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هنرجوپسازآموزشاينفصلمیتواند:
•قطعاتودستگاههایرايانۀروميزیرامونتاژکند.

•تنظيماتموجوددرBIOSراانجامدهد.

1-8مقدمه
مونتاژ1 رايانه هاي شخصي شايد در نگاه اول كاري دشوار و پيچيده به نظر آيد، ولي با آشنايي با 
قطعات رايانه كه در بخش هاي قبلي صورت گرفت و كمي دقت، كاري آسان و ساده است. براي 
مونتاژ رايانه، آشنايي با قطعات آن بسيار ضروري است. افراد آشنا با قطعات رايانه در انتخاب، 
قطعات  سازگاري  به  مي توان  و  مي شوند  اشتباه  دچار  كمتر  نياز  مورد  تنظيمات  انجام  و  مونتاژ 

انتخابي آنان بيشتر اعتماد كرد. به همين دليل مونتاژ رايانه هاي شخصي دو مزيت مهم دارد:

•شناختبيشترعملكرداجزايمختلفرايانه
در واقع مونتاژ رايانه به شما مي آموزد كه رايانه چگونه كار مي كند و چرا گاهي مطابق انتظار 
رخ  مختلف  اجزاي  براي  كه  را  اتفاقاتي  تا  مي كند  كمك  همچنين  و  نمي كند  عمل  كاربر 

مي دهد، با تجربيات خود شناسايي و كنترل كنيد. 

•سفارشيکردنقطعاترايانهبراساسنيازکاربر
سيستم  قطعات  انتخاب  در  زيادي  اختيار  كاربر  بازار،  از  آماده  رايانه هاي  خريد  صورت  در 
را  رايانه  جانبي  و  اصلي  قطعات  مي توان  رايانه،  مونتاژ  آموختن روش هاي  با  داشت.  نخواهد 

براساس نيازهاي كاربر انتخاب كرد.

تعيين پيکربندی، نصب و راه اندازی رايانه

8  فصل

1.  Assemble
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براي مونتاژ رايانه بايد سه مرحلۀ اصلي مورد توجه قرار گيرد:
- انتخاب قطعات مورد نياز و بررسي سازگاري آنها با همديگر.

- انجام مراحل مونتاژ و نصب قطعات به صورت فيزيكي.
- خطايابي، آماده سازي و انجام تنظيمات مورد نياز باياس.

2-8مرحلۀاول:انتخابقطعاتموردنيازوبررسيسازگاريآنهابا
همديگر

براي انتخاب قطعات مناسب رايانه، همان گونه كه گفته شد به آشنايي با آنها و عملكردشان نياز 
است كه در بخش هاي قبلي به آن پرداخته شد. در اين بخش به مراحل دوم و سوم پرداخته مي شود.

3-8مرحلۀدوم:انجاممراحلمونتاژونصبقطعاتبهصورت
فيزيكي

براي نصب و مونتاژ رايانه، روش هاي گوناگوني وجود دارد و استاندارد خاصي وجود ندارد. در 
اين كتاب تالش مي شود يكي از روش هاي ساده و مطمئن بررسي شود. مراحل زير را براي نصب 

رايانۀ شخصي رعايت كنيد:

1-3-8تهيۀقطعاتموردنياز
- پردازنده

- پروانۀ خنك كنندۀ پردازنده
- برد اصلی

- ديسك سخت
- كيس رايانه
- منبع تغذيه 

- پروانۀ خنك كنندۀ كيس
-ديسك نوری ـ DVD  با قابليت خواندن و نوشتن 

)RAM( حافظۀ اصلی -
- كارت های واسط مورد نياز مانند: گرافيك، شبكه، مودم و...

- كابل های مورد نياز برای واسط های SATA ،IDE و...
- پيچ های مختلف كيس و ديسك گردان ها
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نكته
به دليل محدوديت زماني براي انجام آزمايش قطعات خريداري شده و شرايط خاص 
نصب  از  قبل  قطعات،  اين  نكردن  پيچ  مانند شرط  معيوب،  قطعات  برگرداندن  براي 

قطعات روي كيس، آنها را از نظر درستي عملكرد و سالمت ظاهري بررسي نماييد. 

2-3-8ايجادمحيطمناسبوفراهمکردنابزارالزم
محيط در نظر گرفته براي نصب قطعات بايد مناسب و روشن باشد. قبل از نصب قطعات مختلف 
رايانه، براي نصب راحت و آسان به ابزاري نياز داريد تا مشكلي در زمان اتصال و يا نصب قطعات 
به  وجود نيايد. بنابراين پيش از آغاز مراحل نصب ابزار، كابل ها، سيم ها، ابزار يدكی و كاربردی 

را به شرح زير تهيه كنيد:
•ابزارنصب

فهرست ابزار الزم برای مونتاژ رايانۀ روميزی به شرح زير است:
به يك  رايانه  قطعات  بيشتر  نصب  براي  پيچ:  و مجموعۀ  و چهار گوش  ساده  پيچ گوشتی   -
پيچ گوشتي چهار گوش ساده نياز است. بهتر است كه پيچ گوشتي بدنۀ بلندي داشته باشد 
تا بتوان به راحتي به همۀ گوشه هاي كيس دسترسي داشت. خاصيت مغناطيسي نيز يكي از 

ويژگي هاي مفيد پيچ گوشتي است كه مي تواند در انجام كارها بسيار سودمند باشد.

نكته
در صورت مغناطيسي بودن پيچ گوشتي بايد هنگام كار با آن بسيار دقت كرد تا با نقاط 

حساس قطعات سخت افزاري تماس پيدا نكند.

- سيم بر و سيم لخت كن
- َدم باريك: در صورت نداشتن پيچ گوشتي مغناطيسي، يك دم باريك مي تواند مفيد باشد.

- چراغ قوۀ كوچك
- جعبه ای كوچك برای نگهداری پيچ  ها

- خمير رسانا1
- دستكش تخليۀ الكتريسيتۀ ساكن و دست بند سيم زمين: بسياري از قطعات رايانه نسبت به 

1. Heat Sink Compound
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الكتريسيتۀ ساكن حساس و در مقابل آن آسيب پذير هستند. استفاده از يك دستكش تخليۀ 
الكتريسيتۀ ساكن، راه آساني براي جلوگيري از آسيب  هاي احتمالي در اين زمينه است. فقط 

بايد توجه داشت كه دستكش، قبل از شروع كار به زمين متصل باشد.

اخطار
استفاده از ابزار نامناسب براي باز و بسته كردن پيچ ها مانند لبۀ چاقو، ممكن است عالوه 

بر خراب كردن دستگاه، باعث جراحت بدنی نيز شود.

•کابلهاوسيمها
انتقال همراه برد اصلي يا دستگاه های ديگر در اختيار كاربر قرار مي گيرد و براي  كابل هاي 
اتصال ديسك سخت و ديسك گردان نوري مورد استفاده قرار مي گيرند. اغلب بردهاي اصلي 

داراي حداقل يك كابل IDE و يك كابل SATA هستند.

نكته
احتمال دارد كه در هر پروژۀ مونتاژ، به تمام ابزارهای عنوان شده نياز نباشد، ولی بهتر 
است در صورت نياز به اين ابزار برای جلوگيری از تلف شدن زمان، در دسترس باشند.

•ابزارکمكيوکاربردي
براي  از جامپرها1   ،IDE نوري  و ديسك گردان هاي  مانند ديسك سخت  از دستگاه ها  برخي 
تعيين نقش اوليه و ثانويه )Slave ،Master( استفاده مي كنند. بيشتر اين دستگاه ها با جامپرهاي 
مورد نياز عرضه مي شوند. با اين حال در صورت نياز به جامپرهاي ديگر، آنها را از فروشگاه هاي 

معتبر تهيه نماييد.

همان گونه كه گفته شد براي استفادۀ بهينه از ابزارهاي يك سيستم عالوه بر نصب سخت افزاري 
آنها، بايد روي رايانه سيستم عامل و راه اندازهاي مناسب نيز نصب شود. همۀ راه اندازها به همراه 
 DVD و يا CD برد اصلي و ساير كارت هاي واسط ديگر عرضه مي شوند كه به طور معمول روي
نيز عرضه مي شود. مي توان با مراجعه به وب سايت شركت سازندۀ قطعات، آخرين نسخۀ راه انداز 

را نيز تهيه كرد.

1. Jumper
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نكته
قطعات را با دقت زياد و آرامش نصب كنيد و فراموش نكنيد بعد از نصب، آن 
را بررسي كنيد. در غير اين صورت ممكن است در پايان مراحل نصب با مشكل 

رو به رو شويد.

3-3-8نصبمنبعتغذيه
•برداشتنقابهایجانبیکيس

پس از خارج كردن كيس از داخل جعبه، برای باز كردن آن، ابتدا قاب سمت چپ كيس و 
سپس قاب جانبی ديگر را برداريد)شكل1-8(. برای پيدا كردن محل پيچ ها و روش بازكردن 

آنها  به كتابچۀ راهنمای كيس مراجعه كنيد.

•تعيينمحلقرارگيريمنبعتغذيۀدرونکيس
براساس نوع كيس )ATX1 و يا BTX2( ممكن است منبع تغذيه در باال و يا پايين كيس قرار 
گيرد. پس از مشخص شدن مكان منبع تغذيه، روش نصب آن از طريق دفترچۀ راهنماي كيس 

تعيين مي شود. محل نصب پيچ هاي منبع تغذيه و كيس را براي هماهنگي بررسي كنيد.

شكل1-8برداشتنقابهایجانبی

1. Advanced Technology Extended
2. Balanced Technology Extended
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•نصبمنبعتغذيهوثابتکردنآن
منبع تغذيه را در جاي خود قرار دهيد و بررسي كنيد كه كابل منبع تغذيه در مكان مناسب قرار 
گرفته باشد. پس از تنظيم موقعيت محل پيچ هاي كيس و منبع تغذيه، با استفاده از يك دست 
آن را نگه داريد و با استفاده از پيچ هاي موجود، آن را در جاي خود ثابت كنيد)شكل 8-2(.

•نصبپروانۀخنککنندۀکيس
در اين مرحله می توانيد پروانۀ خنك كنندۀ كيس را مطابق شكل 3-8 نصب كنيد.

شكل3-8نصبپروانۀخنککنندۀکيس

شكل2-8نصبمنبعتغذيهوثابتکردنآن
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4-3-8نصبقطعاترويبرداصلي
براي نصب آسان و راحت قطعات سيستم، قبل از نصب برد اصلي در كيس، پردازنده و خنك كنندۀ 

 پردازنده و همچنين ماژول هاي حافظه روي برد اصلي به شرح زير نصب مي شود.
•برداشتنپوششمحافظرويسوکتپردازنده

اولين مرحله از نصب پردازنده، برداشتن پوشش محافظ روي سوكت پردازنده است. در بعضي 
موارد براي دسترسي به اين پوشش محافظ بايد ابتدا سوكت باز شود. براي اين كار، ابتدا گيرۀ 

نگه دارنده آزاد و باال برده مي شود. سپس پوشش محافظ برداشته مي شود)شكل 8-4(.

توجه  
را  پردازنده  پين هاي سوكت  باشيد كه  داشته  برداشتن پوشش محافظ دقت  زمان  در 

لمس نكنيد.

شكل4-8برداشتنپوششمحافظسوکتپردازنده
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شكل5-8هماهنگکردنفرورفتگیهایپردازندهبابرآمدگیهایرویسوکت

•نصبپردازندهوثابتکردنآنرويسوکتموردنظر
پوشش محافظ پالستيكي پشت پردازنده را با دقت برداريد. بايد دقت شود كه انگشتان دست با نقاط 
پردازنده برخورد نكند. براي استقرار مناسب پردازنده روي سوكت مخصوص آن، فرو رفتگي هاي 
روي پردازنده را با برآمدگي هاي روي سوكت پردازنده هماهنگ كنيد)شكل 5-8(. اگر پردازنده 
در  نخواهد شد.  بسته  فلزي روي سوكت  پوشش  باشد،  نشده  نصب  آن  درستي روي سوكت  به 
صورت بسته نشدن اين پوشش فلزي بايد بررسي شود كه پردازنده به درستي روي سوكت نصب 

شده باشد و همچنين دقت شود كه آسيبي به پين هاي داخل سوكت نرسيده باشد.

بعد از انجام عمليات فوق پوشش فلزي سوكت را مطابق دستورالعمل موجود در دفترچۀ 
برد اصلي ببنديد و با استفاده از اهرم نگه دارنده، پردازنده را در جاي خود ثابت كنيد)شكل 

.)8-6
•استفادهازخميرانتقالحرارت

تعدادي از خنك كننده هايي كه در بازار وجود دارند، از ابتدا مجهز به خمير انتقال حرارت 
يا اليۀ انتقال حرارت هستند. در صورتي كه خنك كننده مجهز به خمير انتقال حرارت نباشد، 
بايد اين مرحله از نصب را انجام دهيد تا پردازنده دچار مشكل نشود. براي انجام اين كار مقدار 
كمي از خمير انتقال حرارت را روي پردازنده قرار دهيد )شكل 7-8( و يك بار خنك كننده 

را روي آن قرار دهيد تا خمير انتقال روي تمام سطح پردازنده پخش شود.
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شكل6-8بستنپوششفلزیسوکتپردازنده

شكل7-8پوشاندنپردازندهباخميرانتقالحرارت

نكته
اصلي، گوشۀ  برد  پردازنده روي  با سوكت  هماهنگي  براي  قديمي  پردازنده هاي  در 
عالمت داری وجود دارد كه تعيين كنندۀ پين شمارۀ 1 پردازنده است. اطالعات خاص 

هر پردازنده در مدارک همراه پردازنده نوشته شده است.



304

شكل9-8نصبخنککنندۀپردازندهشكل8-8نمونهايازنصبپايۀخنککننده

نكته
انواع متنوعي از خميرهاي انتقال حرارت در بازار وجود دارد، اما بايد توجه داشت كه 
خميرهاي انتقال حرارت ارزان قيمت از كيفيت مناسبي برخوردار نيستند. پردازنده هاي 
مدرن امروزي حرارت بسيار زيادي توليد مي كنند كه خميرهاي ارزان قيمت قادر به 
انتقال مناسب اين حرارت نيست و ممكن است به پردازنده آسيب برساند يا از كارايي 

آن بكاهد.

•نصبپايۀخنککننده
خنك كننده ها به دليل طراحي هاي متفاوت داراي روش هاي نصب متفاوتي هستند. به همين 
دليل براساس دستورالعملي كه همراه خنك كنندۀ پردازنده عرضه مي شود، روش نصب آن 

وجود خواهد داشت)شكل 8-8(.
•نصبخنککنندهوثابتکردنآن

به طور استاندارد براي نصب خنك  كننده روي پردازنده، نياز به يك جفت گيرۀ قفل شونده و 
يا روش پيچ شدن است. بايد مطمئن بود كه خنك كننده به درستي روي پردازنده نصب شده 

باشد تا از آسيب رسيدن به پردازنده جلوگيري شود)شكل 8-9(.
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•نصبماژولهایحافظه
هركدام از انواع حافظۀ اصلي، داراي ساختار متفاوتي از لحاظ تعداد پايه و محل قرارگيري 
فرورفتگي هستند. اين موضوع باعث جلوگيري از نصب اشتباه حافظه  روي شكاف حافظه هاي 

ديگر و همچنين نصب معكوس آن روي شكاف حافظۀ برد اصلي مي شود.
گيره هاي نگه دارندۀ دو طرف شكاف حافظه را باز كنيد. سپس جهت قرارگيري صحيح 
ماژول حافظه، فرورفتگي روي آن را با برآمدگي روي شكاف حافظه هماهنگ كنيد)شكل 

 .)8-10

شكل10-8هماهنگکردنفرورفتگیماژولحافظهبابرآمدگیشكافحافظه

نكته
تعدادي از خنك كننده ها مي توانند روي سوكت هاي مختلف نصب شوند. براي اين 
خنك كننده ها قبل از نصب روي پردازنده، پايه و خنك  كنندۀ آن را مونتاژ مي كنند.



306

در ابتدا به آرامي حافظه را روي شكاف برد اصلي قرار دهيد و پس از اطمينان از ثابت 
بودن و هماهنگ بودن حافظه با شكاف، با فشار دادن گوشه هاي حافظه به سمت پايين، حافظه 
را در شكاف نصب كنيد)شكل 11-8(. در اين حالت بايد گيرۀ نگه دارنده، فرورفتگي روي 
از  براي نصب درست ماژول حافظه، پس  اين صورت  باشد. در غير  ماژول حافظه را گرفته 

بررسي موارد الزم دوباره تالش كنيد.
به  با توجه  برد اصلي، نوشته شده است كه  تعبيه شده روي  در كنار شكاف هاي حافظۀ 
دفترچۀ راهنماي برد اصلي و استفاده از آنها مي توان حافظه هاي سيستم را در حالت دو كاناله1 

قرار داد.

شكل11-8استقرارماژولحافظهدرشكافحافظه

1. Dual channel

تحقيق
در مورد حالت دوكانالۀ حافظه و مزاياي آن و همچنين روش اجراي آن تحقيق كنيد 

و نتيجه را در كالس ارائه دهيد.

دارندۀ  نگه  گيره هاي  انگشت شست  دو  از  استفاده  با  حافظه،  ماژول هاي  برداشتن  براي 
اطراف شكاف حافظه را به سمت بيرون فشار دهيد. در اين حالت با باز شدن گيرۀ نگه دارنده، 

ماژول حافظه مقداري از شكاف مورد نظر باالتر خواهد آمد.
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5-3-8قراردادنموقتکارتگرافيكيوآزمايشبرداصلي
در اين مرحله براي اطمينان از درستي عملكرد برد اصلي، پردازنده و ماژول هاي حافظه، كارت 
كارت  بودن  سرخود  صورت  در  مي شود.  نصب  اصلي  برد  روي  موقت  صورت  به  گرافيك 

گرافيك به برد اصلي، نيازي به انجام اين مرحله نيست.
سپس  كنيد.  وصل  اصلي  برد  به  نيز  را  داخلي  بلندگوي  گرافيك،  كارت  نصب  از  پس 
اتصاالت برد اصلي را انجام دهيد. براي انجام آزمايش ساده ای فقط كافي است محل اتصال كليد 
برق )كليد Power( روي برد اصلي را با استفاده از يك فازمتر اتصال كوتاه كنيد)براي اين كار 

بايد آنها را به هم وصل كنيد(.
براي بررسي درستي اجزاي سيستم تا اين مرحله به موارد زير دقت كنيد:

-  در صورت چرخش پروانه های خنك كنندۀ منبع تغذيه و خنك كنندۀ پردازنده مي توان از 
صحت عملكرد منبع تغذيه و برد اصلي اطمينان حاصل كرد.

-  در صورت شنيدن صداي بيپ از بلندگوي داخلي، مي توان از عملكرد بقيۀ قطعات نيز اطمينان 
ماژول های  و  پردازنده  بايد  ممتد،  بيپ  شنيدن صداي  با  و  اين صورت  غير  در  كرد.  حاصل 

حافظه ها مجدد بررسي و در نصب آنها دقت بيشتری شود.

6-3-8نصببرداصلي
•آمادهسازيبرداصليقبلازنصب

در ابتدا كيس را از پهلو روي يك سطح صاف قرار دهيد. پس از آن دفترچۀ راهنماي كيس 
را براي شناخت وسايل و پيچ ها و اتصاالت الزم براي نصب برد اصلي مطالعه كنيد. به طور 
استاندارد برد اصلي توسط پايه هاي برنجي و پيچ ها روي صفحۀ مخصوص تعبيه شده در كيس 
نصب مي شود. با مشخص بودن جاي سوراخ هاي مخصوص پيچ ها روي برد اصلي و هماهنگ 

كردن آنها با پايه هاي برنجي، نصب اين پايه هاي برنجي كار ساده اي است. 
•ثابتکردنپايههايبرنجي

پس از تعيين مكان پايه هاي برنجي بايد آنها را با استفاده از انبردست، دم باريك و يا ابزاری 
مطمئن در جاي خود محكم كرد)شكل 8-12(.

•نصبپانلورودي/خروجي
پانل اوليۀ تعبيه شده در قسمت پشت كيس )مخصوص اتصاالت ورودي/خروجي( را برداشته و 
به جاي آن پانل عرضه شده به همراه برد اصلي را كه در جعبۀ آن قرار دارد، نصب كنيد)شكل 

.)8-13
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شكل12-8ثابتکردنپايههایبرنجی

شكل13-8نصبپانلورودی/خروجی

هشدار
هنگام جدا كردن پانل كيس و يا جايگزين كردن پانل برد اصلي دقت كنيد تا لبه هاي 

تيز اين پنل ها به شما آسيب نرسانند.

•نصبوثابتکردنبرداصلي
نصب برد اصلي كار آساني است. برد اصلي را به صورت مايل وارد كيس كنيد)شكل 8-14( 
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شكل14-8نصببرداصلی

شكل15-8بستنپيچهایبرداصلی

و سپس درگاه هاي ورودي/ خروجي پشت برد اصلي را با پانل پشت كيس هماهنگ كنيد. 
برد اصلي را با استفاده از پيچ هاي مخصوص در جاي خود ثابت كنيد. براي ثابت كردن برد 
اصلي، ابتدا پيچ مياني را ببنديد. با اين كار امكان جابه جايي برد اصلي براي بستن پيچ هاي ديگر 

را خواهيد داشت)شكل 8-15(.

توجه 
هيچ كدام از پيچ ها را قبل از بستن تمامي آنها، به طور كامل سفت نكنيد.
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•اتصالکابلمنبعتغذيهبهبرداصلي
كنيد.  اصلي وصل  برد  به  را  تغذيه  منبع  12 ولت  پين  يا هشت  و چهار   ATX پين   24 كابل 
كانكتور های برق)شكل 16-8( تنها در يك جهت قابل اتصال است و امكان نصب در جهت 
مخالف را ندارد. يك گيره در يك طرف كانكتور برق روي برد اصلي وجود دارد كه در 
صورت نصب صحيح كابل برق منبع تغذيه، گيرۀ آن قفل مي شود. بنابراين از قفل شدن اين 

گيره ها اطمينان حاصل كنيد)شكل 8-17(.

شكل16-8کانكتورهایبرق

شكل17-8اتصالکابلهایبرقبرداصلیبهمنبعتغذيه
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•اتصالکانكتورهايکيس
براساس نوع كيسي كه تهيه مي شود، انواع مختلفي از كانكتورها را مي توان در اختيار داشت. 
مانند كانكتورهاي USB و FireWire كه داراي ساختار مشخصي هستند. به همين دليل نصب 

اين كانكتورها و كابل هاي آنها كار ساده اي است)شكل 8-18(.

شكل18-8اتصالکانكتورهایکيس

شكل19-8نصبواتصالکانكتورهایپانلجلویکيس

•نصبواتصالکانكتورهايپانلجلويکيس
در بردهاي اصلي جديد به دليل استفاده از ساختار رنگ بندي براي كليدهاي برق و راه اندازي 
مجدد سيستم، نصب كابل هاي پانل جلويي كيس به پين هاي روي برد اصلي كار راحتي است. 
در هنگام نصب اين كابل ها به قطب هاي مثبت و منفي دقت كنيد. مي توان با مطالعۀ دفترچه 

راهنماي برد اصلي نكات ضروري را بيشتر بررسي كرد)شكل 8-19(.
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شكل20-8برداشتنپانلجلویکيس

7-3-8نصبدستگاههایذخيرهسازي
براي نصب ديسك سخت و ديسك گردان هاي نوري از روش  هاي يكسان و كابل هاي مشخص 

استفاده مي شود. در واقع براي نصب هركدام از اين سخت  افزارها به دو كابل زير نياز است:
- كابل انتقال داده ها

- كابل برق 
در بيشتر كيس هاي جديد ديسك گردان هاي نوري به صورت ريلي نصب مي  شوند ولي در 
برخي كيس ها، ديسك سخت هنوز هم به وسيلۀ پيچ در جاي خود ثابت مي شود. به طور كلي 
پيچ هاي مورد نياز براي ثابت كردن قطعات همراه با كيس عرضه مي شوند، اما در بعضي موارد 
شركت هاي سازنده نوع خاصي از پيچ را همراه ديسك گردان عرضه مي كنند كه الزم است قبل 

از نصب قطعات اين موارد را بررسي كنيد.
و  سخت  ديسك  براي  اطالعات  انتقال  كابل  نوع  دو  شد  گفته  نيز  قباًل  كه  همان گونه 
ديسك گردان هاي نوري وجود دارد كه همراه آنها عرضه مي شود، كابل IDE كه به كابل موازي 
يا PATA1 نيز معروف است  و كابل SATA كه به كابل سريال معروف است. كابل SATA به دليل 

كارايي بيشتر و اشغال فضاي كمتر، در بين كاربران بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

1.باظهوركابلهايSATA،بهكابلهايIDEكهازانتقالموازيبرايارسالدادههااستفادهميكنند،كابلPATAنيزميگويند.

توجه   
چيپ ست هاي جديد برد اصلي شركت اينتل از رابط IDE پشتيباني نمي كنند.

•مشخصکردنودسترسيبهمحلنصبديسکگردان
در بيشتر كيس هاي جديد نيازي به برداشتن پانل جلوي كيس براي نصب ديسك گردان نوري 
نيست ولي در برخي از كيس هاي موجود در بازار، اين پانل وجود دارد. بنابراين براي نصب 

ديسك گردان بايد اين پانل را برداشت. با استفاده از 
يك انبردست يا پيچ گوشتي، پوشش فلزي را گرفته 
تا از جاي خود جدا شود. به  و آن را جا به جا كنيد 
طور معمول باالترين شكاف  را برای ديسك نوری 

انتخاب می كنند)شكل 8-20(. 



313

•نصبديسکگرداننوريوثابتکردنآن
ديسك گردان نوري را داخل فضاي نصب آن قرار دهيد و تا جايي به داخل كيس ببريد كه 
چارچوب پالستيكي آن به طور دقيق در كنار قاب فلزي كيس ثابت شود. با استفاده از پيچ هاي 

عرضه شده با ديسك گردان، آن را در جاي خود ثابت كنيد)شكل 8-21(.

شكل21-8استقرارديسکگرداننوری

IDEشكل22-8نصبکابل

نكته
در تعدادي از كيس هاي جديد يك ريل خاص را روي ديسك گردان نصب مي كنند 
و سپس آن را داخل فضاي مورد نظر قرار مي دهند. كه به صورت خودكار در جاي 

خود ثابت مي شود.

SATAياIDEنصبکابل•
كانكتور  سه  اين  از  تا  دو  دارد.  قرار   IDE كابل  روي  كانكتور  سه  شد  گفته  كه  همان گونه 
به همديگر نزديك تر هستند كه براي اتصال به قطعاتي مانند ديسك گردان نوري و ديسك 
به  قرار دارد  از دو كانكتور ديگر  بيشتري  با فاصلۀ  به كار مي رود. كانكتور سوم كه  سخت 

كانكتور IDE روي برد اصلي وصل مي  شود)شكل 8-22(.
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•اتصالکابلبرق
ديسك گردان هاي نوري به طور معمول از كابل برق با كانكتور چهار پين استفاده مي كنند. اين 
كانكتور برق تنها از يك جهت مي تواند وصل شود. بايد توجه داشت كه اگر ديسك گردان 
نيز  آن  برق مخصوص  كابل  از  بايد  مي كند،  استفاده   SATA اطالعات  انتقال  كابل  از  نوري 

استفاده كنيد )شكل 8-23(.
روش اتصال ديسك گردان نوری با كابل SATA مانند اتصال ديسك سخت است كه در 

ادامه با آن آشنا خواهيد شد. 

شكل23-8اتصالکابلبرقديسکگرداننوری

•نصبديسکسخت
در كيس جايگاه داخلی مخصوص ديسك سخت يا Internal Bay را پيدا كرده و بعد از تنظيم 
جاي آن به طور مناسب، آن را با پيچ هاي مخصوص ثابت كنيد. در صورت استفاده از ريل، 
آنها را در كناره هاي ديسك سخت قرار داده و در محفظۀ نگه دارنده وارد كنيد. صداي ناشي 
از قرار گرفتن قفل ريل ها در جاي خود، در صورت محكم شدن ديسك سخت، شنيده خواهد 

شد. 
•اتصالکابلبرقوکابلانتقالداده

ابتدا رابط اصلي SATA روي برد اصلي را كه به طور معمول كنار آن SATA0 نوشته شده است 
را پيدا كرده و سر كابل را به آن جا وصل كنيد. سر ديگر كابل SATA را به محل اتصال آن 
در پشت ديسك سخت متصل كنيد. كابل برق مخصوص SATA را نيز به كانكتور مخصوص 

آن روي ديسك سخت وصل كنيد)شكل 8-24(.
روش اتصال ديسك سخت با كابل IDE مانند اتصال ديسك گردان نوري است كه در 

قسمت قبل اشاره شد.
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شكل24-8کابلبرقوکابلانتقالدادههایSATAوروشاتصالآن

8-3-8نصبآداپتورهايدستگاههایجانبي
•ايجادفضايخاليبرايکارتهايجانبي

در قسمت پشت كيس چند تكه نوار فلزي وجود دارد كه به بدنۀ كيس پيچ شده و يا با گيره 
به آن متصل شده اند. با برداشتن هر كدام از اين قطعات يك فضاي مناسب براي نصب يك 
كارت جانبي آزاد مي شود. سعي كنيد در ابتدا جاي كارت هاي جانبي را مشخص و سپس اين 
نوارها را جدا كنيد. در هنگام جدا كردن اين قطعات بهتر است مواظب دستان خود باشيد تا 

آسيب نبينند.
•نصبکارتجانبي

از  و  قرار دهيد  مناسب  را در شكاف  و آن  بسته بندي خود خارج كرده  از  را  كارت جانبي 
 PCI-E از رابط  اتصال كارت  براي  اطمينان حاصل كنيد. در صورتي كه  نصب صحيح آن 
استفاده مي كنيد، برد اصلي براي اين شكاف گيرۀ مخصوصی دارد، مطمئن شويد كه گيره در 
جاي مناسب قرار گرفته و محكم شده است. براي محكم كردن كارت هاي ديگر در كيس، 
در صورتي كه كيس داراي گيره است از آن استفاده كنيد و در غير اين صورت از پيچ براي 

محكم كردن كارت در كيس استفاده كنيد.

9-3-8اتصالدستگاههایجانبي
•اتصالبلندگوها

بلندگوها مي توانند به خروجي كارت صداي ضميمۀ برد اصلي و يا در صورت نصب كارت 
صدا به خروجي هاي آن وصل شوند. ورودي جك هاي مختلف روي برد اصلي با رنگ1 هاي 

متفاوت عالمت گذاري شده اند تا پيدا كردن و اتصال آن ساده باشد.

1.براياطالعازرنگهاياتصالدهندههايمختلفميتوانيدبهضميمۀفصلهشتممراجعهكنيد.
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SLIوCrossFireشكل25-8نصبکارتهايگرافيک

بيشتر بدانيد
CrossFirex و)SLI)Scalable Link Interface: در سيستم هاي حرفه اي، براي كاركرد بهتر از 

 CrossFire دو يا چند كارت گرافيك استفاده مي شود كه آنها را با استفاده از معماري
باشيد كه دو كارت  داشته  توجه  نكته  اين  به  اين  صورت  SLI نصب مي كنند. در  يا 
گرافيك را به وسيلۀ يك پل به همديگر وصل كنيد. اين پل، يك مدار چاپي ساده 
است كه اغلب انعطاف پذير است. نام هاي CrossFirex و SLI هركدام مربوط به شركت 

خاصي است كه در شكل 25-8 مشخص است. 

•اتصالصفحهنمايش
براي اتصال صفحه نمايش، ابتدا كانكتور برق را به صفحه نمايش وصل كرده و آن را روشن 
كنيد. با توجه به نوع صفحه نمايش يكي از راه هاي اتصال صفحه نمايش را بايد انتخاب كنيد. 
در بيشتر موارد از رابط هاي D-SUB1 و يا DVI2 براي اين اتصال استفاده مي شود. در صورت 
وجود رابط هاي ديگر مانند HDMI3 و يا DisplayPort از آنها نيز مي توان استفاده كرد. پس از 

انتخاب، كابل مناسب را به كارت گرافيك و صفحه نمايش وصل كنيد. 
1. D-Subminiature
2. Digital Video Input
3. High- Definition Multimedia Interface
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1.براياطالعاتبيشتردرموردخطايابيبهضميمۀآخركتابمراجعهكنيد.

اگر كارت گرافيك اتصال مورد نظر را ندارد، بايد از يك مبدل استفاده كنيد. امروزه 
بيشتر كارت  های گرافيك داراي يك مبدل DVI به D-SUB هستند و براي صفحه نمايش هايي 
كه تنها يك اتصال D-SUB دارند قابل استفاده است. مبدل هاي ديگر مانند DVI به HDMI و 

برعكس نيز در بازار موجود است.

•اتصالصفحهکليدوماوس
صفحه كليد و ماوس بيشتر از رابط هاي PS/2 و يا USB استفاده مي كنند. همان گونه كه در بخش 
مربوطه گفته شد در صورت استفاده از رابط هاي PS/2 ، درگاه هاي USB براي استفاده هاي 
به رنگ  با توجه  براي نصب رابط هاي ماوس و صفحه كليد  ديگر در اختيار كاربر مي مانند. 

مناسب انتخاب شده براي هركدام، كار ساده اي خواهيد داشت.

•اتصالکابلهايشبكه،مودمودرنهايتکابلبرق
با  مودم، دستگاه هاي جانبي  مانند كابل شبكه، كابل  ديگر  مي توان كابل  هاي  مرحله  اين  در 
استفاده از رابط هاي USB و ... را وصل كنيد. در نهايت كابل برق شهر را به منبع تغذيه وصل 

كنيد و اگر منبع تغذيه، كليد روشن و خاموش دارد، آن را در حالت روشن قرار دهيد.
سيستم را روشن كنيد، درصورت باال آمدن بدون اشكال سيستم، آمادۀ رفتن به مرحلۀ 
بعدي كه شامل تنظيمات باياس، نصب سيستم عامل، راه اندازها و نرم افزارهاي كاربردي مورد 
نظر است خواهيد بود. در غير اين صورت بايد با استفاده از مكانيسم هاي خطايابي، خطاي ايجاد 

شده را پيدا كرده و آن را برطرف كنيد.

4-8مرحلۀسوم:خطايابي،آمادهسازيوانجامتنظيماتموردنياز
باياس1

در اين مرحله كنترل كامل تمام قطعات، دستگاه ها، آداپتورها، كابل ها و كانكتورها ضروری 
است، و پس از راه اندازی موفق رايانه، می توان تنظيمات باياس را انجام داد.  

1-4-8کنترلنهاييوروشنکردنسيستمبرايخطايابياحتمالي
قبل از روشن كردن رايانه به منظور خطايابي احتمالي موارد زير را انجام دهيد:

- خنك كننده هاي پردازنده و داخل كيس را به منظور نصب درست و جاي گيري مناسب بررسي 
كنيد.
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- داخل كيس را براي اطمينان از باقي نماندن پيچ و يا ساير ابزار اضافي بررسي كنيد.
- كارت هاي واسط را از نظر نصب صحيح و مناسب بررسي كنيد.

- كابل هاي برق، IDE ، SATA و ديگر اتصاالت درون كيس را براي اطمينان از درستي نصب 
بررسي نماييد.

وقتي تمام قطعات را به صورت كامل نصب كرديد، صداي بيپ كوتاهي در زمان روشن 
كردن سيستم شنيده خواهد شد كه نشان دهندۀ صحت اتصال و سالمت سيستم است. اگر چندين 
صداي بيپ شنيده شود، نشان دهندۀ آن است كه قطعه اي به صورت صحيح نصب نشده است و يا 
به درستي كار نمي كند. اگر هيچ صدايي شنيده نشد، ممكن است بلندگوي داخلي و كابل رابط 

آن روي برد اصلي درست نصب نشده باشد.
اولين صفحه كه پس از باال آمدن سيستم روي صفحه نمايش ديده مي شود،  BIOS POST نام 
دارد. اين صفحه حاوي اطالعاتي دربارۀ پردازنده، حافظه و راه اندازهاي سيستم است. اطالعات 
اين صفحه كامل و به اندازۀ كافي نيست. به همين دليل براساس اين اطالعات نمي  توان تشخيص 
بيشتر  اطالعات  به  دسترسي  براي  نمي كند.  كار  درستي  به  سيستم  قطعات  از  يك  كدام  داد 

همان گونه كه در بخش برد اصلي نيز گفته شد مي توان به تنظيمات باياس وارد شد.
برخالف صفحۀ BIOS POST، اطالعات مناسب و كاملي را مي توان از BIOS سيستم به دست 
آورد. اطالعات اين صفحه ممكن است در ابتدا نامفهوم باشد ولي در صورتي كه مطالب فصول 
گذشته را فرا گرفته باشيد، خواهيد ديد كه حاوي اطالعاتی ارزشمند در بارۀ قطعات رايانه است.

در برخي مواقع ممكن است كه به دليل اشكال در سيستم، كاربر به صفحۀ POST دسترسي 
در  كه   POST Card نام  به  كارت  يك  از  استفاده  با  مي توان  موارد  اين گونه  در  باشد.  نداشته 
شكاف هاي توسعه نصب مي شود و كار POST را انجام مي دهد، مراحل تشخيص ايراد و رفع آن 

را انجام داد.
اين كارت كه داراي تعدادي ديود نوری LED است، با استفاده از اين چراغ ها سخت افزارهاي 
مورد بررسي سيستم را نشان مي دهد. دفترچۀ راهنماي همراه اين كارت داراي اطالعات كاملي در 
مورد حالت هاي مختلفي از روشن و خاموش بودن چراغ هاي آن است، كه هركدام از اين الگوها 
بيان كنندۀ يكي از مشكالت سيستم است. كاربر با ديدن هركدام از اين الگوها مي تواند به ايراد 

سخت افزارهاي سيستم پي برده و آن را برطرف كند.
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کنجكاوي
با استفاده از يك POST card كه روی يكی از سيستم های نصب شده است،ايرادات 
اين كارت، اجزای مختلف  بهتر عملكرد  برای درک  پيدا كنيد. می توانيد  را  سيستم 
سيستم مانند ماژول حافظۀ RAM، يا كابل رابط IDE و يا كارت گرافيك را از سيستم 

جدا كنيد و اين آزمايش ها را انجام دهيد. 

2-4-8تنظيماتباياس
قبل از بررسي صفحات باياس به نكات زير توجه كنيد.

همان گونه كه گفته شد مهم ترين بخش هر برد اصلي چيپ ست هاي آن است كه در واقع 
تمامي  تعيين مي كند.  را  ديگر  از سخت افزارهاي  پشتيباني  در  توانايي آن  و  اصلي  برد  معماري 
باياس برد اصلي توسط شركت سازنده نگهداري  به اين مشخصات در تراشۀ  اطالعات مربوط 
SETUP به  با استفاده از صفحۀ  يا تغيير اين اطالعات مي توانند  مي شود. كاربران براي اطالع و 
به وسيلۀ شركت سازنده  برد اصلي  باياس هر  باشند. نسخه هاي  باياس دسترسي داشته  تنظيمات 
از  پشتيباني  توان  ايجاد  براي  اصلي  برد  سازندۀ  شركت هاي  موارد  بيشتر  در  و  مي شود  تعيين 
اين  غير  در  مي كنند.  عرضه  را  سيستم  باياس  از  جديدي  نسخه هاي  جديدتر  سخت افزارهاي 
صورت ممكن است براي ارتقاي سيستم خود دچار مشكل شويد. به طور مثال اگر نسخۀ باياس 
قديمي باشد و قصد ارتقا و تعويض پردازنده را داشته باشيد ممكن است برد اصلي در شناسايي 

خودكار پردازنده دچار اشكال شود و مجبور به تنظيم دستي تنظيمات شويد.
فقط  كه  است  اصلي  برد  اصلي  و  مهم  بخش هاي  از  يكي  باياس  شد  گفته  كه  همان گونه 
نياز  با تغيير قطعات و اجزاي رايانه، در صورت  البته  به وسيلۀ كاربر دارد.  به تنظيم  نياز  يك بار 
تنظيمات مجدد صورت مي گيرد. به همين دليل بايد در هنگام انجام اين تنظيمات بسيار دقت كرد.

SETUP3-4-8دستيابيبهبرنامۀ
نام    به  خاص  نرم افزاری  اجراي  طريق  از   SETUP برنامۀ  به  دستيابي   XT اوليۀ  سيستم هاي  در 
 SETUP صورت مي گرفت. امروزه اغلب بردهاي اصلي براي ورود به صفحۀ آغازين Setup.exe

كليد هاي مخصوص خود را دارند. تعدادي از اين كليدها را در جدول 1-8 مشاهده مي كنيد. 
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جدول1-8شرکتهايمعروفسازندۀباياسوکليدهايعرضهشدهبرايورودبهSETUPآنها

شرکتسازندۀ

باياس
SETUP کليدهايورودبه

شرکتسازندۀ

باياس

کليدهايورودبه 

SETUP

Phoenix

Ctrl+Alt+ESC

Ctrl+Alt+F1

Ctrl+Alt+S

Ctrl+Alt+Enter

Ctrl+Alt+F11

Award

Ctrl+Alt+ESC

ESC

Del

IBMCtrl+Alt+F1+Ins

نكته
قبل از باال آمدن سيستم يك پيغام براي نمايش كليد يا كليدهاي الزم جهت ورود به 

صفحۀ SETUP نمايش داده مي شود.

بيشتر بدانيد
PlugandPlayBIOS

بود.  مشكلي  كار  شخصي  رايانۀ  روي  بر  دستگاه ها  پيكربندي  و  نصب  گذشته  در 
واقع  در  مي شد.  روبه رو  جديدي  مسئلۀ  با  كاربر  جديد،  سخت افزار  نصب  زمان  در 
و  مناسب  خروجی  ورودی/  درگاه  بايد  جديد،  سخت افزار  مناسب  عملكرد  براي 
اصلي  برد  راهنماي  دفترچۀ  مطالعۀ  با  را  نظر  مورد   DMA(Direct Memory Access)
انتخاب می كرد. در گذشته كاربران مجبور بودند كه جامپرها و ديپ سوئيچ هاي روي 
كارت و يا برد اصلي را براي كنترل تنظيمات تغيير دهند، كه الزمۀ اين كار شناخت 
كافي از سخت افزار استفاده شده روي سيستم است. با همۀ اين مشكالت، تنظيم كردن 
سخت افزارهاي سيستم با يكديگر روي سيستم به طوري كه تضاد و ناسازگاري از نظر 
 pnp(plug and آدرس و ديگر خصوصيات نداشته باشند، به عهدۀ كاربر بود. فناوري
(play براي جلوگيري از اين مشكالت و فراهم ساختن امكاناتي مناسب براي كاربران 
در توسعۀ رايانه هاي آنان مي باشد. با استفاده از اين فناوری كاربران كارت مورد نظر را 
در سيستم قرار مي دهند و سيستم به طور خودكار آن را شناسايي و پيكربندي مي كند.
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SETUP4-4-8گزينههاياصليومهمبرنامۀ
استاندارد خاصي براي امكانات و گزينه هاي اين صفحات وجود ندارد و با توجه به شركت هاي 
سازندۀ مختلف، اين صفحات داراي گزينه ها و امكانات مختلفي هستند. بررسي و معرفي تمام 
در  و  است  خارج  كتاب  اين  حوصلۀ  از  باياس  صفحات  در  موجود  زيرگزينه هاي  و  گزينه ها 
صورت نياز مي توانيد به كتاب هاي آموزش SETUP مراجعه كنيد. در اين بخش به بررسي باياس 
باياس ها  مشترک  و  موارد عمومي  و  مهم  و گزينه هاي   Intel Smackover DX58SO اصلي  برد 

پرداخته مي شود. 
در اين گونه SETUPها كليدهاي مورد استفاده در پايين صفحه قرار مي گيرند. كاربرد بعضي 

از كليدها در SETUP مورد نظر به اين صورت است:

با قرار گرفتن روي هر گزينه و فشار دادن اين كليد  Help است.  يا  F1: كليد كمك  -کليد
توضيحات مختصري در مورد خصوصيات و روش تغيير پارامترهاي آن داده مي شود.

-کليدF9: براي برگرداندن مقادير گزينه هاي مختلف به مقدار پيش گزيدۀ سازندۀ باياس، كه 
با گرفتن تأييد از كاربر صورت مي پذيرد.

-کليدهايجهتنما: براي حركت كردن بين منوها و گزينه هاي مختلف استفاده می شود. 
-کليدهاي+و- : با قرار گرفتن روي هر گزينه، در صورت داشتن پارامترهاي مختلف با اين 

كليدها مي توان مقدار آنها را تغيير داد.

نكته
بعد از هر تنظيم و تغيير در گزينه هاي BIOS پس از ذخيره كردن اطالعات به وسيلۀ 
تا   )Reboot( پرداخت  رايانه  مجدد  راه اندازی  به  بايد   Save and Exit Setup گزينۀ 

تغييرات به وجود آمده اعمال شوند.

نكته
در اين مدل از برنامه هاي SETUP ، با استفاده از كليد Enter مي توان مقادير مختلف 
يك گزينه را مشاهده كرد و با استفاده از آن ليست مقادير مورد نظر را انتخاب نمود.
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صفحۀ اصلي اين SETUP شامل بخش هاي زير است:
- صفحۀ Main كه امكانات استاندارد سيستم را مورد دسترسي و تغيير قرار مي  دهد.

- صفحه هاي Advanced و Performance كه همان گزينۀ BIOS FEATURS SETUP در مدل هاي 
قديمي تر است و براي باال بردن بازدهي و كارايي سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد.

- صفحۀ Power براي مديريت مصرف برق در قطعات مختلف سيستم است.

Main5-4-8امكاناتاستانداردبااستفادهازصفحۀ
SETUP مربوط به امكانات استاندارد سيستم است، كه شامل تاريخ سيستم، زمان  اولين صفحۀ 

سيستم و اطالعات ديگر است)شكل 8-26(. 

SETUPشكل26-8صفحۀاصلی

تنظيمات مربوط به تاريخ و ساعت سيستم نيز با كمي دقت به آساني قابل انجام است. اگر 
هدف از ورود به صفحۀ SETUP تنها تغيير تاريخ و ساعت باشد، مي توانيد اين كار را به آساني 

از طريق سيستم عامل نيز انجام دهيد.

کارعملي
و   SETUP استاندارد  صفحۀ  در  را  خود  سيستم  ساعت  و  تاريخ  به  مربوط  تنظيمات 

سيستم عامل انجام دهيد.  

صفحۀ اصلی SETUP مقدار حافظۀ اصلی نصب شده روي سيستم، مقدار حافظۀ نهان سطح دو 
انتقال از حافظه در  و سطح سه، فركانس پالس ساعت  پردازنده و حافظۀ اصلي، مقدار دادۀ قابل 
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حالت QPI1 ، مشخصات پردازنده و نوع زبان سيستم اطالعاتي را نشان مي دهد. در صورت نصب 
نادرست حافظه، باياس گزارش مي  دهد و همچنين در مورد ظرفيت حافظه  و اين كه در چه حالتي 

)مانند دوكاناله يا تك كاناله( كار مي كند، اطالعات مناسبي در اختيار كاربر مي گذارد.
در اين سيستم همان گونه كه در بخش پردازنده ها در مورد Hyper-Threading اشاره شد، در 
باياس سيستم امكان فعال كردن و يا غير فعال كردن اين گزينه در اختيار كاربر قرار گرفته است 
كه مي توان آن را در گزينۀ Simultaneous Multi Threading ديد. همچنين امكان فعال سازي همۀ 
هسته هاي پردازنده در پردازنده هاي چندهسته اي نيز با استفاده از گزينۀ Active Processor Cores در 

اختيار كاربر است.

1. QuickePath Interconnect (QuickPath, QPI)

نكته
تاكنون با گذرگاه اصلي و مهم سيستم به نام FSB آشنا شديد. با توجه به افزايش سرعت 
پردازنده  و همچنين گسترش پردازنده هاي چند هسته اي و سيستم هاي چند پردازنده اي، 
شركت اينتل به جاي استفاده از گذرگاه سيستم براي ارتباط پردازنده با حافظۀ اصلي 
به فناوري نويني روي آورده است كه با اين فناوري مي تواند سرعت انتقال داده ها را 
در گذرگاه سيستم به چندين برابر فناوري قبلي افزايش دهد كه اين كار مورد استقبال 
اينتل، محدوديت  امروزي شركت  واقع در سيستم هاي  در  است.  قرار گرفته  كاربران 

سرعت انتقال داده روي گذرگاه سيستم تا حد زيادي برطرف شده است.

تحقيق
در مورد سرعت انتقال داده، روش كار و ديگر خصوصيات گذرگاه سيستم با فناوري 

QPI بررسي كنيد و نتايج تحقيق خود را در كالس ارائه دهيد.

PerformanceوAdvanced6-4-8تنظيماتپيشرفتۀباياسبااستفادهازصفحههاي
در صفحۀ Performance )شكل 27-8( با استفاده از گزينه هاي مختلف مي توان براي استفادۀ بهينه 
از اجزاي اصلي سيستم مانند پردازنده، حافظۀ اصلي و گذرگاه هاي سيستم تنظيمات خاصي را به 

شرح صفحۀ بعد انجام داد.
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Performanceشكل27-8صفحۀ

ProcessorOverridesشكل28-8گزينۀ

ProcessorOverridesگزينۀ•
اين گزينه در صورت انتخاب، به صورت شكل 28-8 است كه امكانات مناسبي براي تنظيمات 
پردازنده در اختيار كاربر قرار مي دهد. اين امكانات مي توانند تعيين ولتاژ هستۀ پردازنده باشد، 

همان طور كه در شكل 28-8 نشان داده شده است.

نكته
صورت  در  و  باشد  قطعات  راهنماي  دفترچۀ  براساس  بايد  شده  اعمال  تغييرات  تمام 
تغييرات نامناسب ممكن است عالوه بر پايين آوردن كارايي سيستم به قطعات آن نيز 

آسيب برسد.

تحقيق
در مورد گزينه هاي ديگر بررسي كنيد و نتايج به  دست آمده را در كالس ارائه نماييد.
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MemoryOverridesشكل29-8گزينۀ

BusOverridesشكل30-8گزينۀ

MemoryOverridesگزينۀ•
در گزينۀ مربوط به تنظيمات حافظه )شكل 29-8( مي توان ولتاژ كاري حافظه، نرخ انتقال در 

واحد زمان و غيره را مورد بررسي و تغيير قرار داد.

BusOverridesگزينۀ•
ولتاژ   ،IOH1 چيپ ست  كاري  ولتاژ  مانند  گزينه هايي  بررسي  و  تنظيم  امكان  گزينه  اين  در 
 PCI-E2 سرعت  انتخاب  گذرگاه،  اين  وسيلۀ  به  داده ها  انتقال  نرخ  انتخاب  و   QPI گذرگاه 
PCI قابل دسترسي  ... در نهايت تنظيمات مربوط به گذرگاه هاي  x16 و   ،x2  ،x1 به صورت 

هستند)شكل 8-30(.

1. Input Output Hub
2. Peripheral Component Interconnect- Express
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PeripheralConfigurationشكل31-8گزينۀ

PeripheralConfigurationگزينۀ•
همان طور كه در شكل 31-8 مشاهده مي كنيد اين قسمت از تنظيمات BIOS شامل تنظيمات 
قطعات داخلي رايانه است كه روي مادربرد به صورت built-in1 قرار دارند. از جمله درگاه هاي 
سريال و موازي، همچنين كارت هايLAN در صورتي كه  كارت شبكه Onboard باشد، كارت 
صدا و Firewire را مي توان نام برد. در نظر داشته باشيد كه فعال بودن درگاه هايي كه بدون 

استفاده هستند بسياري از منابع سيستم را هدر مي دهند و در نتيجه بهتر است غير فعال شوند.

1.توكار

بايد فعال باشد. اما اگر   Audio اگر برد اصلي داراي كارت صوتي سرخود باشد، گزينۀ 
دستگاه به صورتي استفاده مي شود كه نيازي به كارت صدا ندارد )مانند ادارات و شركت ها(، 
غيرفعال نمودن اين گزينه باعث آزاد شدن مقدار قابل توجهي از منابع رايانه مي گردد. مورد 
 PCI استفادۀ مهم از اين گزينه بيشتر براي مواقعي است كه از يك كارت صدا بر روي شكاف
استفاده می شود. در اين صورت بايد كارت صداي داخلي را با استفاده از اين گزينه غير فعال 

كنيد.
DriveConfigurationگزينۀ•

صورت  به  نوري  ديسك  هاي  و  سخت  ديسك های  ديسك گردان های  سيستم ها،  تمام  در 
خودكار شناسايي مي شوند و نيازي به تنظيم مجدد آنها نيست. در اين سيستم نيز به همين گونه 
است. همان طور كه در شكل 32-8 مشاهده مي كنيد ديسك گردان ديسك نوری در درگاه 

SATA0 و ديسك سخت با ظرفيت 320 گيگابايت در درگاه SATA1 قرار گرفته اند.
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DriveCofigurationشكل32-8گزينۀ

BootConfigurationشكل33-8گزينۀ

گزينۀ S.M.A.R.T را فعال كنيد، زيرا اين گزينه به سيستم اين امكان را مي دهد تا مشكالت 
ديسك های سخت، قبل از بروز خسارت هاي اساسي، شناسايي و برطرف شوند.

BootConfigurationگزينۀ•
در اين گزينه مي توان تعيين كرد كه كليد Numlock در زمان باال آمدن سيستم فعال باشد و همچنين 

خنك كنندۀ پردازنده و كيس سيستم را نيز مي توان با اين گزينه كنترل كرد)شكل 8-33(. 

VideoConfigurationگزينۀ•
داراي  اصلي  برد  اين  اشاره شد،  اصلي  برد  به فصل  مربوط  در بخش ضمايم  همان گونه كه 
CrossFire است. اين تنظيم موقعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه دو يا چند كارت  قابليت 
حالت هاي  در  كه  اصلي  گرافيك  كارت  تعيين  براي  باشد.  نصب  دستگاه  روي  گرافيكي 
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دو  از  كه  سيستم هايي  در  كنيد.  مراجعه   Advance منوي  در  زير  گزينۀ  به  باشد  فعال  عادي 
 كارت گرافيك استفاده مي كنند، كارت اصلي به كارتي مي  گويند كه تصاوير را در هنگام 

روشن شدن رايانه نمايش مي  دهد )شكل 8-34(.

VideoConfigurationشكل34-8 گزينۀ

تحقيق
در مورد منوي امنيت )Security( در باياس هاي مختلف و گزينه هاي آن تحقيق و نتايج 

را در كالس ارائه نماييد.

Powerمنوي•
تنظيمات اين قسمت كه كاربران بيشتر در آن اشتباه مي كنند، يكي از قسمت هاي مهم تنظيمات 
باياس است. به اين دليل كه اگر تنظيمات به صورت نادرست انجام شوند، منجر به مشكالتي 
از جمله خاموش شدن بيهوده دستگاه مي شود. از آنجا كه سيستم عامل ويندوز، مديريت انرژي 
به  ويندوز  امكانات سيستم عامل  از طريق  را  تنظيمات  بخواهيد  دارد، در صورتي كه  دروني 
دست بگيريد، بايد اين قسمت در BIOS غير فعال شود. در غير اين صورت تنظيمات شخصي 
شما با تنظيمات پيش فرض باياس وضعيت نامناسبي ايجاد كرده و  هيچ كدام به درستي كار 

نمي كنند. 
Bootمنوي•

كمك  سيستم عامل  نصب  براي  كاربران  به  كه  باياس  تنظيمات  مهم  بخش هاي  از   يكي 
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Bootشكل35-8منوی

مي كند ،بخش تعيين اولويت راه اندازي رايانه از روي ديسك گردان هاي مختلف است. در واقع 
در اين گزينه تعيين مي شود كه سيستم براي راه اندازي سيستم عامل براساس ديسك گردان هاي 
رايانه  ديسك سخت روي  در صورتي كه چند  تنظيم  اين  كند.  ترتيبي عمل  به چه  موجود 
مانند  ديگر  ديسك گردان  هاي  مي توان  همچنين  است.  اهميت  با  بسيار  باشيد  كرده  نصب 
ديسك گردان نوري، ، حافظه هاي قابل حمل مانند حافظۀ فلش يا حافظه هاي SSD1 و يا اگر 
رايانه تحت شبكه باشد، امكانات شبكه اي را به منظور راه اندازي سيستم فعال و به عنوان اولين 

درايو انتخاب كنيد. شكل 35-8 گزينه هاي مختلف را نشان مي دهد.

1. Solid- State Drive

•ذخيرهسازيوخروج
در اين مرحله در صفحۀ Exit با استفاده از گزينه های موجود اطالعات تنظيمات وارد شده را 

ذخيره كنيد يا از آن صرف نظر كرده و از صفحۀ  باياس خارج شويد.

5-8نصبسيستمعامل،راهاندازهايدستگاههایجانبيوهمچنين
نرمافزارهايکاربردي

از  يكي  مي توانيد  است.  سيستم عامل  نصب  زمان  باياس،  به  مربوط  تنظيمات  انجام  از  پس 
بيشتر بردهاي اصلي نسل  نماييد.  بازار را تهيه كرده و آن را نصب  سيستم عامل های موجود در 
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جديد با امكانات فراواني مانند Firewire ،eSATA1 ،RAID ، Ethernet و يا صداي HD2 عرضه 
مي شوند. در بسياري از موارد براي كاركرد صحيح اين امكانات بايد نرم افزارهاي راه انداز آنها 
براي  از شركت ها  بسياري  به طور معمول كار وقت گيري است.  روي سيستم نصب شوند، كه 
 CD يا   DVD با يك  نرم افزار جانبي كه  به كمك يك  اين سيستم ها را  راحتي كاربران، نصب 

همراه برد اصلي است در اختيار كاربر قرار مي دهند.
ديگر  درس های  در  را  كاربردی  نرم افزارهای  و  سيستم عامل  نصب  برای  بيشتر  جزئيات 

فراخواهيد گرفت.

1. external SATA
2. High - Definition
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ضميمۀ فصل هشتم 
اتصال دهنده ها و رنگ های آنها

رنگ عملكردومورداستفاده اتصالدهنده

Green PS/2 Mouse / pointing device 6pin miniDIN

Purple PS/2 Keyboard 6pin miniDIN

Black USB port USB Type A

Grey Firewire / IEEE 1394 6-Pin FireWire 400

Burgundy Parallel port 25 pin D

Teal or 
turquoise Serial port 9 pin D

Blue Analog VGA 15 pin VGA

White Digital monitor DVI

Yellow S-Video 6pin miniDIN

Yellow Composite video RCA jack

Pink Analog audio input 3.5mm jack

Light blue Analog line level audio input 3.5mm jack

Lime 
green

Analog line level audio output for the main stereo 
signal (front speakers or headphones) 3.5mm jack

Black * Analog line level audio output for rear speakers 3.5mm jack

Brown Analog line level audio output for “Right-to-left 
speaker” 3.5mm jack

Orange S/PDIF digital audio output (sometimes used as 
an analog line output for a center speaker instead) 3.5mm jack

Gold Game port / MIDI 15 pin D
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ضميمۀ خطايابی
همان گونه كه مشاهده كرديد، مونتاژ رايانه با توجه به مطالب ارايه شده در كتاب، كار آساني 
است. اما اگر انجام مراحل گفته شده با دقت صورت نگيرد و يا قطعاتي از رايانه دچار مشكل 
باشند، ممكن است خطايابي و رفع ايراد آن كار راحت و آساني نباشد. در برخي مواقع ممكن 
است براي رفع اشكال سيستم نياز به تخصص خاصي باشد. در اين بخش سعي مي شود تعدادي از 

مشكالت عمومي و رايج پس از مونتاژ سيستم بررسي و راه حل هاي آن بيان شود.
مشكل: با اتصال برق)با فشار دادن كليد POWER(، سيستم روشن نمي شود.

مشاهدات: پروانۀ خنك كنندۀ پردازنده و منبع تغذيه نمي چرخد.
موارد بررسي: كابل برق سيستم را بررسي كنيد، ممكن است به برق شهر متصل نباشد و يا در 

اتصال دهنده پشت منبع تغذيه به درستي نصب نشده باشد.
پشت بسياري از منبع هاي تغذيه يك كليد قطع و وصل وجود دارد. ممكن است در حالت 

OFF باشد، كه در اين صورت آن را به حالت ON ببريد.

اتصال دهنده هاي برق منبع تغذيه به برد اصلي را بررسي كنيد و از اتصال صحيح آنها مطمئن 
شويد.

منبع تغذيه را بررسي كنيد، زيرا ممكن است داراي مشكل باشد و بايد آن را تعويض نماييد.

مشكل: با اتصال برق)با فشار دادن كليد POWER(، سيستم روشن نمي شود.
مشاهدات: پروانۀ خنك كنندۀ منبع تغذيه مي چرخد ولي پروانۀ خنك كنندۀ پردازنده نمي چرخد. 
كيس داخلی  بلندگوي  از  بوقي  هيچ  گونه  و  نمي شود  ارايه  صفحه نمايش  روي  اطالعاتي  هيچ 



334

شنيده نمي شود.
موارد بررسي: پروانۀ خنك كنندۀ پردازنده خراب است و يا سيم برق آن به اتصال دهندۀ مربوطه 

روي برد اصلي وصل نشده است يا به درستي وصل نشده است.
اتصال دهندۀ برق منبع تغذيه روي برد اصلي متصل نيست يا به درستي وصل نشده است.

مشكل: با اتصال برق)با فشار دادن كليد POWER(، سيستم روشن نمي شود.
مشاهدات: پروانۀ خنك كنندۀ پردازنده و منبع تغذيه مي چرخد، ولي تصوير يا اطالعات خاصي 

روي صفحه نمايش ارايه نمي شود و هيچ گونه بوقي از بلندگوي داخلي كيس شنيده نمي شود.
به درستي وصل  يا  نيست  برد اصلي متصل  منبع تغذيه روي  اتصال دهندۀ برق  موارد بررسي: 

نشده است.
اتصال دهندۀ كليد راه اندازي مجدد از پانل جلوي كيس روي برد اصلي اشتباه نصب شده 

است، كه ممكن است سيستم به طور مداوم راه اندازي شود.
پردازنده توسط برد اصلي پشتيباني نمي شود.

كارت گرافيك با وجود شناسايي و راه اندازي توسط باياس سيستم، خراب است و نمي تواند 
به درستي كار كند.

برد اصلي را بررسي كنيد، ممكن است خراب باشد و يا بخشي از تجهيزات سخت افزاري آن 
به درستي كار نكند.

را  براي ديسك سخت و فالپي ديسك   IDE بودن سيستم، كابل رابط  در صورت قديمي 
بررسي كنيد. ممكن است به اشتباه وصل شده باشند.

مشكل: با اتصال برق)با فشار دادن كليد POWER(، سيستم روشن نمي شود.
مشاهدات: برق سيستم براي مدت زمان كوتاهي وصل و دوباره قطع مي شود.

موارد بررسي: ممكن است اين مشكل به دليل يك اتصال كوتاه در اتصال دهنده هاي برق منبع 
تغذيه باشد. به همين دليل تمام اتصال دهنده هاي برق منبع تغذيه را بكشيد و با دقت بيشتر آنها را 

دوباره وصل كنيد.
منبع تغذيۀ سيستم ايراد دارد و يا توانايي تأمين انرژي الزم براي راه اندازي قطعات اين سيستم 

را ندارد. منبع تغذيه  بايد با يك منبع تغذيۀ سالم و با توان باالتر عوض شود.
براي جلوگيري از ارتباط مستقيم برد اصلي با سيني كيس، محل نصب برد اصلي بررسي شود.
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مشكل: با اتصال برق)با فشار دادن كليد POWER(، سيستم روشن مي شود، ولي روي صفحه نمايش 
هيچ گونه اطالعاتي مشاهده نمي شود.

مشاهدات: از بلندگوي داخلي سيستم بوق هاي خاصي پخش مي شود.
مواردبررسي:بسته به تعداد و نوع بوق كه شركت هاي سازندۀ باياس در دفترچۀ برد اصلي ارائه 

كرده اند مورد اشكال را پيدا كنيد.
بررسي كنيد كه كارت گرافيك به درستي در شكاف توسعه قرار گرفته باشد.

كارت  سالمت  و  درستي  توسعه،  شكاف  در  گرافيك  كارت  صحيح  نصب  صورت  در 
گرافيك را بررسي كنيد.

ماژول هاي حافظه RAM را بررسي كنيد تا به درستي در بانك هاي مخصوص قرار گرفته باشد.
برد اصلي توانايي پشتيباني از حافظه هاي RAM را ندارد.

مشكل: با اتصال برق)با فشار دادن كليد POWER(، سيستم روشن مي شود ولي در مرحلۀ شمارش 
و آزمايش حافظه RAM يا ديگر قطعات قفل مي شود.

مواردبررسي:اگر از چند ماژول استفاده مي كنيد، سيستم را با يك ماژول آزمايش و راه اندازي 
كنيد و اين كار را تا پيدا شدن ماژول خراب ادامه دهيد.

ماژول يا ماژول هاي حافظۀ خراب را با ماژول درست جايگزين كنيد.
مشكل: سيستم روشن مي شود ولي قادر به شناسايي دستگاه هايي كه از رابط IDE استفاده مي كنند، 

نيست.
مواردبررسي:كابل رابط IDE براي اتصال با برد اصلي اشكال دارد. ممكن است به اشتباه و 

برعكس نصب شده باشد.
برد  IDE روي  به يك رابط  اتصال دو دستگاه  براي   Slave Master و  به  جامپرهاي مربوط 

اصلي به درستي تنظيم نشده است.
بهترين  اين مشكل  رفع  براي  نمي كند.  پشتيباني  از ظرفيت ديسك سخت  اصلي  برد  باياس 
راه حل، ارتقاء باياس برد اصلي است. در غير اين صورت بايد ديسك سخت و يا برد اصلي عوض 

شوند.
مشكل: تمام و يا تعدادي از چراغ هاي پانل جلوي كيس روشن نمي شود.

مواردبررسي: اتصال دهنده ها در محل اشتباه نصب شده اند.
ممكن است پايه هاي مثبت و منفي اتصال دهنده ها به درستي نصب نشده باشند.
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