
  
  
 
 

  
 
 
 

  
  
  
  
  

  
  

  
   : رايانه رايانهتعريف 

اي از  هاي براساس دنباله تواند پس از دريافت ورودي ريزي كه از تركيب اجزاي الكترونيكي و الكترومكانيكي تشكيل شده مي ماشيني است قابل برنامه
  .هايي را انجام داده و نتيجه را ذخيره كرده يا به خروجي بفرستد ها، پردازش دستورالعمل

   :(Data)   دادهتعريف
  . مثل نمره خامي موجود در كارنامه دانش آموز.گويند به اطالعات خام قبل از پردازش، داده مي

   :(Information) اطالعات تعريف
   مثل معدل و رتبه دانش آموز.شود هاي پردازش شده گفته مي به داده

  :(Process)تعريف پردازش 
  سازي و محاسبات شود مثل جستجو، مرتب ا انجام ميه مجموعه عملياتي است كه روي داده

  

ها از نظر قدرت و پردازش رايانهبندي  طبقه:   
 جوي و بيني اوضاع شوند مثل پيش اي نياز است استفاده مي  و پيشرفته در اندازه يك ساختمان هستند و در مواردي كه محاسبات پيچيده: رايانه ابر -1

  .امور نظامي و فضايي
براي محاسبات بسيار . رود  يك شهر به كار مي مواردي كه حجم اطالعات زياد باشد مثل پردازش اطالعات آب، برق و تلفن شهروندان: بزرگ رايانه -2

  IBM 370اند مثل   طراحي شدهپيچيده و سنگين
 براي پردازش كارهاي كاربران شبكه استفاده .تري ايجاد كرد توان شبكه بزرگ  بزرگ مي رايانه به  كوچك رايانه با اتصال چند : كوچك رايانه -3
  .شوند مي
 يك ريزپردازنـده سـاخته   براساس. اند  توليد شده(PDA)هاي شخصي كه در انواع روميزي ـ كيفي و دستيار ديجيتالي شخصي   رايانه مثل : رايانه ريز -4
  .شوند مي

ها از نظر نوع پردازش رايانهبندي  طبقه:   
  اي هستند مثل سنجش ميزان آلودگي هوا هاي پيوسته گيرند كه كميت هاي فيزيكي مي هاي خود را از محيط داده: هاي آنالوگ رايانه -1
  .از دقت بااليي برخوردارند. كنند هاي صفر و يك كار مي  با داده:هاي ديجيتالي رايانه -2
  
   

  
  
  
  
  
  
  

   كليات و مفاهيم اوليه:    فصل

 نكات مهم درسي
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هـــاي بهتـــر  يكـــي از راه
يادگرفتن ايـن اسـت كـه       

دهي   موضوعات را سازمان  
شان نقشه يـا      كنيد و براي  

ــم    ــادگيري رس ــوي ي الگ
ــد ــش  . نمايي ــت دان درخ

اي اسـت كـه       چنين نقـشه  
اگر روي آن تمركز كنيـد،      

ــن ــده،   ذه ــنظم ش ــان م ت
تـر    يادآوري مطالب بـيش   

گرديده و ارتباط مطالب را     




