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 آموزش سخت افزار

 :مقدمه 

يك مثال .  پردازش كلمات است Dataمعمولترين روش پردازش 

وقتي ما داريم به پردازش كلمات ميپردازيم يعني داريم روي : ميزنيم 

 كليد ۱۰۱كيبورد كار ميكنيم و تايپ ميكنيم كه اصوال كيبورد ها شامل 

ام كاراكتر ها مثل اصلي هستند تمامي الفبا را ميبينيم تمام ارقام و تم

 در بيان گروه بيت ها ۱ و ۰خوب تمامي اينها بايد به صورت $# %&^

 تا ۸ ها هشت تايي است به هر كدام از اين ۱ و ۰يعني هر كدوم از اين 

 تا مثال ميزنم ۲ ها چند بايت ميتونيم بسازيم؟ ۱ و ۰ما با اين . ميگن بايت 

 حالت پر ميشن ۲ كه  تا خونه داريم۸ خوب ۰۰۰۰۱۰۰۰ يا ۰۱۰۱۱۱۱۱

 x 2 x 2 x ٢ميشه ) اصل النه كبوتر جبرواحتمال سال سوم رشته رياضي (

2 x 2 x 2 x 2 x 2  
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 بايت متفاوت ۲۵۶ پس ما ۲۵۶كه ميشه ٢٨ ۸ به توان ۲ميكنه به عبارتي 

داريم پس هر كدام از اين بايت ها رو ارجاع ميديم به دكمه هاي كيبورد 

 :مثال. ها و حروف و همون اعداد و كاراكتر 

 مثال مينويسيد ١٦٩ و عدد شناسايي ١٠١٠١٠٠١ساختار بايتي © كاراكتر 

 حرف استفاده كرديد وقتي كامپيوتر بايد به ۶ شما از statusكلمه 

 بايت تقسيم ميكنه به عبارت ۶پردازش كلمه بپردازه اين كلمه رو به 

تي تايپش  شما رو ميگيره وقRAM بايت از حافظه ۶ديگه اين كلمه 

 يا ذخيره save شما رو ميگيره وقتي HARD بايت از حافظه ۶ميكنيد و 

 . ميكنيد 

ASCII 

 American Standard Code for Informationمخفف 

Interchange يك صنعت استاندارد براي شناسايي و تعيين . ميباشد

 بخش كه هر ۲۵۶هويت حروف اعداد تك رقمي و باقي كاراكتر ها در 
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 بخش تقسيم ۳همين كدهاي اسكي به .  بيت تشكيل شدند ۸ز م ا.كد

 : ميشن 

 .  هستند ۳۱ تا ۰ ها بين Non printableكد هاي سيستم 

Lower ASCII هستند كه از كدهاي قديمي ۱۲۷ تا ۳۲ ها بين ASCII 

 بيتي بودن قرار ميگرفتند كه ما ايرانيا ۷پيروي ميكردند كه بر اساس 

تي فونت فارسي نداريم يا يك صفحه فارسي رو خيلي باهاش آشناييم وق

 Ü و يا Øمثل .  كنيم اون كد ها ظاهر ميشن unicodeshيادمون ميره 

 .كه اصوال مختص زبان هاي خارجي ميباشند

Higher ASCII هستند اين كدها قابل برنامه ريزي ۲۵۵ تا ۱۲۸ ها بين 

 .لي واقع بشن هستند يعني ميتونن تبادل بشن به اينكه در كدام زبان اص

فرض كنيم يك رشته از بيت ها از طريق كيبورد به كامپيوتر : يك مثال

 اين بيت ها به بايت تقسيم ٠٠١١٠٠٠١٠٠١١٠٠١٠٠٠١١٠٠١١ميفرستيم 

 بايت ۳ تا هستند كه تبديل ميشن به ۲۴ميشن در كامپيوتر در اينجا 
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 وقتي از حالت جفت بودن به ٠٠١١٠٠١١، ٠٠١١٠٠١٠، ٠٠١١٠٠٠١

 براي ترجمه بايد به ۵۱ و ۵۰ ؛ ۴۹د دهگان تبديلشون كنيم ميشن اعدا

جذول اسكي بريم و شماره ها را بخوانيم ميبينيم كه ما اين اعداد را تايپ 

  ۳ و ۲ ؛۱كرديم 

About text and code 

 و معمول پرداختيم كه هميشه به صورت رقمي PCتا اينجا به ديتاهاي 

 متفاوتي از ديتاها در كامپيوتر شما شده هستند اما در واقع گونه هاي

 :  تفاوت بنيادي رو ذكر ميكنم۲. وجوددارند 

Program code كه ديتاييست كه به PC اجازه عملكردو تابع بودن 

 ميده 

user Data مثل نوشته عكس صدا  . 

 بايد براي تفسير به كار بياد و مورد استفاده قرار بگيره كه CPUدرواقع 

 ها program code. موردش توضيح ميديم اگه عمري بود در 
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 دستور mouseمجموعه دستوارتي هستند كه وقتي شما به كيبورد يا 

 ها user data.  منتقل ميكنند و رابطه هستند CPUميديد انرا به 

 . ديتاهايي هستند كه به برنامه ميگن چه طور واكنش بده 

Files 

 ميشن كه saveها  در فايلuser data و program codeهردوي اين 

 پسوند نام فيال ميتوانيد انهارا تشخيص بديم مثال براي suffixشما با 

Program code اينه  :START.EXE, WIN.COM, HELP.DLL, 

VMM32.VXD و براي User data اينه LETTER.DOC, 

HOUSE.BMP, INDEX.HTM يه مقدمه كوچولو بود براي 

 .  شما نوع فايل رو ميگه PCنامگذاري فايلها پسوند نام فايل به 

جدولی از کدهای اسکی در سه حالت دسیمال هگزادسیمال و اينجا در 

 . کاراکتر 

 ...ادامه دارد 
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٣ 

 micro dataت از  لفظي فني به كار بريم بهتر اسPCاگر بخواهيم برای 

processor انواع .  استفاده كنيمPC ها به شرح زير است : 

 بزرگترين Mainframes و Supercomputersابر كامپيوتر ها 

كامپيوتر ها هستند كه قيمت آنها ميليونها تومان است كه حتما بيشتر از 

 IBM model 390يك اتاق براي جايگيري احتياج دارند مثل 

 ماشين هاي قدرتمند بزرگي Minicomputersوچك كامپيوتر هاي ك

 IBM'sهستند كه براي نمونه در پايانه هاي شبكه ها كاربرد دارند مثل 

AS/400  

Workstations ها هم براي كاربران قدرتمند به كار ميروند قدرت 

 UNIXانها براي فعاليت هاي پيچيده است و اصوال از سيستم عامل هاي 

 اينگونه كامپيوتر ها تانايي تجهيز شدن به  استفاده ميكنندNTو 
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 .  هستند MIPS يا Digital Alpha مثل RISCپردازشگرهاي 

PC ها هم كه كامپيوترهايي ارزان و براي عموم هستند كه وي سيستم 

  و غيزه هستند DOS و WINODWSعامل هاي 

PC سال پيش و واقعا ٢٣ به بازار آمد چيزي حدود ١٩٨١ در سالهاي 

ت ارتباط جديدي در ارتباطباتات به وجود آورد وقتي كه توسط توانس

IBM اين پي سي ها توليد ميشد فقط يكي از انواع micro data 

processors سال توانست فاتح بازار شود و ٧-٥ بود ولي بعد از IBM 

 . شد PCيك استاندارد براي 

كروسافت  مايDOS بود كه با ٨٠٨٨ با پردازنده اينتل IBMاولين توليد 

كار ميكرد وقتي اين طرح با موفقيت انجام شد شركت هاي ديگر وارد 

بازار شدند و شروع به كپي برداري از نرم افزار هاي اصلي سيستم 

BIOS كردند و از روي IBM تقليد كردند و بعضي هم شروع به كار 

 ,Compaqبر روي يك قطعه مثل هاردديسك كردند شركتهايي مثل 
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Olivetti و ... 

 بگوييم كه شامل مبتديات كامپيوتر و شروع ROMكمي در مورد 

 :كامپيوتر است حاوي 

POST (Power On Self Test)  

SETUP كه اطالعات ارتباط با CMOS را دارد و BIOS كه با سخت 

افزار هاي گوناگون ارتباط برقرار ميكند و مختوي ان برنامه است و 

 همه اينها در DOS, OS/2, or Windows كه حاوي Bootبخش 

ROM هستند و بايد مرحله به مرحله اجرا شوند  . 

 برنامه اي BIOS خود در بخش motherboard ها برروي PCتمامي 

 AMI ( American و Award و Phoenix: ويژه دارند مثل 

Megatrends ).  

 خودتان را بر سيستم در همان موقع باال آمدن BIOSشما ميتوانيد نام 
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  خودتان پيدايش كنيد motherboardا اينكه برروي ببينيد ي

 

٤ 

 Mother Boardنرم افزار سيستم شما برروي 

 : SETUPبرنامه هاي 

 سيستم شما شامل سه عنصر حياتي براي استارت سيستم ROMحافظه 

 : دي اين چيپ ميباشد

و .  شما تعبيه شده است BIOSيك روتين كه براي تنظيم عملكرد . ١

 را BIOSيك جدول كه تمام ساختار برنامه  . ROMآداپتوري براي 

 .  معروف است interrupt vectorsكه عموما به . پوشش ميدهد 

٢ .POST كه قبال هم توضيح دادم يك برنامه تست هست . 
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٣ .disk bootstrap loader كه بستگي دارد به نوع سيستم عامل شما 

 .كه يك خودراه انداز ميباشد 

 شما هستند و هركدام نوبت به نوبت كه ROMاين برنامه ها در چيپ 

 .سيستم راه اندازي ميشود اجرا ميشوند 

POST 

 است و اولين راهنماي سيستم براي Power On Self Testمخفف كلمه 

 راچك كند و از صحت انها PCف است اجزا راه اندازي ميباشد و موظ

اطمينان پيدا ميكند شما خودتان بايد ديده باشيد وقتي كه كامپيوتر به 

 داره انجام وظيفه POST ميپردازد در اين نقطه RAMتست كردن 

 رو كه انجام POSTشما ميتوانيد ببينيد كه من بعضي از كارهاي . ميكنه 

راه ميفتد برروي مانيتور ظاهر ميدهد و در همان ابتدا كه سيستم 

 :ميشود را نشان ميدهم 

 .اطالعاتي درباره آداپتورهاي گرافيكي . ١
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 . مثل نام و ورژن BIOSاطالعاتي در باره . ٢

 .  كه اصوال در حال شمارش آنرا ميبينيم RAMاطالعاتي درباره . ٣

ا  رPOSTاز آنجايي كه كاربران نميتوانند و محدود هستند كه كارهاي 

تنظيم كنند اما بعضي سيستم ها اين اجازه را ميدهند كه اين عمل را 

سريعتر انجام دهند و بعضي اين اجازه را ميدهند كه مثال تست كردن 

RAM بنابراين در .  را غيرفعال كنندPC هاي گوناگون سرعت POST 

 اين كاررا متوقف ميكنند و Escمتغير است و بعضي هم با زدن دكمه 

 . ميشوند POSTبيخيال 

Error ها : 

 مشكلي در سيستم شمارا كشف كرد برروي صفحه مانيتور POSTاگر 

مشكل مربوطه را تايپ ميكند مثال اگه مانيتور مشكل داشت يا كارت 

 كه در مطلب قبلي BIOSگرافيك مشكل داشت با زدن بيپ از طرف 

يكند  رو شرح دادم شما را از اشكال موجود مطلع مBIOSانواع بيپ هاي 



 

 12 

ثال اگر كيبورد وصل نباشد يا اينكه فالپي در .به هر حال پيام ها زيادند 

 هم استفاده ميكند CMOS از اطالعات POSTهمچنين ...درايو باشد و

 . كه در آينده بحث خواهيم كرد 

bootstrap loader 

.  برروي سيستم براي شروع همين عملكرد است BIOSآخرين عملكرد 

 تنها يك وظيفه دارد كه سكتور بوت سيستم را پيدا يك برنامه كوچك كه

 ... كند چه از روي هارد چه فالپي يا سيدي رام و 

DOS Boot Record (DBR ( يكmedia descriptor دارد كه تمام 

اطالعات سيستم عامل را شامل است كه ميتوانيد براي تفحص و ديدن 

 . كنيد  است استفادهNorton Utility كه در DiskEditآن از 

 

 در حال روتين كردن است و با مشكل مواجه شود boot strapوقتي 
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 پيغام آشناي

Non-system disk, replace with system disk and press any 

keyامپيوتر در دستان سيتم عامل قرار  را ميبينيد و بعد از اين عملكرد ك

 .ميگيرد

٥ 

CMOS RAM 

 مخفف CMOS صحبت كرديم و اما BIOSدر مورد 

Complementary Metal Oxide Semiconductor در PC ها يك 

 هست و ديتاهاي CMOSمقدار كوچكي از حافظه مختص چيپ داخل 

ميشود موجود در آن با الكتريسيته اي كه از طرف باتري براي ان ارسال 

 فقط يك واسطه و وسيله براي ذخيره سازي CMOS. باقي ميماند 

و ميتواند براي هر نوع ديتا قابل استفاده باشد كه در اين مقطع . ميباشد 

اطالعات مهم سيستم را در بر ميگيرد و چيزهايي كه براي شروع سيستم 
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  بايت باشد٢٠٠ تا ١٠٠اين اطالعات ممكن است حدود . مورد نياز است 

 . اين اطالعات براي كار بايوس و پست ان حائذ اهميت است 

 :ارزشهايي كه حاوي انها ميباشد عبارتند از 

 .فالپي و درايو ديسك سخت 

 .كيبورد 

CPU و كش و چيپ ست value و RAM type  

 روز و تاريخ 

 و خيلي چيزهاي ديگه 

ن سيستم بايد اين ارزشها يا ديتاها بايددرست تنظيم شوند و براي باال امد

 . خوانده شوند 

 : دو نوع ديتا داريم كه به دو دسته تقسيم ميشوند CMOSدر 

 . آنها را نميتواند پيدا كند POSTديتاهايي كه 

 . ديتاهايي كه براي استفاده كننده قابل تنظيم هستند 
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براي مثال عمل پست نميتواند به تنهايي اطالعات كافي در مورد درايو 

 به قول خودمان كند dumbفالپي درايو ها خيلي . دهد فالپي به دست 

 نميتواند تشخيص دهد فالپي درايو هست يا نيست و POSTهستند و 

 هاردديسك ها به اندازه EIDE هاردديسك چون IDEهمينطور براي 

 براي تكميل شناسايي كامل POSTكافي هشيار نيستند بنابراين براي 

 . از صحت انها مطلع شود % ١٠٠د محتاج به يك همكار دارد تا بتوان

 

 ميتونه به شمارش POST:  ميفته RAMيه همچين اتفاقي هم براي 

RAM بپردازد هرچند POST نميتواند هميشه بفهمد كه اين RAM از 

 ديتاها BIOS و CPUتا وقتيكه . هست  SD RAM يا FPM, EDOنوع 

 بستگي دارد چراكه RAM ميخوانند و به نوع RAMرا از روي چيپ 

 .  بايد مشخص شود timingنوع اين چيپ براي 



 

 16 

  CMOSپيكره 

سيستم شما بايد در شركت يا فروشگاه كامپيوتري به اين پيكره دسترسي 

 در ضمن اين  قرار ميگيرد وCMOSپيدا كند اين اطالعات در پيكره 

اطالعات تا وقتيكه قطعه سخت افزاري جديدي به ان اضافه نكرده ايد 

نيازي به تغيير ندارند يعني از زمان اسمبل كامپيوتر تا وقتيكه قطعه اي به 

مثل اضافه كردن فالپي درايو يك نوع جديد . كامپيوتر اضافه شود 

RAM و ... 

خاب هستند و شما  حاوي گزينه هاي براي انتCMOSباقي ديتاهاي 

ميتوانيد براي مثال روز و تاريخ را عوض كنيد و ميتوانيد مثال تنظيم كنيد 

كه سيستم شما كوتاه چك شود و يا اينكه سيستم شما از كجا بوت شود 

خيلي از زينه ها براي ... فالپي ؟ سي دي رام يا خود هارد ديسك و 

نده هاي چيپ هاي كاربران معمولي به درد بخور نيستند مثل كنترل كن

 البته اصوال نيازي به تغيير ندارد چراكه شركت motherboardروي 
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 مربوطه بهترين موضع را براي ان تنظيم كرده است 

 سيستم setup شما ميتوانيد به BIOS و CMOSبراي ايجاد ارتباط با 

برا اينكار بسته به . خود وارد شويد و تغييرات الزمه را انجام دهيد 

motherboard بايد بالفاصله بعد از روشن كردن كامپيوتر دكمه Del 

 ... ميبرد setupرا ميزنيد كه شمارا به 

٦ 

سالم دوستان خسته نباشيد قبل از شروع بايد بگم كه من سعي ميكنم تا 

اونجايي كه ممكن هست به سواالت جواب بدم به اين صورت كه جواب 

بعضي . ضمن اگه بلد باشم هر سوال بعد از دو پست پاسخ داده ميشه در 

سواالت هم خيلي كلي هست و نياز به يه آموزش كلي داره كه تو يك 

 . پست نميگنجه بنابراين شرمنده بعضي دوستان باحال ميشم 

 رو توضيح ميدهم اول از CMOS Setupبعضي از گزينه هاي استاندارد 

ير همه گزينه روز وساعت هست كه از طريق سيستم عامل هم قابل تغي
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 بدون كيبورد PCاست بعدي كيبورد هست كه ميتونيد تنظيم كنيد كه 

باال بياد وگرنه اگه كيبورد نداشته باشيد يا خراب شده باشد كامپيوتر اول 

بعدي هم . كيبورد از شما ميخواهد و بعد اجازه باال آمدن ميدهد 

 هست كه براي مانيتورهاي VGAتنظيمات نمايشگر هست كه اصوال 

بعدي هم .  هم داره كه به كار ما نمياد EGA, CGA , MDAقديمي 

 ميباشد يا هر دو B و Aتنظيمات فالپي درايو هست كه شامل دو درايو 

 مال ماست كه ١,٤٤كه هر كدام پنج نوع متفاوت دلرند كه اصوال 

 استفاده PgDn و PgUpميتوانيد براي تغيير دادن آنها از گزينه هاي 

 EIDE بايد در بخش LS120 و Zip مدرن مثل فالپي درايوهاي. كنيد 

 . تنظيم شوند 

  BIOSتنظيمات 

اولي تنظيم كردن نحوه بوت شدن كامپيوتر از يكي از درايو هاي انتخابي 

هست كه براي نصب ويندوز براي اولين بار يا هر سيتم عاملي جدا مورد 
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 را  و بايد تنظيم كنيد كه سيستم اول فالپيboot sequenceنياز است 

بخواند و بعد هارد را يا بالعكس و گزينه هاي متفاوت ديگري كه بسته به 

دلخواه خودتان است البته توصيه ميكنم بعد از نصب بزاريد سيستم از 

 بياد باال چون با اين روش از حمله ويروس به بوت سكتور Cروي 

جلوگيري ميكنيدو بعد از اينكه خواستيد سيستم عامل نصب كنيد دوباره 

 . تغييرش بدهيد 

Power Management اين گزينه براي تنظيم كردن آن است كه چه 

 تعبيه شده مثال ميتوانيد تنظيم كنيد كه motherboardمقدار پاور براي 

CPU خاموش بشه بعد از اينكه كامپيوتر بعد از يك دقيقه فعاليت 

 motherboardنداشت اين اتفاق بيفتد البته اختيار اين گزينه بسته به 

 شماست و اينكه اين گزينه با سيستم عامل شما همكاري ميكند 

Password Protection ميتونيد تنظيم كنيد كه پسورد مورد نظر فقط 

 براي زدن پسوردهم همان صفحه system باشد يا روي كل setupروي 
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 .  گزينه ويژه وجوددارد setupاول 

 كه بروبچ نروند اين كار براي كامپيوتر مدارس خيلي الزم هست

دستكاري كنند اگه هم يه وقت رمز عبور فراموش شد باتري داخل 

كامپيوتر را در حالي كه كامپيوتر از برق كشيده شده و الكتريسيته ساكن 

شما خالي شده است از جايگاهش برداريد و دوباره بزاريد سر جاش اين 

. شود  پاك CMOSعمل باعث ميشود كه كليه اطالعات ذخيره شده در 

 .به عالوه رمز عبور 

 خوانده ROM از روي BIOSدر حال باال آمدن سيستم برنامه هاي 

ميشود بايوس سيستم در واقع يك روتين كوچولو هست كه قسمت هاي 

مختلف سيستم را شناسايي ميكند براي مثال كيبورد از طريق بايوس 

 هر حال شناسايي و بايوس ديتاهاي آنرا به سي پي يو منتقل ميكند به

 است كه سيستم عامل IBMبايوس يك معماري طراحي شده از سمت 

ها و برنامه هاي ديگر براي اتصال به قسمت هاي مختلف سخت افزاري 
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 فضا اشغال KB ٦٤ تقريبا BIOS. از روتين هاي بايوس استفاده ميكنند 

 روي ROMميكند به عالوه برنامه هاي نصب شده در چيپ 

motherboard .  

  ايجاد شده بود اين RAM مگابايت ١ هاي اصلي اولي فقط PCدر 

 استفاده ميكرد بنابراين هر hexadecimal يا همان hexحافظه از اعداد 

.  ميبود FFFFFh تا ٠٠٠٠٠hبايت آدرس خودش را دارد كه از 

-C0000بنابراين بخش مهم نرم افزار سيستم به اينصورت ميشد كه 

C8000 يت براي بايوس از كارت ويدوئو و  كيلو با٨٠٠-٧٦٨ يعني

F0000 - FFFFF كيلوبايت براي بايوس در ١٠٢٤-٩٦٠ براي 

motherboard اين محدوده درآداپتور ROM تعبيه شده است و 

مخصوص اين دو چيز است و آداپتورهاي ديگر براي روتين بايوس خود 

 اجازه استفاده از اين محدوده را ندارند 

بايوس وجوددارد آداپتورها سخت افزارهايي برروي آداپتورها كدهاي 
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 متصل ميشوند و در حين ارتباطات motherboardخارجي هستند كه با 

 وقتي سيستم در ROMو پيكربندي سيستم موثرند بنابراين آداپتور 

 هم با BIOS هست مورد استفاده است و برنامه هاي start-upحالت 

 ميروند تا براي RAM همگي در CMOSهم جمع ميشوند و ديتاهاي 

فايلهاي برنامه در ويندوز براي . سيستم عامل مورد استفاده قرار بگيرند 

 استفاده ميكنند بنابراين محدود ميشوند و براي BIOSمثال از روتين 

بعضي از برنامه هاي .  استفاده ميشود COMرفع مشكل از پورتهاي 

BIOS هاروي motherboardند و در  هاي پيشرفته قابل ارتقا هست

 را عوض motherboard مخصوص روي jumperبعضي موارد بايد 

كنيد و البته در بعضي هم نيازي به اينكار نيست براي آپديت كردن هم 

 . ميتوان از اينترنت عمل كرد 

ATX motherboards 

 نام دارد كه شامل مادربرد ATX ها Pcآخرين استاندارد الكترونيكي 
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 سانتيمتر هستند ٣٠,٥ در ١٩يكي متفاوت كه هاي جديدي هستند و با فيز

 درجه تغيير يافته براي بهتر جايگيري بخش هاي متفاوت كانكتورهاي ٩٠و 

I/O ازجمله COM1, COM2 و LPT, keyboard, mouse و USB 

 روي مادربرد هستند كه توسط اينتل ساخته شده اند اين مادربرد ها 

دت كمي خوب گسترش يافتند خيلي باهوش تر از قبلي ها هستند و در م

و تسهيالت ويژه اي به همراه دارند و نرم افزار بايوس توانايي چك 

كردن گرماي سي پي يو ولتاژ آن و فن هاي خنك كننده و غيره را دارد 

 اگر گرما بيش از حد بشود سيستم به طور خودكار خاموش ميشود 

 :پاسخ به سوال

دارند و نميدونند چگونه حامد جان پرسيده بودند كه كدهاي جاوا 

 استفاده كنند ؟

خوب بايد ببيني اين كد ها چي هست اول اگه مثال از اين چيزايي هست كه 

مياد دنبال موش يا اينكه مثله بارون از صفحه ميريزه زمين يا اينكه صفحه 
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status نمايشگر IE رو عوض ميكنه مهم نيست كجا بزاريشون ميري 

/ يعني ميبيني كجا نوشته HEADز تگ توي ويرايش قالب و بيرون ا

HEAD بعد از اين خط يا توي اين قسمت يعني بعد از BODY كپي 

 HTML ميكني اما اگه كدها مثال يه چيز ثابت هست بايد pasteميكني و 

 بلد باشي تا بفهمي كه كجاي قالبت قرارشون بدي مثال ساعت فلش 

 آموزش دادم هست ميتوني از نحوه قراردادن لينك در وبالگ كه

استفاده كني منتهي بعد از اينكه به انتهاي خط رسيدي به جاي نوشتن خط 

آموزش لينك گذاشتن رو از !  ميكني pasteلينك دادن كد خودت رو 

 . توي آرشيو بخونيد 

Blue_LOosifer آدرس سايت مجاني براي قراردادن عكس درش رو 

 ripwayه سايت ميخواد كه يك بار ديگه هم گفته بودم ميتونيد ب

 .مراجعه كنيد 

حسين جان هم پرسيده بودند براي حداكثر سرعت براي اتصال به 
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اينترنت براي اينكار نرم افزارهاي زيادي هست كه اين كاررو انجام 

ميدهند اما كال زياد به درد نميخورند و خيلي محسوس سرعت رو 

 زايش ميدهند ولي براي دانلود كردن واينجور چيزها اين برنامه رو از اف

p30worldبگير  . 

در مورد نديدن يادداشت هم احتماالت زياده اول اينكه بازسازي وبالگ 

 باشه كه بايد ISPن داره از رو در ستون دست راست بزن بعد اينكه امكا

 رو بزني يا اينكه يك عالمت ctrl + F5براي ديدن وبالگ دگمه هاي 

 .سوال بالفاصله بعد از اسم وبالگت بزاري و بعد اينتر رو بزني 

٧ 

 :فرآيند بوت

 بايد براي بوت شدن انجام دهد همانطور كه PCآخرين كاري كه يك 

 طوري start-upين برنامه بنابرا. گفتم خواندن سيستم عامل است 

اين .  بگردد Master Boot Recordتنظيم شده است كه به دنبال 



 

 26 

بخش در نزديكترين و سريعترين نقطه قابل پيداشدن تعبيه شده است 

 براي A و چه روي فالپي ديسك درايو Cچه روي هاردديسك مثل درايو 

ك گير ميده همينه كه سيستم وقتي مياد باال يا بوت ميشه به فالپي ديس

 ميگردد تا او را به boot-strap به دنبال فايل هاي MBRبنابراين 

 . فايلهاي راه انداز سيستم عامل راهنمايي كند 

 شما به دنبال سكتور بوت در فالپي PCكه البته به صورت پيش فرض 

درايو ميگردد و اين از همان داليلي است كه وقتي ديسكي غير از ديسك 

. ايو شما قرار ميگيرد سيستم شما را مطلع ميكند بوت در فالپي در

بنابراين اگر فالپي درياو خالي باشد سيستم به دنبال هاردديسك ميرود 

 از انجا boot-strapوقتي بوت سكتور پيدا شد يه برنامه سگمنت به نام 

 را به عهده ميگيرد PC كنترل boot-strapخوانده ميشود و از انجا اين 

ر اين نقطه به پايان و از اينجا به بعد يا داس يا ويندوز پس فرايند بوت د

 .يا لينوكس يا يونيكس يا هر سيستم عامل ديگري شروع به فعاليت ميكند 
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 : motherboardجريان ديتاها در

 را ميبينيد كه مغز كامپيوتر شما و باس هاست CPUروي مادر برد شما 

 را به CPUند آنها  ها نقش اعصاب مادربرد را بازي ميكنbusباس . 

 PCتمامي اجزا كامپيوتر وصل ميكنند به عبارتي باس ها بزرگراههاي 

شما هستند ميشه گفت سيمهايي هستند كه برروي برد به صورت 

گردشي مجتمع شده اند كه ديتاها را از اين طرف به ان طرف ميبرند 

 .حاال هر سيم ميتواند تنها يك بيت در هر لحظه از خود عبوردهد 

 

٨ 

جلسه قبل چي بود ؟ ... خوب ديگه از سياست دور بشيم و بريم سر درس 

 :اهان خوب عارضم خدمتتون اين جلسه داريم موضوع هاي زير را 

  مقدمه PC Busesباس هاي كامپيوتر 

 .باس سيستم جلوتر از مقدمه 
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  MHZ ٦٦باس هاي 

  .MHZ ١٠٠باس هاي 

به . ارسال و دريافت ميكند  busكامپيوتر ديتاهاي خود را از طريق باس 

 : دو نوع زير تقسيم ميكنيم 

  ميباشد RAM و CPUباس سيستم كه حاوي . ١

٢ .I/O باس ها كه ارتباط بين CPU و اجزاي ديگر كامپيوتر هستند . 

 يك باس مركزي است و در ضمن system busنكته مهم اينجاست كه 

جوري نيست اما بفرض گرچه واقعا اين.  نيز مرتبط است I/Oبه باس هاي 

 . كه اينجوري است 

I/O باسها ديتاها را منتقل ميكنند و تمامي وسايل و ديوايس هاي ورودي 

 مجموعه I/O متصل ميكند منظور از RAM و CPUخروجي را به 

اجزايي است كه ديتاهارا دريافت يا ميفرستند مثل كليه ديسك درايوها 

 ... مانيتور كيبورد و 
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 I/O دو تا سه تا تفاوت اساسي هست بين pentium در مجموعه جديد

 :باسها 

كم سرعتترين باس موجود در ‚ ساده ترين ‚  قديميترين ISAباس . ١

  ISA مودم منم به--جهان 

 .وصله 

 . سريعترين و پرسرعتترين و قويترين باس PCIباس . ٢

 .  را گرفته باشد ISAشايد جاي .  جديدترين باس USBباس . ٣

 چيه و AGP بعدا اگه عمري بود توضيح ميدم اينكه I/Oه باسهاي راجع ب

خصوصيات بااليي ها چي هست در اينجا ميخوام راجع به باس هاي بنيادي 

PC صحبت كنيم  

SYSTEM BUS  

 را دارد و شايد هم بافر حافظه CPU و RAMسيستم باس وظيفه اتصال 

L2-cache .  گر از اين باس باس هاي دي. به هر حال باس مركزي هست
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باس سيستم روي مادربرد است اصال طراحي شده . منشعب ميشوند 

تكنولوژي پردازشگر تعيين  . CPUاست براي مچ كردن خصوصيات 

در حال حاضر پيشرفت تكنولوژي زيادي . ميكند اهميت سيستم باس را 

باس سيستم . بر مادربردها به وجود ميايد تا سرعت ترافيك را باال ببرد 

 عتر سيستم الكترونيكي بهتري را ميخواهد سري

 دارد در CPUمتوجه ميشويد كه سرعت باس سيستم بستگي به سرعت 

 يا استفاده كنندگان از CPU 80486DX2-50ابتدا بعد از نسل چهارم 

doubled clock speeds كه به CPU يك كالك باالتر داخلي بر اساس 

 باس سيستم استفاده و كالك هاي بسامدي خارجي از. فركانس داد 

 :ميكنند از نصف بسامد داخليها استفاده ميكنند 

٦٦ MHz bus 

 ٦٠ يا ٦٦بعد از ان براي مدت زيادي سيستم هاي پنتيوم از باس هاي 

 . استفاده ميكردند 
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١٠٠ MHz bus 

گرچه صعود .  درست شد ١٩٩٨اين سرعت براي سيستم باس در سال 

 ٧ فشار و فشردگي روي سوكت  مگاهرتز كه بزرگترين١٠٠ به ٦٦از 

در مدلهاي پنتيوم دو هفتاد هشتاد درصد . سي پي يو و برد هاست 

.  استفاده ميكند L2 و L1 مدل است كه از دو كش SECترافيك در 

 ١٣٣ كه در پنتيوم سه با رم ٨١٥ ، ٨٢٠چيپ ست هاي اينتل از نوع 

MHZ مثل چيپست هاي گوناگون VIA معماري باس هاي .  است

Athlon AMD عوض شده است كه اصوال يك سيستم باس ديگه نيست 

 ها استفاده RAMاز اينرو چيپ ست هاي اتلون با انواع گوناگوني از . 

 .ميكنند 

 :باس هاي جديدتر 

 ها گفتيم سيستم باس ها در AMD Athlonتا اينجا در مورد 

س  كال از باRAMمادربردهاي جديد باز هم فراتر رفته اند مثال باس 



 

 32 

 CPUسيستم جدا شده است كه اين عمل باعث افزايش پهناي باند ميان 

 ٤٠٠ استفاده ميكند كه با سرعت Rambus ميشود و اينتل از RAMو 

MHZ كار ميكند مثل PC2100 RAM و DDRAM هم با سرعتي 

  استفاده ميكندMHZ ٣٣٣ و ٢٦٦ ، ٢٠٠حدود 

٩ 

در نظر  سيستم شما را به عنوان مغز كامپيوتر CPUاگر 

هارد ديسك سيستم شما به عنوان قلب . بگيريم 

 . كامپيوتر شما عمل خواهد كرد 

Hard Drive يك ديوايس براي ذخيره سازي اطالعات كه به سرعت با 

استفاده از مغناطيس برروي صفحه چرخان فلزي اثر ميگذارد هاردديسك 

وتر كامپيوتر يكي از اسرار اميزترين ديوايس هاي موجود در كامپي

كه اكثر مردم داخل انرا نميبينند چراكه با يك پوشش المينيومي . ميباشد 

هارد ديسك ها براي ذخيره سازي اطالعات زياد . پوشيده شده است 
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اين حافظه سال به سال بر ميزان فضاي ان افزوده ميشود . كاربرد دارند 

كه . شد  گيگا بايت در اين زمان ميبا١٢٠كه بزرگترين انها در حال حاضر 

هر چه . بازاي افزايش فضا اندازه فيزيكي هاردديسك تغييري نميكند 

سرعت چرخش درايو باالتر باشد شما هم زودتر به فايلها و اطالعات خود 

در ضمن در بازار قيمت هاردديسك ها بر . دسترسي خواهيد يافت 

اطالعات برروي . اساس فضاي انها بر حسب مگابايت تخمين زده ميشود 

ردديسك با استفاده از ميداني مغناطيسي ضبط ميشود تقريبا نحوه ها

ضبط شدن اطالعات در هاردديسك مانند نوادهاي معمولي هست كه 

مثال با يك ميدان مغناطيسي براي هر بيت مقدار صفر و براي ميدان 

 .  در نظر گرفته ميشود ١مغناطيسي معكوس قبلي براي ان بيت مقدار 

.  ميگويند platterفرد در درايو را يك پالتر هر هارديسك منحصر ب

 اينچي استفاده ٣,٥بعنوان نمونه براي يك هاردديسك از تعدادي پالتر 

. كه براي ذخيره اطالعات از هر دو طرف پالتر استفاده ميشود . ميشود 
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داخل درايو يك موتور چرخاننده تعبيه شده است كه پالتر هارا در 

 .  دور در دقيقه ميچرخاند ١٥٠٠٠ تا ٤٥٠٠سرعتي حدود 

 براي ذخيره اطالعات استفاده headهاردديسك ها از ديوايسي به نام 

 را headميكنند و ديتاها را از سطح هر پالتر ميخوانند درايو موقعيت 

بگونه اي تنظيم ميكند كه ميتوانيد مثل يك ارنج قابل حركت تصور كنيد 

 ٥ مثال براي هاردديسكي كه كه در باالي هر پالتر قرار ميگيرند براي

 مثال وظيفه headديگر المنتهاي .  تعبيه شده است head ١٠پالتر دارد 

خواند اطالعات را دارند كه مثال با دريافت يك موج مغناطيسي ضعيف 

 . قادر به خواندن ميشوند 

درايوها براي ضبط داده ها از دواير متحدالمركزي استفاده ميكنند كه 

trackكه هر ترك به سگمنتهاي كوچكتري به نام . يشوند  ناميده م

sector تقسيم ميشوند كه هر گاه سيستم عامل به فايلي نياز داشته باشد 
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 ...يك درخواست به درايو ميفرستد تا داده درخواستي را بازيابي كند 

 .ادامه دارد 

 :ادامه مبحث هاردديسك رو مينويسم 

هارددرايو ميفرستد كه انها را ضبط وقتي كه سيستم عامل ديتاها را به 

درايو ابتدا ديتاها را پردازش ميكند كه اين پردازش با استفاده از . كند 

فرمولهاي پيچيده رياضي انجام ميشود كه باعث ميشه بيتهاي مورد نياز 

ان بيتهايي كه باعث هدر رفتن فضا . را تخمين بزند و اينجور كارها 

 بازيابي ميشوند بيتهاي اضافي باعث ميشند بعدا وقتيكه ديتاها: ميشوند 

كه پيدا كنند و صحيح كنند اشتباهات و خطاهايي كه به صورت راندوم 

 . بدليل اختالف سطح مغناطيسي درايو ها 

اين مدت كه . سپس درايو هد هاي خودش را به ترك مربوطه ميرساند 

ز قرار  بعد اseek timeباعث ميشه هد انتقال مكان كنه رو بهش ميگن 

گيري در ترك مناسب درايو صبر ميكند كه پالتر به گردش براي سكتور 
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كه به اين مدت هم كه طول . خواسته شده بپردازد البته توسط هد 

 پس درايوي سريعتر است كه اين زمانها latencyميكشه بهش ميگن 

 . برايش كم باشه 

ي سكتور بعد ازينكه درايو توسط اتصاالت الكتريكي به اينكه هد رو

درايو پالسهاي . مشخص شده براي نوشتن قرار گرفته است پي برد 

كه اين پالسها موجب ايجاد ميدان مغناطيسي . الكتريكي به هد ميفرستد 

براي ضبط و نوشتن تقريبا اين . ميشوند كه بر روي پالتر تاثير ميگذارند 

 . عملها يكي هست 

Interfaceچيست ؟  

Interfaceعنوان مديريت تبادل ديتا بين كامپيوتر و  هارد درايو به 

 در پي سي Interfaceكه اصوال شما با يك نوع . هارددرايو عمل ميكند 

 Advanced Technologyهاي معمولي سرو كار داريد كه 

Attachment مخفف ATAو يا با IDE هارددرايو ها .  سرو كار داريد
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 و Ultra ATA, Ultra DMAيي كه از اين نوع استفاده ميكنند به انواع 

 كه اينترفيس بعدي هم هست كه از لحاظ رقابت با اينها فاصله EIDEيا 

 نام دارد كه اصوال در اكثر سرور ها استفاده SCSIزيادي داره كه 

 .ميشود و ماشينهاي اپل كگينتاش قديمي ديده ميشوند 

ATA ٨,٣ هاي اصل از حداكثر سرهت تبادلMB در ثانيه استفاده 

 هم كه ورژن باالتري هست دو برابر وقدار فوق يعني ATA-2 . ميكنند

١٦,٦MB با اين وجود انترفيس هاي غير رسمي .  در ثانيه ساپورت ميكنه

Ultra DMA-33 و Ultra DMA-66 هم عموما هارد درياو ها ازشون 

 .  در ثانيه حمايت ميكنند ٦٦MB و ٣٣MBحمايت ميكنند از سرعت 

 درايو را كه Barracuda ATA IIIكرده است كه   اعالم Seagateالبته 

 هست SCSI اينترفيس و كلي چيز ميز و تركيب Ultra ATA-100با 

 .  سرور ها بده بيرون RAIDرو براي 

 


