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هاضیي واهپیَتش دس اتتذا تِ هٌظَس اًجام هحاسثات پیچیذُ ٍ حجین ساختِ ضذ ٍ تِ ّویي دلیل آى سا 

واهپیَتش تِ هؼٌی حساتگش ٍ ضواسًذُ ًاهیذُ اًذ. اهشٍصُ واهپیَتش تِ یه ٍسیلِ چٌذ هٌظَسُ تثذیل ضذُ 

اص ایي سٍ واهپیَتش لادس تِ اًجام ػولیات ٍ  است وِ داسای حافظِ تَدُ ٍ لاتل تشًاهِ سیضی هی تاضذ .

هحاسثات سیاضی ٍ هٌغمی سٍی اعالػات تَدُ ٍ اص ًظش سشػت ثثت اعالػات ٍ ًگْذاسی اعالػات پش حجن 

سشػت تاصیاتی ٍ خستگی ًاپزیشی تش اًساى تشتشی داسد . الثتِ ایي تذاى هؼٌا ًیست وِ ایي هاضیي توام 

ذ . صیشا اٍ فالذ خاللیت ٍ ًَآٍسی است ٍ دس ایي هَسد اًساى تش واهپیَتش تشتشی تَاًاییْایص اص اًساى تشتش تاض

داسد . تِ ػثاستی واهپیَتش دس ٍالغ ٍظیفِ جوغ آٍسی ٍ عثمِ تٌذی ٍ تٌظین ٍ خالصِ وشدى ٍ هحاسثِ تِ 

استفادُ تثذیل یا سٍی اعالػات سا تش ػْذُ داسد . ٍ هی تَاًذ اعالػات خام یا دیتا سا تِ اعالػات هفیذ ٍ لاتل 

پشداصش وٌذ . اٍلیي واهپیَتشی وِ تطش ساخت اص اتتذای ًاهْای هختشحیي آًْا گشفتِ ضذُ است وِ تصَست 

اٍلیي  (ABC) وِ اص اتتذای ًام آًْا گشفتِ ضذُ است ATANSOFF-BERRY-COMPUTER صیش است

 . دالت تَدساختِ ضذ ٍ ّذف اص ساخت آى حل هؼا 1942تا  1937واهپیَتش تیي سالْای 

 

 

 

تؼذّا واهپیَتشّا تضسگتش ٍ پیچیذُ تش ضذًذ . تِ هشٍس وِ واهپیَتشّا پیطشفتِ تش ضذًذ آًْا وَچىتش گشدیذًذ 

وِ دس حال حاضش واهپیَتشّای اهشٍصی تسیاس وَچىتش ٍ اسصاى تش اص واهپیَتشّای اٍلیِ هی تاضٌذ . 

ی ًسل اٍل هی داًٌذ ٍ واهپیَتشّای ًسل دٍم دس سی ٍ اًیان سا جضء واهپیَتشّا -تی  -واهپیَتشّای اِی 

ایجاد ضذًذ ٍ ساختاس هذاس آًْا اص تشاًضیستَسّا تَد . تا پیذایص تشاضِ ّای وَچه سیلیىًَی  1959سال 

 . اٍلیي هذاسّای هجتوغ ساختِ ضذًذ

سال ظَْس واهپیَتشّای ضخصی هی تاضذ . تا ٍسٍد هیىشٍپشٍسسَسّا تشًاهِ ًَیساى  1975سال 

تَسالؼولْایی سا ًَضتٌذ وِ تِ صتاى تیسیه تِ وذّای هَسد ًیاص دس هیىشٍپشٍسسَس تشجوِ هی ضذ . وِ دس

اٍلیي تشًاهِ ًَیساى تِ ایي عشیك تیل گیتض ٍ پاٍل آلي تَدًذ وِ ضشوت هایىشٍ سافت سا تصَست تجاستی دس 

اضٌذ تشًاهِ ّای تحت ٍیٌذٍص ٍ آٍسدًذ . ٍ دس حال حاضش اص تَلیذ وٌٌذگاى تضسي ًشم افضاس دس دًیا هی ت

هیىشٍپشٍسسَسّای ایٌتل هتؼلك تِ ایي ضشوت یؼٌی هایىشٍ سافت هی تاضذ . واهپیَتش آی تی ام ای تی وِ 

ساختِ ضذ . ایي واهپیَتش دس آى سالْا  1984استفادُ هی ًوایذ دس سال  80286اص هیىشٍ پشٍسسَسّای 

ضشوت آی  1987شا هیىشٍپشٍسسَس آى لَی تَد . دس سال تسیاس سشیغ تش اص هذلْای لثلی ػول هی وشد صی

سا ًیض ٍاسد تاصا وشد . وِ اص هیىشٍپشٍسسَسّای  PS1 ضشٍع وشد ٍ PS2 تی ام تَلیذ واهپیَتشّای خَد سا تا ًام



استفادُ ًوَد واهپیَتشّای اهشٍصی سا واهپیَتشّای ًسل چْاسم هی ًاهٌذ . تؼذ اص هیىشٍ  80486ٍ  80386

 هیىشٍپشٍسسَسّای پٌتیَم ٍاسد تاصاس ضذًذ 80486 پشٍسسَسّای

 :واهپیَتش تِ ػٌَاى یه سیستن داسای چْاس لسوت است وِ ػثاستٌذ اص

1) INPUT UNIT 

2) MEMORY UNIT 

3) CPU 

4) OUTPUT UNIT 

 وِ اص آًْا تِ تشتیة هی تَاى تِ ایي عشیك ًام تشد

 ٍاحذ ٍسٍدی (1

 ٍاحذ حافظِ (2

 ٍاحذ پشداصش هشوضی (3

 ٍاحذ خشٍجی (4

لسوتْای دٍ ٍ سِ وِ ضاهل ٍاحذ حافظِ ٍ ٍاحذ پشداصش هشوضی است داخل یه جؼثِ تِ ًام ویس لشاس 

 داسد وِ اص ًظش ظاّشی تِ دٍ صَست ایستادُ ٍ خَاتیذُ ٍجَد داسد

1 TOWER 

2 DESKTOP 

 .دس دسٍى ایي جؼثِ لشاس داسد Power Supply هٌثغ تغزیِ یا (3

پشداصضگش ٍ حافظِ لغؼات سخت افضاسی دیگشی ًیض ٍجَد داسًذ. تؼذ اص همذهِ ای وِ دس دس سیستن ػالٍُ تش 

هَسد واهپیَتش ٍ تاسیخچِ آى آهذ الصم است وِ اجضاء واهپیَتش اص لحاػ سخت افضاسی تیاى ضَد . دس اداهِ تِ 

 تیاى ٍ تَضیح ایي هغلة تِ ضشح ریل هی پشداصین

 MOTHERBOARD OR MAIN BOARD تَسد اصلی ●



یَ / حافظِ اصلی ضاهل  -پی  -ایي تخص دس تشگیشًذُ اغلة هذاسّای واهپیَتش است وِ اجضایی چَى سی 

سم ٍ سام / حافظِ ووىی ضاهل دی ٍی دی ٍ سی دی / ّاسد دیسه ٍ فالپی دیسه ٍ ٍسایل خاسجی اص 

 لثیل هاٍس / وی تشد / ٍ هاًیتَس تِ ٍسیلِ آى تا ّن استثاط تشلشاس هی وٌٌذ

 CENTRAL PROCESSING UNIT پی یَ سی ●

یَ یا ٍاحذ پشداصش هشوضی هغض یه واهپیَتش است . تواهی تفىشات . هحاسثات ٍ پشداصضْای الصم -پی  -سی 

دس ایي لسوت صَست هی گیشد . سشػت سی پی یَ تا ٍاحذ هگا ّشتض سٌجیذُ هی ضَد ٍ ایي همذاس تشاتش تا 

ذ دس هذت یه ثاًیِ هذاسات واهل هَجَد دس سی پی یَ سا تؼذاد دفؼاتی است وِ یه سیگٌال هی تَاً

تپیوایذ یا تِ ػثاستی هؼادل تؼذاد هحاسثاتی است وِ دس عَل یه ثاًیِ سی پی یَ اًجام هیذّذ. دس حال 

 .حاضش سی پی یَ تا ٍاحذ پشداصش گیگا ّشتض تِ تاصاس آهذُ است

ایي هؼٌاست وِ سی پی یَ هضتَس لادس است هگا ّشتض تاضذ تِ  500اگش سشػت یه سی پی یَ فشضا تشاتش 

هیلیَى واس یا هحاسثات سادس یه ثاًیِ اًجام دّذ . دس واهپیَتشّای ضخصی ٍاحذ پشداصش هشوضی یا  500

سی پی یَ دسٍى یه تشاضِ تِ ًام سیض پشداصًذُ لشاس داسد . ایي لسوت هستمیوا تِ تَسد اصلی هتصل هی ضَد 

وِ لثال گفتِ ضذ هغض است . وٌتشل ٍ اجشای دستَسالؼول ّا تِ ػْذُ سیض  وِ تشای سیستن دس حىن ّواًغَس

 پشداصًذُ است . سیض پشداصًذُ داسای دٍ لسوت اصلی تِ ًام ٍاحذ وٌتشل ٍ ٍاحذ حساب ٍ هٌغك است

 Video Graphic Area واست گشافیه ●

َلیذ وٌٌذُ تصاٍیش تشای واست گشافیىی واستی است وِ دسٍى جؼثِ تش سٍی تشد اصلی لشاس هی گیشد ٍ ت

تَلیذ ضذ ٍ اوٌَى اص  PCI لشاس هی گشفت ، سپس اص ًَع ISA هاًیتَس است. دس اتتذا ایي واست تش سٍی دسگاُ

 VGAاست. ایي واست هی تَاًذ دس دسٍى تشد اصلی گٌجاًذُ ضذُ تاضذ وِ تِ ایي ًَع تشد اصلی ،  AGP ًَع

OnBoard ش سٍی دسگاُگفتِ هی ضَد. ٍ یا واستی جذاگاًِ ت AGP  تشد اصلی لشاس گیشد. واست گشافیىی

تش سٍی خَد داضتِ است تا تا سشػت تاالتشی تصاٍیش سا تَلیذ وٌذ، ٍلی اوٌَى  RAM ّوَاسُ ًَع خاصی اص

 .سٍی تشد اصلی ًیض استفادُ تثشد RAM هی تَاًذ اص

 HARD DISK DRIVE ّاسد دیسه ●

دسایَّای ّاسد دیسه تِ هٌظَس رخیشُ تشًاهِ ّا ٍ اعالػات هَسد استفادُ لشاس هی گیشد . ٌّگاهی وِ فایلی 

سا رخیشُ هی وٌیذ ایي فایل تش سٍی ّاسد دیسه ضوا رخیشُ هی گشدد . دس ٌّگام خشیذ دیسه سخت الصم 

ویي صدُ ضذُ خشیذاسی وٌیذ ٍ است هیضاى ظشفیت هَسد ًیاص سا حذس تضًیذ ٍ دیسىی تا دٍ تشاتش ظشفیت تخ

هگا تایتی هی تَاًذ  200تَجِ وٌیذ چٌاًچِ دس ّش صفحِ ّضاس واساوتش تایپ ضذُ تاضذ یه دیسه سخت 



تشي اص ایي صفحات سا رخیشُ وٌذ . دیسه سخت آسیة پزیش است لزا احتوال خشاتی  200000دس حذٍد 

 فایل یا فایلْا سٍی دیسه سخت ٍجَد داسد

اص اعالػات الصم است حذالل یه ًسخِ اص آًْا تشای سٍص هثادا ًسخِ تشداسی ضَد . ّاسد  لزا تشای حفاظت

دیسه هْوتشیي حافظِ جاًثی هحسَب هی ضَد ٍ اص ًظش هَلؼیت لشاس گشفتي دس داخل ٍاحذ سیستن ٍ 

هیض دسٍى ویس لشاس داسد . تؼذ اص سی پی یَ وِ هغض واهپیَتش هحسَب هی ضَد ٍ حافظِ سم وِ تِ ػٌَاى 

 واس اص آى استفادُ هیطَد ّاسد دیسه للة واهپیَتش تِ حساب هی آیذ

 FLOPPY DISK OR DISKETTE فالپی دیسه ●

ایي دیسه ّا ساتما داخل یه هحفظِ اًؼغاف پزیش جاساصی هی ضذًذ ٍ اص ایي سٍ تِ آًْا فالپی دیسه یا 

ستیىی سخت تا یه پَضص فلضی دیسه لشصاى گفتِ هی ضَد . دس عشح جذیذ ایي دیسه ّا یه پَستِ پال

هگا تایت است ٍ تِ ساحتی لاتل  44/1لغضًذُ ایي دیسه سا دس تش هی گیشد . ظشفیت ایي ًَع دیسه 

جاتجایی تیي واهپیَتشّا است . دسایَ یا گشداًٌذُ ایي دیسه دس ویس واهپیَتش لشاس داسد ٍلی خَد دیسه 

ػات ٍ اسٌادی سا اص یه واهپیَتش تِ واهپیَتش دیگش هٌتمل دس دستشس ها لشاس داسد . تغَسیىِ هی تَاًین اعال

 . وٌین . صیشا دسایَ یا گشداًٌذُ ایي ًَع دیسه لاتلیت خَاًذى ٍ ًَضتي اعالػات سا داساست

 حافظِ دس واهپیَتش ●

 : حافظِ ّای اصلی واهپیَتش ػثاستٌذ اص

1 RAM = RANDOM ACCESS MEMORY 

2ROM = READ ONLY MEMORY 

 RAM فظِ سمحا (الف

ٌّگاهی وِ تشًاهِ ای تَسظ یه واهپیَتش اجشا هی ضَد واهپیَتش آى سا دس داخل سم رخیشُ هی وٌذ همذاس 

سم هَجَد دس یه واهپیَتش واسایی واهپیَتش سا تِ هیضاى لاتل تَجْی تحت تاثیش خَد لشاس هی دّذ . ّش چِ 

هی تَاًذ واسّای تیطتشی سا تا سشػت تیطتشی هیضاى سم هَجَد دس یه واهپیَتش تیطتش تاضذ ایي واهپیَتش 

اًجام دّذ .هی تَاًیذ اعالػات سم سا خَاًذُ ٍ اعالػاتی سا سٍی حافظِ سم تٌَیسیذ ٍلی ٌّگاهی وِ تشق 

واهپیَتش لغغ هی ضَد یا واهپیَتش سا خاهَش هی وٌیذ تواهی اعالػات هَجَد دس سم اص تیي هی سًٍذ ٍپان 

 هی گشدًذ

 ROM حافظِ سام (ب



ایي حافظِ فمظ خَاًذًی است وِ حاٍی اعال ػاتی جْت ساُ اًذاصی واهپیَتش است ایي اعالػات تَسظ 

ساصًذُ تَسد اصلی دسٍى حافظِ لشاس دادُ هی ضَد . ایي حافظِ ثاتت است ٍ اعالػاتص غیش لاتل تغییش است 

 پان ًوی ضَد تغَسیىِ تؼذ اص خاهَش وشدى واهپیَتش ٍ یا لغغ جشیاى تشق اعالػات دسٍى سام

 CD ROM دیسه فطشدُ یا سی دی سام ●

تا چٌذی پیص استفادُ اص فالپی دیسه اصلی تشیي سٍش اًتمال تشًاهِ تیي واهپیَتشّا هحسَب هی ضذ ٍلی 

تَلذ تشًاهْای حجین ٍ پیَستِ تاػث ضذ تا ًیاص تِ دیسه تا ظشفیت تیطتش احساس ضَد . یه سی دی سام 

هگا  700فالپی دیسه سا دس خَد ًگْذاسی وٌذ وِ دس حذٍد  460تی هؼادل تِ تٌْایی لادس است اعالػا

تایت هی تاضذ . اهشٍصُ دسایَّای سی دی سام تِ یىی اص لسوتْای استاًذاسد توام واهپیَتشّای ضخصی 

تثذیل ضذُ اًذ . هؼیاس سٌجص واسایی ایي دسایَّا سشػت آًْا هی تاضذ . سشػت سی دی دسایَ تصَست 

ویلَ تایت دس ثاًیِ هی تاضذ وِ تِ ایىس ًطاى دادُ  150ػت خَاًذى اعالػات وِ دس حذٍد هضشتی اص سش

 هی ضَد

ایىس دس تاصاس ػشضِ ضذُ اًذ . تٌْا هطىلی وِ ایي ًَع اص دیسىْا  52اهشٍصُ سی دی دسایَّای تا سشػت 

ذ فمظ خاصیت سام سا پیذا داسًذ ایي است وِ تٌْا یه تاس اهىاى رخیشُ اعالػات سٍی آًْا ٍجَد داسد . ٍ تؼ

هی وٌٌذ یؼٌی فمظ خَاًذًی هی ضًَذ . تشای رخیشُ اعالػات سٍی سی دی دستگاّی تٌام سی دی سایتش 

 ًیاص هی تاضذ وِ ضثیِ دسایَسی دی تَدُ ٍلی اهىاى ضثظ اعالػات سا سٍی سی دی داسد

 DVD = DIGITAL VERSATILE DISK دیسه ٍیذئَیی دیجیتالی دی ٍی دی ●

صُ دیسىْای دی ٍی دی اص سی دی ساهْا پیطی گشفتِ اًذ . ظاّش دی ٍی دی ّواًٌذ سی دی ّا هی اهشٍ

 17گیگا تایت تا  4تاضٌذ ٍ تٌْا تفاٍت آًْا دس ظشفیت تاالی آًْاست . ظشفیت دیسىْای دی ٍی دی اص 

 گیگا تایت هی تاضذ وِ ظشفِت تسیاس تاالیی هی تاضذ

 ٍاحذ ّای ضواسش ظشفیت حافظِ ●

 حذ ّای ظشفیت حافظِ تِ تشتیة ػثاستٌذ اصٍا

 تیت : وَچىتشیي جضء ساختواى حافظِ تَدُ وِ هی تَاًذ حاٍی صفش یا یه تاضذ ▪

 تیت هتَالی یه تایت گَیٌذ 8تایت : تِ تشویة  ▪

 تایت یه ویلَ تایت تطىیل هی ضَد 1024ویلَ تایت : اص تشویة  ▪


