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 رسـاند  مـی  استحضـارتان  بـه  انتشارات، این های كتاب به شما اعتماد به نهادن ارج و قدردانی ضمن نوآور نشر
 تمامی كتاب، نشر و سازی آماده مختلف های كارگروه و مترجمان و مؤلّفان از اعم انتشارات، این همكاران كه

 اند كرده تالش و اند بسته كار به گرامی فرهیختة شما شایستة و درخور كتابی ارائة برای را خود همّت و سعی
 و علمـی  غنـای  و محتـوایی  نظـر  از هم خوب، كتاب یك استاندارد های حداقّل از كه نمایند ارائه را اثری كه

 .باشد برخوردار آن، ساختاری و شكلی كیفیّت نظر از هم و فرهنگی

 بـروز  احتمـا   هم باز اشكا ، كمترین با اثری ارائة برای انتشارات این های تالش تمامی رغم علی وجود، بااین
 دیگـر،  ازسـوی  .دانسـت  اِشكا  و نقص  از مبرّا الزاماً توان مین را اثری هیچ و دارد وجود كار در اشكا  و ایراد
 خواننـدگان  مسـلّم  حقـوق  بـه  راسـ   اعتقـاد  بنابـه  نیز و خود اخالقی و ای حرفه تعهّدات بنابه انتشارت این

 اشـكا   ازهرگونـه  گرامـی،  خواننـدگان  بـه  فراخـوان  طری  از ویژه به ممكن، طری  هر از دارد سعی گرامی،
 .نماید رفع ها آن بعدی های ویرایش و ها چاپ در را ها آن و شده آگاه خود منتشرة های كتاب احتمالی

 و نـواقص  اشكاالت، با كتاب مطالعة حین كه درصورتی داریم تقاضا گرامی فرهیختة شما از راستا،  این در لذا
 پـس  اید داده انجام كتاب خود روی بر را اصالحات اگر نمودید، برخورد آن در محتوایی یا شكلی ایرادهای یا
 ارسـا   انتشـارات،  بـا  همـاهنگی  از پس نوآور، انتشارات هزینة با را خود شدة ویرایش كتاب مطالعه، اتمام از

 یـا  عكـس  كـرده  لطـف  ایـد،  نموده یادداشت ای جداگانه برگة روی بر را خود اصالحات چنانچه نیز و نمایید،
 ایـن  تـا  نماییـد،  ارسـا   نـوآور  انتشـارات  ایمیل به خود تماس تلفن شمارة و نام ذكر با را مزبور برگة اسكن
 هرچـه  و ارتقـا  باعـ   و گـردد  اصـال   و اِعمـا   كتـاب  بعدی های ویرایش و ها چاپ در و شده بررسی موارد

 .گردد آن ساختاری و شكلی كیفی، سطح ارتقاء و كتاب محتوایی پربارترشدن

 منظـور  بـه  گرانقـدر،  و فرهیخته خوانندة شما مسئوالنة و متعهّدانه عمل این از امتنان ابراز ضمن نوآور، نشر
 باشـند،  بجـا  و درسـت  اصـالحات  كـه  درصـورتی  فرهنگـی،  و علمی همكاری و همدلی این از تشكر و تقدیر

 چـاپ  یـا  و كتـاب  همـان  از دیگـری  نسـخة  قدرشناسی، و تشكّر و ادب رسم به اصالحات، میزان با متناسب
 ارسـا   برایتـان  خودتـان،  انتخـاب  بـه  هدیـه،  عنـوان  بـه  را خـود  منتشرة كتب سایر از نیز و آن شدة اصال 
 تقـدیر  شـما  زحمـات  نیـزاز  كتـاب  بعدی چاپ مقدّمة در باشند تأثیرگذار اصالحات كه درصورتی و نماید، می
 .شود می

 در عزیـزان  شـما  كارهـای  راه و انتقـادات  نظـرات،  پیشـنهادها،  از كتاب، آورندگان پدید و نوآور نشر همچنین
 اسـتقبا   مشـتاقانه  و صـمیمانه  آن علمـی  و كیفـی  سـطح  شدن بهتر هرچه و كتاب، بهبود هرگونه راستای

 .نمایند می

 

 نوآور نشر
 12388666323-2 تلفن:

www.noavarpub.com 
info@noavarpub.com 
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اسـتخدام   ،در بخـش دولتـی   (ITC,ITكـامییوتر )رایانـه( و فنـاوری اطالعـات )    ی شغلی هافرصتیكی از 

كـامییوتر و فنـاوری   قضائیه است كـه بـه عنـوان اسـتخدام پـاره وقـت        كارشناس رسمی دادگستری و قوه
كارشناس رسمی دادگستری و  آزمونندان این رشته قرار دارد. برای شركت در م قهالمورد توجه عاطالعات 

هـایی  ت مربوطه را داشته باشید. یكی ای رشـتهالتخصـص و تحصـی اضـاققضائیه باید در رشته مـورد ت قوه
رشته  بوده است زقضائیه مورد نیا قوهو مـون كارشـناس رسـمی دادگستری زا در آهر سـالثدر اك تقریباكـه 

 استكامییوتر و فناوری اطالعات 
كـامییوتر و  به ویژه در رشـته   ،مونزیت در این آقداوطلبان و رقابت چشمگیر آنان برای موف زیادداد عت 

ته اسـت. تجربــه نشــان داده اســت كــه      خپـذیر سـا  نا ع جامع را اجتنابمناب زاستفاده ا فناوری اطالعات
كـردن میـزان  سواالت، آزمونبرای آشنایی با نو  و شكل طراحـی  سالهای قبلالت آزمونهای سواـه عمطال

بـا همكـاری انتشـارات     ضروری است. در این راسـتا  منابعه هدفمندتر عبر مواد امتحانی و مطال خودتسلط 
آن وقـت و دقـت نظر هیه امیدواریم این مجموعه كه در تو انتشار این مجموعه نمودیم. هیه نوآور اقدام به ت

قابل ذكر است كه با توجه به اینكه با  و رضایت شما عزیزان قرار گیرد. قصرف شده است مورد است زیادی
علم كامییوتر یك علم به روز می باشد و خیلی از مطالب  و مباح  كامییوتر به دلیل جایگزین شدن علم و 

ه قـرار  دمـورد اسـتفا   جدیـد نیـز  های  نسخه جدید آن ، منسوخ شده و كاربردی ندارد تا جائیكه در آزمون
گیرد لذا فقط به جواب تستی آنها اكتفا شده و جواب تشریحی در نظر گرفتـه نشـده اسـت همچنـین      نمی

بعضی از سواالت به دلیل مبهم بودن و امكان داشتن دو یا چند جواب یكسان نظـر مولـف در نظـر گرفتـه     
، خواهشـمند اسـت   داوطلبـان گرامـی  ننـدگان و  اخویت برای قموفآرزوی ضمن  شده و درج گردیده است.

 Noavar33@gmail.com ـود را در مـورد كتـاب بــه آدرس پسـت الكترونیكـی   خنده زادات سـاقنظرات و انت
 ارسا  فرمائید.

 بابك رضایی قالهری
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 6485 سا  مصوّب هنرمندان و مصنّفان و مؤلّفان حقوق قانون با مطاب  كتاب این نشر و چاپ حقوق كلیه

 گونـه  هـر  لـذا  .اسـت  نـوآور  نشر به متعل  منحصراً و محفو  ناشر برای ،6481 مصوّب آن اجرایی نامة آیین و

 مجـالت،  كتـب،  دیگـر  در كتـاب،  ایـن  تصاویر و جداو  نمودارها، اشكا ، مطالب، از قسمتی یا كل از استفاده

 چاپ، قبیل از عنوانی هر تحت كتاب این مطالب از برداری بهره گونه هر نیز و دیگر، موارد و ها سایت نشریات،

 صورت  به انتشار نو  هر همچنین و كتاب، از برداری عكس و اف دی پی فایل تهیه آن، از تایپ اسكن، فتوكیی،

 نشـر  از كتبـی  اجازه بـدون غیره و تصویری یا صوتی فایل فیلم، دی، وی  دی دی، سی الكترونیكی، اینترنتی،

 .گیرند می قرار قضایی و قانونی پیگرد تحت متخلّفین و است، حرام نیز شرعاً و بوده غیرقانونی و ممنو  نوآور

 این توسّط چنین، این موارد و اف دی پی یا ورد فایل صورت  به نوآور نشر كتب از كتابی هیچ اینكه به توجّه با

 موارد یا و اسكن تایپ، به اقدام سایتی هر كه درصورتی لذا است، نشده ارائه اینترنتی سایت هیچ در انتشارات

 نماید، آن فروش به اقدام یا و داده قرار خود سایت در را نوآور نشر كتب متن از قسمتی یا كل و نماید مشابه

 به روزانه طور به و دارند عهده به را سایت ادارة مسئولیت كه انتشارات، این اینترنتی امور كارشناسان توسّط

 از كار این اینكه ضمن تخلّف، هرگونه شدن مشخّص صورت در و بررسی پردازند، می ها سایت محتوای بررسی

 و فرهنگ وزارت طری  از انتشارات قانونی وكیل ،باشد می حرام نیز شرعی نظر از و مجاز غیر قانونی نظر

 اقدام قانونی، مراجع سایر نیز و اینترنتی( و ای رایانه جرایم به رسیدگی )پلیس فتا پلیس اسالمی، ارشاد

 قضایی و قانونی پیگرد مورد را خاطیان قضایی، اقدامات و قانونی مراحل انجام طی و آورده، عمل  به مقتضی

 .شد خواهد اخذ متخلّفان از مؤلّف و انتشارات این به وارده خسارات كلّیة و داده قرار

 اُفست ریسو، چاپ دیجیتا ، چاپ جزوه، كیی، تهیة به اقدام ها، كتابفروشی از یك هر كه  صورتی در همچنین

 به مزبور كتابفروشی تخلّفات رسانی اطاّل  ضمن نمایند، آن فروش به اقدام و نموده نوآور انتشارات كتب از

 ناشران انجمن و ناشران، اتّحادّیة اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت طری  از محترم، مُوَزّعین و همكاران سایر

 .نماید می متخلّف از خود حقوق استیفای به اقدام قضایی و قانونی مراجع نیز و دانشگاهی

 کتاب، غیراصلِ نسخة روی از مطالعه و استفاده تهیه، فروش، خرید،

 .است حرام نیز شرعاً و غیرمجاز قانونی نظر از

 فــوق،  مـوارد  قبیـل  از تخلّف گونه هر مشاهده صورت در كه دارد درخواست خود گرامی خوانندگان از نوآور انتشارات

 )تلگـرام  12619226152 و 196 66858626 -9 هـای  شـماره  بـه  نـوآور  انتشـارات  هـای  تلفـن طـری  از یا را مراتب

 در مـا  بـا  تمـاس  منـوی  طریـ   از یا و info@noavarpub.com آدرس به انتشارات ایمیل طری  از یا و انتشارات(

 خـود  نیـز  و پدیدآورنـده  ناشـر،  حقـوق  تضـییع  از تا نمایند، ابالغ انتشارات این به www.noavarpub.com سایت

  كتـب  از قـدردانی،  و تشـكّر  عنـوان   بـه  مهـم،  امـر  ایـن  انجـام  راستای در و آید، عمل  به جلوگیری محترم خوانندگان

 .نمایند دریافت هدیه نیز نوآور انتشارات    



 بخش اول

 درسنامه کارشناسی رسمی



 فصل اول
 UPS اس پی یو وقفه بدون تغذیه منبع

 منبـع  بـین  كـه  (SOLID – STATE) جامـد  حالت قطعات از متشكل است دستگاهی اس( پی )یو وقفه بدون تغذیه منبع
 .كند می جلوگیری آن كامل قطع جمله از شهر( )برق ورودی برق بروزاختالفات واز شده وصل بار و ورودی برق

 

 قـرار Line interactive ,Off-line On-line،حالـت  سـه  از یكـی  در طراحی ساختار لحا  ازها  اس پی یو مد  كلی، طور به
 بـاتری  دارای آنهـا  همه .است مشتركها  اس پی یو تمامی در مهم ویژگی چند یك، هر خاص طراحی از صرفنظر .گیرند می

 را باتری انرژی شهر برق قطع از پس و كنند می ذخیره یهاباتر در را انرژی است استفاده قابل شهر برق كه زمانی تا و هستند
 تمـام  همچنین .باشند اینورتر مدار و باتری شارژ دارای باید سیستمها تمام بنابراین .كنند می تبدیل(AC) متناوب جریان به
 تغذیـه  جهـت  راLoadبـا  ارتبـا   وسیله خروجی در سوئیچ یك با همراه كه هستندBypassسیستم یك دارایها  اس پی یو

 تكمیـل  اسـتاتیك  سـوئیچهای  كـاربردن  به با خروجی سوئیچ مدار موارد از بسیاری در .كنند می فراهم شهر برق از مستقیم
 .گیرد می انجام رله وسیله به كار این پایین توان های اس پی یو در البته .شود می

 مـورد  برق دستگاه این .است وقفه بدون تغذیه منبع معنی به و Uninterruptible Power Supply عبارت مخفف اس پی یو
 وجـود  ورودی بـرق  كـه این از مستقل را …و امنیتی تجهیزات و پزشكی ادوات كامییوتر، مانندهایی  هدستگا استفاده برای نیاز

 .كند می تامین محدودی مدت برای خیر یا باشد داشته
 یـو  كـه  صورتی در .دهد می بهبود ناگهانی های جهش و ولتاژ تغییرات ولتاژ، سطح نظر از را ورودی برق شرایط همچنین

 خاموش صحیح طرز به و مناسب زمان در را خود به متصلهای  دستگاه دتوان می فوق موارد بر عالوه باشد هوشمند ما اس پی
 رفـتن  بـین  از مشـكالت  درصـد 81از بیشتر دهد می نشان آمار كه بس همین اس پی یو از استفاده اهمیت مورد در .نماید

 .گردد می بر برق قطع مشكل به اطالعات،
 هـای  مبـد   از اسـتاتیك  مـد   در .باشـد  مـی  دینامیـك  و استاتیك مد  دو شامل UPS وقفه بدون تغذیه منبعسیستم
 این تركیب همچنین .شود می استفاده ژنراتور و موتور مانند الكترومكانیكی تجهیزات از دینامیك مد  در و قدرت الكترونیك

 .است مطر  تركیبی یا هیبرید مد  عنوان تحت مد  دو

 كـاهش  و گـذرا  پاسـ   سرعت افزایش موجب باال های فركانس درقدرت الکترونیکادوات از استفاده استاتیك مد  در
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THD  مشـكالت ذاتـی ایـن مـد ،      .همچنین این مد  از بازده و قابلیت اعتماد باالیی برخوردار اسـت  .شود میولتاژ خروجی
 .باشد میآن عملكرد ضعیف در مورد بارهای غیرخطی و نامتقارن و قیمت زیاد 

 :شود میبه سه گروه اصلی زیر تقسیم  UPSاین مد  

 ( Standby)به كار آماده .6

 Onlineبرخط  .9

 line Interactiveدر تعامل با خط  .4

 الین آف -۱

و به محض قطع برق یو پی اس وارد مدار  كند می استفاده شهر برق از عادی بصورتكننده  مصرف اس پی یو نو  این در
 .شود میكننده  شده و عهده دار برق رسانی به مصرف

 قطعBy passمسیر تغذیـه اگـر و كنند می دریــافت انرژیBy passمسیر از حساس بارهایOff-lineدر یو پی اس مد 
 عـادی  عملكـرد  طـی  در .شـود  می آن جایگزین اینورتر مسیر، قرارگیرد مجاز و قبو  قابل محدوده از خارج آن ولتاژ یا شود

 یو این مدلهای از بسیاری در چه اگر .شود می منتقل بار به باشدBypassولتاژ قبو  قابل محدوده در كه هراختاللی، دستگاه
 فركـانس )RF و كننـد  مـی  جلـوگیری ( spikeز افزایش شـدید و ناگهـانی ولتـاژ )   اتا حدودی  خودBypassمسیر در اس پی

 .دارد وجود آنهاBypassمسیر در( رادیویی
ممكن ها  در برخی از یو پی اس .نگهدارد آمادهتا باتریها را كامال  كند میدر شرایط عادی شارژر باتری به طور مداوم كار 

منظور عملكرد  های كنتر  الكترونیكی آن به است اینورتر خاموش باشد تا راندمان كلی دستگاه افزایش یابد، اگر چه قسمت
 .باشند سریع اینورتر همواره فعا  می

 رله یا)استاتیك سوئیچ وسیله به بار و كرده كار به شرو  بالفاصله اینورتر، رود تر پایین مجاز حداقل ازBypassاگر ولتاژ
وقفـه   شـود  مـی آغـاز   Bypassبا توجه بـه ایـن كـه مراحـل انتقـا  پـس از قطـع ولتـاژ         شود مینورتر منتقل ای به( خروجی
 .میلی ثانیه است9~61اگرچه این وقفه كوتاه به اندازه ، دهد میناپذیر در تامین انرژی بار روی  اجتناب

 گذارند میسر  بارها به نحو مطلوب و بی آنكــه متحمل اثـرات مضـری شـوند این زمان را پشت الزم به ذكراست كه اكثر
 .شود میمنتقل  Bypassسیرو با عادی شدن وضع برق شهر بار مجددا به م

 
 (Line Interactive) الین اینتراکتیو -۲

كننده، هنگام قطع برق ورودی، یو پی اس  مجهز به ترانس افزاینده و كاهنده جهت ثابت كردن ولتاژ برای دستگاه مصرف
 .نماید ای برق مطلوب و مورد نیاز مصرف را تامین می بدون وقفه

By passكه در آنها سعی شده با اضافه كردن سیستم تنظیم ولتاژ در مسیر شود میهایی  هدستگااین نو  یو پی اس شامل 
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ه تـرانس بـ  مجهـز  اس پـی  یو رده این های سیستم متـداولترین از نو  دو .شود ارائهOff-lineسری به نسبت بهتری عملكرد

Buck/Boostو ترانسferrorvesonatمـدلهای  مشابه .باشد میOff-Line مـد   اس پـی  یـوLine-Interactive از را خـــود  بـار 
 ای حادثـه  هـر  اثر بر و كند می تغذیهBypassمسیر طـری 

 انتقـا   اینـورتر  رابـه  آن شـود  شـهر  بـرق  قطـع  سبب كه
نیـز بـا    اینـورتر  مدار و شارژر باتری، بخشهای در .دهد می

 شـدن  اضــافه  خـاطر  به اما است مشابهOff-Lineسیستم
 اینـورتر  بـه  كمتـر  بـار By passمسیر در ولتاژ تنظیم مدار
 دركـاهش  بیشـتری  تـاثیر  سیستمی چنین .یابد می انتقا 
Off-Lineبـا  مقایسه در باتری مفید عمر و داشتهها  هزینه

 .شود می بیشتر

 Line- Interactive انواع

 ترانس -۱
Buck/Boostمسیر در ولتاژ تنظیم جهتBypassچنـدین  همراه به سر چند ثانویه پیچ سیم با ترانس این شود می اضافه 

 طریـ   بـدین  و داده پوشـش  مناسب طور به راBypassمسیر ولتاژ باالی و پایین سطح دو هر كه شود می تنظیم طوری رله
 ورودی قبـو   قابـل  ولتاژ محدوده كه معناست بدین این .كند می محدود نیاز مورد ولتاژ اندازه به را اس پی یو خروجی ولتاژ

 -تا  91ن +%بی ورودی ولتاژ دامنه با دتوان میبندی  طبقه این در اس پی یو یك.یابد می افزایش( اینورتر عملكرد به نیاز بدون)
 .كند تامین را خود بار ولتاژ،Bypassفراتر از محدوده ولتاژ نامی و با استفاده از مسیر %41

تـرانس  جایگزین فرورزونانس ترانس مورد این در ،باشد میBuck/Boostنیز شبیه ترانس فرورزونانسعملكرد ترانس  -9

Buck/Boostو  دهد میتاژ را در برابر اختاللهایی مانند نویز خط الكتریكی انجام ول رگوالسیون و تنظیم ترانس این .است شده
همچنـین ایـن تـرانس بـا      .%+ مقدار نامی تغییر خواهد كـرد 4خروجی تنها  91تا +% 81%-به ازای تغییر در ولتاژ ورودی از 

تا اینورتر شرو  به كار  كند میذخیره انرژی، برق مورد نیاز كامییوترها را در زمان قطع كامل برق برای مدت كوتاهی تامین 
 سیسـتم  یك به عمالً اس یو پی و شده منتقل اینورتر بهBypassر جریان برق؛ بار بین مسیرن بدون ایجاد وقفه دیبنابرا .كند
 .شود مین مشاهده ای وقفه آن خروجی در كه شود می تبدیلOn-Lineواقعی
 تغییـر  سـریع  خیلـی  ،شـود  مـی  اینـورتر  مـدار  و( شـارژر )كننـده   یكسو جایگزینی یك تنهاBi- directional power converterدر -4
 از كـدام  هـر  در یـا Buck/Boostمـدار  در تـوان  مـی  طراحی نو  این از همچنین .كند می عمل اینورتر مدار یك عنوان به و داده حالت
 .كرد استفادهLine-interactiveمختلف های سیستم
 دبل كانورژن )آن الین( -4

بـرد، بـا كمـك     همیشه از برق ثابت و فیلتر شده خروجـی یـو پـی اس بهـره مـی     كننده  مصرفهای  دستگاهدر این مد  
هـای   دسـتگاه یم جهـت  تـوان  مـی ها كه از كیفیت و حساسـیت بـاالیی برخوردارنـد     تكنولوژی آن الین در اینگونه یو پی اس

العاده حساس  طب  استاندارد، یك برد مجهز به میكروپروسسور فوق .نیمك استفاده… العاده حساس آزمایشگاهی، نظامی و فوق
 .كند دائما ولتاژ و جریان ورودی را كنتر  می
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 .افزار را نام برده و شرح دهیدسه مرحله اساسی تولید نرم –3
 .گذارند می (BUFFER)چرا عموماٌ روی باس کامپیوتر بافر  –2
 .را نام برده و شرح دهید افزار نرمدو مرحله از مراحل تست و تحویل  -1
 .کنند میدر چه مواردی بجای استفاده از یک میکروپروسسور، میکروکنترلر توصیه  -6
 .( را توضیح دهیدINTERPRETER( و مفسر )COMPILERمترجم ) فرق بین -5
 .( را توضیح دهیدWORK STATION( و یک ایستگاه کار )TERMINALفرق بین یک ترمینال ) –8
 .را نام برده و توضیح دهید افزار نرمسازی  دو مرحله اساسی از مراحل پیاده -3
 .یک دیسک را بنویسیدافزاری  سختویژگیهای  -6
 .سه موضوع اصلی مورد بحث در یک گزارش شناخت و یا امکان سنجی را نام برده و توضیح دهید -2
 .مورد نیاز برای تبادل اطالعات از را دور توضیح دهیدافزاری  سختدرباره تجهیزات  –31
33- HASH CODING چیست؟ 
 .اعداد زیر را تبدیل کنید -32

 (232)31)؟(=2

 (313313)2)؟(=31

 .را نام برده و شرح دهید افزار نرمدو فعالیت اصلی در طراحی  - 31
 چیست؟ VGAاستاندار گرافیکی  – 36
 .سفارشی کاربردی را نام برده و توضیح دهید افزار نرمدو مستند اصلی  - 35
38 - DMA چیست؟ توضیح مختصری بدهید. 
 .تم پیشنهادی را نام برده و توضیح دهیدسچهار مورد از موارد قابل بحث در شرح کلی یک سی - 33
 .یک پروسسور را نام برده و توضیح دهیدافزاری  سختسه ویژگی از ویژگیهای  - 36
 .سم کرده و توضیح دهید( را رSoft Ware LIFE CYCLEافزار )بلوک دیاگرام دوره عمر یک نرم - 32
 .( را رسم کرده و توضیح دهیدHALF ADDER)کننده  نیم جمعی  بلوک دیاگرام - 21
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 نرم افزار بیان شده است.در درسنامه بخش تولید  افزار نرممراحل تولید  -6
 

تا اطالعات فرسـتاده   شود میی استفاده افزار نرمو هم به صورت افزاری  سختبافر یا حافظه میانجی كه هم به صورت  -9
بافر ناحیه است واسط در عملیات ورودی و خروجـی و   .شده بین دو واحد مجزا در سیستم بصورت موقت در آن قرار بگیرند

شده جای بندی  نشده( و یا حداقل یك بالك در حالت فایل بالكبندی  حداقل یك ركورد )در حالت فایل بالكدر این ناحیه 
( و واحد پردازش مركزی در شرایطی I/Oو اساسا برای ایجاد هماهنگی بین عملیات پردازنده ورودی/ خروجی ) شود میداده 

 دارد:بنابر این دو هدف كلی  .رود تسریع این عملیات به كار می
 كه به علت مقاومت ورودی باال مانع از جریان كشی زیاد مدار –یا مداری افزاری  سخت –جداسازی ورودی و خروجی  -6
 .چندین خروجی را از باس مورد نظر بدون نگرانی از تاثیر منبع تغذیه گرفت نتوا می كه شود می

 باشد می - رایج در مدارهای الكترونیكی استكه عملی  -داده  چنین بافری با كاربری قطع و وصل جریان -9
 

 افزار در درسنامه بخش تولید نرم افزار بیان شده است. نرم تست و تحویلمراحل  -4

 
، به عنوان مثـا  در یـك كـامییوتر رومیـزی      مشخص نیستها  اغلب زمانیست كه استفادهها  استفاده میكروپروسسور -8

كند، گـاهی عكـس    می افزارهای صفحه گسترده استفاده ، گاهی از نرم كند بازی می ، گاهی دهد كاربر گاهی آهنگ گوش می
با توجه به عملیاتی كه كاربر در حا  انجـام آن  ها  و خروجیها  ورودی بین روابط كه دلیل همین به و …كند و  ویرایش می

در حـالی كـه    .خروجـی خـواهیم داشـت   ی ورودی و های و پورت RAM , ROM نظیر بیشتری، نیاز به منابع است متغیر است
خروجی ورودی و  های مشخص به این معنی كه روابط بین پین .اند برای انجام كارهای مشخصی طراحی شدهها  میكروكنترلر

بـرای   .شود میو خروجی حاصل گیرد  میی صورت های پردازش، با توجه به ورودیها  در میكرو كنترلر .همواره مشخص است
، ها ، موبایلها ها، تلفن دیجیتا ، ماكروویو، اتومبیل های ماشین ظرفشویی، دوربین، ی مانند ماوس، كیبردهای مثا  در دستگاه

 هـای  پـورت  , RAM,ROM بـه مقـدار ثابـت و كمتـری از منـابع ماننـد       مشـخص اسـت،  هـا   دكـاربر  كـه  آنجا از …ساعت و 
هستند استفاده نمود كه این امر  On-Chip صورت به منابع دارای كه میكروكنترلرها از توان می و است احتیاجورودی/خروجی

 .شود می، كوچك تر شدن مدار و همین طور كاهش قیمت تمام شده مدار  باع  ساده تر شدن طراحی مدار
 

)مثل زبـان سـی پـالس پـالس و      كند و آن را به كد ماشین ترجمه میگیرد  مییك كامیایلر در ابتدا كل كد منبع را  -8
نـویس آن را اجـرا    پـس از نوشـتن كـد برنامـه     .ی كامیایل كد منبع وجود ندارد های مفسری مثل پایتون، مرحله زبان .جاوا(
ی كامیایل در این جا  توجه شود كه مرحله .كند كند و اجرا می كند و مفسر خط به خط برنامه را به كد ماشین تبدیل می می

كند هنگامی كه این خـط   كند، سیس آن را اجرا می به كد ماشین تبدیل می خواند، برنامه یك خط از كد را می .وجود ندارد
 .كند آمادهی آن را برای اجرا  كند تا مجددا ترجمه در حا  اجراست مفسر خط بعدی را به زبان ماشین ترجمه می

 


