
 هب انم خدا
 مبانی کامپیورت و ربانهم سازی

 کامپیورت چیست؟
صورت ورودی به خام به  (Data)کامپیوتر وسیله ای است برای پردازش داده ها. داده 

س از تجزیه و تحلیل آنها، نتیجه به صورت اطالعات در اختیار کامپیوتر داده می شود و پ

 قرار می گیرد.کاربر 

 
 :(Data) داده

 داده به صورت حرف، عدد، تصویر و یا صدا می تواند باشد.

 :(Process)رپدازش 
 به تجزیه و تحلیل داده ها پردازش گفته می شود.

 

********************************************** 

 



 (Hardware) . سخت افزاراز سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است کامپیوتر

های الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی تشکیل دهنده یک کامپیوتر  کلیه دستگاهبه 

 گفته می شود.

هستند که برای یک  و دستوالعمل هایی  مجموعه برنامه ها :(Software)نرم افزار

 .کاری نیست انجامو بدون آنها سخت افزار قادر به  می شوندکاربرد نوشته 

********************************************** 

 سخت ازفار 
واحد پردازشگر مرکزی، حافظه اصلی، : ه سخت افزار کامپیوتر عبارتند ازاجزای تشکیل دهند

  .و دستگاه های ارتباطی خروجی دستگاه هایورودی،  حافظه های جانبی، دستگاه های

 



 گاه  :اهی ورودی دست
برای ها و تبدیل آنها به داده های قابل فهم  انتقال آن ووظیفه این بخش دریافت داده ها  

 Mouseقلم نوری، ،صفحه کلید های ورودی مهم عبارتند از: دستگاه .کامپیوتر می باشد

،Touch screen ، Scanner. 
 

 :گاه اهی رخوجی  دست

ترین  مهم .عهده دارده خارج را بعات از کامپیوتر به محیط الاین بخش وظیفه انتقال اط 

 بلندگو، رسام، چاپگر صفحه نمایش،  عبارتند از:های  دستگاه

 :واحد رپدازشگر رمزکی 
مراه واحد محاسبه و منطق بخش مهم تشکیل دهنده واحد پردازش مرکزی ه واحد کنترل به

 هستند. CPU تشکیل دهندهاجزا دیگر و ثبات ها  (Cache)و حافظه نهان هستند 

 (ALU)به و منطق سواحد محا 
مقایسه  منطقی مانند عملیات ومثل جمع و تفریق عملیات محاسباتی  ،واحد محاسبه و منطق

 گیرد.  در آن انجام میدو مقدار 

 (CU) کنترلواحد  
از طریق ورودی، ذخیره آنها در حافظه، انتقال  ی هااین بخش نقش نظارت و کنترل بر ورود

طور ه از طریق واحد خروجی را دارد. ب آنهااز حافظه به واحد محاسبه و منطق و خروج 

گیرد کدام عمل در چه زمانی  عهده دارد و تصمیم میه ها را ب وظیفه کنترل سایر بخش ،کلی

 د.مداراتی فعال و یا غیر فعال گردنصورت پذیرد و چه 

 



 (Register) ثبات 
 داده ها برای پردازش و بعد از پردازش در .ها حافظه هایی با حجم بسیار کمی هستند ثبات 

 .می گیرند آنها قرار

  Cacheحافظه 
و حافظه اصلی  CPU یک نوع حافظه با ظرفیت کم ولی بسیار سریع که بینCache حافظه  

نسبت به حافظه اصلی بیشتر و  Cacheاز حافظه  اطالعاتسرعت دستیابی  .قرار می گیرد

خیلی بیشتر است. بدین گونه که )دستگاه های ذخیره سازی( نسبت به حافظه های جانبی 

قرار می  Cacheاز حافظه اصلی فراخوانی می کند پیش از ارسال در  CPU داده هایی را که

 .سال شوندار CPU آن داده ها با سرعت بیشتری به ،د که در فراخوانی های بعدینگیر

  حافظه اصلیواحد Random-Access Memory (RAM): 
صورت موقت بر عهده ه شامل داده ها و برنامه ها را ب اطالعاتاین واحد وظیفه نگهداری 

همراه داده های مورد نیاز وارد حافظه ه در واقع هر برنامه ای برای اجرا، ابتدا باید ب. دارد

 است.ی برخوردار االیکه از سرعت بسیار ب ستا اصلی گردد. ویژگی حافظه اصلی آن

 افظه است که محتویات آن یا یک است و یا صفر.کوچک ترین واحد حبیت: 

 بیتی یک بایت است. 8هر بایت: 

 بایت 1024بایت یا  210کیلو بایت: 

 

1 MegaByte or 1M = 1024 KiloByte 

1 GigaByte or 1G = 1024 MegaByte 

1 TeraByte or 1T = 1024 GigaByte 



 

یک ردیف حافظه  رداده ها به صورت صفر و یک در حافظه قرار می گیرند. هر بایت داده د

قرار می گیرد که دارای آدرس است. داده ها تبدیل به کد صفر و یک می شوند و در حافظه 

اعداد به مبنای دو تبدیل می شوند در حافظه قرار می گیرند و برای نمایش   قرار می گیرند.

و  Unicodeدر خروجی دوباره از مبنای دو به مبنای ده برمی گردند. کاراکترها با استفاده از 

تبدیل  ASCII Code  (American Standard Code for Information Interchange)یا

 به مینای دو می گردند.

 

 
 



 تبدیل مبنااه: 
از روش تقسیمات متوالی استفاده می ، به هر مبنای دلخواه دهبرای تبدیل یک عدد از مبنای  

تقسیم می گردد و باقیمانده ذخیره می گردد. سپس  b گردد. بدین ترتیب که عدد مورد نظر بر

که خارج قسمت  روی خارج قسمت تقسیم انجام می شود و عملیات تا زمانی همین عمل بر

برسد ادامه پیدا می کند. در پایان باقیمانده های ذخیره شده به ترتیب از آخرین  صفربه 

باقیمانده تا اولین باقیمانده به ترتیب از چپ به راست نوشته می شوند و عدد حاصل از این 

 .است  b فرایند عدد مورد نظر در مبنای

 مثال:

 
باید اعداد را در ارزش مکانی خود ضرب کنیم و  10نای برای تبدیل از مبناهای دیگر به مب

 الاست. برای مثال با 10عدد حاصل آن عدد در مبنای  .حاصل ضرب ها را با هم جمع کنیم

 :داریم

 



 
 )گاه اهی ذخیره سازی  :حافظه جانبی )دست

ذخیره شده در آن با  اطالعاتاین حافظه نسبت به حافظه اصلی سرعت کم تری دارد ولی 

بین نمی رود و حجم ذخیره سازی داده در آنها زیاد است. حافظه جانبی انواع  قطع برق از

 .اشاره کرد ها Memory Flash، سخت دیسک ، CD ،DVDبه دارند که می توان گوناگونی
 

 گاه اهی ارتباطی و کامپیوترها می توانند از طریق دستگاه های ارتباطی مانند مودم  :دست

 .کارت شبکه، شبکه شوند و با سایر کامپیوترها در ارتباط باشند
 

********************************************** 

 



 ازفار رنم 
سخت افزار به تنهایی توانایی انجام خواسته های کاربر و اجرای برنامه ها را ندارد از این رو 

طور کلی نرم افزار کامپیوتر ه استفاده می کنیم. بکارگیری سخت افزار از نرم افزار ها ه برای ب

 :به دو دسته اصلی تقسیم می گردد

نرم افزارهایی هستند که برای یک  : (Application Software)رنم ازفاراهی کارربدی  

 ، Wordکاربرد خاص و رفع یک نیاز مشخص کاربران نوشته شده اند. مانند نرم افزار

 و غیره. نوشته شده در درس برنامه نویسی، برنامه های ویرایش عکس

نرم افزارهایی هستند که برای ایجاد و یا اجرای برنامه های کاربردی  م ازفاراهی ییتمیی:رن

 :نوشته می شوند و به سه گروه تقسیم می شوند

سیستم عامل نرم افزاری است که ارتباط بین  (Operating System):سیستم عامل 

اربردی کاربران را فراهم می سازد. در حقیقت ک های یا برنامهسخت افزار و کاربران 

سیستم  اگرعهده دارد. ه سیستم عامل مدیریت منابع سخت افزاری یک کامپیوتر را ب

برنامه و به زبان ماشین با سخت افزار  "عامل نبود، کاربران مجبور بودند مستقیما

ران مجبورند با یکی از سیستم که کار مشکلی بود. بهمین دلیل کلیه کارب نویسی کنند

سیستم عیارتند از: های موجود آشنا باشند. در حال حاضر سیستم عامل معروف  عامل

که بیشتر در منازل و محیطهای اداری مورد استفاده قرار می گیرد   Windowsعامل 

عنوان سرویس دهنده ه های دانشگاهی و ب که بیشتر در محیط Linux سیستم عامل و

نیز بیشتر در کامپیوترهای بزرگ نصب می شود.  Unix سیستم عامل می شود.استفاده 



طور گسترده ای در موبایل ها و تبلت ها ه نیز که امروزه ب Android سیستم عامل

  .مورد استفاده قرار می گیرند

 :وظایف سیستم عامل*

 

 

 
 

د. از طریق این می کناین برنامه ها استفاده از کامپیوتر را آسان تر  :برنامه های کمکی 

کاربر با سخت افزار و برنامه های دیگر آسان تر می شود. از جمله  برنامه ها ارتباط

این برنامه ها می توان به برنامه های مدیریت فضای دیسک و ویروس یاب ها اشاره 

 .کرد

است ولی برنامه نویسی به این زبان برای  (1و0) زبان کامپیوتر زبان ماشینمترجم ها:  

که کامپیوتر بتواند برنامه های نوشته شده به  برنامه نویسان مشکل می باشد. برای این

را درک کند باید از مترجم استفاده کند. از این رو وظیفه مترجم تبدیل  الزبان سطح با



به زبان قابل فهم برای کامپیوتر است. دو نوع اصلی مترجم  الدستورات زبان سطح با

 :داریم که عبارتند از

 کامپایلر : (Compiler) را بررسی کرده و  االابتدا کل برنامه زبان سطح ب

برنامه آماده اجرا  و درصورت نبود خطا کل آن را به زبان ماشین تبدیل می کند

  .است

 مفسر :(Interpreter) را دستور به دستور به زبان ماشین  البرنامه زبان سطح با

 .تبدیل و همزمان آن را اجرا می کند

 

 
********************************************** 

  



 زبان اهی ربانهم نویسی) (Programming Languages 
 

 
 Machine Language 

 Assembly Language 

 High-Level Language 
 

 زبان ماشین 
نوشته می شود و توسط کامپیوتر  مستقیما به زبان خود کامپیوتر یعنی زبان صفر و یک

باشد. هر کامپیوتری زبان ماشین مخصوص به خود را دارد که وابسته به قابل اجرا می 

 .سخت افزار خود آن کامپیوتر است

 

 زبان اسمبلی 
  Low-level Programming) ن نویسی سطح پایی زبان اسمبلی یک زبان برنامه

Language) است که دستوراتش معادل کدهای ماشین (Machine Code)  .هستند

روی ( یا مفسرها کامپایلرها که )به واسطه های برنامه نویسی سطح باال بانبرخالف اکثر ز

هر زبان اسمبلی، به صورت ویژه برای یک  ،باشند های کامپیوتری مختلف قابل استفاده می معماری

شوند  ها نوشته می هایی که به این زبان شود. بنابراین برنامه نوع معماری کامپیوتر طراحی می

نیستند و برای اجرا شدن روی ماشینی با معماری متفاوت الزم است برای  قابل حمل "اصطالحا



 سمبولیک هایی معادل وبه ازای هر دستورالعمل ماشین، ثبات  .همان معماری مجددا نوشته شوند

 add 2, 3, result                                                     .دارد وجود اسمبلی زبان در

 

 (Assembler) اسمبلر نام به ای به منظور آماده شدن برای اجرا، با کمک برنامه اسمبلی دستورات

 .شوند به کد ماشین تبدیل می

 

  سطح باالزبان 
 ;area = 5 * 5 * 3.14159                                  به زبان طبیعی انسان نردیک هستند.

 
********************************************** 



 :Language  Javaزبان جاوا

نویسی دنیا  همواره به عنوان اولین یا دومین زبان برنامه 2001از سال  Tiobeجاوا به گواهی سایت معتبر  

 .مطرح بوده است

 
 

 (Sun Microsystems) آغاز شد، یعنی زمانی که شرکت سان مایکروسیستمز 1990اوایل دهه جاوا از 

شود، برای افراد مبتدی مطلوب  قابل حملکرد که بتواند به آسانی  ++C شروع به توسعه نسخه بهتری از

است که  گرا نویسی چندمنظوره و شی جاوا یک زبان برنامهپردازد. ه باشد و به مدیریت خودکار حافظه ب

 .شباهت دارد ++C و C تا حدودی زیادی به

********************************************** 
  

https://www.tiobe.com/tiobe-index/java


 خصوصیات زبان جاوا

 گرا است جاوا یک زبان شی.  

 جاوا یک زبان مبتنی بر شبکه است.  

 جاوا یک زبان امن است.  

  جاوا یک زبان فارغ از معماری است.  

  است قابل حملجاوا یک زبان.  

 جاوا یک زبان با عملکرد باال است.  

 

 انواع جاوا

 
********************************************** 

 
 



 ارجای یک ربانهم جاوا

 
 

 
********************************************** 



 
 

زبان سطح پایین است. بایت کد جاوا یک  bytecodeزبان جاوا یک زبان سطح باال است ، اما 

بر  طور همان مشابه دستورالعمل های ماشین است اما از نظر معماری خنثی است و می تواند

است اجرا شود. به جای یک ماشین  (JVM) روی هر پلتفرمی که دارای ماشین مجازی جاوا

یکی از مزایای  فیزیکی، ماشین مجازی برنامه ای است که بایت کد جاوا را تفسیر می کند. این

 .اصلی جاوا است: کد بایت جاوا می تواند در انواع سیستم عامل ها و سیستم عامل ها اجرا شود

تفسیر می شود. کد  JVM جاوا با bytecode جاوا وارد شده و bytecode کد منبع جاوا به

با کد را همراه این کد  JVM ،جاوا ممکن است از کد موجود در کتابخانه جاوا استفاده کند

بایت کد را در هر  که یک مفسر است می توان JVM با .موجود در کتابخانه اجرا می کند

 د. رپلتفرمی اجرا ک

 


