل اعداد اكتال به هگزادسيمال 2 2 و سپس 16.  
16ابتدا . شود  استفاده مي2ز مبناي واسط ا: ديل اعداد هگزادسيمال به اكتالبت 2 2 و سپس 8.  
استفاده كرد2توان از مبناي واسط   و بالعكس مي10دسيمال به مبناي   براي تبديل اعداد اكتال و هگزا:نكته .  

0: جمع اعداد باينري 0 0 0 1 1 1 1 10 1 1 1 11          
  .افزاييم نويسيم و يك واحد به ستون بعد مي  حاصل را در همان ستون مي، كرده8آن را منهاي ، باشد7تر از   دو رقم بيش اگر حاصل جمع:د اكتالجمع اعدا

د به ستون  كرده حاصل را در همان ستون نوشته يك واح16 آن را منهاي ،تر باشد  بيش15ل جمع دو رقم هگزادسيمال از ص اگر حا:جمع اعداد هگزادسيمال
  .افزاييم بعد مي

  :تفريق اعداد باينري
0 )با يك رقم قرضي( 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1         

  ها  هاي نمايش اعداد و كدگذاري داده سيستم       :فصل 2



  
  
 
  

  
  

 
 

 

 فصل دوم
هاي نمايش اعداد و كدگذاري  سيستم
  ها داده

 

11 

  »مباني رايانه« كامپيوترجامع هنرستان 
 نگي آموزشكانون فره

 واحد به رقم سمت راست 16در هگزادسيمال و  واحد 8 در اكتال .شود  به ازاي هر واحد كه از رقم بعدي قرض گرفته مي: و هگزادسيماللتفريق اعداد اكتا
  .كنيم اضافه مي
  .شوند عددي تقسيم مي/ا به دو نوع كدهاي عددي و كدهاي حرفي كده:انواع كد

  GRAY -3         3- مازاد-BCD   2-1:انواع كدهاي عددي عبارتند از 
  ASCII              2- Unicode -1: عددي عبارتند از/انواع كدهاي حرفي

 طبيعي BCD يا NBCD باشد آن را 8421 اگر ارزش اين چهار رقم .شود يتي در نظر گرفته مي يك عدد دودويي چهارببراي هر رقم دهدهي: BCDكد 
  .نامند مي

  .دهند  نمايش ميNBCD واحد اضافه كرده و سپس به صورت 3در اين روش به هر رقم : (EXCESS -3) 3-كد مازاد
براي تبـديل يـك     . نامند  اين نوع كدها را انعكاسي مي     . با هم اختالف دارند    داراي اين خاصيت است كه هر كد با كد قبلي و بعدي فقط در يك بيت                  :كدگري

اگـر برابـر    . كنـيم    با هم مقايـسه مـي       را دو به دو     نوشته و سپس از سمت چپ اولين رقم را نوشته، سپس ارقام            NBCD  آن را به صورت    رقم به كدگري ابتدا   
  .نويسيم  مي را صفر و در غير اين صورت يك،ندبود

  :(ASCII)كد اسكي 
72توان    ميآن  با   128    82 اسـت و حـداكثر        بيتـي  8 توسـعه يافتـه      كـد اسـكي   . شود  هاي شخصي استفاده مي    رايانه در   . نشانه را كدگذاري كرد 256 

 0 كد بعدي براي حروف كوچك و بزرگ انگليـسي، ارقـام   96ترلي،  ارتباطي و كن براي كاراكترهاي)31 تا   0 (يه كد اول  32 .تواند كدگذاري كند    كاراكتر مي 
براي منظورهاي خاصي مثل تعريف حروف الفباي كـشورهاي مختلـف در   ) 255 تا 128يعني از (تاي دوم 128گذاري در نظر گرفته شده و   و عالئم نقطه 9تا  

  .نظر گرفته شده است
Unicode:  

 المللـي  اين روش به استانداردي بين. كند ي ميرتمام حروف و نمادهاي كشورهاي مختلف را كدگذا  . تلف است  كد مخ  65536 بيتي است و قادر به توليد        16
  .براي برآوردن نيازهاي مربوط به تبادل اطالعات چند زبانه تبديل شده است

  
  
   

    چيست؟ Octal در مبناي  H(3ADF)معادل    -1

   ؟اي دارد عدد جديد با عدد قديم چه رابطه     جا كنيم،   در يك عدد شش رقمي، اگر رقم اول را با رقم سوم جابه     -2

    a=  رقم اول قديم – رقم سوم قديم :توجه
8حاصل جمع عبارت    -3 8(753) (615)   چه عددي است؟ 16  در مبناي    

    چيست؟ (111111)2 و (100101)2حاصل جمع اعداد    -4

  
 
  
  .بريم  و سپس به مبناي مربوطه مي2، ابتدا عدد را به مبناي 8 به 16 براي تبديل عدد مبناي -1

2

8 4 2 1

3 0 0 1 1

(0011101011011111)A 1 0 1 0

D 1 1 0 1

F 1 1 1 1

   

  
 O

73 5 3 3

(0011101011011111) (35337)  
 

  
5  برابر A1 فرض كنيد عدد قديم -2 4 3 2 1 0A1 a a a a a aكنيم تا عدد  جا مي حال جاي رقم اول و سوم را جابه.  استA2دست آيد  به:  

 سواالت تشريحي

  از سمت راست

 . بيت جدا مي كنيم3 بيت 3

 هاي سواالت تشريحيپاسخ
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5 4 3 0 1 2A2 a a a a a a  
  .آوريم دست مي  را بهA2 و A1 عدد 10حال معادل مبناي 

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 0A1 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a            

5 4 3 2 1
5 4 3 0 1 2A2 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a            

  .كنيم  كم ميA1 را از A2حال عدد 
2 2

0 2 2 0 0 0 2 2A2 A1 a 10 a a 10 a 100a a 100a a             
99* a 0عدد قديم 2 0 299a 99a A2 A1 99(a a )       

A1 0 همان عدد قديم و 2a a a است .  
 

3- 

1

7 5 3

6 1 5

1 5 7 0

13 8

8 8

5 0





 

  

8

2

16

(1 5 7 0)

(001101 111 000)

(3 7 8)

   

  
  

 
4-  

2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 0 1

(1 1 0 0 1 0 0 )


  

  

  

  »89سراسري «  ر كدام عدد در مبناي هشت است؟ براب (A6F)16  عدد -12
1 (211233  2(5148  3(5157  4 (4367 

 »88سراسري «  آورد؟  ها و اطالعات در رايانه چه مشكالتي را پديد مي    استفاده از سيستم دهدهي براي نمايش داده   -13

  افزار افزايش احتمال خطا و هزينه باالي طراحي سخت) 2   و كاهش دقت محاسباتCPUافزايش حجم ) 1
  كاهش دقت و سرعت پردازشگرها) 4  افزايش حجم حافظه و پيچيدگي در عمليات) 3

 هاي فصل دومتست
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    باشد؟  مي16اي در مبناي   معادل چه گزينه   (11011)8عدد    -14
1 (16(33)  2 (16(1B)  3 (16(1209)  4 (16(D1)  

    باشد؟  چه عددي مي   ، 2 در مبناي  (147)10 عددي   معادل  -15
1 (2(10010011)  2 (2(11001001)  3 (2(11001000)  4 (2(10010010)  

    ايم، حاصل كدام گزينه است؟   حد اضافه كرده ، پنج وا2 رقمي مبناي 5ترين عدد    به بزرگ  -16
1 (2(100101)  2 (2(1001100)  3 (2(101100)  4 (2(100100)  

16حاصل    -17 16(A7E4) (59FC)  كدام گزينه است؟16 در مبناي     
1 (16(4CE8)  2 (16(4DE8)  3 (16(4CF8)  4  (16(4DF8)    

    تواند ايجاد كند؟  چند حالت مختلف از اعداد دودويي را مي   Unicodeاستاندارد كدگذاري   -18
1 (382  2 (162  3 (482  4 (262  

     خواهد بود؟ 9EFهاي زير برابر   يك از گزينه حاصل تفريق كدام  -19
1 (16 16(BBB) (CA)    2 (16 16(AAA) (BB)  

3 (16 16(AA) (B)    4 (16 16(BB) (A)  

    هاي داده شده درست است؟   گزينهتبديل مبناي كدام يك از    -20
1 (16 10(AA) (160)    2 (16 10(AA) (170)  

3 (16 10(BB) (178)    4 (16 10(BB) (188)  

     خواهد شد؟ (10010)2يك از محاسبات زير برابر     حاصل كدام  -21
1 (2 2(11001) (111)    2 (2 2(11001) (11)  

3 (2 2(111) (10)    4 (2 2(10001) (101)  

16حاصل تفريق عبارت    -22 16(A354) (EF5)  چه عددي است؟  16 در مبناي    

1 (945E    2 (A45E    
3 (945F    4 (A45F  

 گيرد؟  كدام گزينه قرار مي?به جاي   -23

16 10(A2C) (?)  
1 (2604    2 (3026    
3 (2600    4 (1031  
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3
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  :هاي حافظه ويژگي

   نرخ انتقال-5   زمان دستيابي -4   ظرفيت-3    پذيري ي نشان-2     خواندن و نوشتن-1
  .را در خود جاي دهد) صفر يا يك (تواند يك رقم باينري ترين سلول حافظه بيت نام دارد كه مي كوچك: (b)تعريف بيت 

  .گيري ظرفيت حافظه است بايت واحد اندازه. آيد  بيت به وجود مي8يك بايت از كنار هم قرارگرفتن : (B) بايت تعريف
 ،كلمـه . باشـد   تر يـا مـساوي آن مـي         طول كلمه ضريبي از طول سلول است و همواره بزرگ         . شود  كلمه از يك يا چند سلول تشكيل مي       : (word)تعريف كلمه   
  . بيت است64و  32 ، 16 ، 8هاي مختلف   بوده و طول آن در رايانهCPUواحد عمليات 

توان شبيه يك جدول        اصلي را مي   ي  حافظه :نكتهm           سطري در نظر گرفت كه هر سطر آن شامل n  نـاميم    هر سطر اين جدول را يك سلول مي        . بيت است. 
  . سلول استmبنابراين واحد حافظه داراي 

  :ر ظرفيت حافظهت واحدهاي بزرگ
101KB 2 B 1024B )كيلو(  
10 201MB 2 KB 2 B )مگا(  
10 20 301GB 2 MB 2 KB 2 B  )گيگا(  

10 20 30 401TB 2 GB 2 MB 2 KB 2 B   )ترا(  
10 20 30 40 501PB 2 TB 2 GB 2 MB 2 KB 2 B    )پتا(  
10 20 30 40 50 601EB 2 PB 2 TB 2 GB 2 MB 2 KB 2 B     )اگزا(  

10 10 10 10 10 102 2 2 2 2 2
B KB MB GB TB PB EB       

شود  از واحد بزرگ به كوچك ضرب و از واحد كوچك به بزرگ تقسيم مي:نكته.  
  :راتب حافظهسلسله م

  .است) برون ماشيني(هاي جانبي  تر از حافظه ها بيش محدود و هزينه ساخت آن) درون ماشيني(هاي اصلي  ظرفيت حافظه
ارد ها براي پردازش ابتدا و داده. كند داري مي  را در خود نگهCPU هاي مورد نياز براي پردازش  يا اوليه با پردازنده در ارتباط است و دادهي اصلي حافظه
  .شوند شوند و سپس پردازش مي ها مي ثبات

  :ها انواع حافظه 
  : اصليي  حافظه

انواع . رود آن از بين مي هاي ناپايدار است و با قطع برق دادهكه  (RWM) نوشتني /ي خواندني  يا حافظه)با دسترسي مستقيم (RAMي  حافظه 
  :آن

 1- DRAM :RAM2   پويا- SRAM :RAMايستا   
  .است  RAMتر از  هاي با دسترسي تصادفي است و بسيار سريع از حافظه: (Cache)ن  پنهاي حافظه  
  هاي كندتر مثل   با دستگاهCPUدر مواقعي كه . نوعي حافظه با دسترسي تصادفي است: (Buffer)ر ي ميانگي حافظه  

   ها  حافظه:       فصل
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  اي خود را در آن بريزد و معطل ه كند تا داده  ميانگير استفاده ميي كند، از حافظه خروجي كار ميـ  هاي ورودي دستگاه
  .ها نشود اين دستگاه

  : جانبيي حافظه
   .رود  نسخه پشتيبان به كار ميي  مغناطيسي است و براي تهيهاي ته به مادهش آغ: نوار مغناطيسي-1 :با دسترسي ترتيبي  

  اي  حلقه-3 كارتريج -2 كاست -1: نوارمغناطيسي انواع
  . بودي يك دهنده  كه سوراخ در آن نشان استاي قديمي  حافظه:چ كارت پان-2      
  يك بايت= هر ستون .  استتركيبي از نوار مغناطيسي و كارت پانچ:  نوار كاغذي-3      
  :با دسترسي مستقيم  
  جنس ديسك . شود  تقسيم ميديسك د نوع فالپي ديسك و هار دوبه: هاي مغناطيسي  ديسك-1      

  . از فلز يا شيشه استسخت
  .وري در انواع فقط خواندني، قابل بازنويسي و چند منظوره وجود دارندهاي ن  ديسك-2
3- Flash : از جنسEEPROM  و به درگاه استUSBدر حال حاضر .شود  وصل مي Flashهايي با ظرفيت 

GB300نيز عرضه شده است .  
4- Zip Disk:هد انجام مي د نسخه پشتيباني  براي تهيه راصورت فشرده  اطالعات بهي  ذخيره.  

ها به دو گروه  هاي اصلي از نظر چگونگي ثبت داده حافظه :نكتهRAM و ROMشوند  تقسيم مي.  
  DVD :1- DVD-ROM  2- DVD-R  3- DVD-R/Wانواع 
  CD :1- CD-ROM    2- CD-R    3- CD-R/Wانواع 

  :ROMانواع 
PROM:ريزي است   فقط يك بار قابل برنامه.  

EPROM:شود اوراءبنفش پاك مي توسط نور مهاي آن  داده.  
EEPROM :شود هاي آن از طريق جريان برق پاك مي داده.  

ي انواع حافظه :نكته RAM و انواع ROM از جنس IC) باشند يا نيمه هادي مي) مدار مجتمع.  
هاي اصلي، مستقيم يا تصادفي است  در حافظهروش دسترسي به اطالعات :نكته.  

  :SRAM و DRAMهاي  تفاوت
  . استSRAMتر از   بيشDRAM  ظرفيت-1
  . استDRAMتر از   بيشSRAM سرعت دسترسي و هزينه ساخت -2
3- DRAM نياز به Refresh دارد ولي SRAM نياز به تجديد اطالعات (Refresh)ندارد .  
   .شود  استفاده مي(Cache) در ساخت حافظه پنهان SRAM از -4
حافظه :نكته Cache بين RAM و CPUنياز  هاي تكراري مورد  دادهي براي ذخيره. دگير  قرار ميCPU  طوري كه هرگاه  به. رود كار مي بهCPU نياز 

  .كند  را بررسي ميRAM و سپس Cache ابتدا ،هايي داشته باشد به داده
ها با  ردن آنك هاي جانبي براي هماهنگ در دستگاه ميانگير ي  حافظه:نكتهCPUرود  به كار مي.  

  :(Track)تعريف شيار 
تري نسبت به شيارهاي  شيارهاي داخلي چگالي بيش. شوند گذاري مي  مركز شماره سمت مركزي كه سطح ديسك را تقسيم كرده و از بيرون به دواير هم

  .خارجي دارند
  :(Sector)تعريف قطاع 

  .كنند ها سطح ديسك را به صورت عرضي تقسيم مي قطاع. شوند هايي به نام قطاع تقسيم مي شيارها به قسمت
  :تعريف سيلندر

  .شيارها است با تعداد دهند و تعداد سيلندرها همواره برابر  مي رادر ديسك سخت شيارهاي هم شماره در صفحات مختلف تشكيل سيلندر
ظرفيت :نكته DVD مگابايت است700هاي نوري حدود   گيگابايت است و حجم ديسك17 و 5/8 ، 7/4ها .  
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  ):سكتدي(نحوه محاسبه ظرفيت فالپي 
  شيار× قطاع  × 2× 512  )برحسب بايت(

  شيار× قطاع   )KBبرحسب (
  :فرمول محاسبه ظرفيت ديسك سخت

  شيار× قطاع × تعداد صفحه يا بازو   × 2× ظرفيت هر قطاع 
كنيم  را از فرمول حذف مي2 اگر به جاي تعداد صفحه، تعداد رويه يا تعداد هد را داشته باشيم ضربدر :نكته.  
  
  
  
   

  .طور كامل تشريح كنيد  ، انواع آن را نام برده و هريك را بهROM از نظر تكنولوژي ساخت -1
 .) مورد اشاره كنيد4در مورد هريك حداقل به . ( هاي زير را شرح دهيد  هريك از گزينه-2

  هاي نوري ديسك) الف
  كارت پانچ) ب
  
 
  
1-  PROM ) ريزي هاي فقط خواندني قابل برنامه حافظه:(   

  .شوند و پس از آن، قابل پاك شدن نيستند بار در آن ذخيره مي ها فقط يك داده
 EPROM) شدني ريزي پاك هاي فقط خواندني قابل برنامه حافظه:(  

ي  ن كار به وسيلهاي. ها را پاك كرده و دوباره داده در آن ذخيره كرد هاي آن توان به دفعات داده باشند، با اين تفاوت كه مي  مي PROMهاي  همانند حافظه
  .نماييم  استفاده ميEPROM Programmerبراي نوشتن در اين حافظه از دستگاه  . گيرد ي ماوراء بنفش انجام مي اشعه

 EEPROM) شبيه به ): شدني با جريان برق ريزي پاك هاي فقط خواندني قابل برنامه حافظهEPROM  رايانهكردن، جريان برق خود  هستند ولي براي پاك  
  .دهد اين كار را انجام مي

 
  :هاي نوري ديسك) الف -2
  .هايي از جنس پالستيك مقاوم هستند صفحه) 1
  .ها نوشت توان بر روي آن ي يك منبع قوي تابش نور، مانند ليزر مي به وسيله) 2
  .باشد  ميMB700ها حدود  حجم اين ديسك) 3
  .قيمت پايين دارد) 4
  .شود  سه نوع فقط خواندني، قابل باز نويسي و ديسك چند منظوره ارايه ميدر) 5
  :كارت پانچ) ب
  .اي قديمي است حافظه) 1
  .براي هر خط برنامه، بايد يك كارت، پانچ شود) 2
  .گير است بسيار وقت) 3
  . سطر دارد12 ستون و 80 ،اين كارت) 4
  

  

 »92سراسري «   است؟CPU و RAMتر و واسط بين     سريعRAMفظه از اكدام نوع ح -24

1 (ROM  2 (Flash  3 (Cache  4 (Buffer 

 االت تشريحيوس

 ومسهاي فصلتست

 واالت تشريحيهاي سپاسخ
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 »89سراسري «  :توان آن را  است، با اين حافظه مي  PROMيك كامپيوتر از نوع  ROMي  حافظه -25

  .چندين بار برنامه سازي كرد و به دفعات مورد استفاده قرار داد) 1
  . قرار دادچندين بار برنامه سازي كرد و يك بار مورد استفاده) 2
  .شود يك بار برنامه سازي كرد ولي با قطع برق اطالعات آن پاك مي) 3
  .يك بار برنامه سازي كرد و به دفعات مورد استفاده قرار داد) 4

 »88سراسري «   ،گزينه صحيح كدام است؟ SRAM و DRAMهاي    در مورد حافظه -26

  .نامند ا مي را عموماً پويSRAMي   ايستا و حافظهRAM را DRAMي  حافظه) 1
2 (DRAM نسبت به SRAMتري است ي ساخت كم تر و هزينه  داراي سرعت دسترسي بيش.  
  .طور مرتب تجديد شوند وگرنه از بين خواهند رفت ، اطالعات بايد بهSRAM در نوع حافظه DRAMبرخالف ) 3
  .شود هاي پنهان استفاده مي فظه در ساخت حاSRAM هستند و از DRAM موجود در رايانه از نوع RAMهاي  تمام حافظه) 4

   . شود هاي پنهان استفاده مي  در ساخت حافظه  . .  .  از  -27

1 (SRAM  2 (DRAM  3 ( ي موارد  همه) 4  بافر  
   تر است؟  هاي زير بيش  يك از حافظه  سرعت كدام -28

1 (RAM  2 (Hard Disk  3 (Cache  4 (ROM  
   شود؟  ي ماوراء بنفش پاك مي  ي زير با اشعه كدام حافظه هاي  داده -29

1 (PROM  2 (EPROM  3 (EEPROM  4 (RWM  
   ترين شيار چيست؟    ي خارجي  در ديسك مغناطيسي، شماره  -30

1 (1    2 (0    
  .بستگي به نوع ديسك دارد) 4    100) 3

    باشد؟ ي جانبي مي  ها هاي حافظه  هاي زير از مشخصه  يك از گزينه كدام -31
    فقط خواندني ـ با دسترسي مستقيم) 1
  م ـ با دسترسي ترتيبيبا دسترسي مستقي) 2
  فقط خواندني ـ با دسترسي ترتيبي) 3
    هم خواندني و هم نوشتني ـ گنجايش كم) 4

    ي اصلي رايانه، صحيح است؟  كدام گزينه در مورد حافظه  -32
  .ي اصلي شوند ها و نتايج پردازش، بايد وارد حافظه ها و داده ي دستورالعمل كليه) 1
  .تر است  ديگر حافظه، ارزانها در مقايسه با انواع قيمت آن) 2
  .هاست تر از ساير حافظه ها پايين سرعت دسترسي به اطالعات موجود درآن) 3
  .شود گيرد و اجراء مي در اين نوع از حافظه، فقط برنامه قرار مي) 4

   تر است؟ به كدام دليل چگالي شيارهاي داخلي نسبت به شيارهاي خارجي در ديسك مغناطيسي بيش         -33

  هاي داخلي با ظرفيت معادل با ديگر شيارها تر قطاع مساحت كم) 2  هاي داخلي و خارجي ودن ظرفيت قطاعبرابر نب) 1
   2 و1هاي  گزينه) 4  ها در شيارهاي داخلي نسبت به شيارهاي خارجي تر داده داري حجم بيش نگه) 3

    : جز  به،اند ي موارد زير با هم مشابه  همه -34
1 (CD-ROM  2 (Cache  3 (Hard Disk    4 (Floppy Disk  

  سيلندر چيست؟ -35
  .شود هاي هم شماره در صفحات مختلف هارد گفته مي به قطاع) 2  .شود به شيارهاي هم شماره در صفحات مختلف هارد گفته مي) 1
  .شود ي هارد گفته مي هاي هم شماره در يك صفحه به قطاع) 4  .شود ي هارد گفته مي به شيارهاي هم شماره در يك صفحه) 3

     قطاع است؟256 شيار، و در هر شيار      1024 رويه، در هر رويه     16هارد ديسكي را برحسب گيگابايت محاسبه كنيد كه داراي     ظرفيت  -36
1(1GB                2 (2GB  3 (4GB  4 (8GB  
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  :هاي ورودي دستگاه
  .كند بازدن هر كليد سيگنالي توليد و ارسال مي:  صفحه كليد-1

  . ميانگير يا بافر استي داراي حافظه

  .Alt و Shift ، Ctrl: كليدهاي مبدل عبارتند از

  .وري وجود داردسگر مكانيكي يا نحداخل هر ماوس يك . كند گر را روي صفحه نمايش كنترل مي  حركت اشاره: ماوس-2

3- Scanner  هاي الكتريكي تبديل و تصوير را         را به سيگنال    يا فيلم عكاسي   تواند تصوير روي كاغذ     مي. شود   در دو نوع دستي و روميزي توليد مي        : يا پويشگر

  . كند  وارد مي رايانه به ها را براي ويرايش يا بايگاني  تصاوير، متون و عكس.وارد رايانه كند

4- Digitizerرود به كار مي) با تبديل خطوط پيوسته به كدهاي ديجيتال ( رايانهها به  ها و شكل  براي انتقال نقشه:گر  يا رقم.  

5- Light Penرود  به كار مي رايانهبراي انتقال كدهايي به . باشد و حساس به نور است  شبيه به قلم مي: يا قلم نوري.  

6- Joystickرود سازي پرواز به كار مي سازي مثل شبيه هاي شبيه ي و برنامه ا رايانهي ها  در بازي: يا اهرم هدايت.  

  .رود  به كار مي رايانه قابل انتقال به ي  آن در حافظهي  براي ثبت تصاوير و ذخيره: دوربين ديجيتال-7

8- Webcam:رود  به كار مي و گفتگوي اينترنتي تصاوير دريافتي روي مانيتور براي ويدئو كنفرانسي  براي مشاهده.  

  .رود، مثل ميكروفن براي دريافت صوت و تبديل آن به كدهاي قابل پردازش رايانه به كار مي: هاي صوتي  ورودي-9

  .شود  به حافظه رايانه استفاده مي و انتقال اطالعات نوارهاي ويديويي براي تبديل مانيتور به تلويزيون: كارت ويدئو-10

  :هاي خروجي دستگاه
ها از هـم، كيفيـت تـصوير را           شدن فاصله آن     و كم  ها  ترشدن تعداد پيكسل    بيش. ل نام دارد  كس تصوير پي  ي  ن جزء تشكيل دهنده   يتر  كوچك: نمايش صفحه   -1

  .كند بهتر مي

مـواد   بـه    CRTسـطح داخلـي صـفحات       . شـود    اسـتفاده مـي    )نمايش با كريستال مايع    (LCDو  ) المپ اشعه كاتدي   (CRTآوري    آن از دو فن    براي ساخت 

  .كند ها رنگ را توليد مي  الكتروني قرمز، آبي و سبز ميليونفسفردار آغشته است و توسط سه تفنگ

  .شود  به ازاي هر پيكسل چند الكترود شفاف وجود دارد كه باعث توليد رنگ ميLCDدر صفحات 

  . استCRTتر از صفحات   كمLCDضخامت، مصرف برق و مضرات صفحات 

  .شود ، ليزري و جوهرافشان تقسيم مي)اي ماتريس نقطه(زني به انواع سو:  چاپگر-2

   هاي ورودي و خروجي  دستگاه:    فصل 4 
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و هزينه چاپ كمـي دارنـد        هستند مت پايين ي داراي ق  و چاپگرهاي سوزني كند، پر سرو صدا     .  سوزن است  24 و   18،  9هد چاپگرهاي سوزني داراي     : نكته  .

  .رود كار مي ها باال وكيفيت مهم نباشد به در مواردي كه حجم داده

  .شود ها استفاده مي ها و صدور قبض حقوق در شركت  در بانكصورتحساب مشتريان براي چاپ

ـ كن  بدون سر و صدا كار مي.ها باالست  و سرعت چاپ آنكنند و كيفيت    فتوكپي عمل مي    دستگاه  شبيه چاپگرهاي ليزري  :نكته  نقطـه در هـر   1200تـا  . دن

  .براي چاپ عكس مناسب نيستند. كنند  چاپ مياينچ

قيمـت . رونـد  ا سرعتي نه چندان زياد به كـار مـي  با كيفيت باال ببراي چاپ تصوير   . باشند   داراي يك يا چند مخزن جوهر مي       اپگرهاي جوهرافشان چ :نكته  

   . سرعت اين چاپگرها چندان زياد نيست.ها باالست  ولي هزينه چاپ آنتر از چاپگرهاي ليزري ها پايين آن

3- Plotter  تواننـد تـصاوير بـزرگ را         ها مي    رسام .دنرو   و رسم تصاوير سه بعدي به كار مي        هاي دقيق صنعتي و ساختماني      ول و نقشه  براي رسم جدا  :  يا رسام

  .رسم كنند

  .توان براي شنيدن صدا استفاده كرد ون نيز ميالبته از هدف. رود  براي پخش صدا به كار مي: بلندگو-4

  :هاي ورودي و خروجي دستگاه
  CD&DVD Writer و HDD و درايو هارد FDD مثل درايو فالپي :ها  ديسك گردان-1

  .هاي صوتي  براي ورود و خروج داده: كارت صدا-2

  .ها داراي دو نوع داخلي و خارجي هستند مودم. رود  مخابراتي و بالعكس به كار ميهاي آنالوگ هاي ديجيتال به داده  براي تبديل داده: مودم-3

   كارت شبكه-4
  

  
   

1-  Light Penو Joy Stickرا تعريف كنيد؟     

    انواع چاپگر را نام ببريد؟ -2

    هاي ورودي وخروجي را نام ببريد؟ دستگاه -3

  
  
  
1- Light Penرود  به كار مي براي انتقال كدهايي به رايانه. باشد و حساس به نور است شبيه به قلم مي:  يا قلم نوري.  

 Joystickرود سازي پرواز به كار مي سازي مثل شبيه هاي شبيه ي و برنامه ا اي رايانهه در بازي:  يا اهرم هدايت.  
 

  .دنشو ، ليزري و جوهرافشان تقسيم مي)اي ماتريس نقطه(به انواع سوزني چاپگرها  -2

 
  CD&DVD Writer و HDDدرايو هارد ، FDDها مثل درايو فالپي   ديسك گردان-3

  .هاي صوتي  كارت صدا براي ورود و خروج داده-

  .ها داراي دو نوع داخلي و خارجي هستند مودم. رود هاي آنالوگ مخابراتي و بالعكس به كار مي هاي ديجيتال به داده  مودم براي تبديل داده-

    كارت شبكه   - 

 االت تشريحيوس

 هاي سواالت تشريحيپاسخ
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 »88سراسري «  شود؟ ، به ترتيب از چه نوع چاپگرهايي استفاده مي   براي چاپ قبوض آب و برق، لوگوي يك شركت و كتاب   -37

      جوهرافشان، سوزني، ليزري) 1

  ليزري، جوهرافشان، سوزني) 2

    سوزني، جوهرافشان، ليزري  ) 3 

 ليزري، سوزني، جوهرافشان) 4

  »88سراسري «                    ها فرق دارد؟                                                      هاي كدام گروه با ساير گروه  گزينه -38

   چاپگر–اسكنر ) 4   قلم نوري–ماوس ) 3   پالتر– ديجيتايزر) 2   صفحه نمايش–صفحه كليد ) 1

   .شود هاي دقيق ساختماني استفاده مي  براي رسم جداول و  نقشه  . .  . از  -39

1 (Digitizer  2 (Scanner  3 (Plotter  4 (Light Pen  

   باشد؟ ـ خروجي مي هاي زير ورودي    يك از دستگاه كدام -40

  ي موارد  همه) 4  كارت مودم ) 3  كارت شبكه) 2  ها گردان ديسك) 1

    .رايانه است. . .  ي انسان همانند  گانه ي انسان با رايانه، حواس پنج در مقايسه -41

  ي مركزي پردازنده) 4  ورودي) 3  خروجي) 2  حافظه) 1

    :جز  ديگرند به هاي زير مشابه يك  تمام گزينه -42

    التراسكنر، پ) 1

    ، چاپگرنوريقلم ) 2

3 (Digitizerدوربين ديجيتالي ،    

4 (Webcamصفحه نمايش ،  

    : تمام موارد زير صحيح است به جز   -43

  2  .شوند  استفاده ميPortableهاي  تر در رايانه  بيشLCDهاي  صفحه نمايش) 1

  .تر است  كمCRT نسبت به LCDمصرف برق در ) 2

    .تر است  بيشCRT از LCDقيمت ) 3

  هيچ كدام) 4

 مچهارهاي فصلتست




