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  DVDلوح فشرده

 DVD کلمات از Digital Versatile Disc ، است شده اقتباس  
  7/4بر بالغ اطالعاتی وان تمی DVD درایوهای از استفاده با

  "تقریبا فوق، اطالعات .نمود ذخیره دیسک یک روی بر را گیگابایت
  دیسکهای CD-R یک روی بر توان می که است ئی داده برابر هفت

  قابلیت با هائی دیسک  CD-RW یا و مرتبه یک نوشتن قابلیت با
  رایتر نظیر ، DVDدرایوهای .نمود ذخیره مرتبه چندین نوشتن
  دیسک و مرتبه یک نوشتن قابلیت با هائی دیسک از استفاده امکان
   .نمایند می فراهم را مرتبه چندین نوشتن قابلیت با هائی
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Cd-rom  یاdvd rom 



 دستگاههای خروجی

  حافظه از را شده پردازش اطالعات که دستگاههایی مجموعه به•
  نمایند، می منتقل کنندگان استفاده به فهم قابل صورت به

  این از برخی که .شود می اطالق خروجی دستگاههای
 : از عبارتند دستگاهها

 نمایش صفحه یا مانیتور•
 چاپگر•
 رسام یا پالتر•
 بلندگو•

 اطالعات نمایش پروژکتور•
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 صفحه نمایش
Cathode Ray Tube - (CRT)المپ اشعه كاتدی 

  به الکترونیکی تفنگ توسط شکل قیفی المپ از کاتدی اشعه• 
  نقاط صورت به  پرتوها این .می شود پرتاب نمایش صفحه سطح
  بر نوشته ها یا و تصاویر و  ظاهر نمایش صفحه روی بر نورانی

 .می شوند داده نمایش مانیتور صفحه روی
  تشکیل پیکسل نام به تصویری سلول تعدادی از نمایش صفحه•

 است شده
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Screen saver 

یکی از مشکالتی که در مانیتورها وجود دارد این است که اگر بهه وهورث بهابتی    •
بهرای یه    )اشعه تفنگ الکترونی به ماده فسفری وفحه نمایش برخهورد نمایه    

این امر باعث می شود که ماده فسهفری خاوهیت خهود را از    ( م ث زمان طوالنی
 .  دست ب ه  یا به عبارث دیگر این امر باعث از بین رفتن غشاء فسفری می شود

 

 screen serverبرای جلوگیری از این امر برای وفحه نمایش یه  سهری     •
هایی در نظر می گیرن  که باعث می شود اشعه تفنگ الکترونی بصهورث بابهت و   

 .برای م ث زمان طوالنی به ی  نقطه از وفحه تابی ه نشود

 



 رنگی CRTمانيتورهای 

در مانیتورهای رنگی به جای ی  تفنگ الکترونی از سه تفنگ الکترونهی اسهتفاده    
می شود که هر ک ام از این تفنگ ها وظیفه ایجاد یکی از سه رنگ سبز، قرمهز،  

 .آبی را بر روی سطح مانیتور دارن 



 رنگی وماسک سایه CRTروش كار 



Delta Electron Gun Arrangement 



Cathode Ray Tube (CRT) 



   صفحه نمایش
  LCD ( Liquid Crystal Display )  نمايشگر كريستال مايع

  کریستال از صفحات بین ما و شده تشکیل موازی صفحه دو از• 
  معرض در یا برق جریان عبور اثر در هک .می شود استفاده مایع

  روی بر اطالعات نمایش موجب و می دهد وضعیت تغییر انرژی
 .می شود آن صفحه

13 



 (مانیتور)پورت صفحه نمايش 

 پین

 کارت گرافیک وصل می شودبه ( پورت )کابل این 



 انواع چاپگرها

 چاپگر

 چاپگرها ضربه ای

 چاپگر زنجیره ای

 چاپگرهای استوانه ای

 چاپگرهای چرخه ای

چاپگرهای غیر 
 ضربه ای

 چاپگر جوهر افشان

 چاپگر لیزری

 چاپگر حرارتی
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(ضربه ای) چاپگرهای ماتریس نقطه ای  

  روی بر گرافیکی یا نوشتاری به صورت خروجی کردن چاپ برای• 
  میباشن  چاپ ه  ی  دارای پرینترها این که می شود استفاده کاغذ
 از هرک ام و است گرفته قرار سوزن 24 تا 7 بین ها آن روی بر که
   .شون  تحری  ج اگانه وورث به توانن  می آنها

  به چاپگر هد زدن ضربه اثر در اطالعات چاپگرها نوع این در•
 تولید کاغذ به آن برخورد و (جوهر به آغشته نوار) ریبون
 .میشود
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  چاپگرهای جوهر افشان

  چاپگرها نوع این .می شود استفاده خروجی کردن چاپ برای•
  از مختلف رنگ های در جوهر تراوش با که است هد یک دارای
  قرار (کارتریج) جوهر مخازن روی که ریز بسیار های روزنه
 .نماید می ایجاد کاغذ روی را مختلف اشکال دارند،
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 چاپگرهای ليزری
  استفاده فتوکپی دستگاه های با مشابه تکنولوژیی از چاپ برای•

 .دارند افشان جوهر نوع به نسبت باالتری کیفیت و می کند
  از استفاده با ها نوشته یا تصاویر گیری شکل چاپگرها نوع این در•

 .پذیرد می صورت الکترواستاتیک فرآیند

  سنجیده (DPI) اینچ در نقطه واحد با چاپگرها در چاپ کیفیت•
 .شود می
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این پرینترها ی  منبع نیرو وجود دارد که اشعه آن به طرف ی  آینه که می توان  در 
بع  از برخورد اشعه با آینه این اشعه بهه طهرف یه  اسهتوانه     . بچرخ  ارسال می شود

برخورد این اشعه با درام سهب  مهی گهردد کهه مقه اری بهار       . ه ایت می شود( درام)
الکتریکی بر روی درام جمع شود که نوع این بار به جنس اشعه و جنس درام بستگی 

بع  از اینکه نصف درام تحری  ش  کاغذ به داخل پرینتر کشی ه می شهود و در  . دارد
هنگام حرکت درام، بخش باردار آن از مقابل ی  محفظه پودردار به نهام تهونر عبهور    
می کن  و پودر داخل تونر به محل باردار درام می چسب  سپس کاغهذ از مقابهل درام   
عبور کرده و به دلیل اینکه بارِ آن منفی تر از بارِ درام می باش  پودر به کاغهذ منتقهل   

 .می شود

 

 پرينترهاي ليزري 



  نمونه هایی از چاپگر ليزری   
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 کاغذ ی  توان  می ه  این که باشن  می حرارتی ه  ی  دارای پرینترها این
 و گرفته قرار چاپ کاغذ مقابل در رنگی کاغذ این .نمای  گرم را دار موم رنگی
 این در و بین  می حرارث چاپ ه  توسط شود زده رنگ بای  که هایی محل
 مورد رنگ آوردن ب ست برای حاال .شود می منتقل اولی کاغذ به رنگ شرایط
 تکرار بار ی  ای فیروزه و بنفش زرد، های رنگ از ی  هر برای عملیاث این نظر
  .شود می

 (Thermal Transfer Printer)پرينترهاي حرارتي 



 ( پالتر) رسام

  نمودارهای نقشه، رسم برای که خروجی دستگاه های از یکی
  رسام می گیرد قرار استفاده مورد خطی اشکال و طرح ها بزرگ،

  ای استوانه قلمی تخت، قلمی رسام نوع سه دارای که .می باشد
 .باشد می لیزری رسام و
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 نمونه هایی از پالتر   
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ی  قلم نیز بر روی این . این پالترها ی  بازو می توان  در طول کاغذ حرکت کن در •
ترکی  حرکهت بهازو و قلهم بهر     . بازو قرارگرفته است که می توان  روی آن جابجا شود
  .روی کاغذ می توان  تمام فضای وفحه را دربرگیرد

 بازوي ثابت

 مداد

 بازوي متحرك

Flatbed Plotter  
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 آنرا است ممکن چاپ، نیازِ براساس و پیچی ه درام ی  دور به را کاغذ پالتر این
  .نمای  جمع یا و باز بار چن ین

  در توان  می که گرفته قرار درام مقابل در بابت بازوی ی  روی بر نیز قلم ی  •
   .نمای  حرکت کاغذ عرض

 .نمای  دهی آدرس توان  می را وفحه تمام قلم، و درام حرکت ترکی  •

Drum Plotter  



 بلندگو

  کامپیوتر از صداها سایر یا و موسیقی پخش برای بلندگو، از• 
 .می شود استفاده
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 پروژكتور نمایش اطالعات

  پرده روی بر اطالعات عمومی نمایش برای دستگاه این از• 
 .باشد می آموزشی کمک وسیله یک بیشتر و شود می استفاده

  استفاده بیشتر سمینارها و درس کالسهای در وسیله این از•
 .میگردد
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 سخت افزارهای ارتباطی

 کارت صدا کارت گرافیک فکس مودم کارت شبکه
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 كارت صدا

 سبز رنگ استفیش اسپیکر یا بلند گو را به پورتی وصل می کنید که 

 فيش بلند گو



 كارت گرافيکی

  و گردد می نصب Case درون که است افزاری سخت ای قطعه•
 .دارد عهده بر را مانیتور برای تصویری سیگنال تولید وظیفه

  .باشد می موجود هم آن On board نوع البته•
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مودمفکس   

  از را کامپیوتر دو بین ارتباط است قادر که است وسیله مودم•
 .سازد برقرار تلفن خط طریق

 بالعکس و آنالوگ به دیجیتال سیگنال تبدیل امکان دستگاه این•
 .نماید می فراهم را
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 كارت شبکه

  صورت به کامپیوتر چند بین ارتباط برقراری برای کارت این از•
 .گردد می استفاده داخلی شبکه
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 طريقه وصل كابل شبکه به كارت شبکه



 مادربورد  

  قطعات تمام که است الکترونیکی کارتی بورد، مادر یا اصلی برد•
  آن روی بر ... و CPU ، Ram، ROM مانند کامپیوتر دیگر
  طریق از دیگر خروجی و ورودی دستگاههای و شوند می نصب
 .گردند می متصل آن به پورت یا درگاه
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 درگاه یا پورت 
 گیری قرار محل عموماً و باشد می کامپیوتر به جانبی وسایل اتصال محل درگاهها•

 .باشد می کیس پشت در آنها
 دارای بنابراین کند می منتقل کانال یک از هم سر پشت را اطالعات سری درگاه•

 , Com1) .است ثانیه در بایت کیلو 300 حداکثر یا 115 حدود کمی سرعت

Com2) 
 و می کند منتقل را هم با و موازی صورت به را بیت 8 مرتبه هر در موازی درگاه•

 می داده نشان LPT1 , LPT2 عالئم با و است ثانیه در مگابایت 2 تا سرعتی دارای
 .شود

  باالیی سرعت دارای و درگاههاست جدیدترین USB المللی بین سریال درگاه•
 انتقال خود 3 ورژن در را ثانیه در گیگابایت 4 حدود تا است قادر درگاه این .می باشد

 .دهد
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Universal Serial Bus 



 پورت صفحه کلید
 پورت موس

 پورت موازی

 USBپورت 

 پورت صدا 

 بلند گو



  با که سریال درگاه دو اصلی برد روی بر :(Serial) سریال•
COM1 و COM2 جهت که دارد قرار شوند می داده نمایش  

  استفاده ماوس و (اکسترنال نوع از ) مودم نظیر وسایلی ارتباط
  .هستند پین 9 داری و شوند می



  با که موازی درگاه دو اصلی برد روی بر (Parallel) موازی پورت
LPT1 و LPT2 ارتباط جهت بیشتر که دارد قرار می شوند داده نمایش 

 .می شوند استفاده کامپیوتر با چاپگر



  اتصال نوع این : Universal Serial BUS(USB) پورت•
  های دوربین یا و اسکنر مانند دستگاههای اتصال برای نیز

  دیگر درگاههای به نسبت و شود می استفاده دیجیتالی
   دارد باالتری سرعت کامپیوتر
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 (USB)هاب •



 بلندگوپورت مربوط به 

(speaker ) و یا هد فون
 میکروفون

 قطعات برای راحتی کار کاربر در جلوی کیس قرار می گیرد( پورت یا درگاه)گاهی فیش 

 usbپورت 
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  powerدكمه 

 برای روشن شدن كامپیوتر

 reset  دكمه

case 



 resetدكمه 

  سیستم و کرده قطع لحظه یک برای را کامپیوتر برق دکمه این•
 شود می روشن (boot) دوباره

 
  هنگ یا شود قفل سیستم که شود می استفاده زمانی معموال•

 .نماید
 
  کار ماوس کلید صفحه که این یعنی :(کردن هنگ) کردن قفل•

  ما های کار مورد در را العملی عکس هیچ کامپیوتر و کنند نمی
  به تا کرده reset  را کامپیوتر زمان این در دهد نمی انجام
 گردد بر عادی حالت



 

 داردولت را درکامپیوتر بر عهده 12و  5ولت شهری را به  220کار تقسیم جریان برق 





  میخواهیم هنگامیکه
  روشن را کامپیوتر

 باید دکمه این کنیم
 باشد 1 روی بر
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 با تشکر از توجه شما


