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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "جناب آقاي ساالر دل انگيزان"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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 مقدمه مولف  
    چنان گسترش یافته اند که دیگر زندگی بدون آنها براي بشر امکان پذیر 21کامپیوتر ها در دهه دوم قرن 

رچه در ابتداي پیدایش کامپیوتر این وسیله یک ابزار تخصصی به حساب می آمد ولی امروزه به یک نمی باشد .گ
ابزار کارمد عمومی تبدیل شده است و در هر شغل و حرفه اي از آن استفاده می شود . دیگر کمتر خانه اي می 

وقت خود را با کامپیوتر نگذرانند.  توان یافت که  کامپیوتر در آن  وجود نداشته باشد و اعضاي خانواده ساعتی از
بی شک استفاده از شبکه هاي اجتماعی و گسترش ضریب نفوذ اینترنت در هر جامعه سبب افزایش استفاده از 
کامپیوتر و رونق بازار خرید و فروش آن شده است .  یک طیف وسیع از خریدان کامپیوتر و کاربران آن 

لمین می باشند که از کامپیوتر در فرآیند  هاي آموزشی از قبیل تایپ ، دانشجویان، دانش آموزان و اساتید و مع
تولید محتواي الکترونیکی ، طراحی ، مدل سازي سه بعدي و...استفاده می کنند. با توجه به گستره بسیار بزرگی 

رتقا کامپیوتر از قطعات و سخت افزار هاي مختلف  موجود در بازار  همیشه انتخاب قطعات و مونتاژ  آن ها و یا ا
هاي شخصی براي بهینه شدن و افزایش بهره وري از آنها با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي همیشه یکی از 
     دغدغه هاي اصلی استفاده کنندگان کامپیوتر می باشد . کامپیوترها امروزه در انواع مختلفی طراحی و تولید

ي افراد می باشند . ابرکامپیوترها و کامپیوترهاي بزرگ براي می شوند و هر یک از آنها داراي کاربرد خاصی برا
شرکتهاي خاصی هستند که  اطالعات زیادي را دارا می باشند و نیاز مند پردازش هاي سنگین می باشند . اما در 
      سطح کاربري عمومی کامپیوترها را به دو دسته کامپیوترهاي ثابت و کامپیوترهاي قابل حمل تقسیم بندي

ی شود. کامپیوتر هاي ثابت در هنگام کار به برق شهري نیاز داشته و به علت نوع طراحی و وزن آنها معموال م
روي میز قرار دارند. اما کامپیوترهاي قابل حمل از باتري استفاده کرده و وزن آنها طوري است که به راحتی 

  ند. توسط یک فرد قابل حمل بوده و می تواند همواره همراه کاربر هست
ها تقسیم بندي می شوند. سیستم  Desktop) ها و All in one)AIOکامپیوترهاي رومیزي به دو دسته 

به طور کامل توسط یک کمپانی تولید می شوند و به صورت یک پک آماده فروخته می شوند. از این  AIOهاي
از هر نظر ارتقاءپذیر بوده و  Desktopرو دست کاربر در ارتقاء قطعات آن به نسبت بسته است. اما کامپیوترهاي

می توان قطعات آنرا تک تک انتخاب کرده و  نسبت به اسمبل آن اقدام شود. کامپیوترهاي قابل حمل هم مانند 
AIO  ها به صورت پک توسط تولید کننده عرضه می شوند. لپ تاپ ها، تبلت ها و گوشی هاي هوشمند از انواع

  کان ارتقاء قطعات آنها بسیار محدود است .کامپیوترهاي قابل حمل هستند که ام
امروزه انتخاب کامپیوتري که قدرت پردازشی کافی براي کاربردي خاص را داشته و همچنین از نظر مصرف  

انرژي و نیز قیمت مناسب باشد به  یک تخصص تبدیل شده است. در این کتاب سعی شده است  که نحوه 
یوتر هاي رومیزي یاد داده شده  و در ادامه اسمبل استاندارد قطعات را انتخاب مناسبترین قطعات را براي کامپ

  که منجر به مونتاژ نهایی کامپیوتر رومیزي خواهد شد به طور کامل آموزش داده شود .  
انتخاب قطعات یک سیستم خانگی یا اداري و .... طوري که با کمترین بودجه بهترین انتخاب انجام شود و 

براي کاربري خاص توسط کاربر صورت بگیرد. این کتاب براي دانش آموزان، دانشجویان و نیز بهترین سیستم را 
ه تمامی عالقه مندان دنیاي کامپیوتر مناسب بوده و نیز تمامی افرادي که در حوزه سخت افزار فعالیت دارند را ب

  مطالعه این کتاب دعوت می کنیم.


