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طوس نصیرالدین خواجه اه دانش ‐ ریاض ده دانش

اول هفته خالصه
کامپیوتری سیستمهای با آشنایی مقدمات، مفاهیم:

کامپیوتر علوم اهمیت و کامپیوترها کاربرد ١

محاسبات تسریع ١. ١

است. بوده کامپیوترها ساخت و گسترش اصل انگیزه  آن به بخشیدن سرعت هدف به محاسبات کردن انیزه  م
و است داشته وجود وقتگیر محاسبات انجام به بخشیدن سرعت برای وسیله ای ساخت ایده دور گذشته های از
میرسد میالد از قبل سال هزار سه حدود به آن قدمت که چرتکه است. شده ساخته هم منظور این برای ابزارهایی

م باشد. تفریق و جمع قبیل از محاسبات تسریع جهت انی م ابزار ی از ساده و ابتدایی خیل نمونه ای

چرتکه :١ ل ش

چارلز تفاضل ماشین ، ٢ ال پاس حساب ماشین ، ١ نپِر حساب ماشین به م توان اخیرتر نمونه های از
ابزارها این در کرد. اشاره بیستم قرن ابتدای در رومیزی انی م حسابهای ماشین پیشرفته نمونه های و ٣ بابج
میشد. داده دستگاه به مهره، سری ی آوردن پایین یا دسته، سری ی کشیدن از استفاده با عموما عددی ورودی
طریق از ورودی گرفتن به قادر که شد ساخته بیشتر قابلیتهای با حجیم انی م ابزارهای نوزدهم قرن در
پانچ کارتهای در سوراخ سری ی ایجاد با محاسبه برای نیاز مورد ارقام و اعداد بودند. پانچ کارت خواندن

ترونی ال عرصه در تکنولوژی پیشرفت با رد. می تغذیه را محاسبه واحد که میشد داده کارتخوان دستگاه به
مراتب به محاسبات توانایی و سرعت که شد ساخته سریع خیل دیجیتال کامپیوترهای ترانزیستور، ساخت و
انجام قدرت امروزی ابرکامپیوترهای مثال، برای کردند. پیدا خود قبل و انی م نمونه های به نسبت باالتری
محاسبه ای عملیات 1015 معادل پتافالپس هر دارند. را ثانیه در (Peta FLOPS) پتافالپس هزار چندین

م باشد. ثانیه در

اریتم ل و e نپر عدد شف م شانزدهم، قرن فرانسوی دانشمند John Napier ١

هفدهم قرن فرانسوی ریاضیدان و فیلسوف Blaise Pascal ٢

نوزدهم قرن بریتانیایی مبدع و ریاضیدان Charles Babbage ٣



دست انی م حساب ماشین ی :٢ ل ش

مختلف محاسبات انجام و ریزی برنامه ١. ٢

را آن و دریافت را محاسبات برنامه مختلف انواع بتواند که وسیله ای ساخته  ایده محاسبات، تسریع بر عالوه
توانایی تنها اولیه حسابهای ماشین است. بوده  کامپیوترها گسترش اصل انگیزه های از دهد انجام اعداد روی
اضافه ابزارها این محاسبات توانایی به کم کم اما داشتند را ضرب و تفریق و جمع مثل اصل عمل چند انجام
هم را ها جمله ای چند مقدار تخمین توانایی اصل عملیات انجام بر عالوه بابج چارلز تفاضل ماشین شد.
امروزی) کامپیوترهای به نزدی معماری (با منظوره همه محاسبات ماشین ی نمونه اولین طرح داشت.
آن از نمونه هایی بعدها اما نبود انپذیر ام او خود زمان در آن ساخت البته که شد داده بابج چارلز خود توسط
به ١٧کیلوبایت. به نزدی حافظه ای داشت، را رقم چهل عدد ١٠٠٠ ذخیره توانایی دستگاه این شد. ساخته
اضافه به اصل عمل چهار انجام توانایی که امروزی، رهای پرادزش از نمونه ای مثل ، محاسبات واحد ی اضافه
برنامه ریزی قابل امروزی اسمبل زبان شبیه زبان با توانایی محاسبات واحد این داشت. هم را غیره و ال رادی
دارا را شرط رهای عمل و محاسبات حلقه های از استفاده با برنامه ریزی توانایی بابج ماشین نمونه برای بود.
که بود کرده طراح ماشین این برای را برنامه هایی بابج ار هم Ada Lovelace الولس ایدا است. بوده
داده تاریخ نویس برنامه اولین عنوان الولس ایدا به خاطر همین به است. موجود اکنون آن نوشته های دست

است. شده ذاری نام نام این به او افتخار به هم ایدا نوس برنامه زبان است. شده
پایه ریزی به عالقه مند هم ریاضیدانان بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در مخصوصا و همزمان

تئوری مدل بریتانیایی ریاضیدان Alan Turing تورینگ آلن بودند. محاسبات کردن انیزه م برای تئوری ای
سپس و م شود نوشته نوار ی روی ورودی داده های و برنامه آن در که کرد ارائه ساده محاسبات ماشین ی از
این که کرد ادعا تورینگ م نویسد. نوار روی را خروج و اجرا را نظر مورد برنامه نوار، خواندن با ماشین
مسئله ای که فیزی ابزار هر که معن بدین است انی م محاسبات انجام برای مدل فراگیرترین ساده، مدل
است. معروف تورینگ تز عنوان به ایده این دارد. را مسئله این حل توانایی هم تورینگ ماشین کند، حل را
امروزی کامپیوترهای هستند. تورینگ انتزاع مدل از پیاده سازی نوع ی واقع در امروزی کامپیوتر مدلهای
پیدا بین پیش قابل غیر کامال و العاده فوق استفاده های و کاربردها محاسبات، اقسام و انواع براجرای عالوه
همه مجازی اجتماع ه های شب توسعه و اینترنت ه شب کامپیوتری، بازیهای چند رسانه ای، کاربردهای کرده اند.

است. شده پذیر ان ام کامپیوترها وجود با

مدرن کاربردهای ١. ٣
متفاوت کاربرد چند به زیر در است. رفته فراتر مراتب به عددی محاسبات انجام از کامپیوترها کاربرد امروزه

م شود. اشاره کامپیوترها مدرن و



اطالعات مدیریت سیستمهای

و ذخیره سازی دریافت، کار که شده اند تبدیل اطالعات مدیریت سیستمهای در اساس ابزارهایی به کامپیوترها
که دارد اطالعات مدیریت سیستم ی اه دانش هر امروزه مثال برای دارند. برعهده را اطالعات بروزسازی

خیل و ارگانها بیمارستانها، بانکها، اداره امروزه م دهد. انجام را نمرات ثبت و دروس انتخاب نام، ثبت کار
است. تصور غیرقابل کامپیوتر بدون وکار کسب بنگاههای و شرکتها از

چندرسانه ای سیستمهای

تحول دچار روز هر که هستند کامپیوتر مدرن کاربردهای از کامپیوتری بازیهای و ترونی ال کتب و نشریات
است شده تبدیل وسیع دنیایی در ارتباط نقطه ی به کامپیوتر هر اینترنت، ه شب توسعه با باالخص میشوند.

م کند. فراهم را چندرسانه ای ارتباطات که

اینترنت و مجازی ه های شب

ایمیل، توسعه م سازند. فراهم باشد که دنیا جای هر در را اطالعات به سریع دسترس ان ام کامپیوترها
ارتباط ساختار تویتر، و فیسبوک مثل مجازی اجتماع ه های شب یاهو، و گوگل مانند جستجو موتورهای

است. کرده دگرگون کامال را جوامع

ماشین یادگیری و مصنوع هوش

آورده اند. بدست مالحظه ای قابل پیشرفتهای انسان های توانایی شبیه سازی در کامپیوترها اخیر، دهه چند در
گفتار تبدیل و شناسایی به قادر ناچیز بسیار خطای درصد با گفتار تشخیص سیستمهای امروزه مثال برای
و مدیران به بزرگ داده های در آماری وهای ال پیداکردن با داده کاوی افزارهای نرم هستند. متن به انسان
پروسه و کارخانجات در مهم نقش هوشمند رباتهای م رسانند. یاری برنامه ریزی در کار و کسب صاحبان

کرده اند. پیدا تولید و ساخت

تبعات و چالشها فرصتها، ۴ .١
١٩٤٣ سال IBM شرکت مدیر واتسون. توماس باشد.” فروش قابل دنیا در کامپیوتر پنج ”شاید

اربرده ب وسیع سطح در هوشمند ارتباط وسایل و کامپیوترها امروزه واتسون، توماس بین پیش برخالف
اینترنت کاربر دنیا مردم نصف ٢٠١٧ سال در internetworldstats.com وبسایت آمار طبق م شوند.
استفاده اما است. شده  تبدیل زندگ و کار برای ضروری وسیله  ی به کامپیوتر مردم از خیل برای شده اند.
نمونه چند به اینجا در است. آورده همراه به خود با نیز را چالشهایی هوشمند، ارتباط و رایانش ابزارهای از

م کنیم. اشاره چالشها این از

ارتباطات و اجتماع ساختار بر مجازی ه های شب تاثیر

شده بیشتر دسترس و رسان اطالع تسریع و گروهها یل تش باعث رام تل و فیسبوک مثل مجازی ه های شب
مردم خانواده، با مستقیم ارتباط جای به ه ها شب این کاربران و اعضا از باالیی درصد حال عین در اما است.
ه ها شب این منتقدان م گذرانند. مجازی محیطهای در را خود وقت از توجه قابل سهم خود اطراف محیط و

است. شده  انسان ارتباطات کیفیت آمدن پایین و وقت اتالف باعث مجازی ه های شب که معتقدند



خصوص حریم و داده امنیت

اعتماد قابل و مطمئن بستری ایجاد اصل اش الزمه  وسیع سطح در ارتباط ان ام و دسترس سطح افزایش
که است وسیع تحقیق زمینه  ی رمزنگاری شوند. محافظت آن در افراد داده های و خصوص حریم که است
است. داده انتقال و نقل برای ایمن ارتباط پروتکهای و متدها ایجاد هدفش و است کرده پیدا زیادی کاربرد
هویت سرقت سمع، استراق مثل تهدیدات مقابل در داده ها از حفاظت برای ایمن و پیشرفته روشهای وجود با
سیستمها، ضعف و انسان اشتباهات کاربران، انگاری سهل بدلیل مختلف، افزاری نرم و ه ای شب حمالت و

م شود. وارد افراد و سازمانها به زیادی خسارات ساالنه

مولف حق مسئله و دیجیتال کاالی

، ترونی ال نشریات قبیل از دیجیتال کاالی اقسام و انواع نشر و تولید ان ام اینترنت ه شب و کامپیوترها
از است. کرده گسترده تر را محصوالت این بازار و است کرده فراهم را افزار نرم و ویدیو و فیلم ، موسیق
کرده ایجاد ناشر و مولف حقوق از حفاظت برای را جدیدی چالشهای محصوالت این کپی ان ام ر دی طرف
عمال گوگل و روسافت مای آمازون، مثل افزاری نرم بزرگ شرکتهای این بر عالوه نداشت. وجود قبال که است
ان ام که بطوری گرفته اند خود اختیار در انحصاری بصورت را افزاری نرم کاالهای و سرویسها از خیل بازار

ندارد. وجود تر کوچ شرکتهای برای رقابت

گرایی مصرف و تکنولوژی

فروش و تولید برای سرمایه داری نظام دارند. هم با مستقیم و تنگاتنگ ارتباط تکنولوژی و سرمایه داری نظام
علوم و تکنولوژی بازار به خود این و است جدید تنکولوژی های معرف و جدید نیازهای معرف نیازمند بیشتر
، شخص استفاده زمینه  در باالخص موجود، تکنولوژیهای از خیل است. بخشیده  بسیاری رونق مربوطه مهندس

زندگ کیفیت یا و کنند برآورده را واقع نیاز ی اینکه بدون م شوند عرضه  بیشتر سودده و تولید برای صرفا
ببخشند. بهبود را

اولیه مفاهیم کامپیوتری، سیستم ٢

و افزار نرم و افزار سخت از پویا مجموعه ای کامپیوتری سیستم ی ه درحالی است ابزار ی فقط کامپیوتر
از مجموعه ای افزار سخت میان، این در م دهند. انجام را خاص کار ر دی ی با درتعامل که است داده ها 
مادربورد، مانند م دهند یل تش فیزی لحاظ از را کامپیوتر ی مختلف قسمتهای که است ابزار و قطعات
مجموعه ای کامپیوتر افزار نرم غیره. و مونیتور کلید، صفحه ، دیس هارد سیمها، حافظه، تراشه های  پردازنده،
کامپیوتر از استفاده با که غیره و کاربردی برنامه های وب، مرورگر عامل، سیستم قبیل از برنامه هاست از
و داده بدون م شوند. مدیریت و پردازش که است اطالعات کامپیوتری سیستم ی قلب در م شوند. اجرا

ندارد. استفاده ای افزار نرم و افزار سخت اطالعات،

کامپیوتری سیستم ی الیه های ٢. ١

کل طرح در را خاص نقش الیه هر است. شده یل تش الیه چند از پیاز ی مثل کامپیوتری سیستم ی
abstraction انتزاع از مختلف سطوح شده اند، داده نشان زیر ل ش در که الیه ها این دارد. عهده بر سیستم
و ندارند پایینتر الیه های جزئیات دانستن به نیاز باالتر الیه های که است معن بدین این م آورند. فراهم را

است. ر دی الیه های از مستقل الیه هر درون انیزم م



کامپیوتری سیستم ی الیه های :٣ ل ش

کامپیوتری، بازیهای متن، ر ویرایش مانند دارند قرار ارتباط و کاربردی برنامه های انتزاع الیه باالترین در
دستورالعمل طبق و گرفته را فرامین و داده ها است، تعامل در سیستم کاربر با الیه این غیره. و وب مرورگر
را کاربردی برنامه های مدیریت وظیفه عامل سیستم دارد. قرار عامل سیستم پایینتر الیه در م کند. عمل برنامه
سیستم م کند. اجرا هم با کاربردی برنامه چندین واحد زمان در کامپیوتری سیستم ی معموال دارد. برعهده
در م کند. زمانبندی اجرا برای را برنامه ها و دارد برعهده را حافظه و پردازش منابع تخصیص وظیفه عامل
فهم قابل کامپیوتر برای آن اجرای تا آمده در ماشین کد بصورت که دارند قرار کامپیوتری برنامه های پایینتر الیه 
پردازنده توسط و م گیرد قرار اصل حافظه در که است ریز دستورالعملهای از مجموعه ای ماشین کد باشد.
مجموعه ای که دارد قرار سیستم افزار سخت تر پایین الیه در م شوند. اجرا هم سر پشت بصورت کامپیوتر
م باشد. کاربردی برنامه های داده های پردازش و انتقال و نقل و ماشین کد اجرای برای فیزی ابزارهای از
در ی و صفر بیت داده های بصورت اطالعات دارد. قرار اطالعات و داده ها کامپیوتری سیستم ی قلب در
مختلف قسمتهای میان در یا و م شوند داده  قرار اصل حافظه  در مربوطه افزار سخت از استفاده با و آمده

هستند. جابجایی حال در پردازش و ورودی/خروج

Information اطالعات الیه

ن مم سطح ترین پایین در کامپیوتر در اطالعات نمایش طرز با مرتبط که است مفهوم الیه ی اطالعات الیه
بصورت خود سطح پایینترین در کامپیوتر در اطالعات م کند. پیدا ارتباط افزار سخت با که جایی در است،
و شده کدگذاری اعداد بصورت نیز حروف حت م شوند. داده نمایش ١ و ٠ باینری اعداد باالخص و اعداد

م دهیم. قرار بررس مورد را کامپیوتر در آنها نمایش شیوه و اعداد اجمال به اینجا در م شوند. ذخیره
و قواعد که میدان) و گروه (مثل است ریاضیات در مفهوم سیستم ی از کوچ عضوی واقع در عدد
جمع اعمال یا و م كند مرتب را سیستم ی اعداد ترتیب، قاعده مثال، برای م شود. اعمال آن روی بر قوانین
N = {0, 1, 2, 3, } طبیع اعداد مجموعه م دهد. نشان سیستم ی اعداد میان را روابط تفریق و ضرب و
سروکار آن با روزمره بصورت ما که است اعداد از مـعمول سیستم ی ضرب و تفریق و جمع رهای عمل با
سیستم های از تقسیم و ضرب و تفریق و جمع رهای عمل با هم حقیق اعداد و اعشاری گویا، اعداد داریم.

م پردازیم. طبیع اعداد نمایش طرز به ابتدا هستند. اعداد برای معمول
آنها ارقام دادن نشان برای در که معنا این به م شوند داده نمایش 10 مبنای در معمول بطور طبیع اعداد
تعیین ارقام ان م و ارقام روی از عدد ی مقدار م شود. استفاده {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} رقم ده از
1529 عدد مثال برای م شود. گفته decimal دسیمال یا دهده 10 مبنای بر اعداد نمایش شیوه به م شود.



از b مبنای در n عدد نمایش برای کل بطور م باشد. 1× 103 + 5× 102 + 2× 101 + 9× 100 معادل
م شود. محاسبه زیر بصورت آن دهده معادل و م شود استفاده {0, 1, 2, 3, .., b− 1} نشانه b

n = (ak−1ak−2 . . . a1a0)b = ak−1 × bk−1 + ak−2 × bk−2 + . . .+ a1 × b1 + a0 × b0

100101 باینری عدد مثال برای م شوند. داده نمایش باینری بصورت اصطالحا یا ٢ مبنای در اعداد کامپیوتر در
م باشد. ١٠ مبنای در 1× 25 + 0× 24 + 0× 23 + 1× 22 + 0× 21 + 1× 20 معادل

گفته Byte بایت ی رقم ٨ از ل متش باینری عدد ی به م شود. گفته bit بیت ی باینری رقم ی به
تعداد به م باشد. کامپیوتر در اطالعات ذخیره سازی واحد ی که بایتهاست از مجموعه ای Word م شود.

م شود. گفته کامپیوتر word length کلمه طول اصطالحا word ی در بیتها

دارند. كامپیوتری ذخیره سازی و محاسبات در اساس نقش هم ١۶ مبنای و ٨ مبنای دو، مبنای بر عالوه
مبنای در اعداد نمایش برای ه حالی در اند شده یل تش {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} رقم هشت از 8 مبنای در اعداد

م شود. استفاده هم حروف از اعداد بر عالوه 16
0,1,2,…,9,A,B,C,D,E,F

معادل که F حرف تا ل ش همین به و است 11 با معادل B م باشد. 10 عدد معادل A حرف اینجا در
14× 163+2× 162+4× 161+10× 160 معادل شانزده مبنای در E24A عدد مثال برای م باشد. 15

م باشد. ده مبنای در

قدیم ترین از م شوند. داده نمایش عددی کدهای بصورت کامپیوتر در کاراکترها کل بطور یا حروف
نشانه های سری ی و انگلیس حروف نمایش برای که م  باشد ASCII اس کد حروف نمایش برای کدها
کاراکتر ٢۵۶ تا م تواند ترتیب این به و م گیرد نظر در بیت ٨ کاراکتر هر برای اس کد م رود. به کار اضاف
عدد و چپ سمت عدد م دهد. نمایش دهده عدد دو با را کاراکتر هر کد این دهد. نمایش را مختلف
را مختلف کاراکترهای اس کد زیر جدول م شوند. ذخیره  باینری بصورت البته اعداد این راست. سمت

م دهد. نشان



کد فراگیرترین است. شده طراح ری دی کدهای ر، دی مختلف کاراکترهای و زبانها دادن پوشش برای
استفاده بیت ١۶ از کاراکتر هر برای که است Unicode کد است شده تبدیل جهان استانداردی به امروز که
کد از نمونه چند زیر جدول دهد. پوشش را مختلف کاراکتر 216 تا م تواند Unicode ترتیب این به م کند.

است. شده نوشته ١۶ مبنای در که م دهد نشان را Unicode

Hardware افزار سخت الیه 

سیستم ی مختلف بخشهای که است دستگاههایی و قطعات از مجموعه ای ، فیزی الیه یا افزار سخت الیه
از افزار سخت پایین، خیل سطح در امروزی، کامپیوترهای در م دهد. یل تش فیزی لحاظ از را کامپیوتری
از بعض است. شده یل تش م شود استفاده نال سی پردازش برای که ترونی ال گیتهای و سویچها مدارات،
باالتر سطوح در و م کنند پیاده سازی را OR و AND مثل منطق ساده رهای عمل ترونی ال مدارات این

م آورند. فراهم را حافظه در داده نگهداری ان ام و ضرب و جمع مثل محاسبات اصل اعمال
وظایف کدام هر و هستند ارتباط در هم با منسجم معماری ی در افزاری سخت قطعات باالتر، سطح در
معماری اساس که von Neumann نیومن وان معماری در مثال برای دارد. عهده بر سیستم در را نقش و
که محاسبات واحد و م شوند نگهداری حافظه در دو هر دستورالعملها و داده است، امروزی کامپیوترهای
معماری کل ساختار زیر ل ش است. داده اختصاص خود به را مجزا واحد ی م کند اجرا را دستورالعملها

م دهد. نشان را نیومن وان

پردازش واحد است: شده یل تش اصل واحد چهار از کامپیوتر افزار سخت نیومن وان معماری در :۴ ل ش
خروج واحد ورودی، واحد حافظه، واحد مرکزی،



از ماتریس بصورت اصل حافظه دارد. عهده بر را برنامه ها و داده ها نگهداری کار حافظه واحد .١
یل تش بایت تعداد ی از حافظه خانه  هر است. حافظه از واحدی کدام هر که است کوچ خانه های
حافظه از بایت هر است. شده یل تش بایت 4 × 230 از 4GB حافظه ی مثال برای است. شده
حافظه از بایت ی محتوای به م خواهد کامپیوتر وقت باشد. داشته بفرد منحصر آدرس م تواند
داده نشان ستون دو در حافظه زیر ل ش در بداند. را حافظه از محل آن آدرس باید کند پیدا دسترس
هر آدرس راست سمت ستون ه حالی در م دهد نشان را حافظه محتوای چپ سمت ستون است. شده
فهم برای فقط و نم شود ذخیره  حافظه در آدرس ستون که کنید توجه م دهد. نشان را حافظه از خانه
از خانه هر در م شود. شروع راست سمت از حافظه در بیتها شماره است. شده داده نمایش مطلب

به و ی شماره بیت آن چپ سمت بیت و است صفر شماره بیت راست سمت انتهای بیت حافظه،
است. چپ سمت انتهای بیت بیت، آخرین ترتیب این

اصل حافظه
دارد: وجود اصل حافظه نوع دو

کامپیوتر بودن روشن موقع و م باشد Random Access Memory مخفف که RAM حافظه
RAM حافظه است. کامپیوتر کاری حافظه RAM واقع در میدارد. نگه  خود در را برنامه ها و داده ها
کامپیوتر وقت است. دسترس قابل مستقیم بطور آن خانه  هر محتوای و است شدن پاک و تغییر قابل
محتوای شدن روشن هر با و م رود دست از کل بطوری RAM حافظه محتوای م شود خاموش

م کند. پیدا جدیدی
که است کوچ حافظه ی معموال است. Read Only Memory مخفف که ROM حافظه
حاوی که دارد ROM حافظه قطعه ی معموال کامپیوتر هر نم کند. تغییر و است ثابت آن محتوای
عامل سیستم برنامه به کامپیوتر اختیار که زمان تا است. کامپیوتر کار شروع برای دستورالعملهایی

م شود. اجرا ROM برنامه دستورالعملهای نشود سپرده
جانبی حافظه

برنامه ها و داده ها تا هستند جانبی حافظه ی حداقل به مجهز معموال کامپیوترها ، اصل حافظه بر عالوه
محتوا به دسترس سرعت لحاظ از معموال جانبی حافظه های شوند. نگه داری آنجا در ماندگار بصورت
Hard یا مغناطیس های دیس جانبی، حافظه نوع معمولترین هستند. اصل حافظه از کندتر بسیار



صفحه ی الیه هر است. شده یل تش طبقه یا الیه چند از مغناطیس دیس ی هستند. ها disk
مواد از دیس صفحه دارد. Read/Write head نوشتن و خواندن قلم ی همراه به دیس نازک
بدون باشد دارا مدت دراز برای را اطالعات نگه داری توانایی که بطوری است شده درست مغناطیس
م شود. تقسیم مرکز هم دایره ای نوار چند به دیس سطح باشد. داشته برق به اتصال به نیازی اینکه
به که م شود تقسیم کمان سری ی به شیار هر م شود. گفته (track) شیار ی دایره ای نوار هر به
بالک آن به که دارد وجود دیس از قطعه ی تور س هر با متناظر م شود. گفته sector تور س آنها
بالک آدرس گرفتن با نوشتن و خواندن اهرم م شوند. ذخیره  بالکها در داده ها م شود. گفته block
مورد بالک و میچرخد باال سرعت با دیس م گیرد. قرار مربوطه تراک روی و کرده حرکت دلخواه
معمول بطور ساده، دیس هارد ی م شود. خوانده آن محتوای و م شود رد خواندن قلم زیر از نظر
هم داده ها نوشتن و خواندن سرعت باشد، بیشتر چرخش سرعت چه م چرخد. هر دقیقه در بار ٧٢٠٠

م دهد. نشان را سخت دیس ی درون ساختار زیر ل ش بود. خواهد بیشتر

از که DVD ROM و CD ROM مثل هستند نوری حافظه های جانبی حافظه های ر دی نوع
مثل رام دی س صفحات م کنند. استفاده حافظه نوشتن و خواندن برای نور انعكاس و برجستگ
از که دارد شیار ی تنها دیس هارد خالف بر اما م شود تقسیم تور س سری ی به دیس هارد
نوشتن محض به رام س دی اطالعات م پوشاند. را صفحه کل مارپیچ بصورت و شده شروع مرکز
م شود. ایجاد دیس سطح در تورفتگ یا برجستگ ی بصورت بیت هر نیست. تغییر قابل ر دی
سطح که م کند مشخص نور انعکاس زاویه م تاباند. مربوطه سطح بر نوری شعاع رام س دی دستگاه

م شود. مشخص محل آن بیت مقدار طریق این از و است بوده تورفتگ یا برجستگ مربوطه

منطق و محاسبات واحد و کنترل واحد قسمت دو از ل متش خود که CPU یا مرکزی پردازش واحد .٢
بخشهای بین واحد این دارد. عهده بر را دستورالعملها اجرای مدیریت وظیفه کنترل واحد بخش است.
منتقل پردازنده به حافظه از اجرا برای برنامه دستورالعملهای و داده ها تا م کند ایجاد هماهنگ مختلف
است مدارات مجموعه منطق و محاسبات واحد شوند. اجرا هم سر پشت ترتیب به دستورات و شوند
دارای واحد این م کند. پیاده سازی را منطق رهای عمل و تقسیم و ضرب و جمع مثل اصل اعمال که



الزم داده های و اعداد که است حافظه خانه  ی مثل رجیستر هر است. register رجیستر سری ی
م کند. نگه داری موقت بصورت را دستورالعملها اجرای برای

صفحه مانند هستند بیرون دنیای و کاربر از داده گرفتن برای دستگاههایی و ابزار شامل ورودی واحد .٣
غیره. و ماوس نر، اس کلید،

ر. چاپ و ر اسپی مانیتور، مثل برنامه هاست. خروج و اطالعات نمایش وظیفه اش خروج واحد .۴

Operating System عامل سیستم الیه

برنامه های م شوند. تقسیم سیستم و کاربردی دسته دو به کل بطور م شوند اجرا کامپیوتر در که برنامه هایی
نوشتن برای متن، ر ویرایش برنامه  مثال برای م کنند. برآورده را ما ویژه  نیازهای که هستند برنامه هایی کاربردی
ر دی و وب صفحات کردن دانلود و وبسایتها به اتصال برای وب مرورگر برنامه م رود. ار ب متن ویرایش و
سیستم ی پایینتر، سطح در که، هستند برنامه ها از ر دی دسته ای اما م گیرد. قرار استفاده مورد وب روی منابع
برنامه ها نوع این به م آورند. فراهم کاربردی برنامه های اجرای برای را زمینه  و م کنند مدیریت را کامپیوتری

ی مثل و هستند افزار سخت با مستقیم ارتباط در سیستم برنامه های م شود. گفته سیستم برنامه های
م کنند. فراهم را افزار سخت و کاربر بین ارتباط ان ام مترجم

سخت منابع مدیریت وظیفه عامل سیستم است. عامل سیستم برنامه ، سیستم برنامه های مهمترین از ی
را مختلف برنامه های و ( خروج و ورودی و جانبی و اصل حافظه پردازنده، (مثل دارد برعهده را افزاری
اجرا حال در کاربردی برنامه  چند زمان ی در کامپیوتری سیستم هر در معموال م کند. بندی زمان اجرا برای
و کند تقسیم مطلوبی بطرز برنامه ها این میان هستند محدود که را کامپیوتری منابع باید عامل سیستم هستند.
ام هم را آن اجرای و م گیرد نظر در حافظه در ان م برنامه هر برای عامل سیستم کند. زمانبندی را آنها اجرای
در مطلبی چاپ به نیاز همزمان برنامه  چند است ن مم مثال برای م کند. مدیریت ر دی برنامه های اجرای با
به و م کند ایجاد خروج چاپ برای برنامه ها از صف عامل سیستم موقعیت، این در باشند. داشته خروج

م دهد. قرار برنامه ها این اختیار در را خروج کنترل خاص ترتیب
مانند Linux لینوکس مختلف نسخه های ،Microsoft Windows به م توان فراگیر عاملهای سیستم  از

کرد. اشاره iOS و Android مانند موبایل سیستم عاملهای و Fedora و Ubuntu

ارتباط و کاربردی برنامه های الیه

برنامه های متن، ر ویرایش قبیل از کاربردی برنامه های الیه این در است. سیستم کاربر به الیه ترین نزدی الیه این
دارند. قرار کامپیوتری بازیهای و وب مرورگر رسانه ای، چند پخش تصویر، ویرایش

Programming برنامه نویس الیه

برنامه  هر م کند. اجرا را آنها کامپیوتر افزار سخت که است برنامه هایی با مرتبط که است مفهوم الیه ی
است. شده بیان خاص زبان با و م شود اجرا کامپیوتر توسط که دستورالعملهاست از زنجیره ای کامپیوتری
بیان جمالت با (یعن باشد باال سطح زبان ی م تواند م رود کار به دستورالعملها توصیف برای که زبان
است. ماشین زبان به نزدی که باشد پایین سطح زبان اینکه یا و است) نزدی انسان شهود و زبان به که شود
مستقیما که است باینری کدهای و دستورالعملها از مجموعه ای machine code ماشین کد یا ماشین زبان
هر دارد، را خود به مختص کلید قفل هر که همانطور اجراست. قابل کامپیوتر افزار سخت و پردازنده توسط

دارد. را خود به مختص ماشین زبان هم پردازنده نوع
زبان به برنامه آن باید شود اجرا کامپیوتر توسط است شده نوشته باال سطح زبان با که برنامه ای اینکه برای
زبان به باال سطح زبان از برنامه تبدیل عمل به شود. ترجمه ماشین زبان به اصطالحا یا و شود تبدیل ماشین



کامپایلر م دهد انجام را ترجمه عمل که افزاری نرم به م شود. گفته ترجمه یا compile کامپایل پایین سطح
م شود. گفته

همانطور م گیرند. قرار انتزاع از طیف در ماشین زبان و انسان زبان به نزدی لحاظ از برنامه نویس زبانهای
ی با که است ریز دستورالعملهای از ای مجموعه که دارد قرار ماشین زبان سطح ترین پایین در شد، گفته که

از نمونه ای زیر ل ش در دارد. را خود به مختص زبان پردازنده نوع هر م شوند. داده نمایش باینری کد سری
دستور هر مفهوم چپ سمت ستون در است. شده داده نشان Pep/8 ماشین کد زبان به دستورالعمل سری ی
کد معدل راست سمت ستون در و است شده داده نشان دستورالعمل کد وسط ستون در است. شده نوشته

است. شده بیان زادسیمال) ه (مبنای ١۶ مبنای در دستورالعمل

کلمات از دستورالعمل باینری کد جای به که دارد قرار Assembly اسمبل مثل زبانهایی باالتر، سطح در
است ماشین زبان به نزدی بسیار اسمبل کد باشد. فهمتر قابل برنامه نوس برای تا م شود استفاده فهم قابل
ماشین زبان به را اسمبل زبان که برنامه ای به دارد. را خود به مختص اسمبل زبان پردازنده نوع هر معموال و
معادل که م دهد نمایش را اسمبل کد از نمونه ای زیر ل ش م شود. گفته Assembler اسمبلر م کند ترجمه

بود. شده داده نمایش قبل ل ش در که است ماشین کد
برنامه هایی دارند. قرار C++ , Basic, Java , Python مثل نویس برنامه  زبانهای باالتر، سطوح در
از راحتتر و سریعتر بسیار آنها با برنامه نویس و هستند تر نزدی انسان زبان به م شود نوشته زبانها این به که
برنامه ای و نیستند خاص پردازنده ی به وابسته که است این زبانها این مهم ویژگ است. اسمبل کد نوشتن



اسمبل کد از نمونه ی :۵ ل ش

قابل پردازنده ای نوع هر در شود ترجمه مناسب کامپایلر توسط که صورت در م شود نوشته زبانها این با که
و نوع گرفتن نظر در به نیازی برنامه نویس صورت این در چون است مهم بسیار مزیت ی این اجراست.
کند. تمرکز باالتر سطح مسائل و مسئله حل روش بر م تواند و ندارد مقصد افزار سخت و پردازنده جزئیات

م  آورند. فراهم را انتزاع از باالتری درجه ای که دارند وجود SQL مثل هم باالتری سطح برنامه نویس زبانهای
و شده استخراج داده اه پای از دانشجویان به مربوط اطالعات همه که است معن این به زیر دستور مثال برای
داشته نیاز کد صفحه چند به است ن مم C زبان در دستور این سازی پیاده برای گیرد. قرار اصل حافظه در

باشیم.
Select * From Students

همه تقریبا آن نمونه های اما است کامپیوتر علوم در اساس مفهوم ی وریتم ال کد. شبه و وریتم ال
غذای ی تهیه دستور مثال برای است. کاری انجام قدم به قدم توصیف وریتم ال کل بطور م شود. پیدا جا
همه بازی ی انجام طرز و نامه ی کردن پست برای الزم مراحل شویی، لباس ماشین ی با کار شیوه خاص،

م شوند. یافت روزمره زندگ در که هستند وریتمها ال از نمونه هایی
سری ی معموال ها وریتم ال م کند. بیان نظر مورد مسئله حل برای را مراحل از ترتیبی وریتم ال هر
حل نتیجه که م کنند تولید خروج سری ی و هستند مسئله حل برای نیاز مورد داده های که دارند ورودی
مشترک علیه مقسوم بزرگترین آن خروج و باشد عدد دو م تواند مسئله ورودی مثال برای م باشد. مسئله

باشد. عدد دو این
(م توان م شود بیان انسان زبانهای به نزدی و باال سطح زبان توسط معمول وریتم ال گامهای و مراحل
چون م شود گفته کد” ”شبه مسئله حل بیان نوع این به کرد). استفاده آن در هم فارس جلمات و کلمات از
کد شبه بصورت را مسئله حل اول مرحله در ها برنامه نویس معمول بطور است. نویس برنامه کد شبیه چیزی

م کنند. خود دلخواه برنامه نویس زبان کد به تبدیل را آن سپس و م نویسند
م کند. چاپ خروج در را آن قدرمطلق مقدار و کرده دریافت را عدد ی زیر وریتم ال مثال برای

1. Read X
2. A <-- X
3. If X > 0 go to step 5.
4. A <-- -X
5. Print A
6. End



ی اجرای که است محاسبات قدمهای از لیست ی ابهام بدون و دقیق بیان وریتم ال رسم تر، بیان با
م کند. توصیف را پذیر خاتمه پروسه

تعریف: این مورد در نکات
برای روشن و واضح ساختاری باید وریتم ال هر است. برخوردار فراوان اهمیت از قدمها اجرای ترتیب •

باشد. داشته اجرا ترتیب

اعداد ”همه کنید. توجه زیر مثال به باشند. محاسبه قابل متناه زمان در باید وریتم ال ی قدمهای •
نیست. ن مم کار این اجرای دارد وجود طبیع عدد نهایت بی که آنجا از ” کن. چاپ را طبیع
را زیادی زمان اجرایش گرچه کن.” پیدا را ٢١٠٠٠٠ از تر کوچ اول عدد بزرگترین ” مثل قدم اما

م پذیرد. خاتمه معین زمان در مطمئننا و اجراست قابل م طلبد

هر در که است معن این به این باشد. ابهام بدون باید وریتم ال توصیف که است این ر دی مهم نکته •
طراح به نیاز و ابهام بدون اجرا و باشد موجود بعدی قدم اجرای برای الزم اطالعات وریتم ال از مرحله

باشد. انپذیر ام دستورات از پیروی با صرفا بیشتر،

بیان را مشترک علیه مقسوم بزرگترین پیداکردن برای اقلیدس ورتیم ال از باال سطح توصیف زیر ل ش
وجود ریاضیات و علم مباحث در کامپیوتر عصر از قبل خیل وریتمها ال که م دهد نشان خود (این م کند.
در algorithm وریتم ال واژه خود نبوده اند. مطالعه مورد مستقل موضوع عنوان به دقیق بطور اما اند داشته

خوارزم موس بن محمد اسم از هشتم، قرن ایران و مسلمان ریاضیدان افتخار به و شده مستعمل بیستم قرن
است.) شده گرفته

عدد دو مشترک علیه مقسوم بزرگترین کردن پیدا وریتم ال
M و N طبیع عدد دو ورودی:

کن. عوض را N و M جای نبود بزرگتر عدد M اگر باشد.) بزرگتر عدد M کنید (فرض .١

بده. قرار R در را باقیمانده و کن تقسیم N بر را M .٢

مقدارده N با را M صورت این غیر در کن گزارش مسئله جواب عنوان به را N است، صفر R اگر .٣
برگرد. ٢ قدم به و بده قرار R را N مقدار و کن

کرد. بیان زیر بصورت است تر نزدی ریاضیات زبان به که توصیف با م توان را وریتم ال همین

عدد دو مشترک علیه مقسوم بزرگترین کردن پیدا وریتم ال
M و N طبیع عدد دو ورودی:

.N ←→M آنگاه M < N اگر .١

R← (M mod N) .٢

کن. گزارش جواب عنوان به را N آنگاه R = 0 اگر .٣
برگرد. ٢ قدم به و N ← R ، M ← N صورت: این غیر در



است. کرده پیاده سازی را اقلیدس وریتم ال که است پایتون کد نمونه ی زیر کد

def gcd(M, N):
if (M < N):

A = M
M = N
N = A

while (N != 0):
R = M % N
M = N
N = R

return M
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