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 یشخص یکامپیوترها

 

  

 تکنولوژی " برخورد می نمايند ، بی اختيار "کامپيوتر" برای آنها تداعی می گردد. مردم زمانيکه با واژه " اغلب

نوع   دارای ، منازل کامپيوتر در موارد متعددی بخدمت گرفته می شود. برخی از تجهيزات موجود در  امروزه

کامپيوتر خاص می باشند.   حتی اتومبيل های جديد نيز دارای نوعی می باشند. "ريزپردازنده از "  خاصی

در ذهن هر شخص نقش پيدا می کند.   تصوير از انواع کامپيوترهائی است که اولين کامپيوترهای شخصی ،

کامپيوتر در عرصه های متفاوت   عموميت باعث ،شدن اين نوع از کامپيوترها در سطح جهان مطرح بدون شک

  بوده است .

مديون يک ريزپردازنده است. اين نوع  را بوده که توان عملياتی خود " منظوره شخصی وسيله ای "همه کامپيوتر

و... بوده که حضور آنها   مودم        ،   و  هاردديسک   هحافظمتعددی نظير :   از کا مپيوترها دارای بخش های

ين دليل است عمليات مورد نظر است . علت استفاده از واژه " همه منظوره " بد انجام در کنار يکديگر به منظور

  الکترونيکی، می توان بکمک اين نوع از کامپيوترها عمليات متفاوتی ) تايپ يک نامه ، ارسال يک نامه  که

  طراحی و نقشه کشی و ...( را انجام داد .

 

  های اصلی کامپيوترهای شخصی بخش

   (CPU)مرکزی پردازشگر◄ 

مستقيم ( را برعهده  مسئوليت انجام تمامی عمليات ) مستفيم يا غير و  کامپيوتربوده  ريزپردازنده بمنزله " مغز"
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  که کامپيوتر انجام می دهد با توجه به وجود " ريز پردازنده " است . دارد. هر چيزی را

 حافظه ◄

های فوق اين نوع از حافظه ها با سرعت باال، امکان ذخيره سازی اطالعات را فراهم می نمايند. سرعت حافظه  

می بايست باال باشد چراکه آنها مستقيما" با ريزپردازنده مرتبط می باشند. در کامپيوتر از چندين نوع حافظه 

 استفاده می گردد:

 ●  (RAMAccess Memory(-Random عاتی که کامپيوتر در از اين نوع حافظه ، بمنظور ذخيره سازی موقت اطال

 حال کار با آنان است، استفاده می گردد.

 ( ● ROMRead Only Memory (   در کامپيوتر  يک حافظه دائم که از آن برای ذخيره سازی اطالعات مهم

  استفاده می گردد. 

 ( ●Basic BIOSInput/Output System (    يک نوع حافظهROM  که از اطالعات آن در هر بار راه اندازی ،

 سيستم استفاده می گردد.

 ● Caching   بازيابی آنان باال باشد،حافظه ای سريع که از آن برای ذخيره سازی اطالعاتی که فرکانس  

  استفاده می گردد. 

 ● Virtual Memory  فضای موجود بر روی هارد ديسک که از آن برای ذخيره سازی موقت اطالعات استفاده و در

 انجام خواهد شد.  RAMزمان نياز عمليات جايگزينی در حافظه 

(. برد اصلی کامپوتر بوده که تمام عناصر داخلی به آن متصل خواهند شد. MotherBoard) برد اصلی ◄

خواهند شد.برخی از عناصر سخت افزاری ممکن است مستقيما" و   پردازشگر و حافظه بر روی برد اصلی نصب

می تواند همراه برد اصلی طراحی شده  کارت صدابرد اصلی متصل گردنند. مثال" يک  يا بصورت غير مستقيم به

 باشد و يا بصورت يک برد مجزا بوده که از طريق يک اسالت به برد اصلی متصل می گردد 

يک دستگاه الکتريکی که مسئول تامين و نتظيم جريان الکتريکی مورد نياز در   (Power Supply)تغذيه منبع◄ 

  است . کامپيوتر

برنامه ها  عات ويک حافظه با ظرفيت باال و دائم که از آن برای نگهداری اطال (Hard Disk) هارد ديسک ◄

  استفاده می گردد.

 و فالپی ديسک CD-ROM ، برای هارد اينترفيس اوليه . Integrated Drive Electronics(IDE) کنترل کننده ◄

  است .

اتصال يک عنصر سخت افزاری اضافه  . رايج ترين روش ( Peripheral Component Interconnect)PCI گذرگاه ◄

استفاده و کارت   از مجموعه ای اسالت که بر روی برد اصلی سيستم موجود می باشد، PCIبه کامپيوتر است .

 فوق به برد اصلی متصل خواهند شد.   از طريق اسالت های PCIهای 

ن دستگاه های اضافه در کرد روشی برای اضافه (Small Computer System Interface)SCSI اينترفيس ◄

  سيستم نظير : هارد و اسکنر است .

با سرعت بسيار باال بمنظور ارتباط کارت های گرافيک با  يک اتصال (Accelerated Graphics Port)AGP پورت ◄

  کامپيوتر است .
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ط و پخش صوت از طريق تبديل سيگنال های آنالوگ صوتی به اطالعات مسئول ضب (Sound Card) کارت صدا◄

 است   ديجيتال و بر عکس

روی  مسئول تبديل اطالعات موجود در کامپيوتر بگونه ای که قابليت نمايش بر (Graphic Cards) کارت گرافيک◄

  مانيتور را داشته باشند.

  دستگاه های ورودی و خروجی

  رايج ترين دستگاه نمايش اطالعات در کامپيوتر است .  . (Monitor)مانيتور◄

  رايج ترين دستگاه برای ورود اطالعات است .  (KeyBoard) کليد صفحه◄

 دستگاه برای انتخاب موارد ارائه شده توسط يک نرم افزار و ايجاد ارتباط متقابل با رايج ترين  . (Mouse)موس◄

  کامپيوتر است .

با استفاده از اين نوع رسانه ها می توان  . (Removable storage) رسانه های ذخيره سازی قابل حمل◄

 امپيوتر خود اضافه و يا اطالعات مورد نياز خود را بر روی آنها ذخيره و در محل ديگرک بسادگی اطالعاتی را به

  استفاده کرد.

  . رايج ترين رسانه ذخيره سازی قابل حمل است .  (Floppy Disk) فالپی ديسک  ●  

  ● ROM-CD  ديسک های فشرده رايج ترين رسانه ذخيره سازی برای انتقال وجابجائی نرم افزار ها و ... می .

 باشند. 

  ● Flash Memory  يک نوع خاص از حافظهRom (استEEPROM اين نوع رسانه ها امکان ذخيره سازی سريع .)

 نمونه ای از اين رسانه ها می باشند. PCMCIAی و دائم را بوجود می آورند. کارت ها

  ● Digital Versatile Disc,Read Only Disk )DVD-ROM )  اين نوع رسانه ذخيره سازی مشابهCD-ROM  بوده با

 ميزان ذخيره سازی آنان بسيار باال است .  اين تفاوت مهم که 

  پورت ها

  از اين نوع پورت ها اغلب برای اتصال چاپگر استفاده می گردد.  . (Parallel)یمواز◄

 استفاده می، نوع پورت ها اغلب برای اتصال دستگاههائی نظير يک مودم خارجی از اين  . (Serial)سريال◄

  گردد.

دستگاههای جانبی نظير اسکنر و يا  از پورت ها ی فوق بمنظور اتصال USBiversal Serial Bus(Uun  .پورت )◄

  می گردد.  دوربين های وب استفاده

  اتصاالت شبکه و اينترنت

برقرای ارتباط با يک شبکه و يا سيستم ديگر است . رايج ترين روش ارتباط با  دستگاهی برای  (Modem)دممو◄

  استفاده از مودم است . اينترنت

يک نوع برد سخت افزاری که از آن بمنظور بر پاسازی شبکه بين چندين دستگاه  . (Lan Card) کارت شبکه◄

  د.در يک سازمان استفاده می شو کامپيوتر

سيستم  امروزه در برخی از نقاط دنيا جهت استفاده و ارتباط با اينترنت از . (Modem Cable) مودم کابلی◄

  تلويزيون کابلی استفاده می گردد.
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طريق خطوط تلفن کار می  يک خط ارتباطی با سرعت باال که از .  (DSL)Digital Subscriber Line  مودم های◄

  کند.

بوده که الزم است خطوط تلفن از زير  DSL يک رويکرد جديد از.  (VDSL)Very high bit-rate DSL مودم های◄

  نوری استفاده نمايند. فيبر ، ساخت مناسب

  سيستم  از راه اندازی تا خاموش کردن

به بررسی   کامپيوتر شخصی آشنا شديد. در اين قسمت در بخش های قبل با عناصر اصلی تشکيل دهنده يک

  پرداخت . خواهيم (Shut-down) تا زمان خاموش کردن  اندازی سيستم ام شده از زمان راهعمليات انج

  و سيستم با فشردن کليدهای مربوطه روشن می گردند. مانيتور : مرحله يک

عمليات خود را آغاز می نمايد.   (POST)Power-on self-test موسوم به  BIOS افزار موجود در نرم : مرحله دو

عمليات جاری است.  اطالعاتی را بر روی صفحه نمايش نشان داده که نشاندهنده BIOS ،يستم هادراغلب س

مجموعه ای از عمليات را  BIOS ، راه اندازی سيستم  در زمان  ديسک( نوع هارد  ، )مثال" ميزان حافظه موجود

  می دهد. بمنظور آماده سازی کامپيوتر انجام

اختصاصی  BIOS بررسی می گردد. اغلب کارت های گرافيک دارای BIOS صحت عملکرد کارت گرافيک توسط ● 

 BIOS و پردازنده کارت را انجام خواهد داد.در صورتيکه بوده که عمليات مقداردهی اوليه حافظه  مربوط به خود

  بمنظور اخذ اطالعات ROM سيستم از حافظه BIOS ،اختصاصی مربوط به کارت های گرافيک موجود نباشد

  استفاده می نمايد. ،گرافيک ط به درايور استاندارد کارتمربو

 . انجام خواهد شد. ) راه اندازی مجدد و يا راه اندازی اوليه ( BIOS بررسی نوع " راه اندازی سيستم " توسط ● 

BIOS استفاده می نمايد. در صورتيکه مقدار فوق  0000:0472 برای تشخيص مورد فوق از مقدار موجود در آدرس

 POST عمليات مربوط به ، BIOS اندازی مجدد" است . در اين حالت برنامه نشاندهنده "راه ،باشد 1234h عادلم

بمنزله "راه   ، صرفنظر و اجراء نخواهد کرد. در صورتيکه در آدرس فوق هر مقدار ديگری وجود داشته باشد را

  اندازی اوليه " است .

تست  ) RAM بررسی حافظه عمليات مربوط به BIOS ،باشد " اندازی اوليه در صورتيکه راه اندازی از نوع " راه ● 

داد. در ادامه صفحه کليد و موس مورد بررسی قرار خواهند گرفت در مرحله  نوشتن و خواندن( را انجام خواهد

 در  کارت های موجود بررسی خواهند شد ، مربوطه  بررسی و در صورت يافتن گذرگاه PCI  های بعد گذرگاه

بلندگوی  موارد را از طريق يک پيام و يا بصدا در آمدن صدای ،به هر نوع خطائی برخورد نمايد BIOS صورتيکه

خطاهای در اين سطح اغلب به موارد سخت افزاری مربوط  به اطالع خواهد رساند. (Beep) داخلی کامپيوتر

  خواهد بود.

 ● BIOS هارد ، پردازنده ش خواهد داد. اطالعاتی در رابطه بادر رابطه با سيستم را نماي برخی اطالعات جزئی ، 

  فوق می باشند.  و نمايشگر نمونه ای از اطالعات  BIOS  نسخه و تاريخ ،حافظه  ،درايو فالپی

اطالعات مربوطه را نمايش  BIOS از طريق آداپتور مربوطه فعال و SCSI هر نوع درايور خاص نظير آداپتورهای ● 



  خواهد داد.

بدين منظور از اطالعات  را مشخص می نمايد. (Booting مورد نظر برای راه اندازی ) درايو BIOS ر ادامهد ● 

  .  در حافظه است عامل سيستم بمنزله استقرار  Bootواژه استفاده می گردد.  CMOSذخيره شده در

 Bootstarp  عمليات راه اندازی به برنامه و واگذاری ادامه ، BIOS  اتمام اوليه عمليات پس از : مرحله سوم

loader ، گردد . عمال" مرحله استقرار سيستم عامل به درون حافظه آغاز می  

سيستم عامل در شش گروه :  مديران عملياتی ،از استقرار سيستم عامل در حافظه پس : مرحله چهارم

مديريت حافظه های جانبی ، مديريت ارتباطات و  مديريت حافطه ، مديريت دستگاهها،  ، مديريت پردازنده

  خواهند پرداخت . به ايفای وظيفه  مديريت رابط کاربر

عامل  می توان برنامه های مورد نظر خود را اجراء نمود. سيستم ، استقرار سيستم عامل پس از : مرحله پنجم

استفاده از برنامه ها می توان هر يک  ها را ايجاد خواهد کرد. پس از اتمام عملياتمحيط الزم برای اجرای برنامه 

  نمود. (Close) از آنها را غيرفعال

صورت تصميم به خاموش نمودن سيستم ، سيستم عامل تنظيمات جاری خود را در يک فايل  در : مرحله ششم

  استفاده نمايد.نوشته تا در زمان راه اندازی مجدد) آينده ( از آنان  خاص

سيستم عامل بطور کامل سيستم را خاموش   ،(Shut down) پس از خاموش نمودن سيستم :  مرحله هفتم

 نمايد. می

    سخت افزار

   پردازنده  

بکمک آن در حال مشاهده و مطالعه اين صفحه  اکنون ی که همکامپيوتر  

است.  کامپيوتر نزله مغز دردارای يک ريزپردازنده است . ريزپردازنده بم ، هستيد

ی دارا تمام کامپيوترها اعم از کامپيوترهای شخصی ، کامپيوترهای دستی و ...

 ريزپردازنده استفاده شده در يک کامپيوتر می تواند  ريزپردازنده می باشند. نوع

  باشد ولی تمام آنها عمليات يکسانی را انجام خواهند داد. متفاوت

     

  ريزپردازنده ها تاريخچه

ناميده می گردد، پتانسيل های اساسی برای انجام  هم CPU که ريزپردازنده 

  می نمايد. ريزپردازنده  کامپيوتر را فراهم محاسبات و عمليات مورد نظر در يک

 و با نام 1791ريزپردازنده در سال  ينيک تراشه است . اول  از لحاظ فيزيکی
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Intel 4004  گرديد. ريزپردازنده فوق چندان قدرتمند نبود و صرفا" قادر به  معرفی

چهار بيتی بود. نکته مثبت پردازنده فوق، استفاده   تفريق انجام عمليات جمع و

ه از آن مهندسين و طراحان کامپيوتر از چندين تراش از صرفا" يک تراشه بود.قبل

  استفاده می کردند. و يا عصر برای توليد کامپيوتر

بود.  8080 ، گرديد  نصب اولين ريزپردازنده ای که بر روی يک کامپيوتر خانگی

داشت . اين ريزپردازنده در  قرار پردازنده فوق هشت بيتی و بر روی يک تراشه

ساسی در تحوالت ا باعث به بازار عرضه گرديد.اولين پردازنده ای که 1791سال 

 شرکت توسط 1797بود. ريزپردازنده فوق در سال  8888دنيای کامپيوتر شد ، 

IBM  توليد  عرضه گرديد. وضعيت 1781طراحی و اولين نمونه آن در سال

به  8888  ريزپردازنده توسط شرکت های توليد کننده بسرعت رشد و از مدل

رسيده   1و پنتيوم  III مپنتيو ، II پنتيوم ، پنتيوم ، 80486 ،  80386 ، 88188

ذيربط   اينتل و ساير شرکت های است . تمام پردازنده های فوق توسط شرکت

مقايسه با پردازنده  در 1طراحی و عرضه شده است . پردازنده های پنتيوم 

می دهد!  بار سريعتر انجام 0888عمليات مربوطه را با سرعتی به ميزان  8888

را   زنده های فوق بهمراه تفاوت های موجودجدول زير ويژگی هر يک از پردا

  می دهد. نشان

   

Name Date Transistors Microns 
Clock 

speed 

Data 

width 
MIPS 

8080 1974 6,000 6 2 MHz 8 bits 0.64 

8088 1979 29,000 3 5 MHz 
16 bits 

8-bit bus 
0.33 

80286 1982 134,000 1.5 6 MHz 16 bits 1 

80386 1985 275,000 1.5 16 MHz 32 bits 5 

80486 1989 1,200,000 1 25 MHz 32 bits 20 

Pentium 1993 3,100,000 0.8 60 MHz 

32 bits 

64-bit 

bus 

100 



Pentium 

II 
1997 7,500,000 0.35 233 MHz 

32 bits 

64-bit 

bus 

~300 

Pentium 

III 
1999 9,500,000 0.25 450 MHz 

32 bits 

64-bit 

bus 

~510 

Pentium 

4 
2000 42,000,000 0.18 1.5 GHz 

32 bits 

64-bit 

bus 

~1,700 

  جدول : توضيحات 

 پردازنده است. نشاندهنده سال عرضه Date ستون

ترانزيستور موجود بر روی تراشه را مشخص می کند.  تعدا Transistors ستون

سال های اخير شتاب بيشتری پيدا کرده  تعداد ترانزيستور بر روی تراشه در

 است .

 ميکرون بر روی تراشه را بر حسب  ضخامت کوچکترين رشته Micron ستون

 ميکرون است (. 188مشخص می کند. ) ضخامت موی انسان 

 تراشه را مشخص می نمايد. Clock حداکثر سرعت Clock Speed ستون

را نشان می  (ALU) واحد منطق و محاسبات پهنای باند Data Width ستون

حساب هشت بيتی قادر به انجام عمليات محاسباتی  دهد. يک واحد منطق و

ضرب و ... برای اعداد هشت بيتی است. در صورتيکه يک  ، تفريق ، نظير: جمع

  بيتی 21  بيتی قادر به انجام عمليات بر روی اعداد 21منطق و حساب  واحد

بيتی می  21بيتی بمنظور جمع دو عدد  8منطق و حساب  است . يک واحد

 21داده در صورتيکه يک واحد منطق وحساب  بايست چهار دستورالعمل را انجام

دستورالعمل انجام خواهد داد.در اغلب  بيتی عمليات فوق را صرفا" با اجرای يک

است . وضعيت فوق در تمام موارد  ALU موارد گذرگاه خارجی داده ها مشابه

بيتی بوده  18دارای واحد منطق وحساب  8888پردازنده  صادق نخواهد بود مثال"

اغلب پردازنده های پنتيوم  بيتی است . در در حاليکه گذرگاه داده ئی آن هشت

 بيتی است . ستون 21وحساب  بيتی و واحد منطق 81جديد گذرگاه داده 

MIPS  مخفف کلمات Millions of instruction per Second  (  ميليون

ثانيه ( بوده و واحدی برای سنجش کارآئی يک پردازنده  دستورالعمل در هر

  است.

  درون يک پردازنده 



 نگاهی به درون يک ،است نحوه عملکرد پردازنده الزم  ابمنظورآشنائی ب

بيشتر آشنا شويم. يک   ريزپردازنده داشته و با منطق نحوه انجام عمليات

اجراء می کند. دستورالعمل های   مجموعه ای از دستورالعمل ها را ريزپردازنده

با عمليات مورد نظر را برای پردازنده مشخص خواهند کرد.  فوق ماهيت و نوع

عمليات اساسی را انجام  يک ريزپردازنده سه ، توجه به نوع دستورالعمل ها

  خواهد داد :

قادر به انجام  (ALU) خود يک ريزپردازنده با استفاده از واحد منطق و حساب - 1

پردازنده های  ضرب و تقسيم است. ،تفريق ، عمليات محاسباتی نظير: جمع

 رای انجام عمليات مربوط به اعدادجديد دارای پردازنده های اختصاصی ب

  اعشاری می باشند.

  حافظه به محل ديگر است . يک ريزپردازنده قادر به انتقال داده از يک محل - 2

گيری ( و پرش به يک محل  يک ريزپردازنده قادر به اتخاذ تصميم ) تصميم - 3

  است .شده  ديگر برای اجرای دستورالعمل های مربوطه بر اساس تصميم اتخاذ

  را نشان می دهد.  شکل زير يک پردازنده ساده

 

  پردازنده فوق دارای :

است که قادر به ارسال يک آدرس به   (Address Bus) يک گذرگاه آدرس ● 

  بيتی باشد( 21و يا  16 ، 8حافظه است ) گذرگاه فوق می تواند 

است که قادر به ارسال داده به حافظه و يا  (Data Bus) گذرگاه داده يک ● 



  (باشد بيتی 21و يا  16 ، 8از حافظه است )گذرگاه فوق می تواند  دريافت داده

آدرسی   است که (WR) نوشتن  يک خط برای و (RD) خط برای خواندن يک ● 

آيا قصد نوشتن در يک آدرس خاص وجود می دهند.  را انجام حافظه  دهی

  يک آدرس خاص حافظه است؟ داشته و يا مقصود، خواندن اطالعات از

   پردازنده را تنظيم خواهد کرد. که ضربان Clock يک خط ●

شمارنده برنامه " را صفر نموده و يا باعث اجرای  که مقدار " Reset يک خط ●

  گردد. مجدد يک فرآيند می

  تشکيل شده است: ازنده فوق هشت بيتی بوده واز عناصر زيرفرض کنيد پرد

نگاهدارنده هائی بوده که از فليپ فالپ ها ساخته شده   A,B,C ريجسترهای - 

  اند.

 - Address Latch  ريجسترهای مشابه A,B,C . است  

نوع خاصی از يک نگهدارنده اطالعات   (Program Counter) شمارنده برنامه -

  يک و يا پذيرش مقدار صفر را دارا است بليت افزايش بميزانکه قا  است

می تواند يک مدار ساده جمع کننده هشت بيتی  (ALU) واحد منطق و حساب -

تفريق ، ضرب و تقسيم را  ، عمليات جمع بوده و يا مداری است که قابليت انجام

  . دارا است

حاصل   ه نگهداری نتايجنگاهدارنده بوده که قادر ب يک نوع خاص Test ريجستر -

وتشخيص  قادر به مقايسه دو عدد ALUاست . ALU از انجام مقايسه ها توسط

همچنين قادر به نگهداری  Test مساوی و يا نامساوی بودن آنها است . ريجستر

است . ريجستر فوق   عمليات جمع( ماحصل آخرين مرحله ) Carry bit يک

 Instruction Decoder ادامه ذخيره و درمقادير مورد نظر را در فليپ فالپ ها 

دهنده دستورالعمل ها " با استفاده از مقادير فوق قادر به اتخاذ  تشخيص"

  بود. تصميمات الزم خواهد

 استفاده "State-3 " از شش گردد مشاهده می ، همانگونه که در شکل فوق -

در به پاس دادن قا می گويند. بافرهای فوق "tri-State buffersشده که به آنها "

بافرها امکان  مقادير صفر و يا يک و يا قطع خروجی مربوطه می باشند.. اين نوع

می نمايند. در چنين حالتی  فراهم Wire ارتباط چندين خروجی را از طريق يک

  روی خط خواهد بود. فقط يکی از آنها قادر به انتقال ) حرکت ( صفر و يا يک بر

مسئوليت کنترل ساير عناصر را  Instruction Decoder و Instruction ريجستر -

خواهند داشت . بدين منظور از خطوط کنترلی متفاوتی استفاده می  برعهده

فوق نشان داده نشده اند ولی می بايست قادر به  گردد. خطوط فوق در شکل



  باشند: انجام عمليات زير

اه داده را در خود که مقدار موجود بر روی گذرگ اعالم نمايد A به ريجستر - 

  (Latch)نگاهدارد.

که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود  اعالم نمايد B به ريجستر  -

  (Latch)نگاهدارد.

 اعالم نمايد که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود C به ريجستر -

  (Latch)نگاهدارد.

بر روی گذرگاه داده را در  ار موجوداعالم نمايد که مقد به " شمارنده برنامه "  -

  (Latch)خود نگاهدارد.

 اعالم نمايد که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در Address به ريجستر  -

   (Latch)خود نگاهدارد.

اعالم نمايد که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در  Instruction به ريجستر  -

   (Latch)خود نگاهدارد.

  را افزايش دهد. " شمارنده برنامه " اعالم نمايد که مقدار خود به -

  نمايد. (Reset) را صفر به " شمارنده برنامه " اعالم نمايد که مقدار خود -

انجام گيرد، اعالم  به واحد منطق و حساب نوع عملياتی را که می بايست  -

  نمايد.

 را در خود ALU ملياتنمايد که بيت های ماحصل ع اعالم Test به ريجستر -

  نگاهدارد.

  خواندن ( ) RD  فعال نمودن خط -

  ( نوشتن ) WR فعال نمودن خط -

  ROM و RAM حافظه های

بررسی گرديدند.  RD,WR در بخش قبل گذرگاه های آدرس و داده نظيرخطوط

در  و يا هر دو متصل خواهند بود. RAM ،ROM گذرگاه های فوق به حافظه های

ه ساده فرضی فوق، از گذرگاه های آدرس و داده هشت بيتی ريزپردازند

بايت حافظه و  108گردد. بدين ترتيب پردازنده قادر به آدرس دهی  استفاده می

هشت بيت از حافظه در هر لحظه خواهد بود. فرض کنيد  خواندن و يا نوشتن

و بوده که از آدرس صفر شروع شده  ROM حافظه بايت 118پردازنده فوق دارای 

 ROM آغاز می گردد ، است . حافظه 118که از آدرس  RAM بايت حافظه 118

نگهداری می  تراشه ای است که اطالعاتی را از قبل و بصورت دائم در خود

خواهند کرد که کدام بايت را  اعالم ROM تراشه  نمايد. گذرگاه های آدرس به

تغيير  RD وضعيت خط خواسته و آن را بر روی گذرگاه قرار خواهد داد. زمانيکه

 بايت مورد نظر و انتخابی را بر روی گذرگاه داده قرار خواهد ROM نمايد تراشه



قادر به خواندن و  شامل بايت هائی از اطالعات است . ريزپردازنده RAM داد.

 RW و RD نوشتن در حافظه فوق بر اساس سيگنال های دريافتی از خطوط

يست به اين نکته نيز اشاره گردد که اين می با RAM است . در رابطه با حافظه

با از دست منبع انرژی ) برق ( اطالعات خود را از دست  نوع از حافظه ها

  خواهند داد.

به ميزان مشخص می باشند. ) برخی از  ROM تمامی کامپيوترها دارای حافظه

نبوده نظير ميکرو کنترل ها ، ولی  RAM دارای حافظه کامپيوترها ممکن است

نمود(.بر روی  را در هيچ کامپيوتری نمی توان انکار ROM ضرورت حافظه د ووجو

نيز می نامند. زمانيکه ريزپردازنده  BIOS را ROM کامپيوترهای شخصی حافظه

نمايد ، در ابتدا دستورالعمل هائی را اجراء خواهد کرد  فعاليت خود را آغاز می

عمليانی نظير  BIOS می باشند. دستورالعمل های موجود در BIOS که در

فرآيندی آغاز خواهد شد که  تست سخت افزار و سيستم را انجام و در ادامه

در آغاز  . (Booting) نتيجه آن استقرار سيستم عامل در حافظه خواهد بود.

تواند آغاز عمليات فوق از هارد  فرآيند فوق ، بوت سکتور هارد ديسک ) می

در رابطه با وضعيت  د ، اتخاذ تصميمشروع نشده و از فالپی ديسک انجام گرد

خواهند بود ( را  CMOS فوق بر اساس پارامترهای ذخيره شده در حافظه

 برنامه ای کوچک است که در ادامه بررسی خواهد کرد . بوت سکتور فوق حاوی

BIOS حافظه آن را خوانده و در RAM مستقر خواهد کرد. ريزپردازنده در ادامه 

مستقر  RAM به برنامه بوت سکتور را که در حافظه دستورالعمل های مربوط

اعالم خواهد کرد که  شده اند ،اجراء خواهد کرد. برنامه فوق به ريزپردازنده

انتقال و آنها را اجراء  RAM اطالعات ديگری را از هارد ديسک به درون حافظه

  سيستم عامل در حافظه مستقر ومديريت فرآيند فوق  نمايد. با ادامه وتکميل

  خود را آغاز می نمايد.

  دستورالعمل های ريزپردازنده

بوده که دارای کارآئی  هر ريزپردازنده دارای مجمو عه ای از دستورالعمل ها

يک پياده  خاصی می باشند. اين دستورالعمل ها بصورت الگوئی از صفر و يا

 اسازی می گردنند. استفاده از دستورات فوق با توجه به ماهيت الگوئی آنه

برای انسان مشکل و بخاطر سپردن آنها امری است مشکل تر! ، بدين دليل از 

کلمات " برا ی مشخص نمودن الگوهای فوق استفاده می گردد.  "  مجموعه ای

زبان اسمبلی " ناميده می شوند. يک " اسمبلر"  مجموعه " کلمات " فوق "

ترجمه ، ماحصل  متناظر است .پس از قادر به ترجمه کلمات به الگوهای بيتی

حافظه مستقر تا زمينه  عمليات که همان استخراج " الگوهای بيتی " است، در

دستورالعمل های  اجرای آنها توسط ريزپردازنده فراهم گردد جدول زير برخی از



  دهد. مورد نياز در رابطه با پردازنده فرضی را نشانن می

  

Instruction Meaning 

LOADA mem تر لود نمودن ريجسA  از آدرس حافظه 

LOADB mem  لود نمودن ريجسترB  از آدرس حافظه 

CONB con  لود نمودن يک مقدار ثابت در ريجسترB 

SAVEB mem 
در يک  Bذخيره نمودن مقدار موجود در ريجستر 

 آدرس حافظه 

SAVEC mem 
در يک  Cذخيره نمودن مقدار موجود در ريجستر 

 آدرس حافظه 

ADD  جمع  A  وB  و ذخيره کردن حاصل درC 

SUB  تفريقA  وB  و ذخيره کردن حاصل درC 

MUL ضرب  A  وB  و ذخيره کردن حاصل درC 

DIV تقسيم  A  وB  و ذخيره کردن حاصل درC 

COM مقا يسه  A  وB  و ذخيره کردن حاصل درTest 

JUMP addr پرش به يک آدرس مشخص 

JEQ addr 
( به يک آدرس  پرش شرطی ) اگر مساوی است

 مشخص

JNEQ addr 
پرش شرطی ) اگر نا مساوی است ( به يک 

 آدرس مشخص

JG addr 
پرش شرطی ) اگر بزرگتر است ( به يک آدرس 

 مشخص

JGE addr 
پرش شرطی ) اگر بزرگتر و يا مساوی است ( به 

 يک آدرس مشخص

JL addr 
پرش شرطی ) اگر کوچکتر است ( به يک آدرس 

 مشخص

JLE addr 
پرش شرطی ) اگر کوچکتر و يا مساوی است ( 

 به يک آدرس مشخص



STOP توقف اجراء 

 

يکی  با ( 1*2*3*4*5=!5) کنيد برنامه محاسبه فاکتوريل عدد پنج مثال : فرض 

برنامه مورد  C مترجم ( زبان نوشته گردد . کمپايلر ) C از زبانهای سطح باال نظير

 RAM کرد. ) فرض کنيد که آدرس شروع خواهد نظر را به زبان اسمبلی ترجمه

صفر باشد.( جدول زير  ROM و آدرس شروع حافظه 128 در پردازنده فرضی

آن،  معادل  را بهمراه کد ترجمه شده اسمبلی C نوشته شده به زبان برنامه

 نشان می دهد.

  

C Program  Assembly Language 

a=1; 

f=1; 

while (a <= 5) 

{ 

    f = f * a; 

    a = a + 1; 

} 

// Assume a is at address 128 

// Assume F is at address 129 

0   CONB 1      // a=1; 

1   SAVEB 128 

2   CONB 1      // f=1; 

3   SAVEB 129 

4   LOADA 128   // if a > 5 the jump to 

17 

5   CONB 5 

6   COM 

7   JG 17 

8   LOADA 129   // f=f*a; 

9   LOADB 128 

10  MUL 

11  SAVEC 129 

12  LOADA 128   // a=a+1; 

13  CONB 1 

14  ADD 

15  SAVEC 128 

16  JUMP 4       // loop back to if 

17  STOP 

 



در ادامه می بايست کدهای ترجمه شده به زبان اسمبلی به زبان ماشين ) 

الگوهای بيتی ( ترجمه گردند. بدين منظور الزم است که هر يک از دستورات 

( باشند. فرض کنيد دستورات اسمبلی در OpCodeاسمبلی دارای کد معادل )

 ) کدهای عملياتی( زير باشند.  Opcodeپردازنده فرضی دارای 

Assembly Instruction Opcode 

LOADA mem 1 

LOADB mem 1 

CONB con 2 

SAVEB mem 1 

SAVEC mem 0 

ADD  8 

SUB 9 

MUL 8 

DIV 7 

COM 18 

JUMP addr 11 

JEQ addr 11 

JNEQ addr 12 

JG addr 11 

JGE addr 10 

JL addr 18 

JLE addr 19 

STOP 18 

  

به زبان اسمبلی به زبان ماشين ) الگوهای بيتی   در نهايت برنامه ترجمه شده

 ترجمه خواهد شد.  (

   

Assembly Language Bit Patterns 



// Assume a is at address 128 

// Assume F is at address 129 

0   CONB 1      // a=1; 

1   SAVEB 128 

2   CONB 1      // f=1; 

3   SAVEB 129 

4   LOADA 128   // if a > 5 the 

jump to 17 

5   CONB 5 

6   COM 

7   JG 17 

8   LOADA 129   // f=f*a; 

9   LOADB 128 

10  MUL 

11  SAVEC 129 

12  LOADA 128   // a=a+1; 

13  CONB 1 

14  ADD 

15  SAVEC 128 

16  JUMP 4       // loop back to 

if 

17  STOP 

// Assume a is at address 128 

// Assume F is at address 129 

Addr opcode/value 

0    3             // CONB 1 

1    1 

2    4             // SAVEB 128 

3    128 

4    3             // CONB 1 

5    1 

6    4             // SAVEB 129 

7    129 

8    1             // LOADA 128 

9    128 

10   3             // CONB 5 

11   5 

12   10            // COM 

13   14            // JG 17 

14   31 

15   1             // LOADA 129 

16   129 

17   2             // LOADB 128 

18   128 

19   8             // MUL 

20   5             // SAVEC 129 

21   129 

22   1             // LOADA 128 

23   128 

24   3             // CONB 1 

25   1 

26   6             // ADD 

27   5             // SAVEC 128 

28   128 



29   11            // JUMP 4 

30   8 

31   18            // STOP 

  

  

 19به   C زبان نوشته شده به همانگونه که مشاهده می نمائيد برنامه

 زبان ماشين تبديل گرديد. دستورالعمل 21دستورالعمل معادل اسمبلی و 

 Instruction Decoder ( با انجام تشخيص دهنده نوع دستورالعمل ) ها  

 عملياتی خاص، نوع دستورالعمل را تشخيص خواهد داد. فرض کنيد دستور

دستورالعمل را دنبال  نحوه تشخيص  را داشته باشيم و بخواهيم ADD لعملا

 نمائيم :

-tri می گردد. ) فعال کردن بافر Load دستورالعمل ، Clock در زمان اولين - 

state " فعال شدن خط ،  برای " شمارنده برنامه RD ، کردن فعال Data-in  در

  ( tri-state بافر

تشخيص داده خواهد شد.) تنظيم  ADD دستورالعمل ، Clock  در زمان دومين -

  ( C در ريجستر ALU ذخيره نمودن ماحصل عمليات ، ALU برای عمليات جمع

شمارنده برنامه " افزايش خواهد يافت ) در تئوری  "  ،Clock در زمان سومين -

 نيز صورت پذيرد( Clock اين مرحله می تواند در زمان دومين

 Clock دارای چندين هر دستورالعمل اسمبلی  ظه گرديد ،همانگونه که مالح

Cycle است . برخی از دستورات نظير ADD دارای دو و يا سه Clock  و برخی

 بود. خواهند Clock از دستورات دارای پنج ويا شش ديگر

 

    سخت افزار 

  حافظه  

استفاده می گردد. از انواع متفاوتی حافظه  موقت ( در کامپيوتر ، دائم با هدف ذخيره سازی اطالعات ) حافظه 

  می گردد . استفاده درکامپيوتر

 RAM  

 ROM  

 Cache  

 Dynamic RAM  

 Static RAM  

 Flash Memory  
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 Virtual Memory  

 Video Memory  

 BIOS  

و در دستگاههای متفاوتی نظير : تلفن های  استفاده از حافظه صرفا" محدود به کامپيوترهای شخصی نبوده

نيز در ابعاد وسيعی از آنها استفاده بعمل می آيد.هر  تلويزيون و ... ، VCR ، اتومبيل راديوهای ، PDA ،سلولی

  ی نمايند.استفاده م  متفاوتی از حافظه را  يک از دستگاههای فوق مدل های

  مبانی اوليه حافظه

 ولی اغلب از واژه ،ذخيره سازی الکترونيکی اطالق کرد با اينکه می توان واژه " حافظه " را بر هر نوع وسيله

آيد. در صورتيکه  فوق برای مشخص نمودن حافظه های سريع با قابليت ذخيره سازی موقت استفاده بعمل می

قطعا"  ،دائم از هارد ديسک استفاده نمائد ی اطالعات مورد نياز خود بصورتمجبور باشد برای بازياب  پردازنده

در حافظه  پردازنده ) با آن سرعت باال( کند خواهد گرديد. زمانيکه اطالعات مورد نياز پردازنده سرعت عمليات

يد. از حافظه پردازنده از بعد دستيابی به داده های مورد نياز بيشتر خواهد گرد سرعت عمليات ،ذخيره گردند

  متعددی بمنظور نگهداری موقت اطالعات استفاده می گردد. های

 

پردازنده با   . وجود دارد  محموعه متنوعی ازانواع حافظه ها ، همانگونه که در شکل فوق مشاهده می گردد

کرد. زمانيکه در سطح حافظه های دائمی  ار سلسله مراتبی فوق به آنها دستيابی پيدا خواهدتوجه به ساخت

آنان را  اطالعاتی موحود باشد که پردازنده قصد استفاده از ،کليد نظير هارد و يا حافظه دستگاههائی نظير صفحه

ادامه پردازنده  قرار گيرند. در در اختيار پردازنده RAM فوق از طريق حافظه می بايست اطالعات ، داشته باشد

  و دستورالعمل های خاص عملياتی خود را در  Cache در حافظه  اطالعات و داده های مورد نياز خود را

  می نمايد. ذخيره  ريجسترها

حافظه و ...( و عناصر نرم افزاری ) سيستم عامل و...(  ، هارد ديسک ،پردازنده تمام عناصر سخت افزاری )

بکمک يکديگر وظايف محوله را انجام می دهند . بدون شک در اين گروه " حافظه "  گروه عملياتی بصورت يک
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پردازنده بصورت پيوسته  ، خاموش می گردد  تا زمانيکه  جايگاهی خاص است . از زمانيکه کامپيوتر روشن دارای

از  (POST اطالعات اوليه ) برنامهنمايد. بالفاصله پس از روشن نمودن کامپيوتر  و دائم از حافظه استفاده می

وضعيت حافظه از نظر سالم بودن بررسی می گردد ) عمليات سريع   ادامه فعال شده و در   ROM حافظه

اطالعات اوليه و ضروری  BIOS فعال خواهد کرد. ROM را ازطريق BIOS نوشتن ( .در مرحله بعد کامپيوتر ، خواندن

امنيت و ...  ،گردد وضعيت درايوی که می بايست فرآيند بوت از آنجا آغاز  ،یساز دستگاههای ذخيره  در رابطه با

بخش  استفرار خواهد يافت . RAM به درون حافظه  هارد  عامل از را مشخص می نمايد. در مرحله بعد سيستم

و  بود. در ادامه های مهم و حياتی سيستم عامل تا زمانيکه سيستم روشن است در حافظه ماندگار خواهند

مستقر خواهد شد. پس از استقرار  RAM برنامه فوق در حافظه ،زمانيکه يک برنامه توسط کاربر فعال می گردد

فايل های مورد نياز برنامه   مورد نظر در صورت ضرورت يک برنامه در حافظه و آغاز سرويس دهی توسط برنامه

و يا  (Close) ک برنامه خاتمه داده می شودشد.و در نهايت زمانيکه به حيات ي فوق، در حافظه مستفر خواهند

برنامه  اطالعات بر روی يک رسانه ذخيره سازی دائم ذخيره و نهايتا" حافظه از وجود ، ذخيره می گردد  يک فايل

  پاکسازی ! می گردد. ، و فايل های مرتبط

  ی بايست اطالعات درخواستیم ،مورد نياز پردازنده باشد ، همانگونه که اشاره گرديد در هر زمان که اطالعاتی

چرخه درخواست اطالعات موجود  مستقر تا زمينه استفاده از آنان توسط پردازنده فراهم گردد. RAM در حافظه

در حافظه يک سيکل کامال"  پردازش اطالعات توسط پردازنده و نوشتن اطالعات جديد ،  توسط پردازنده RAMدر

  تکرار گردد.  هر ثانيه ميليون ها مرتبه ممکن است در  ل فوقپيوسته بوده و در اکثر کامپيوترها سيک

  نياز به سرعت دليلی بر وجود حافظه های متنوع

  است ؟ در پاسخ می توان به موارد ذيل اشاره نمود: چرا حافظه در کامپيوتر تا بدين ميزان متنوع و متفاوت

ه حجم باالئی از داده ها بمنظور افزايش بهره وری آسان ب پردازنده های با سرعت باال نيازمند دستيابی سريع و

صورتيکه پردازنده قادر به تامين و دستيابی به داده های مورد نياز در زمان مورد  خود می باشند.. در  و کارآئی

باشد. پردازند ه های جديد   داده های مورد نياز می بايست عمليات خود را متوقف و در انتظار تامين ،نباشد  نظر

از داده ها ) ميليارد بايت در هر ثانيه ( نياز خواهند داشت . پردازنده  با سرعت يک گيگا هرتز به حجم باالئیو

بود.  گران قيمت بوده و قطعا" اتالف زمان مفيد آنان مطلوب و قابل قبول نخواهد  اشاره شده هائی با سرعت

نموده اند. در اين راستا از حافظه  را مطرح " ظهاليه بندی حاف طراحان کامپيوتر بمنظور حل مشکل فوق ايده "

های ارزان تر در حجم بيشتری استفاده بعمل می آيد.  اندک استفاده و از حافظه  های گران قيمت با ميزان

ارزان قيمت با توان ذخيره  هارد ديسک است . هارد ديسک يک رسانه ذخيره سازی ، متدواول  حافظه  ارزانترين

اطالعات  ،فضای ذخيره سازی اطالعات بر روی هارد از اطالعات است . با توجه به ارزان بودن سازی حجم باالئی

بسادگی و  و با استفاده از روش های متفاوتی نظير : حافظه مجازی می توان  بر روی آنها ذخيره مورد نظر

   آنها استفاده نمود. از ، RAM بسرعت بدون نگرانی از فضای فيزيکی حافظه

در ساختار سلسله مراتبی حافظه است . اندازه بيت يک پردازنده  سطح دستيابی بعدی RAM حافظه

هائی از حافظه است که در يک لحظه می توان به آنها دستيابی داشت. مثال" يک  نشاندهنده تعداد بايت

در   ت پردازشواحد سنجش سرع قادر به پردازش دو بايت در هر لحظه است . مگاهرتز ، شانزده بيتی  پردازنده



-800 با سرعت  iii پنتيوم  بيتی 21مثال" يک کامپيوتر  و معادل "ميليون در هر ثانيه" است .  پردازنده ها است

MHz ، ميليون بار در ثانيه است . حافظه 888چهار بايت بصورت همزمان و  قادر به پردازش RAM   بتنهائی دارای

 Cache بهمين دليل است که از حافظه های  نيست . ندهسرعت مناسب برای همسنگ شدن با سرعت پرداز

مطلوب تر خواهد بود.اغلب تراشه  باال باشد RAM گردد. بديهی است هر اندازه که سرعت حافظه استفاده می

می باشند. سرعت خواندن و يا نوشتن در  Nanoseconds 98تا  08های مربوطه امروزه دارای سرعتی بين 

 با نوع حافظه استفاده شده دارد .در اين راستا ممکن است از حافظه هایمستقيم  ارتباط  حافظه

DRAM,SDRAM,RAMBUS استفاده گردد. سرعت RAM توسط پهنا و سرعت  Bus ، کنترل می گردد. پهنای  Bus 

 به تعداد دفعاتی BUS و سرعت   ارسال گردد را مشخص تعداد بايتی که می تواند بطور همزمان برای پردازنده ،

داده ها از   سيکل منظم حرکت  توان يک گروه از بيت ها را در هر ثانيه ارسال کرد اطالق می گردد. که می

بصورت تئوری  ،بيت 32 و 188MHzبا وضعيت :  Bus مثال" يک می گويند  Bus Cycle حافظه بسمت پردازنده را

 شانرده بيتی BUS ر ثانيه است . در حاليکه يکيکصد ميليون مرتبه در ه  و به پردازنده  قادر به ارسال چهار بايت

66MHZ  ميليون مرتبه در هر ثانيه است . با توجه به مثال فوق  88بصورت تئوری قادر به ارسال دو بايت و

سرعت  188MHzبه  88MHzاز شانزده به سي و دو و سرعت از  BUS  پهنای مشاهده می گردد که با تغيير

  برابر گرديد. پردازنده سه ارسال داده برای

  Cache ريجستر و

عريض وسريع همچنان مدت زمانی طول  Bus استفاده از با توجه به سرعت بسيار باالی پردازنده حتی در صورت

طراحی شده است که   با اين هدف Cache برای پردازنده ارسال گردند. RAM کشيد تا داده ها از حافظه خواهد

عمليات فوق  قرار دهد .  بيشتر است ، در دسترس تر  ه احتمال استفاده از آنانپردازنده را ک داده های مورد نياز

 ناميده می شود صورت می پذيرد. Level 1 و يا Primary که  Cache   از طريق بکارگيری مقدار اندکی از حافظه

نوع   امل می گردد.ش ،بايت را ظرفيت حافظه های فوق بسيار اندک بوده و از دو کيلو بايت تا شصت و چهار کيلو

پردازنده قرار می  ناميده می شود بر روی يک کارت حافظه و در مجاورت level 2 و يا Secodray که  Cache دوم

اختصاصی بر روی برد   مستقيم با پردازنده است. يک مدار کنترل کننده دارای يک ارتباط Cache گيرد. اين نوع

برعهده خواهد گرفت . با توجه به  را  ود مسئوليت عمليات مربوطهناميده می ش " L2 کننده اصلی که " کنترل

پردازنده های  است. برخی از 2MB تا 256Kb دامنه ای بين  اندازه حافظه فوق متغير بوده و دارای ، نوع پردازنده

پردازنده ( در   اشهبعنوان جزئی جداناپذير در کنار خود دارند. ) بخشی از تر را Cache با کارائی باال اخيرا" اين نوع

اندازه آن متغير بوده و  ،محسوب می گردد بخشی از پردازنده  Cache  پردازنده ها با توجه به اينکه اين نوع

  ها در کارائی پردازنده مطرح است. بعنوان يکی از مهمترين شاخص

 در آغاز برای  که داشتهحافظ های با دستيابی تصادفی ايستا ( نيز وجود  ) SRAM با نام RAM ديگری از  نوع 

Cache ها از چندين ترانزيستور ) معموال" چهار تا شش ( برای هر يک از  استفاده می گرديد. اين نوع حافظه

 استفاده می نمايند. حافظه های فوق دارای مجموعه ای از فليپ فالپ ها با دو وضعيت سلول های حافظه خود

 DRAM حافظه های بصورت پيوسته نظير  ر به بازخوانی اطالعاتقاد  خواهند بود. بنابراين حافظه های فوق

خود را  باشد داده های (On) منبع تامين انرژی آنها فعال  ماداميکه نخواهند بود. هر يک از سلول های حافظه



پريوديک نخواهد بود . سرعت  بصورت  ذخيره نگاه خواهند داشت . در اين حالت ضرورتی به بازخوانی اطالعات

در حال حاضر بعنوان جايگزينی استاندارد برای حافظه  ظه های فوق بسيار باال است ، ولی بدليل قيمت باال ،حاف

  مطرح نمی باشند. RAM های

  انواع حافظه

نمونه ای از  Nonvolatile و Volatile  بندی کرد . حافظه ها را می توان بر اساس شاخص های متفاوتی تقسيم

از  بالفاصله پس از خاموش شدن سيستم اطالعات خود را volatile حافظه های  . اين تقسيم بندی ها است

خواهند داشت . اغلب حافظه  دست می دهند. و همواره برای نگهداری اطالعات خود به منبع تامين انرژی نياز

اموش شدن از خ داده های خود را همچنان پس Nonvolatile گيرند. حافظه های در اين گروه قرار می RAM های

  اين نوع حافظه ها است . نمونه ای از ROM سيستم حفظ خواهند کرد. حافظه

 

 

  RAM حافظه 

کامپيوتر است . روش دستيابی به   شناخته ترين نوع حافظه در دنيای RAM(Random Access Memoryحافظه ) 

ما" دستيابی پيدا کرد . در تصادفی است . چون می توان به هر سلول حافظه مستقي  اين نوع از حافظه ها

اطالعات را   SAMوجود دارند. حافظه های  SAM(Serial Access Memory، حافظه های) RAMمقابل حافظه های 

در مجموعه ای از سلول های حافظه ذخيره و صرفا" امکان دستيابی به آنها بصورت ترتيبی وجود خواهد داشت. 

د نظر در محل جاری نباشد هر يک از سلول های حافظه به ترتيب ) نظير نوار کاست ( در صورتيکه داده مور

در موارديکه پردازش داده ها الزاما" بصورت ترتيبی  SAM  بررسی شده تا داده مورد نظر پيدا گردد. حافظه های

خواهد بود مفيد می باشند ) نظير حافظه موجود بر روی کارت های گرافيک (. داده های ذخيره شده در حافظه 

RAM .با هر اولويت دلخواه قابل دستيابی خواهند بود 

  RAMمبانی حافظه های 

بوده که از ميليون ها ترانزيستور و خازن تشکيل شده است .در   (IC، يک تراشه مدار مجتمع ) RAM  حافظه

سلول فوق  را ايجاد کرد.  با استفاده و بکارگيری يک خازن و يک ترانزيستور می توان يک سلول  اغلب حافظه ها

قادر به نگهداری يک بيت داده خواهد بود. خازن اطالعات مربوط به بيت را که يک و يا صفر است ، در خود 

بر روی تراشه   نگهداری خواهد کرد.عملکرد ترانزيستور مشابه يک سوييچ بوده که امکان کنترل مدارات موجود

تغيير وضعيت مربوط به آن ، فراهم می نمايد.خازن حافظه را بمنظور خواندن مقدار ذخيره شده در خازن و يا 

در   بوده که قادر به نگهداری الکترون ها است . بمنظور ذخيره سازی مقدار" يک"  مشابه يک ظرف ) سطل(

حافظه، ظرف فوق می بايست از الکترونها پر گردد. برای ذخيره سازی مقدار صفر، می بايست ظرف فوق خالی 

بطه با خازن، نشت اطالعات است ) وجود سوراخ در ظرف ( بدين ترتيب پس از گذشت گردد.مسئله مهم در را

  چندين ميلی ثانيه يک ظرف مملو از الکترون تخليه می گردد. بنابراين بمنظور اينکه حافظه بصورت پويا اطالعات

شدن خازن، مکلف به  خود را نگهداری نمايد ، می بايست پردازنده و يا " کنترل کننده حافظه " قبل از تخليه

شارژ مجدد آن بمنظور نگهداری مقدار "يک" باشند.بدين منظور کنترل کننده حافظه اطالعات حافظه را خوانده و 



(، هزاران مرتبه در يک ثانيه تکرار خواهد Refreshمجددا" اطالعات را بازنويسی می نمايد.عمليات فوق )

نوع حافظه ها مجبور به بازخوانی اطالعات بصورت پويا بدين دليل است که اين  DRAMشد.علت نامگذاری 

خواهند بود. فرآيند تکراری " بازخوانی / بازنويسی اطالعات" در اين نوع حافظه ها باعث می شود که زمان تلف 

 و سرعت حافظه کند گردد.

بيت ( و سيليکون و بصورت آرائه ای مشتمل از ستون ها ) خطوط   بر روی يک تراشه  سلول های حافظه

 سطرها ) خطوط کلمات( تشکيل می گردند. نقطه تالقی يک سطر و ستون بيانگر آدرس سلول حافظه است .

با ارسال يک شارژ به ستون مورد نظر باعث فعال شدن ترانزيستور در هر بيت ستون،  DRAMحافظه های 

يست به آن وضغيت تبديل خواهند شد.در زمان نوشتن خطوط سطر شامل وضعيتی خواهند شد که خازن می با

، سطح شارژ موجود در خازن را اندازه گيری می نمايد. در صورتيکه  Sense-amplifierگردد. در زمان خواندن 

سطح فوق بيش از پنجاه درصد باشد مقدار "يک" خوانده شده و در غيراينصورت مقدار "صفر" خوانده خواهد شد. 

  بوده و بر حسب نانوثانيه ) يک ميلياردم ثانيه ( اندازه گيری می گردد.مدت زمان انجام عمليات فوق بسيار کوتاه 

نانو ثانيه طول خواهد کشيد تا عمليات خواندن و  98نانوثانيه است ،  98تراشه حافظه ای که دارای سرعت 

 بازنويسی هر سلول را انجام دهد.

سلول ها استفاده ننمايند،   د درسلول های حافظه در صورتيکه از روش هائی بمنظور اخذ اطالعات موجو

سلول های حافظه دارای يک زيرساخت کامل حمايتی از   بتنهائی فاقد ارزش خواهند بود. بنابراين الزم است

 باشند.مدارات فوق عمليات زير را انجام خواهند داد :   مدارات خاص ديگر

  ( مشخص نمودن هر سطر و ستون )انتخاب آدرس سطر و انتخاب آدرس ستون 

  ) نگهداری وضعيت بازخوانی و باز نويسی داده ها ) شمارنده 

  ( خواندن و برگرداندن سيگنال از يک سلولSense amplifier ) 

  ( اعالم خبر به يک سلول که می بايست شارژ گردد و يا ضرورتی به شارژ وجود نداردWrite enable ) 

ردی نظير : مشخص نمودن نوع سرعت ، ميزان حافظه و ساير عمليات مربوط به "کنترل کننده حافظه" شامل موا

 بررسی خطاء است . 

دارای يک تکنولوژی کامال" متفاوت می باشند. در اين نوع از حافظه ها از فليپ فالپ برای  SRAMحافظه های 

د. يک فليپ فالپ برای يک سلول حافظه، از چهار تا شش حافظه استفاده می گرد بيتذخيره سازی هر 

نيازمند بازخوانی / بازنويسی اطالعات نخواهند بود، بنابراين  SRAMترانزيستور استفاده می کند . حافظه های 

از  SRAMبيشتر است .با توجه به اينکه حافظه های  DRAMسرعت اين نوع از حافظه ها بمراتب از حافظه های 

تشکيل می گردد، فضای استفاده شده آنها بر روی يک تراشه بمراتب بيشتر از يک سلول   تعددیبخش های م

ميزان حافظه بر روی يک تراشه کاهش پيدا کرده و همين امر   خواهد بود. در چنين مواردی DRAMحافظه از نوع 

سريع و گران و حافظه  SRAMحافظه های  می تواند باعث افزايش قيمت اين نوع از حافظه ها گردد. بنابراين

بمنظور افزايش سرعت   SRAMارزان و کند می باشند . با توجه به موضوع فوق ، از حافظه های  DRAMهای 

 در کامپيوتر استفاده می گردد. RAMبرای فضای حافظه  DRAMاز حافظه های   ( وCacheپردازنده ) استفاده از 

 ما ژول های حافظه 
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 DIP(Dual lineبا نام ) Pinيوترهای شخصی در آغاز از يک پيکربندی مبتنی بر تراشه های حافظه در کامي

Package ،درون حفره هائی برروی   می توانست لحيم کاری  استفاده می کردند. اين پيکربندی مبتنی بر پين

ا افزايش شده است .همزمان ب  برد اصلی لحيم  به  که خود  برداصلی کامپيوتر و يا اتصال به يک سوکت بوده

مورد نياز، فضای زيادی از برد اصلی را اشغال می کردند.از روش فوق تا زمانيکه   حافظه ، تعداد تراشه های

 استقاده می گرديد.  حداکثر دو مگابايت بود ،  ميزان حافظه

ی راه حل مشکل فوق، استقرار تراشه های حافظه بهمراه تمام عناصر و اجزای حمايتی در يک برد مدار چاپ

( بود. برد فوق در ادامه با استفاده از يک نوع خاص از کانکنور ) بانک حافظه ( به برد Printed circut Boardمجزا )

(  Small Outline J-lead  ) sojبا نام  pinاصلی متصل می گرديد. اين نوع تراشه ها اغلب از يک پيکربندی 

 Thin Smallتعداد آنها اندک است از پيکربندی ديگری با نام استفاده می کردند . برخی از توليدکنندگان ديگر که 

Outline Package )tsop)  استفاده می نمايند. تفاوت اساسی بين اين نوع پين های جديد و پيکربندیDIP  اوليه

  هستند. به عبارت ديگر پين ها PCBدر  surface-mountedبصورت  TSORو  SOJدر اين است که تراشه های 

 " به سطح برد لحيم خواهند شد . ) نه داخل حفره ها و يا سوکت ( . مستقيما

می   از طريق کارت هائی که " ماژول " ناميده می شوند قابل دستيابی و استفاده  تراشه ها ی حافظه 

اعالم می   1*  18, يا  8*  21باشند.. شايد تاکنون با مشخصات يک سيستم که ميزان حافظه خود را بصورت 

که بر حسب   ضربدر ظرفيت هر يک از تراشه ها را  ، برخورده کرده باشيد.اعداد فوق تعداد تراشه ها  نمايد

ظرفيت ، می توان با تقسيم نمودن آن بر   اندازه گيری می گردند، نشان می دهد. بمنظور محاسبه  مگابيت

، بدين معنی است که ماژول  1  * 21هشت ميزان مگابايت را بر روی هر ماژول مشخص کرد.مثال" يک ماژول 

) مگابيت( بدست می آيد . اگر عدد فوق را بر  118عدد  21در  1مگابيتی است .با ضرب  21دارای چهار تراشه 

 مگابايت خواهيم رسيد.  18هشت تقسيم نمائيم به ظرفيت 

. نمونه های اوليه ، طی پنج سال اخير تفاوت کرده است  RAM  نوع برد و کانکتور استفاده شده در حافظه های

اختصاصی توليد می گرديدند . توليد کنندگان متفاوت کامپيوتر بردهای حافظه را بگونه ای طراحی   بصورت  اغلب

 SIMM (Single)     که صرفا" امکان استفاده از آنان در سيستم های خاصی وجود داشت . در ادامه  می کردند

in-line memory   2/0پين کانکتور استفاده کرده و طول آن حدود  28بردهای حافظه از  مطرح گرديد. اين نوع از 

 SIMMسانتيمتر ( .در اغلب کامپيوترها می بايست بردهای  1/0اينچ و عرض آن يک اينچ بود ) يازده سانتيمتر در 

اه است که پهنای گذرگ  باشند، استفاده گردد. علت اين  بصورت زوج هائی که دارای ظرفيت و سرعت يکسان

مگابايت حافظه بر روی  18هشت مگابايتی برای داشتن  SIMMاست . مثال" از دو  SIMMداده بيشتر از يک 

قادر به ارسال هشت بيت داده در هر لحظه خواهد بود با توجه به اين  SIMMسيستم استفاده می گردد. هر 

و اين امر منطقی بنظر نمی آيد.در  موضوع که گذرگاه داده شانزده بيتی است از نصف پهنای باند استفاده شده

پين  91سانتيمتر ( و از  1/0سانتيمتر در  11شدند)  1*  1/  10بزرگتر شده و دارای ابعاد  SIMMادامه بردهای 

 مگابايت بدست آمد.  108برای افزايش پهنای باند و امکان افزايش حافظه تا ميزان 



 

-dual in  بموازات افزايش سرعت و ظرفيت پهنای باند پردازنده ها، توليدکنندگان از استاندارد جديد ديگری با نام

line memory module)DIMM) اينچ )  0/1*  1پين و ابعاد  188دارای   استفاده کردند.اين نوع بردهای حافظه

مگابايت را  118سانتيمتر ( بودند.ظرفيت بردهای فوق در هر ماژول از هشت تا  1/0سانتيمتر در  11تقريبا" 

ولت کار  2/2شامل و می توان آنها را بصورت تک ) زوج الزامی نيست ( استفاده کرد. اغلب ماژول های حافظه با 

-Rambus inبا نام ولت استفاده می نمايند. يک استاندارد جديد ديگر  0می کنند. در سيستم های مکينتاش از 

line memory module  ،  RIMM   از نظر اندازه و پين باDIMM  قابل مقايسه است ولی بردهای فوق ، از يک نوع

 داده حافظه برای افزايش سرعت استفاده می نمايند.   خاص گذرگاه

 

استفاده می   از ماژول های حافظه کامال" اختصاصی  (notebookبردهای حافظه در کامپيوترهای دستی )اغلب 

 small outline dual in-line memory module) SODIMMنمايند ولی برخی از توليدکنندگان حافظه از استاندارد 

سانتيمنتر ( بوده و از  1/ 0سانتيمنتر در  0اينچ )  1* 1دارای ابعاد  SODIMMاستفاده می نمايند. بردهای حافظه 

مگابايت می  108مگابايت تا  18پين استفاده می نمايند. ظرفيت اين نوع بردها ی حافظه در هر ماژول از  111

 تواند باشد. 

 

 بررسی خطاء

باالئی می باشند.در اکثر   ه امروزه در کامپيوتر استفاده می گردند دارای ضريب اعتماداکثر حافظه هائی ک

،" کنترل کننده حافظه " درزمان روشن کردن سيستم عمليات بررسی صحت عملکرد حافظه را   سيستم ها

انحام می ، عمليات بررسی خطاء را  Parityانجام می دهد. تراشه های حافظه با استفاده از روشی با نام 

بر اساس آن   Parityدارای يک بيت اضافه برای هشت بيت داده می باشند.روشی که  Parityدهند. تراشه های 

بررسی می گردد. زمانيکه هشت بيت ) يک بايت( داده ئی  زوج  Parityکار می کند بسيار ساده است . در ابتدا

می نمايد.در صورتيکه تعداد يک های موجود   محاسبه را دريافت می دارند، تراشه تعداد يک های موجود در آن را

صفر  parityيک خواهد شد. در صورتيکه تعداد يک های موجود زوج باشد مقدار بيت  Parityفرد باشد مقدار بيت 

خواهد شد. زمانيکه داده از بيت های مورد نظر خوانده می شود ، مجددا" تعداد يک های موجود محاسبه و با 

مقدار يک باشد داده مورد نظر درست بوده و  Parityقايسه می گردد.درصورتيکه مجموع فرد و بيت م parityبيت 



صفر باشد تراشه متوجه بروز يک  parityبرای پردازنده ارسال می گردد. اما در صورتيکه مجموع فرد بوده و بيت 

ز به همين روش کار می کند در فرد ني parityخطاء در بيت ها شده و داده مورد نظر کنار گذاشته می شود. 

 باشد.  يک خواهد شد که تعداد يک های موجود در بايت زوج  parityروش فوق زمانی بيت 

از تشخيص است . در صورتيکه يک بايت از داده ها با   پس  عدم تصحيح خطاء Parityمسئله مهم در رابطه با 

خود را انجام خواهد داد.   سيستم مجددا" سعی  شده  خود مطابقت ننمايد داده دور انداخته Parityبيت 

به   کامپيوترها نيازمند يک سطح باالتربرای برخورد با خطاء می باشند.برخی از سيستم ها از روشی با نام

error correction code)ECC) بيت های اضافه برای کنترل داده در هر يک   استفاده می نمايند. در روش فوق از

در اين است که از چندين بيت برای بررسی  Parityه می گردد. اختالف روش فوق با روش از بايت ها استفاد

خطاء استفاده می گردد. ) تعداد بيت های استفاده شده بستگی به پهنای گذرگاه دارد ( حافظه های مبتنی بر 

ن تصحيح خطاهای بوجود روش فوق با استفاده از الگوريتم مورد نظر نه تنها قادر به تشخيص خطا بوده بلکه امکا

يک يا چندين بيت در يک    خطاها در مواردي است که  همچنين قادر به تشخيصECCنيز فراهم می گردد.   آمده

 با مشکل مواجه گردند .  بايت

 RAMانواح حافظه 

Static random access memory)SRAM) ر . اين نوع حافظه ها از چندين ترانزيستور ) چهار تا شش ( برای ه

سلول حافظه استفاده می نمايند. برای هر سلول از خازن استفاده نمی گردد. اين نوع حافظه در ابتدا بمنظور 

cache .استفاده می شدند 

Dynamic random access memory)DRAM)  در اين نوع حافظه ها برای سلول های حافظه از يک زوج .

 ترانزيستورو خازن استفاده می گردد .

Fast page mode dynamic random access memory)FPM DRAM)  شکل اوليه ای از حافظه های .DRAM 

می باشند.در تراشه ای فوق تا زمان تکميل فرآيند استقرار يک بيت داده توسط سطر و ستون مورد نظر، می 

آغاز گردد( .حداکثر و در ادامه بيت خوانده خواهد شد.) قبل از اينکه عمليات مربوط به بيت بعدی   بايست منتظر

 مگابايت در هر ثانيه است . 198معادل  L2 cacheسرعت ارسال داده به 

Extended data-out dynamic random access memory)EDO DRAM) در انتظار تکميل و   . اين نوع حافظه ها

آغاز   ا بيت بعد بالفاصلهنشده و عمليات مورد نظر خود را در رابطه ب  اتمام پردازش های الزم برای اولين بيت

عمليات مربوط به جستجو برای بيت   EDO DRAMپس از اينکه آدرس اولين بيت مشخص گرديد   خواهند کرد.

است . حداکثر  FPMبعدی را آغاز خواهد کرد. سرعت عمليات فوق پنج برابر سريعتر نسبت به حافظه های 

 در هر ثانيه است .مگابايت  198معادل  L2 cache  سرعت ارسال داده به

Synchronous dynamic random access memory)SDRM)   از ويژگی "حالت پيوسته " بمنظور افزايش و بهبود

سطر شامل داده مورد نظر باشد ، بسرعت در بين ستون ها   کارائی استفاده می نمايد .بدين منظور زمانيکه

دارای سرعتی معادل پنج برابر سرعت حافظه  SDRAMاند. حرکت و بالفاصله پس از تامين داده ،آن را خواهد خو

معادل  L2 cacheداده به   بوده و امروزه در اکثر کامپيوترها استفاده می گردد.حداکثر سرعت ارسال EDOهای 

 مگابايت در ثانيه است . 018



Rambus dynamic random access memory )RDRAM) ی قبلی معمار  يک رويکرد کامال" جديد نسبت به

DRAM  است. اين نوع حافظه ها ازRambus in-line memory module)RIMM)  استفاده کرده که از لحاظ اندازه و

از يک گذرگاه داده با   استاندارد است. وجه تمايز اين نوع حافظه ها استفاده DIMMپيکربندی مشابه يک 

بصورت موازی کار کرده تا بتوانند به  RDRAM" است . تراشه های حافظه  Rambusسرعت باال با نام "کانال 

 مگاهرتز دست پيدا نمايند.  888سرعت 

Credit card memory  يک نمونه کامال" اختصاصی از توليدکنندگان خاص بوده و شامل ماژول هایDRAM  بوده

 استفاده می گردد . noteBookکامپيوترهای   که دريک نوع خاص اسالت ، در

PCMCIA memory card شامل ماژول های   .نوع ديگر از حافظهDRAM  بوده که درnotebook  استفاده می

 شود.

FlashRam برای استفاده در دستگاههائی نظير تلويزيون،   نوع خاصی از حافظه با ظرفيت کمVCR  بوده و از آن

ع دستگاهها خاموش استفاده می گردد. زمانيکه اين نو  نگهداری اطالعات خاص مربوط به هر دستگاه  به منظور

به ميزان اندکی برق مصرف خواهند کرد. در کامپيوتر نيز از اين نوع حافظه ها برای نگهداری   باشند همچنان

 اطالعاتی در رابطه با تنظيمات هارد ديسک و ... استفاده می گردد.

VideoRam)VRAM)  يک نوع خاص از حافظه هایRAM ورهای ويدئو و يا بوده که برای موارد خاص نظير : آداپت

 multiport dynamic random accessشتا ب دهندگان سه بعدی استفاده می شود. به اين نوع از حافظه ها 

memory) MPDRAM) دارای   اين نوع از حافظه ها  نيز گفته می شود.علت نامگذاری فوق بدين دليل است که

بر روی کارت گرافيک قرار داشته و  VRAMاشند . بصورت تصادفی و سريال می ب  امکان دستيابی به اطالعات،

رنگ   دارای فرمت های متفاوتی است. ميزان حافظه فوق به عوامل متفاوتی نظير : " وضوح تصوير " و " وضعيت

 ها " بستگی دارد.

 به چه ميزان حافظه نياز است ؟

کامپيوتر است . افزايش حافظه بر کارآئی يک   يکی از مهمترين فاکتورهای موجود در زمينه ارتقاء RAMحافظه 

به نوع استفاده می تواند در مقاطع زمانی متفاوتی انجام گيرد. در صورتيکه از   روی يک کامپيوتر با توجه

 81مگابايت حافظه نياز خواهد بود. )  21می گردد حداقل به   استفاده 78و يا  70سيستم های عامل ويندوز 

مگابايت حافظه  81استفاده می گردد حداقل به  1888سيستم عامل ويندوز  مگابايت توصيه می گردد( .اگر از

مگابايت حافظه نياز دارد. در  1مگابايت توصيه می گردد( .سيستم عامل لينوکس صرفا" به  118نياز خواهد بود.) 

ت توصيه می مگاباي 81مگابايت حافظه نياز خواهد بود.)  18صورتيکه از سيستم عامل اپل استفاده می گردد به 

معمولی ارائه شده   بر اساس کاربردهای  گردد(. ميزان حافظه اشاره شده برای هر يک از سيستم های فوق

، نرم افزارهای خاص  ، استفاده از برنامه های کاربردی خاص و سرگرم کننده است . دستيابی به اينترنت

  ب بيشتری خواهد بود .طراحی، انيميشن سه بعدی و... مستلزم استفاده از حافظه بمرات

 

 

  ROM حافظه 



که در زمان ساخت داده هائی در آن ذخيره می گردد. اين نوع از   است (ICيک نوع مدار مجتمع ) ROMحافظه  

حافظه ها عالوه بر استفاده در کامپيوترهای شخصی در ساير دستگاههای الکترونيکی نيز بخدمت گرفته می 

 زير می باشند:  تکنولوژی استفاده شده، دارای انواع از لحاظ ROMشوند. حافظه های 

  ROM  

 PROM  

 EPROM  

 EEPROM  

 Flash Memory  

می باشند . حافظه های فوق در موارد زيردارای   هر يک از مدل های فوق دارای ويژگی های منحصربفرد خود 

 ويژگی مشابه می باشند:

 ار " بوده و پس از خاموش شدن منبع تامين انرژی داد های ذخيره شده در اين نوع تراشته ها " غير فر

 اطالعات خود را از دست نمی دهدند. 

  داده های ذخيره شده در اين نوع از حافظه ها غير قابل تغيير بوده و يا اعمال تغييرات در آنها مستلزم

  انجام عمليات خاصی است.

 

  ROM  مبانی حافظه های 

( . هر RAMاز تراشه هائی شامل شبکه ای از سطر و ستون تشکيل شده است ) نظير حافظه  ROMحافظه 

  اساسی با تراشه های  دارای تفاوت ROMسطر وستون در يک نقظه يکديگر را قطع می نمايند. تراشه های 

RAM  می باشند. حافظهRAM نزيستور " بمنظور فعال و يا غيرفعال نمودن دستيابی به يک " خازن " در از " ترا

( Diodeاز يک " ديود" ) ROM  برخورد سطر و ستون ، استفاده می نمايند.در صورتيکه تراشه های  نقاط

باشند برای اتصال از ديود استفاده شده و اگر مقدار   استفاده می نمايد. در صورتيکه خطوط مربوطه "يک"

امکان حرکت " جريان " را در يک جهت ايجاد   باشد خطوط به يکديگر متصل نخواهند شد. ديود، صرفا"  صفر""

( ناميده می شود. نقطه Forward breakoverکرده و دارای يک نفطه آستانه خاص است . اين نقطه اصطالحا" )

تراشه ای مبتنی بر سيليکون نظير  فوق ميزان جريان مورد نياز برای عبور توسط ديود را مشخص می کند. در

شش دهم ولت است .با بهره گيری از ويژگی  تقريبا" معادل  Forward breakoverپردازنده ها و حافظه ، ولتاژ 

و پايين تر از ستون   Forward breakoverقادر به ارسال يک شارژ باالتر از  ROMيک تراشه   منحصر بفرد ديود،

ديود در سلول مورد نظر ارائه   در يک سلول خاص است .در صورتيکه  شده ground  متناسب با سطر انتخابی

( و با توجه به سيستم باينری ) صفر و يک (، سلول يک خوانده  Groundشده )از طريق   شارژ هدايت  گردد،



ودی خواهد بود( در صورتيکه مقدار سلول صفر باشد در محل برخورد سطر و ستون دي 1می شود ) مقدار آن 

 وجود نداشته و شارژ در ستون ، به سطر مورد نظر منتقل نخواهد شد.

، مستلزم برنامه نويسی وذخيره داده در زمان ساخت است . يک  ROMتراشه   همانطور که اشاره گرديد،

ا و اطالعات جديدی را در آن نوشت . در صورتيکه داده ه  را نمی توان برنامه ريزی مجدد ROMتراشه استاندارد 

درست نبوده و يا مستلزم تغيير و يا ويرايش باشند، می بايست تراشه را دور انداخت و مجددا" از ابتدا عمليات 

دشوار است .اما   ROMايجاد تمپليت اوليه برای تراشه های   برنامه ريزی يک تراشه جديد را انجام داد.فرآيند

نيکه تمپليت تکميل گرديد تراشه آماده شده، می بر برخی معايب آن غلبه می نمايد. زما ROM  مزيت حافظه

، قابل   تواند بصورت انبوه و با قيمت ارزان به فروش رسد.اين نوع از حافظه ها از برق ناچيزی استفاده کرده

و در رابطه با اغلب دستگاههای الکترونيکی کوچک، شامل تمامی دستورالعمل های الزم بمنظور   اعتماد بوده

ورد نظر خواهند بود.استفاده از اين نوع تراشه ها در برخی از اسباب بازيها برای نواختن کنترل دستگاه م

 موسيقی، آواز و ... متداول است .

  PROMحافظه 

مستلزم صرف وقت و هزينه باالئی است .بدين منظور اغلب توليد کنندگان ، نوع خاصی  ROMتوليد تراشه های 

( ناميده می شوند ، توليد می PROM )Programmable Read-Only Memoryاز اين نوع حافظه ها را که 

کنند.اين نوع از تراشه ها با محتويات خالی با قيمت مناسب عرضه شده و می تواند توسط هر شخص با 

ناميده می شوند ، برنامه ريزی گردند. ساختار اين نوع از  Programmerاستفاده از دستگاههای خاصی که 

به   بوده با اين تفاوت که در محل برخورد هر سطر و ستون از يک فيوز) برای اتصال ROMتراشه ها مشابه 

يکديگر( استفاده می گردد. يک شارژ که از طريق يک ستون ارسال می گردد از طريق فيوز به يک سلول پاس 

. با توجه به که نماينگر مقدار "يک" است ، ارسال خواهد شد Groundedداده شده و بدين ترتيب به يک سطر 

"  دارای مقدار اوليه PROMاينکه تمام سلول ها دارای يک فيوز می باشند، درحالت اوليه ) خالی (، يک تراشه 

برای ارسال يک جريان خاص به سلول  Programmerيک" است . بمنظور تغيير مقدار يک سلول به صفر، از يک 

تصال بين سطر و ستون )سوختن فيوز( خواهد کرد. فرآيند ا  مورد نظر، استفاده می گردد.ولتاژ باال، باعث قطع

صرفا" يک بار قابل برنامه ريزی هستند. حافظه  PROM" می گويند. حافظه های  Burning the PROMفوق را " 

از الکتريسيته ساکن، می تواند باعث سوخته   و يک جريان حاصل  شکننده تر بوده RAMهای فوق نسبت به 

دارای  PROMه شده و مقدار يک را به صفر تغيير نمايد. از طرف ديگر ) مزايا ( حافظه ای شدن فيور در تراش

 مطلوبی دارند.  ، قبل از برنامه ريزی نهائی کارآئی ROMقيمت مناسب بوده و برای نمونه سازی داده برای يک 

  EPROMحافظه 

اعمال تغييرات در آنها قابل تامل است ) با توجه به نياز به  PROMو  ROMحافظه های   استفاده کاربردی از 

ضرورت اعمال تغييرات و اصالحات در اين نوع حافظه ها می تواند به صرف هزينه باالئی منجر گردد(حافظه 

پاسخی مناسب به نياز های مطح شده است )  (EPROM)Erasable programmable read-only memoryهای

را می توان چندين مرتبه باز نويسی کرد. پاک نمودن محتويات يک  EPROMتراشه های   نياز به اعمال تغييرات (

يک فرکانس خاص ماوراء   مشتلزم استفاده از دستگاه خاصی است که باعث ساطع کردن EPROMتراشه 



است که  EPROMاز نوع   Programmerاز يک   باشد.. پيکربندی اين نوع از حافظه ها مستلزم استفاده  بنفش

استفاده شده ( اين نوع حافظه ها ، نيز  EPROMا در يک سطح خاص ارائه نمايند ) با توجه به نوع يک ولتاژ ر

سطر و   سلول موجود در نقظه برخورد EPROMدارای شبکه ای مشتمل از سطر و ستون می باشند. در يک 

يگر جدا شده اند. يکی ستون دارای دو ترانزيستور است .ترانزيستورهای فوق توسط يک اليه نازک اکسيد از يکد

 Controlصرفا" از طريق  Floating gateناميده می شود.  Control Gateو ديگری  Floating Gateاز ترانزيستورها 

gate  به سطر مرتبط است. ماداميکه لينک برقرارباشد سلول دارای مقدار يک خواهد بود. بمنظور تغيير مقدار

بمنظور تغيير محل  Tunnelingنياز خواهد بود . Fowler-Nordheim tunnelingفوق به صفر به فرآيندی با نام 

  داده floating gateولت به  12تا  18بين   استفاده می گردد.يک شارژ الکتريکی Floating gateالکترون های 

باعث تخليه خواهد گرديد. شارژ فوق  groundدر  floating gateمی شود.شارژ از ستون شروع و پس از ورود به 

" رفتار نمايد . الکترون های مازاد   مشابه يک "پخش کننده الکترون floating gateمی گردد که ترانزيستور 

و يک شارژ منفی را باعث می گردند. الکترون های   فشرده شده و در سمت ديگر اليه اکسيد به دام افتاد

رفتار می نمايند.دستگاه   floating gateو  control gateبين   شارژ شده منفی ، بعنوان يک صفحه عايق

را مونيتور خواهد کرد. در صورتيکه  floating gateسطح شارژ پاس داده شده به  Cell sensorخاصی با نام 

در اينصورت مقدار "يک" را دارا خواهد بود.زمانيکه شارژ پاس داده   درصد شارژ باشد 08جريان گيت بيشتر از 

دارای گيت  EPROMول نموده مقدار به "صفر" تغيير پيدا خواهد کرد.يک تراشه درصد آستانه عد 08شده از 

 هائی است که تمام آنها باز بوده و هر سلول آن مقدار يک را دارا است.

می بايست در ابتدا محتويات آن پاک گردد. برای پاک نمودن می بايست يک  EPROMبمنظور باز نويسی يک 

 EPROMاستفاده کرد.در يک  Floating gateشکستن الکترون های منفی سطح از انرژی زياد را بمنظور 

 EPROMانحام می گردد.فرآيند حذف در  102/9استاندارد ،عمليات فوق از طريق اشعه ماوراء بنفش با فرکانس 

می بايست آن را از محلی که  EPROMانتخابی نبوده و تمام محتويات آن حذف خواهد شد. برای حذف يک 

 قرار داد. EPROMاشعه ماوراء بنفش دستگاه پاک کننده   است جدا کرده و به مدت چند دقيقه زيرنصب شده 

  Flash Memoryو  EEPROMحافظه های 

از بعد استفاده مجدد می  PROMيک موفقيت مناسب نسبت به حافظه های   EPROMبا اينکه حافظه ای 

بال نمودن فرآيندهای خسته کننده بمنظور حذف و نصب باشند ولی کماکن نيازمند بکارگيری تجهيزات خاص و دن

 EPROMمجدد آنان در هر زمانی است که به يک شارژ نياز باشد. در ضمن، فرآيند اعمال تغييرات در يک حافظه 

نمی تواند همزمان با نياز و بصورت تصاعدی صورت پذيرد و در ابتدا می بايست تمام محتويات را پاک 

پاسخی مناسب   (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)EEOPROMنمود.حافظه های 

 تسهيالت زير ارائه می گردد: EEPROMبه نيازهای موجود است . در حافظه های 

 نخواهد بود.  برای بازنويسی تراشه نياز به جدا نمودن تراشه از محل نصب شده  

  تمام محتويات نخواهد بود.برای تغيير بخشی از تراشه نياز به پاک نمودن  

 .اعمال تغييرات در اين نوع تراشه ها مستلزم بکارگيری يک دستگاه اختصاصی نخواهد بود  

محلی و   اشعه ماوراء بنفش، می توان الکترون های هر سلول را با استفاده از يک برنامه  در عوض استفاده از



عمليات فوق باعث حذف سلول های مورد نظر شده و  به وضعيت طبيعی برگرداند.  يک ميدان الکتريکی  بکمک

  می توان مجددا" آنها را بازنويسی نمود.تراشه های فوق در هر لحظه يک بايت را تغيير خواهند داد.فرآيند

،   کند بوده و در مواردی که می بايست اطالعات با سرعت تغيير يابند  اعمال تغييرات در تراشه های فوق

 و دارای چالش های خاص خود می باشند.  تهسرعت الزم را نداش

می باشد به محدوديت اشاره  EEPROMکه يک نوع خاص از حافظه های  Flash Memoryتوليدکنندگان با ارائه 

از مدارات از قبل پيش بينی شده در زمان طراحی ، بمنظور  Falshداده اند.در حافظه   شده پاسخ الزم را

و يا بخش های   در اين حالت می توان تمام  ايجاد يک ميدان الکتريکی(. بکمک  استفاده می گردد )  حذف

 EEPROMخاصی از تراشه را که " بالک " ناميده می شوند، را حذف کرد.اين نوع حافظه نسبت به حافظه های 

هر بايت می باشند ) به جای يک بايت در  011که معموال"   از طريق بالک هائی  سريعتر است ، چون داده ها

  است Flash memoryمدل  ROMرا که نوع خاصی از حافظه  BIOSلحظه ( نوشته می گردند. شکل زير حافظه 

 ، نشان می دهد.

 

  

  

 
 

 



 

BIOS  

 (BIOS)Basic Input/Output System، استفاده از آنان در   Flashيکی از متداولترين موارد کاربرد حافظه های  

و ...   اين اطمينان را به عناصر سخت افزاری نظير : تراشه ها ، هارد يسک ، پورت ها ، پردازنده BIOSاست .  

 در کنار يکديگر انجام دهند.  خواهد داد که بدرستی عمليات خود را

پردازشگر مرکزی است . ريزپردازنده يک   هر کامپيوتر ) شخصی ، دستی ( دارای يک ريزپردازنده بعنوان واحد

است .بمنظور الزام پردازنده برای انجام يک عمليات خاص، می بايست مجموعه ای از   المان سخت افزاری

نرم افزار   از دو نوع  شوند نوشته شده و در اختيار پردازنده قرار گيرد. دستورالعمل ها که نرم افزار ناميده می

 استفاده می گردد :

را فراهم می نمايد.   سيستم عامل : سيستم عامل مجموعه ای از خدمات مورد نياز برای اجرای يک برنامه -

 و يا لينوکس نمونه هائی از سيستم های عامل می باشند.  1888،  78ويندوز 

رنامه های کاربردی : برنامه های کاربردی نرم افزارهائی هستند که بمنظور تامين خواسته های خاصی ب -

و ... نمونه هائی از اين نوع  Word  ،Excelگذاشته می شوند. برنامه هائی نظير :   طراحی و در اختيار کاربران

 نرم افزارها می باشند. 

BIOS وده که کامپيوتر بمنظور عملکرد صحيح خود به آن نياز خواهد در حقيقت نوع سومی از نرم افزارها ب

 داشت. 

 

  BIOSخدمات ارائه شده توسط 

دارای وطايف متعددی است . ولی بدون شک مهمترين وظيفه آن استقرار سيستم عامل در  BIOSنرم افزار 

و ريزپردازنده سعی در اجرای اولين دستورالعمل های خود را داشته   فظه است . زمانيکه کامپيوتر روشنحا

باشد ، می بايست دستورالعمل های اوليه از مکان ديگر در اختيار آن گذاشته شوند ) در حافظه اصلی کامپيوتر 

ی توان از طريق سيستم عامل در اختيار نم  هنوز اطالعاتی قرار نگرفته است ( دستورالعمل های مورد نظر را

.   پردازنده قرار داد چراکه هنوز سيستم عامل در حافظه مستقر نشده و همچنان بر روی هارد ديسک است

با استفاده از روشهائی به پردازنده اعالم گردد که سيستم عامل را به درون   مشکل اينجاست که می بايست

دستورالعمل های الزم را  BIOSستفاده از خدمات سيستم عامل فراهم گردد. حافظه مستقر تا در ادامه زمينه ا



 ارائه می دهد ، بشرح زير می باشد:  BIOSکه   در اين خصوص ارائه خواهد کرد. برخی از خدمات متداول

 بمنظور بررسی صحت عملکرد عناصر سخت افراری POSTيک برنامه تست با نام  -

مربوط به ساير کارت های نصب شده در سيستم نظير : کارت گرافيک و يا  BIOSفعال کردن تراشه های  -

  SCSIکنترل کننده 

 و ... Clockمديريت مجموعه ای از تنظيمات در رابطه با هارد ديسک، -

BIOS   يک نرم افزار خاص است که بعنوان اينترفيس ) ميانجی ( بين عناصر اصلی سخت افزارهای نصب ،

سيستم عامل ايفای وظيفه می نمايد. نرم افزار فوق اغلب در حافظه هائی از نوع شده بر روی سيستم و 

Flash از   و بصورت يک تراشه بر روی برد اصلی نصب می گردد. در برخی حاالت تراشه فوق يک نوع خاص

 خواهد بود.  ROMحافظه 

 عمليات متفاوتی را انجام خواهد داد: BIOSزمانيکه کامپيوتر روشن می گردد 

 برای آگاهی از تنظيمات خاص انجام شده  CMOSبررسی محتويات  -

  Interrupt handlersلود کردن درايورهای استاندارد و  -

  Powerمقدار دهی اوليه ريجسترها و مديريت  -

 بمنظور اطمينان از صحت عملکرد عناصر سخت افزاری   POSTاجرای برنامه  -

 گردد.  (Bootingز طريق آن راه اندازی )تشخيص درايوی که سيستم می بايست ا -

 ( Bootstrapمقدار دهی اوليه برنامه مربوط به استقرار سيستم عامل در حافظه ) -

بايت  81با ظرفيت  RAMبررسی خواهد کرد، اطالعات ذخيره شده در يک نوع حافظه  BIOSاولين موردی را که 

( ذخيره می CMOS)Complementry metal oxid semiconductorبر روی تراشه ای با نام   است . اطالعات فوق

شامل اطالعات جزئی در رابطه با سيستم بوده و درصورت بروز هر گونه تغييردر سيستم،  CMOSگردند. 

از اطالعات فوق بمنظور تغيير و جايگزينی مقادير پيش فرض خود  BIOSاطالعات فوق نيز تغيير خواهند کرد. 

 استفاده می نمايد. 

Interrupt handlers عناصر سخت افزاری و سيستم   نوع خاصی از نرم افزار بوده که بعنوان يک مترجم بين

عامل ايفای وظيفه می نمايد.مثال" زمانيکه شما کليدی را برروی صفحه کليد فعال می نمائيد، سيگنال 

ازنده اعالم گردد که کداميک از صفحه کليد ارسال شده تا از اين طريق به پرد Interrupt handlerمربوطه، برای 

 کليدهای صفحه کليد فعال شده اند. 

درايورها يک نوع خاص ديگر از نرم افزارها بوده که مجموعه عمليات مجاز بر روی يک دستگاه را تبين و  

سخت افزاری نظير: صفحه کليد، موس ،   راهکارهای ) توابع ( مربوطه را ارائه خواهند. اغلب دستگاه های

با سيگنال   بصورت دائم BIOSو فالپی درايو دارای درايورهای اختصاصی خود می باشند. با توجه به اينکه   دهار

تکثير خواهد  RAMهای ارسالی توسط عناصر سخت افزاری مواجه است ، معموال" يک نسخه از آن در حافظه 

 شد. 

 ( کامپيوتر Bootingراه اندازی ) بوتينگ، 

در   BIOS  بالفاصله عمليات خود را آغاز خواهد کرد. در اغلب سيستم ها ، BIOSيوتر، پس از روشن کردن کامپ



زمان انجام عمليات مربوطه پيام هائی را نيز نمايش می دهد ) ميزان حافظه، نوع هارد ديسک و ...( بمنظور 

جام می دهد. پس از مجموعه ای از عمليات را ان BIOSآماده سازی کامپيوتر برای ارائه خدمات به کاربران، 

کارت گرافيک   ، RAMدر حافظه  Interrupt handlerو استقرار  CMOSو آگاهی از تنظيمات موجود در   بررسی

اختصاصی بوده که حافظه و پردازنده مربوط به کارت  BIOSبررسی می گردد. اغلب کارت های گرافيک ، دارای 

اختصاصی برای کارت گرافيک وجود نداشته باشد از  BIOS گرافيک را مقدار دهی اوليه می نمايد. در صورتيکه

ذخيره شده است ، استفاده و درايو مربوطه فعال خواهد شد ) درايور استاندارد  ROMدرايور استانداری که در 

 Cold Boot)  و يا راه اندازی اوليه   (Rebbot)  نوع راه اندازی ) راه اندازی مجدد BIOSدر ادامه   کارت گرافيک (

استفاده می   حافظه  8888:8191( را تشخيص خواهد داد .برای تشخيص موضوع فوق، از محتويات آدرس 

  BOISموجود باشد ، بمنزله "راه اندازی مجدد" بوده و برنامه  112h گردد. در صورتيکه در آدررس فوق مقدار 

صورت وجود هر مقدار ديگر در آدرس صحت عملکرد حافظه را انجام نخواهد داد. در غير اينصورت ) در   بررسی

يک "راه اندازی اوليه " تلقی می گردد. در اين حالت بررسی صحت عملکرد و سالم بودن حافظه انجام   فوق (

برای اتصال صفحه کليد وموس بررسی خواهند شد. در مرحله  USBدر ادامه پورت های سريال و   خواهد شد.

 BIOSيستم بررسی می گردند. در صورتيکه در هر يک از مراحل فوق نصب شده بر روی س PCIکارت های   بعد

معنی دار، مورد خطاء را اعالم خواهد کرد. خطاهای اعالم شده  Beepبا اشکالی برخورد نمايد با نواختن چند 

  اغلب به موارد سخت افزار سيستم مربوط می گردد. 

پی درايو ، هارد ديسک ، حافظه تاريخ و شماره ) ورژن ( اطالعاتی در رابطه با نوع پردازنده ، فال BIOSبرنامه 

 SCSI، نوع صفحه نمايشگر را نمايش خواهد داد. در صورتيکه بر روی سيستم از آداپتورهای  BIOSبرنامه 

اختصاصی اطالعاتی  BIOSاختصاصی آداپتور فعال و  BIOSدرايور مربوطه آن رااز   BIOS  استفاده شده باشد ،

نوع درايوی را که می بايست فرآيند انتقال   BIOSنمايش خواهد داد. در ادامه برنامه  SCSIبا آداپتور را در رابطه 

 CMOSسيستم عامل از آن آغاز گردد را تشخيص خواهد داد. برای نيل به هدف فوق از تنظيمات موجود در 

ستم بستگی دارد. اولويت فوق استفاده می گردد. اولويت درايو مربوطه برای بوت سيستم متغير و به نوع سي

  نشاندهنده C  نشاندهنده فالپی درايو Aو ... باشد.) C,A,CDو يا  A,C,CDمی تواند شامل مواردی نظير : 

است ( در صورتيکه درايو مشخص شده شامل برنامه های  CD-ROMنشاندهنده درايو  CDو   هاردديسک

 ( Non System disk or disk errorد. )سيستم عامل نباشد پيام خطائی نمايش داده خواهد ش

  BIOSپيکربندی 

استفاده می نمايد.  CMOSدر موارد ضروری از تنظيمات ذخيره شده در  BIOSدر بخش قبل اشاره گرديد که 

فعال گردد. برای فعال کردن برنامه فوق  CMOSبرای تغيير دادن تنظيمات مربوطه می بايست برنامه پيکربندی 

ان راه اندازی سيستم کليدهای خاصی را فعال تا زمينه استفاده از برنامه فوق فراهم گردد. می بايست در زم

-Ctrl-Altيا  Ctrl-Escيا  F2يا  F1يا   Del  يا Escبمنظور فعال شدن برنامه پيکربندی کليد   در اغلب سيستم ها

Esc ی که فشردن آن باعث فعال شدن را می بايست فعال کرد.) معموال" در زمان راه اندازی سيستم نوع کليد

برنامه پيکربندی می گردد، بصورت يک پيام بر روی صفحه نمايشگر نشان داده خواهد شد ( پس از فعال شدن 

برنامه پيکربندی با استفاده از مجموعه ای از گزينه های می توان اقدام به تغيير پارامترهای مورد نظر کرد. 



نمودن اولويت درايو بوت، تعريف يک رمز عبور برای سيستم ، پيکربندی تنظيم تاريخ و زمان سيستم ، مشخص 

( و ... نمونه هائی از گزينه های موجود در اين زمينه می باشند. در زمان تغيير هر CDدرايوها ) هارد، فالپی ، 

بدرستی می بايست دقت الزم را بعمل آورد چراکه در صورتيکه عمليات فوق  CMOSيک از تنظيمات مربوطه در 

انجام نگيرد اثرات منفی بر روی سيستم گذاشته و حتی در مواردی باعث اختالل در راه اندازی سيستم خواهد 

 شد. 

 

BIOS  از تکنولوژیCMOS يد . در اين تکنولوژی يک باتری بمنظور ذخيره کردن تنظيمات مربوطه استفاده می نما

 کوچک ليتيوم انرژی)برق( الزم برای نگهداری اطالعات بمدت چندين سال را فراهم می نمايد

  BIOSبرنامه   ارتقاء

ضروری خواهد  BIOSبندرت انجام می گيرد. ولی در موارديکه سيستم قديمی باشد، ارتقاء  BIOSتغيير برنامه 

ذخيره می گردد، تغيير و ارتقاء آن مشابه ساير نرم  ROMدر نوع خاصی از حافظه  BIOSبود.با توجه به اينکه 

افزارها نخواهد بود. بدين منظور به يک برنامه خاص نياز است . برنامه های فوق از طريق توليد کنندگان کامپيوتر 

را  BIOSتوليد کننده  سيستم می توان تاريخ ، شماره و نام  عرضه می گردند. در زمان راه اندازی BIOSو يا 

، با مراجعه به وب سايت سازنده ، اطمينان حاصل  BIOS  مشاهده نمود. پس از مشخص شدن نام سازنده

از طرف شرکت مربوطه عرضه شده است . در صورتيکه برنامه موجود باشد می  BIOSگردد که برنامه ارتقاء 

ربوطه آن را بر روی ديسکت قرار داده و سيستم را از نمود. پس از اخذ فايل) برنامه( م Downloadبايست آن را 

قديمی را پاک و  BIOS) فالپی درايو( راه اندازی کرد. در اين حالت برنامه موجود بر روی ديسکت،  Aطريق درايو 

حتما" می بايست به اين نکته توجه گردد که از  BIOSمی نويسد. در زمان ارتقاء  BIOSاطالعات جديد را در 

و   با اشکال مواجه شده BIOSبا سيستم سازگاری دارد، استفاده گردد در غير اينصورت   که کامال" نسخه ای

 امکان راه اندازی سيستم وجود نخواهد داشت .!
 

 

  Caching  

  



برای شما آشنا خواهد بود. کامپيوترهای   "Cacheکرده باشيد ، واژه "   اگر تا کنون برای خود کامپيوتری تهيه

می باشند. شايد در هنگام خريد يک کامپيوتر از طرف دوستانتان توصيه  L2و  L1از نوع  Cacheد دارای جدي

نمی  Cacheاستفاده نکنی چون دارای  Celeronهائی به شما شده باشد مثال" : " سعی کن از تراشه های 

 باشند! " 

Cache شکل خاص وجود دارد. حافظه های  بر روی هر نوع کامپيوتر با يک  يک مفهوم کامپيوتری است که

Cache  نرم افزارهای با قابليت ،Cache  هارد ديسک و صفحاتCache  همه بنوعی از مفهومCaching  استفاده

 می نمايند. حافظه مجازی که توسط سيستم های عامل ارائه می گردد نيز از مفهوم فوق استفاده می نمايد.

  Cachingمبانی 

Caching  زير سيستم های حافظه ، در کامپيوتر است . مهمترين هدف يک   استفاده شده برایيک نکنولوژی

Cache  افزايش سرعت و عملکرد کامپيوتر بدون تحميل هزينه های اضافی برای تهيه سيستم است . با

 کاربران با سرعت بيشتری انجام خواهد شد.   عمليات Cacheاستفاده از 

ر يک کتابخانه مسئول تحويل کتاب به متقاضيان است . فرض کنيد در سيستم کتابداری را در نظر بگيريد که د

استفاده نمی گردد. اولين متقاصی کتابی را درخواست می  Cacheفوق ) درخواست و تحويل کتاب ( از مفهوم 

،   را از قفسه مربوطه ،بردارد(  نمايد) فرض شده است که متقاضی خود نمی تواند مستقيما" کتاب مورد نظر

و در ادامه آن را تحويل متقاضی می نمايد. متقاضی پس از   کتابدار، کتاب مورد نظر را از قفسه مربوطه پيدا

قفسه مربوطه قرار می دهد.   تحويلی را مجددا" در  ساعاتی مراجعه و کتاب را تحويل می دهد. کتابدار، کتاب

درخواست می نمايد ، کتابدار مجددا" می  پس از لحظاتی يک متقاضی ديگر مراجعه و همان کتاب قبلی را

بايست به بخش مربوطه در کتابخانه مراجعه و پس از بازيابی کتاب ، آن را در اختيار متقاضی دوم قرار 

دهد.همانگونه که مالحظه می گردد ، کتابدار مکلف است برای تحويل هر کتاب ) ولو کتاب هائی که فرکانس 

زياد باشد ( به بخش مربوطه مراجعه و پس از يافتن کتاب آن را در اختيار  استفاده از آنان توسط متقاضيان

 آيا روشی وجود دارد که با استناد به آن بتوان عملکرد و کارآئی کتابدار را بهبود بخشيد ؟   متقاضيان قرار دهد.

فزايش داد. فرض کنيد برای کتابدار ، کارآئی آن را ا Cacheدر پاسخ به سوال فوق می توان با ايجاد يک سيستم 

بخشی را با ظرفيت حداکثر ده کتاب در مجاورت ) نزديکی ( کتابدار آماده نمائيم . کتاب هائی که توسط 

 Cacheفوق ذخيره خواهند شد. مثال فوق را با در نظر گرفتن سيستم   متقاضيان برگردانده می شود، در بخش

خالی بوده و هنوز  Cache، بخش   . در ابتدای فعاليت روزانهايجاد شده برای کتابدار مجددا" دنبال می نمائيم 

در آن کتابی قرار نگرفته است . اولين متفقاصی مراجعه و کتابی را درخواست می نمايد . کتابدار می بايست 

به بخش مربوطه مراجعه و کتاب را از قفسه مربوطه براشته و در اختيار متقاضی قرار دهد. متقاضی پس از 

تاب ، چند ساعت بعد مراجعه و کتاب را تجويل کتابدار خواهد داد. کتابدار، کتاب تحويلی را در بخش تحويل ک

قرار می دهد. لحظاتی بعد متقاضی ديگر مراجعه و درخواست همان کتاب را می  Cacheپيش بينی شده برای 

ب ، آن را به متقاضی تحويل خواهد را جستجو و در صورت يافتن کتا Cacheنمايد .کتابدار در ابتدا بخش مربوط به 

نخواهد بود. در روش فوق زمان   داد. در اين حالت ضرورتی به مراجعه کتابدار به بخش و قفسه های مربوطه

تحويل کتاب به متقاضی بهبود چشمگيری پيدا خواهد کرد. در صورتيکه کتاب درخواستی توسط متقاضی در 



خواهد افتاد؟ در ابتدا مدت زمانی صرف خواهد شد که کتابدار به اين کتابخانه نباشد ، چه اتفاقی  Cacheبخش 

يکی از چالش های اصلی   موجود نمی باشد ) جستجو( Cacheاطمينان برسد که کتاب درخواستی در بخش 

است .سخت افزارهای جديد ، زمان  Cacheدر   به حداقل رساندن زمان جستجو Cacheدر رابطه با طراحی 

، کتابدار می بايست  Cacheپس از حصول اطمينان از عدم وجود کتاب در بخش   نزديک کرده اند. فوق را به صفر

 با مراجعه به بخش مربوطه آن را انتخاب و در ادامه در اختيار متقاضی قرار دهد.

 استنباط می گردد: Cacheبا توجه به مثال فوق ، چندين نکته مهم در رابطه با 

ولی کوچک ، بمنظور افزايش سرعت يک حافظه کند ولی   اده از حافظه های سريع، استف Cacheتکنولوژی  -

 با حجم باال است 

استفاده می گردد ، در ابتدا می بايست محتويات آن بمنظور يافتن اطالعات مورد نظر  Cacheزمانيکه از  -

موجود نباشند  Cacheدر  می گويند. در صورتيکه اطالعات مورد نظر Cache hitبررسی گردد. فرآيند فوق را 

(Cache miss ( ، کامپيوتر می بايست در انتظار تامين داده های خود از حافظه اصلی سيستم باشد ) حافظه

 ای کند ولی با حجم باال ( 

بوده وسعی می گردد که ظرفيت فوق حتی المقدور زياد باشد ، ولی بهرحال اندازه آن   محدود Cacheاندازه  -

 های ذخيره سازی ديگر بسيار کم است . نسبت به رسانه 

 استفاده گردد. Cacheاين امکان وجود خواهد داشت که از چندين اليه  -

 Cache  در کامپيوتر 

کامپيوتر، ماشينی است که زمان انجام کارها توسط آن با واحدهای خيلی کوچک اندازه گيری می گردد.زمانيکه 

نانوثانيه را  88لی را داشته باشد، می بايست مدت زمانی معادل حافظه اص  قصد دستيابی به  ريزپردازنده

برای اين کار در نظر بگيرد. سرعت فوق بسيار باال است ولی سرعت ريزپردازنده بمراتب بيشتر است . 

ريزپردازنده قادر به داشتن سيکل هائی به اندازه دو نانوثانيه است . تفاوت سرعت بين پردازنده و حافظه کامال" 

هود بوده و قطعا" رضايت پردازنده در اين خصوص کسب نخواهد شد. پردازنده می بايست تاوان کند بودن مش

حافظه را خود بپردازد . انتظار پردازنده و هرز رفتن زمان مفيد وی کوچکترين تاوانی است که می بايست 

 پردازنده پذيرای آن باشد. 

نانوثانيه (  28با ظرفيت کم ولی با سرعت باال )   ص حافظه،يک نوع حا  بمنظور حل مشکل فوق ، فرض کنيد از

، استفاده گردد . سرعت دستيابی به حافظه فوق دو مرتبه سريعتر نسبت به حافظه اصلی است .اين نوع 

می نامند. فرض کنيد از يک حافظه بمراتب سريعتر ولی با حجم کمتر استفاده و آن را    L2 Cacheحافظه را

ردازنده اصلی درگير نمود. سرعت دستيابی به حافظه فوق می بايست در حد و اندازه سرعت مستقيما" با پ

 می گويند.  L1 Cacheپردازنده باشد .اين نوع حافظه ها را 

می توان در رابطه با اکثر زير سيستمهای  Cacheدر کامپيوتر از زيرسيستمهای متفاوتی استفاده می گردد.از 

  آنان افزايش يابد.   فوق استفاده تا کارآئی

  Cacheتکنولوژی 

يکی از سواالتی که ممکن است در ذهن خواننده اين بخش خطور پيدا کند اين است که " چرا تمام حافظه 



وجود نداشته باشد؟" در پاسخ  Cacheنمی باشند تا ديگر ضرورتی به استفاده از  L1 Cacheکامپيوترها از نوع 

وهمه چيز هم بخوبی کار خواهد کرد ولی قيمت کامپيوتر بطرز قابل می بايست گفت که اشکالی ندارد 

، استفاده از يک مقدار کم حافظه ولی با سرعت باال) قيمت باال(  Cacheمالحظه ای افزايش خواهد يافت . ايده 

 ولی با سرعت پايين ) قيمت ارزان ( است .   برای افزايش سرعت و کارآئی ميزان زيادی حافظه

ک کامپيوتر هدف فراهم کردن شرايط الزم برای فعاليت پردازنده با حداکثر توان و در سريعترين زمان در طراحی ي

مگاهرتزی ، در يک ثانيه پانصد ميليون مرتبه سيکل خود را خواهد داشت ) هر سيکل در  088است . يک تراشه 

نانوثانيه طول خواهد کشيد.  88ودا" ، دستيابی به حافظه حد L2 Cacheو  L1دونانوثانيه ( . بدون استفاده از 

اثرات مثبت خود را بدنبال داشته و باعث بهبود کارآئی پردازنده می گردد.اگر مقدار  Cache  بهرحال استفاده از

L2 Cache   بايت مربوط به  108888  مگابايت باشد ، 81کيلو بايت و ظرفيت حافظه اصلی معادل  108معادل

Cache  قادر به   های موجودبا استفاده از روشCache  بايت حافظه اصلی خواهند بود.  81888888نمودن  
 

 

  نرم افزار   

  مجازی حافظه 

  

حافظه مجازی يکی ازبخش های متداول در اکثر سيستم های عامل کامپيوترهای شخصی است . سيستم 

 پيوتر مواجه شده است . فوق با توجه به مزايای عمده، بسرعت متداول و با استقبال کاربران کام

مگابايت استفاده می نمايند.  108و يا  118،  81اکثر کامپيوترها در حال حاضر از حافظه های محدود با ظرفيت 

حافظه موجود در اکثر کامپيوترها بمنظور اجرای چندين برنامه بصورت همزمان توسط کاربر ، پاسخگو نبوده و با 

ال" در صورتيکه کاربری بطور همزمان ، سيستم عامل ، يک واژه پرداز ، کمبود حافظه مواجه خواهيم شد. مث

مگابايت حافظه، ظرفيت قابل  81و يا  21مرورگر وب و يک برنامه برای ارسال نامه الکترونيکی را فعال نمايد ، 

خواهند بود. قبولی نبوده و کاربران قادر به استفاده از خدمات ارائه شده توسط هر يک از نرم افزارهای فوق ن

يکی از راهکارهای غلبه بر مشکل فوق افزايش و ارتقای حافظه موجود است . با ارتقای حافظه و افزايش آن 

ممکن است مشکل فوق در محدوده ای ديگر مجددا" بروز نمايد. يکی ديگر از راهکارهای موجود در اين زمينه ، 

 استفاده از حافظه مجازی است . 

نظير هارد ديسک استفاده می گردد. در چنين   ازی از حافظه های جانبی ارزان قيمتدر تکنولوژی حافظه مج

حالتی اطالعات موجود در حافظه اصلی که کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند ، از حافظه خارج و در محلی 

رار يک خاص بر روی هارد ديسک ذخيره می گردند. بدين ترتيب بخش ی از حافظه اصلی آزاد و زمينه استق

برنامه جديد در حافظه فراهم خواهد شد. عمليات ارسال اطالعات از حافظه اصلی بر روی هارد ديسک بصورت 

 خودکار انجام می گيرد. 

 مسئله سرعت 

هارد ديسک بمراتب کندتر از حافظه اصلی کامپيوتر است . در   سرعت خواندن و نوشتن اطالعات بر روی



عملياتی حجيم در رابطه با حافظه مجازی باشد ، کارآئی سيستم بشدت  صورتيکه سيستم مورد نظر دارای

،   تحت تاثير قرار خواهد گرفت . در چنين مواردی الزم است که نسبت به افزايش حافظه موجود در سيستم

اقدام گردد. در مواردی که سيستم عامل مجبور به جابجائی اطالعات موجود بين حافظه اصلی و حافظه مجازی 

د ) هارد ديسک ( ، باتوجه به تفاوت محسوس سرعت بين آنها ، مدت زمان زيادی صرف عمليات جايگزينی باش

می گردد. در چنين حالتی سرعت سيستم بشدت افت کرده و عمال" در برخی حاالت غيرقابل استفاده می 

 گردد. 

ل فوق ، صفحات مربوط به حافظه می گويند. در فاي Page fileمحل نگهداری اطالعات بر روی هارد ديسک را يک 

اصلی ذخيره و سيستم عامل در زمان مورد نظر اطالعات فوق را مجددا" به حافظه اصلی منتقل خواهد کرد. در 

 است . swpماشين هائی که از سيستم عامل ويندوز استفاده می نمايند ، فايل فوق دارای انشعاب 

 

 پيکربندی حافظه مجازی 

دارای يک برنامه هوشمند برای مديريت حافظه مجازی است . در زمان نصب ويندوز ، پيکربندی و  78ويندوز 

تنظيمات پيش فرض برای مديريت حافظه مجازی انجام خواهد شد. تنظيمات انجام شده در اغلب موارد پاسخگو 

پيکربندی مديريت حافظه مجازی   ه تغيير آنها وجود نخواهد داشت . در برخی موارد الزم است کهبوده و نيازی ب

انتخاب و  Control panelرا از طريق  System، گزينه  78برای انجام اين کار در ويندوز   بصورت دستی انجام گيرد.

را انتخاب  Virtual memory، گزينه  Advanced settingرا فعال نمائيد. در بخش  Performanceدر ادامه گزينه 

 نمائيد. 



 

" را Let me specify my own virtual memory setting، گزينه "  Virtual Memoryبا نمايش پنجره مربوط به 

حداقل و حداکثر فايل مربوط به حافظه مجازی فراهم گردد..در انتخاب تا زمينه مشخص نمودن مکان و طرفيت 

محل ذخيره نمودن فايل و درفيلد های ديگر حداقل و حداکثر ظرفيت فايل را بر حسب مگابايت  Hard  diskفيلد 

حداکثر فضای مورد نياز حافظه مجازی می توان هر اندازه ای را   برای مشخص نمودن  مشخص نمائيد.

تعريف اندازه ائی به ميزان دو برابر حافظه اصلی کامپيوتر برای حداکثر ميزان حافظه مجازی مشخص نمود . 

 توصيه می گردد. 

در نظر گرفته خواهد شد بسيار حائر اهميت است .   ميزان حافظه موجود هارد ديسک که برای حافظه مجازی

" ، مواجه Out of Memoryخطائی مطابق "در صورتيکه فضای فوق بسيار ناچيز انتخاب گردد ، همواره با پيام 

می گردد نسبت حافظه مجازی به حافظه اصلی دو به يک باشد. يعنی در صورتيکه   خواهيم شد. پيشنهاد

 مگابايت در نظر گرفت .  21مگابايت باشد ، حداکثر حافظه مجازی را  18حافظه اصلی موجود 

اری پيشنهاد شده است ، ) مخصوصا" در موارديکه حجم يکی از روش هائی که بمنظور بهبود کارائی حافظه مج

باالئی از حافظه مجازی مورد نياز باشد ( در نظر گرفتن ظرفيت يکسان برای حداقل و حداکثر انداره حافظه 

مجازی است . در چنين حالتی در زمان راه اندازی کامپيوتر، سيستم عامل تمام فضای مورد نياز را اختصاص و 

ی با افزايش آن همزمان با اجرای ساير برنامه ها نخواهد بود. در چنين حالتی کارآئی سيستم در ادامه نياز

 بهبود پيدا خواهد کرد . 

يکی ديگر از فاکتورهای مهم در کارآئی حافظه مجازی ، محل فايل مربوط به حافظه مجازی است . در صورتيکه 

، ) منظور چندين درايو منظقی نيست ( می توان سيستم کامپيوتری دارای چندين هارد ديسک فيزيکی باشد 

حجم عمليات مربوط به حافظه مجازی را بين هر يک از درايوهای فيزيکی موجود توزيع کرد. روش فوق در 

  موارديکه از حافظه مجازی در مقياس باالئی استفاده می گردد ، کارآئی مطلوبی را بدنبال خواهد داشت .
 

 

 



   اصلی برد

يکی ازاجزای اساسی و مهم کامپيوترهای شخصی محسوب می گردد.در سال   (MotherBoard)ی اصل برد 

گرديد. اولين برد اصلی از لحاظ اندازه   برد اصلی استفاده  همزمان با ارائه اولين کامپيوترهای شخصی از 1781

وکت هائی برای حافظه ، س BIOSشامل   نصب گرديد. اين برد 8888نسبتا" بزرگ و بر روی آن ريزپردازنده 

و مجموعه ای از اسالت ها بود که کارت هائی از طريق آنها به برد اصلی متصل می گرديدند. در  CPUمربوط به 

صورتيکه قصد استفاده از فالپی درايو و يا يک پورت موازی و ... وجود داشت، می بايست يک برد جداگانه تهيه و 

د، به برد اصلی متصل کرد. وضعيت فوق سرگذشت اولين بردهای آن را از طريق يکی از اسالت های موجو

اساسی،   اصلی استفاده شده در کامپيوترهای شخصی بود. شرکت های آی . بی .ام و اپل با ايجاد تغييرات

امکان اضافه کردن پتانسيل های دلخواه و جديد در هر زمان ميسر بوده و توليد   بردهائی را طراحی نمودند که

 متعدد بتوانند محصوالت خود را بر اساس استانداردهای فوق طراحی و به بازار عرضه نمايند.  کنندگان

ناميده می گردند، امکان حرکت  Tracesمسی که   مدار چاپی چند اليه است . مسيرهای  برداصلی يک

ه تا بدين طريق برخی و ولتاژ را بر روی برد اصلی فراهم می نمايند. ازتکنولوژی چند اليه استفاده شد  سيگنال

، پردازنده و حافظه بوده در حاليکه اليه های ديگر ولتاژ و  BIOSاز اليه های برد ، قادر به حمل داده برای 

Ground نمايند.   جابجا  را بدون نگرانی از اتصال کوتاه 

(، Dual Processor)برای نصب پردازنده  اسالتزير يک برد اصلی را نشان می دهد. برد فوق دارای دو  شکل 

 است .   ( Communication network riser)CNR ، يک اسالت  USB، چهار پورت  PCIپنج اسالت 

 

است را نشان  PCIالت و پنج اس AGP، يک اسالت  ISAشکل زير يک نمونه برد اصلی را که دارای يک اسالت 

 می دهد. 



 

 :AMRيک اسالت )  ،  PCIدو اسالت  ،  ISAشکل زير نمونه ديگری از يک برد اصلی را که دارای يک اسالت 

(Audio Modem Driver و يک اسالت  AGP  ی دهد . است را نشان م 

 

  

 موجود بر روی يک برد اصلی را نشان می دهد.  BIOSشکل زير 

 

 ( Data Busندازه گذرگاه داده )ا

برد های اصلی جديد دارای يک گذرگاه داده ئی شصت و چهار بيتی می باشند. گذرگاه فوق عرض بزرگراهی را 

آن حرکت و در احتيار پردازنده گذاشته شده و يا پردازنده نتايج عمليات خود   نشان می دهد که داده ها در طول

، تاثير مستقيم بر عملکرد پردازنده دارد . انواع  را از طريق آنها ارسال می نمايد. سرعت و عرض گذرگاه داده

 متفاوت گذرگاه ها بشرح ذيل است :



 اندازه ) بيت

) 
  مشخصات

8/16 Industry Standard Architecture ( ISA ) 

8/16 Extended Industry Standard  Architecture( EISA) 

16/32 MicroChannel Architecture(MCA) 

32 VESA Local Bus (VLB) 

32/64 Peripheral Component InterConnect (PCI) 

32 Accelerated Graphics Port ( AGP) 

ChipSets  

Chipsets را برای تراشه پردازنده بر روی برد اصلی فراهم می نمايند.   ، امکانات و پتانسيل های خاصی

Chipset مودن سرعت ، نوع پردازنده ، حافظه و اسالت بمنزله قلب کامپيوتر بوده و مسئوليت کنترل و مشخص ن

ناميده  Super I/o Controllerاز تراشه های موجود بر روی برد اصلی   های استفاده شده را برعهده دارد. يکی

، صفحه کليد، موس و پورت های سريال و موازی است .  وظيفه آن کنترل فالپی ديسک درايو  شده و مهمترين

 ، کارت صدا ، کارت شبکه و ... می باشند.  USBای تراشه هائی بمنظور حمايت بردهای اصلی جديد دار
 

 

    سخت افزار

  ديسک هارد 

بر روی هر کامپيوتر حداقل يک هارد ديسک وجود دارد.برخی از سيستم ها ممکن است دارای بيش از يک  

را فراهم می نمايد . اطالعات  هارد ديسک باشند. هارد ديسک يک محيط ذخيره سازی دائم برای اطالعات

تبديل گردند که بتوان آنها را بصورت دائم بر روی هارد ديسک   ديجتال در کامييوتر می بايست بگونه ای

 ذخيره کرد.   مغناطيسی

  مبانی هارد ديسک

اينچ )  18اختراع گرديد. هارد ديسک های اوليه شامل ديسک های بزرگ با قطر  1708هارد ديسک در سال 

سانتيمتر( بوده و توان ذخيره سازی چندين مگابايت بيشتر را نداشتند. به اين نوع ديسک ها در ابتدا "  08/8

می گفتند. در ادامه بمنظور تمايز آنها با فالپی ديسک ها از واژه " هارد ديسک " استفاده   ديسک ثابت "

ی محيط مغناطيسی می باشند. عملکرد ) صفحه ( بمنظور نگهدار Platter گرديد. هارد ديسک ها دارای يک 

يک هارد ديسک مشابه يک نوار کاست بوده و از يک روش يکسان برای ضبط مغناطيسی استفاده می نمايند. 

هارد ديسک ونوار کاست از امکانات ذخيره سازی مغناطيسی يکسانی نيز استفاده می نمايند.در چنين 

مجددا" بازنويسی کرد. اطالعات ذخيره شده بر روی هر يک از  مواردی می توان بسادگی اطالعاتی را حذف و يا



فوق در   شباهت های موجود ، رسانه های  عليرغم وجود رسانه های فوق ، ساليان سال باقی خواهند ماند.

 مواردی نيز با يکديگر متفاوت می باشند:

ع می گردد. در هارد ديسک اليه مغناطيسی بر روی يک نوار کاست بر روی يک سطح پالستيکی نازک توزي -

اليه مغناطيسی بر روی يک ديسک شيشه ای ويا يک آلومينيوم اشباح شده قرار خواهد گرفت . در ادامه 

 سطح آنها بخوبی صيقل داده می شود. 

در نوار کاست برای استفاده از هر يک از آيتم های ذخيره شده می بايست بصورت ترتيبی ) سرعت معمولی  -

ال( در محل مورد نظر مستقر تا امکان بازيابی ) شنيدن ( آيتم دلخواه فراهم گردد. در رابطه با هارد و يا سرعت با

ديسک ها می توان بسرعت در هر نقظه دلخواه مستفر و اقدام به بازيابی ) خواندن و يا نوشتن ( اطالعات 

 مورد نظر کرد.

نوار را مستقيما" لمس نمايد. در هارد   سطح ، هد مربوط به خواندن / نوشتن می بايست در يک نوار کاست

 ديسک هد خواندن و نوشتن در روی ديسک به پرواز در می آيد! ) هرگز آن را لمس نخواهد کرد ( 

سانتيمتر ( جابجا می گردد. گرداننده هارد ديسک  0/88اينچ )  1موجود در ضبط صوت در هر ثانيه   نوار کاست -

 به چرخش در آورد .  اينچ 2888در هر ثانيه   يسک رامی تواند هد مربوط به هارد د

بازيابی   يک هارد ديسک پيشرفته قادر به ذخيره سازی حجم بسيار باالئی از اطالعات در فضائی اندک و 

اطالعات با سرعت بسيار باال است . اطالعات ذخيره شده برروی هارد ديسک در قالب مجموعه ای از فايل ها 

ايل نامی ديگر برای مجموعه ای از بايت ها است که بنوعی در آنها اطالعاتی مرتبط به هم ذخيره می گردند. ف

و در خواست فايلی را داشته باشد، هارد ديسک اطالعات را   ذخيره شده است . زمانيکه برنامه ای اجراء

 پردازنده ارسال خواهد کرد.  بازيابی و آنها برای استفاده

 يک هارد ديسک از دو روش عمده استفاده می گردد:برای اندازه گيری کارآئی  

 18تا  0در هر ثانيه برای پردازنده است . اندازه فوق بين   ( . تعداد بايت هائی ارسالیData rateميزان داده ) - 

 مگابايت در هر ثانيه است .

ل اولين بايت فايل تا ارسا  ( . مدت زمان بين درخواست يک فايل توسط پردازندهSeek Timeزمان جتسجو ) -

 مورد نظربرای پردازنده را می گويند.

 کالبد شکافی هارد ديسک 

بهترين روش شناخت نحوه عملکرد هارد ديسک کالبد شکافی آن است .شکل زير يک هارد ديسک را نشان 

 می دهد. 



 

) قاب ( آلومينيومی که کنترل کننده هارد ديسک در درون آن ) يک سمت ديگر ( قرار دارد. کنترل  يک پوسته

را کنترل   کننده فوق مکانيزمهای خواندن ، نوشتن و موتوری که باعث چرخش صفحات هارد ديسک می شود

   می نمايد.

 

 در نزديکی برد کنترل کننده کانکتورهای مربوط به موتوری که باعث چرخش صفحات هارد می شود قرار دارد. 

 

 ورد خواهيم کرد. در صورتيکه روکش مربوطه را از روی درايو برداريم با وضعيتی مشابه شکل زير برخ



 

 در تصوير فوق موارد زير مشاهده می گردد:

- Platters  دور در دقيقه چرخش نمايند.  9188تا  2888) صفحات ( اين صفحات می توانند با سرعت 

بار در ثانيه قادر به حرکت  08وشتن را نگاه داشته است . اين بازو با سرعتی معادل خواندن و ن  بازوئی که هد -

 در طول هر يک از صفحات است ) حرکت شعاعی ( 

بمنظور افزايش ظرفيت هارد ديسک می توان تعدادی از صفحات را استفاده کرد . شکل زير هارد ديسکی با 

 هد. سه صفحه و شش هد خواندن / نوشتن را نشان می د

 

 

هارد ديسک می گردد ، سرعت و دقت را تضمين می نمايد.در اين   مکانيزمی که باعث حرکت بازوها بر روی

 يک موتور خطی با سرعت باال استفاده می گردد.  راستا از

 

 ذخيره سازی داده ها 

اطالعات بر روی سطح هر يک از صفحات هارد ديسک در مجموعه هائی با نام سکتور و شيار ذخيره می گردد. 



ی می باشند ) نواحی زرد( که بر روی هر يک از آنها تعداد محدودی سکتور)نواحی آبی شيارها دوايرمتحدالمرکز

بايت ايجاد می گردد. سکتورهای فوق در ادامه و همزمان با آغاز فعاليت سيستم  011،  108( با ظرفيت بين 

 Lowملياتی با نام عامل در واحد های ديگر با نام " کالستر " سازماندهی می گردند. زمانيکه يک درايو تحت ع

level format  قرار می گيرد، شيارها و سکتورها ايجاد می گردند. درادامه و زمانيکه درايوHigh level format  

جدول اختصاص   گرديد، با توجه به نوع سيستم عامل و سياست های راهبردی مربوطه ساختارهائی نظير :

، تا بستر مناسب برای استقرار فايل های اطالعاتی فراهم ايجاد جدول آدرس دهی فايل ها و...    فايل ها،

   گردد.

 
 

 

  مودم  

  

مطلب فوق از طريق   در صورتيکه هم اکنون در حال مطالعه اين مطلب در منزل و يا محل کار خود می باشيد،

" اقتباس modulator-demodulatorختيار شما گذاشته شده است . واژه " مودم " از ترکيب کلمات "مودم در ا

شده است .از مودم برای ارسال داده های ديجيتال از طريق خطوط تلفن استفاده بعمل می آيد. مودم ارسال 

ازگار می باشند، انجام کننده اطالعات، عمليات مدوله نمودن داده را به سيگنال هائی که با خطوط تلفن س

خواهد داد. مودم دريافت کننده اطالعات، عمليات " دی مدوله " نمودن سيگنال را بمنظور برگشت به حالت 

 ديجتال انجام می دهد. مودم های بدون کابل داده های ديجيتال را به امواج راديوئی تبديل می نمايند. 

دريافت اطالعات توسط ترمينال ها و اتصال به سيستم های  در کامپيوتر و بمنظور ارسال و 1788مودم ازسال 

 مرکزی، مورد استفاده قرار گرفته است .شکل زير نحوه ارتباط فوق در کامپيوترهای بزرگ را نشان می دهد. 

 

( بود. در آن زمان يک ترمينال ) يک صفحه کليد و bpsبيت در ثانيه ) 288حدود  1788سرعت مودم ها در سال 

صفحه نمايشگر( قادر به تماس تلفنی با کامپيوتر مرکزی بود. فراموش نکنيم که در آن زمان وقت کامپيوتر بصورت 



د، امکان اشتراکی مورد استفاده قرار می گرفت و سازمانها و موسسات با خريداری نمودن زمان مورد نظر خو

استفاده از کامپيوتر اصلی را بدست می آورند. مودم ها در آن زمان اين امکان را بوجود می آورند که موسسات 

بيت در ثانيه باشند.در چنين حالتی زمانيکه  288ياد شده قادر به ارتباط با سيستم مرکزی با سرعتی معادل 

استاندارد   ودم کد معادل کاراکتر تايپ شده را بر اساسکاربری از طريق ترمينال کاراکتری را تايپ می کرد، م

اسکی، برای کامپيوتر مرکزی ارسال می نمود. در موارديکه کامپيوتر مرکزی اطالعاتی را بمنظور نمايش برای 

 ترمينال ارسال می کردد نيز از مودم استفاده می گرديد.

 BBS(Bulletin boardز سيستم های بولتنی)استفاده ا  1798همزمان با عرضه کامپيوترهای شخصی در سال 

system و يا موسسات با استفاده ازيک و يا چند مودم و برخی نرم افزارهای مربوط به   مطرح گرديد. اشخاص

BBS  سيستم را پيکربندی نموده و کاربران ديگر با استفاده از مودم قادر به تماس با سيستم بولتنی، بودند. در ،

برنامه شبيه ساز کننده ترمينال، را بر روی کامپيوتر خود اجراء می نمودند و بدين ترتيب   انچنين مواردی کاربر

سيستم آنان مشابه يک ترمينال رفتار می نمود. از سيستم های بولتنی اغلب برای اطالع رسانی استفاده می 

حرف می  28هر ثانيه حدود  بيت در ثانيه بود. در اين حالت در 288سرعت مودم ها در آن زمان حدود   گرديد.

توانست ارسال گردد. تا زمانيکه کاربران حجم باالئی از اطالعات را ارسال نمی کردند مشکالت ارتباطی از بعد 

سرعت چندان مشهود نبود ولی بمحض ارسال داده های با حجم باال نظير برنامه ها و تصاوير به سيستم های 

بيت در ثانيه پاسخگو نبود . تالش های فراوانی در جهت  288آنان سرعت  بولتنی و يا دريافت اطالعا ت از طريق

 افزايش سرعت مودم ها صورت گرفت . ماحصل تالش های فوق افزايش نرخ انتقال اطالعات در مودم ها بود .

  بيت در ثانيه  288سرعت  1782تا  1788از سال 

  بيت در ثانيه  1188سرعت  1780تا  1781از سال 

  بيت در ثانيه  1188سرعت  1787تا  1788از سال 

  بيت در ثانيه  7888 1771تا اوايل  1778از اواخر سال 

  کيلو بيت در ثانيه  17/1سرعت 

  کيلو بيت در ثانيه  18/8سرعت 

  کيلو بيت در ثانيه  22/8سرعت 

  استاندارد گرديد (  1778کيلو بيت در ثانيه ) در سال  08سرعت 

  خطوطADSL متداول شده است ( 1777مگابيت در ثانيه ) از سال  8 با حداکثر سرعت  

 بيت در ثانيه  288مود مهای با سرعت 

بيت در ثانيه استفاده می گرديد . طرز کار مودم های فوق بسيار ساده بود.  288در آغاز از مودم های با سرعت 

يتال از طريق خطوط تلفن برای ارسال اطالعات ديج  Frequency shift keying FSKمودم های فوق از يک 

( متفاوت برای بيت های متفاوت استفاده می گرديد. زمانيکه toneاز يک فرکانس )  FSKاستفاده می کردند. در 

 originateيک مودم متصل به ترمينال با مودم متصل به کامپيوتر تماس می گرفت، مودم متصل به ترمينال مودم، 

هرتز را  1198هرتز و برای مقدار" يک"، فرکانس  1898" صفر" ، فرکانس ناميده می شود. مودم فوق برای مقدار

می نامند. مودم فوق برای ارسال مقدار" صفر" ،  Answerارسال می نمايد. مودم متصل به کامپيوتر را مودم 



ی هرتز را ارسال می کرد.با توجه به اينکه مودم ها 1110هرتز و برای مقدار" يک" ، فرکانس  1810فرکانس 

فرستنده و گيرنده از فرکانس های متفاوت برای ارسال اطالعات استفاده می کردند، امکان استفاده از خط 

ناميده می شود. مودم هائی که صرفا" قادر به  Full-duplexبصورت همزمان فراهم می گرديد. عمليات فوق 

 شوند.  ناميده می half-duplexارسال اطالعات در يک جهت در هر لحظه می باشند 

دهدهی  79را تايپ نمائيد. کد اسکی حرف فوق  aفرض کنيد دو مودم متصل و کاربر ترمينال ) فرستنده ( حرف 

موجود در ترمينال بايت ها را به بيت تبديل و آنها را از  UARTباينری است . دستگاهی با نام  81188881و يا 

دارد. مودم ترمينال به پورت سريال متصل بوده و در ( در هر لحظه ارسال می RS-232 Portطريق پورت سريال )

 هر لحظه يک بيت را دريافت می دارد.در ادامه اطالعات مورد نظر از طريق خط تلفن ارسال خواهند شد. 

 مودم های سريعتر 

 بودند. در FSKبمنظور ايجاد مودمهای سريعتر طراحان مودم مجبور به استفاده از روش های مناسبتری نسبت به 

استفاده  (Quadrature amplitude modulation)QAMو در ادامه از روش  Phase-Shift  Keying   PSKابتدا از

را  08kbpsکردند. روشهای فوق امکان ارسال حجم باالئی از اطالعات را فراهم می نمودند. شکل زير يک مودم 

 نشان می دهد.

 

استفاده می نمايند. اين بدان معنی است که   تمام مودم های با سرعت باال بنوعی از مفهوم " تنزل تدريجی " 

 آنها قادر به تست خط تلفن و تنظيم سرعت مناسب می باشند. 

بوجود آمدند. از واژه  (Asymmetric digital subscriber line)ADSLمودم های   در ادامه تحوالت مربوط به مودم

  "غير متقارن" بدين دليل استفاده شده چون مودم های فوق قادر به ارسال اطالعات با سرعت باالتر در يک

از اين حقيقت که هر منزل و يا محل کار دارای يک  ADSLمسير نسبت به مسير ديگر می باشند. مودم های 

رکت مخابرات مربوطه می باشند، استفاده نموده اند. خط فوق کابل مسی اختصاصی بين محل مورد نظر و ش

هرتزی مورد نياز برای کانال های صوتی تلفن می  2888قادر به حمل حجم باالئی از داده نسبت به سيگنال 

در دو طرف خط استفاده  ADSLباشد . در صورتيکه مرکز تلفن مربوط و منزل و محل کار کاربر هر دو از مودم های 

د، بخشی از کابل مسی بين منزل و مرکز نلفن می تواند بعنوان يک کانال انتقال اطالعات ديجيتال با نماين

ارسال يک ميليون بيت در ثانيه بين منزل و مرکز تلفن   سرعت باال مطرح گردد. ظرفيت خطوط فوق در حد

(UpStream( و هشت مگابيت در ثانيه بين مرکز تلفن و منزل )Downstream تحت ) شرايط ايده آل است . با

 استفاده از يک خط می توان بصورت همزمان مکالمات تلفنی و داده های ديجيتال را ارسال کرد. 



از اصول ساده ای تبعيت می نمايد. پهنای باند خطوط تلفن بين  ADSLرويکرد استفاده شده در مودم های 

می گردد.و يک مودم مجازی برای هر باند در نظر هرتزی تقسيم  1888هرتز به باندهای  1188888هرتز و  11888

مودم مجازی باند مربوط به خود را تست و بهينه ترين حالت را برای خود در نظر  117گرفته می شود. هر يک از 

 مجموع سرعت کانال خواهد بود.  مودم مجازی، 117خواهند گرفت .برآيند سرعت تمام 

  Point-to-pointپروتکل 

نال های واقعی و يا شبيه سازی شده بمنظور اتصال به يک کامپيوتر استفاده نمی شود. از مودم امروزه از ترمي

( استفاده و مرکز فوق امکان ارتباط با اينترنت را ISPها بمنظور اتصال به يک مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت )

بندی شده بر اساس پروتکل  فراهم می آورد. مودم مربوطه مسئوليت روتينگ بسته های اطالعاتتی بسته

TCP/IP  بين مودم استفاده شده وISP  را برعهده خواهد اشت . روش استاندارد استفاده شده برای روتينگ

موجود بر روی  TCP/IP  ناميده می شود. (Point-to-point protocol)pppبسته های اطالعاتی از طريق مودم، 

خود را ايجاد می نمايد داده گرام های فوق برای انتقال در اختيار کامپيوتر کاربر بصورت عادی داده گرام های 

مربوطه داده گرام ها را دريافت و آنها را در مسير مناسب هدايت ) ارسال( خواهد  ISPمودم گذاشته می شوند. 

استفاده می و استقرار آنها بر روی کامپيوتر کاربر از فرآيندی مشابه  ISPکرد. در زمان دريافت اطالعات از طريق 

 گردد.

 

  مانيتور

صفحات نمايشگر که " مانيتور " نيز ناميده می شوند ، متداولترين دستگاه خروجی در کامپيوترهای شخصی  

استفاده می نمايند . کامپيوترهای  (CRT)Cathod ray tubeمحسوب می گردند. اغلب صفحات نمايشگر از 

Laptops ل ، از و ساير دستگاههای محاسباتی قابل حمLCD Liquid Crystal display  و ياLED)Light-emiting 

diode)   استفاده می نمايند. استفاده از مانيتورهایLCD  با توجه به مزايای عمده آنان نظير : مصرف انرژی

 می گردند.  CRTپايين بتدريج جايگزين مانيتورهای 

ای متفاوتی مطرح بوده که می بايست برای هر يک از زمانيکه قصد تهيه يک مانيتور را داشته باشيم ، پارامتره

 آنها تصميم گيری کرد. 

 نمايش  تکنولوژی   (CRT   و ياLCT و يا   ) ... 

  ( تکنولوژی کابلVGA  وDVI  ) دو مدل رايج می باشند 

 ) محدوده قابلل مشاهده ) معموال" قطر صفحه نمايشگر است  

 ( حداکثر ميزان وضوح تصويرResolution ) 

 Dot Pitch  

 Refresh rate  

 Color depth  

  ميزان برق مصرفی 

 در ادامه هر يک از موارد فوق توضيح داده خواهد شد. 



 تکنولوژی نمايش 

مبتنی بر متن ( برای کامپيوتر های شخصی عرضه گرديند،   که اولين نمايشگر ها ) مانيتور های 1798از سال 

 ده است :تاکنون مدل های متفاوتی مطرح و عرضه ش

را معرفی کرد. مانتيورهای فوق قادر  (CGA)Color Graphic Adapte   مانتيورهای 1781در سال  IBMشرکت  -

 پيکسل عمودی می باشند.  188پيکسل افقی و  218به نمايش چهار رنگ با وضوح تصوير 

د. مانيتورهای فوق را معرفی کر (EGA)Enhanced Graphiv Adapterمانيتورهای  1781در سال  IBMشرکت  -

 بودند.  818*  208قادر به نمايش شانزده رنگ و وضوح تصوير 

را معرفی کرد. مانيتورهای فوق قادر به  (VGA)Video Graphiv Arrayسيستم  1789در سال  IBMشرکت  -

 بودند.  888*  888رنگ و وضوح تصوير  108نمايش 

را معرفی کرد. سيستم فوق با وضوح  (XGA)Extended Graphics Arrayسيستم  1778در سال  IBMشرکت  -

رنگ است  80028قادر به نمايش  1811*  988ميليون رنگ و با وضوح تصوير  18/ 8قادر به ارائه  888*888تصوير 

 . 

 (UXGA)Ultra Extended Graphics Arrayاغلب صفحات نمايشگر که امروزه در سطح جهان عرضه می گردند ، 

پيکسل  1888*  1188ميليون رنگ با وضوح تصوير  18/  8قادر به ارائه  UXGAيت می نمايند. استاندارد را حما

 است . 

اطالعات ديجيتالی ارسال شده توسط يک برنامه را اخذ و پس از ذخيره سازی آنها در حافظه  UXGAيک آداپتور 

آنها را بمنظور نمايش تبديل به سيگنال ويدئوئی مربوطه ، با استفاده از يک تبديل کننده " ديجيتال به آنالوگ " 

برای  VGAهای آنالوگ خواهد نمود. پس از ايجاد سيگنال های آنالوگ ، اطالعات مربوطه از طريق يک کابل 

 مانيتور ارسال خواهند شد. 

 

  

1: Red out  
6: Red 

return  
11: Monitor ID 0 in  

2: Green 

out  

7: Green 

return  

12: Monitor ID 1 in or data from 

display  

3: Blue 

out  

8: Blue 

return  
13: Horizontal Sync out  



5: Ground  
10: Sync 

return  
15: Monitor ID 3 in or data clock  

از سه خط مجزا برای سيگنال های قرمز ،  VGAنمائيد ، يک کانکتور همانگونه که در شکل فوق مشاهده می 

سبز و آبی واز دو خط ديگر برای ارسال سيگنال های افقی و عمودی استفاده می نمايد. در تلويزيون تمام 

سيگنال های فوق در يک سيگنال مرکب ويدئويی قرار می گيرند. تفکيک سيگنال های فوق ، يکی از داليل باال 

 ن تعداد پيکسل های يک مانيتور نسبت به تلويزيون است .بود

قابليت استفاده کامل از مانيتورهای ديجيتال را ندارند ، اخيرا" يک استاندارد  VGAبا توجه به اينکه آداپتورهای 

می بايست سيگنال های   VGA( ارائه شده است . در تکنولوژی DVI)Digital Video Interfaceجديد با نام 

 DVIتال در ابتدا تبديل به آنالوگ شده و در ادامه سيگنال های فوق برای مانيتور ارسال گردند .در تکنولوژی ديجي

ضرورتی به انجام اين کار نبوده وسيگنال های ديجيتال مستقيما" برای مانيتور ارسال خواهند شد. در صورتيکه 

کارت گرافيکی استفاده نمود که تکنولوژی فوق را استفاده می گردد ، می بايست حتما" از  DVIاز مانتيتورهای 

 حمايت نمايد. 

 قابل مشاهده   محدوده

و ضريب نسبت . اکثر   دو پارامتر ) مقياس ( اندازه يک مانيتور را مشخص خواهد کرد : اندازه صفحه

ه نسبت پهنا می باشند. اين بدان معنی است ک 1:  2نمايشگرهای کامپيوتر نظير تلويزيون دارای ضريب نسبت 

است . اندازه صفحه بر حسب اينچ اندازه گيری شده و معادل فطر نمايشگر است )  2به  1معادل   به ارتفاع

اندازه های رايج برای نمايشگر ها  11و  19،  10اندازه از يک گوشه صفحه تا گوشه ديگر بصورت قطری ( . 

اينچ می باشند. اندازه  10تا  11و دارای دامنه بين اغلب کوچکتر بوده  NoteBook  نمايشگرهای  است . اندازه

اينچ با وضوح  11يک نمايشگر تاثير مستقيمی بر وضوح تصوير خواهد داشت . يک تصوير بر روی يک مانيتور 

با فرض   اينچ با همان وضوح تصوير نخواهد بود. 10بخوبی مشاهده تصوير بر روی يک مانيتور  818*  188تصوير 

ضوح تصوير ، مشاهده يک تصوير بر روی يک مانتيتور با ابعاد کوچکتر نسبت به يک مانيتور با ابعاد يکسان بودن و

 بزرگتر ، کيفيت باالتری را خواهد داشت.

 حداکثر وضوح و دقت تصوير 

نمايشگر اطالق می گردد. دقت تصوير توسط تعداد پيکسل ها در   ( به تعداد پيکسل هایResolutionدقت )

ستون قادر به نمايش  1811سطر و 1188مثال" يک نمايشگر با دارابودن   ، مشخص می گردد.سطر وستون

*  188و  888*  888،  1811*  988پيکسل خواهد بود. کارت فوق دقت تصوير در سطوح پايين تر  1188*  1811

 را نيز حمايت می نمايد.  818

Refresh rate ) نرخ باز خوانی / باز نويسی ( 

، نشاندهنده تعداد دفعات نمايش ) رسم ( تصوير   ، نرخ بازخوانی / بازنويسی CRTرهای با تکنولوژی در مانيتو

هرتز باشد ، در هر ثانيه  91شما دارای نرخ بازخوانی / بازنويسی  CRTدر صورتيکه مانيتور   در يک ثانيه است.

دد خواهند شد. نرخ فوق بسيار حائز اهميت مرتبه تمام پيکسل ها از باال به پايين بازخوانی / بازنويسی مج 91

بوده و هر اندازه که نرخ فوق بيشتر باشد تصوير مناسبتری را شاهد خواهيم بود ) تصوير ی عاری از هر گونه 



نوشته های موجود بر روی صفحه   (Flickeringلرزش ( در صورتيکه نرخ فوق بسيار پايين باشد باعث لرزش )

 چشم و سردرد های متوالی را در پی خواهد داشت . شده و بيماريهای متفاوت 

 ( Color Depthعمق رنگ )

رنگ در   تعداد رنگ هائی که يک مانتيتور می تواند ارائه دهد از ترکيب حاالت متفاوت کارت گرافيک و قابليت

 18999118يش فعاليت نمايد ، قادر به نما SVGAمثال" کارتی که می تواند در حالت   مانيتور ، بدست می آيد.

بيتی تشريح کننده يک پيکسل می باشند. تعداد بيت  11رنگ خواهد بود. کارت های فوق قادر به پردازش اعداد 

بيت برای تشريح  11را " عمق بيت " می نامند. در مواردی که از   های استفاده شده برای تشريح يک پيکسل

صلی ) قرمز ، سبز ، آبی( از هشت بيت استفاده يک پيکسل استفاده می گردد ، برای هر يک از رنگ های ا

نيز می گويند. در چنين مواردی امکان تولييد ده ميليون رنگ وجود خواهد  True colorمی گردد. عمق بيت را 

جدول زير تعداد رنگ توليد شده توسط   رنگ خواهد بود. 80028داشت . يک کارت شانزده بيتی قادر به توليد 

 نشان می دهد.بيت های متفاوت را 

Bit-Depth Number of Colors 

1 
2 

(monochrome) 

2 
4 

(CGA) 

4 
16 

(EGA) 

8 
256 

(VGA) 

16 
65,536 

(High Color, XGA) 

24 
16,777,216 

(True Color, SVGA) 

32 
16,777,216 

(True Color + Alpha Channel) 

بيت استفاده شده است . مدل فوق اغلب  21همانگونه که در آخرين سطر جدول فوق مشاهده می گردد ، از 

 توسط دوربين های ديجيتال ، انيميشن و بازيهای ويدئويی استفاده می گردد.

 مصرف انرژی 

، از  CRTميزان مصرف انرژی در مانيتورها بستگی به تکنولوژی استفاده شده دارد. نمايشگرهای با تکنولوژی 



، می   وات 18تا  28  دارای مصرف انرژی به ميزان LCDبا تکنولوژی استفاده می نمايند. مانيتورهای   وات 118

درصد ميزان مصرف  88می نمايد ،   استفاده CRTباشند. در يک کامپيوتر شخصی که از يک مانيتور با تکنولوژی 

 در زمان روشن بودن کامپيوتر ممکن است کاربران در اغلب زمان  انرژی سيستم متعلق به مانتيتور است ! .

را مطرح  Energy starبرنامه  1771های مربوطه ، بصورت تعاملی با آن درگير نگردند ، دولت امريکا در سال 

پس از مدت زمانی عمال" از سيستم استفاده نگردد ، نمايش تصوير قطع می   نمود. در چنين مواردی زمانييکه

ا بر کليدی از صفحه کليد ضربه نزد ، همچنان گردد. وضعيت فوق تا زمانيکه کاربر موس را بحرکت در نياورده و ي

ادامه خواهد يافت . بهرحال تکنولوژی فوق باعث صرفه جوئی زيادی در ميزان برق مصرفی ) منازل ، ادارت و ...( 

 خواهد داشت . 
 

 

   کليد صفحه  

  

 ابه يک کامپيوتر است!صفحه کليد، متداولترين وسيله ورود اطالعات در کامپيوتر است .عملکرد صفحه کليد مش

 

صفحه کليد شامل مجموعه ای از سوييچ ها است که به يک ريزپردازنده متصل می گردند. ريزپردازنده وضعيت  

 چ را از خود نشان خواهد داد.در خصوص تغيير وضعيت يک سوئي  هر سوئيچ را هماهنگ و واکنش الزم

  انواع صفحه کليد

کامپيوتر، تاکنون کمتر دستخوش تغييراتی شده اند. اغلب تغيرات اعمال شده   صفحه کليدها از بدو استفاده در

، بمنظور انجام خواسته های مورد نظر است . متداولترين نوع  در رابطه با صفحه کليد، افزودن کليدهائی خاص

 عبارتند از :صفحه کليدها 

 کليد  181  صفحه کليد پيشرفته با 

 کليد  181  صفحه کليد ويندوزبا 

  کليد 81صفحه کليد استاندارد اپل با  

  کليد 188صفحه کليد پيشرفته اپل با  

دارای صفحه کليدهای مختص بخود بوده که آرايش کليدها بر روی آنان با صفحه کليدهای  laptopکامپيوترهای 

کليدهای خاصی را نسبت به صفحه کليدهای   اوت است . برخی از توليد کنندگان صفحه کليد،استاندارد متف

 کليد متفاوت است :  دارای چهار نوع  صفحه کليد  استاندارد اضافه نموده اند.



  کليدهای مربوط به تايپ 

 ( کليدهای مربوط به بخش اعدادNumeric keypad ) 

  ) خاص کليدهای مربوط به توابع ) عمليات 

  کليدهای کنترلی 

کليدهای تايپ بخشی از صفحه کليد را شامل می گردنند که بکمک آنها می توان حروف الفبائی را تايپ نمود. 

آرايش کليدهای فوق بر روی صفحه کليد مشابه دستگاههای تايپ است . همزمان با گسترش استفاده از 

عددی برای بهبود سرعت ورود اطالعات نيز کامپيوتر در بخش های تجاری ضرورت وجود کليدهای خاص 

در صفحه کليدها مورد استفاده قرار گرفت . با توجه به اينکه  Numeric keypadاحساس گرديد، بدين منظوور 

کليد به صفحه کليد اضافه گرديد. آرايش  19، يک مجموعه با  حجم باالئی از اطالعات بصورت عدد می باشند

صفحه  IBMشرکت  1788ليد مشابه اغلب ماشين های حساب است . در سال کليدهای فوق بر روی صفحه ک

کليد اوليه خود را تغيير و کليدهای عملياتی و کنترلی را به آن اضافه کرد. کليدهای عملياتی بصورت يک سطر و 

ل می با استفاده از نرم افزارهای کاربردی و يا سيستم عام  در باالترين قسمت صفحه کليد قرار می گيرند.

توان به هر يک از کليدهای عملياتی مسئوليتی را واگذار نمود. کليدهای کنترلی باعث کنترل مکان نما 

(Cursor)  با فرمت معکوس حرف ( و صفحه نمايشگر می باشند. در اين راستا از چهار کليدT  بين بخش )

ا استفاده از کليدهای فوق مربوط به کليدهای مختص تايپ و بخش عددی صفحه کليد استفاده شده است. ب

کاربران قادر به حرکت مکان نما بر روی صفحه نمايشگر خواهند بود. در اغلب نرم افزارها با استفاده از کليدهای 

 کنترلی کاربران قادر به پرش هائی با گام های بلند نيز خواهند بود. اين کليدها شامل موارد زير می باشد :

 Home  

 End  

 Insert  

 Delete  

 Page Up  

 Page Down  

 Control (Ctrl)  

 Alternate (Alt)  

 Escape (Esc)  

 

 Applicationو يک کليد  Startيا  Windowsصفحه کليد ويندوز، کليدهای اضافه ای را معرفی نمود. کليدهای 

کل صفحه کليدهای " اپل " اختصاص به سيستم های مکينتاش دارد. ش  نمونه هائی در اين زمينه می باشند.

 زير يک نمونه از صفحه کليدهای فوق را نشان می دهد:



 

 

  

 صفحه کليد از نمای نزديک  

پردازنده موجود در يک صفحه کليد ، بمنظور عملکرد صحيح صفحه کليد، می بايست قادر به شناخت و آگاهی 

 چندين موضوع باشد. مهمترين اين موضوعات عبارتند از :  از

 ) آگاهی از موقعيت کليد در ماتريس کليد ها ) مدار ماتريسی  

  ( ميزان جهشBounce  کليد و نحوه فيلتر نمودن آن ) 

  سرعتی که اطالعات برایtypematics .ارسال می گردند  

در زيرکليد ها قرار دارد.در تمام صفحه کليدها، هر مدار در مدارماتريسی کليد ها ، يک شبکه ازمدارات بوده و  

نقطه مربوط به يک کليد خاص، شکسته می گردد.با فشردن يک کليد فاصله موجود بين مدار حذف و امکان 

ايجاد يک جريان ضعيف بوجود می آيد. پردازنده وضعيت هر يک از کليدها را از بعد پيوستگی در نقطه تماس مدار 

بررسی می کند. زمانيکه تشخيص داده شد که يک مدار بسته شده ) اتصال برقرار است ( است،   مربوطه،

انجام می گيرد. طرح  ROMموجود در حافظه   (bitmap) مقايسه بين محل کليد مورد نظر با " طرح کاراکترهای"

در   X,Yليد در مختصات کاراکترها، يک چارت مقايسه ای برای پردازنده بوده تا به وی اعالم گردد، کدام ک

بصورت همزمان فعال شده باشد پردازنده   مدارماتريسی کليد ها ، قرار دارد.در صورتيکه بيش از يک کليد

  بررسی خواهد کرد که آيا ترکيب کليدهای فشرده شده دارای يک طرح کاراکتر است . مثال" در صورت فشردن

را فعال نمائيم  aرا نگاهداشته و کليد  shiftصورتيکه کليد  برای کامپيوتر ارسال می شود.در a، حرف  aکليد 

 را توليد خواهد کرد. Aمقايسه و حرف   کاراکترها  پردازنده ترکيب فوق را با طرح

 شکل زير ريزپردازنده و کنترل کننده صفحه کليد را نشان می دهد.

 

 را نشان می دهد.  شکل زير مدار ماتريسی کليد ها



 

تغييردر جريان مربوط به مدارات صفحه کليد استفاده می نمايد.زمانيکه   بمنظور اعمال  صفحه کليد از سوئيچ

ناميده می گردد.  bounceميزان اندکی لرزش بين سطح تماس وجود داشته که   ردد،کليدی فشرده می گ

پردازنده موجود در صفحه کليد آن را تشخيص داده و متوجه اين موضوع خواهد شد که فعال و غير فعال شدن 

خواهد سريع سوئيج بصورت تکراری ، نشاندهنده فشردن چندين کليد نبوده و صرفا" يک کليد در نظر گرفته 

شد.) تمام سيگنال های ديگر حذف و صرفا" يک سيگنال در نظر گرفته خواهد شد( . در صورتکيه کليدی را برای 

مدت زمانی نگه داری شده و اين عمل ادامه يابد پردازنده تشخيص خواهد داد که شما قصد داريد کليدهائی را 

ناميده می شود. در فرآيند فوق تاخير بين  typematicsبصورت تکراری برای کامپيوتر ارسال داريد عمليات فوق 

کاراکتر در ثانيه شروع و  1هر ضربه بر روی کليد می تواند توسط نرم افزار مشخص گردد. دامنه تاخير فوق از 

 کاراکتر در ثانيه ادامه يابد . 28می تواند تا 

 تکنولوژی های صفحه کليد

بر روی   استفاده می نمايد. ما عالقه منديم زمانيکه کليدیصفحه کليدها از تکنولوژی های متفاوت سوئيچ، 

صفحه کليد فعال می گردد، واکنش آن را حس نمائيم ،.ما می خواهيم صدای "کليک " کليدها را در زمان تايپ 

سريعا" کليد فشرده شده   بوده و در زمان فشردن يک کليد  بشنويم ، ما می خواهيم کليدها محکم ) سخت (

 وليه خود برگردد. در اين راستا از تکنولوژی های متفاوتی استفاده می گردد:به حالت ا

 Rubber dome mechanical  

 Capacitive non-mechanical  

 Metal contact mechanical  

 Membrane mechanical  

 Foam element mechanical  

  

) الستيک برجسته( است . در اين  rubber domeمتداولترين تکنولوژی سوئيچ استفاده شده در صفحه کليد 

  يک کربن سخت  کوچک و انعطاف پذير به مرکزيت  نوع صفحه کليدها، هر کليد بر روی يک الستيک برجسته

  قرار می گيرد.زمانيکه کليدی فعال می گردد يک پيستون بر روی قسمت پائين کليد مجددا" الستيک برجسته

نمايد.   بسمت پايين حرکت له فوق باعث می گردد که کربن سخت ، را بسمت پايين بحرکت در می آورد. مسئ

تکميل می نمايد. زمانيکه کليد رها )   ماتريس  ماداميکه کليد نگاه داشته شود کربن، مدار را برای آن بخش

 آزاد( می گردد، الستيک برجسته مجددا" به شکل و حالت اوليه بر می گرداند.



 

 

ارزان و مقاوم در مقابل جهش و خورندگی می  سوئيچ های صفحه کليد های با تکنولوژی الستيک برجسته

دها را در برمی گيرد. سوييچ های پرده ای در عمل شباهت زيادی با باشند چراکه اليه پالستيکی ماتريس کلي

سوييچ های پالستيکی دارند.کليدهای فوق دارای بخش مجزا برای هر کليد نبوده و در عوض از يک ورق 

هر کليد استفاده می نمايند. از اين نوع صفحه کليدها برای صنايع   پالستيکی با برآمدگی های مربوطه به

 فاده می گردند. ا از صفحه کليدهای فوق بندرت در کامپيوتر استفاده می گردد .سنگين است

غير مکانيکی بوده چراکه در آنها مشابه ساير تکنولوژيهای مربوط به صفحه کليد از يک  Capacitiveسوئيچ های 

ماتريس کليد  مدار کامل استفاده نمی گردد. در اينن سوئيچ ها جريان بصورت پيوسته در بين تمام بخش های

 وجود و حرکت می نمايد .

 اتصاالت صفحه کليد 

زمانيکه کليدی توسط کاربر فعال می گردد پردازنده صفحه کليد بررسی الزم را انجام ) با توجه به مدار 

مشخص می نمايد. کاراکترها در يک   حرفی را که می بايست برای کامپيوتر ارسال گردد،  ماتريسی ( ونوع

فظه ای که معموال" شانزده بايت ظرفيت دارد، قرار خواهند گرفت . در ادامه با توجه به نوع اتصاالت بافر و يا حا

 کانکتورهای صفحه کليد عبارتند از :   مربوطه ، کاراکتر مورد نظر ارسال خواهد شد. . انواع متداول

  کانکتور پنج پينDIN)Deustche industrie Norm)  

  کانکتور شش پينPS/2  

 کتور چهار پين کانUSB  

  برای کامپيوترهای ( کانکتور داخلیLaptops .)  

 را نشان می دهد. PS/2شکل زير يک کانکنور 



 

 PS/2امپيوترها از کانکتور کانکتورهای پنج پين از رايج ترين کانکتورهای صفحه کليد می باشند . برخی از ک

  داده USBجای خود را به کانکتورهای  PS/2استفاده می نمايند. امروزه در سيستم های جديد کانکتورهای 

و در اين راستا الزم است که به دو نکته اساسی   است . نوع کانکتوراستفاده شده دارای اهميت زيادی نبوده

صفحه کليد است . صفحه کليدها به ميزان اندکی برق ) حدودا" پنج دقت گردد . اولين موضوع برق مورد نياز 

ولت ( نياز دارند. کابل حمل کننده داده از صفحه کليد بسمت کامپيوتر قرار می گيرد.قسمت ديگر کابل صفحه 

کليد به پورتی متصل می گردد که مديريت آن توسط کنترل کننده صفحه کليد انجام می گيرد.کنترل کننده فوق 

ک مدار مجتمع بوده که مسئوليت آن پردازش تمام داده های ارسالی توسط صفحه کليد و هدايت آنها بسمت ي

گردديد ، عمليات   سيستم عامل است .زمانيکه سيستم عامل از وجود داده ارسالی توسط صفحه کليد آگاه

 متفاوتی توسط سيستم عامل انجام خواهد شد.

 (.Ctrl-Alt-Deleteدر سطح سيستم است؟ .) مثال" فعال کردن کليدهای آيا داده صفحه کليد يک دستور   -

 سيستم عامل در ادامه داده صفحه کليد را در اختيار برنامه جاری قرار خواهد داد. -

برنامه در حال اجراء ، قادر به شناسائی داده صفحه کليد بوده و آن را بعنوان يک دستور در سطح برنامه تلقی  -

 که در برنامه های مبتنی بر ويندوز باعث فعال شدن يک پنجره می گردد (  Alt-fمثال" کليدهای خواهد کرد.) 

پس از شناخت و بررسی نوع داده ارسال شده توسط صفحه کليد ) دستور به سيستم عامل و يا دستور برای 

 يک برنامه خاص ( پردازش های الزم با توجه به ماهيت داده انجام خواهد شد. 
 

 

  وسم 

  

و همزمان با معرفی مکينتاش آعاز گرديد . با عرضه موس ، کاربران  1781استفاده از موس در کامپيوتراز سال 

با سهولت بيشتری شدند. امروزه موس دارای   قادر به استفاده از سيستم و نرم افزارهای مورد نظر خود

پس از تشخيص الزم ، اطالعات مورد نياز  جايگاه خاص خود است . موس قادر به تشخيص حرکت و کليک بوده و

 برای کامپيوتر ارسال تا عمليات الزم انجام گيرد.

 روند شکل گيری موس 

نيازی به استفاده از موس احساس نمی گرديد، چون کامپيوترهای آن زمان دارای   درسيستم های اوليه



طالعات بودند. ترمينال های متنی اوليه، يا کارت پانج برای ورود ا  اينترفيسی مشابه ماشين های تله تايپ و

چيزی بيشتر از يک تله تايپ شبيه سازی شده نبودند ) استفاده از صفحه نمايشگر در عوض کاغذ (. چندين 

(  1798و اوايل  1788سال طول کشيد تا کليدهای پيکانی در اغلب ترمينال ها مورد استفاده قرار گرفتند) اواخر 

اولين چيزی بودند که از قابليت های واقعی کليدهای پيکانی استفاده کردند. مداد . ادينورهای تمام صفحه 

های نوری برای ساليان زيادی بر روی ماشين های متفاوت ، بعنوان يک دستگاه اشاره ای استفاده می 

همراه رايج شده بودند. زمانيکه موس ب 1798و دستگاه هائی ديگر در اين خصوص در سال  Joysticksگرديدند. 

کامپيوترهای مکينتاش ارائه گرديد يک موفقيت بزرگ بدست آمده بود.عملکرد موس کامال" طبيعی بود. قيمت 

از موس ، استفاده از   موس ارزان و فضای زيادی را اشغال نمی کرد. همزمان با حمايت سيستم های عامل

ی بعنوان استاندارد استفاده کرد، موس از يک رابط گرافيک 2/1زمانيکه ويندوز   موس رشد بيشتری پيدا کرد.

 کسب نمود.   جايگاه خاص خود را  کامپيوتر، -بعنوان يک وسيله و اينترفيس بين انسان 

 موس    کالبد شکافی

حرکت دست به سيگنال هائی است که کامپيوتر قادر به استفاده از آنان   مهمترين هدف هر نوع موس ، تبديل

 نيل به هدف گفته شده از پنج عنصر اساسی استفاده می نمايد. برای ترجمه و   موس  باشد.

 

 يک گوی ) گردی ( درون موس که سطح مورد نظر را لمس و زمانيکه موس حرکت می کند، می چرخد. - 1 

 

(. غلتک های فوق گوی ) گردی ( را لمس می کنند. يکی از غلتک ها، قادر به تشخيص Rollersدو غلتک ) - 1

جهت يابی شده تا بدين ترتيب حرکت در   درجه نسبت به غلتک اول 78باشد. غلتک دوم  Xحرکت در جهت 

دو غلتک فوق نيز حرکت خواهند کرد.شکل زير دو   وی می چرخد يک و يارا تشخيص دهد. زمانيکه گ Yجهت 

 غلتک سفيد رنگ موس را نشان می دهد.



 

  

ه يک غلتک هر غلتک به يک ميله ) محور( متصل بوده و ميله باعث چرخش يک ديسک می گردد. زمانيک - 2

 ديسک مربوطه نيز خواهند چرخيد.شکل زير ديسک را نشان می دهد.   می چرخد ميله مربوط به آن بهمراه

 

  

دارد. سوراخ های  يک سنسورمادون قرمز، وجود  ودر طرف ديگر مادون قرمز  LED در يکطرف ديسک يک  - 1

می شوند، بدين ترتيب سنسور مادون  LED  موجود بر روی ديسک باعث شکست نور متصاعده شده توسط

پالس ها ارتباط مستقيم با سرعت موس و مسافتی که   قرمز ، پالس ها ی نور را مشاهده خواهد کرد.تعداد

 موس حرکت می کند، خواهد داشت .

 

آنها را از طريق   يک تراشه پردازنده بر روی برد. پردازنده فوق پالس ها را خوانده و پس از تبديل به باينری، - 0

 کابل مربوطه برای کامپيوتر ارسال می دارد. 



 

  

( . موس Optomechanicalاست )  همانگونه که مشاهده گرديد موس يک سيستم مبتنی بر نور و مکانيک

بصورت مکانيکی حرکت کرده و يک سيستم نوری تعداد پالس های نوری را شمارش می نمايد. در موس فرضی 

سوراخ است . بنابراين در  28دارای ميليمتر است . ديسک  9ميليمتر، قطر غلتک  11قطر گوی ) گردی ( 

 پالس نوری را تشخيص خواهد داد.  11ميليمنر ) يک اينچ ( حرکت نمايد تراشه مربوطه  11صورتيکه موس 

سنسور مادون قرمز است   مادون قرمز و دو LEDتا کنون متوجه اين موضوع شده ايد که هر ديسک دارای دو 

وجود دارد. ساختار و سازماندهی  LED/Sensorرون موس چهار زوج .)در هر طرف ديسک يک عدد(. بنابراين د

فوق به پردازنده امکان تشخيص جهت چرخش را خواهد داد. يک پالستيک بسيار کوچک بين سنسور و ديسک 

 وجود دارد .پالسيک فوق در شکل قابل مشاهده است :

 

پالستيک فوق يک پنجره برای سنسور را بمنظور روئت نور ، ايجاد می نمايد. پنجره موجود در يکطرف ديسک با 

پنچره موجود در طرف ديگر ديسک در دو موقعيت مکانی متفاوت نسبت بهم قرار دارند.اختالف موجود باعث می 

در دفعات متفاوت باشند. برخی اوقات ممکن است يک گردد که دو سنسور قادر به مشاهده پالس ها ی نوری 

 سنسور پالسی را مشاهده نموده در صورتيکه سنسور دوم پالسی را مشاهده ننمايد

 موس نوری 

همزمان با رشد تکنولوژی مرتبط با موس استفاده از موس های نوری مطرح گرديد. موس نوری از اواخر سال 

 مطرح شده است . 1777



 

تصوير می گيرد. اين نوع موس ها در هر محل  1088موس نوری با استفاده از يک دوربين کوچک در هر ثانيه 

قرمز رنگ بوده که باعث تشعشع نور درون يک  LEDمسطحی قابل استفاده می باشند. موس دارای يک 

گردد. سنسور فوق هر تصوير را برای تجزيه و تحليل در اختيار پردازنده سيگنال های  می CMOSسنسور 

ميليون دستورالعمل در ثانيه عمليات خود را انجام می  18با سرعت   DSP( قرار می دهد. DSPديجيتال )

وير قبلی مقايسه قادر به تشخيص الگوهای موجود در تصاوير بوده و نحوه تغيير الگوهای فوق را با تصا DSPدهد.

قادر به تشخيص  DSPخواهد کرد. با توجه به بررسی دامنه تغييرات موجود الگوها بر روی دنباله ای از تصاوير، 

ميزان حرکت موس بوده و پس از تشخيص فوق مختصات مربوطه را برای کامپيوتر ارسال می دارد. کامپيوتر 

فحه نمايشگر قرار خواهد داد.عمليات فوق در يک ثانيه ( را در مختصات مربوطه بر روی صCursorمکان نما )

 صدها مرتبه تکرار می گردد. 

 موس نوری نسبت به موس معمولی دارای مزايای متعددی می باشند:

 احتمال خرابی کمتر است .  و قطعا"  دارای قطعات مکانيکی نبوده  

  گرد غبار تاثيری در عملکرد موس نخواهد داشت 

  بوده و پاسخ های مناسب تری را باعث می گردند.دارای دقت باالئی  

  نيازی بهMouse Pad . نخواهند داشت  

 موس   کانکتور 

 استفاده می نمايند.)شش پين ( PS/2اغلب موس ها از يک کانکتور استاندارد 

 

 ابق جدول زير است :عملکرد هر پين مط

Pin Function 

 استفاده نشده است  1

 (LEDپنچ ولت ) برق تراشه و  2

 استفاده نشده است 3



 (Clockکالک ) 4

 (Groundزمين ) 5

 داده 6

زمانيکه موس جرکت کرده و يا کاربر يک دکمه آن را کليک می نمايد ،موس سه بايت اطالعات را برای کامپيوتر 

 د. اولين بايت شامل موارد زير است :ارسال می دار

  = صفر ( وضعيت دکمه سمت چپoff  = و يکon )  

  = صفر( وضعيت دکمه سمت راستoff  = و يکon ) 

  صفر 

  يک 

  جهتX  ) مثبت و يا منفی ( 

  جهتY  

  سر ريزX   پالس در يک چهلم ثانيه حرکت کرده است (  100) موس بيش از 

  سرريزY  

  X,Yبوده و شامل تعداد پالس های تشخيص داده شده در جهت  X,Yمقادير مربوط به دو بايت بعد شامل  

 نسبت به آخرين اطالعات ارسال شده است .

اطالعات بصورت سريال از موس برای کامپيوتر ارسال می گردند. برای هر بايت داده عمال" يازده بيت ارسال می 

 PS/2و يک بيت برای خاتمه ( موس  Parityداده يک بيت هشت بين   گردد. ) يک بيت برای نشان دادن شروع

بيت را ارسال می دارد. با توجه به ميزان اطالعات ارسالی، موقعيت موس با باالترين دقت  1188در هر ثانيه 

 گزارش در هر ثانيه ( 18گزارش خواهد شد. ) تقريبا"   برای کامپيوتر در هر لحظه
 

 

 افزار نرم  

   عامل سيستم  

نرم افزار در کامپيوتر است . پس از روشن کردن کامپيوتر اولين نرم افزاری   سيستم عامل بدون شک مهمترين 

قبل از خاموش کردن کامپيوتر مشاهده   که مشاهده می گردد سيستم عامل بوده و آخرين نرم افزاری که

اجرای تمامی برنامه های  خواهد شد، نيز سيستم عامل است . سيستم عامل نرم افزاری است که امکان

سخت افزاری امکان   کامپيوتری را فراهم می آورد. سيستم عامل با سازماندهی ، مديريت و کنترل منابع

و در   استفاده بهينه و هدفمند آنها را فراهم می آورد. سيتم عامل فلسفه بودن سخت افزار را بدرستی تفسير

 ساير برنامه های کامپيوتری را فراهم می آورد.  اين راستا امکانات متعدد و ضروری جهت حيات

اجاق های مايکرويو که در آشپزخانه استفاده   تمام کامپيوترها از سيستم عامل استفاده نمی نمايند. مثال"

شده دارای نوع خاصی از کامپيوتر بوده که از سيستم عامل استفاده نمی نمايند. در اين نوع سيستم ها 



محدود و ساده، نيازی به وجود سيستم عامل نخواهد بود. اطالعات ورودی و خروجی با بدليل انجام عمليات 

، در اختيار سيستم گذاشته می گردند.  LCDاستفاده از دستگاههائی نظير صفحه کليد و نمايشگرهای 

ک برنامه و مختصر است، بنابراين همواره ي  ماهيت عمليات انجام شده در يک اجاق گاز مايکروويو بسيار محدود

 در تمام حاالت و اوقات اجراء خواهد شد. 

برای سيستم های کامپيوتری که دارای عملکردی بمراتب پيچيده تر از اجاق گاز مايکروويو می باشند، بخدمت 

گرفتن يک سيستم عامل باعث افزايش کارآئی سيستم و تسهيل در امر پياده سازی برنامه های کامپيوتری 

وترهای شخصی دارای سيستم عامل می باشند. ويندوز يکی از متداولترين سيستم می گردد. تمام کامپي

صدها نوع سيستم   های عامل است . يونيکس يکی ديگر از سيستم های عامل مهم در اين زمينه است .

عامل تاکنون با توجه به اهداف متفاوت طراحی و عرضه شده است. سيستم های عامل مختص کامپيوترهای 

 ستم های روبوتيک، سيستم های کنترلی بالدرنگ ، نمونه هائی در اين زمينه می باشند. بزرگ، سي

 سيستم عامل با ساده ترين تحليل و بررسی دو عمليات اساسی را در کامپيوتر انجام می دهد : 

فضای  مديريت منابع نرم افزاری و سخت افزاری يک ِسستم کامپيوتری را برعهده دارد. پردازنده ، حافظه،  -

 نمونه هائی از منابع اشاره شده می باشند .  ذخيره سازی

از سخت افزار را بدو ن نياز از جزئيات عملکرد هر يک از   روشی پايدار و يکسان برای دستيابی و استفاده -

   سخت افزارهای موجود را برای برنامه های کامپيوتری فراهم می نمايد

ت منابع سخت افزاری و نرم افزاری است . برنامه های متفاوت برای مديري  اولين وظيفه يک سيستم عامل،

دستگاههای ورودی و خروجی، حافطه های جانبی،   دستيابی به منابع سخت افزاری نظير: پردازنده ، حافظه،

سيستم های عامل بعنوان يک مدير عادل و مطمئن زمينه استفاده   در رقابتی سخت شرکت خواهند کرد.

 ابع موجود را برای هر يک از برنامه های کامپيوتری فراهم می نمايند. بهينه از من

وظيفه دوم يک سيستم عامل ارائه يک رابط ) اينترفيس ( يکسان برای ساير برنامه های کامپيوتری است . در 

در اين حالت زمينه استفاده بيش از يک نوع کامپيوتر از سيستم عامل فراهم شده و در صورت بروز تغييرات 

سخت افزار سيستم های کامپيوتری نگرانی خاصی از جهت اجرای برنامه وجود نخواهد داشت، چراکه 

سيستم عامل بعنوان ميانجی بين برنامه های کامپيوتری و سخت افزار ايفای وظيفه کرده و مسئوليت مديريت 

فاده از نقش سيستم عامل منابع سخت افزاری به وی سپرده شده است .برنامه نويسان کامپيوتر نيز با است

بعنوان يک ميانجی براحتی برنامه های خود را طراحی و پياده سازی کرده و در رابطه با اجرای برنامه های 

نگرانی نخواهند داشت . ) حتی اگر ميزان حافظه موجود در دو   نوشته شده بر روی ساير کامپيوترهای مشابه

افزار يک کامپيوتر بهبود و ارتقاء يابد، سيستم عامل اين تضمين را  کامپيوتر مشابه نباشد ( . در صورتيکه سخت

ايجاد خواهد کرد که برنامه ها، در ادامه بدون بروز اشکال قادر به ادامه حيات وسرويس دهی خود باشند. 

مسئوليت مديريت منابع سخت افزاری برعهده سيتم عامل خواهد بود نه برنامه های کامپيوتری، بنابراين در 

 78زمان ارتقای سخت افزار يک کامپيوتر مسئوليت سيتستم عامل در اين راستا اولويت خواهد داشت . ويندوز 

يکی از بهترين نمونه ها در اين زمينه است . سيستم عامل فوق بر روی سخت افزارهای متعدد توليد شده 

و استفاده از هزاران نوع چاپگر ديسک و قادر به مديريت  78ويندوز   توسط توليدکنندگان متفاوت اجراء می گردد.



 ساير تجهيزات جانبی است . 

سيستم های عامل را از بعد نوع کامپيوترهائی که قادر به کنترل آنها بوده و نوع برنامه های کاربردی که قادر به 

 حمايت از آنها می باشند به چهار گروه عمده تقسيم می نمايند. 

ماشين آالت صنعتی ، تجهيزات   از اين نوع سيستم های عامل برای کنترل(. RTOSسيستم عامل بالدرنگ ) -

علمی و سيستم های صنعتی استفاده می گردد. يک سيستم عامل بالدرنگ دارای امکانات محدود در رابطه 

يکی از بخش های مهم اين نوع سيستم   با بخش رابط کاربر و برنامه های کاربردی مختص کاربران می باشند.

عامل ، مديريت منابع موجود کامپيوتری بگونه ای است که يک عمليات خاص در زمانی که می بايست ، های 

   اجراء خواهند شد.

تک کاره . همانگونه که از عنوان اين نوع سيستم های عامل مشخص است، آنها بگونه ای  -تک کاربره  -

يک کاربر در هر لحظه قادر به انجام يک کار  طراحی شده اند که قادر به مديريت کامپيوتر بصورتی باشند که

نمونه ای مناسب از يک سيستم عامل مدرن تک  PDAبرای کامپيوترهای  Palm OSباشد. سيستم عامل 

   کاربره و تک کاره است .

چندکاره . اکثر سيستم های عامل استفاده شده در کامپيوترهای شخصی از اين نوع می باشند.  -تک کاربره  -

نمونه هائی در اين زمينه بوده که امکان اجرای چندين برنامه بطور همزمان را برای يک   MacOSو  78 ويندوز

قادر به تايپ يک نامه با استفاده از يک واژه پرداز بوده و در  78کاربر فراهم می نمايند. مثال" يک کاربر ويندوز 

همان وضعيت محتويات نامه الکترونيکی خود را برای همان زمان اقدام به دريافت يک فايل از اينترنت نموده و در 

 چاپ بر روی چاپگر ارسال کرده باشد. 

چندکاربره . يک سيستم عامل چند کاربره ، امکان استفاده همزمان چندين کاربر از منابع موجود کامپيوتر را  -

در   بدرستی مديريت تا فراهم می آورند. منابع مورد نياز هر يک از کاربران می بايست توسط سيستم عامل

صورت بروز اشکال در منابع تخصيص يافته به يک کاربر، بر روند استفاده ساير کاربران از منابع مورد نظر اختاللی 

نمونه هائی از سيستم های  MVSو سيستم های عامل کامپيوترهای بزرگ نظير  VMSايجاد نگردد. يونيکس، 

   عامل چندکاربره می باشند.

در رابطه با   سيستم های عامل " چند کاربر " و " تک کاربر"  زم است که به تفاوت های موجوددر اينجا ال

و ناول قادر به حمايت از صدها و هزاران کاربر شبکه می باشند  1888ويندوز   امکانات شبکه ای اشاره گردد.

 نمی شوند.   اين نوع سيستم های عامل بعنوان سيستم عامل چند کاربره واقعی در نظر گرفته

در ادامه با توجه به شناخت مناسب بوجود آمده در دررابطه با انواع سيستم های عامل به عمليات و وظايف 

 سيستم عامل اشاره می گردد.

  وظايف سيستم عامل

پس از روشن نمودن کامپيوتر، لولين برنامه ای که اجراء می گردد ، مجموعه دستوراتی می باشند که در 

ذخيره و مسئول بررسی صحت عملکرد امکانات سخت افزاری موجود می باشند. برنامه فوق  ROMحافظه 

(POST)  پردازنده ، حافظه و ساير عناصر سخت افزاری را بررسی خواهد کرد . پس از بررسی موفقيت آميز ،

، پس از فعال   وترها، در ادامه درايوهای ) هارد ، فالپی ( سيستم فعال خواهند شد. در اکثر کامپي POSTبرنامه 



فعال خواهد شد. برنامه فوق صرفا"  Bootstrap Loaderشدن هارد ديسک ، اولين بخش سيستم عامل با نام 

دارای يک وظيفه اساسی است : انتقال ) استقرار ( سيستم عامل در حافظه اصلی و امکان اجرای آن . برنامه 

 ل در حافظه انجام خواهد داد. فوق عمليات متفاوتی را بمنظور استفرار سيستم عام

 سيستم عامل دارای وظايف زير است :

  مديريت پردازنده 

  مديريت حافظه 

 ) مديريت دستگاهها ) ورودی و خروجی  

  مديريت حافظه جانبی 

  اينترفيس برنامه های کاربردی 

  رابط کاربر 

وظايف فوق   مه به تشريحوظايف شش گانه فوق ، هسته عمليات در اکثر سيستم های عامل است . در ادا

 اشاره می گردد : 

 مديريت پردازنده  

 مديريت پردازنده دو وظيفه مهم اوليه زير را دارد :

  ايجاد اطمينان که هر پردازه و يا برنامه به ميزان مورد نياز پردازنده را برای تحقق عمليات خود ، اختيار

  خواهد کرد.

  برای انجام عمليات استفاده از بيشترين سيکل های پردازنده 

که سيستم عامل بمنظور زمانبندی پردازنده با آن درگير خواهد شد ، يک پردازه و   ساده ترين واحد نرم افزاری

خواهد بود. موقتا" می توان يک پردازه را مشابه يک برنامه در نظر گرفت ، در چنين حالتی مفهوم  Threadيا يک 

اقعی از نحوه پردازش های مرتبط با سيستم عامل و سخت افزار نخواهد بود. فوق ) پردازه ( ، بيانگر يک تصوير و

برنامه های کامپيوتری ) نظير واژه پردازها ، بازيهای کامپيوتری و ...( در حقيقت خود يک پردازه می باشند ، 

يک برنامه از ولی برنامه های فوق ممکن است از خدمات چندين پردازه ديگر استفاده نمايند. مثال" ممکن است 

پردازه ای بمنظور برقراری ارتباط با ساير دستگاههای موجود در کامپيوتر استفاده نمايد. پردازه های فراوان 

ديگری نيز وجود دارد که با توجه به ماهيت عمليات مربوطه ، بدون نياز به محرک خارجی ) نظير يک برنامه ( 

، نرم افزاری است که عمليات خاص و کنترل شده ای را انجام فعاليت های خود را انجام می دهند. يک پردازه 

می دهد. کنترل يک پردازه ممکن است توسط کاربر ، ساير برنامه های کاربردی و يا سيستم عامل صورت 

 پذيرد. 

د. می نماي  سيستم عامل با کنترل و زمانبندی مناسب پردازه ها زمينه استفاده از پردازنده را برای آنان ، فراهم

  کاره " ، سيستم زمانبندی بسيار روشن و مشخص است . در چنين مواردی، -در سيستم های " تک 

سيستم عامل امکان اجرای برنامه را فراهم و صرفا" در زمانيکه کاربر اطالعاتی را وارد و يا سيستم با وقفه ای 

رسالی توسط نرم افزار و يا سخت برخورد نمايد ، روند اجراء متوقف خواهد شد. وقفه ، سيگنال های خاص ا

پردازنده می باشند. در چنين مواردی منابع صادر کننده وقفه درخواست برقراری يک ارتباط زنده با   افزار برای



پردازنده برای اخذ سرويس و يا ساير مسائل بوجود آمده ، را می نمايند. در برخی حاالت سيستم عامل پردازه 

مانبندی می نمايد . در چنين حالتی هر يک از پردازه ها با توجه به اولويت نسبت را با يک اولويت خاص ز  ها

داده شده به آنان ، قادر به استفاده از زمان پردازنده خواهند بود. در اينچنين موارد ، در صورت بروز وقفه ، 

ه ، فرصت پرداختن به وقفه ها پردازنده آنها را ناديده گرفته و تا زمان عدم تکميل عمليات مورد نظر توسط پردازند

وجود نخواهد داشت . بديهی است با توجه به نحوه برخورد پردازنده ) عدم توجه به وقفه ها ( ، در سريعترين 

زمان ممکن عمليات و فعاليت جاری پردازنده به اتمام خواهد رسيد. برخی از وقفه ها با توجه به اهميت خود ) 

ساير موارد مشابه ( ، قابل اغماص توسط پردازنده نبوده و می بايست صرفنظر  نظير بروز اشکال در حافظه و يا

 سريعا" به وقفه ارسالی پاسخ مناسب را ارائه گردد.   از نوع و اهميت فعاليت جاری ،

پردازنده ، با توجه به سياست های اعمال شده سيستم عامل و بر اساس يک الگوريتم خاص ، در اختيار پردازه 

وت قرار خواهد گرفت . در چنين مواردی پردازنده مشغول بوده و برای اجراء ، پردازه ای را در اختيار های متفا

دارد. در زمانيکه پردازنده درگير يک پردازه است ، ممکن است وقفه هائی از منابع متفاوت نرم افزاری و يا سخت 

يک وقفه ، پردازنده برخی از آنها را ناديده افزاری محقق گردد. در چنين وضعيتی با توجه به اهميت و جايگاه 

گرفته و همچنان به فعاليت جاری خود ادامه داده و در برخی موارد با توجه به اهميت وقفه ، فعاليت جاری 

 متوقف و سرويس دهی به وقفه آغاز خواهد شد. 

جرای پردازه ها تاثير و کاره " ، وجود وقفه ها و نحوه مديريت آنها در روند ا -در سيستم های عامل " تک 

کاره "  -پيچيدگی های خاص خود را از بعد مديريتی بدنبال خواهد داشت . در سيستم های عامل |"چند 

عمليات بمراتب پيچيده تر خواهد بود. در چنين مواردی می بايست اين اعتقاد بوجود آيد که چندين فعاليت بطور 

در هر لحظه قادر به انجام يک فعاليت است و بديهی است همزمان در حال انجام است . عمال" پردازنده 

رسيدن به مرز اعتقادی فوق ) چندين فعاليت بطور همزمان ( مستلزم يک مديريت قوی و طی مراحل پيچيده 

در چنين حالتی الزم است که پردازنده در مدت زمان يک ثانيه هزاران مرتبه از يک پردازه به   ای خواهد بود.

تا امکان استفاده چندين پردازه از پردازنده را فراهم نمايد . در ادامه نحوه انجام عمليات   ر سوئيچپردازه ه ديگ

 فوق ، تشريح می گردد : 

  يک پردازه بخشی از حافظهRAM  را اشغال خواهد کرد 

 به  پس از استفرار بيش از يک پردازه در حافظه ، پردازنده بر اساس يک زمانبندی خاص ، فرصت اجراء را

   يکی از پردازه ها خواهد داد.

 . پردازنده ، بر اساس تعداد سيکل های خاصی پردازه را اجراء خواهد کرد  

  پس ازاتمام تعداد سيکل های مربوطه ، پردازنده وضعيت پردازه ) مقاير ريجسترها و ...( را ذخيره و به

 پردازه اتمام زمان مربوطه را اعالم می نمايد. 

 امه اطالعات ذخيره شده در رابطه با پردازه ديگر را فعال ) ريجسترها و ...( و زمينه اجرای پردازنده در اد

  پردازه دوم فراهم می گردد.

  پس ازاتمام تعداد سيکل های مربوطه ، پردازنده وضعيت پردازه ) مقاير ريجسترها و ...( را ذخيره و به

 ه اول جهت اجراء فعال خواهد گرديد. پردازه اتمام زمان مربوطه را اعالم و مجددا" پرداز



 PCB)Process Controlساختمان داده ای خاص با نام   تمام اطالعات مورد نياز بمنظور مديريت يک پردازه در

Block) با استفاده از   ، نگهداری می گردد. پردازنده در زمان سوئيچ بين پردازه ها ، از آخرين وضعيت هر پردازه

آگاهی پيدا کرده و در ادامه زمينه اجرای پردازه مورد نظر بر اساس تعداد سيکل  PCBدر اطالعات ذخيره شده 

ايجاد و اطالعات زير در آن ذخيره خواهد  PCBهای در نظر گرفته شده فراهم خواهد شد. برای هر پردازه يک 

 گرديد :

 ( يک مشخصه عددیID)  . که نمايانگر پردازه خواهد بود 

 نده آخرين محل اجرای پردازه است اشاره گری که نشانده 

  محتويات ريجستر ها 

  وضعيت سوئيچ ها و متغيرهای مربوطه 

 .اشاره گره هائی که حد باال و پايين حافظه مورد نياز پردازه را مشخص خواهد کرد  

  اولويت پردازه 

  وضعيت دستگاههای ورودی و خروجی مورد نياز پردازه 

ازه ای تغيير يابد ، ) پردازه از حالت "آماده " تبديل به حالت "اجراء " و يا از هر زمان که اطالعات مربوط به پرد

استفاده و بهنگام  PCBحالت " اجراء " به حالت "انتظار" و يا "آماده " سوئيچ نمايد ( اطالعات ذخيره شده در 

 خواهند شد. 

و هر پردازه به ميزان کافی از زمان بدون نظارت و ارتباط مستقيم کاربر انجام   عمليات جايگزينی پردازها،

پردازنده برای اتمام عمليات خود استفاده خواهد کرد. در اين راستا ممکن است ، کاربری قصد اجرای تعداد 

بسيار زيادی از پردازه ها را بسورت همزمان داشته باشد. در چنين مواردی است ، پردازنده خود نيازمند 

ای ذخيره و بازيابی اطالعات مربوط به هر يک از پردازه ها خواهد بود .در استفاده از چندين سيکل زمانی بر

صورتيکه سيستم عامل با دقت طراحی نشده باشد و يا پردازه های زيادی فعاليت خود را آغاز کرده باشند ، 

پردازها مدت زمان زيادی از پردازنده صرف انجام عمليات سوئيچينگ بين پردازها شده و عمال" در روند اجرای 

می گويند. در چنين مواردی کاربر می بايست  Thrashingاختالل ايجاد می گردد. وضعيت بوجود آمده فوق را 

 نسبت به غيرفعال نمودن برخی از پردازه ها اقدام تا سيستم مجددا" در وضعيت طبيعی قرار گيرد. 

  را کاهش Thrashingانس( تحقق يکی از روش هائی که طراحان سيستم عامل از آن استفاده تا امکان ) ش

دهند ، کاهش نياز به پردازه های جديد برای انجام فعاليت های متفاوت است . برخی از سيستم های عامل 

از لحاظ کارآئی همانند يک پردازه معمولی  Thread  استفاده می نمايند. Thread" با نام  lite-" پردازه   ازيک

مشابه يک پردازه  PCBمتفاوت ورودی و خروجی و يا ايجاد ساختمان داده  رفتار نموده ولی نيازمند عمليات

و يا ساير پردازه های ديگر گردد. يک  Threadsعادی نخواهد بود. يک پردازه ممکن است باعث اجرای چندين 

Thread  .نمی تواند باعث اجرای يک پردازه گردد 

وجود يک پردازنده مطرح گرديده است . در سيستم هائی تمام موارد اشاره شده در رابطه با زمانبندی با فرض 

که دارای دو و يا بيش از دو پردازنده می باشند ، سيستم عامل حجم عمليات مربوط به هر گردازنده را تنظيم و 

سيستم های عامل نامتقارن ، از يک پردازنده   مناسب ترين روش اجراء برای يک پردازه در نظر گرفته شود .



م عمليات مربوط به سيستم عامل استفاده و پردازه های مربوط به برنامه های کاربردی را بين ساير برای انجا

عمليات مربوط به خود و عمليات مربوط به ساير   پردازه ها تقسيم می نمايند. سيستم های عامل متقارن ،

گردد که توزيع عمليات برای هر پردازه ها را بين پردازه های موجود تقسيم می نمايند. در اين راستا سعی می 

   يک از پردازه ها بصورت متعادل انجام گردد.

 مديريت حافظه و فضای ذخيره سازی 

 سيستم عامل در رابطه با مديريت حافظه دو عمليات اساسی را انجام خواهد داد :

 . هر پردازه بمنظور اجراء می بايست دارای حافظه مورد نياز و اختصاصی خود باشد  

  انواع متفاوتی حافظه در سيستم استفاده تا هر پردازه قادر به اجراء با باالترين سطح کارآئی باشد. از 

سيسم های عامل در ابتدا می بايست محدوده های حافظه مورد نياز هر نوع نرم افزار و برنامه های خاص را 

شد . سيستم عامل کامپيوتر فراهم نمايند. مثال" فرض کنيد سيستمی دارای يک مگابايت حافظه اصلی با

کيلو بايت حافظه است . سيستم عامل در بخش انتهائی حافظه مستقر و بهمراه خود  288فرضی ، نيازمند 

کيلو بايت  188درايورهای مورد نياز بمنظور کنترل سخت افزار را نيز مستقر خواهد کرد. درايورهای مورد نظر به 

کيلو بايت  088از استقرار سيستم عامل بطور کامل در حافظه ،  حافظه نياز خواهند داشت . بنابراين پس

حافظه باقيمانده و از آن برای پردازش برنامه های کاربردی استفاده خواهد شد. زمانيکه برنامه های کاربردی در 

حافظه مستقر می گردند ، سازماندهی آنها در حافظ بر اساس بالک هائی خواهد بود که اندازه آنها توسط 

کيلوبايت باشد ، هر يک از برنامه های  1يستم عامل مشخص خواهد شد. در صورتيکه اندازه هر بالک س

از بالک های فوق را )مضربی از دو خواهد بود( ، بخود   کاربردی که در حافظه مستقر می گردنند ، تعداد زيادی

ند. هر بالک دارای محدوده های اختصاص خواهند داد. برنامه ها در بالک هائی با طول ثابت مستقر می گرد

توسط کلمات چهار و يا هشت بايت ايجاد خواهند شد. بالک ها و محدو ده های فوق اين   خاص خود بوده که

پس از پر شدن   اطمينان را بوجود خواهند آورد که برنامه ها در محدوده های متداخل مستقر نخواهند شد.

 های کاربردی ، وضعيت سيستم به چه صورت تبديل خواهد گرديد؟ کيلوبايت اختصاصی برای برنامه  088فضای 

موجود  RAMدر اغلب کامپيوترها ، می توان ظرفيت حافظه را ارتقاء و افزايش داد. مثال" می توان ميزان حافظه 

رخی را از يک مگابايت به دو مگابايت ارتقاء داد. روش فوق يک راهکار فيزيکی برای افزايش حافظه بوده که در ب

موارد دارای چالش های خاص خود می باشد. در اين زمينه می بايست راهکارهای ديگر نيز مورد بررسی قرار 

گيرند. اغلب اطالعات ذخيره شده توسط برنامه ها در حافظه ، در تمام لحظات مورد نياز نخواهد نبود. پردازنده 

غير   بنابراين اکثر حجم حافظه در اغلب اوقات در هر لحظه قادر به دستيابی به يک محل خاص از حافظه است .

فابل استفاده است . از طرف ديگر با توجه به اينکه فضای ذخيره سازی حافظه ها ی جانبی نظير ديسک ها 

بمراتب ارزانتر نسبت به حافظه اصلی است ، می توان با استفاده از مکانيزمهائی اطالعات موجود در حافظه 

بدين ترتيب فضای حافظه اصلی آزاد و در   ذخيره نمود.  بر روی هارد ديسک  را موقتا"خارج و آنها   اصلی را

در حافظه مستقر کرد. روش   زمانيکه به اطالعات ذخيره شده بر روی هارد ديسک نياز باشد ، مجددا" آنها را

   فوق " مديريت حافظه مجازی " ناميده می شود.

ز انواع متفاوت حافظه موجود بوده که می بايست توسط سيستم ذخيره سازی ديسکی ، يکی ا  حافطه های



، حافظه اصلی و حافظه های جانبی نمونه های ديگر  Cacheعامل مديريت گردد. حافطه های با سرعت باالی 

 توسط سيستم عامل مديريت گردند.   بوده که  از حافظه

 مديريت دستگاهها 

د از طريقه برنامه های خاصی با نام "درايور" انجام می سخت افزارهای موجو  دستيابی سيستم عامل به

گيرد. درايور مسئوليت ترجمه بين سيگنال های الکترونيکی زير سيستم های سخت افزاری و زبانهای برنامه 

نويسی سطح باال و سيستم عامل و برنامه های کاربردی را برعهده خواهد داشت . مثال" درايورها اطالعاتی را 

امل بصورت يک فايل تعريف و در نظر می گيرد را اخذ و آنها را به مجموعه ای از بيت ها برای که سيستم ع

ذخيره سازی بر روی حافظه های حانبی و يا مجموعه ای از پالس ها برای ارسال بر روی چاپگر ، ترجمه خواهد 

 کرد. 

، درايورهای مربوطه نيز دارای روش با توجه به ماهيت عملکرد عناصر سخت افزاری و وجود تنوع در اين زمينه 

های متعدد بمنظور انجام وظايف خود می باشند. اکثر درايورها در زمانيکه به خدمات دستگاه مورد نظر نياز 

باشد ، استفاده شده و دارای پردازش های يکسانی در زمينه سرويس دهی خواهند بود. سيستم عامل بالک 

اختصاص داده تا از اين طريق منابع سخت افزاری قادر به آزادسازی سريع  های با اولويت باال را به درايورها

 در آينده باشند.   بمنظور استفاده

يکی از داليلی که درايورها از سيستم عامل تفکيک شده اند ، ضرورت افزودن عمليات و خواسته ای حديد برای 

ستم عامل نبوده و با اعمال تغييرات الزم در درايورها است . در چنين حالتی ضرورتی بر اصالح و يا تغيير سي

 درايورها می توان همچنان از قابليت های آنها در کنار سيستم عامل موجود استفاده کرد. 

بافر ،   مديريت عمليات ورودی و خروجی در کامپيوتر مستلزم استفاده و مديريت " صف ها " و " بافرها " است .

طالعات بصورت مجموعه ای از بيت ها ی ارسالی توسط دستگاهها ) مکان های خاصی برای ذخيره سازی ا

نظير صفحه کليد و يا يک پورت سريال ( و نگهداری اطالعات فوق و ارسال آنها برای پردازنده در زمان مورد نظر و 

بخود  عمليات فوق در موارديکه چندين پردازنده در وضعيت اجراء بوده و زمان پردازنده را  خواسته شده است .

اختصاص داده اند ، بسيار حائز اهميت است . سيستم عامل با استفاده از يک بافر قادر به دريافت اطالعات 

ارسالی توسط دستگاه مورد نظر است . ارسال اطالعات ذخيره شده برای پردازنده پس از غير فعال شدن 

العات ورودی نياز داشته باشد ، دستگاه پردازه مربوطه ، متوقف خواهد شد. در صورتيکه مجددا" پردازه به اط

تا بافر اطالعات مربوطه را ارسال دارد. فرآيند فوق اين امکان را به   فعال و سيستم عامل دستوراتی را صادر

صفحه کليد يا مودم خواهد داد تا با سرعت مناسب خدمات خود را همچنان ادامه دهند ) ولواينکه پردازنده در آن 

 اشد(. زمان خاص مشغول ب

مديريت تمام منابع موجود در يک سيستم کامپيوتری ، يکی از مهمترين و گسترده ترين وظايف يک سيستم 

 عامل است . 

 ارتباط سيستم با دنيای خارج 

 اينترفيس برنامه ها 

و سيستم عامل در رابطه با اجرای برنامه های کامپيوتری خدمات فراوانی را ارائه می نمايد. برنامه نويسان 



پياده کنندگان نرم افزار می توانند از امکانات فراهم شده توسط سيستم های عامل استفاده و بدون اينکه 

نگران و يا درگير جزئيات عمليات در سيستم باشند ، از خدمات مربوطه استفاده نمايند. برنامه نويسان با 

اده از خدمات ارائه شده توسط سيستم های ، قادر به استف (API)Application program interface  استفاده از

به بررسی  APIعامل در رابطه با طراحی و پياده سازی نرم افزار می باشند. در ادامه بمنظور بررسی جايگاه 

 مثالی پرداخته خواهد شد که هدف ايجاد يک فايل بر روی هارد ديسک برای ذخيره سازی اطالعات است .

وشته که بکمک آن قادر به ذخيره سازی داده های ارسالی توسط يک دستگاه برنامه نويسی ، برنامه ای را ن

را بمنظور ايجاد فايل در اختيار برنامه نويس  MakeFileبا نام  API  کنترل علمی است . سيستم عامل يک تابع

 برنامه نويس در زمان نوشتن برنامه از دستوری مشابه زير استفاده می نمايد :  قرار می دهد.

 MakeFile [1,%Name,2] 

دستورالعمل فوق به سيستم عامل خواهد گفت که فايلی را ايجاد که شيوه دستيابی به داده های آن بصورت  

( و دارای طولی متغير %Nameتصادفی ) عدد يک بعنوان اولين پارامتر ( ، دارای نام مشخص شده توسط کاربر )

 امل دستور فوق را بصورت زير انجام خواهد داد :، بعنوان سومين پارامتر( سيستم ع 1است . ) عدد 

 سيستم عامل درخواستی برای هارد ارسال تا اولين مکان آزاد قابل استفاده مشخص گردد.  ●

در سيستم فايل مربوطه ايجاد و ابتدا و انتهای فايل ،  entryبا توجه به اطالعات ارسالی ، سيستم عامل يک  ●

 را ذخيره خواهد کرد.   و زمان ايجاد فايل و ساير اطالعات ضرورینام فايل ، نوع فايل ، تاريخ 

سيستم عامل اطالعاتی را در ابتدای فايل بمنظور مشخص کردن فايل ، تنظيمات مربوط به شيوه دستيابی  ●

 به فايل و ساير اطالعات مورد نياز را خواهد نوشت . 

ذخيره سازی فايل استفاده نموده و ضرورتی بر نوشتن در چنين حالتی برنامه نويس از تابع فوق برای ايجاد و 

کدها ، نوع داده ها و کدهای پاسخ برای هر نوع هارد ديسک نخواهد بود. سيستم عامل از امکانات درايورها 

استفاده و درايورها مسئول برقراری ارتباط با منابع سخت افزاری خواهند بود. در چنين حالتی برنامه نويس 

 ع مورد نظر استفاده و ادامه عمليات توسط سيستم عامل انجام خواهد شد. بسادگی از تاب

يکی از موارد بسيار  APIامکانات ارائه شده توسط سيستم های عامل در قالب مجموعه ای از توابع و امکانات 

 مهم استفاده از سيستم عامل از ديدگاه طراحان و پياده کنندگان نرم افزار است . 

 اينترفيس کاربر 

API  يک روش يکسان برای برنامه های کامپيوتری بمنظور استفاده از منابع موجود در يک سيستم کامپيوتری را

  ( ، يک ساختار مناسب ارتباطی بين کاربر و کامپيوتر را فراهم می آورد.UIفراهم می نمايد. بخش رابط کاربر )

تفاده می نمايند. بخش رابط کاربر هر سيستم اکثر سيستم های عامل از رابط های گرافيکی در اين زمينه اس

عامل شامل يک و يا مجموعه ای از برنامه های کامپيوتری است که بصورت يک اليه در باالترين سطح يک 

سيستم عامل و در ارتباط با کاربر مستقر می گردند. برخی از سيستم های عامل از رابط های گرافيکی ) نظير 

 ( استفاده می نمايند.  DOSابط های مبتنی بر متن ) نظير سيستم عامل ويندوز ( و برخی ديگر از ر
 

 



  تغذيه  منبع  

به عملکرد منبع تغذيه بستگی دارد.   يکی از عناصر حياتی درکامپيوتراست. فعاليت ساير عناصر  منبع تغذيه 

زی است . بدون وجود منبع جريان الکتريسيته مورد نياز هر يک از عناصر سخت افزا  منبع فوق تامين کننده

 AC (  Alternatingخواهد بود. منبع تغذيه جريان )   جعبه ای مملو از فلز و پالستيک  تغذيه ، کامپيوتر مشابه

Current  را به جريان    (DC  (Direct Current .تبديل می کند 

می گيرد. در اغلب  قرار Caseدر کامپيوترهای شخصی ، منبع تغذيه يک جعبه فلزی است که در گوشه 

   می توان منبع تغذيه را مشاهده کرد.  سيستم ها در صورتيکه در پشت سيستم قرار گرفته باشيد ،

 شکل زير يک منبع تغذيه را نشان می دهد. 

 

 نشان می دهد.  شکل زير نمای داخل يک منبع تغذيه را

 

نيز می گويند. با استفاده از نکنولوژی سوئيچينگ می توان ورودی  Switching power suppliesمنبع تغذيه را 

AC  را به ولتاژهای پايين ترDC  و پنج  2/2اژهای رايج می باشند. ولتاژهای ولت 11و  0،  2/2تبديل کرد. ولتاژهای

نظير درايو ديسک   موتورهائی  ولت عمدتا" توسط مدارات ديجيتال استفاده شده و ولتاژ دوازده ولت برای حرکت

  حاضلرب  ها و يا خنک کننده ها استفاده می گردد. شاخص اصلی يک منبع تغذيه " وات " است. وات معادل

 ر جريان ) بر حسب آمپر ( است . ولتاژ ) بر حسب ولت ( د

 تکنولوژی سوئيچ کننده 

منبع تغذيه ها سنگين و در انها از ترانزيستور و خازن های بزرگ و سنگين استفاده می  1788تا قبل از سال 

ولت تبديل می  0و  11با  DCهرتز را به جريان  88ولت و  118گرديد. اين نوع از منبع تغذيه ها ولتاژ ورودی 

هرتز  88. امروزه از تکنولوژی سوئيچ کننده ها استفاده می گردد. بکمک تکنولوژی فوق ، جريان با فرکانس کردند

) هرتز معادل تعداد سيکل در ثانيه است( به يک جريان با فرکانس باالتر تبديل می گردد. با استفاده از تبديل 



) برخی کشورها  118به کاهش ولتاژ ورودی از فوق اين امکان بوجود خواهد آمد که يک ترانسفورمر کوچک قادر 

 ( ولت به ولتاژ مورد نيار در يک عنصر خاص در کامپيوتر باشد.  118

، دو خازن سيلندری در سمت چپ نشان   در شکل زير سه ترانسفورماتور کوچک ) زرد رنگ ( در قسمت وسط

 داده شده است .

 

ولتاژ و جريانی را که يک منبع تغذيه ارائه می نمايد معموال" بصورت يک " برچسب" برروی آن چسبانده می 

 شود.

 

 استاندارد منبع تغذيه ها 

وت برای منبع تغذيه های استفاده شده در کامپيوتر مطرح شده است . اخيرا" تاکنون شش استاندارد متفا

يک استاندارد صنعتی است که مشخص می کند منبع تغذيه دارای  ATXمطرح شده است . ATXاستاندارد 

و همچنين دارای خصايص الکتريکی  ATXاستاندارد  Caseخصايص فيزيکی بمنظور مطابقت و استفاده در يک 

 است .  ATXی کار و استفاده توسط يک برد اصلی الزم برا

  نصب اشتباه آنان کاهش  کابل های منبع تغذيه ها استاندارد بوده و بگونه ای طراحی می گردنند که احتمال

برای محصوالت توليدی خود نظير ديسک درايوها ، خنک   يابد. اغلب توليدکنندگان نيز از کا نکتورهای مشابه

 ولت ( استفاده می نمايند.  11 کننده ها ) تامين

 

 استفاده از منبع تغذيه  

برای انتخاب نوع منبع تغذيه ) مهمترين شاخص ميزان وات است ( می بايست مشخص گردد که بر روی  



د. با توجه به عناصر سخت افزاری نصب شده و ميزان مصرف سيستم چه امکانات سخت افزاری نصب می گرد

هر يک می توان به عدد واقعی ) وات منبع تغذيه ( دست پيدا کرد . جدول زير برخی از عناصر سخت افزاری را 

 بهمراه ميزان مصرف مربوطه نشان می دهد.

PC Item Watts 

Accelerated Graphics Port (AGP) card 20 to 30W 

Peripheral Component Interconnect (PCI) card 5W 

small computer system interface (SCSI) PCI card 20 to 25W 

floppy disk drive 5W 

network interface card 4W 

50X CD-ROM drive 10 to 25W 

RAM 
10W per 

128M 

5200 RPM Intelligent Drive Electronics (IDE) 

hard disk drive 
5 to 11W 

7200 RPM IDE hard disk drive 5 to 15W 

Motherboard (without CPU or RAM) 20 to 30W 

550 MHz Pentium III 30W 

733 MHz Pentium III 23.5W 

300 MHz Celeron 18W 

600 MHz Athlon 45W 

 مشکالت منبع تغذيه 

زمانيک کامپيوتر روشن می   در کامييوتر را دارد  ناصر (بيشترين ميزان خرابی ) نسبت به ساير ع  منبع تغذيه

گردد، عمليات منبع تغذيه آغاز) گرم شدن ( و زمانيکه سيستم خاموش می گردد ، وظايف منبع تغذيه به اتمام 

می گردد( با توجه به تکرار عمليات فوق و نوسانات برق همواره منبع تغذيه می تواند عامل   می رسد ) خنک

ای بروز اشکال در سيستم باشد. حساس بودن نسبت به بوی سوختگی و اطمينان از عملکرد صحيح اوليه بر

برای پيشگيری از بروز اشکال در منبع تغذيه است . توليدکنندگان برد   خنک کننده منبع تغذيه ساده ترين روش

هر لحظه عملکرد خنک کننده منبع اخيرا" امکاناتی را ارائه داده اند که با استفاده از آنها می توان در   اصلی

  از استانداردهای موجود ) تعداد دور در دقيقه خنک کننده (  تغذيه و يا پردازنده را مشاهده و در صورت عدول



 به کاربر اعالم ) پيام های هشداردهنده صوتی ( تا در اسرع وقت اشکال بوجود آمده برطرف گردد.  سريعا"
 

 

 

 

  زاده محمدداود حسينبرادر شما

 


