


Computer Driving Licence))گواهینامه بین المللی  ایامویو     international  ییا
 ICDLگواهینامه پایه ای اار با اامویو   است اه  وسی  مسسهیه  ICDLهمان

.صادر م  شود
این دوره در حال حاضر در ایران یکی از دوره های پر مخاطب  و ازاامبی مبی دا،بز ر زیبرا م باهه  پایب         
. کامپهوتر از جمل  کار دار نرم افباار هبای یفبه  ر اینترنبو و وینبزوز و مبوارد دیدبر را در دبر مبی  هبرد          

icdlامل دو دوره اسو،.

ICDLچیست؟



زه اسبو و مبی   ما،هنی اسو قادل درنام  ریای ک  از ترکه  اجاای ازکترونهکی و ازکترومکانهکی تشکهل ،ب (: Computer)رایانه
هج  توانز پ  از دریافو ورودی ها ر در اساس دنباز  ای ازدستور ازعمل های مشخص ر پردازش های خاصی را انجام داده و سپ  نت

.را ذخهره نموده و یا د  خروجی د رستز 

رایانه ، داده ، پردازش ، اطالعاتمفاهیم

داده » به مجموعه ای از ورودی ها اه پیش از پ دازش و به عنوان ورودی در اختیار داریی    (: Data) داده
.گفته م  شود ؛ مثال نم ه های موجود در اارنامه ی یک دانش آموز داده ههتند « 

پس از ه  پ دازش خاص روی داده ها   داده ها به اطالعات  بدیل می  شیوند ؛   (: (Informationاطالعات 
ه دست نیهتند   بلکه اطالعا   ههتند اه از داده های خام ب« داده » مثال معدل و ر به ی دانش آموز دیگ  

.آمده اند 

بیه  . به مجموعه عملیا   اه ب  روی داده ها صورت م  گی د   پ دازش گفته می  شیود   (:(Processپ دازش 
مثال م  ب سازی داده ها   جهتجو در بین آنها و یا محاسبات انجام گ فتیه بی  روی داده هیا   انیوا      عنوان

.پ دازش ب  روی داده ها ههتند 



software،Hardware  ،ITمفاهیم

➢Software(ن م افزار:) مجموع ای از دستورازعمل های دقهق و مرحل  د  مرحل  ک  هزف خاصی را
.دنبال می کنز
.مزیریو سهست  را در عهزه دارد: سیهت  :      انوا  ن م افزار

.درنام  های مورد است اده کاردر: اارب دی

➢Hardware(سخت افزار:)  اجاای فهایکی رایان

ص ح  نمایش ر ص ح  کلهز ر ماوس و اجاای داخل رایانب  ملبل حاف ب  ر پرداز،بدر ر    :ماننز
mother board                       

➢IT :   ادباار  فناوری اطالعات د  معنی و م هوم دسهار ساده یعنی عل  است اده از یک سری ادباار کب  ایبن
همان پردازشر ندهزاریر جمع یوریر ذخهرهر توزیعر انتقالر امنهو اسو ک  در روی اطالعات اعمال می

.،ود

1/1:ص ح 



انواع رایانه از لحاظ قدرت پردازش



رایانه بزرگ و ابر رایانه ها



انواع ریز رایانه



رایانه قابل حمل



رایانه قابل حمل



رایانه های پیوندیورایانه های دیجیتال یانه های آنالوگرا

ی وارد می ،ونز ر اغل  از محهط هبای فهایکبی  رفتب  مب    رایانه های آنالوگداده هایی ک  د  عنوان ورودی د ➢
ود ر ملال ر رایان  ای ک  درای سنجش مهاان یزود ی هبوا دب  کبار مبی ر    . کمهو های پهوست  ای هستنز ،ونز و

ر رایانب   د. داده ها را د  صورت ینازوگ دریافو می کنز و ین را د  اطالعات قادل است اده ی رایان  تبزیل می کنز 
.های ینازوگ ر وسایل و تجههااتی وجود دارد ک  درای انزازه  هری کمهو های فهایکی د  کار می رود 

ی ر از بای د  عبارت. دا داده هایی کار می کننز ک  از رق  های ص ر و یک تشکهل ،زه انز رایانه های دیجیتال➢
جهتبال  اکلر رایان  هایی ک  امروزه وجود دارنز ر از نبوع دی . زدان این نوع رایان  ها از ص ر و یک تشکهل ،زه اسو 

.این رایان  ها ر نسبو د  رایان  های ینازوگ از دقو داالیی درخودارنز . هستنز 

نبازوگ  معموال ورودی این نوع رایان  هبا ی . ر ترکهبی از رایان  های ینازوگ و دیجهتال هستنز رایانه های پیوندی➢
. تنز رایان  هایی ک  امروزه درای هوا،ناسی د  کار می رونز ر از این نوع هس. خروجی ینها از نوع دیجهتال اسو و

این رایان  ها داده ها را د  صورت ینازوگ از حسدرها مبی  هرنبز و پب  از تببزیل ینهبا دب  اطالعبات دیجهتبال ر        
.خروجی را د  صورت دیجهتال نمایش می دهنز 

انواع رایانه بر اساس نحوه ی دریافت و پردازش داده



سیستم اطالعاتی



اجزای سیستم اطالعاتی



انسان



رویه



داده



.بیت یک بایت م  گویند8اوچکت ین واحد حافظه بیت نام دارد به ه  

واحد ذخیره سازی داده



سخت افزار و نرم افزاز



ارتباطات و تبادل اطالعات



تبادل الکترونیکی اطالعات



ضرورت ارتباطات و تبادل اطالعات



ملزومات ارتباطات



مودم



کانال های ارتباطی



کانال های ارتباطی



عوامل موثر در انتقال اطالعات



پهنای باند و شیوه انتقال داده



انتقال سریال و موازی



جهت انتقال داده



پروتکل



شبکه رایانه ای



اجزای اصلی شبکه رایانه ای



انواع شبکه رایانه ای



(( Input Unitواحز ورودی  ➢
(Output Unit) واحز خروجی ➢
((Memory Unitواحز حاف    ➢
(( CPUواحز پردازش مرکای  ➢

واحد اصلی رایانه

واحد حافظه

واحد ورودیواحد خروجی

واحد کنترل

واحد محاسبه و منطق



(قسمت اساسی سخت افزار)واحد سیستم



ن اجاا هر کزام از ای. کامپهوتر ها از اجاای مختل ی تشکهل ،زه انز ک  هر دخش کارایی خاص خود را دارد
. شبود یک وظه   مشخص ،زه دارد ک  ا ر یکی از ین ها از کبار ده تبز حرکبو کبل سهسبت  متوقب  مه      

.دانستن کارایی اجاای مه  کامپهوتر درای هر کاردری ضروری اسو

قطعات اصلی رایانه



مادر درد یک ص ح  دارگ اسو ک  روی ین اسالت هایی جهو قرار دادن اجاای مختل  : مادرب د➢
وی د  مادردورد هر قطع  ای ک  از داخل یا دهرون د  کامپهوتر متصل کنهزر د  نح. کامپهوتر تعبه  ،زه

.متصل اسو

قطعات اصلی رایانه



➢: CPUپهوتر وظه   سی پی یو پردازش اطالعات ورودی و خروجی کبام . سی پی یو مغا کامپهوتر اسو
.،ودهر اطالعاتی ک  ،ما د  کامپهوتر می دههز در ادتزار جهو پردازش وارد سی پی یو می. مهبا،ز

قطعات اصلی رایانه



➢: CPU  می دا،زواحد انت ل و واحد محاسبه و منطق ریاپردازنزه دارای دو قسمو اصلی.

کنتبرل ورودی از طریبق واحبز    .وظه   کنترل و هماهندی دهن قسمو هبای مختلب   ( : Cu)واحد انت ل
ورودیر ذخهره ین در حاف  ر انتقال اطالعات از حاف   د  واحز محاسب  و منطبق و درعک ررمبا  شبایی   

دستورازعمل ها و ارسال اطالعات د  خروجی

جمع ر ضبر  ر ت ریبق و تقسبه  را انجبام مبی      : عملهات محاسباتی ماننز : ( Alu)واحد حهاب و منطق
.را انجام می دهز( مقایس  دو داده)همچنهن عملهات منطقی.دهز

قطعات اصلی رایانه



➢: CPU

قطعات اصلی رایانه
س عت ریز پ دازنده



قطعات اصلی رایانه

حافظه اصل 

RAM



➢RAM

ما دهشتر هرچ  سرعو رم داالتر دا،ز سرعو کارکرد سهست  ،. وظه   اصلی رم ها جادجایی اطالعات اسو
.خواهز دود

قطعات اصلی رایانه



قطعات اصلی رایانه

ROM



قطعات اصلی رایانه

CMOS



➢Sound Card

ک فایل هر زمان ک  ،ما ی. کارت صزا وظه   تبزیل و انتقال فایل های صوتی د  پخش کننزه صزا را دارد
  کارت سپ. صوتی پخش می کنهز سی پی یو اطالعات را از ،ما دریافو مهکنز و د  کارت صزا می دهز

.صزا ین را د  اسپهکر مه رستز و فایل صوتی پخش می ،ود

قطعات اصلی رایانه



➢Graphic Card

وارد این قطع  تمامی اطالعات قادل مشاهزه. کارت  رافهک دستداه متصل کننزه مانهتور د  کامپهوتر اسو
.می ،ونز و دعز از ین د  مانهتور ،ما انتقال مهادنز

قطعات اصلی رایانه



قطعات اصلی رایانه

گذرگاه و درگاه

گذرگاه



قطعات اصلی رایانه

درگاه



➢Power

زه د  درق پاور ها درق را از کادل متصل ،. وظه   درق رسانی د  اجاای مختل  کامپهوتر د  عهزه پاور اسو
.،هری دریافو می کننز و در سهست  ،ما پخش می کننز

قطعات اصلی رایانه



➢Hard

هر فایلی ک  ،ما ذخهره می کنهز در هارد دست  دنزی می ،ود و. محل ذخهره اطالعات ،ما هارد اسو
.،ما در یینزه می توانهز مجزدا د  ین دسترسی دا،ت  دا،هز

قطعات اصلی رایانه



وسایل ورودی و خروجی



:( Input Unit)یا واحد ورودی  (Input Devices)دستگاه های  وروردی ➢
در واقع داده هبا از طریبق واحبز ورودی وارد    . این دستداه ها وظه   ورود داده ها د  کامپهوتر را در عهزه دارنز

فرستاده ،ونز ( (CPUاین داده ها ممکن اسو درای پردازش د  واحز پردازش مرکای . حاف    اصلی می ،ونز
.و یا درای پردازش های یتی در حاف   جانبی ذخهره   ردنز

قطعات اصلی رایانه



 Output Unit):)یا واحد خ وج  Output Devices))دستگاه های خ وج ➢

  این اطالعات د. را د  دهرون از کامپهوتر در عهزه دارنز( داده های پردازش ،زه)وظه   اعالم اطالعات 
  ،کل صوتی ر د(د  وسهل  ص ح  نمایشر چاپدر)،کل های  ونا ون اعالم می ،ونز؛ ملال د  ،کل تصویری 

.... .و ( حرکو ردات) ر د  ،کل عملی (د  وسهل  دلنز و)

قطعات اصلی رایانه



حافظه جانبی



دیسک مغناطیسی



دیسکت نرم



دیسکت سخت



دیسک نوری



و حافظه فلشنوریانواع دیسک 



نرم افزارهای سیستم



نرم افزارهای کاربردی



شبکه جهانی اینترنت



شبکه جهانی اینترنت



سرویس های اینترنت



DNS



انواع محدوده



دستیابی از راه دور



FTP



تار گستر جهان وب



شبکه اجتماعی و مرورگر



صفحه آغازین سایت



آدرس صفحات وب



جستجو در وب



سازمانیشبکه



اکسترانت



حفاظت از شبکه های سازمانی


