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واحد یادگیری 9 و 10

مـونتاژ رايانه

فصل پنجم
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اهداف توانمندسازی فصل

اجزای سخت افزاری رایانه را شناسایی کند.1.

وظیفه کیس رایانه را بیان کند.2.

اجزای مهم برد اصلی را شناسایی کند. 3.

 وظیفه پردازنده و مفهوم پردازنده چند هسته ای را بیان کند.4.

انواع ماژول های حافظه سازگار با برد اصلی را شناسایی کند.5.

کارت های توسعه و سرخود را در یک رایانه شناسایی کند.6.

کارت گرافیک را در سیستم رایانه شناسایی کند و وظیفه آن را بیان کند.7.

با توجه به توان مصرفی قطعات رایانه بتواند توان منبع تغذیه مورد نیاز را محاسبه کند.8.

سالم بودن منبع تغذیه را با اندازه گیری ولتاژهای خروجی آن بررسی کند. 9.

مشخصات سخت افزاری رایانه را با استفاده از نرم افزاری مانند CPUZ تعیین کند.10.

پردازنده و سیستم  خنک کننده  آن و ماژول حافظه را به روش صحیح روی برد اصلی نصب کند.11.

برد اصلی را در کیس نصب کرده، کارت های توسعه مورد نیاز را روی آن نصب کند.12.

کانکتورهای منبع تغدیه را به برداصلی و اجزای سخت افزاری و کانکتورهای پنل جلوی کیس را به برد اصلی متصل کند.13.

رسانه های ذخیره ساز مثل دیسک سخت و DVD Writer را نصب کند14.

تنظیمات بایاس را انجام دهد و سیستم را راه اندازی کند.15.

مفاهیم کلیدی

شکاف توسعهبانک حافظهسوکت پردازندهبرداصلی

درگاهکانکتورگذرگاهمجموعه تراشه

کارت های توسعهماژول حافظهسیستم خنک کنندهپردازنده

کارت شبکهکارت صداکارت گرافیککارت های سرخود

نرم افزار CPUZبایاسمنبع تغذیهکیس
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نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

کسب کنم.

مقدمات تدریس

این  تدریس  برای  گرامی  هنرآموزان    
کارکرد  اصول  از  کافی  دانش  باید  فصل 
داشته  کیس  درون  سخت افزاری  قطعات 
باشند تا در هنگام تدریس با آگاهی کامل 
پاسخگوی سؤاالت هنرجویان بوده، عیوب 
احتمالی در هنگام مونتاژ را به راحتی رفع 
کنند و از همه مهمتر روش صحیح مونتاژ 
را آموزش دهند؛ بنابراین  توصیه می شود 
مطالب  تمامی  فصل  این  شروع  از  قبل 
فصل را مطالعه و دانش موردنیاز این فصل 
را با مراجعه به منابع موجود کسب نمایند 
سخت افزاری،  قطعات  تنوع  به  توجه  با  و 
عملی  بخش های  تدریس  شروع  از  قبل 
مونتاژ قطعات، با توجه به امکانات موجود 
مراحل  یک بار  هنرستان خود، حداقل  در 

مونتاژ را انجام دهند و تفاوت بین قطعات 
سخت افزاری موجود در هنرستان وقطعات 
ارائه شده  سخت افزاری و نسخه نرم افزاری 
نظر  در  را  آموزشی  بسته  و  کتاب  در 
داشته باشند تا تدریس مطابق زمان بندی 
برنامه ریزی شده در طرح درس انجام شود. 
برای ایجاد بهره وری بیشتر کالس توصیه 
می شود که هنرآموزان با توجه به امکانات 
مشاهده  امکان  هنرستان،  در  موجود 
اصلی،  بردهای  مختلف  انواع  آشنایی  و 
حافظه ها و قطعات دیگر را برای هنرجویان 
در  ذکرشده  نوع  به  تنها  و  کنند  فراهم 

کتاب و بسته آموزشی اکتفا نشود. 

الف( چرایی فصل حاضر
آن  اجزاء  با  از هر دستگاهی، حداقل آشنایی  بهینه  و  استفاده شایسته  برای  ازآنجاکه 
دستگاه الزم است، هنرجوی رشته رایانه نیز باید توانایی شناسایی اجزای سخت افزاری 

شکل 5 ـ1
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ب( جایگاه این فصل در برنامـه  درسی

ارتباط طولی: در کتاب دانش فنی، رایانه را به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم 
رایانه شامل ورودی، خروجی، پردازش  با واحدهای اصلی سخت افزار  کردیم و هنرجو 
مرکزی و حافظه به صورت نظری آشنا شد. در فصول قبل هدف آشنایی هنرجویان با 
بخش نرم افزار رایانه بود. هنرجویان با نرم افزارهای کمکی و سیستم عامل آشنا شده،کار 

در محیط سیستم عامل و استفاده از چاپگر، اسکنر و میکروفن به آنها آموزش داده شد.
ارتباط عرضی: این فصل به بخش سخت افزاری رایانه پرداخته، پس از معرفی قطعات 
سخت افزاری و شرح وظایف آنها در واحد کار 9، به آموزش مونتاژ رایانه در واحد کار 

10 می پردازد. 
ازآنجاکه در فصول قبل به بخش نرم افزاری رایانه پرداختیم، یادگیری این فصل وابستگی 

به فصول قبل ندارد.

مطالبی که در این فصل ارائه می شود پیش نیاز تعمیر و عیب یابی سیستم رایانه است و 
دانش موردنیاز را به هنرجو در مورد اجزای رایانه و روش عملکرد آنها می دهد. در صورت 
حذف این فصل کتاب، هنرجو در طول دوران تحصیل خود و در آینده نیازمند صرف 
هزینه و وقت برای کارهایی خواهد بود که می توانست توانایی انجام آنها را داشته باشد و 

حتی برای خود درآمدی کسب کند.

شکل 5ـ2ـ نمودار جايگاه فصل مطابق با بخش های رايانه در کتاب دانش فنی

رایانه را داشته باشد و در صورت نیاز بتواند قطعات سخت افزاری را ارتقا دهد و یا تعویض 
تا  است  مونتاژ آن  و روش  رایانه  اصلی  اجزای  این فصل معرفی  بنابراین هدف  نماید؛ 
هنرجو در پایان فصل مهارت الزم جهت مونتاژ صحیح یک سیستم رایانه ای را به دست 

آورد و به راحتی در بازار کار جایگاهی برای خود کسب نماید.
آموزش های این فصل هنرجو را برای ارتقا و تعویض قطعات سخت افزاری و مونتاژ کردن 

یک سیستم رایانه ای توانا می سازد. 

فصل 5
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نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

ج( زمان الزم برای تدریس

همان طور که می دانید طرح درس سندی 
برای رسیدن  را  آموزشی  فرایند  است که 
به هدف اصلی ترسیم می کند که می توان 
با کسب تجربه شخصی در زمان تدریس 
و یا استفاده از تجارب همکاران بهره وری 

آموزش را افزایش داد.
با توجه به امکانات و متنوع بودن سخت افزار های 
موجود در کارگاه های آموزشی در هنرستان ها، 
زمان بندی تدریس از اهمیت شایانی برخوردار 
است. لذا توصیه می شود با توجه به امکانات 
و تعداد هنرجویان حاضر در کارگاه آموزشی 

ده تا پانزده دقیقه شروع تدریس، به تئوری 
و دانش افزایی موضوع مربوطه اختصاص یابد، 
سپس زمان بندی دقیقی برای آموزش داشته 
باشید تا راندمان بیشتری را با توجه به امکانات 

موجود کسب کنید.
جدول 5ـ1 و جدول 5ـ2، زمان حدودی 
و  10   9 کار  واحدهای  برای  را  تدریس 
هنرآموز  است  بدیهی  می کند.  پیشنهاد 
محترم با حفظ چارچوب کلی زمان بندی 
زمان های  کاهش  یا  افزایش  در  می تواند 

پیشنهادی اقدام کند.

جدول 5ـ1ـ زمان پیشنهادی برای واحد کار 9: )شناسايی قطعات سخت افزاری رايانه(

 تئوریفرصت ها/فعالیت های یادگیری ساخت یافتهاهداف توانمندسازیردیف
)ساعت(

 عملی
)ساعت(

 با نقش و کاربرد کیس در1
رایانه های رومیزی آشنا شود.

 معرفی انواع کیس، آموزش قسمت های
مختلف کیس و وظیفه کیس و اجزای آن

12

2
 آشنایی با برد اصلی رایانه و

 اجزای مهم آن و شناسایی آنها
 روی برد اصلی.

 معرفی اجزای مهم برد اصلی و وظیفه آنها
 و تعیین محل آنها روی برد اصلی به کمک

راهنمای برد اصلی

22/75 

3

 با مفاهیم پردازنده، فرکانس
 کاری، تعداد هسته ها، حافظه
 نهان و توان مصرفی آشنا شود
 و پردازنده های سازگار با برد

اصلی را تشخیص دهد.

 معرفی مشخصات اصلی پردازنده و روش به
 دست آوردن آنها

22

4

 شناسایی انواع رایج ماژول های
 حافظه و محل قرارگیری آنها

 روی برد اصلی

 معرفی انواع ماژول های حافظه و بانک
 حافظه سازگار با آن- تعیین ماژول های

 حافظه سازگار با برد اصلی به کمک
راهنمای برد اصلی

13

5

 شناسایی کارت های سرخود و
مجزا ) کارت توسعه(

 معرفی کارت های توسعه و شکاف توسعه
 سازگار باآنها-روش شناسایی کارت های
 سرخود برداصلی- معرفی کارت گرافیک،

صدا، شبکه و وظایف آنها

1 3
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6

 تعیین منبع تغذیه موردنیاز با
 توجه به توان مصرفی قطعات و
 بررسی سالم بودن منبع تغذیه

 معرفی منبع تغذیه و وظیفه آن- آموزش
 روش محاسبه توان منبع تغذیه موردنیاز یک
 رایانه- معرفی سیم های خروجی منبع تغذیه
 براساس رنگ و ولتاژ – معرفی کانکتورهای

 خروجی منبع تغذیه و قطعاتی که از آنها
استفاده می کنند.

0/25 3

7

 تعیین مشخصات قطعات
   سخت افزاری رایانه به کمک

CPUZ نرم افزار

  – آشنایی با نرم افزار CPUZ و معرفی
 تمام سربرگ های آن و به دست آوردن

 مشخصات برداصلی، پردازنده، ماژول های
 حافظه و کارت گرافیک به کمک آن

14

19/75 8/25جمع

 تئوریفرصت ها/فعالیت های یادگیری ساخت یافتهاهداف توانمندسازیردیف
)ساعت(

 عملی
)ساعت(

 معرفی ابزارها، کاربرد و اهمیت آنها و روشآماده کردن ابزار موردنیاز1
 استفاده از آنها

0/250/5

2

 نصب پردازنده روی برد
اصلی

 شناسایی سوکت پردازنده- روش صحیح
 خارج کردن پردازنده از جعبه و در دست
 گرفتن پردازنده- باز کردن اهرم سوکت و
روش صحیح نصب پردازنده و بستن اهرم

0/52 

3
 نصب سیستم خنک کننده

پردازنده
 معرفی خمیر سیلیکون- نصب صحیح

 سیستم خنک کننده روی برد اصلی- اتصال
کانکتور تغذیه سیستم خنک کننده

0/251/5

4
 شناسایی بانک حافظه مناسب با استفاده ازنصب ماژول حافظه

 راهنمای برد اصلی- نصب ماژول حافظه در
بانک حافظه به روش صحیح

11/5

5
 نصب محافظ درگاه های ورودی/خروجینصب برد اصلی در کیس

 )I/O SHEILD( - بستن پایه های
نگهدارنده برد اصلی - نصب برد اصلی

0/25 2

6
 نصب کانکتورهای پنل

جلوی کیس به برد اصلی
 استفاده از راهنمای برد اصلی و تعیین محل

 کانکتورهای پنل سیستم و کانکتورهای
درگاه usb و صدای جلوی کیس

0/252

 تعیین محل نصب منبع در کیس و نصبنصب منبع تغذیه7
صحیح آن

0/25 1

جدول 5ـ2ـ زمان پیشنهادی برای واحد کار 10: )مونتاژ قطعات سخت افزاری رايانه(
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نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

 نصب کانکتورهای منبع8
  تغذیه

شناسایی کانکتورهای 24 و 4+4 برای تغذیه 
– برد اصلی 

0/250/5

9
 شناسایی کارت های توسعه موردنیاز ونصب کارت های توسعه

 شکاف توسعه مناسب آن – جدا کردن
 محافظ شکاف و نصب کارت

0/51

10
 شناسایی محل نصب دیسک سخت- نصبنصب دیسک سخت

 دیسک سخت-شناسایی و اتصال کانکتور
تأمین ولتاژ مناسب- اتصال کابل داده

0/51/5

11

 شناسایی محل نصب دیسک گردان نوری-نصب دیسک گردان نوری
 نصب دیسک گردان نوری -شناسایی و

 اتصال کانکتور تأمین ولتاژ مناسب- اتصال
کابل داده

0/51/5

12

 بررسی نهایی و اتصال
 دستگاه های ورودی/خروجی

 بررسی صحت انجام مراحل قبل -شناسایی
 درگاه های موردنیاز برای اتصال صفحه کلید،

 ماوس و صفحه نمایش و اتصال آنها به
سیستم

0/51

13

 ورود به بایاس و انجام
تنظیمات

 آشنایی با نرم افزار بایاس- روش ورود به
 بایاس و خروج از آن – شناسایی قطعات

 سخت افزاری به وسیله بایاس- ایجاد امنیت
 با رمزگذاری برای ورود به سیستم و

 بایاس- تعیین اولویت حافظه های جانبی برای
بوت شدن سیستم

16

622جمع

باال  جداول  در  ارائه شده  مدت زمان  
در  با  محترم  هنرآموز  و  است  پیشنهادی 
این  تدریس  برای  که  زمانی  گرفتن  نظر 
فصل در اختیار دارد و این که تمام مطالب 
این فصل به صورت کارگاهی است، زمانی به 
مبحث جدید بپردازد که اکثریت هنرجویان 
انجام صحیح کارگاه  شایستگی الزم برای 

قبلی را کسب کرده باشند. 

با  را  5ـ4  و  5ـ3  جداول  می شود  توصیه 
دقت تکمیل نمایید و با ارسال آن به دفتر 
تألیف تجربه خود را در اختیار هنرآموزان 
دیگر قرار داده و از تجربیات آنها بهره مند 
شوید. جداول دریافتی به وسیلۀ کارشناسان 
اختیار  در  شده،  جمع بندی  تألیف  دفتر 

هنرآموزان قرار داده خواهد شد.
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چه مدت زمانی ) برحسب دقیقه ( را  به تدریس این فصل اختصاص داده اید؟

شماره کارگاه واحد کار 9

9 8 7 6 5 4 3 2 1

شماره کارگاه واحد کار 10

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

:توصیه ها و نکات قابل توجه

چه مدت زمانی ) برحسب دقیقه ( را برای تمرین و یادگیری هنرجویان اختصاص داده اید؟

شماره کارگاه واحد کار 9

9 8 7 6 5 4 3 2 1

شماره کارگاه واحد کار 10

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

:توصیه ها و نکات قابل توجه

جدول 5ـ3ـ زمان پیشنهادی برای تدريس

جدول 5ـ4ـ زمان پیشنهادی برای تمرين و فعالیت هنرجو
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نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

د( اهمیت فصل

مطالب این فصل برای تمام کاربران رایانه 
الزم  رایانه  رشته  هنرجویان  به خصوص 
است، زیرا آنها را برای رفع مشکالت ساده 
در  بنابراین  می سازد؛  توانا  رایانه  ارتقا  و 
آموزش این فصل به هنرجو دقت شود که 
بیان  از  بیان شود و  او  نیاز  مطالب درحد 
خودداری  نیاز  بیش ازحد  علمی  مطالب 
را خسته  این مطالب هنرجو  شود چراکه 
کاهش  را  یادگیری  انگیزه  و  می کند 

می دهد. 
از  فراتر  است  الزم  که  مطالبی  هنرآموز 
کتاب گفته شود را با توجه به سخت افزار 
رایانه های  و  هنرستان  کارگاه  رایانه های 

اکثریت هنرجویان، تعیین کند.
ازآنجاکه بیشتر مطالب این فصل به صورت 
گرفته شده،  نظر  در  عملی  و  کارگاهی 

شایسته است که 
به  رسیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای   •
الزم  تذکرات  آموزش  هنگام  در  قطعات 
به  هنرجو  جلب توجه  مانند  شود  داده 
عالئم و نشانه های موجود روی قطعات که 
قطعه  مونتاژ صحیح  برای  راهنما  بهترین 

است.

به  نادرست  نصب  احتمالی  عواقب   •
هنرجویان یادآوری گردد. 

• برای افزایش طول عمر دستگاه رایانه و 
کم کردن هزینه نگهداری و ایجاد بهره وری 
بیشتر، قطعات اصلی با گارانتی معتبر تهیه 

و استفاده شود.
و  قدیمی  نسل های  تاریخچه  بیان   •
تفاوت های آنها با نسل جدید در یادگیری 
تأثیر به سزایی خواهد داشت. به عنوان مثال 
انواع مختلف RAM های قدیمی و تفاوت 
آنها با یکدیگر و علل رشد و روند تغییرات 
آنها، عمق یادگیری را افزایش خواهد داد. 
دانش  دادن  با  باشید که  داشته  توجه  اما 
اضافی در مورد قطعاتی که دیگر ساخته و 
استفاده نمی شوند و برای هنرجو کاربردی 

ندارند، هنرجو را خسته نکنید.
که  می رود  انتظار  فصل  این  اتمام  از  بعد 
شناسایی  انتخاب،  توانایی  هنرجویان 
قطعات مناسب و مونتاژ صحیح و اصولی 
را فراگرفته، به عنوان یک مونتاژکار قطعات 
بکار  مشغول  به راحتی  کار  بازار  در  رایانه 

شوند.

ه( دانش های ضمنی برای تدریس

داشتن  بود  اشاره شده  قباًل  که  همان طور 
دانش و مهارت کافی در کارکرد قطعات، 
برای  رایانه  قطعات  مونتاژ  و  شناسایی 
به حساب  تدریس  کلیدی  نکته  فصل  این 
گرامی  هنرآموزان  به  بنابراین  می آید؛ 

توصیه می شود که:
که  کتاب  این  آموزشی  بسته  کمک  به   •
شامل فیلم و پوستر و... است و با مطالعۀ 

اینترنت،  در  جست وجو  و  معتبر  منابع 
دانش و مهارت خود را افزایش داده، به روز 
نگه دارید تا برای تدریس در کالس تسلط 

کافی داشته باشید.
فنی،  اینکه در کتاب دانش  به  توجه  با   •
هنرجو با واحدهای اصلی سخت افزار رایانه 
مرکزی  پردازش  خروجی،  ورودی،  شامل 
و حافظه به صورت نظری آشنا شده است، 
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با مرور فصل مربوطه در کتاب دانش فنی 
آگاهی الزم را از میزان آشنایی هنرجویان 
این  کنید.  کسب  سخت افزاری  قطعات  با 
به  تدریس  از  پیش  ارزیابی  برای  آگاهی 

شما کمک می کند.
از قطعات سخت افزاری جدید  • فهرستی 
تهیه کنید که در کتاب به آنها اشاره نشده 
کمک  نیز  جدید  قطعات  معرفی  است. 
آگاهی  و  علمی  افزایش سطح  در  شایانی 
به  این فهرست  هنرجویان خواهد داشت. 

با  آشنایی  بتوانید  تا  می کند  کمک  شما 
ارائه  یا  و  به صورت تحقیق  را  این قطعات 

به هنرجویان بسپارید. 
• با مراجعه به سایت های معتبر دانش خود 
قطعات  نسل های  و  تاریخچه  درزمینٔه  را 

سخت افزاری بروز کنید.
مونتاژ  برای  ابزارهای الزم  از  فهرستی    •
رایانه تهیه کنید و دانش  و مهارت استفاده 

از آنها را کسب نمایید.

و( تجهیزات الزم 
قطعات  نرم افزار،  آماده سازی  و  تهیه    
جهت  موردنیاز  ابزار های  و  سخت افزاری 
زیادی  اهمیت  از  کارگاه،  هر  تدریس 
زمان  شدن  تلف  مانع  که  است  برخوردار 
برنامه ریزی شده در طرح درس می شود. در 

جدول 5ـ5 اجزای سخت افزاری موردنیاز 
می توانید  است.  آمده  رایانه  مونتاژ  برای 
برای آموزش مونتاژ از دستگاه های از رده 

خارج شده در هنرستان استفاده کنید.

توضیحاتنام قطعات ردیف

کیس1

 در صورت امکان چند نوع برد اصلی برای آشنایی بیشتر هنرجویان استفادهبرد اصلی2
شود.

 در صورت امکان چند نوع پردازنده برای آشنایی و مشاهده اختالف آنهاپردازنده3
استفاده شود.

4

 در صورت امکان چند نوع مختلف برای آشنایی بیشتر هنرجویان استفادهسیستم خنک کننده
شود.

 پیشنهاد: انواع مختلف سیستم خنک کننده پردازنده ، کارت گرافیک و کیس
 تهیه شود.

5
 در صورت امکان انواع مختلف ماژول حافظه برای آشنایی بیشتر و مشاهده ماژول حافظه

اختالف آنها استفاده شود.

در صورت امکان با توان های مختلف تهیه شود.منبع تغذیه6

در صورت امکان با توجه به شکاف توسعه مدل های مختلف تهیه شود.کارت گرافیک7

 کارت صدا8

کارت شبکه9

جدول 5ـ5  ـ اجزای سخت افزاری موردنیاز
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10
DVD WRITER  
DVD DRIVE یا

دیسک سخت11

تعداد این قطعات در وضعیت بهینه به تعداد گروه های 2 تا 3 نفره است.
 انتخاب صحیح و به کارگیری ابزار کار مناسب اهمیت به سزایی در آموزش دارد؛ بنابراین 
قبل از شروع به کار حتماً به هنرجویان روش انتخاب و استفاده صحیح از ابزارها آموزش 
داده شود تا آسیبی به قطعات وارد نگردد. ابزارهای مورد نیاز برای مونتاژ یک سیستم 

رایانه ای در جدول 5ـ6 آمده است. 

توضیحاتنام ابزار

 پیچ گوشتی
چهارسو

برای باز کردن و بستن پیچ استفاده می شود اکثر پیچ های استفاده شده در رایانه چهارسو هستند.
 توصیه می شود برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پیچ ها با توجه به اندازه پیچ از پیچ گوشتی مناسب

استفاده شود.

این ابزار برای جداسازی محافظ درگاه کارت های توسعه از کیس استفاده می شود.دم باریک

با استفاده از این ابزار پایه های نگهدارنده برداصلی به بدنه کیس پیچ می شود.آچار بکس
 توصیه می شود پیچ را بیش از اندازه سفت نکنید چون ورقه های بدنه کیس نازک است و محل پیچ

 خراب خواهد شد.

 دستبند ضد
 الکتریسیته یا
 دستکش ضد
الکتریسیته

 برای جلوگیری ازآسیب رسیدن به قطعات الکترونیکی در اثر انتقال الکتریسته ساکن توصیه می شود
که شخص مونتاژ کار از این وسیله یا دستکش ضد الکتریسیته استفاده کند.

توصیه می شود که :
از قطعات سخت افزاری که در  • فهرستی 

کتاب آمده است تهیه کنید. 
در  موجود  رایانه های  سیستم   وضعیت   •
قطعات  نظر  از  را  خود  هنرستان  کارگاه 
در  شده  مطرح  قطعات  با  کرده،  بررسی 
متفاوت  در صورت  و  کنید  مقایسه  کتاب 
بودن، از آنها به عنوان ابزار کمک آموزشی 
برای آموزش بیشتر استفاده کنید. این کار 
سطح علمی و آگاهی هنرجویان را افزایش 
با  تا درصورت مشاهده سیستمی  می دهد 

قطعات قدیمی مشکلی نداشته باشند. 
کارگاه  در  موجود  قطعات  از  فهرستی   •
این  کنید.  تهیه  آنها  تعداد  و  هنرستان 
گروه بندی  در  هنرآموز  به  فهرست 
هنرجویان و دادن فعالیت عملی به گروه ها 
دلیل  به  وقت  اتالف  از  و  می کند  کمک 
کمبود امکانات جلوگیری می کند. قبل از 
هر جلسه با توجه به این فهرست، کمبودها 
را مشخص کرده و تا جایی که ممکن است 
امکانات الزم را فراهم نمایید و با توجه به 
راهکارهایی  خود  تدریس  برای  کمبودها 

جدول 5ـ6ـ ابزارهای مورد نیاز برای مونتاژ سیستم
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یا  و  پوستر  فیلم،  طریق  از  آموزش  مثل 
حتی اجرای فعالیت روی یک رایانه موجود 

در کارگاه با نظارت خود پیش بینی کنید.
سالم  رایانه  سیستم  یک  کنید  سعی   •
به  و  داشته باشید  اختیار  در  وجدید 
و  کارگاه  هر  یادگیری  از  پس  هنرجویان 
اجرای آن روی قطعات معیوب و قدیمی، 
با نظارت خودتان اجازه اجرای کارگاه روی 
این رایانه را بدهید. این امر سبب افزایش 
از  ترس  شده،  هنرجو  نفس  به  اعتماد 
در  را  رایانه  و  قطعات  به  رساندن  آسیب 
می دهد.  کاهش  یا  برده،  ازبین  هنرجو 
ایجاد رقابت  برای  امکان  این  از  می توانید 

بین گروه ها استفاده کنید و اولین گروهی 
که به نحو شایسته فعالیت کالسی را انجام 

داد، بتواند روی این رایانه کار کند.
 ،9 کار  واحد   9 کارگاه  که  کنید  دقت   •
آشنایی با نرم افزار CPUZ است؛ بنابراین 
از نصب این نرم افزار روی تمام سیستم های 

کارگاه اطمینان حاصل کنید.
گروه بندی  هنگام  در  تعیین سرگروه  با   •
جمع   ، نظم  ایجاد  کارگاه،  نظافت  برای 
به  را  الزم  نکات  قطعات  و  ابزارها  کردن 

هنرجویان تذکر دهید.

ز( مشکالت متداول در تدریس فصل 

بسته  در  که  نکاتی  به  هنرآموزان  توجه 
سبب  است،  آمده  درس  این  آموزشی 
کاهش مشکالت آموزشی خواهد شد.توجه 
به نکات زیر از بروز برخی از مشکالت در 
زمان تدریس این فصل جلوگیری می کند. 
• بی توجهی به دفترچه راهنما و بررسی 
نکردن سازگاری قطعات رایانه با هم، مانع 
عملکرد صحیح دستگاه رایانه مونتاژ شده 
است. متنوع بودن قطعات رایانه و استفاده 
و  هنرستان  خارج شده  رده  از  قطعات  از 
عدم وجود دفترچه راهنمای آنها می تواند 
بهتر  بنابراین  دهد؛  افزایش  را  موارد  این 
است قبل از شروع تدریس، هنرآموز مونتاژ 
کند.  بررسی  را  آن  داده، صحت  انجام  را 
البته خطا های انسانی را در هنگام مونتاژ 
هم باید در نظر گرفت که بیشترین علت 

آن بی دقـتـی مونتاژکــار است. 
• به دلیل تنوع قطعات سخت افزاری ممکن 
است در کارگاه با قطعه ای برخورد کنید که 
مطابق آموزش کتاب نتوانید مشخصات آن 
را تشخیص دهید. فهرستی که از قطعات 
کرده اید،  تهیه  خود  هنرستان  در  موجود 

می تواند در این زمینه کمک خوبی باشد 
کند.  جلوگیری  مشکل  این  بروز  از  که 
توصیه می شود که هنرآموز محترم قبل از 
تدریس هر بخش قطعات موجود را بررسی 
کند و مشخصات فنی آنها را با استفاده از 

منابع آموزشی و اینترنت تعیین کند.
• مشکلی که شاید در بعضی از کالس ها با 
آن برخورد داشته باشید، ترس هنرجویان 
از شوک الکتریکی یا برق گرفتگی است. به 
همین جهت توصیه می شود با بیان ولتاژ 
کار سیستم رایانه )3/3 – 5 - 12ولت (
که بسیار کمتر از آستانه خطر برای انسان 
است، اطمینان، اعتماد و آرامش الزم را در 

هنرجویان ایجاد نمائید.
قطعات  شدن  خراب  از  هنرجو  ترس   •
فعالیت  اجرای  با  که  است  مشکلی 
کارگاهی به وسیله ی هنرجویان روی یک 
رایانه سالم و با نظارت هنرآموز به تدریج از 
بین می رود. برای دادن اطمینان و اعتماد 
هر  شروع  از  قبل  هنرجویان  به  نفس  به 
کارگاه، بایدها و نبایدهای آن را روی برد 

بنویسید و یا تذکر دهید.
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مشکالت  از  نمونه هایی  5ـ7  جدول  در 
تخصصی درج شده است که ممکن است 
دهد.  رخ  رایانه  مونتاژ  آموزش  زمان  در 
شما نیز می توانید مشکالتی که در هنگام 

آن  در  را  شده اید  مواجــه  آن  با  تدریس 
درج و به دفتر تالیف ارسال کنید تا بعد از 
بررسی برای استفاده در اختیار هنرآموزان 

قرار داده شود. 

علت و روش حل مشکلشرح مشکل ردیف

 بریدگی دست به وسیلۀ بدنه کیس1
 در هنگام مونتاژ

علت: استفاده کردن از کیس غیر استاندارد
 روش حل مشکل:

تعویض کیس و یا از بین بردن لبه های تیز بدنه کیس
و استفاده از دستکش

2

 راه اندازی مجدد و یا خاموش شدن
 خود به خود سیستم در کمتر از
 چند دقیقه، بعد از روشن کردن

سیستم رایانه

علت: داغ شدن پردازنده
 روش حل مشکل:

بررسی صحت عملکرد سیستم خنک کننده پردازنده
 نصب کانکتور تغذیه فن پردازنده در محل خود

 نصب صحیح سیستم خنک کننده پردازنده در محل خود
روی پردازنده و زدن خمیر سیلیکون جدید

 تعویض فن سیستم خنک کننده پردازنده بخاطرکاهش
دور و یا کار نکردن آن

 با فشار دادن کلید روشن/خاموش3
)Power( سیستم روشن نمی شود.

 علت: نداشتن تغذیه و یا نرسیدن فرمان روشن شدن به
برداصلی و خرابی منبع تغذیه

بررسی کنید که:
ـ کابل تغذیه سیستم متصل باشد

 ـ کلید روشن/خاموش در حالت روشن باشد.
 ـ کانکتورکلید روشن/خاموش به درستی روی برد اصلی

نصب شود و یا در صورت خرابی کلید تعویض گردد.

4

 محل نصب کانکتور های پنل
 جلوی کیس روی برد اصلی بخوبی

مشخص نیست

علت: نداشتن راهنمای برداصلی
 روش حل مشکل:

جست  و   جو در اینترنت برای دانلود راهنما برداصلی

جدول 5ـ7ـ نمونه هايی از مشکالت تخصصی هنگام مونتاژ
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شروع تدریس 
   ایجاد عالقه و انگیزه یادگیری یکی از عوامل مهم در آموزش به حساب می آید. شایسته 
است هنرآموزان گرامی قبل از شروع هر قسمت، با معرفی و مقایسه سیستم های قدیمی 
و جدید که در بحث سخت افزار هر لحظه در حال تغییر است، اشتیاق و عالقه یادگیری 
را در هنرجویان ایجاد و افزایش دهند. برای این منظور پیشنهاد می شود در شروع هر 
جلسه کنفرانس های پنج تا ده دقیقه ای در مورد اخبار جدید فناوری سخت افزار به وسیلۀ 

هنرجویان و با نظارت هنرآموز محترم برگزار گردد. 

الف( تعیین سطح 

 اطالع از سطح علمی و عملی هنرجویان برای شروع کالس، کمک شایانی به هنرآموزان خواهد کرد 
و در روش تدریس هنرآموز و سادگی یا عمق مطالبی که بیان می شود، نقش تعیین کننده دارد.
برای تدریس این فصل توصیه می شود به موارد ذکر شده در جدول 5ـ  8 توجه کنید.

ـ  8 جدول 5 

الزم است هنرجو مفاهیم اولیه و واحدهای اصلی رایانه را بشناسد.پیش نیاز
هنرجو با این واحدها در کتاب دانش فنی آشنا شده است.

رفتارهای مورد 
انتظار پیش از 
ورود به بحث

 انتظار داریم که هنرجو بتواند قطعات سخت افزاری رایانه را در واحدهای اصلی سخت افزاری )که با آنها در
کتاب دانش فنی آشنا شده است( دسته بندی کند.

روش 
پیشنهادی برای 

تعیین سطح

 ـ طرح سؤال در زمینه های شناسایی قطعات سخت افزاری و دسته بندی آنها از نظر واحدهای اصلی وظیفه
هریک از این واحدها

ـ دانش فراتر از آموخته های کتاب دانش فنی
ـ تعیین مهارت هنرجو برای استفاده از ابزارها

ـ تعیین مهارت هنرجو برای تعویض و مونتاژ قطعات

خط قرمز ورود 
به بحث

گروه بندی صحیح در آموزش نقش بسیار حیاتی دارد.
 قبل از ورود به بحث با تعیین سطح هنرجویان آنها را گروه بندی کنید، به صورتی که اعضای گروه بتوانند با هم در

 تعامل باشند.
گروه بندی حتماً با دو پارامتر نظارت هنرآموز و در نظر گرفتن تمایل خود هنرجو انجام شود.

هر زمان که هنرآموز ضرورتی را تشخیص دهد اعضای گروه ها را جابه جا کند.

ویژگی های مهم 
هنرجویان در 
آموزش این 

فصل

ـ عالقه و انگیزه برای یادگیری که با ورود به بحث خوب فراهم می شود.
 ـ فعال بودن هنرجو و یادگیری در گروه

ـ کسب اعتماد به نفس برای تعویض و مونتاژ قطعات به صورت انفرادی
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ب( ورود به مبحث

  هنرآموزان گرامی با طرح سؤاالت مناسب 
قدم  اولین  هنرجویان  سطح  تعیین  برای 
برای ورود به بحث را انجام داده اند. بیان 
آموزش  از  بعد  هنرجو  که  توانایی هایی 
مطالب این فصل فرا خواهد گرفت باعث 
یادگیری  برای  هنرجویان  بیشتر  انگیزه 
با  می شود  پیشنهاد  بنابراین  شد؛  خواهد 
بیان توانمندی ها و جایگاه هنرجویان در 
یادگیری  برای  را  کافی  انگیزه  کار،  بازار 
می توان  مثال  برای  سازید.  فراهم  آنها 
بیان کرد که با فراگیری مطالب این فصل، 
هنرجویان می توانند رایانه مورد نیاز خود 
و دیگران را مونتاژ کنند و همچنین آنها 
توانایی بروزرسانی و تعویض قطعات رایانه 
رومیزی را خواهند داشت و این امر سبب 
صرفه جویی در وقت و هزینه، پس انداز و 

حتی کسب درآمد برای آنها خواهد بود.
با  بیشتر،  انگیزه  ایجاد  برای     همچنین 
ارایه عکس ، پوستر و نمودار، چهار چوب 
ذهنی هنرجویان را برای مطالب ارایه شده 
نمائید.  روشن  نگاه  یک  در  فصل  این  در 
برای نمونه شکل ساده 5ـ3 گویای مسیر 
قطعات  مونتاژ  و  شناسایی  برای  حرکت 
سخت افزاری و راه اندازی یک رایانه است.

شکل 5ـ3ـ مطالب فصل در يک نگاه

کیس

برد اصلی

پردازنده

ماژول حافظه

کارت های توسعه 
و سرخود

تهیه ابزار و 
قطعات و مطالعه 
دفترچه راهنما

نصب پردازنده

نصب سیستم 
خنک کننده 

پردازنده

نصب ماژول 
حافظه

نصب برد اصلی

نصب سیستم 
عامل

نصب درايورها

نصب 
نرم افزارهای 

مورد نیاز

نصب منبع 
تغذيه

اتصال صفحه 
کلید، موس و 
صفحه نمايش

بررسی نهايی 
و روشن کردن 

رايانه

عملیات پايانی

نصب ذخیره ساز 
هارديسک سخت 
و دسیک گردان 

....

نصب کارت های 
توسعه

نصب کانکتورهای 
منبع تغذيه و پنل 

جلوی کیس به 
برد اصلی

منبع تغذيه
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در  قطعات سخت افزار  شناسایی  بخش  کارگاه های  بحث  به  ورود  برای  سؤاالت  نمونه 
جدول 5ـ9 در ادامه آمده است. پیشنهاد می شود که هنرآموزان به منظور به اشتراک 

گذاشتن تجارب خود این جدول را تکمیل کرده، به دفترتألیف ارسال نمایند.

جدول 5ـ9ـ جدول سؤاالت ورود به بحث برای کارگاه های واحد کار 9

شماره 
سؤاالت ورود به بحثعنوان کارگاهکارگاه

کیس1

نقش کیس در رایانه چیست؟
 آیا تا به حال درون یک کیس را دیده اید؟کدام قطعات رایانه داخل کیس قرار

 دارد؟
آیا همه کیس ها یک اندازه هستند؟

کیس ها از نظر ظاهری چه تفاوتی با هم دارند؟
 اگر بخواهید برای خود رایانه ای بخرید، برای انتخاب کیس چه نکاتی را درنظر

می گیرید؟

پنل جلوی کیس2
آیا امکانات جلوی کیس ها یکسان است؟ چه تفاوتهایی را تاکنون دیده اید؟

به نظر شما اجزای کیس کدامند؟
نقش هریک از اجزای کیس چیست؟

برداصلی3

آیا تاکنون برداصلی رایانه را دیده اید؟
برد اصلی شامل چه قسمت هایی است؟

 آیا تاکنون راهنمای برد اصلی را دیده اید؟ چرا وجود دفترچه یا فایل راهنما
ضروری است؟

کدام قطعات مستقیماً روی برد اصلی نصب می شوند؟
چه قطعاتی از طریق کابل به برد اصلی متصل می شوند؟

پردازنده4

مهمترین بخش سخت افزاری رایانه کدام است؟
پردازنده رایانه شما چیست؟

بهترین پردازنده از نظر شما چه ویژگی دارد؟
 آیا روی برداصلی، هر پردازنده ای را می توانیم نصب کنیم؟

 چگونه نوع پردازنده هایی را که می توانیم روی برد اصلی نصب کنیم، تعیین
کنیم؟

ماژول حافظه5

 چگونه نوع ماژول حافظه ای را که می توانیم روی برد اصلی نصب کنیم، تعیین
کنیم؟

 ظرفیت RAM سیستم شما چقدر است؟ افزایش این ظرفیت روی سیستم شما چه
تأثیری دارد؟

 اگر بخواهید میزان RAM سیستم خود را افزایش دهید چه نوع RAM و با چه
ظرفیتی خریداری می کنید؟

چگونه مشخصات کارت RAM ی که خریده اید را به دست می آورید؟
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شماره 
سؤاالت ورود به بحثعنوان کارگاهکارگاه

کارت های توسعه6

 کارت
 گرافیک

واحد خروجی رایج رایانه چیست؟
 مانیتور دارای چند کابل است و هرکدام به کجا متصل

می شوند؟
 کانکتوری که کابل داده مانیتور به آن وصل می شود کجا قرار

دارد؟
  تصاویر و متن خروجی که روی مانیتور دیده می شود، به وسیلۀ

کدام قطعه سخت افزاری آماده می شود؟

کارت صدا

 برای ضبط صدا و پخش صدا از چه قطعه ای استفاده می کنید؟
 رایانه برای آماده سازی فایل های صدا از چه قطعه ای استفاده

می کند؟
 کانکتورهای میکروفن و بلندگو در رایانه شما روی کدام قطعه

سخت افزاری قرار دارد؟

رایانه چگونه به شبکه متصل می شود؟کارت شبکه
کارت شبکه در لب تاب ها از چه نوعی است؟

منبع تغذیه7

کدام قطعه سخت افزاری برق موردنیاز اجزای رایانه را تامین می کند؟
آیا همه اجزای رایانه به ولتاژ برق یکسان نیاز دارند؟
آیا کانکتور برق همه اجزای رایانه یک شکل است؟
ضرورت وجود فن در داخل منبع تغذیه چیست؟

8
 اندازه گیری

 ولتاژهای خروجی
منبع تغذیه

 چرا سیستم های منبع تغذیه با رنگ های متفاوت است؟ آیا تمام قطعات به
 ولتاژهای یکسانی نیاز دارند؟ ولتاژهای مورد نیاز قطعات چند ولت است؟ اگر

ولتاژهای خروجی منبع تغذیه دقیق نباشند، چه مشکلی پیش می آید؟

9Cpuz

 در مواردی مثل ازبین رفتن گارانتی سیستم ،شما امکان بازکردن کیس و دیدن
 قطعات درون آن را ندارید. در این حالت چگونه از مشخصات قطعات درون

کیس مطلع می شوید؟
چه نرم افزارهایی را در این زمینه می شناسید؟

آیا تاکنون با این نرم افزارها کار کرده اید؟

توصیه های و نکات قابل توجه:
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  مهم ترین ارکان فعالیت هایی که هر معلم در فرایند آموزشی در کالس درس انجام 
می دهد، در شکل زیر آمده است.

تدریس

ايجاد انگیزه الزم برای گام اول در يادگیری موضوع درس 

واگذاری تمرين و فعالیت های مناسب به  هنرجويان 

سطح  تعیین  برای  شده  انجام  فعالیت  و  تمرين  ارزيابی 
يادگیری و شايستگی هنرجويان

توضیح دادن موضوع درس به زبان ساده و قابل فهم برای 
هنرجويان و آموزش عملی فعالیت های مونتاژ

جمع بندی نهايی از مطلب ارايه شده

الف( مفاهیم کلیدی

آنها  عملکرد  و  مشخصات  به  بوده،  رایانه  سخت افزاری  قطعات  مورد  در  فصل  این    
می پردازد. توصیه می کنیم برای تدریس این مفاهیم از شکل مسیر حرکت در فصل که 
در بخش ورود به بحث آمد )شکل 5ـ3(، استفاده کرده و موضوع جلسه را از روی شکل 
تعیین کنید و نشانه گذاری نمایید. این شکل مفاهیمی که در فصل مونتاژ رایانه باید 
گفته شود را به هنرجویان یادآوری می کند تا دید کلی از مطالب فصل و انگیزه الزم برای 

فراگیری آن داشته باشند.
شکل 5ـ5 مراحل تهیه قطعات و راه اندازی رایانه را نشان می دهد.

شکل 5ـ4ـ ارکان فعالیت های تدريس

شکل 5ـ5ـ مراحل تهیه قطعات و راه اندازی رايانه
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مفاهیم کلیدی مطرح شده برای هر قطعه در این فصل، در شکل 5ـ6 آمده است.

ت افزاری مطرح شده در اين فصل
ت سخ

شکل 5ـ6ـ مفاهیم کلیدی قطعا
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برد اصلی

منبع تغذيه

کارت های 
توسعه

حافظه های 
جانبی

اتصال 
دستگاههای 

ورودی/
خروجی

باياس و 
تنظیمات 

آن

•  نصب  پردازنده
• نصب سیستم خنک کننده پردازنده

•  نصب ماژول حافظه

•  نصب برد اصلی در کیس
جلوی  پنل  کانکتورهای  اتصال   •

کیس به برد اصلی

• نصب منبع تغذیه در کیس
• اتصال کانکتورهای برق برد اصلی

• نصب کارت گرافیک 
• نصب کارت شبکه
• نصب کارت صدا

• اتصال صفحه کلید
• اتصال ماوس

• اتصال صفحه نمایش

• ورود به بایاس 
• انجام تنظیمات اولویت بوت، رمزگذاری، .....

• نصب دیسک سخت
• نصب دیسک گردان نوری

مراحل مونتاژ در شکل 5ـ7 آمده است.

شکل 5ـ7ـ مراحل مونتاژ رايانه
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ب( شیوه و الگوی پیشنهادی 

توصیه  فصل  این  مطالب  تدریس  برای    
می شود ترتیب تدریس و آموزش، مطابق 
شود.  انجام  کارگاهی  فعالیت های  شماره 
به وسیلۀ  کارگاهی  فعالیت  ترتیب  چون 
حالت  و  بررسی  تألیف  دفتر  کارشناسان 
در  است.  شده  گرفته  نظر  در  بهینه 
صورتی که برای بهره وری بیشتر پیشنهادی 
دارید آن را به دفنر تألیف ارسال کنید تا 
آینده  بررسی در چاپ کتاب سال  از  بعد 

لحاظ گردد. 
 به هنرآموزان گرامی پیشنهاد می شود که: 
جلسه  مطالب  تدریس،  شروع  از  قبل   •
گذشته را با پرسش و پاسخ از هنرجویان 
کاماًل  به صورت  کار  این  کنید.  مرور 
هنرجویان  تمامی  تا  گیرد  صورت  اتفاقی 
باشند.  سؤاالت  پاسخگویی  آماده  همواره 
ثبت  دفتر کالسی  در  شده  نمرات کسب 
یادگیری  رشد  نشانگر  نمرات  این  گردد. 

هنرجویان خواهد بود. 
موردنیاز  تجهیزات  هنرجویان  کمک  با   •
آماده  را  کارگاه ها  اجرای  و  تدریس  برای 
کنید. در صورتی که تجهیزات برای انجام 
هنرجویان  همه  وسیلۀ  به  کارگاه  یک 
کافی نباشد، کالس را به دو گروه تقسیم 
کنید. یک گروه فعالیت کارگاه مورد نظر 
و  مطالعه  به  دیگر  گروه  و  دهند  انجام  را 
بررسی کتاب، مشاهده بسته های آموزشی، 
انجام تحقیق و پژوهش با جست  و   جو در 
امکان گروه  اینترنت بپردازند. در صورت 
دوم می تواند فعالیت کارگاهی دیگری را 

انجام دهد.
کمبود  دلیل  به  که  ندهید  اجازه  هرگز   •
امکانات هنرجویی بیکار باشد؛ بنابراین قبل 
پیش بینی  را  موارد  این  تدریس  از شروع 
کرده، با برنامه ریزی صحیح از اتالف وقت 

هنرجو جلوگیری کنید. 
• هنرجویان کالس را به گروه های دو یا سه 
نفری تقسیم کنید و به هرگروه، پژوهشی در 
مورد موضوع یکی از فعالیت های کارگاهی 
هر  تدریس  شروع  از  قبل  و  کنید  واگذار 
کارگاه یکی از اعضای گروه نتیجه پژوهش 
خود را برای هنرجویان بیان کند. این کار 
باعث درگیری هنرجویان در طول تدریس 

و فعال بودن کالس خواهد شد.
• در وسط تدریس، اجازه ندهید هنرجویان 
سؤال کنند. هنرجویان باید سؤاالت خود را 
یادداشت کنند و در زمانی که شما اجازه 
می دهید سؤاالت خود را بپرسند. این کار 
هنرجویان  حواس  تمرکز  افزایش  باعت 
باعث کنترل  از طرف دیگر  خواهد شد و 
خواهد  کالس  هدفمند  هدایت  و  بیشتر 

شد.
نکات  هنرجویان  که  کنید  توصیه    •
کنند.  یادداشت  تدریس  زمان  در  را  مهم 
یادداشت ها را بعد از اتمام درس جمع آوری 
شده  یادداشت  کلیدی  نکات  به  و  کنید 
روند  درگیر  هنرجویان  تا  دهید  امتیاز 
برافزایش  عالوه  کار  این  شوند.  آموزش 
تمرکز حواس هنرجو و کمک به یادگیری 
و  نویسی  خالصه  تدریس،  موضوع  بهتر 
به هنرجویان  را  تشخیص کلمات کلیدی 

آموزش می دهد.
نظر  در  به گونه ای  را  کالس  چینش   •
هنگام  در  هنرجویان  تمامی  که  بگیرید 
مونتاژ و توضیح قطعات، دید کافی داشته 

باشند.
• در هنگام انجام فعالیت ها برکار گروه ها 
در  گروه  اعضای  همه  تا  کنید،  نظارت 
تضمین  برای  کنند.  شرکت  فعالیت 
فعالیت  برای  گروه  اعضای  همه  یادگیری 
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به  بار  هر  و  بگیرید  درنظر  گروهی  نمره 
گروه  اعضای  از  یکی  از  تصادفی  صورت 
نمره  و  بپرسید  فعالیت  زمینه  در  سؤالی 
انجام  و صحت  دقت  به  توجه  با  را  گروه 
مطرح  سؤال  به  صحیح  پاسخ  و  فعالیت 

شده، منظور نمایید.

• موضوع درسی جلسه بعد را برای آمادگی 
می شود  پیشنهاد  کنید.  بیان  هنرجویان 
این کار را با مطرح کردن یک سؤال انجام 
و  کند  درگیر  را  هنرجو  ذهن  تا  دهید 
آمادگی پذیرش درس جلسه بعد را برای 

هنرجویان فراهم کند.

ج( مطالب تکمیلی 

قطعات  تغییرات  سرعت  به  توجه  با     
سخت افزاری رایانه، کسب دانش و اطالعات 
از تکنولوژی های جدید برای آموزش این 
بنابراین  کرد؛  فصل کمک شایانی خواهد 
پیشنهاد می شود که هنرآموزان گرامی با 
مطالعه و تحقیق، اطالعات خود را به روز 

نگه دارند.
در ادامه مطالبی فراتر از کتاب آمده است 
انجام  و  تدریس  در  شما  به  می تواند  که 
کمک  کتاب  کنجکاوی  های  و  پژوهش ها 

کند.
کیس 

کیس  یک  انتخاب  در  اصلی  پارامترهای 
مناسب عبارتند از:

1- اندازۀ کیس: اندازۀ کیس هر چه بزرگتر 
باشد، هوای داخل آن زودتر تهویه می شود 
و عمر مفید اجزای داخل کیس را بیشتر 
ارتباط  رایانه  کیس  اندازه  کرد.  خواهد 

مستقیمی با فرم فاکتور برداصلی دارد.
2- طرح ظاهری کیس 

3- داشتن امکانات اضافی: نمایشگر درجه 
درگاه های  تعداد  کیس،  داخل  حرارت 
جلوی  در  و خروجی صدا  ورودی   ،USB
کیس، فن برای خنک شدن، تهویه مناسب 
شده  نصب  کیس  روی  می تواند  ...که  و 

باشد.
نوری  نمایشگر  چندین  دارای  کیس 
مورد  در  الزم  اطالعات  که  است   )LED(
عملیاتی را اعالم می کند که در کیس در 

حال انجام است.
انواع کیس ها:

در هنگام خرید کیس رایانه، امکان ارتقای 
انواع  درنظربگیرید.  را  آینده  در  سیستم 
5ـ10  جدول  در  آنها  کاربرد  و  کیس ها 

آمده است.
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کاربردنوع

Desktop.نسبت به انواع دیگر فضای کمتری را اشغال می کند 

Middle Tower.از طول و عرض مبه وسیلۀی برخوردار است
 عموماً برای کارهای اداری و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

Mini Tower.استفاده قرار می گیرد ایستگاه های کاری مورد  ادارات و سازمان ها و  در   عموماً 
 این کیس ها از نظر استحکام از مدل قبلی ضعیف تر بوده و نوع ورقه ای که کیس 

از آن ساخته می شود، از ضخامت کمتری برخوردار است.

Full Tower.از مدل قبلی بلندتر و مستحکم تر است
 این مدل بیشتر برای بازیکن های حرفه ای و کاربرانی که کارهای مهندسی و

 گرافیکی انجام می دهند و رایانه های سرویس دهنده )Server( مورد استفاده قرار
 می گیرد.

RackMountبیشتر در رایانه های سرویس دهنده استفاده می شود که گاهی طولی بیش از یک 
 متر دارند. این کیس ها درون محفظه های بزرگی به نام رک )Rack( قرار دارند.

Open Frame.بیشتر برای کارهای آزمایشگاهی و آزمایش آورکالک قطعات استفاده می شود

: )all in one(رايانه بدون کیس
رایانه بدون کیس امروزه بسیار مورد توجه 
آپارتمان ها  مناسب  بوده،  مختلف  افراد 
برای  کافی  فضای  که  است  اداراتی  و 
به  رایانه ها  این  ندارند.  رایانه  قراردادن 
کابل ها  همه  که  شده اند  طراحی  گونه ای 
معموالً  جانبی  لوازم  اتصال  سهولت  برای 
زیر یا کنار صفحه نمایش قرار می گیرند. 
رایانه ها مثل ماوس  نوع  این  اجزای دیگر 
هستند.  بی سیم  معموال  صفحه کلید  و 

تنوع و تعداد درگاه ها در این رایانه ها زیاد 
است، همچنین برای دسترسی ساده تر به 
درگاه ها در کنار صفحه نمایش چند درگاه  
و  میکروفن  ورودی  و  کارتخوان  اسالت  و 

هدفون قرار دارد.
رایانه ها  نوع  این  جذابیت های  دیگر  از 
استانداردهای  از  پشتیبانی  به  می توان 
اتصال  امکان  بی سیم،  شبکه  مختلف 

پرسرعت به اینترنت نیز اشاره کرد.

شکل 5ـ10ـ انواع کیس و کاربردهای آن
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ساختار 
برداصلی

ویژگی

XTـ قطعات و تراشه ها به طور کامل جدا از یکدیگر بودند و طراحي بردهاي اصلي براي کیس هاي 
انجام می شد. با ویژگی های خاص  خاص و 

ـ پردازنده و حافظۀ اصلي به برد لحیم می شدند و به طور معمول غیرقابل ارتقا بودند.
یا چاپگر  مانند  دستگاه هایی  کردن  اضافه  براي  خاصي  پیش بینی  هیچ گونه  بردها  این  در   ـ 
 دیسک گردان فالپي نشده بود. در صورت نیاز به اضافه کردن این دستگاه ها، این کار از طریق یکي

می پذیرفت. صورت  اصلي  برد  روي  موجود  توسعۀ  شکاف های  از 
ـ پیکربندي سخت افزاری سیستم به وسیلۀ مجموعۀ دیپ سویچ و جامپر انجام می شد.

AT.رایج ترین ساختار براي طراحي برد اصلي بودند Baby AT ،ATـ تا پیدایش رایانه های پنتیوم
ـ بانک حافظه  SIMM براي حافظۀ اصلي در نظر گرفته شده بود.

  ـ در نمونه های اولیۀ برد AT مانند برد XT پردازنده به عنوان تراشه ای به برد اصلي لحیم می شد، اما
 با ظهور پردازنده های DX386 و DX486 در برد اصلي سوکت هاي PGA را براي قابلیت ارتقاي

پردازنده قراردادند.
از استفاده  به  نیاز   XT اصلي  بردهاي  مانند  هنوز  چاپگرها،  مانند  دستگاه ها  از  بسیاري  براي   ـ 

بود. توسعه  شکاف هاي 

Baby AT

ATXـ تاکنون به عنوان استانداردي عملي براي طراحي سیستم هاي جدید به کار می رود
ZIF از نوع PGA سوکت ATX ـ در برد اصلي

MMID  ـ بانک حافظۀ 
 ـ سوکت پردازنده، شکاف های توسعه و شکاف های حافظه از قسمت جلویي برد اصلي به سمت
AT در کمبود فضا نوع  بردهاي  این جابه جایی، مشکلي را که  انتقال داده شده است.  تغذیه   منبع 

داشت، برطرف کرد و اجازۀ استفاده از کارت هایی با طول بیشتر را در این طراحي می دهد.

 Form factor
ساختار هر برداصلي مکان قرارگیري اجزاي آن و ابعاد برداصلي و موارد زیر را مشخص 

می کند.
• شکل کلي برد اصلی را توصیف می کند.

• نوع منبع تغذیه و کیس قابل استفاده با برد اصلی را مشخص می کند.
دیگر  با  آنها  محصول  که  می دهد  اطمینان  رایانه  مختلف  قطعات  تولیدکنندگان  به   •

قطعات رایانه سازگار است.
• توصیف کنندۀ ساختار فیزیکي برد اصلي است.

ساختارهاي مختلف برد اصلي در جدول 5ـ11 آمده است.

جدول 5ـ11ـ ساختارهای برد اصلی
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 AT به  نسبت   ATX ساختار  مزایاي 
عبارت اند از:

 PS/2 درگاه اتصال ماوس و صفحه کلید -
یکپارچه با برد اصلي

- کاهش واسط های کارت های توسعه
- کانکتورهاي بهتر براي منبع تغذیه

- پشتیباني از خاموش کردن امن
- پشتیباني از ولتاژ 3/3 

- جریان بهتر هوا روي برد
ارتقاپذیری  قابلیت  براي  بهینه  - طراحي 

بیشتر

اجزای ديگر برد اصلی
مولد پالس ساعت: تراشه ای که سیگنال 
پالس ساعت تولیدشده به وسیلۀ نوسان ساز 
را در ورودي دریافت کرده و سیگنال هاي 
تولید  متفاوت  فرکانس هاي  با  متعددي 
اهداف  براي  سیگنال ها  این  از  می کند. 
و  پردازنده  کردن  هماهنگ  مثل  متفاوت 

گذرگاه سیستم استفاده می شود.
جامپر Jumper: جامپرها پین های فلزي 
2، 3 و یا چندپایه بر روي برد اصلي هستند. 
با توجه به راهنماي برد اصلي، با استفاده 
معمول  به طور  که  خاصي  اتصال دهندۀ  از 
مختلف  وضعیت های  است،  جامپر  همراه 
و  اصلي  برد  تا  می کنند  تنظیم  را  جامپر 
را  عملکرد  بهترین  دیگر  سخت افزارهای 

داشته باشند.
گذرگاه ها Bus: یک گذرگاه، مسیرهایي 
براي تبادل داده است و دو یا چند وسیله 

را به هم وصل مي کند.
 گذرگاه هایی که اجزاي اصلي رایانه را به 
هم وصل می کنند، گذرگاه سیستم نامیده 
دسته  چندین  از  گذرگاه  هر  می شوند. 
خط جداگانه )خط های فلزي که رساناي 
الکتریکي هستند و به طور معمول روي برد 

اصلي قراردارند( تشکیل شده است. در هر 
نوع عملکرد  بر اساس  را  گذرگاه، خطوط 
گروه  سه  به  می دهند  انجام  که  کاري  و 

عملیاتي تقسیم می کنند:
1 خطوط داده)DataBus(: مسیري براي 
عبور داده بین ماژول های مختلف سیستم 
داده،  خطوط  مجموعه  به  می کند.  ایجاد 

گذرگاه داده می گویند. 
هر خط گذرگاه داده در هر پالس ساعت، 
می دهد،  انتقال  را  داده  بیت  یک  تنها 
داده  گذرگاه  خطوط  تعداد  بنابراین 
در  قابل انتقال  بیت های  تعداد  بیان کنندۀ 

هر پالس ساعت است.
پهناي  را  داده  گذرگاه  هر  خطوط  تعداد 

باند گذرگاه داده می نامند. 
تعیین  به دلیل  باند گذرگاه داده  پهناي   
سرعت سیستم در انتقال داده ها از عوامل 

اساسي در تعیین عملکرد سیستم است.

براي   :)AddressBus(آدرس خطوط   2
اعالم آدرس مبدأ و مقصد داده ای که روي 
گذرگاه داده است به هر یک از ماژول های 

رایانه، از گذرگاه آدرس استفاده می شود.
میزان  به  آدرس  گذرگاه  خطوط  تعداد 

حافظۀ رایانه بستگي دارد.
 گذرگاه آدرس، وظیفۀ آدرس دهي درگاه 
به  نیز  را  خروجي  ورودي/  درگاه های  یا 
در  که  جانبي  )دستگاه های  عهده دارد. 
ماژول ورودي/ خروجي دسته بندی شده اند، 
استفاده  درگاه  از  رایانه  به  اتصال  براي 
می کنند و هر درگاه آدرس مخصوص خود 

را دارد(

براي   :)ControlBus(کنترل خطوط   3
کنترل دستیابي و استفاده از خطوط داده 

و خطوط آدرس است.
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به گونه ای طراحی شده است  اما  به پردازنده وصل نیست  به طور مستقیم   PCI گذرگاه
که دستگاه های جانبي متصل به آن می توانند با سرعت باال و به صورت غیرمستقیم و با 

استفاده از پل به پردازنده وصل شوند.
روي هر برد اصلي فقط یک گذرگاه AGP وجود دارد که مخصوص کارت های گرافیک 
به منظور کاهش مسیر به طور مستقیم به گذرگاه سیستم )گذرگاه اختصاصي  است و 

پردازنده و حافظۀ اصلي( وصل می شود.
گذرگاه  نوع  یک  درواقع  است.   PCI گذرگاه  از  موفق تر  بسیار   PCI-Express گذرگاه 
ورودي/ خروجي است که ساختار آن براساس یک ارتباط دوطرفه و انتقال سریال است. 

این گذرگاه در سال های اخیر در چند نوع x2، x1  و x16 به بازار عرضه شده است.

انواع شکاف های توسعه 
انواع شکاف های توسعه برد اصلي در جدول 5ـ12 آمده است.

فرکانس پالس نام گذرگاه
ساعت

پهنای 
باتد

شرحسرعت انتقال

ISAمنسوخ5/8 مگابیت16 بیت8 مگاهرتز

EISAمنسوخ32 بیت8 مگاهرتز

PCI66/66-33/33133-266 مگابیت32 بیت

PCI64-bit66/66-33/33266-533 مگابیت64 بیت

AGP66/66مخصوص266-2133 مگابیت32 بیت 
 کارت

گرافیک

PCI-EXPRESSدو مسیر، هر مسیر 250 مگابایت

PCI-Express 2.0دو مسیر، هر مسیر 500 مگابایت

جدول 5ـ12ـ انواع شکاف های توسعه



199

نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

درگاه هاي پرکاربرد رايانه
 درگاه هاي پرکاربرد رایانه عبارتند از:

این   :)USB( عمومي  سريال  درگاه   -
با  و  سریال  به صورت  را  داده ها  درگاه 

سرعت بسیار باال انتقال می دهد.
 USB دستگاه های جانبي متصل به درگاه
به طور خودکار حتي در زمان روشن بودن 
پیکربندي  داده شده،  تشخیص  سیستم، 
مجدد  راه اندازی  به  نیاز  و  می شوند 
سیستم نیست. به این ویژگي اتصال گرم 
 USB نسل های  می گویند.   )hotplug(

عبارتند از:

 12  Mbit/s حدود  سرعتی   :USB1  -1
)معادل 5/1مگابایت بر ثانیه( داشت.

بسیار  سرعت  با  درگاه  این   :USB2  -2
عرضه  قبلی خود  نسل  به  نسبت  باالتری 
برثانیه  مگابایت   60 حدود  سرعتی  شد. 

)معادل Mbit/s 480( دارد.
USB3 نسل سوم و آخر که  :USB3 -3
نام دارند از سرعت انتقال اطالعاتی بسیار 
 )5Gbit/s ًباالیی برخوردارهستند ) تقریبا
و  هستند   USB2.0 نسل  با  سازگار  که 

امروزه بیشترین کاربرد را دارند.
: USB انواع درگاه های

29 
 

 
 

USB-type A :درگاه ترینشده شناخته USB نوع A درگاهشخصی مجهز به این  هایرایانه. تمامی است 
وتر از و وسایل دیجیتالی دیگر نیز قابلیت پشتیبانی و اتصال با کامپیفلش  هایحافظه هستند. همچنین تمامی

 را دارند. درگاهطریق این 

 
USB-type B :مورد استفاده قرار  اسکنرهاو  چاپگردر وسایل جانبی مانند  بیشترها درگاه این مدل از

 .گیرندمی

 
 Mini USB-type A and B :و در وسایل دیجیتالی کوچکتر  دارندکوچکتری  اندازهها درگاه این نوع

 به دو مدل درگاه گیرند. این نوعمورد استفاده قرار می تلفن های همراه ها و برخی ازMP3 Playerمانند :
Mini A و Mini B .تقسیم بندی می شوند 

29 
 

 
 

USB-type A :درگاه ترینشده شناخته USB نوع A درگاهشخصی مجهز به این  هایرایانه. تمامی است 
وتر از و وسایل دیجیتالی دیگر نیز قابلیت پشتیبانی و اتصال با کامپیفلش  هایحافظه هستند. همچنین تمامی

 را دارند. درگاهطریق این 

 
USB-type B :مورد استفاده قرار  اسکنرهاو  چاپگردر وسایل جانبی مانند  بیشترها درگاه این مدل از

 .گیرندمی

 
 Mini USB-type A and B :و در وسایل دیجیتالی کوچکتر  دارندکوچکتری  اندازهها درگاه این نوع

 به دو مدل درگاه گیرند. این نوعمورد استفاده قرار می تلفن های همراه ها و برخی ازMP3 Playerمانند :
Mini A و Mini B .تقسیم بندی می شوند 

است.   A نوع   USB درگاه  شده ترین  شناخته    :USB-type A
تمامی رایانه های شخصی مجهز به این درگاه هستند. همچنین 
قابلیت  نیز  دیگر  دیجیتالی  وسایل  و  فلش  حافظه های  تمامی 

پشتیبانی و اتصال با رایانه از طریق این درگاه را دارند.

29 
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USB-type B :مورد استفاده قرار  اسکنرهاو  چاپگردر وسایل جانبی مانند  بیشترها درگاه این مدل از

 .گیرندمی

 
 Mini USB-type A and B :و در وسایل دیجیتالی کوچکتر  دارندکوچکتری  اندازهها درگاه این نوع

 به دو مدل درگاه گیرند. این نوعمورد استفاده قرار می تلفن های همراه ها و برخی ازMP3 Playerمانند :
Mini A و Mini B .تقسیم بندی می شوند 

جانبی  وسایل  در  بیشتر  درگاه ها  از  مدل  این   :USB-type B
مانند چاپگر و اسکنرها مورد استفاده قرار می گیرند.

USB ـ  8  ـ انواع درگاه شکل 5

USB-type A شکل 5ـ9ـ کانکتور

USB-type B شکل 5ـ10ـ کانکتور
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 Mini USB-type A and B: این نوع درگاه ها اندازه کوچکتری 
دارند و در وسایل دیجیتالی کوچکتر مانند :MP3 Playerها و 
برخی از تلفن های همراه مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع 

درگاه به دو مدل Mini A و Mini B تقسیم بندی می شوند.

31 
 

 
Micro USB-type A and B :آخرین نوع USB  هاMicro  نام دارد. و از نظر اندازه کوچکترین

هستند که  Micro Bو  Micro A، دارای دو مدلMini ها مانند نوعMicro .استها USB مدل در
ای همراه هتلفن ی کوچک بیشترین کاربرد را درها به دلیل ساختار کم حجم و اندازهدرگاه امروزه این نوع

 .دارند

 
 است. کامپیوتری تجهیزات گانکنندهاستفاده میان در درگاه پرکاربردترین درگاه این

 
 

 با سری گذرگاه برای خروجی /ورودی ماژول یک :(IEEE-1394) استاندارد Fire Wire درگاه -
 باال کارایی

 :ترقدیمی خروجی /ورودی هایواسط به نسبت FireWire سریع گذرگاه مزایای

o است ارزان و پرسرعت بسیار واسط این. 

o است آسان آن سازیپیاده. 

o ندارد. داده تبدیل به نیازی و دهدمی انتقال دیجیتال صورتبه را هاداده درگاه، این 

o گذرگاه همانند USB دارد. گرم اتصال امکان 

o فناوری این توسعۀ با مدتی از پس .بود ثانیه بر مگابیت 400 معادل ایداده انتقال سرعت دارای 
 .آمد دست به گذرگاه این برای نیز ثانیه بر مگابیت 3200 و 1600 ،800 هایسرعت

31 
 

 
Micro USB-type A and B :آخرین نوع USB  هاMicro  نام دارد. و از نظر اندازه کوچکترین

هستند که  Micro Bو  Micro A، دارای دو مدلMini ها مانند نوعMicro .استها USB مدل در
ای همراه هتلفن ی کوچک بیشترین کاربرد را درها به دلیل ساختار کم حجم و اندازهدرگاه امروزه این نوع

 .دارند

 
 است. کامپیوتری تجهیزات گانکنندهاستفاده میان در درگاه پرکاربردترین درگاه این

 
 

 با سری گذرگاه برای خروجی /ورودی ماژول یک :(IEEE-1394) استاندارد Fire Wire درگاه -
 باال کارایی

 :ترقدیمی خروجی /ورودی هایواسط به نسبت FireWire سریع گذرگاه مزایای

o است ارزان و پرسرعت بسیار واسط این. 

o است آسان آن سازیپیاده. 

o ندارد. داده تبدیل به نیازی و دهدمی انتقال دیجیتال صورتبه را هاداده درگاه، این 

o گذرگاه همانند USB دارد. گرم اتصال امکان 

o فناوری این توسعۀ با مدتی از پس .بود ثانیه بر مگابیت 400 معادل ایداده انتقال سرعت دارای 
 .آمد دست به گذرگاه این برای نیز ثانیه بر مگابیت 3200 و 1600 ،800 هایسرعت

Micro USB-type A and B: آخرین نوع USB ها Micro نام 
دارد. و از نظر اندازه کوچکترین مدل در USBها است. Micro ها 
مانند نوع Mini، دارای دو مدلMicro A و Micro B هستند که 
امروزه این نوع درگاه ها به دلیل ساختار کم حجم و اندازۀ کوچک 

بیشترین کاربرد را در تلفن های همراه دارند.

31 
 

 
Micro USB-type A and B :آخرین نوع USB  هاMicro  نام دارد. و از نظر اندازه کوچکترین

هستند که  Micro Bو  Micro A، دارای دو مدلMini ها مانند نوعMicro .استها USB مدل در
ای همراه هتلفن ی کوچک بیشترین کاربرد را درها به دلیل ساختار کم حجم و اندازهدرگاه امروزه این نوع

 .دارند

 
 است. کامپیوتری تجهیزات گانکنندهاستفاده میان در درگاه پرکاربردترین درگاه این

 
 

 با سری گذرگاه برای خروجی /ورودی ماژول یک :(IEEE-1394) استاندارد Fire Wire درگاه -
 باال کارایی

 :ترقدیمی خروجی /ورودی هایواسط به نسبت FireWire سریع گذرگاه مزایای

o است ارزان و پرسرعت بسیار واسط این. 

o است آسان آن سازیپیاده. 

o ندارد. داده تبدیل به نیازی و دهدمی انتقال دیجیتال صورتبه را هاداده درگاه، این 

o گذرگاه همانند USB دارد. گرم اتصال امکان 

o فناوری این توسعۀ با مدتی از پس .بود ثانیه بر مگابیت 400 معادل ایداده انتقال سرعت دارای 
 .آمد دست به گذرگاه این برای نیز ثانیه بر مگابیت 3200 و 1600 ،800 هایسرعت

درگاه USB پرکاربردترین درگاه در میان استفاده کننده گان تجهیزات رایانه ای است.

- درگاه Fire Wire استاندارد )IEEE-1394(: یک ماژول ورودي/ خروجي براي گذرگاه سري با کارایي 
باال است.

مزایاي گذرگاه سریع FireWire نسبت به واسط های ورودي/ خروجي قدیمی تر عبارت است از:
. اين واسط بسیار پرسرعت و ارزان است.

. پیاده سازی آن آسان است.
. اين درگاه، داده ها را به صورت ديجیتال انتقال مي دهد و نیازي به تبديل داده ندارد.

. همانند گذرگاه USB امکان اتصال گرم دارد.
. در ابتدا داراي سرعت انتقال داده ای معادل 400 مگابیت بر ثانیه بود. پس از مدتي با توسعۀ اين 

فناوري سرعت های 800، 1600 و 3200 مگابیت بر ثانیه نیز براي اين گذرگاه به دست آمد.

Mini USB-type A,B شکل 5ـ11ـ کانکتور

Micro USB-type B شکل 5ـ12ـ کانکتور

USB شکل 5ـ13ـ نماد درگاه
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تاريخچه سوکت های پردازنده:
• در ابتدا پردازنده ها به صورت تراشه های 
تراشه(  پایه در دو طرف  )DIP دو ردیف 
تولید شده، روي برد اصلي لحیم مي شدند. 
با بزرگ تر شدن پردازنده و افزایش تعداد 
پاسخگوي   DIPتراشه هاي آن  پایه هاي 

نیازها نبود.
 PGA)pin grid array( سوکت هاي   •
 AT همراه با بردهاي اصلي با فرم فاکتور
بازار عرضه شد. سوکت هاي  به  طراحي و 
و  جابه جایي  براي  مناسبي  فضاي   PGA
بیشتر  ولي  کرد  ایجاد  پردازنده ها  ارتقاي 
کاربران براي نصب پردازنده هاي خود روي 
این سوکت ها دچار مشکل بودند. همچنین 
نصب خنک کننده روي پردازنده هاي486 

به بعد کار بسیار مشکلي بود.
از درستي نصب  افزایش اطمینان  براي   •
پردازنده و جلوگیري از آسیب رسیدن به 
اصلي  بردهاي  ZIF روي  آن، سوکت هاي 

قرار گرفت. با قرار گرفتن اهرمي در کنار 
با  و  با کمترین فشار  این سوکت کاربران 
را  پردازنده  مي توانستند،  بیشتر  اطمینان 

در جاي خود قرار دهند.
• بیشترین آسیب به پردازنده ها در زمان 
نصب و یا جداسازي آنها وارد مي شود. براي 
سوکت هاي  در  آسیب ها  این  کردن  کم 
 LGA)land grid array( که  جدید 
روي  پردازنده  رابط  پایه هاي  دارند،  نام 
سوکت ها قرار مي گیرد و هیچ پایه اي روي 
این سوکت ها  در  ندارد.  وجود  پردازنده ها 
است  آسان  کننده  خنک  سیستم  نصب 
برد  به  و در زمان نصب آن، فشارکمتري 

اصلي و پردازنده وارد مي شود.
BGA )ball grid array( سوکت های   •

برد  به  پردازنده  که  لب تاپ هاست  برای 
از  لحیم شده است و تعداد پایه های آن 

حالت DIP بیشتر است.

تاريخچه و نسل پردازنده ها

ویژگیپردازندهنسل

18086
برنامه نویسی به زبان سطح باال

سیستم عامل قدرتمند
پایه ساخت رایانه های IBM )رایانه شخصی(

280286

380386

480486

ـ اولین پردازندۀ اینتل است که در داخل خود حافظۀ نهان دارد.
L2 :و 64 کیلوبایت تا یک مگابایت روی برد L1 :8 کیلوبایت

ـ پردازنده و کمک پردازنده به صورت یک تراشه عرضه شد
ـ اولین پردازنده دارای سیستم خنک کننده بود.

 ـ برخی از پردازنده های این نسل با ولتاژ 5 و برخی با ولتاژ 3/3 ولت کار
می کنند)تراشۀ DX4 486  با سطح ولتاژ 3/3 ولت کار می کند(

جدول 5ـ13ـ نسل پردازنده ها
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پنتیوم5

ـ پهناي باند گذرگاه داده 32 بیت در گذرگاه سیستم و درداخل پردازنده به صورت 
64 بیتي است.

L1=16kb ـ
Icomp به mips بعد از پنتیوم 133مگاهرتزواحد اندازه گیری سرعت پردازنده از 

تغییر کرد.

پنتیوم 5
mmx

L1=32kb  L2:ـ تا یک مگابایت 
ـ طراحی ساختار شکل ATX در این زمان

ـ L1=32kbپنتیوم پرو6
ـ انتقال حافظه نهان سطح 2 به داخل پردازنده

6II پنتیومL1=32kb ـ

6IIIپنتیوم

7IV پنتیوم
 ـ برترین ویژگي پردازندۀ پنتیوم IV افزایش سرعت انتقال داده در گذرگاه سیستم

است.
 L1=20kb        L2=256kb

8Core 2ـ در نسخه هاي دو و چهار هسته اي عرضه می شوند
ـ دارای دو سطح حافظه نهان مستقل برای هر هسته

8Core ixـ داراي سه سطح حافظۀ نهان هستند. حافظه ها ي نهان سطح یک و دو مستقل و وابسته 
به هر هسته است، اما حافظۀ نهان سطح سه بین هسته ها مشترک است

8Corei3
ـ دو هسته اي

Turbo Boost و فاقد فناوری hyper threading ـ دارای فناوری
3MB ـ حافظه نهان تا 

8Core i5

Core i7 ـ نسخۀ ساده شدۀ پردازنده هاي 
ـ در لب تاپ ها با قدرت کمتر دو هسته اي و در دسکتاپ ها بیشتر 4 هسته ای

Turbo Boost و دارای فناوری  hyper threading ـ فاقد فناوری
6MB 3 تاMB  ـ حافظه نهان از

8Core i7

ـ در نسخه هاي دو و چهار هسته اي
ـ حافظۀ نهان سطح سه اشتراکي بین هسته ها

ـ بسیاري از پردازنده هاي این خانواده داراي پردازندۀ گرافیکي مجتمع شده می باشند
Turbo Boost و hyper threading ـ دارای فناوری

8MB 4 تاMB  ـ حافظۀ نهان از
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پردازنده هاي چند هسته اي )Multiple Core( شرکت اینتل در سه خانوادۀ مختلف به 
نام هايCore ،Core2 و Core i تولید شده اند. رقم اول مدل، نشان دهنده نسل پردازنده 

است.

Intel جدول 5ـ14ـ نسل های پردازنده های
 

معماری نام پردازنده فناوری ساخت سال ساخت

Presler/cedar Mill Pntium 4 /D 65nm 2006

Conroe/Merom Core 2 Duo/Quad 65nm 2006

Penryn Core 2 Duo/Quad 45nm 2007

Nehalem Core i 45nm 2008

Westmere Core i 32nm 2010

Sandy Bridge Core i 2xxx 32nm 2011

Ivy Bridge Core i 3xxx 22nm 2012

Haswell Core i 4xxx 22nm 2013

Broadwell Core i 5xxx 14nm )Desktop 2015(  2014

Skylake Core i 6xxx 14nm 2015

Kaby Lake Core i 7xxx 10nm 2016
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 رقم اول مدل، نشان دهنده نسل پردازنده است. مفهوم برخی از حروف در نام پردازنده 
در جدول 5ـ15 آمده است.

در نام پردازنده یک عدد 4 رقمی است و به دنبال آن ممکن است یک حرف یا ترکیبی 
از حروف بیاید که در شکل 5ـ14 مفهوم برخی از آنها آمده است

34 
 

 
رقمی است و به دنبال آن ممکن است یک حرف یا ترکیبی از حروف بیاید که در  4در نام پردازنده یک عدد 

 ها آمده استادامه مفهوم برخی از آن

 
 است. پردازنده نسل هنده نشان مدل، اول رقم .

 U: Ultra Low Power. پردازنده لبتاپ با قدرت بسیارکم. 
 Y: Low Power. مربوط به نسلهای قدیمی پردازندههای لبتاپ و موبایل 
 T: Power Optimized برای پردازندههای دسکتاپ. 
 Q: Quad-Core. پردازنده 4 هستهای 
 H: High-Performance Graphics. پردازنده با واحد پردازش گرافیکی 
 K: Unlocked. پردازنده که قابلیت آورکالک دارد. 
 M: Mobile پردازنده موبایل 

 

 نهان حافظه
 یجهنت در و اصلی حافظۀ به مراجعه تعداد کردن کم نهان، حافظۀ اصلی هدف .دارد قرار پردازنده در نهان حافظۀ

 مورد هایداده و دارد قرار پردازنده هایثبات و اصلی حافظۀ میان نهان، حافظۀ .است پردازش سرعت افزایش
 .است اصلی حافظۀ هایداده از بخشی شامل آن محتویات و دهدمی قرار هاثبات اختیار در را پردازنده نظر

 :دارد وجود نهان حافظۀ با رابطه در مهم نکتۀ چندین

 زایشمنظوراف به که است کوچک ظرفیت با ولی سریع هایحافظه از استفاده نهان، حافظۀ فناوری - .1
  شود.استفاده می داده انتقال سرعت

شکل 5ـ14ـ مفهوم شماره ها و حروف در نام پردازنده

جدول 5ـ15ـ مفهوم حروف در نام پردازنده

حرفمعادلکاربرد

Ultra Low PowerUپردازنده لپ تاپ با قدرت بسیارکم

مربوط به نسل های قدیمی پردازنده های لپ تاپ 
Low PowerYو موبایل

Power OptimizedTبرای پردازنده های دسکتاپ

Quad-CoreQپردازنده 4 هسته ای

High-Performance GraphicsHپردازنده با واحد پردازش گرافیکی

UnlockedKپردازنده که قابلیت آورکالک دارد

MobileMپردازنده موبایل
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حافظۀ نهان در پردازنده قرار دارد. هدف 
اصلي حافظۀ نهان، کم کردن تعداد مراجعه 
به حافظۀ اصلي و در نتیجه افزایش سرعت 
پردازش است. حافظۀ نهان، میان حافظۀ 
و  دارد  قرار  پردازنده  ثبات هاي  و  اصلي 
اختیار  را در  پردازنده  داده هاي مورد نظر 
ثبات ها قرار مي دهد و محتویات آن شامل 

بخشي از داده هاي حافظۀ اصلي است.
چندین نکتۀ مهم در رابطه با حافظۀ نهان 

وجود دارد:
از  استفاده  نهان،  حافظۀ  فناوري    1
با ظرفیت کوچک  حافظه هاي سریع ولي 
انتقال  سرعت  منظورافزایش  به  که  است 

داده استفاده می شود. 
استفاده  نهان  حافظۀ  از  که  زماني   2
ابتدا  داده ها  به  دسترسي  براي  می شود، 
بررسي  مورد  حافظه  این  محتویات  باید 
قرار گیرد. در صورت موفقیت، این فرایند 
که  صورتي  در  مي گویند.   Cache hit را 
اطالعات مورد نظر در حافظۀ نهان موجود 
باید در  نباشند )Cache miss(، پردازنده 
انتظار تأمین داده هاي خود از حافظۀ اصلي 

سیستم باشد.
3 اندازۀ حافظۀ نهان محدود بوده، سعي 
مي شود که ظرفیت این حافظه در باالترین 
آن  اندازۀ  وجود  این  با  باشد،  خود  مقدار 
نسبت به سایر ابزار ذخیره سازي بسیار کم 

است .
از  4 این امکان وجود خواهد داشت که 

چندین الیۀ حافظۀ نهان استفاده شود.
براي  اغلب  که  پردازنده ها  از  بسیاري  در 

سرورها استفاده مي شوند حتي سطح سوم 
حافظۀ نهان نیز به کار برده مي شود.

حافظۀ نهان سطح یک در همۀ پردازنده ها 
در هستۀ پردازنده قرار دارد و در اندازه هاي 
8 ،16، 32 ، 64 و 128 کیلوبایتي طراحي 
پالس  فرکانس  با  حافظه  این  مي شود. 
واقع  در  و  مي کند  کار  پردازنده  ساعت 
مي توان گفت که حافظۀ نهان سطح یک، 
نهان  حافظۀ  است.  پردازنده  از  قسمتي 
سطح یک را به طور معمول به دو قسمت 
تقسیم مي کنند که یک قسمت به داده ها 
و قسمت دیگر به دستورالعمل ها اختصاص 
دستیابي  تقسیم بندي  این  از  هدف  دارد. 
سریع تر به داده ها و دستورالعمل ها است. 
در بیشتر پردازنده ها این دو قسمت با هم 

مساوي هستند.
برنامه ها  شدن  بزرگ  و  زمان  گذشت  با 
براي  پردازش،  مورد  داده هاي  افزایش  و 
از  بیشتري  و  بزرگتر  بلوک هاي  انتقال 
طراحان  نهان،  حافظۀ  به  اصلي  حافظۀ 
دو  نهان سطح  از حافظۀ  استفاده  فکر  به 
طور  به  دو  سطح  نهان  حافظۀ  افتادند. 
سطح  نهان  حافظۀ  از  بزرگ تر  طبیعي 
مانند  متفاوتي  اندازه هاي  و  است  یک 
و در  دارد  کیلوبایت  و 512   256 ،  128
چند  یا  و  دو  یک،  امروزي  پردازنده هاي 
مگابایت است. این حافظه برخالف حافظۀ 
به  و  نمي شود  تفکیک  یک  سطح  نهان 
براي داده ها و هم  پارچه هم  صورت یک 

براي دستورالعمل ها استفاده مي شود. 

) HZ 1 فرکانس پالس ساعت پردازنده) واحد
.) MIPS 2 تعداد دستوراتی که پردازنده در یک ثانیه پردازش می کند )واحد

3 یک عدد که نتیجۀ آزمایشات گوناگون پردازنده با استفاده از روش هاي مختلف است 
)واحد Icomp( )برای ارائۀ واحدهاي بهتر و قابل قبول براي کاربران(

شیوه های اندازه گیری سرعت پردازنده:

حافظه نهان



206

تاريخچه انواع بانک های حافظه:

ساختار برد نوع حافظه اصلیاستاندارد بانک
ویژگیاصلی

DRAMXT 
AT و اوایل

  تراشه های حافظه به برد اصلی لحیم شده اند
بانک حافظه ندارد

SIMMDRAMAT

ـ رابط 30 و 72 پین
ـ پهنای باند 8 بیت

ـ به صورت زوج استفاده می شود
 ـ تراشه های حافظه در یک سمت ماژول حافظه

قرار دارد

DIMM

SDRAMATX

ـ رابط 168 پین
ـ پهنای باند 64 بیتی

 ـ تبادل داده با پردازنده به صورت همزمان و با
استفاده از ساعت سیستم

 ـ تراشه حافظه در دو سمت ماژول حافظه قرار
دارد

DDR DRAMATX

ـ رابط 184 پین
ـ پهنای باند 64 بیتی

 ـ استفاده از هردو لبه پایین رونده و باال رونده
پالس ساعت

DDR2 DRAMATX
ـ رابط 240 پین

ـ پهنای باند 64 بیتی
DDR ـ دارای فرکانس پالس ساعت دو برابر 

DDR3 DRAMATXـ پهنای باند 64 بیتی
DDR2 دارای فرکانس پالس ساعت دو برابر

DDR4 DRAMATXـ رابط 288 پین
DDR3 سریع تر از

RIMMRDRAMATX
ـ رابط 184 پین

ـ پهنای باند 16 بیتی

جدول 5ـ16ـ انواع بانک های حافظه
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نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

Dual Channel
 DDR3/ DDR4/ DDR/DDR2 ماژول های حافظه
دارای تکنولوژی Dual Channel هستند. 
باند  پهنای  تکنولوژی  این  از  استفاده  با 
کنترلر حافظه  و  ماژول حافظه  بین  داده 
باید  برداصلی  ساختار  می شود.  برابر  دو 

از دو  بتواند  باشد و  این تکنولوژی  دارای 
این  استفاده کند.  ماژول حافظه همزمان 
دو ماژول کاماًل یکسان بوده، در بانک های 
حافظه ای نصب می شوند که معموالً دارای 

رنگ یکسان هستند.
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Dual Channel 
 استفاده با هستند. Dual Channel تکنولوژی دارای DDR/ DDR2/ DDR3/DDR4 حافظه هایماژول

 دارای باید لیبرداص ساختار شود.می برابر دو حافظه کنترلر و حافظه ماژول بین داده باند پهنای تکنولوژی این از
 در ،بوده یکسان کامال ماژول دو این کند. استفاده همزمان حافظه ماژول دو از بتواند و باشد تکنولوژی این

 هستند. یکسان رنگ دارای معموال که شوندمی نصب ایحافظه هایبانک

 

  O.C عالمت و آورکالک
 (over clock)آورکالک حالت در سرعت کننده بیان آمده قطعات از برخی سرعت کنار در که O.C عالمت

 شده عیینت میزان از بیش قطعه یک کارایی افزایش نتیجه در و سرعت باالبردن موجب آورکالک عملیات است.
 یاجزا کاری جریان و فرکانس افزایش معنی به اورکالک دیگر عبارت به .است سازنده کارخانه یوسیلهبه

 که است یتوان و یوربهره به یابیدست برای سیستم اجزای دیگر و حافظه پردازنده، قبیل از رایانه سیستم مختلف
 است. بیشتر یمعمول حالت در هاآن توان از

  است. روریض مناسب کیس انتخاب صورت دراین و شودمی بیشتر یگرما تولید سبب قطعات کردن آورکالک
 مناسب رتیحرا هایسینک نصب امکان ،بوده مناسب اندازه با ییهافن دارای باید آورکالک برای انتخابی کیس

  .باشد داشته را

 O.C آورکالک و عالمت
عالمت O.C که در کنار سرعت برخی از 
قطعات آمده، بیان کننده سرعت در حالت 
عملیات  است.   )over clock(آورکالک
در  و  سرعت  باالبردن  موجب  آورکالک 
بیش  قطعه  یک  کارایی  افزایش  نتیجه 
کارخانه  به وسیله ی  شده  تعیین  میزان  از 
اورکالک  دیگر  عبارت  به  است.  سازنده 
به معني افزایش فرکانس و جریان کاری 
قبیل  از  رایانه  سیستم  مختلف  اجزای 

سیستم  اجزاي  دیگر  و  حافظه  پردازنده، 
براي دست یابي به بهره وری و توانی است 
بیشتر  معمولی  آنها در حالت  توان  از  که 

است.
تولید  سبب  قطعات  کردن  آورکالک 
صورت  دراین  و  می شود  بیشتر  گرمای 

انتخاب کیس مناسب ضروری است. 
دارای  باید  آورکالک  برای  انتخابی  کیس  
فن هایی با اندازه  مناسب بوده، امکان نصب 
سینک های حرارتی مناسب را داشته باشد. 

CPU-Z نرم افزار
برای مشاهده مشخصات سخت افزاری هر 
رایانه، نرم افزار های زیادی وجود دارند که 
 CPU-Z یکی از معروفترین آنها نرم افزار
برداصلی،  پردازنده،  مشخصات  است. 
را  گرافیکی  کارت  و  حافظه  ماژول های 

کرد. استخراج  نرم افزار  این  از  می توان 
این نرم افزار دارای سربرگ هایی است که 
قسمت های  از  یکی  مشخصات  کدام  هر 
سخت افزاری رایانه را نمایش می دهد. در 
سربرگ های  از  قسمت هایی  زیر  مراحل 

مورد نیاز را بررسی می کنیم.

شکل 5ـ15ـ انواع ماژول های حافظه
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CPU-Z نرم افزار CPU شکل 5ـ16ـ سربرگ

این  از  برخی  مختصر  توضیح  می شود.  دیده  پردازنده  مشخصات   CPU سربرگ   در 
ویژگی ها در جدول 5ـ17 آمده است.

38 
 

 CPU-Zافزار نرم
های زیادی وجود دارند که یکی از معروفترین آنها افزارافزاری هر رایانه، نرمبرای مشاهده مشخصات سخت

 توان از اینهای حافظه و کارت گرافیکی را میاست. مشخصات پردازنده، برداصلی، ماژول CPU-Zافزار نرم
های هایی است که هر کدام مشخصات یکی از قسمتافزار دارای سربرگکرد.این نرمافزار استخراج نرم

 .کنیمهای مورد نیاز را بررسی میهایی از سربرگدهد. در مراحل زیر قسمتافزاری رایانه را نمایش میسخت

  

 CPU-Zافزار نرم CPUشکل ........: سربرگ 

 شود. می مشخصات پردازنده دیده CPU سربرگدر 

 CPU-Zافزار جدول مشخصات پردازنده در نرم

 شرح مشخصات

Processor 

Name نام گروه پردازنده 
Max TDP حداکثر مصرف انرژی 
Package نوع سوکت پردازنده 

Technology* معماری ساخت 
Core Voltage  پردازندههسته ولتاژ 

Specification 
ترتیب نام شرکت تولید  به

 و سرعت مدل، کننده

 است آمدهپردازنده 
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نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

CPU-Z جدول 5ـ17ـ جدول مشخصات پردازنده در نرم افزار

شرحمشخصات

Processor

Nameنام گروه پردازنده
code Nameنسل پردازنده را مشخص می کند
Max TDPحداکثر مصرف انرژی
Packageنوع سوکت پردازنده

Technology*معماری ساخت
Core Voltageولتاژ هسته پردازنده

Specificationبه ترتیب نام شرکت تولید کننده، مدل 
و سرعت پردازنده آمده است

Instructions*نوع دستورالعمل ها 
ClocksCore Speedسرعت هسته پردازنده

Cache

L1 Data*میزان حافظه نهان سطح 1 بخش داده

L1 Inst
 میزان حافظه نهان سطح 1 بخش

دستورالعمل
Level 22 میزان حافظه نهان سطح

Level 33 میزان حافظه نهان سطح

Selection*شماره پردازنده ای که مشخصات آن را 
مشاهده می کنید.

Coreتعداد هسته

توضیح مشخصات ستاره  دار جدول 5ـ17:
کمتر  عدد  این  هرچه   :  Technology*
باشد، پردازنده برق کمتری مصرف کرده، 

حرارت کمتری تولید می کند.
توانایی  پردازنده  هر   :  Instructions*
را  دستورالعمل  محدودی  تعداد  اجرای 
دستورالعمل های  تمام  بتواند  باید  و  دارد 
اجرا  هم  را  قبل  نسل های  پردازنده های 
 CPU-Z برنامه   CPU سربرگ  در  کند. 
بخش Instructions نوع دستورالعمل هایی 
توانایی  پردازنده  که  می کند  مشخص  را 

اجرای آنها را دارد.
*L1 Data : همانطور که در بخش های قبل 
گفته شد، برای افزایش سرعت پردازنده،  در 
پردازنده حافظه نهان با سه سطح l2 , l1 و 
l3 قرار داده شده است که طرفیت حافظه در 
این سه سطح به ترتیب افزایش یافته ولی 
کمتر  آنها  در  داده ها  به  دسترسی  سرعت 
شده است. در حافظه نهان سطح یک برای 
داده و دستورالعمل ظرفیت یکسانی در نظر 
گرفته شده است و به صورت جداگانه ذخیره 
داده  بخش  ظرفیت   L1 Data می شوند. 
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حافظه نهان سطح یک و  L1 Inst ظرفیت 
بخش مربوط به ذخیره دستورالعمل را نشان 

می دهد.
برداصلی  که  صورتی  در   :  Selection*
دیدن  برای  باشد،  پردازنده  چند  دارای 
مشخصات آنها ابتدا باید پردازنده موردنظر 

را از فهرستی که در این بخش قرار دارد، 
مشخصات  که  برداصلی  کنید.  انتخاب 
یک  فقط  است  آمده  باال  در  آن  پردازنده 
پردازنده دارد؛ لذا این بخش غیرفعال است.
مشخصات   Mainboard سربرگ  در 

برداصلی دیده می شود.
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 CPU-Zافزار نرم Mainboardسربرگ ........: شکل

 CPU-Zافزار در نرمبرد اصلی جدول ........:مشخصات 

 شرح مشخصات 

MotherBoard 
ManuFacturer  سازندهنام 

Model نام تجاری 
Chipset مجموعه تراشه نوع 

BIOS* 
Brand سازنده بایاس نام 

Version  بایاس نسخهشماره 
Date بایاس تاریخ انتشار 

Graphic 
Interface version نوع شکاف توسعه کارت گرافیک 

 

BIOS* ای روی برداصلی قرار افزاری سیستم طراحی شده است و در تراشهافزاری است که برای تنطیمات سخت: بایاس نرم
 دارد.

 شود.مشخصات حافظه اصلی دیده می Memoryدر سربرگ 

CPU-Z نرم افزار Mainboard شکل 5ـ17ـ سربرگ

توضیح برخی از مشخصات سربرگ Mainboard در جدول 5ـ  18 آمده است.
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نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

CPU-Z جدول 5ـ18ـ مشخصات برد اصلی در نرم افزار

*BIOS : بایاس نرم افزاری است که برای تنطیمات سخت افزاری سیستم طراحی شده 
است و در تراشه ای روی برداصلی قرار دارد.

در سربرگ Memory مشخصات حافظه اصلی دیده می شود.

شرحمشخصات 

MotherBoard
ManuFacturerنام سازنده

Modelنام تجاری
Chipsetنوع مجموعه تراشه

BIOS*
Brandنام سازنده بایاس

Versionشماره نسخه بایاس
Dateتاریخ انتشار بایاس

Graphic Interfaceversionنوع شکاف توسعه کارت گرافیک

CPU-Z نرم افزار Memory شکل 5ـ18ـ سربرگ
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 CPU-Zافزار نرم Memoryسربرگ ........: شکل

 CPU-Zافزار در نرم حافظه اصلیجدول ........:مشخصات 

 شرح مشخصات 

General 

Type نوع ماژول حافظه 
Size  ظرفیت 
NB 

Frecuency 
 سرعت کاری 

 

از آنجا که روی برداصلی چندین ماژول حافظه  شود.های حافظه دیده میمشخصات ماژول SPDدر سربرگ 
 ها ابتدا بایددهد. برای دیدن مشخصات هر ماژولوجود دارد، فهرستی فراهم شده که امکان انتخاب ماژول را می

 .از فهرست ماژول موردنظر را انتخاب کنید

 

توضیح برخی از مشخصات حافظه که در این سربرگ تعیین شده است، در جدول 5ـ  19 
آمده است.
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CPU-Z جدول 5ـ19ـ مشخصات حافظه اصلی در نرم افزار

در سربرگ SPD مشخصات ماژول های حافظه دیده می شود. از آنجا که روی برداصلی 
چندین ماژول حافظه وجود دارد، فهرستی فراهم شده که امکان انتخاب ماژول را می دهد. 
برای دیدن مشخصات هر ماژول ها ابتدا باید از فهرست ماژول موردنظر را انتخاب کنید.

شرحمشخصات 

General

Typeنوع ماژول حافظه
Sizeظرفیت 

NB Frecuencyسرعت کاری 

42 
 

 

 
شکل ......: امکان انتخاب شماره 

 SPDژول حافظه در سربرگ ما

 برداصلی 2شکل ......: مشخصات ماژول حافظه در اسقت شماره 

انتخاب شده است. دراین سربرگ نوع ماژول حافظه و ظرفیت آن دیده  SPDدر سربرگ  2در شکل ........ اسقت شماره 
 شود.می

 شودمی مشخصات کارت گرافیک فعال دیده Graphicsسربرگ در 

.  

CPU-Z نرم افزار SPD شکل 5ـ19ـ سربرگ
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نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

42 
 

 

 
شکل ......: امکان انتخاب شماره 

 SPDژول حافظه در سربرگ ما

 برداصلی 2شکل ......: مشخصات ماژول حافظه در اسقت شماره 

انتخاب شده است. دراین سربرگ نوع ماژول حافظه و ظرفیت آن دیده  SPDدر سربرگ  2در شکل ........ اسقت شماره 
 شود.می

 شودمی مشخصات کارت گرافیک فعال دیده Graphicsسربرگ در 

.  
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شکل ......: امکان انتخاب شماره 

 SPDژول حافظه در سربرگ ما

 برداصلی 2شکل ......: مشخصات ماژول حافظه در اسقت شماره 

انتخاب شده است. دراین سربرگ نوع ماژول حافظه و ظرفیت آن دیده  SPDدر سربرگ  2در شکل ........ اسقت شماره 
 شود.می

 شودمی مشخصات کارت گرافیک فعال دیده Graphicsسربرگ در 

.  

SPD شکل 5ـ20ـ امکان انتخاب شماره ماژول حافظه در سربرگ

CPU-Z نرم افزار Graphics شکل 5ـ21ـ سربرگ

در شکل 5ـ19 اسالت شماره 2 در سربرگ SPD انتخاب شده است. دراین سربرگ نوع 
ماژول حافظه و ظرفیت آن دیده می شود.

در سربرگ Graphics مشخصات کارت گرافیک فعال دیده می شود

این  از  سربرگ Graphics  مشخصات کارت گرافیک را نشان می دهد. توضیح برخی 
مشخصات در جدول 5ـ20 آمده است.
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شرحمشخصات 

Display Device Selectionانتخاب کارت گرافیک فعال

GPU
Nameنام کارت گرافیک

Brand Manufنام سازنده کارت گرافیک

ClocksCoreسرعت کاری هسته

MemorySizeظرفیت حافظه گرافیکی

CPU-Z نرم افزار Graphics جدول 5ـ20ـ مشخصات کارت گرافیک در سربرگ

د( فعالیت های کارگاهی 

امکانات موجود در هنرستان  با توجه به   
کارگاهی  فعالیت های  که  می شود  توصیه 
با نظارت  به صورت گروه های دو نفری و 
هنرآموزان گرامی انجام شود. برای تعمیق 
پیشنهاد  کارگاهی  فعالیت  هر  مطالب 
می شود که با توجه به متنوع بودن قطعات 
 CPUZ سخت افزاری با استفاده از نرم افزار
و یا مشابه آن، تمامی هنرجویان مشخصات 
فعالیت  در  نظر  مورد  سخت افزاری  قطعه 
کارگاهی هر جلسه را برای  رایانه شخصی 
خود بدست آورند و به بررسی ویژگی های 
آن قطعات در آن جلسه کارگاهی بپردازند.
مهارت  و  دانش  افزایش  باعث  کار  این   
آموزش  به جای  و  هنرجویان خواهد شد 

با  سخت افزاری،  قطعه  از  خاص  نوع  یک 
پیدا  آشنایی  قطعه  آن  از  نوع  چندین 
بازار کار فردی  به  با ورود  خواهند کرد و 

موفق و کارآمد خواهند  شد.
به  بستگی  شده  گفته  موارد  تمامی  البته 
زمان بندی و برنامه ریزی دقیق هنرآموزان 
شروع  از  قبل  که  داشت  خواهد  گرامی 

تدریس انجام داده اند. 
در بسته آموزشی دفترچه چند نوع برداصلی 
و مشخصات سخت افزاری قطعات موجود 
برای  می توانند  گرامی  هنرآموزان  است، 
عمق بخشیدن به یادگیری هنرجویان در 

کالس از این فایل ها استفاده کنند.

ه( ارزیابی فعالیت های کارگاهی

 برای ایجاد انگیزه یادگیری و رقابت سالم، 
باید همواره تمامی فعالیت های هنرجویان 
ارزیابی  گرامی  هنرآموزان  به وسیله ی 
گرامی  هنرآموزان  خاطر  همین  به   شود. 

فعالیت های  ثبت  برای  جداولی  می توانند 
هنرجویان طراحی کنند که یک نمونه آن 

جدول 5ـ21 است.
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مشاهده  باال  جدول  در  که  همان طور 
خالقیت  و  سرعت  دقت،  می کنید 
هنرجویان به صورت فردی ودر گروه مورد 
و  تشویق  باعث  که  می گیرد  قرار  ارزیابی 
رشد آنها خواهد شد )در جدول باال گروه 

2 نفره در نظر گرفته شده است.(.
در صورتیکه تعداد هنرجویان کالس زیاد 
عملکرد  بازدید  برای  وقت  وکمبود  است 

ایجاد  و  رقابت  برای  دارید. می توانید  آنها 
انگیزه بیشتر از هنرجویان فعال و توانمند 
به عنوان سرگروه استفاده کنید. سرگروه ها 
عملکرد گروه های دیگر را ارزیابی کنند و 
شما مدیریت کالس و داوری آنها را انجام 
کالس  در  هنرجویان  مشارکت  دهید. 
را در پی خواهد  بهره وری کالس  افزایش 

داشت. 

شماره 
گروه

نام و نام 
خانوادگی

امتیاز کسب شده فعالیت

جمع نمره خالفیت در کارسرعت درکاردقت درکار
کسب شده

1

نمره گروه

2

نمره گروه

3

نمره گروه

جدول 5ـ21ـ جدول ارزيابی و ثبت فعالیت های هنرجويان
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و( جمع بندی 
 این قسمت از تدریس بیانگر اهداف مطالب 
گفته شده، فعالیت های اضافی و تکمیلی و 
همچنین نتیجه گیری از تدریس می باشد. 
بدون  به وسیلۀ هنرآموزان گرامی  باید  که 
کمک هنرجویان صورت گیرد تا محوریت 
حفظ  کالس  در  هنرجویان  برای  معلم 

گردد.

مطالب  خالصه  که  می شود  پیشنهاد    
مطرح شده در کالس را به صورت فهرست 
نوشتاری یا ترسیم نمودار برای هنرجویان 
با عنوان " مطالب در یک نگاه " بیان کنید. 
آمده  شکل  در  بندی ها  جمع  از  نمونه ای 

است.

توان مصرفیمیزان حافظه پنهانتعداد هستهفرکانس

Wبرحسب وات L1 - L2 - L3رایج ترین پردازنده 2 هسته ایHzواحد مشخصه 

جدول 5ـ22ـ پردازنده در يک نگاه

شکل 5ـ22ـ کیس در يک نگاه

شکل 5ـ23ـ برد اصلی در يک نگاه

پردازنده در يک نگاه:
مشخصات اصلی پردازنده
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پس از تدریس

فعالیت هایی  موفق،  هنرآموز  بلکه  نمی رسد،  اتمام  به  درس  کالس  در  تدریس  فرایند 
همچون:

• بازخورد از هنرجویان در هنگام تدریس
• ارزیابی میزان یادگیری هنرجویان در اتمام جلسه و یا شروع جلسه بعد

• ارایه تمرین و تکالیف برای آموزش و یادگیری بهتر
• تحقیق و پژوهش برای ایجاد انگیزه و افزایش یادگیری را سرمشق روش تدریس خود 

قرار می دهد. در زیر به اهم موارد گفته شده خواهیم پرداخت.

شکل 5ـ24ـ کارت گرافیک در يک نگاه

شکل 5ـ25ـ ماژول حافظه و منبع تغذيه در يک نگاه
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الف( ارزشیابی پایانی 

از  اطمینان  جدید  بحث  به  ورود  از  قبل 
روش  الزامات  از  قبلی  مطالب  یادگیری 
است  شایسته  بنابراین  است؛  تدریس 
تدریس،  مرحله  هر  در  گرامی  هنرآموزان 
را  هنرجویان  یادگیری  میزان  از  ارزیابی 
در روش کاری خود قرار دهند و تنها به 

آزمون پایانی فصل اکتفا نکنند.
  با استفاده از جداول ارزشیابی، شایستگی 
روند  تا  کنند  ثبت  را  هنرجویان  عملکرد 
ارزشیابی  برای  آنها  تحصیلی  پیشرفت 

پایانی مهیا شود.
می رود  انتظار  که  مهارتی  و  شایستگی 
کنند،  کسب  مرحله  این  در  هنرجویان 
توانایی شناسایی قطعات و مشخصات آنها 
در واحد کار 9 و مونتاژ صحیح و اصولی 

قطعات در واحد کار 10 است با توجه به 
رعایت نکات ایمنی که در هنگام تدریس و 

بسته آموزشی ذکر شده است.
یادگیری  صحیح  روند  از  اطمینان  برای   
توصیه می شود که فرم چک لیستی شامل 
شود  طراحی  کارگاه  در  کار  مراحل  تمام 
برای  کار  مرحله  هر  در  لیست  ها  چک  و 
نشانگر  لیست  چک  شود.  منظور  هنرجو 

روند یادگیری هنرجو است. 
کار  برای  لیست  چک  فرم  از  نمونه ای 
در جدول 5ـ23  کار 10  واحد  کارگاهی 
آمده است. نمر ات هر مرحله می تواند بین 
عالی،  کلمات  با  یا  و  بیست  تا  یک  اعداد 

خوب، متوسط و ضعیف درج شود.

انجام صحیح چکمرحله کاریردیف
کار

رعایت نکات 
نمره کسب شده ایمنی

 پردازنده روی برد اصلی بطور1
صحیح نصب شده است.

 سیستم خنک کننده پردازنده2
به طور صحیح نصب شده است.

 کانکتور برق سیستم خنک کننده3
درست نصب شده است

 ماژول. حافظه در محل مناسب4
نصب شده است.

 برداصلی بطور صحیح در محل5
خود نصب شده است.

جدول 5ـ23ـ چک لیست کارگاه 11 واحد کار 10

 نام و نام خانوادگی هنرجو:
   کارگاه شماره 11: بررسی نهايی مونتاژ

تاريخ:
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 کانکتور  های پنل جلو کیس6
به درستی نصب شده است.

 دیسکت سخت درمحل مناسب و7
به صورت صحیح نصب شده است.

 کابل های دیسک سخت درست8
نصب شده است.

 منبع تغذیه در جهت صحیح نصب9
شده است.

 کانکتور های منبع تغذیه به درستی10
نصب شده است.

 دستگاه دیسک گردان نوری در11
محل خود درست نصب شده است.

 کابل های دستگاه دیسک گردان12
نوری صحیح نصب شده است.

13
 در صورت استفاده از کارت

 گرافیک، در محل مناسب و صحیح
نصب شده است

 کابل برق فن کیس به درستی14
نصب شده است.

 کابل صفحه کلید و ماوس15
به درستی نصب شده است.

 کابل نمایشگر در محل خود نصب16
شده است.

 درب کیس بطور صحیح بسته17
شده است.

جمع امتیاز
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ب( ارائه فعالیت های تکمیلی 

  تا پایان این فصل هنرجویان توانایی الزم 
را کسب خواهند کرد ولی بهتر است که  
با توجه به تجربه کم آنها تا پایان فصل به 
در  رایانه خود  توصیه کنیم که روی  آنها 
منزل کارعملی را تمرین نکنند تا آسیبی 
نشود  وارد  آنها  شخصی  دستگاه های  به 
را  الزم  نکات  و  مهارت  فصل  طول  در  و 

فراگیرند. 

دانش افزایی  جهت  می شود  پیشنهاد 
هنرجویان و ایجاد انگیزه و پویایی کالس 
تناسب جلسه ای که می خواهید  به  درس 
تدریس کنید، مطالبی به صورت پژوهش 
مطالب  این  شود.  تعیین  هنرجویان  برای 
جدید  و  قبلی  نسل  ویژگی های  می تواند 
قطعه ای باشد که قرار است تدریس شود. 

ج( پژوهش

  با توجه به پیشرفت و تغیییرات روزافزون 
قطعات رایانه، توصیه می شود، هنرآموزان 
از  لیستی  فصل  این  به  ورود  با  گرامی 
از  یک  هر  برای  و  تهیه  را  رایانه  قطعات 
یک  پژوهش  و  تحقیق  جهت  هنرجویان 
قطعه را مشخص کنند. تحقیق و پژوهش 
نحوه  و  اصول  تاریخچه،  شامل  می تواند 

کارکرد قطعه مورد نظر باشد.
  پیشنهاد می شود هنرآموزان گرامی برای 
تحقیق و پژوهش زمان مشخص و محدود 

نمره  از  قسمتی  و همچنین  کنند  تعیین 
تا  دهند  اختصاص  امر  این  به  را  کالسی 
هنرجویان انگیزه کافی برای تهیه پژوهش 

داشته باشند. 
و  تحقیق  نگارش  اصول  می شود  توصیه 
سنی  سطح  گرفتن  نظر  در  با  پژوهش، 

هنرجویان گفته شود.
نمونه در جدول 5ـ24  به صورت  لیستی 
آمده است که هنرآموزان گرامی می توانند 

آن را تکمیل و یا استفاده کنند.

نمره کسب شدهتاریخ تحویلموضوع تحقیق و پژوهشنام و نام خانوادگیردیف

 پردازنده1

کارت گرافیک2

حافظه اصلی3

LCDنمایشگر 4

جدول 5ـ24ـ لیست تحقیق و پژوهش 
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پیوست

یکی از منابع خوب که به روزرسانی هم می شود کتاب +A است که جهت پیکربندی، 
نصب و راه اندازی، نگهداری و شبکه کردن رایانه رومیزی و لپ تاپ بسیار مناسب است.

کتاب فوق به زبان فارسی هم ترجمه شده است ولی پیشنهاد می شود هنرجویان از کتاب 
زبان اصلی استفاده کنند تا در تقویت زبان التین آنها نیز مؤثر باشد.
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