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  مفاهيم پايه فناوري اطالعات

  مفاهيم پايه كامپيوتر ، سخت افزار ، نرم افزار 

  :كامپيوتر  

ميباشد و نتايج را در اختيار ماشيني است كه داراي حافظه بوده و قابل برنامه ريزي مي باشد، قادر به انجام عمليات محاسباتي و منطقي بر روي داده ها 
  .انسان قرار مي دهد

  :مزاياي كامپيوتر بر انسان-

  فراموش نكردن- ٥   خستگي ناپذيري-٤   دقت- ٣    صحت-٢   سرعت- ١

  :مزاياي انسان به كامپيوتر-

  مديريت انعطاف پذير-٣   تصميم گيري جديد-٢   خالقيت- ١

  :(Hardware) سخت افزار 
  .اي فيزيكي و مدارهاي الكترونيكي كامپيوتر اطالق مي شودبه مجموعه ابزار و اجز

  :(Software) نرم افزار 
به برنامه هايي كه به منظور بهره گيري از سخت افزار كامپيوتر توسط برنامه نويس نوشته ميشود مي گويند، در واقع نرم افزار پل ارتباطي بين كاربر 

(user)و سخت افزار كامپيوتر مي باشد.  

  : كامپيوتر انواع 
  :بر اساس قدرت پردازش و وسعت امكانات و قابليت آنها به چهار دسته تقسيم مي كنند” كامپيوتر ها را عموما

  :(Super Computer) ابر كامپيوترها-١

مي و تحقيقاتي به كار برده به سريعترين ، قدرتمندترين و گرانترين كامپيوتر جهان گفته مي شود كه در تحقيقات فضايي ، نظامي و پروژه هاي عظيم عل
گنجايش .شركتهاي سازنده اين نوع كامپيوتر ها در جهان انگشت شمار بوده و تعداد معدودي ابر كامپيوتر در سراسر جهان نصب گرديده است. مي شود

  .حافظه ابركامپيوترها بسيار باال مي باشد

  :(Main Frame) كامپيوتر هاي بزرگ-٢

زش حجم عظيمي از داده ها را دارند، فضاي زيادي را اشغال مي كند و سيستم خنك كننده مركزي نياز دارد، درجه قدرت و سرعت زيادي در پردا
اين كامپيوترها .حرارت و رطوبت محل نصب بايد تحت كنترل باشد، اغلب در دانشگاهها و شركتهاي تجاري و واحدهاي دولتي بزرگ استفاده مي شوند

  . را مي توان نام بردIBM-370و   IBM-360براي مثال    .نگهداري آنها نيز زياد استقيمت بااليي دارند و هزينه 

  :(Mini Computer) كامپيوترهاي كوچك-٣

خوبي بوده و ارزانتر از كامپيوترهاي بزرگ مي باشد و فضاي كمتري نسبت به آنها اشغال مي كند، در بسياري از مراكز ” داراي قدرت و سرعت نسبتا
  .لتي و دانشگاهي كه حجم اطالعات براي پردازش و تنوع كارهاي آنها متوسط است به كار مي رودتجاري ، دو

  



  :(Micro Computer) ريزكامپيوترها-٤ 

  كامپيوترهاي شخصي يا-١  و به دوسته. اين كامپيوتر ها نسبت به ديگر كامپيوترها از قدرت كمتري برخودار است و ارزانترين نوع كامپيوتر مي باشد
PC  (Personal Computer)    

  . تقسيم مي شوند  مانند كمدورHC (Home Computer) يا كامپيوترهاي خانگي - ٢

 و Laptopكامپيوتر هاي شخصي در اندازهاي مختلف ساخته شده اند، بعضي از آنها بقدري كوچك هستند كه قابل حمل مي باشند مثل كامپيوترهاي 
  .مي خورند تشكيل شده است  نمايش مسطح و صفحه كليدي كه برروي هم تا كه از صفحهNotebookكامپيوترهاي 

 استفاده مي (Workstation) و تعدادي ايستگاه (Server)انواع كامپيوترها را مي توان بصورت شبكه به هم وصل كرد كه از يك كامپيوتر سرور 
داده ها و نرم ( كاربران شبكه مي توانند از منابع .  نظر امنيتي محافظت مي كندو كامپيوتر سرور ، يك شبكه كامپيوتري را مديريت ، پشتيباني و از شود

 پايانه هاي گنگ استفاده مي كردند، پايانه هاي گنگ وسايلي    در گذشته اين كاربران تنها از . موجود در سرور استفاده كنند )افزارها و سخت افزارها 
در اين حالت تمام عمليات . ند كه به سادگي ورودي را از كاربر پذيرفته و نتايج را نمايش مي دادندبود) شامل تنها يك صفحه كليد و صفحه نمايش(

اما امروزه .پردازش و نگهداري داده ها توسط كامپيوتر سرور انجام مي شد و اگر ارتباط پايانه با سرور قطع مي شد كاربر قادر به انجام هيچ كاري نبود
 هستند كه خود نيز داراي قابليت پردازش و PCنه هاي هوشمند سود مي جويند، پايانه هاي هوشمند كامپيوترهايي از نوع اكثر كاربران شبكه از پايا

  .نگهداري اطالعات به صورت محلي مي باشند

  :اجزاي اصلي سخت افزار كامپيوتر 
  .ل شده استبطور كلي كامپيوتر از چهار واحد اصلي پردازش مركزي ، حافظه ، ورودي و خروجي تشكي

  :CPU  (Central Proccessing Unit) واحد پردازش مركزي يا-١

  : اين بخش يك مدار الكترونيكي گسترده و پيچيده است كه عمليات پردازش روي داده ها را انجام ميدهد و از بخشهاي زير تشكيل شده است

  . عمليات محاسباتي و منطقي بر روي داده ها مي باشد كه وظيفه آن كليه:ALU   (Arethmatic Logic Unit)محاسبه و منطق يا - 
 كه وظيفه آن نظارت بر اجراي دستورالعملهاي برنامه است ، اين واحد بايد بتواند با دو بخش واحد محاسبه و :CU   (Control Unit) كنترل يا-

  .منطق و حافظه ارتباط برقرار كند
  . بوده و محل نگهداري موقت دستورالعمها و داده مي باشندCPUون  حافظه هاي سريع و كوچك در:(Register) ثباتها -

  برحسب مگا هرتز مي باشد  CPUسرعت 

  :(Memory) حافظه-٢
حافظه قسمتي از سخت افزار كامپيوتر مي باشد كه داده ها و دستورالعملها و نتايج حاصل از عمليات بر روي داده ها در آنجا به صورت طول معيني از 

  . نگهداري مي شود ،) صفر و يك(يي ارقام دودو

  :واحد حافظه -
 است كه از (Nibble)واحد بعدي نيبل .  مي باشد كه يكي از ارقام دودويي صفر و يا يك در آن ذخيره مي شود(Bit)كوچكترين واحد حافظه بيت 

الي گفته مي شود، بايت واحد اصلي حافظه در  مي باشد كه به هر هشت بيت متو(Byte)چهار بيت متوالي تشكيل شده است و واحد بعدي بايت 
  :واحد هاي بعدي به ترتيب زير است. كامپيوتر است، كه هر بايت نشان دهند يك كاركتر مي باشد

   كيلو بايت١= ١٠٢٤بايت 
  ا مگا بايت= ١٠٢٤كيلو بايت 
   گيگا بايت١=١٠٢٤مگا بايت 

  از نظر كاربر بصورت كاركتر ، فيلد ، ركورد و فايل و پايگاه داده ميباشد بطور كلي اطالعاتي كه در حافظه كامپيوتر ذخيره مي شود  

  



  . به هر يك از حروف ، ارقام و عالم قابل نمايش كاركتر گفته مي شود:كاركتر-
  . به تعدادي كاركتر به هم مرتبط كه راجع به يك موضوع اطالعاتي را بدهد فيلد ميگويند:(Field) فيلد-
  .ند فيلد به هم مرتبط در رابطه با يك موضوع يك ركورد را تشكيل مي دهندچ :(Record) ركورد-
  . مجموعه اي از ركوردهاي به هم مرتبط يك فايل را بوجود مي آورد:(File) فايل-
  . چند فايل به هم مرتبط يك پايگاه داده را به وجود مياورد :(Data Base)بانك اطالعاتي ، پايگاه داده-

  :افظه داريمبطور كلي دو نوع ح
   (Primary Storage   or   Main Memory) )اوليه(حافظه اصلي- ١
  (Secondray Storage)) ثانويه(حافظه كمكي- ٢

  :حافظه اصلي - 
  :حافظه اصلي خود به دو دسته تقسيم مي شود 

   ROM(Read Only Memory)حافظه فقط خواندني يا -١
 سازنده بصورت دائمي در آن ذخيره شده است، اين داده ها مي تواند خوانده و يا استفاده شود اما اين حافظه حاوي اطالعاتي است كه توسط كارخانه

  .و با قطع برق اطالعات اين حافظه از بين نمي رود. كاربر نمي تواند آنها را تغييردهد
 كردن ورودي و خروجي استاندارد  و نيز چك RAMو   Main Boardوظيفه اين حافظه چك كردن قسمتهاي اصلي كامپيوتر مثل چك كردن 

  . مي باشد(RAM)و انتقال سيستم عامل به حافظه اصلي ) مانيتور و كي بورد(

   RAM  (Random Access Memory)حافظه خواندني و نوشتني يا -٢ 
كامپيوتر بر روي ( اين حافظه منتقل شونداين حافظه مي تواند توسط نرم افزارهاي كامپيوتر پاك و يا رونويسي شود، برنامه ها براي اجرا شدن بايد به

  .و با قطع برق اطالعات حافظه اصلي از بين مي رود) اطالعاتي مي تواند عمليات انجام دهد كه در حافظه اصلي باشند

  :حافظه كمكي- 
 گنجند و نيز چون با قطع برق اطالعات حافظه برنامه ها و اطالعات مورد استفاده كامپيوتر به قدري زياد هستند كه در حافظه اصلي كامپيوتر نمي” معموال

ظرفيت حافظه هاي كمكي مي تواند خيلي زياد باشد و بدين ترتيب . اصلي پاك مي شود ، براي نگهداري از اطالعات از حافظه كمكي استفاده مي شود
  :حافظه هاي كمكي به دو دسته تقسيم مي شوند. ل كرداطالعات حجيمي را مي توان نگهداري كرد و با استفاده از حافظه كمكي مي توان آنها را منتق

      حافظه هاي مغناطيسي-١
  Magnetic Tapeنوار مغناطيسي -            
    Magnetic Diskديسك مغناطيسي -            

  Floppy Diskديسك نرم -                                                     
  Hard Diskديسك سخت -                                                     

نوار مغناطيسي در جعبه اي مانند يك كاست جاي گرفته و جنس آن از پالستيك است كه يك سطح آن از اكسيد آهن و يا هر ماده ديگري كه قابليت 
نكته . يبان از اطالعات حجيم مورد استفاده قرار مي گيرندنوار مغناطيسي بيشتر براي نسخه هاي پشت. مغناطيس شدن را داشته باشد پوشيده شده است

مهم در رابطه با نوارهاي مغناطيسي اين است كه امكان دسترسي تصادفي به اطالعات موجود در آنها وجود ندارد و به عبارت ديگر ، كامپيوتر مجبور است 
  .ز ابتدا تا انتهاي نوار بخواند روي يك نوار ، كل اطالعات را ا براي يافتن بخش مورد نظر از اطالعات

ديسك مغناطيسي به صورت صفحه اي دايره اي شكل است كه آن نيز آغشته به اكسيد آهن بوده وگنجايش و سرعت دستيابي به اطالعات در ديسكهاي 
  .سخت بيشتر از ديسكهاي نرم مي باشد

 ديسك zipبه نام )  مگا بايت ٢٥٠ تا ١٠٠( وترها از ديسكهايي با ظرفيت باال براي نگهداري نسخه هاي پشتيبان و نيز انتقال فايلهاي بزرگ بين كامپي
  .براي خواندن و نوشتن روي اين ديسكها به ديسك گردان مخصوص خودشان نياز مي باشد. استفاده مي شود



  

  حافظه هاي غير مغناطيسي -٢

ديسكهاي .  مگا بايت مي باشد٦٥٠ابل بازنويسي نيستند وظرفيت آنهاق”  ، اين ديسكها عموماCD-ROM (Optical Disk)مانند ديسكهاي نوري يا 
CD-RWاين امكان را در اختيار شما قرار مي دهند كه اطالعات دلخواه خود را بيش از يك بار در آنها ذخيره كنيد .  

  :(input Device)دستگاههاي ورودي- ٣

  .ون حافظه كامپيوتر بر عهده دارديك دستگاه ورودي وظيفه انتقال داده ها و برنامه ها را به در
        :براي مثال دستگاههاي ورودي زير را مي توان برد

     (Joy Stick) اهرم هدايت     -     (Mouse) موشواره     -     (Key Board)صفحه كليد 
  (Light Pen)قلم نوري        -      (Scaner) پويشگر      -     (Digitizer)رقمگر 

   (Touch Screen) صفحه نمايشي لمسي   -    (Track Ball) گوي چرخان
  (Microphone) ميكروفن   -   (Disk Drive) ديسك گردان    -    (Tape Drive)نوارگردان 

  . مهمترين و رايج ترين دستگاه ورودي صفحه كليد مي باشد:صفحه كليد - 

همانند ماشين تايپ بوده و كاربر را قادر مي سازد اطالعات و فرمانهاي دلخواه خود را صفحه كليد شامل مجموعه اي از كليدها است كه چيدمان آنها 
  .كليدهاي موجود در صفحه كليد كامپيوتر از سه نوع زير هستند. وارد كامپيوتر كند

  .اين كليدها شامل كليدهاي مربوط به حروف الفباء و اعداد ميباشند: كليدهاي الفبايي و عددي 
  .ميباشند... اين نوع كليدها شامل كليدهايي از قبيل ويرگول،نقطه،سمي كالن و : گذاري كليدهاي نقطه 

  .ميباشند...  و Caps Lock   اين نوع كليدها شامل كليدهاي تابعي ، كليدهاي كنترلي ، كليدهاي جهت دار ،: كليدهاي خاص 

با يافتن نقطه معيني روي صفحه . ش در همان سو تغيير مكان مي يابد با حركت ماوس در روي يك سطح صاف ، مكان نما روي صفحه نماي:ماوس -
  .نمايش و با فشار دادن يكي از دكمه هاي ماوس مي توان موضوع مورد نظر را انتخاب كرد

له بيشتر در  با حركت دادن يك اهرم به چپ ، راست ، جلو و عقب مكان نما در صفحه نمايش به همان سو حركت مي كند، اين وسي:اهرم هدايت -
  . مورد استفاده قرار مي گيرد بازيهاي كامپيوتري و محيط هاي شبيه سازي شده

ديجيتايزر از يك صفحه مغناطيسي حساس تشكيل شده و داراي مكان نمايي به شكل .  يك وسيله براي وارد كردن اطالعات گرافيكي است:رقمگر -
.  به كامپيوتر وارد شودX و Yروي صفحه ديجيتايزر باعث مي شود تا مختصات آن نقطه به صورت قلم مي باشد، كاربر با قراردادن مكان نماي دستگاه 

  .اين دستگاه بيشتر جهت انتقال نقشه هاي طراحي شده به كامپيوتر مورد استفاده قرار مي گيرد

امپيوتر جهت اصالح يا ويرايش يا ذخيره كردن  وسيله اي است كه به كمك آن مي توان تصاوير، متن، خطوط ترسيم شده و عكس را به ك:پويشگر -
  .وارد كرد

 يك ابزار اشاره اي است كه در آن كاربر يك وسيله قلم مانند متصل به كامپيوتر را روي صفحه نمايش حركت داده و با فشردن دگمه اي :قلم نوري -
در نوك اين قلم يك سنسور نوري .  يا فرمانهايي را انتخاب مي كندموارد) معادل كليك كردن ماوس(در كنار قلم يا فشردن خود قلم روي صفحه نمايش 

  .قرار دارد

مثل ماوس بر عكس است، تنها تفاوت عملياتي بين ماوس و گوي چرخان در نحوه حركت گوي مي ”  يك دستگاه اشاره اي كه تقريبا:گوي چرخان -
در حالي كه در گوي چرخان محفظه، ثابت بوده و فقط گوي با دست در ماوس با حركت كردن كل واحد روي يك سطح گوي مي چرخد ، . باشد

  .چرخانده مي شود



 نوعي صفحه نمايش كامپيوتر كه اگر نقطه اي از سطح صفحه آن به وسيله دست لمس شود، مي تواند موقعيت نقطه لمس شده :صفحه نمايشي لمسي -
  .تي انجام دهدكاربر با لمس سطح اين صفحه مي تواند انتخابا. را تشخيص دهد

  . دستگاهي كه براي خواندن داده ها از روي نوار مورد استفاده قرار مي گيرد:نوار گردان -

  . دستگاهي كه براي خواندن داده ها از روي ديسك مورد استفاده قرار مي گيرد:ديسك گردان -

  . دستگاهي كه براي وارد كردن صدا به كامپيوتر به كار مي رود: ميكروفن -

  :(Output Device)تگاههاي خروجيدس-٤ 

  .يك دستگاه خروجي عمل انتقال نتايج برنامه ها را به خارج از كامپيوتر بر عهده دارد
  :براي مثال دستگاههاي خروجي زير را مي توان نام برد

      (Plotter) رسام   -   (Printer) چاپگر   -   (Monitor)صفحه نمايش
   (speaker) بلند گو  -     (Tape Drive) نوار گردان   -    (Disk Drive)ديسك گردان 

  . صفحه نمايش يا مانيتور مهمترين دستگاه خروجي مي باشد :صفحه نمايش -

  . از اين وسيله براي چاپ اطالعات خروجي روي كاغذ استفاده مي شود:چاپگر -

  .چاپگرهاي جوهرافشان و ليزري تقسيم مي شوندغير ضربه اي مانند -٢  ضربه اي مانند چاپگرهاي خطي-١چاپگرها به دو دسته 

عملكرد چاپگرهاي ضربه اي شباهت زيادي به ماشين تايپ دارد، كاراكترهاي مورد نظر را از طريق ضرباتي كه به واسطه يك نوار آغشته به جوهر به 
ي عمل مي كنند و چاپگرهاي جوهر افشان داراي يك مانند دستگاههاي فتوكپ” چاپگرهاي ليزري تقريبا. روي سطح كاغذ وارد مي شوند، حك مي كنند

قلم مزبور داراي حركت رفت و برگشتي بر روي كاغذ است كه تحت كنترل . جوهر دارد) كارتريج(قلم متحرك است كه به همراه خود يك فشنگ 
قاط مقتضي پاشيده شده و در نهايت آنچه بر روي مقدار بسيار كمي جوهر به طور دقيق در ن” در حين انجام اين حركت مرتبا. كامپيوتر انجام مي شود

  .صفحه كاغذ مشاهده خواهد شد، تصويري است كه دستور چاپ آن توسط كاربر صادر شده است

مه  از سوي برناXوYكار اين دستگاه عكس ديجيتايزر مي باشد به اين ترتيب كه در دستگاه پالتر با ارائه يك .  يك وسيله خروجي گرافيكي است:رسام - 
بدين ترتيب . ورودي در نقطه اي قرار مي گيرد،و با استفاده از قلم هاي مخصوص خود در آنجا عالمتي ميگذارد  XوYكامپيوتر ، قلم جابجا شده و به تناسب 

  .از اين دستگاه در حال حاضر براي ترسيم نقشه هاي مهندسي استفاده مي شود. يك تصوير گرافيكي روي صفحه خروجي چاپ مي شود

  . دستگاهي كه براي نوشتن داده ها بر روي نوار مورد استفاده قرار مي گيرد:نوار گردان -
  . دستگاهي كه براي نوشتن داده ها بر روي ديسك مورد استفاده قرار مي گيرد:ديسك گردان -
  . دستگاهي كه براي خروج صدا از كامپيوتر به كار مي رود:بلندگو -

  :كارايي كامپيوتر 

 و ظرفيت حافظه اصلي و CPUت اجزاي سخت افزاري كامپيوتر بهتر باشد كارايي كامپيوتر باالتر مي رود ، به عنوان مثال باال بودن سرعت هر چه كيفي
  .كمكي در ارتقاء سطح كارايي كامپيوتر نقش اصلي را ايفا مي كنند

ام وجود دارد ، از قبيل موزيكها ، تصاوير ، ترسيمات متحرك ، و گفتارها را به كامپيوترها مي توانند تمام انواع داده هايي را كه امكان تبديل آنها به ارق
وجود اين قابليت ، منجر به رشد و تعالي برنامه هاي كاربردي متعددي شده است كه به واسطه آنها مي توان متن ها ، تصاوير . كار بسته و دستكاري كنند

با توجه به اين موضوع برنامه هاي كاربردي مزبور را . ختلف آموزشي ، اطالعاتي يا سرگرمي تركيب كردويديويي و اصوات را به منظور ارائه بسته هاي م
.  ناميده و به كامپيوتري كه قادر به اجراي آنها باشد اغلب كامپيوتر چند رسانه اي گفته مي شود(Multimedia)برنامه هاي كاربردي چند رسانه اي
  . يوترها نياز دارند اسكنر، دوربين ديجيتال، بلندگو و ميكروفن مي باشدبرخي تجهيزات جانبي كه اين كامپ



   

  : مراقبت از سخت افزارها 

  :توصيه هايي جهت نگهداري كامپيوتر

  .كامپيوتر بايد به هواي تازه دسترسي داشته باشد تا فن آن بتواند قستمهاي الكترونيكي را خنك نگه دارد-
  .ر نبايد مسدود شودمسير جريان هوا به پشت كامپيوت-
  .در محلي كه رطوبت زياد داشته باشد مدارهاي الكترونيكي كامپيوتر زودتر خراب مي شوند-
  .در حين كار از خوردن و آشاميدن بايد پرهيز كرد، خرده هاي غذا و آب بين كليدهاي كي بورد نفوذ پيدا كرده و باعث گير كردن آنها خواهد شد-
  . گرد و غبار و دماي باال نگه داشتكامپيوتر را بايد دور از-
  .كامپيوتر را بايد به طرز صحيح خاموش كرد، قبل از خاموش كردن تمام برنامه هايي كه باز است بايد بسته شود-
نها ديسكتها را بايد دور از صفحه نمايش نگهداري كرد چون ميدان مغناطيسي قوي توليد شده توسط صفحه نمايش ممكن است باعث خراب شدن آ-

  .شود
  . آن را نبايد جابجا كردCaseهنگام روشن بودن كامپيوتر -

  :نرم افزار كامپيوتر  

  :بطور كلي نرم افزاها به دو گروه زير تقسيم مي شوند

  نرم افزار هاي سيستمي -١

   نرم افزارهاي كاربردي-٢

  :نرم افزارهاي سيستمي -

كمپاني سازنده كامپيوتر يا “ اين نوع برنامه ها را معموال.سرويس دادن به آن نياز مي باشدبرنامه هايي هستند كه براي فعال شدن كامپيوتر و يا  
  .شركتهاي نرم افزاري مي نويسند

  :اين نرم افزارها خود به سه گروه زير تقسيم مي شوند
  سيستم عامل- ١
  برنامه هاي سودمند- ٢
  مترجم ها- ٣

  : سيستم عامل -
ه مديريت استفاده از منابع كامپيوتري را بر عهده دارد و در واقع بين كاربر و اجزاي سخت افزار و نرم افزاري مهمترين نرم افزار كامپيوتر است ك

 كليه عملياتي كه در سخت   .كامپيوتر ارتباط برقرار مي كند، و بدين ترتيب تسهيالتي جهت كار با كامپيوتر و دستگاههاي جانبي آن ايجاد مي گردد 
توسط سيستم عامل صورت مي ... ام مي گيرد مانند تشخيص دستگاههاي ورودي و خروجي، يافتن برنامه مورد نظر از روي حافظه و افزار كامپيوتر انج

  .سيستم عامل اولين برنامه اي است كه با راه اندازي كامپيوتر در حافظه قرار مي گيرد و تا وقتي كامپيوتر را خاموش نكنيم در آن باقي مي ماند. گيرد

 ، Windows 95 ، Windows 98ها كه شامل Windows كه اولين و ساده ترين سيستم عامل بوده و  Dos مثال سيستم عامل هاي براي
Windows NT ، Windows 2000 و Windows XP و نيز سيستم عاملهاي Linux   وUnixرا مي توان نام برد .  

  

  



  : عبارتند ازDos نسبت به محيط Windowsمزاياي محيط 

١-Windows از آنجا كه يك محيط گرافيكي مي باشد براي استفاده از آن نياز به حفظ و تايپ فرمانها ندارد، بلكه با اشاره بر نمايشهاي تصويري بر 
واسط گرافيكي  (Graphic User Interface يك محيط Windowsدر واقع . روي صفحه نمايش پرونده ها يا فرمانهايي را انتخاب مي كند

شامل منابع سخت افزاري از قبيل ديسكها، چاپگرها و منابع نرم افزاري از قبيل نرم افزارهاي ( تمام منابع كامپيوتر را  يباشد، بدين معني كهم) كاربر
د، كافي است اشاره گر ماوس را در قالب تصاوير يا نمادهاي كوچكي موسوم به آيكون نمايش مي ده) سيستمي،برنامه هاي كاربردي وفايلهاي داده اي

  .روي آيكون مورد نظر ببريم و كليك كنيم تا درخواست ما به سيستم عامل منتقل شود

  .انتقال اطالعات از برنامه اي به برنامه ديگر ساده تر است- ٢

  . چندين عمل را همزمان با هم مي توان انجام دادWindowsدر محيط - ٣

نامه هايي هستندكه جهت تسهيل عمل بخصوصي طراحي شده اند در واقع كاركردن با كامپيوتر را آسانتر مي كند و كاربر  بر) :كمكي(برنامه هاي سودمند- 
   NCرا در جهت پشتيباني و سازماندهي سيستم ياري مي دهد، مانند 

تبديل مي كند تا براي كامپيوتر ) صفر و يك( برنامه هايي هستند كه نرم افزارهايي را كه توسط كاربر نوشته شده است به زبان ماشين:مترجمها -
  .قابل فهم باشد

  :مترجمها خود به دو دسته زير تقسيم مي شوند

  مفسر-٢           كامپايلر- ١

 ترجمه  تمام برنامه اي كه توسط كاربر نوشته شده است را به يكباره به زبان ماشين تبديل ميكند و سپس آنرا اجرا مي نمايد ، بدين ترتيب:كامپايلر-
  .كل برنامه را مي توان نگهداري كرد و آنرا بارها اجرا نمود و براي اجراي مجدد نيازي به كمپايل كردن دوباره نداريم

 هرخط برنامه كاربر را جداگانه به زبان ماشين تبديل كرده و اجرا ميكند، بدين ترتيب مرحله ترجمه و اجرا از هم جدا نيستند و همزمان انجام :مفسر-
  . گيرد، بنابراين ترجمه كل برنامه را نميتواند نگه دارد و براي هر بار اجرا احتياج به ترجمه مجدد مي باشدمي

  :نرم افزارهاي كاربردي - 
ورد استفاده برنامه هايي هستند كه يا خود كاربر و يا موسسات ويژه اي آنها را مي نويسند و در جهت هدفي خاص ، براي برآوردن نيازهاي گوناگون كاري ، م

  قرار مي گيرند، مانند

  SQLSERVER, Oracle, ACCESS, Foxpro, DBASEسيستم مديريت ، پايگاه داده ها و بانكهاي اطالعاتي مانند 

  Word, Zarnegarواژه پردازها كه جهت ايجاد و ويرايش متن به كار مي روند مانند 

  Lotus, Quatro Pro , Excelي و تحليلي و ترسيم نمودارها به كار مي روند مانند صفحه گسترده ها كه براي محاسبه فرمولها و اطالعات آمار

 , Photo Shop , Harward Graphicگرافيك كه براي ترسيم خطوط و ايجاد تصوير و طرحهاي يك بعدي و سه بعدي به كار مي رود مانند 
Corel Draw , AutoCAD   

  :زبانهاي برنامه نويسي  
  يسي به دو گروه تقسيم مي شوندزبانهاي برنامه نو

   (High Level Language)زبانهاي سطح باال - ١
   و غيرهPascal , Basic , Cاين زبان نزديك به زبان محاوره اي انسان مي باشد مانند 



  (Low Level Language)زبانهاي سطح پائين - ٢
  ور مي باشد مانند اسمبلياين نوع زبان به زبان ماشين نزديك بوده و از زبان محاوره اي انسان د

  :چگونگي ساخت نرم افزارها  
ابتدا تحليلگر سيستم . توليد يك سيستم نرم افزاري توسط چرخه اي كه شامل تحقيق، تحليل، برنامه نويسي و آزمايش مي باشد، انجام مي گيرد

.  باشد را مطالعه كرده و بر اساس آن طراحي نرم افزار را انجام ميدهدفرآيندهاي حرفه اي را كه انتظار مي رود نرم افزار مورد نظر قادر به پشتيباني آنها
تحليلگر سيستم تصميم مي گيرد كه نرم افزار قادر به انجام چه كارهايي باشد ولي چگونگي انجام آن كارها با تحليلگر نمي باشد، سپس برنامه نويسها 

كنند و به كمك دستورالعملهايي كه مي نويسند به كامپيوتر اعالم مي كنند كه چه كاري طرح و نقشه يك نرم افزار را به يك برنامه كاري ترجمه مي 
  .بايد انجام دهد و دست آخر برنامه نوشته شده تست و آزمايش مي شود تا از صحت و درستي آن مطمئن شوند

   

  :نرم افزارهاي مجاز 
ننده به عنوان نسخه مجاز به خريدار فروخته شده باشد و خريدار تنها بتواند آن را به نرم افزارهايي گفته مي شود كه از سوي فرد يا سازمان توليد ك

  .تحت شرايط خاصي مورد استفاده قرار دهد ولي خريدار حق كپي آن را ندارد

   :(Freeware)نرم افزارهاي رايگان  

توليد كنندگان اين نوع نرم افزارها اجازه ” ندگان قرار ميگيرد معموالبه نرم افزارهايي گفته مي شود كه بدون دريافت هيچ هزينه اي در اختيار استفاده كن
  .استفاده از آنها را به كاربران مي دهند اما فروش آنها را مجاز نمي شمرند

   :Sharewareنرم افزارهاي  

ما توليد كنندگان آن از كاربران مي خواهند در بدون دريافت هيچ هزينه اي در اختيار افراد قرار مي گيرد ا” به نرم افزارهايي گفته مي شود كه نوعا
به اين ترتيب كاربراني كه اين مبلغ را پرداخت ميكنند . صورت تمايل به استفاده مستمر از نرم افزار، مبلغ اندكي را به عنوان هزينه مجوز پرداخت نمايند

  .از دستيابي سرويس و نسخه هاي روزآمد شده نرم افزار بهره مند خواهند شد

  :مشكالت نرم افزارها  

به توليد نتايج ناصحيح يا .آزمودن كل اجزاي يك نرم افزار مشكل است چرا كه تصور تمام وروديهاي ممكن در تمام تركيبهاي متصور،كار دشواري است
  پيش بيني نشده توسط يك نرم افزار 

ر برنامه نويسي به وقوع پيوست مشكل هزاره بود، درصد بااليي از برنامه يك نمونه از مشكالتي كه در اثر فقدان گسترده ديد وسيع د. باگ گفته مي شود
 رسيديم دو ٢٠٠٠بدين ترتيب وقتي به سال . ها تاريخ را به صورت شش رقمي ذخيره مي كنند يعني دو رقم براي هر يك از سه عنصر روز ، ماه و سال

  . تبديل شد كه مشكالت فراواني پديد آورد٠٠رقم سال به 

 Ctrl، Altگفته مي شود كه هنگ كرده است در اينصورت با فشردن همزمان سه كليد ” اصطالحا) فلج مي شود( كه كامپيوتر از كار مي ايستد هنگامي

 در موارد نادر وجود يك باگ باعث سقوط كامپيوتر.  مي توان برنامه اي كه موجب اشكال شده است را ببنديم تا كامپيوتر از حالت هنگ درآيدDelو  
 كامپيوتر خاموش كرده و بعد از يك دقيقه دوباره آنرا روشن Powerمي شود در حالت تنها راه حل مشكل اين است كه سيستم را بافشردن دكمه 

  .كنيم

  :حفاظت از اطالعات  

 رسانه قابل جابجايي ديگر و همچنين محافظت از اطالعات را مي توان با تهيه كپي پشتيبان از فايل ها و نگهداري نسخه هايي از آنها روي ديسكت يا هر
در هنگام انجام كارهاي جاري الزم است اطالعات خود را به طور مرتب و با فواصل زماني منظم . نصب برنامه هاي محافظ در برابر ويروسها تأمين نمود



 كه اشخاص زيادي با آن كار مي كنند جنبه امنيتي را در كامپيوتري. ذخيره نمود تا اگر برق سيستم بطور ناگهاني قطع شد اطالعاتي را از دست ندهيم 
  .مي توان با تعيين كلمه رمز براي آنها و محدود كردن دستيابي به اطالعات حساس به افراد مجاز، رعايت نمود

  :ويروس  

اليت ويروس نيز آغاز شده و شروع به ويروس يك برنامه نرم افزاري با حجم كم است كه به برنامه هاي اجرايي متصل مي شود و با اجراي برنامه، فع
  .آلوده ساختن ديگر برنامه ها و انتشار خود مي كند

  :نكاتي چند براي در امان ماندن از هجوم ويروسها 
  .يك برنامه ضد ويروس قابل اعتماد روي سيستم خود بگذاريد و هميشه آنرا به روز در آوريد- ١
  . هاي ديگران را كنترل كنيدCDديسكت و - ٢
  .گر مي خواهيد ديسكت خود را روي كامپيوتر ديگران قرار دهيد از سيستم حفاظت نوشتن استفاده كنيدا- ٣
  .در مورد پيوستهاي نامه هاي الكترونيكي با احتياط عمل كنيد- ٤
  .نامه هاي الكترونيكي ناشناس را باز نكنيد- ٥
  . كردن محتاط باشيدDownloadهنگام - ٦
  .خواندني كنيدفايلهاي اجرايي خود را فقط - ٧
  .نرم افزارهاي مورد نياز خود را از يك منبع مطمئن تهيه كنيد- ٨

  :شبكه هاي كامپيوتري  
 يكديگر  شبكه به دو يا چند كامپيوتر گفته مي شود كه به وسيله كابل يا خطوط تلفن به هم متصل شده و قادر به ارتباط با يكديگر و استفاده از منابع

  . سخت افزاري مثل چاپگر مي باشد      ا و ساير منابعمثل داده ها ، برنامه ه

تا يك دهه پيش داليل اصلي براي اتصال كامپيوترها اين بود كه چند كامپيوتر ارزان قيمت با حداقل امكانات بتوانند از يك كامپيوتر پر قدرت مركزي 
پگر مركزي استفاده كنند و همچنين همگي از يك نسخه نرم افزار گران خدمات دهنده به طور مشترك بهره گيرند و همه كامپيوترها بتوانند از يك چا

هدف شبكه . قيمت كه در كامپيوتر مركزي وجود داشت به طور اشتراكي بهره گيرند و لذا هدف اصلي، اشتراك در منابع و صرفه جويي در هزينه بود
ن كارگروه است و لذا عالوه بر صرفه جويي در هزينه در وقت نيز صرفه جويي هاي كامپيوتري امروزي بيشتر به اشتراك گذاشتن اطالعات و ايجاد امكا

  .شده و حس يگانگي گروهي را در مسير اهداف مشخص در سازمان بوجود مي آورد

  :طبقه بندي شبكه ها 
  :بطور كلي مي توان شبكه ها را به دوزير دسته تقسيم كرد

  (WAN)شبكه وسيع -٢         (LAN)شبكه محلي - ١

   :LAN (Local Area Network)شبكه محلي يا  

كابلهاي اتصال دهنده ” شبكه محلي كه در ناحيه اي كوچك مثل ساختمان يك اداره و يا يك دانشگاه ايجاد مي شود و وسيله ارتباطي اين شبكه عمدتا
  .است

   :WAN (Wide Area Network)شبكه وسيع يا  

مانند شعبه هاي يك بانك در سطح كشور را پوشش ميدهد، وسيله ارتباطي ) توجه به مرزهاي جغرافياييبدون (شبكه هاي پوشش وسيع، ناحيه اي بزرگ
  .  و يا ارتباطات ماهواره اي مي باشدLeased Lineاين شبكه ها خطوط تلفن معمولي و يا خطوط 

 وسيله اي احتياج دارد كه اين عالئم را به هم تبديل كند،  بهWANچون عالئم كامپيوتري ديجيتالي است و عالئم تلفن معمولي آنالوگ مي باشد، شبكه 
در واقع مودم وسيله اي است كه فرمانها و اطالعات رقمي يا ديجيتالي كامپيوتر را به سيگنالهاي قياسي يا آنالوگ تبديل مي . اين وسيله مودم نام دارد



مودم دوم نيز به نوبه خود سيگنالهاي آنالوگ را دوباره به اطالعات و فرمانهاي رقمي كند و در نتيجه مي توانند از طريق خط تلفن به مودم ديگر برسند و 
  .مودم هم مي تواند اطالعات را ارسال كند و هم اطالعات را بگيرد. يا ديجيتالي تبديل مي كند تا بتوانند مورد استفاده كامپيوتر طرف مقابل قرار گيرند

  :مودمها به دو صورت ساخته مي شوند

  . كه به صورت كارت داخل كامپيوتر روي مادربورد نصب مي شودInternalاخلي يا د- ١
  . كه به عنوان يك دستگاه جانبي در خارج از كامپيوتر قرار گرفته و بوسيله سيم به پورت كامپيوتر وصل مي شودExternalخارجي يا- ٢

 Public Switched Telephone يا PSTN و فراملي كه كابلهاي مربوط به سيستمهاي تلفن ملي(در اوايل در خطوط معمولي تلفن 

Network  براي .  كيلو بيت بر ثانيه رسيده است٥٦ بيت در ثانيه آغاز شد تا شرايط حاضر كه سرعت آنها ٣٠٠ سرعت مودم از  )ناميده مي شوند
 پهناي باند عريض تري نسبت به خطهاي شبكه تلفن  اين خطوط . استفاده كرد  (Leased Line)داشتن سرعت باالتر مي توان از خطهاي اختصاصي 

مسائل و مشكالت تبديل . معمولي دارند و چون تماسها به تجهيزات سويچينگ هدايت نمي شوند، اين خطها سريعتر از خطهاي تلفني معمولي مي باشد
 بصورت مجتمع ارسال و دريافت نمايد با اين ايدة شبكه اطالعات بوسيله مودم باعث شد كه ايده ايجاد شبكه اي مطرح شود كه بتواند صدا و داده را

اين شبكه ها همانگونه كه از نامشان .ايجاد شد     (Integrated Services Digital Network)يا   (ISDN)رقمي خدمات مجتمع 
تطبيق دهنده ميتوان استفاده كرد و به اينترنت در اين روش از يك مودم مخصوص يا كارت . استنباط مي شود براي انتقال عاليم ديجيتال طراحي شده اند

  . كيلو بايت اطالعات مبادله مي شود١٢٨وصل شد، از اين كارت در هر ثانيه 

   :(Electronic Mail)پست الكترونيكي  

E-mailتبادل پيام ها ي متني و فايل هاي كامپيوتري از طريق شبكه ارتباطاتي مانند شكبه محلي يا اينترنت مي باشد .  

  :پست الكترونيكي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم ارتباطي داراي مزايا و ويژگيهايي است كه اهم آنها عبارتند از

  امكان ارسال همزمان پيام براي چند نفر-
  سرعت باالي ارسال و دريافت پيامها-
  حذف محدوديتهاي زماني و جغرافيايي -
  پائين بودن هزينه-
  عدم نياز به ارتباط مستقيم-

 يك خط – يك مودم –يك كامپيوتر شخصي : براي استفاده از پست الكترونيكي هم دهنده و هم گيرنده پيام بايد امكانات زير را در اختيار داشته باشد 
   .ISP (Internet Service Provider) اشتراك در يك سرويس دهنده اينترنت يا –تلفن 

هايي كه از هر نقطه اي در جهان به صندوق E-mail          تمام ك اتصال مستمر به اينترنت بوده و مركزي است كه داراي ي سرويس دهنده اينترنت ،
 نگهداري مي شوند كه خود شما آنها را با ارائه رمز عبوري كه ISPها تا زماني توسط E-mailاين . پستي شما ارسال شده اند را نگهداري مي كند

  . آوري كنيدهويت شما را به اثبات مي رساند ، جمع

   :(Fax)فكس  
ارسال كننده فكس از يك ماشين فكس براي اسكن كردن نامه، تصوير يا هر چيز ديگر استفاده مي . فكس را مي توان به فتوكپي از راه دور تشبيه كرد 

در ادامه ماشين فكس گيرنده .  شودكند ، سپس ماشين فكس پيام اسكن شده را به نحوي كدبندي مي كند كه امكان ارسال آن از طريق خط تلفن فراهم
  .كد پيام را خوانده و يك نسخه چاپي از آن ارائه مي دهد

   :(Telex)تلكس 
تلكس را مي توان به يك ماشين تايپ از راه دور تشبيه كرد تلكس امكان انتقال تصاوير را ندارد با تايپ شدن متن روي ماشين تلكس فرستنده ، ماشين  

  . مي كند ف يا ارقام را تايپتلكس گيرنده همان حرو

  



  :اينترنت 
و يك شبكه جهاني بزرگ است كه ميليونها نفر و ميليونها كامپيوتر را در سراسر دنيا .  مي باشدInternatinal Networkاينترنت اختصار كلمات 

ن تفاوت كه در شبكه اينترنت به جاي انسان به يكديگر پيوند داده است، مي توان اينترنت را مشابه يك شبكه جهاني تلفني در نظر گرفت با اي
اينترنت يك شبكه جهاني كامپيوتر است كه عالوه بر كامپيوترهاي مستقل و شبكه هاي . كامپيوترها از طريق خطوط تلفن به يكديگر متصل مي شوند

  .آنها فراهم نموده استكوچك محلي بيشتر شبكه هاي بزرگ جهاني را در خود جاي داده و امكان تبادل اطالعات را در بين 

اينترنت داراي امكانات فوق العاده اي از قبيل دريافت و ارسال انواع خبر ، پيام ، تصوير و فعاليت در حوزه هاي مختلف علمي ، اقتصادي ، سينمايي و 
  :برخي از كاربردهاي شبكه اينترنت به شرح زير مي باشد .مخابراتي مي باشد

      گروه خبري-٣                  انتقال فايلها-٢           پست الكترونيكي- ١
   يا گفتگو از طريق اينترنتChat-٥                  كنفرانس از راه دور-٤ 

 براي ارسال يك پيام الكترونيكي بايد آدرس دريافت كننده پيام را داشته باشيم، آدرس پست الكترونيكي عبارت از نام شناسايي :پست الكترونيكي - 
  . و نام ميزبان و حوزه سرويس دهنده پست است@يافت كننده به همراه عالمت در

  . مي گويندFile Transfer فرايند انتقال فايل از محلي به محل ديگر را  :(FTP)انتقال فايل -

  . محلي در اينترنت است كه به بحث هاي دنباله دار در محدوده خاصي از موضوعات مربوط مي شود :گروه خبري-

 فاصله دارند و   يكي ديگر از سرويسهاي اينترنت است كه امكان نشست يا بحث مشترك را به واحدهايي كه از نظر جغرافيايي با هم:نفرانس از راه دور ك-
  . ارتباطي به هم مرتبط شده اند را مي دهد از طريق سيستم

  . با ساير افراد در مكانهاي مختلف به شمار مي آيد روشي براي گفتگو يا مباحثه مستقيم :(Chat)گفتگوي مبتني بر اينترنت -

   :(World Wide Web)شبكه جهاني وب  

اطالعات در صفحات وب همانند . قسمتي از شبكه جهاني اينترنت و محيطي مناسب در اطالع رساني به صورت صوتي ، تصويري ، گرافيكي و متني است
  .صفحات يك كتاب ظاهر ميشود

 گونه اي است كه با استفاده از يك مرورگر مي توان آنها    اي از اسناد گفته مي شود كه در اينترنت منتشر شده و فرمت آنها بهدر واقع وب به مجموعه
برنامه اي كه امكان نمايش دادن صفحات وب و دنبال كردن پيوندها را از يك صفحه وب به صفحه وب ديگر در اختيار شما قرار مي . را مشاهده نمود

   ) .Internet Explorerمانند (ورگر گفته مي شود دهد، مر

عبارت ديگري .  مي گويند(Search Engine)به برنامه اي كه وب جهان گستر را براي يافتن اسناد مورد نظر شما جستجو مي كند ، موتور جستجو 
  . ميباشد(Information Superhighway)  كه اغلب براي معرفي اينترنت و وب جهان گستر مورد استفاده قرار گرفته ، شاهراه اطالعات

  :  (e-commerce)تجارت الكترونيك

  .به فرآيند انتقال تجارت به اينترنت ، تجارت الكترونيكي گفته مي شود

ش ارائه هدف از اين رو. تجارت الكترونيك به معني تبادل اطالعات تجاري و فروش ، اطالعات خدمات و كاال با استفاده از شبكه اينترنت مي باشد
  .فرصتهاي تجاري از طريق اطالع رساني دقيق و به موقع و تسريع در عمليات تجاري و حذف كاغذ از چرخه كار مي باشد

  

  



  :موارد استفاده كامپيوتر  

  .ددر جوامع امروزي هر روزه استفاده جديدي براي كامپيوتر يافت مي شود، در اينجا فقط به تعدادي از اين كاربردها اشاره مي شو

 اكثر دفاتر كار براي نگهداري حسابها، ارسال صورت حسابها و نگهداري سوابق مشتريها و توزيع كنندگان ، حفظ اطالعات :كامپيوتر در تجارت و مديريت - 
  .مربوط به كاال و محاسبه ليستهاي حقوقي ، نوشتن و ويرايش نامه ها و گزارشها از كامپيوتر استفاده مي كنند

ثر كارخانجات كه اتوماسيون شده اند از كامپيوتر براي جمع آوري سفارش از مشتري ، برنامه ريزي ماشين آالت و نيازهاي پرسنل براي در اك :صنعت -
  .برآورده كردن سفارش مشتري استفاده مي شود

س و محاسبه صورت حساب مشتري ها و  امروزه در سوپر ماركتها و فروشگاههاي كوچك از كامپيوتر براي بررسي باركدهاي روي اجنا:خرده فروشي 
  .اطالع از ميزان موجودي انبار و سفارش كاال استفاده مي شود

  . در خانه استفاده هاي متنوعي مانند انجام بازيهاي كامپيوتري ، استفاده از اينترنت ، ارسال پيام الكترونيكي وغيره از كامپيوتر مي شود:خانه 

وضوعات علمي و شبيه سازي آزمايشهاي خطرناك و گران قيمت و نيز نوشتن گزارش و توليد خبرنامه هاي مدرسه  از كامپيوتر براي آموزش م:مدرسه 
  .استفاده مي شود

برخي از كاربردهاي كامپيوتر در پزشكي عبارتند از ترسيم .  امروزه وابستگي اداره بيمارستانها به كامپيوتر روز به روز در حال افزايش است:پزشكي 
ا و تنظيم مالقاتهاي بيماران ونگهداري سوابق بيماران و نيز اكثر داروهاي مدرن با كمك كامپيوتر طراحي شده و تحت كنترل كامپيوتر توليد مي نموداره

  .انجام پروژه هاي ژنتيكي بدون استفاده از كامپيوتر امكان پذير نمي باشد. شوند

ختلفي مانند حسابداري ، انبارداري ، مديريت پروژه ، بودجه بندي و غيره از كامپيوتر استفاده مي  موسسات دولتي نيز براي مقاصد م:دولت و مديرت عمومي 
  .كنند

 برخي كاربردهاي كامپيوتر در زندگي روزمره عبارت از دورهاي ماشين لباسشويي، زمان سنج دستگاه ضبط ويديويي، تغيير حاالت چراغ :زندگي روزمره 
  .ين تحويلداري خودكار بانكها و توزيع سوخت در موتور يك ماشين مي باشدراهنما، تحويل پول توسط ماش

  :فناوري اطالعات 
فناوري اطالعات به مجموعه ابزار و روشهايي اطالق مي شود كه به نحوي اطالعات را در اشكال مختلف جمع آوري ، ذخيره ، بازيابي ، پردازش و توزيع 

  .مي كنند

 در انسان است و هدف از به كارگيري فناوري اطالعات ، افزايش آگاهي در انسان و نظم در اجراست به تعبير ديگر ، اطالعات منشاء دانايي و بصيرت
بهره برداري بهينه از انديشه ، سپردن امور شناخته شده تكراري و غير خالق به ماشين و . فناوري اطالعات ، فن بهره برداري از انديشه انساني است 

  . و مهارت هاي انساني جهت مكاشفه در ناشناخته هاستآزادسازي انديشه

  :جامعه اطالعاتي 
و . پيش مي رود) كه متكي بر تجربه و دانش محض هستند ( جامعه اي است همراه با خدمات اطالعاتي رسانه هاي همگاني كه سريع تر از ديگر جوامع 

آنچه در جامعه اطالعات داراي ارزش است چيزي . ارتباطات تلفني جهاني شده استدر آن جامعه ، ارتباطات شبكه اطالعاتي جهاني ، جايگزين سرويس 
  .جز اطالعات نيست

  

  

  



  :تندرستي و سالمتي كاربر  

  .با توجه به گسترش روز افزون كاربرد كامپيوتر در جوامع بشري، كاربرها بايد جهت حفظ سالمتي خود نكاتي را رعايت كنند

 استفاده از يك صفحه كليد يا ماوس به مدت طوالني كاربر را دچار آسيب ديدگي انگشتان، دستها، مچها، آرنجها يا حتي :آسيبهاي ناشي از فشار مستمر 
به آسيب ديدگي عضالت و ساير بافتهاي ظريف بدن انسان در اثر كارهاي فيزيكي مستمر آسيبهاي ناشي از فشار مستمر گفته مي . پشت كاربر مي كند

  . دقيقه مي باشد٢٠ تا ١٥راي پيشگيري از اين مشكل استراحت كردن در فواصل زماني بهترين روش ب. شود

بنابراين از نگاه كردن مستمر و خيره .  نگاه كردن طوالني مدت به صفحه نمايش ممكن است باعث خستگي چشم و در نهايت بيماري بينايي شود:بينايي 
ن حاصل كنيد كه محيط كار شما به اندازه كافي روشن بوده و هوا به خوبي در آن جريان داشته شدن به مانيتور بايد خودداري كرد و همچنين اطمينا

  .باشد

همچنين صندلي شما بايد .  ارتفاع ميزي كه كامپيوتر روي آن قرار دارد بايد به قدري باشد كه صفحه نمايش با چشمان شما هم تراز گردد :وضعيت نشستن
  .آن به طور كامل تكيه گاه پشت شما باشدراحت و قابل تنظيم بوده وپشتي 

 كابلهاي زيادي در يك سيستم كامپيوتري وجود دارند، اطمينان حاصل كنيد كه كابلهاي مزبور به طور منظم و با ايمني كافي وصل شده و از مسير :حوادث 
د نظر را با اطمينان كافي منتقل كنند، تمام وسايل را به يك همچنين سوكتهاي برق مورد استفاده قادر باشند توان الكتريكي مور. حركت افراد دور باشد

  .پريز واحد وصل نكنيد، چرا كه خطر بارگيري بيش از حد از مدار به وجود خواهد آمد

   

  


