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مبانی رایانه
بابک توکلی فــرد اهـري

1395زمستان 

شناخت رایانه هاي امروزي
گوشی هاي هوشمند•
)همه در یک(و آلینوان ) لپ تاپ(، رایانه هاي همراه )تبلت(رایانه هاي لوحی •
...)ساعت هوشمند، گوگل گالس (رایانه هاي پوشیدنی •
رایانش ابري•
)کالن داده ها(داده هاي عظیم •
اینترنت اشیا•
خودروهاي هوشمند و ربات ها•
سرورها و تجهیزات ذخیره سازي انبوه•

2

گوشی هاي هوشمند

شبکه هاي اجتماعی•
...)تلگرام، ایمو، واتس اپ(پیامرسان ها •
)نقشه هاي برخط(مسیریابی و موقعیت جغرافیایی •
)هزاران کاربرد(اپ هاي کاربردي •
رسانه هاي برخط•
انجام امور بانکی و شهروندي•
تهیه و به اشتراك گذاشتن محتوي•

3

رایانه هاي همراه و لوحی

و آلین وان MINI PCبا  PCجایگزینی رایانه هاي •
نرم افزارهاي کاربردي•
موسیقی فیلم رسانه•
)رسانه ها و شبکه هاي اجتماعی(ارتباط و تماس •
انجام امور شهروندي و دولت الکتـرونیک•
بازي و سرگرمی•
خرید برخط و تجارت الکترونیک•
اداري)  خودکـارسـازي(اتوماسیون •
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رایانه هاي پوشیدنی

حفظ و پایش سالمت•
برنامه ریزي کارهاي شخصی•
ارتباط با موتور جستجو•
زندگی هوشمندانه•
مسیریابی و راه گزینی•

5

رایانش ابري

شبکه اي از رایانه متصل و پراکنده•
سهولت و قابلیت اطمینان•
کاهش چشمگیر هزینه ها•
)رشد و کاهش با سرعت(چابکی •
مقیاس پذیري•
تنوع خدمات و محصوالت•

6

)کالن داده ها(داده هاي عظیم 

پردازش و نگهداري حجم بسیار زیاد•
کشف قوانین و روندها•
داده کاوي و مدیریت دانش•
هوشمندي کسب و کار•

7

اینترنت اشیا

اتصال همه اشیا به اینترنت•
مدیریت هوشمند انرژي•
ایمنی و بهداشت و سالمت•
مدیریت شهري•
مدیریت حمل و نقل•
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)خودران(خودروهاي هوشمند 

GPSرادار، لیدار بینایی ماشین •
)در حال تکمیل(ایمنی باالتر •
مسیریابی بهینه و مدیریت انرژي•

9

)خودران(خودروهاي هوشمند 

10

ربات ها

انجام کارهاي سخت و تکراري•
افزایش دقت و سرعت•
ایمنی محیط کار•
هوش مصنوعی•
بینایی ماشین•

11

ربات ها

BMW plant in Leipzig, Germany: Spot welding of BMW 3 series 
car bodies with KUKA industrial robots 12



1/21/2017

4

سرورها و تجهیزات ذخیره سازي انبوه اطالعات

High Endسرورهاي •
مراکز داده•
مجازي سازي•
تجهیزات ذخیره سازي اطالعات•
قابلیت اطمینان و تحمل پذیري خطا•
سرعت و پهناي باند باال•
افزونگی و مقیاس پذیري•

13

نمونه از سرورهاي مورد استفاده در مراکز داده

14

مشخصات سرور

15

1PBنمونه از تجهیزات ذخیره سازي داده 
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نمونه اي از مادربرد
ASUS ROG MAXIMUS VIII EXTREME

64GB RAMحداکثر 

17

نمونه اي از پردازنده
Intel Core i7 6700K

بیتی 64پردازنده •
8تعداد رشته  4تعداد هسته •
میلیارد  1.3تعداد ترانزیستور •
وات 91توان •

18

RAMنمونه اي از حافظه 

ADATA XPG V2 DDR3 2800MHz CL12 Dual Channel Desktop

19

نمونه اي از حافظه هارددیسک
Western Digital Gold WD8002FRYZ Internal Hard Drive - 8TB

20



1/21/2017

6

ابر رایانه ها

21

ابر رایانه ها

22

ابر رایانه ها

23

اصول کلی پردازش در رایانه
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اصول کلی پردازش در رایانه

25

نمایش اعداد در مبناي دو

• (23) = 10111
• 2’s Complement  (-23) = 101001
• Hexadecimal: (123)=0x7B

26

الگوریتم

حل یک مساله بصورت گام به گام•
تصمیم گیري•
تکرار و شمارش•
تعریف دقیق هر گام•
ورودي و خروجی•

27

الگوریتم یافتن کوچکترین عنصر یک لیست 
شروع•
قرار بده 2شمارنده را مساوي •
قرار بده minفرض کن عنصر اول کوچکترین است آن را در متغیر •
}تکرار{•
اگر شماره بزرگتر از طول لیست برو به نمایش•
به سراغ عنصر با اندیس شمارنده برو •
را مساوي عنصر قرار بده minاست اگر بلی مقدار  minآیا این عنصر کوچکتر از •
شمارنده را یک واحد افزایش بده•
برو به تکرار•
}نمایش{•
•min را در خروجی نمایش بده
پایان•
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pseudo codeشبه کد 

29

Matlab

عملیات آرایه و ماتریس•
حلقه ها و شرط ها•
توابع کاربر–توابع درونی •
رسم نمودار•
محاسبات کاربردي•
پردازش سیگنال و تصویر•
کاربردهاي مهندسی•

30


