فصل پنجم

مونتاژ رایانه

آشنایی با سختافزار و اجزاء و بخشهای آن بهعنوان یک جزء مهم رایانه ،ضروری است .در بسیاری از مواقع بهترین
نرمافزارها به علت نبود سختافزار مناسب یا سازگار نبودن اجزای سختافزاری ناکارآمد خواهند بود .در این فصل در
دو واحد يادگيري مونتاژ رایانه و مونتاژ قطعات سیستم رایانه و در  26کارگاه با اصول اولیة مونتاژ و بخشهای مهم
سختافزار رایانه مانند برد اصلی ،پردازنده ،حافظه و تنظیمات بایاس آشنا خواهید شد.
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واحد یادگیری 9
شایستگی شناسايي قطعات سختافزاري
آیا تا به حال پی برده اید
• چرا بدنه کیس را از پالستیک یا چوب نمیسازند؟
• برای جلوگیری از گرم شدن قطعات رایانه هنگام کار ،چه راهکاری وجود دارد؟
ت برخی از برچسب های ماژول حافظه درج شده است ،بیان کننده چیست؟
• عبارت  O.Cکه کنار سرع 
• ولتاژ مورد نیاز اجزا و قطعات داخلی کیس چگونه تأمین میشود؟
• پرمصرفترین قطعات رایانه کدام اند؟ چرا؟
هدف از این واحد شایستگی ،شناسایی قطعات اصلی و جانبی سیستم رایانه و نحوه عملکرد آنها است.

استاندارد عملکرد
اجزای یک سیستم رایانه و محل قرارگيري آنها روی برد اصلی یا درگاهی را که استفاده میکنند ،شناسایی کند و با
استفاده از دفترچه یا فایل راهنما و نرمافزارهای شناسایی قطعات ،بتواند مدل و مشخصات سیستم را تشریح کند .
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شناسایی و انتخاب قطعات رایانۀ رومیزی
برای مونتاژ رایانه ،شناسایی و انتخاب قطعات بسیار ضروری است .در این بخش عالوه بر آشنایی با قطعات ،عملکرد
آنها را شخصاً تجربه می کنید.
كارگاه 1

کیس

کاربرد کیس در رایانههای رومیزی
تصور کنید قطعات تشکیل دهنده یک رایانه روی یک میز به یکدیگر متصل شدهاند (شکل 9ـ .)1هنگام استفاده
از این رایانه چه مشکالتی پیش خواهد آمد؟

شکل 9ـ1ـ رایانه بدون کیس
فیلم

فعاليت
كارگاهي

فیلم شماره  :10153رایانۀ بدون کیس

ـ با توجه به فیلم شماره ، 1 0153در مورد مشکالت احتمالی رایانهای که قطعات آن روی میز به هم متصل
شدهاند ،در کالس بحث کنید.
ـ به نظر شما برای رفع این مشکالت چه راهکارهایی وجود دارد؟
از زمان تولید اولین رایانههای رومیزی ،اجزای تشکیلدهنده رایانه را درون جعبهای فلزی جاسازی میکردند .یک جعبه
که در عین زیبایی بتواند تمامی مشکالت باال را رفع کند .نام این جعبه کیس( )Caseاست .جنس بدنه کیسها معموالً
از آلیاژی فلزی ساخته میشود .این آلیاژ سبک و ضدزنگ بوده و با الیهای از رنگ پوشیده شده است و از قطعات در مقابل
تشعشعات الکترومغناطیسی محافظت میکند و به تهویۀ مناسب داخل کیس کمک می کند.
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انواع کیس
برای کاربردهای مختلف ،انواع مختلفی از کیسها وجود دارند که
در اندازههای متفاوت طراحی و ساخته میشوند (شکل 9ـ.)2
به طور کلی کیسها به دو دستة ایستاده ( )Towerو
رومیزی(ِ )Desktopتقسیم میشوند .کیسهای ایستاده
در اندازه متوسط( )Middle Towerاز متداول ترین کیسها
هستند .این کیس ها برای کاربردهای اداری و خانگی مورد
استفاده قرار میگیرند .در جاهایی که کمبود فضا وجود دارد،
استفاده از کیسهای رومیزی توصیه میشود.
شکل 9ـ2ـ انواع کیس
فعاليت
كارگاهي

ـ جدول زیر را براساس کاربرد انواع کیسها تکمیل کنید.
نوع کیس

کاربرد

Full Tower
Middle Tower
Mini Tower
Desktop

ـ به نظر شما چرا بدنه کیس را از پالستیک یا چوب نمیسازند؟
ـ در انتخاب کیس باید به چه نکاتی توجه کرد؟

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................. .1
...................................................................................................................................................................................................2
................................................................................................................................................................................................. .3
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كارگاه 2

شناسایی فن ()Fan

 1رایانه را در حالی که در کیس باز است ،روشن کنید.
یادداشت

هنگام کار با رایانۀ مرحله  ،1چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
از آنجا که وسایل الکترونیکی در هنگام کار ،گرما تولید میکنند ،برای
دفع گرمای تولید شدۀ قطعات ،چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
 2چند فن داخل کیس وجود دارد؟ محل هر کدام را تعیین
کنید .آیا اندازۀ آنها یکسان است؟
شکل 9ـ3ـ تهویه کیس به وسیله فن ها

پویانمایی

پویانمایی شماره  : 10154روش خنک کردن کیس های مختلف
پس از مشاهده فیلم فعالیت کارگاهی زیر را انجام دهید.

فعاليت
كارگاهي

ـ آیا تعداد فنهای همة رایانهها یکسان است؟
ـ تعداد فنهای استفاده شده در یک رایانه به چه عواملی بستگی دارد؟
ـ در کارگاه مدرسه شما چند نوع کیس وجود دارد؟ آنها را از نظر ظاهری با هم مقایسه کنید.
ـ جدول مشخصات کیس را برای سه نوع کیس در کارگاه تکمیل نمایید.
نوع کیس

شماره

تعداد فن

1
2
3
كارگاه 3

شناسایی اجزای تشکیل دهندۀ کیس

اجزای کیس عبارت اند از:
 1پوشش کیس ()Cover
 2شاسی ()Chassis
 3پنل جلو ()Front Panel
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 1شاسی کیس را مشاهده و بررسی کنید.
به اسکلت اصلی کیس که قطعات به آن متصل میشوند ،شاسی گفته میشود .در شاسی ،بخشهایی برای نصب اجزای
سیستم ،با اندازه استاندارد در نظر گرفته شده است (شکل 9ـ.)4
 2کابل برق رایانه را جدا کرده ،پوشش کیس را باز کنید.
پوشش کیس برای حفاظت از قطعات داخلی در برابر صدمات فیزیکی و تشعشعات بهکار میرود و در بیشتر کیسها به
صورت درهایی در طرفین کیس است (شکل 9ـ.)5

شکل 9ـ4ـ شاسی کیس

شکل 9ـ    5ـ پوشش کیس

 3بخشهای مختلف پنل جلویی کیس را با دقت بررسی کنید.
قسمت جلوی کیسها دارای طرحها و شکلهای مختلفی است و هر کدام
زیبایی خاص خود را دارند .کاربران با توجه به رنگ و طرح مورد عالقه
خود کیس را انتخاب میکنند .پنل کیس دریچههایی برای دسترسی
به درایوهای نوری دارد .عالوه بر این دریچهها ،پنل دارای کلید فشاری
خاموش و روشن( ، )Power Buttonکلید فشاری راهاندازی مجدد
( ، )Reset Buttonدو عدد دیود نوری ( )LEDبرای نمایش وضعیت
روشن بودن سیستم ( )Power LEDو نمایش عملکرد دیسک سخت
( ، )HDD LEDدرگاههای  ،USBدرگاههای میکروفن و هدفن است که
هر یک به وسیله کانکتورهای مخصوص به برد اصلی متصل میشوند.
(شکل 9ـ )6پنل جلوی برخی از کیسها دارای یک صفحه نمایش
کوچک برای نمایش سرعت چرخش فن پردازنده ،دمای داخل کیس،
دمای پردازنده ،تاریخ و ساعت است (شکل 9ـ.)7

شکل 9ـ :6پنل جلوی کیس

 4پوشش کیس را ببندید.
شکل 9ـ7ـ پنل جلوی کیس
فعاليت
كارگاهي
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در کارگاه هنرستان ،روی پنل جلوی کیس رایانه چه قسمتهایی تعبیه شده است؟
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ارزشیابی تکوینی مرحله 1
مراحل کار

شرایط عملکرد

شایستگیهای غیرفنی

مسئولیت پذیری ( )N72ـ تصمیم گیری ( )N12ـ تفکر خالق ( )N15ـ
نقش در تیم ( )N53ـ زبان انگلیسی

ایمنی و بهداشت

دانش ارگونوميك (خود فرد) – كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي
(ابزار و تجهيزات)

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

توجهات زیست محیطی
نگرش

انتقال زباله های الکتریکی و الکترونیکی به مراکز بازیافت صنایع
الکترونیکی

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

2
قابل قبول

توجه به همه موارد
1

غیر قابل قبول

توجه به ایمنی و بهداشت

امنيت ابزارها و وسايل ـ امانت داري ـ دقت

مكان :كارگاه استاندارد سخت افزار

انتخاب کیس مناسب با
اجزای رايانه

كارگاه 4

تجهيزات :رایانه ـ دفترچه یا فایل راهنما
زمان 5:دقیقه

باالتر از حد انتظار

شناسایی پروانه خنک کننده مناسب
کیس

3

قابل قبول

شناسایی كيس مناسب با توجه به اجزای
رایانه

2

غیر قابل قبول

عدم توانايي در شناسایی كيس مناسب با
توجه به اجزای رایانه

1

شناسایی برد اصلی

 1برد اصلی درون کیس را پیدا کنید و به فرم فاکتور برد اصلی توجه کنید.
برد اصلی در اندازههای مختلفی طراحی و ساخته میشود و در هر طرح چیدمان اجزا متفاوت است .به شکل ،اندازه و
چیدمان اجزای برد اصلی ،فرم فاکتور گفته میشود .امروزه بیشتر رایانه ها دارای فرم فاکتور  ATXهستند (شکل 9ـ .)8
برد اصلی قطعهای است که تمامی قطعات دیگر ،روی آن نصب شده و یا به وسیله کابل به آن متصل میشوند.
ارتباط بین قطعات از طریق برد اصلی صورت میگیرد .اجزای مهم برد اصلی عبارتند از:
ـ سوکت پردازنده
ـ بانکهای حافظه
ـ شکافهای توسعه()Expansion slots
ـ درگاههای ورودی/خروجی
ـ کانکتورها ()Connectors
ـ مجموعه تراشهها()Chipset
ـ گذرگاه ها
ـ قطعات سرخود ()Onboard

شکل 9ـ    8ـ برد اصلی با فرم فاکتور ATX

 2برد اصلی کیس گروه دیگری در کالس را بررسی کنید و تفاوتهای ظاهری آن را با برد اصلی مرحلۀ 1
برای هم گروه خود توضیح دهید.
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 3با توجه به شکل  9ـ  ،9سوکت پردازنده را روی برد اصلی پیدا کنید.
سوکت پردازنده
محل نصب پردازنده روی برد اصلی را سوکت پردازنده میگویندکه ارتباط
پردازنده را با برد اصلی برقرار میکند.
شکل 9ـ  9ـ سوکت پردازنده
فیلم

فیلم شماره  :10155تاریخچة سوکتهای پردازنده
 4با استفاده راهنمای برد اصلی ،1محل و تعداد بانکهای حافظه را مشخص کنید.

بانکهای حافظه
در برد اصلی محلهایی برای نصب حافظه اصلی تعبیه شده است که
به آن بانک حافظه میگویند (شکل 9ـ .)10در راهنمای برد اصلی
و در جدول مشخصات( ،)Specificationsردیف  ،Memoryنوع و
شکل 9ـ10ـ بانک حافظه
تعداد بانکهای حافظه مشخص شده است .تعداد این بانکها یکی از
معیارهای انتخاب برد اصلی است .امروزه بیشتر بانکهای حافظه از
نوع  DIMMهستند.
 5از روی راهنمای برد اصلی محل شکافهای توسعه ،تعداد و نوع آنها را مشخص کنید.
شکافهای توسعه
برای توسعۀ سختافزاری سیستم ،شکافهایی روی برد اصلی در
نظرگرفته شده است تا بردهای سختافزاری مانند کارت گرافیک،
کارت شبکه ،کارت  TVو  ....در آن قرار گیرند .شکافهای توسعه انواع
مختلفی دارند .دو نوع رایج آنها  PCIو Eـ PCIاست(شکل 9ـ.)11
تعداد و نوع شکافهای توسعه در راهنمای برد اصلی و در جدول
مشخصات ،ردیف  Expansion Slotsآمده است که از معیارهای
تأثیرگذار انتخاب برد اصلی است.

شکل 9ـ  11ـ انواع شکاف های توسعه

 6درگاههای ورودی و خروجی را بررسی کنید.

درگاههای ورودی  /خروجی
برای اتصال دستگاه های خارج از کیس به برد اصلی رایانه ،درگاه ()Portهایی
طراحی شده است که به آنها درگاههای ورودی /خروجی میگویند (شکل
9ـ .)12تعداد و نوع درگاههای ورودی /خروجی در راهنمای برد اصلی،
جدول مشخصات ردیف  Rear panel portsآمده است .درگاههایی مانند
 USB, PS /2, LANنمونهای از این درگاهها هستند.
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1ـ راهنمای برد اصلی به صورت فایل  pdfیا دفترچه همراه برد اصلی است.

شکل 9ـ12ـ درگاه های برد اصلی
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 7درگاههای ورودی/خروجی را در یک کیس،
بررسی و جدول زیر را تکمیل کنید.

درگاه های ورودی و خروجی
نام درگاه

نام وسیله متصل شده

 8محل کانکتورهای برد اصلی را از روی راهنمای
آن تعیین کنید.
کانکتور ()Connector
كانكتورها ،ارتباط برد اصلي با اجزاي داخلي كيس را برقرار
میکنند .در دفترچه راهنماي برد اصلي ،مشخصات اين
كانكتورها در بخش  Internal Connectorsآمده است.
برخي از اين كانكتورها عبارتاند از:
• کانکتور درگاه USB
• کانکتور پنل سيستم
• کانکتور صدا
• کانکتور تغذيه برد اصلی
• کانکتور SATA
برخي از بردهاي اصلي داراي كانكتور مخصوص کارتهای حافظه  M2هستند.
پژوهش

در مورد حافظههای  M2تحقيق كنيد.
 9مجموعه تراشههای برد اصلی را از روی راهنمای آن تعیین کنید.
مجموعه تراشهها
تراشه یا مدار مجتمع ( ،)Integrated Circuitارتباط و کنترل اجزای
داخلی رایانه را برقرار میکند .برای کنترل بهتر و کوچک کردن ابعاد
برد اصلی ،برخی از تراشهها را با هم در یک مجموعه قرار میدهند
که به آن مجموعه تراشه میگویند(شکل 9ـ.)13
قیمت ،توانایی و قابلیتهای برد اصلی بهوسیله مجموعه تراشههای آن
مشخص میشود .نام مجموعه تراشۀ برد اصلی در جدول مشخصات
راهنمای برد اصلی ،ردیف  Chipsetآمده است.

شکل 9ـ13ـ مجموعه تراشه

 ROMBIOSيكي از تراشه هاي روي برد اصلي است كه یکی از محتويات آن  BIOSاست و عملكرد رايانه
را كنترل مي كند .سيستم رايانه قادر به پشتيباني از سختافزارهايي است كه در  BIOSمشخص شده است .
محتويات تراشه  ROMBIOSبه وسيلة كارخانه سازنده برد اصلي يا به سفارش آن نوشته ميشود.
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 10گذرگاه های برد اصلی را مشخص کنید.

گذرگاه()Bus
گذرگاه ها مسيرهايي براي تبادل داده بين دو يا چند قطعه هستند .به گذرگاهي كه اجزاي بسيار سريع سيستم
مانند پردازنده و حافظه را به هم وصل مي كند ،گذرگاه سيستم ميگويند .گذرگاه ها روي برد اصلي به صورت
دستهاي از خطوط ،قابل مشاهده هستند.
 11از روی برد اصلی قطعات سر خود را مشخص کنید.
قطعات سرخود ()Onboard
به هر قطعه ای که روی برد اصلي به صورت داخلی ( )internalنصب شده باشد ،قطعه سرخود ميگويند .برخي
بردها عالوه بر شكاف هاي توسعه براي كارت هايي مانند گرافيك ،صدا و يا شبكه از امكان كارت هاي سرخود
( )Onboard Cardبرخوردار هستند.

ارزشیابی تکوینی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد

شناسایی برد
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كارگاه 5

نمره

قابل قبول

شناسایی و انتخاب برد اصلي رايانه ـ سازگار با پردازنده و میزان حافظه اصلی مورد نیاز ـ

غیر قابل قبول

عدم توانایی در شناسایی و انتخاب برد اصلي رايانه ـ سازگار با پردازنده و میزان حافظه

2

خواندن مشخصات ظاهري و فني

اصلی مورد نیاز ـ خواندن مشخصات ظاهري و فني

1

شناسایی پردازنده

پردازنده مهمترین بخش سختافزاری هر سیستم رایانهای است که دستورات نرمافزاری را اجرا میکند و نتایج به دست
آمده را در حافظهها ذخیره کرده ،یا به دستگاههای خروجی میفرستد.
مشخصات اصلی پردازنده عبارتاند از:
ـ فرکانس کاری
ـ تعداد هستهها
ـ میزان حافظه نهان
ـ توان مصرفی
مشخصات پردازنده سیستم
 1با استفاده از سربرگ  Performanceبرنامه  Task Managerویندوز ،مشخصات پردازنده سیستم را
مشاهده کنید و در جدول بنویسید.
شکل 9ـ14ـ پردازنده
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فرکانس کاری

میزان حافظه نهان

تعداد هسته

L3

L2

L1

فرکانس کاری پردازنده
به تعداد دفعات انجام يك عمل در واحد زمان ( يك ثانيه ) فركانس گفته مي شود .با افزايش فركانس ،سرعت افزايش مي يابد.
سرعت پردازنده از فرکانس کاری آن مشخص میشود .واحد این مشخصه هرتز ( )Hzاست.
تعداد هستهها
هر پردازنده دارای واحد پردازش است .به تعداد واحدهای پردازش واقعی هر پردازنده ،هسته میگویند که خواندن و
اجرای دستورات یک برنامه را انجام میدهد .برای افزایش کارایی و عملکرد بهینه پردازندهها تعداد هستههای آنها را
افزایش می دهند و به آنها پردازندههای چند هستهای میگویند.
میزان حافظة نهان
حافظه نهان ،حافظهای است که با نگهداری اطالعات و دستورالعملهایی که اخیرا ً مورد استفاده پردازنده قرار گرفته است،
مراجعات پردازنده به حافظه اصلی را کاهش میدهد و باعث افزایشکارایی و سرعت سیستم میشود .این حافظهها درون
پردازنده قرار دارند و از نظر ظرفیت و سرعت دارای سه سطح  L2 ,L1و  L3هستند.
توان مصرفی
میزان مصرف انرژی الکتریکی هر پردازنده را توان مصرفی پردازندهمیگویند و اندازه آن بر حسب وات ساعت ( )Whبیان
میشود.
 2با استفاده از راهنمای برد اصلی ،نوع سوکت و پردازندههای قابل نصب روی برد اصلی را تعیین کنید.
فعاليت
كارگاهي

با توجه به میزان حافظههای نهان ،میزان سه سطح حافظه نهان را باهم مقایسه کنید.
تشخیص پردازنده سازگار با برد اصلی
از آنجا که هر برد اصلی فقط دارای یک نوع سوکت پردازنده است ،امکان نصب هر نوع پردازندهای روی آن وجود ندارد .در
جدول مشخصات راهنمای برد اصلی ،ردیف  ،CPUنوع سوکت و پردازندههای قابل نصب روی برد اصلی مشخص شده
است.

شکل 9ـ15ـ مشخصات پردازنده در راهنمای برد اصلی
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كنجكاوي

مشخصات پردازندههای سازگار و نوع سوکت برد اصلی شکل 9ـ   15را در جدول زیر بنویسید.
سوکت برد اصلی
نوع پردازندههای قابل پشتیبانی

كارگاه 6

شناسایی حافظه

 1جدول زیر را از روی برچسب ماژولهای حافظه موجود در کارگاه تکمیل کنید.
مشخصات

نوع ماژول حافظه

شرح

سرعت ماژول حافظه

ظرفیت ماژول حافظه

تشخیص ماژولهای حافظه اصلی با برد اصلی
حافظه اصلي ازمهم ترين قطعات رايانه است .به مجموع چندتراشه حافظه كه روي يك برد و دركنار هم قرارگرفتهاند،
ماژول حافظه مي گويند .ماژول هاي حافظه در بانك حافظه برداصلي قرار ميگيرند.
امروزه ماژولهای حافظه در دو نوع  DDR3و DDR4
و در ظرفیتهای گوناگون طراحی و تولید میشوند.
برد اصلی باید با نوع ماژول حافظه سازگار باشد .برای
مثال ماژول حافظه  DDR3فقط روی بانک حافظه
 DDR3قابل نصب است .در بین پایههای ماژول حافظه
شکافی برای تعیین جهت نصب وجود دارد .تفاوت انواع
ماژولهای حافظه در شکل ظاهری ،محل شکاف ،تعداد
پینهای اتصال ،ولتاژ تغذیه و سرعت انتقال دادههای
آنها است.
شکل 9ـ16ـ انواع ماژول های حافظه
در شکل 9ـ 16به تفاوت ظاهری و نیز محل شکاف برد
انواع ماژولهای حافظه  DDRتا  DDR4دقت کنید.
مشخصات اصلی هر ماژول به صورت برچسبی روی آن قرار دارد و از روی این برچسب میتوان نوع ماژول حافظه،
سرعت انتقال اطالعات و ظرفیت حافظه را تشخیص داد.
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مشخصات ماژول حافظه شکل 9ـ 17بر اساس برچسب آن
در جدول آمده است.

شرح

مشخصات

نوع ماژول حافظه

DDR4

سرعت ماژول حافظه

2133MHz

ظرفیت ماژول حافظه

4 GB

 2با استفاده از راهنمای برد اصلی ،اطالعات مربوط به ظرفیت قابل پشتیبانی ماژول حافظه را بخوانید.
در راهنمای برد اصلی نوع ماژول حافظه ،حداقل و حداکثر سرعت انتقال اطالعات و حداکثر ظرفیت حافظه قابل
پشتیبانی ماژول حافظه قابل مشاهده است.
شکل  9ـ  18نمونهای از مشخصات درج شده در راهنمای برد اصلی است.

شکل 9ـ  18ـ مشخصات ماژول حافظه در راهنمای برد اصلی

كنجكاوي

جدول زیر مشخصات نمونه شکل 9ـ     18را نشان میدهد .آن را تکمیل کنید.
عنوان

بانک حافظه

مشخصه

توضیحات

تعداد
نوع
با توجه به اینکه این برد اصلی دارای چهار بانک حافظه است ،میتوان
حداکثر از چهار ماژول حافظه استفاده کرد که مجموع ظرفیت آنها باید
از  64گیگابایت بیشتر نشود.

حداکثر ظرفیت حافظه
نوع ماژول حافظه
حداکثر سرعت حافظه

3466MHz

حداکثر سرعتی که برد اصلی از آن پشتیبانی میکند.

حداقل سرعت حافظه

2133MHz

حداقل سرعتی که برد اصلی از آن پشتیبانی میکند.

حداکثر تعداد ماژولهای حافظه قابل نصب روی برد اصلی برابر با تعداد بانکهای حافظۀ برد اصلی است ولی میتوان
از تعداد ماژولهای حافظه کمتری نیز استفاده کرد .حداقل و حداکثر ظرفیت هر یک از ماژولهای حافظهای که برد
اصلی از آنها پشتیبانی میکند ،در راهنمای برد اصلی بخش تنظیمات حافظه آورده میشود.
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در برخی ا ز راهنماهای برد اصلی فهرستی از ماژولهای حافظه سازگار بابرد اصلی ،بر اساس نام سازنده پیشنهاد شده
است .برای کارایی باالتر سیستم بهتر است ،ماژول حافظه را از این فهرست انتخاب کنید.
فعاليت
كارگاهي

با توجه به متن راهنمای برد اصلی که در زیر آمده است ،حداکثر و حداقل ظرفیت ماژولهای حافظهای
را که برد اصلی از آنها پشتیبانی میکند تعیین کنید.

پژوهش

ـ عبارت ( )O.Cکه در کنار برخی از سرعتهای شکل9ـ 18آمده است ،بیان کننده چیست؟
ـ درباره معماری  Dual Channelکه برای افزایش کارایی سیستم استفاده میشود ،تحقیق کنید.

ECC DDR4 DIMMsـYou may install 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8GB, and 16 GB unbuffered non
into the DIMM sockets. You can refer to the recommended memory population below.

 3مشخصات ماژول حافظه را از روی راهنمای برد اصلی بخوانید و جدول زیر را تکمیل کنید.
عنوان

بانک حافظه

مشخصه

تعداد
نوع

حداکثر حافظه
نوع ماژول حافظه
حداکثر سرعت حافظه
حداقل سرعت حافظه

ارزشیابی تکوینی مرحله 3
مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج ممکن
باالتر از حد انتظار

شناسایی پردازنده
و حافظه اصلی
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مكان :كارگاه استاندارد
سخت افزار
تجهيزات :رایانه ـ دفترچه
یا فایل راهنما
زمان10:دقیقه

قابل قبول
غیر قابل قبول

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شناسایی انواع ماژول های حافظه ـ شناسایی کابل های اتصال ـ آشنایی با حالت دو
کاناله حافظه
شناسایی و انتخاب پردازنده ـ تعیین مشخصات پردازنده ـ شناسایی و انتخاب
ماژول حافظه و بررسی ظرفیت مورد نیاز
عدم توانایی در شناسایی و انتخاب پردازنده ـ تعیین مشخصات پردازنده ـ عدم توانايي
در شناسایی و انتخاب ماژول حافظه و بررسی ظرفیت مورد نیاز

نمره
3
2
1
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كارگاه 7کارتهای توسعه ()Expansion Card
روي برخي از بردهاي اصلي ،كارت صدا ،شبكه و گرافيك وجود دارد .در صورت نياز به استفاده از كارت هاي ديگر
مثل كارت  ،TVكارت شبكه بي سيم و يا كارت هاي حرفهاي و پيشرفته صدا ،شبكه و گرافيك از كارت هاي مجزا
استفاده مي شود كه به آنها كارتهاي توسعه ميگويند.
کارت گرافیک
برای نمایش تصاویر ،انیمیشن ،بازیهای رایانهای و فیلمها نیاز به پردازش پیکسلها است که این عملیات وقت زیادی
از پردازنده اصلی را میگیرد .بنابراین طراحان سختافزار رایانه برای باالبردن کارایی سیستم از یک واحد پردازش دیگر
استفاده میکنند که به آن واحد پردازش گرافیکی ( )Graphic Processing Unitیا  GPUمیگویند.
در سیستمهای رایانهای واحد پردازش گرافیک به یکی ازصورتهای زیر است:
ـ تعبیه شده درکارت گرافیک مجزا
ـ به صورت یکپارچه با برد اصلی
ـ به صورت مجتمع در پردازنده اصلی
شکل 9ـ  19ـ کارت گرافیک

در اکثر پردازندههای جدید ،واحد پردازش گرافیک در کنار هستههای پردازنده مرکزی است و با هم در یک تراشه
قرارگرفتهاند .در هنگام خرید پردازنده این ویژگی به عنوان مزیت پردازنده در نظر گرفته می شود.
كنجكاوي

در صورت نیاز به قدرت پردازش گرافیکی بیشتر ،چه راه حلی وجود دارد؟
تفاوت کارتهای گرافیک در ظرفیت حافظه ،سرعت و قدرت پردازنده آنها است.کارت گرافیک روی شكاف
توسعهاي با نام Eـ (PCI Express) PCIدر برد اصلی نصب میشود.
 1کیسهای کارگاه را از نظر داشتن کارت گرافیک مجزا بررسی کنید.

كنجكاوي

چگونه میتوان بدون باز کردن کیس تشخیص داد که در کیس کارت گرافیک مجزا وجود دارد؟
کارت صدا
برای پخش و ضبط صدا در رایانه از کارت صدا استفاده میشود .اين کارت دارای کانکتورهایی برای میکروفن
و بلندگو و دستگاههای صوتی است .وظیفه کارت صدا آمادهسازی صدا براي پخش به وسيله بلندگو ،دریافت
صدای ورودی از میکروفن یا دستگاههای صوتی و آماده کردن آنها برای ذخیره در رایانهاست.
بیشتر بردهای اصلی جدید مجهز به کارت صدا هستند و تنها در صورت نیاز به انجام کارهای حرفهای الزم است که
کارت صدای حرفهای به صورت مجزا در شکاف توسعه نصب شود.کارت صدا در شکاف توسعه  PCIنصب میشود.
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 2در كيسي كه كار ميكنيد محل كارت صدا را پيدا كنيد.
بدون باز کردن کیس ،کارت صدا را بررسي كنيد.
شکل 9ـ20ـ کارت صدا

کارت شبکه
برای اتصال به شبکه نیاز به کارت شبکه ( )LAN Cardاست .اين كارت دارای دو نوع با سیم و بیسیم است.
کارت شبکه های رایج دارای کانکتوری متناسب با نوع کابل و کارت شبکه بیسیم دارای آنتن برای اتصال به
شبکه است .بیشتر بردهای اصلی امروزي مجهز به کارت شبکه هستند و در صورت نیاز به نصب کارت شبکه،
این کارت به صورت مجزا در شکاف توسعه  PCIنصب میشود.
 3در كيسي كه كار ميكنيد محل كارت شبكه را پيدا كنيد.
 4بررسي كنيد كارت شبكه كيسهاي كارگاه از چه نوعي هستند.
شکل 9ـ   21ـ کارت شبکه

ارزشیابی تکوینی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
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نتایج ممکن
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كارگاه 8

قابل قبول
غیر قابل قبول

نمره

شناسایی کارت گرافیک ،صدا و شبکه در رایانه ـ تعیین محل واحد پردازش گرافیکی
عدم توانایی در شناسایی کارت گرافیک ـ صدا و شبکه در رایانه ـ تعیین محل واحد
پردازش گرافیکی

2
1

منبع تغذیه

برای شارژ تلفن همراه یا لپ تاپ از چه وسیلهای استفاده میشود؟ آیا شارژر وسایل مختلف را میتوان به جای
هم استفاده کرد؟ آیا همه وسایل با ولتاژ یکسانی کار میکنند؟
كنجكاوي
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ولتاژ مورد نیاز اجزا و قطعات داخل کیس چگونه تأمین میشود؟ آیا همه آنها از برق  220ولت شهر
به صورت مستقیم استفاده میکنند؟
تمامی قطعات و اجزای داخلی رایانه برای کار نیاز به جریان الکتریسیته دارند .از طرفی هر قطعه برای کار ،به ولتاژ
مخصوص به خود نیاز دارد .برای کارکرد بهینه و حفظ ایمنی رایانه به قطعهای نیاز داریم که تمامی ولتاژهای مورد
نیاز قطعات مختلف را تولید کند و همچنین از نوسانات برق و آسیبهایی ناشی از آن جلوگیری نماید .این قطعه
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منبع تغذیه نام دارد.
منبع تغذیه دارای بدنۀ فلزی است .در یک سمت بدنۀ آن ،منافذ
ریزی برای عبور جریان هوا تعبیه شده است .در سمت دیگری از
بدنه ( معموالً زیر منبع تغذیه ) یک فن برای کمک به تهویه هوا
و دفع گرمای ناشی از کارکرد منبع تغذیه قرار دارد که به تهویه
هوای داخل کیس نیز کمک میکند ( 9ـ .)23
انتخاب منبع تغذیه
 1مجموع توان مصرفی تک تک قطعات را محاسبه کنید.

شکل 9ـ22ـ منبع تغذیه

توان مصرفی بیشتر قطعات در راهنمای آنها قید شده است.
در کتاب همراه هنرجو برای نمونه جدولی وجود دارد که توان
مصرفی هر یک از قطعات داخل کیس را نشان میدهد.
 2برای اضافه کردن قطعات احتمالی در آینده توانی در
نظر بگیرید و به مجموع به دست آمده اضافه کنید( .معموالً
 20درصد توان محاسبه شده در مرحله  1را برای این قطعات در
نظر میگیرند).
فعاليت
كارگاهي

شکل 9ـ23ـ جهت تهویه هوا در منبع تغذیه

با استفاده از جدول توان مصرفی قطعات که در کتاب همراه هنرجو آمده است و با کمک هنرآموز ،توان
مصرفی یکی از سیستمهای کارگاه را محاسبه کنید.
برای اطمینان بیشتر و دقت باالتر میتوان از نرمافزارهایی برای محاسبه توان مصرفی قطعات استفاده کرد (شکل
9ـ .)24این نرمافزارها در بیشتر سایتهای سازنده منبع تغذیه وجود دارند و با یک جستجوی ساده اینترنتی قابل
دستیابی هستند.

شکل 9ـ24ـ نرم افزار برخط محاسبه توان مصرفی قطعات
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پژوهش

ـ با کمک هنرآموز خود یک برنامه آنالین محاسبه توان مصرفی قطعات رایانه را در اینترنت جستجو
کنید .سپس با استفاده از آن توان مصرفی سیستم فعالیت قبلی را بدست آورید و نتیجه را با توان
محاسبه شده در فعالیت قبل مقایسه کنید.
ـ به نظر شما پرمصرفترین قطعات رایانه کدامند؟ علت آن چیست؟
كارگاه 9

شناسایی کانکتورهای خروجی منبع تغذیه

 1درپوش کیس رایانه خاموش را بردارید ،منبع تغذیه آن را مشاهده و بررسی کنید.
 2کابلهای خروجی منبع تغذیه را بر اساس رنگ مشخص کنید.
منبع تغذیه با توجه به نیاز اجزای داخلی رایانه ولتاژهای متنوعی تولید میکند .در کابلهای خروجی منبع تغذیه،
هر ولتاژ با یک رنگ خاص شناسایی میشود .در جدول مرحلۀ  3ولتاژهای تولید شده به وسیله منبع تغذیه و رنگ
کابل آن نشان داده شده است.

کنجکاوی

ـ کدام قطعات داخلی کیس به منبع تغذیه متصل هستند؟
ـ این قطعات از کدام کابل رنگی منبع تغذیه استفاده میکنند؟
 3با مشاهده کابلهای منبع تغذیه ،جدول زیر را تکمیل کنید.

ولتاژ
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رنگ سیم

+12V

زرد

+5V

قرمز

3.3V

نارنجی

(Ground
(COM

مشکی

PS_ON

سبز

نام قطعاتی که سیم به آنها متصل است.

درایو نوری ـ دیسکسخت ـ برد اصلی

برداصلی

شناسایی قطعات سختافزاری

وظیفة منبع تغذیه تأمین انرژی مورد نیاز قطعات داخل کیس است .خروجی منبع تغذیه دارای تعدادی سیم با
رنگ های متفاوت است که با توجه به ولتاژهای مورد نیاز هر قطعه به صورت کانکتورهایی متفاوت و با اسم خاص
دسته بندی شده اند .چند سیم به یک کانکتور متصل است .هر کدام از این کانکتورها یک اسم مخصوص دارند و برای
تأمین ولتاژ مورد نیاز قطعات خاصی طراحی شدهاند.

شکل 9ـ25ـ کانکتورهای منبع تغذیه
كنجكاوي

با توجه به شکل 9ـ 25و یکی از رایانه های کارگاه جدول زیر را کامل کنید.
نام کانکتور

کاربرد

Molex
SATA
Berg
Main Power
Connector 4+4
Connector 6+2
فیلم

كنجكاوي

فیلم شماره  : 10156اندازهگیری ولتاژ کانکتورهای منبع تغذیه.

به علت محدود بودن تعداد کانکتورهای  ،SATAاز کابل مبدل  Molexبه  SATAاستفاده میشود.
کاب 
ل مبدل را با کابل  SATAمقایسه کنید .چه تفاوتی وجود دارد؟
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بعضی از تولیدکنندگان منبع تغذیه از استاندارد رنگ برای
کابلهای خروجی خود استفاده نمیکنند و همه کابلها تک
رنگ هستند ( شکل 9ـ.)26

شکل 9ـ  26ـ منبع تغذیه
برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................. .1
...................................................................................................................................................................................................2
................................................................................................................................................................................................. .3

ارزشیابی تکوینی مرحله 5
مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن
باالتر از حد انتظار

انتخاب منبع
تغذیه

مكان :كارگاه استاندارد سخت افزار
تجهيزات :رایانه ـ دفترچه یا فایل
راهنما ـ ولت مترـ تستر
زمان 10:دقیقه

كارگاه 10

قابل قبول
غیر قابل قبول

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

آشنایی با گزینه PFCـ شناسایی UPS
محاسبه توان منبع تغذيه ـ اندازه گيري ولتاژ خروجي كانكتورهاي منبع تغذيه با
استفاده از ولت متر
عدم توانایی در محاسبه توان منبع تغذيه و اندازهگيري ولتاژ خروجي كانكتورهاي منبع
تغذيه با استفاده از ولت متر

نمره
3
2

1

نرمافزار CPU-Z

برای مشاهده مشخصات سختافزاری هر رایانه ،نرمافزارهای زیادی وجود دارند که یکی از معروف ترین آنها نرمافزار
کم حجم Zـ CPUاست .این نرمافزار مشخصات قطعات اصلی رایانه را نشان میدهد .نصب این نرمافزار بسیار ساده
است و به راحتی روی ویندوزهای مختلف اجرا میشود .این نرم افزار مشخصات پردازنده ،برد اصلی ،ماژولهای
حافظه و کارت گرافیکی را نمایش می دهد.
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نصب و اجرای نرمافزار ZـCPU

 1نرمافزار Zـ CPUرا نصب و آن را اجرا کنید.
 2سربرگ های مختلف این نرم افزار را مرورکنید.
این نرمافزار دارای سربرگهایی است که هر کدام مشخصات
یکی از قسمتهای سختافزاری رایانه را نمایش میدهد.
گ  CPUرا باز کنید و مشخصات CPU
 3سربر 
رایانه خود را با رایانه دیگری در کارگاه مقایسه
کنید.
در سربر 
گ  CPUمشخصات پردازنده دیده میشود
(شکل 9ـ.)27
شکل 9ـ  27ـ سربرگ  CPUنرمافزار ZـCPU

فعاليت
كارگاهي

در یکی از سیستمهای کارگاه مدرسه برنامه Zـ CPUرا اجرا کرده ،جدول زیر را براساس سربرگ
 CPUتکمیل کنید.
شرح

مشخصات

مقدار

Package
Processor
Specifiction
Cache

Level 3

 4سربرگ  Mainboardرابازکنید و مشخصات آن را بخوانید.
در سربرگ  Mainboardمشخصات برد اصلی دیده میشود.
 5سربرگ  Memoryرا بازکنید و مشخصات حافظه اصلی سیستم را بخوانید.
فعاليت
كارگاهي

ستون "مقدار" جدول زیر را براساس شکل 9ـ   28تکمیل کنید.
مشخصات

General

شرح

Type

نوع ماژول حافظه

Size

ظرفیت

مقدار

 NB Frequencyسرعت کاری
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 6سربرگ  Graphicsرا باز کنید.
در سربرگ  Graphicsمشخصات کارت گرافیک فعال دیده میشود.

شکل 9ـ29ـ سربرگ  Graphicsنرمافزار ZـCPU
كنجكاوي

فعاليت
كارگاهي

شکل 9ـ  28ـ سربرگ  Memoryنرمافزار ZـCPU

علت وجود بخش  Display Device Selectionدر این سربرگ چیست؟

در یکی از سیستمهای کارگاه هنرستان برنامه Zـ CPUرا اجرا کرده ،جدول زیر را براساس سربرگ
 Graphicsتکمیل کنید.
شرح

مشخصات

Display Device Selection
Name
GPU
Board Manuf
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Clocks

Core

Memory

Size

سرعت کاری هسته

مقدار
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ارزشیابی تکوینی مرحله 6
مرا حل کار

شناسایی قطعات به
کمک نرمافزار

شرایط عملکرد

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

مكان :كارگاه استاندارد سخت افزار
تجهيزات :رایانه ـ دفترچه یا فایل
راهنما ـ نرمافزار شناسایی قطعات
زمان 10:دقیقه

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

3

باالتر از حد انتظار
قابل قبول
غیر قابل قبول

نمره

خواندن مشخصات ظاهري و فني پردازنده ،حافظه اصلي و كارت گرافيك 2
به کمک نرمافزار
عدم توانایی در خواندن مشخصات ظاهري و فني پردازنده ،حافظه
اصلي و كارت گرافيك به کمک نرم افزار

ارزشيابي کار (شایستگی انجام کار)

1

بلی 
خیر 

معیار شایستگی انجام کار :

كسب حداقل نمره  2از مرحله آماده سازی
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی  ,ایمنی ,بهداشت  ,توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

جدول ارزشیابی نهایی
شرح کار:
 .1انتخاب کیس متناسب با اجزای رايانه
 .2شناسایی برد اصلي
 .3شناسایی پردازنده و حافظه اصلی

 .4تشخیص کارت های توسعه و سرخود
 .5انتخاب منبع تغذیه
 .6شناسایی قطعات به کمک نرم افزار

استاندارد عملکرد:

اجزای یک سیستم رایانه و محل قرارگيري آنها روی برد اصلی یا درگاهی را که استفاده میکنند شناسایی کند و با استفاده از
دفترچه یا فایل راهنما و نرمافزارهای شناسایی قطعات ،بتواند مدل و مشخصات سیستم را تشریح کند.
شاخصها:
شماره
مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

انتخاب كيس برای اجزای رایانه

2

شناسایی و انتخاب برد اصلي رايانه سازگار با پردازنده و میزان حافظه اصلی مورد نیاز ـ خواندن مشخصات ظاهري و فني پردازنده ،حافظه اصلي
و كارت گرافيك از روي عاليم و حروف مندرج روی آن

3

شناسایی و انتخاب پردازنده بر اساس نیاز ـ تعیین میزان حافظه اصلی ـ شناسایی و انتخاب حافظه اصلی بر اساس ظرفیت مورد نیاز و سازگار با
بانک حافظه برد اصلی

4

شناسایی کارت گرافیک در رایانه و تعیین محل پردازنده گرافیکی با توجه به دفترچه یا فایل راهنمای برد اصلی ـ شناسایی کارت های توسعه و
کارت های سرخود

5

محاسبه توان منبع تغذيه مورد نياز بر اساس توان مصرفي قطعات ـ اندازه گيري ولتاژ خروجي كانكتورهاي منبع تغذيه با استفاده از ولت متر

6

شناسایی قطعات به کمک نرمافزار
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شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان  :کارگاه سخت افزار مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات  :رایانه ـ دفترچه یا فایل راهنما ـ نرمافزارهای شناسایی قطعات ـ ولت متر
زمان  50 :دقیقه (انتخاب کیس مناسب با اجزای رايانه  5دقیقه ـ شناسایی برد اصلی  5دقیقه ـ شناسایی پردازنده و حافظه اصلی
 10دقیقه ـ تشخیص کارت های توسعه و سرخود  10دقیقه ـ انتخاب منبع تغذیه مناسب 10دقیقه ـ شناسایی قطعات به کمک
نرمافزار 10دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

انتخاب کیس متناسب با اجزای رايانه

1

2

شناسایی برد اصلي

1

شناسایی پردازنده و حافظه اصلی

1

تشخیص کارت های توسعه و سرخود

1

5

انتخاب منبع تغذیه

1

6

شناسایی قطعات به کمک نرمافزار

1

3
4

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ( – )N72تصمیم گیری ( – )N12تفکر خالق ( – )N15نقش در تیم ( )N53ـ زبان
انگلیسی
دانش ارگونوميك (خود فرد) – كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)

2

انتقال زباله های الکتریکی و الکترونیکی به مراکز بازیافت صنایع الکترونیکی
امنيت ابزارها و وسايل ـ امانت داريـ دقت
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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*

واحد یادگیری 10
شایستگی مونتاژ قطعات رایانه
آیا تا به حال پی برده اید
• چرا باید زیر سینک های حرارتی از خمیر سیلیکون استفاده کرد؟
• در صورت خرابی سیستم خنککننده پردازنده ،چه اتفاقی میافتد؟
• در صورت نصب بیش از یک ماژول حافظه ،باید از کدام بانک های حافظه استفاده شود؟
• در صورت نصب دو ماژول حافظه متفاوت از نظر سرعت و ظرفیت ،پردازنده با چه سرعتی با ماژولهای حافظه
کار میکند؟
• در صورت عدم نصب پایههای نگهدارنده برد اصلی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
• چرا برای نصب قطعات بهتر است که از دستکش استفاده کنیم؟
• چگونه می توان کانکتور منبع تغذیه  4پین را روی سوکت برد اصلی  8پین نصب کرد؟
• انواع مختلف ديسكهاي نوري چه تفاوتهایی دارند؟
هدف از این واحد شایستگی ،مونتاژ قطعات یک رایانه است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دفترچه یا فایل راهنمای قطعات ،اجزای سختافزاری رایانه را مونتاژ کند و پس از اطمینان از صحت
نصب قطعات ،رایانه را راهاندازی کند و تنظیمات  BIOSرا انجام دهد.
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نصب و راهاندازی رایانه رومیزی
مونتاژ رایانه
برای شروع عملیات مونتاژ باید ابزار مورد نیاز و قطعات را آماده کنیم.
كارگاه 1

ابزار و قطعات مونتاژ

 1ابزار مورد نیاز برای مونتاژ رایانه رومیزی را آماده کنید.
نام ابزار
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عکس

توضیحات

پیچ گشتی
چهارسو

برای باز کردن و یا بستن پیچ
استفاده میشود .اکثر پیچهای
استفاده شده در رایانه چهارسو
هستند.

دم باریک

این ابزار برای جدا کردن درپوش
محافظ شکاف توسعه از کیس
استفاده میشود.

آچار بکس

با استفاده از این ابزار ،پایههای
نگهدارندۀ برد اصلی به بدنه
کیس بسته میشود.

دستکش و
دستبند
ضد الکتریسیته
ساکن

جلوگیری از آسیب ناشی از
انتقال الکتریسیته ساکن
شخص مونتاژ کار به قطعات
الکترونیکی ،حتماً از این وسیله
استفاده کنید.

مونتاژ قطعات رایانه

 2قطعات رایانه را برای مونتاژ آماده کنید.
قطعات مورد نیاز:
ـ کیس
ـ منبع تغذیه
ـ برد اصلی
ـ پردازنده
ـ سیستم خنک کننده پردازنده
ـ حافظه اصلی
ـ کارت گرافیک (در صورت نیاز)
ـ دیسک سخت
ـ درایو نوری
ـ کابلهای داده SATA
برداشت

شکل 10ـ1ـ قطعات مورد نیاز مونتاژ

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................. .1
...................................................................................................................................................................................................2
................................................................................................................................................................................................. .3

ارزشیابی تکوینی مرحله 1
مراحل کار

شرایط عملکرد

شایستگیهای غیرفنی

مسئولیت پذیری( )N72ـ تصمیم گیری ()N12ـ نقش در تیم ()N53
ـ آموزش دیگران ( )N57ـ کارآفرینی ( )N81ـ زبان انگلیسی

ایمنی و بهداشت
توجهات زیست محیطی
نگرش

آماده سازی ابزار ها و
اجزای رایانه

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

دانش ارگونوميك (خود فرد) ـ كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي
(ابزار و تجهيزات)
جمع آوري و انتقال زباله های الکتریکی ،الکترونیکی و انتقال آن به
مراکز بازیافت صنایع الکترونیکی
امنيت ابزارها و وسايل دقت
مكان :كارگاه استاندارد سخت افزار

تجهيزات :قطعات سخت افزاری سیستم ـ پیچ گوشتی چهارسوـ
دم باریک ـ آچار بکس ـ دستبند ضدالکتریسیته
زمان 10:دقیقه

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

2
قابل قبول

غیر قابل قبول
باالتر از حد انتظار
قابل قبول
غیر قابل قبول

توجه به همه موارد

توجه به ایمنی و بهداشت
دسته بندی ابزارها و قطعات به ترتیب
اولویت استفاده در زمان مونتاژ

1

3

چیدن ابزارها و قطعات به گونهای که کار
مونتاژ به راحتی و با ایمنی کامل انجام شود

2

عدم توانايي در چیدن ابزارها و قطعات

1
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كارگاه 2

نصب پردازنده روی برد اصلی

 1پردازنده و برد اصلی را با دقت از جعبه خارج کنید.
درون جعبه پردازنده ،سیستم خنککننده استانداردپردازنده وجود دارد .سیستم خنککننده شامل یک فن و یک سینک
حرارتی است .در زیر سینک حرارتی مقداری خمیر سیلیکون چسبانده شده است که باید مواظب باشید ،پاک نشود.
كنجكاوي

لزوم استفاده از خمیر سیلیکون زیر سینکهای حرارتی چیست؟
روی سوکت  LGAبرد اصلی یک قطعه پالستیک
محافظ وجود دارد .این پالستیک برای محافظت از
پایههای سوکت پردازنده است و نباید آن را با دست از
جای خود خارج کرد.

شکل 10ـ2ـ سوکت LGA

 2برای نصب پردازنده روی برد اصلی ابتدا اهرم
سوکت را به سمت پایین و بیرون فشار دهید
تا نگهدارندۀ سوکت آزاد شود .سپس آن را به
طرف باال حرکت دهید تا قسمت قاب نگهدارنده
پردازنده به سمت باال حرکت کند و سوکت
پردازنده دیده شود(شکل 10ـ.)3

شکل 10ـ3

 3سوکت پردازندۀ روی برد را بررسی کنید که از
نظر وجود گرد و خاک و شئ خارجی کام ً
ال تمیز
باشد.
 4تمامی پایههایی را که پردازنده روی آنها قرار
میگیرد ،از نظر ظاهری بررسی نمایید تا همه در
یک راستا و یک جهت باشند و کجی و انحراف و
شکستگی درآنها دیده نشود (شکل 10ـ.)4
 5پردازنده را در جهت صحیح داخل سوکت قرار
داده ،توجه کنید که فرورفتگیهای لبه آن در
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جای خودش قرار گیرد.
هر پردازنده نشانهای در یکی از گوشهها و یا فرورفتگی در
لبههای خود دارد .روی سوکت پردازنده برد اصلی نیز نشانه
یا برجستگیهایی وجود دارد .جهت صحیح نصب پردازنده ،بر
اساس این نشانهها و برجستگیها مشخص میشود .با مشاهده
دقیق پردازنده و سوکت آن ،جهت صحیح قراردادن پردازنده
روی سوکت برد اصلی تعیین میشود (شکل 10ـ .)5

شکل 10ـ 5

 6اهرم سوکت را پایین آورده و در جای خود قرار دهید تا قاب محافظ ،پردازنده را در جای خودش
محکم نگه دارد (شکل 10ـ.)6
دقت کنید پالستیک محافظ از جای خود خارج شود.

شکل 10ـ6

كارگاه 3

سیستم خنککننده پردازنده

قدرت سیستم خنککننده پردازنده باید متناسب با گرمای تولید شده بهوسیلۀ پردازنده باشد .سیستم خنککنندۀ
استاندارد که همراه با پردازنده عرضه میشود ،برای انتقال حرارت پردازنده کافی است .اگر دمای پردازنده از حد مجاز
بیشتر شود ،سیستم برای جلوگیری از آسیب دیدن پردازنده و دیگر قطعات به صورت خودکار خاموش میشود.
سيستم خنککننده از يك فن و سينك حرارتي تشکیلشده
و داراي كانكتوري براي تغذيه فن است و با چهار پايه روي
برد اصلي نصب ميشود (شکل 10ـ .)7براي انتقال بهتر
حرارت پردازنده به سيستم خنك كننده از خمير سيليكون
استفاده ميشود.

شکل 10ـ7ـ سیستم خنک کنندۀ پردازنده
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نصب سیستم خنککننده
فیلم

فیلم شماره  :10157نصب پردازنده و سیستم خنککننده
فیلم را مشاهده کنید و مراحل نصب را انجام دهید.
 1پایههای سیستم خنککننده را روی سوراخهای تعبیه شده
روی برد اصلی تنظیم کنید.
سیستم خنککننده چهار پایه فشاری دارد که جهت بسته شدن،
روی آنها مشخص است (شکل10ـ .)8دقت کنید جهت پایهها مطابق
شکل باشد.
از وجود خمیر سیلیکون زیر سیستم خنک کننده اطمینان حاصل
کنید.

شکل 10ـ8

 2با کمی فشار هر چهار پایه را جا بیندازید تا سیستم
خنککننده روی برد اصلی محکم شود(شکل 10ـ  ( .)9ترتیب
جا انداختن چهار پایه را در فیلم شماره  10157مشاهده کنید).
صحت نصب ،پایههای سیستم خنککننده،
 3برای بررسی ّ
پشت برد اصلی را مشاهده کنید (شکل10ـ.)10
اطمینان حاصل کنید که پایهها مانند شکل در جای خود قرار گرفته
باشند.
 4از روی راهنمای برد اصلی محل سوکت فن سیستم خنککننده
را پیدا کنید.
فن سیستم خنککننده نیاز به تغذیه الکتریکی دارد .روی نقشه برد
اصلی ،کنار این سوکت چهار پین عبارت  CPU_FANدیده میشود.

شکل 10ـ9

شکل 10ـ10

 5جهت صحیح کانکتور و سوکت فن را با توجه به شکل ظاهری
کانکتور تعیین کنید و کانکتور تغذیه را در جهت مناسب روی
برد اصلی قرار دهید (شکل10ـ.)11
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كنجكاوي

ـ در صورت خرابی سیستم خنککنندۀ پردازنده ،چه اتفاقی میافتد؟
ـ اگر سیستم خنک کننده دارای خمیر سیلیکون نباشد ،چه مشکلی پیش میآید؟
كارگاه 4

نصب ماژول حافظه

 1در کنار بانکهای حافظه روی برد اصلی ،دو گیره برای نگهداری ماژول حافظه وجود دارد ،آنها را با
فشار دادن به طرفین باز کنید .شکل ( 10ـ .)12
ایمنی

دقت کنید که زائده بانک حافظه منطبق با شکاف روی ماژول حافظه باشد.
 2ماژول حافظه را در شکاف بانک حافظه قرار دهید (شکل 10ـ.)12
 3با اندکی فشار بر روی ماژول حافظه آن را در جای خود نصب کنید.

ایمنی

اطمینان حاصل کنید که ماژول حافظه در محل بانک حافظه قرار گرفته ،گیرهها به طور کامل بسته شده
باشند.

شکل 10ـ12
فیلم

فیلم شماره  : 10158نصب ماژول حافظه
فیلم شماره  10158را مشاهده کرده ،کنجکاوی زیر را انجام دهید.

كنجكاوي

ـ آیا بانکهای حافظه برد اصلی با هم تفاوت دارند؟
ـ در صورت نصب بیش از یک ماژول حافظه ،از کدام بانک های حافظه باید استفاده شود؟
ـ در صورت نصب دو ماژول حافظه متفاوت از نظر سرعت ،پردازنده با چه سرعتی با ماژولهای
حافظه کار میکند؟
ـ در صورت نصب چند ماژول حافظه ،ظرفیت حافظة اصلی سیستم چگونه محاسبه میشود؟
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برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................. .1
...................................................................................................................................................................................................2
................................................................................................................................................................................................. .3
كارگاه 5

نصب برد اصلی روی کیس

 1با توجه به ظاهر برد اصلی و کیس ،محل پایههای نگهدارنده را
روی کیس مشخص کنید.
 2پایههای نگهدارنده را با استفاده از ابزار مناسب ( آچار بکس)
در محل تعیین شده در مرحله قبل ،روی کیس نصب کنید
(شکل10ـ.)13
كنجكاوي

شکل 10ـ13

در صورت عدم نصب پایههای نگهدارنده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
 3با توجه به درگاههای برد اصلی جهت نصب صحیح محافظ درگاههای ورودی/خروجی را تعیین کنید.
درون جعبه برد اصلی قطعهای مشابه شکل10ـ 14وجود دارد که به
آن محافظ درگاههای ورودی  /خروجی( )I/O Sheildمیگویند.

شکل 10ـ14

 4لبههای محافظ را با محل آن روی کیس منطبق
کرده ،با فشاردادن لبهها ،آن را در جای خود محکم
کنید (شکل 10ـ  .)15
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ایمنی

به علت اینکه لبههای محافظ و همچنین محل نصب آن روی کیس تیز و برنده است ،در هنگام نصب
موارد ایمنی را رعایت نمایید.
 5با توجه به درگاههای برد اصلی و محافظ نصب شده ،جهت قرارگرفتن برد اصلی در کیس را تعیین کنید
(شکل 10ـ.)16
 6برد اصلی را روی پایههایی که در مرحله  1روی شاسی نصب شده است ،تنظیم کرده ،پیچهای
نگهدارنده برد اصلی را ببندید تا برد اصلی در جای خود محکم شود (شکل 10ـ.)17
 7از بسته شدن کامل همۀ پیچها اطمینان حاصل کنید.

شکل 10ـ16ـ جهت قرار گرفتن برد اصلی

شکل 10ـ17ـ نصب برد اصلی در کیس

ارزشیابی تکوینی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

مكان :كارگاه استاندارد سخت افزار
تجهيزات :برد اصلی ـ پردازنده و سیستم
خنک کنندۀ آن ـ ماژول حافظه ـ
نصب قطعات روی
خمیرسیلیکون ـ کیس ـ پیچ گوشتی
برد اصلی و نصب
چهارسوـ محافظ درگاههای ورودی/خروجی
برد اصلی در کیس
ـ پایههای نگهدارنده برد اصلی ـ آچار بکس ـ
دستبند ضد الکتریسیته
زمان 20:دقیقه

كارگاه 6

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

لمس نکردن پین های سوکت پردازنده ـ استفاده از خمیر انتقال
باالتر از حد انتظار
حرارت در صورت لزوم
قابل قبول
غیر قابل قبول

نصب پردازشگر ـ نصب سیستم خنک کننده پردازنده ـ نصب ماژول
حافظه ـ نصب برد اصلي
عدم توانایی در نصب پردازشگر ـ نصب سیستم خنک کننده پردازنده ـ
نصب ماژول حافظه ـ نصب برد اصلي

نمره
3
2
1

کانکتورهای پنل جلوی کیس

رایجترین کانکتورهای پنل جلوی کیس عبارت اند از :
HDD LED 1
................................. :
................................. :
Power LED 2
................................. :
Power Switch 3
................................. :
Reset Switch 4

شکل 10ـ18
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كنجكاوي

در جای تعیین شده عملکرد هر یک از کانکتورها را بنویسید.
چه کانکتورهای دیگری میشناسید؟
نصب کانکتورهای پنل جلوی کیس
 1با استفاده از راهنمای برد اصلی محل اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس را پیدا کنید.
معموالً روی راهنمای برد اصلی محل نصب کانکتورهای پنل سیستم (چهار کانکتور رایج) با عنوان
 Front Panel Connectorsمشخص میشود.
 2مطابق راهنمای برد اصلی ،کانکتورها را متصل کنید.
در هنگام نصب کانکتورها به تطابق عالمتهای  +و ــ دقت نمایید .معموالً روی کانکتورها پایههای  +و ــ و همین
عالمتها روی نقشه برد اصلی درج شده است( .شکل10ـ)19

شکل 10ـ19
یادداشت

جهت نصب این کانکتورها بسیار مهم است؛ زیرا در صورت نصب نادرست ،پنل سیستم عملکرد درستی
نخواهد داشت.
 3با استفاده از راهنمای برد اصلی محل نصب کانکتورهای  USBو صدا را پیدا کنید.
در همه بردهای اصلی روش نصب کانکتورهای  USBو صدا دارای استاندارد یکسان است.
 4کانکتورهای  USBو صدا را مطابق نقشه در جهت صحیح نصب کنید.

فیلم

فیلم شماره  :10159نصب کانکتورهای پنل جلوی کیس
فیلم شماره  :10159کمک میکند مراحل نصب را دقیق انجام دهید.
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كارگاه 7

منبع تغذیه

محل نصب منبع تغذیه در کیسهای مختلف متفاوت است .در بیشتر کیسها منبع تغذیه در باالی کیس قرار
میگیرد ،اما در برخی از کیسهای حرفهای محل نصب منبع تغذیه در پایین کیس است.
نصب منبع تغذیه
 1کیس را در حالت خوابیده قرار دهید.
 2منبع تغذیه را به صورتی در کیس قرار دهید که محل اتصال کابل برق شهری به طرف بیرون کیس
قرار گیرد .فن منبع تغذیه با توجه به محل آن به طرف پایین یا بیرون کیس باشد.
 3منبع تغذیه را در محل خود جا بهجا کنید تا محل پیچ ها با حفرههای کیس منطبق شود.
 4هر چهار پیچ مربوط به منبع تغذیه را سر جای خود بسته و محکم کنید.
ایمنی

دقت کنید که در صورت وجود کلید تنظیم برق  110/220ولت ،این کلید حتم ًا روی  220ولت تنظیم
شده باشد.

كنجكاوي

آیا امکان نصب منبع تغذیه در جهتهای غیرصحیح وجود دارد؟

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................. .1
...................................................................................................................................................................................................2
................................................................................................................................................................................................. .3
كارگاه 8

کانکتورهای تغذیه برد اصلی

بعد از نصب برد اصلی کانکتورهای منبع تغذیه ،برد اصلی را میتوان نصب کرد .کانکتورها طوری طراحی شدهاند
که فقط در یک جهت نصب میشوند و امکان نصب کانکتورها در جهت معکوس وجود ندارد .روی برد اصلی دو
سوکت برای تأمین ولتاژ مورد نیاز ،وجود دارد.
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الف)سوکت  24پایه برای تغذیۀ برد اصلی
ب) سوکت  4یا  8پایه برای تغذیۀ پردازنده
در خروجی منبع تغذیه برای هر یک از این سوکتها کانکتوری در نظر گرفته شده است.
نصب کانکتورهای تغذیۀ برد اصلی
 1با استفاده از راهنمای برد اصلی محل سوکت  24پایه را مشخص
کنید.
 2در کابلهای خروجی منبع تغذیه کانکتور  24پایه را پیدا
کنید.
در یک سمت سوکت تغذیه برد اصلی برآمدگی (خار نگهدارنده) وجود
دارد .کانکتور منبع تغذیه دارای گیره است .دقت کنید که گیره و
برآمدگی در یک سمت باشند .در غیر این صورت کانکتور در جای
خود قرار نمیگیرد.
 3مطابق شکل 10ـ 20کانکتور  24پایه را به محل مشخص شده
روی برد اصلی متصل کنید و فشار دهید تا گیره در جای خود
قرار گیرد.
 4با استفاده از راهنمای برد اصلی تعیین کنید که برد اصلی دارای
کدام یک از سوکتهای  4یا  8پایه است .محل آن را روی برد
اصلی مشخص کنید.
 5در کابلهای خروجی منبع تغذیه کانکتور  4یا  4+4پایه را پیدا
کنید.
دقت کنیدکه گیره کانکتور و برآمدگی سوکت در یک سمت باشند.
 6مطابق شکل10ـ   21با توجه به سوکت برد اصلی کانکتور
 4+4را به محل موردنظر متصل کرده ،فشار دهید تا گیره آن
در جای خود قرار گیرد.
فیلم

كنجكاوي
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شکل 10ـ20

شکل 10ـ21

فیلم شماره  : 10160نصب کانکتورهای منبع تغذیه

اگر سوکت برد اصلی  8پایه و کانکتور منبع تغذیه  4پایه باشد ،کانکتور را چگونه نصب میکنید؟

مونتاژ قطعات رایانه

ارزشیابی تکوینی مرحله 3
شرایط عملکرد

مراحل کار

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نصب منبع
تغذیه و اتصال
کانکتورهای منبع
تغذیه و پنل
جلوی کیس به برد
اصلی

مكان :كارگاه استاندارد
سخت افزار
تجهيزات :کیس با برد
اصلی نصب شده در آن ـ
منبع تغذیه ـ راهنمای
برد اصلی ـ ابزار مونتاژ ـ
دستبند ضد الکتریسیته
زمان 15:دقیقه

كارگاه 9

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

3

باالتر از حد انتظار
قابل قبول
غیر قابل قبول

نمره

نصب منبع تغذیه ،اتصال کانکتورهای منبع تغدیه و پنل جلوی كيس به برد اصلي
عدم توانایی اتصال صحیح کانکتورهای پنل جلوی كيس و منبع تغذيه به برد اصلي

2
1

کارت گرافیک()Graphic Card

نصب کارت گرافیک
 1با استفاده از راهنمای برد اصلی ،شکاف توسعه
 PCI Expressرا برای نصب كارت گرافيك مشخص
كنيد.
 2در پوش محافظ شکاف توسعه انتخاب شده را
جدا كنيد.
 3کارت گرافیک را به صورتی روی شکاف توسعه
قرار دهيد که جهت درگاههای خروجی آن به سمت
پشت کیس باشد.

ایمنی

شکل 10ـ22

درپوشها دارای لبههای تیز و برنده هستند در هنگام جدا کردن آنها دقت کنید.

 4با کمی فشار ،کارت گرافیک را در شکاف توسعه قرار دهید به صورتی که گیره محافظ انتهاي شكاف
توسعه در محل مخصوص در كارت گرافيك قرار گيرد.
 5با بستن پیچ ،کارت گرافیک را روی شاسی کیس محکم کنید.
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یادداشت

فیلم

كنجكاوي

برخی از کارتهای گرافیک نیاز به کابل تغذيه مجزا دارند .این کانکتورها  6و یا  8پایه هستند.

فیلم شماره  : 10161نصب کارت گرافیکی

برای رایانههایی که به توان گرافیکی باال نیاز دارند چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟

كارگاه  10دیسک سخت()Hard Disk
براي ذخيره دائم اطالعات از حافظههاي جانبي استفاده ميشود .ديسك سخت ،ديسكهاي نوري و حافظههاي
ک سخت روی شاسی کیس نصب میشود.
فلش نمونه هایی از حافظههای جانبی هستند .دیس 
نصب دیسک سخت
 1با توجه به شاسی کیس محل نصب دیسکسخت را مشخص
کنید (شکل 10ـ.)23
 2دیسکسخت را به صورتی در دست بگیرید که سطح فلزی
آن به طرف باال بوده ،کانکتورهای آن به سمت برد اصلی و در
دسترس باشند (شکل 10ـ.)24
 3دیسک سخت را به صورت کشویی در محل مناسب شاسی
کیس قرار دهید.

شکل 10ـ23

 4محل بستن پيچ ديسك سخت را با جابهجا کردن دیسک
سخت نسبت به محل حفرههای شاسی تنظيم كنيد.
 5با بستن دو پیچ در دو طرف دیسک سخت ،آن را در جای
خود محکم کنید.
روی دیسک سخت دو درگاه وجود دارد که یکی محل اتصال كابل
تغذيه و ديگري محل اتصال كابل داده است .شكل ظاهري و اندازه
درگاه منبع تغذيه بزرگ تر از درگاه داده است.
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ک سخت کانکتور  SATAمنبع
 6برای تأمین ولتاژ دیس 
تغذیه را به درگاه تغذيه دیسکسخت متصل کنید (شکل
10ـ  .)25
هنگام نصب دقت کنید زیرا این کانکتور تنها در یک جهت نصب
میشود.
 7با استفاده از راهنماي برد اصلي محل نصب كابل داده
 SATAرا روي برد اصلي شناسايي كنيد.

شکل 10ـ  25

 8یک سر کابل داده  SATAرا به درگاه  SATAبرد اصلی و سر ديگر آن را به محل تعيين شده در
مرحله  7متصل کنید.
کابل  SATAدر جعبه برد اصلی قرار دارد.
فیلم

فیلم شماره  : 10162نصب دیسکسخت

فعاليت
كارگاهي

در راهنمای چند برد اصلی متفاوت محل اتصال کابل  SATAرا پیدا کنید .آیا تعداد و محل آنها در
همه بردهای اصلی یکسان است؟

پژوهش

در مورد حافظههای جانبی جدیدی تحقیق کنید که امروزه در کنار دیسکسخت استفاده میشوند.

كارگاه  11دیسکگردان نوری()Optical Disk Drive
يكي ديگر از حافظههاي جانبي ديسك نوري است كه با
ظرفيتهاي متفاوت در بازار وجود دارد .نصب دیسکگردان
نوری مشابه دیسک سخت است ،تنها تفاوت آنها در روش قرار
دادن دیسکگردان نوری در شاسی کیس است.
شکل 10ـ  26ـ دیسک گردان نوری
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پژوهش

انواع مختلف ديسكهاي نوري را شناسايي کرده ،تفاوت آنها را بيان كنيد.
نصب دیسکگردان نوری
 1جایگاه نصب دیسکگردان نوری را در کیس مشخص کنید.
تعداد جایگاههای نصب دیسکگردان نوری در کیسها متفاوت است ولی ابعاد همه آنها یکسان است.
 2دریچه جایگاه دیسکگردان نوری روی پنل جلوی کیس را از جای خود خارج کنید.
در پنل جلوی کیس برای هر یک از جایگاههای دیسک نوری دریچهای وجود دارد.
 3دیسکگردان نوری را مطابق شكل 10ـ 27به صورت کشویی در جاي خود قرار دهيد.
 4با جابهجا كردن دیسکگردان نوری ،محل بستن پيچها را با محل حفرههای شاسی تنظيم كنيد.
دقت کنید قاب جلوی دیسک گردان با قاب کیس در یک جهت باشد (شکل 10ـ  .)28

شکل 10ـ27ـ دیسک گردان نوری

شکل 10ـ  28ـ دیسک گردان نوری

 5با بستن چهار پيچ ( دو به دو در طرفين) دیسکگردان را محكم كنيد.
 6کانکتور  SATAمنبع تغذیه را به درگاه تغذيه دیسکگردان نوری متصل كنيد.
 7با استفاده از راهنمای برد اصلی محل اتصال کابلهای داده  SATAرا روی برد اصلی مشخص کنید.
 8با تطبیق ظاهر کانکتور و محل اتصال ،یک سر این کابل را به درگاه داده دیسکگردان نوری و سر
ديگر را به محل تعيين شده در مرحله  7متصل کنید.
برای اتصال درگاه اطالعات دیسکگردان نوری به برد اصلی از کابل داده  SATAموجود در جعبه برد اصلی استفاده
كنيد.
فیلم
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ارزشیابی تکوینی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد

نصب کارتهای
توسعه و حافظه
جانبي(دیسک
سخت) و
ديسك گردان

مكان :كارگاه استاندارد سخت افزار
تجهيزات :کیس ـ دیسک سخت و
دیسک گردان ـ کابل داده SATA
ـ کارتهای توسعه ـ ابزار مونتاژ ـ
دستبند ضد الکتریسیته
زمان 20:دقیقه

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

كارگاه12

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

نصب  post cardدر شکاف های توسعه در صورت لزوم جهت تشخیص خطا و رفع آن
یا بررسی هر یک از کارت ها

3

قابل قبول

نصب كارت گرافيك ـ نصب کارتهای توسعه مورد نیازـ
نصب حافظه جانبي (دیسک سخت) و ديسك گردان در کیس
و اتصال کابل داده آنها به برد اصلی و کانکتور منبع تغذیه به آنها

2

عدم توانایی در نصب كارت گرافيك و نصب کارتهای
توسعه مورد نیازـ نصب حافظه جانبي(دیسک سخت) و
ديسك گردان در کیس ـ اتصال کابل داده آنها به برد اصلی و
کانکتور منبع تغذیه به آنها

1

غیر قابل قبول

بررسی نهایی ()Final Control

برای اینکه از انجام کار مونتاژ اطمینان حاصل کنید ،الزم است مراحل زیر
را دنبال کنید:
 1از نصب صحیح کابلها و محکم بودن آنها اطمینان حاصل
کنید.
 2بعد از اطمینان از صحت نصب ،دربهای کیس را ببندید.
 3کابل تصویر نمایشگر ،کابل صفحه کلید و کابل ماوس را با توجه
به نوع کانکتورهای آنها به درگاههای مربوطه متصل کنید.

شکل 10ـ  29

 4در صورتی که منبع تغذیه دارای کلید تنظیم ولتاژ ورودی برق
شهری است آن را در حالت  220ولت تنظیم کنید.
 5در صورتیکه منبع تغذیه کلید روشن/خاموش دارد ،آن را در
حالت خاموش قرار دهید.
 6کابل برق منبع تغذیه را مطابق شکل 10ـ 32به دستگاه رایانه
و برق شهری متصل کنید.
 7کلید روشن/خاموش منبع تغذیه را در حالت روشن قرار دهید
(شکل 10ـ.)30

شکل 10ـ30
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 8با استفاده ازکلید پنل جلوی کیس ،سیستم را روشن کنید.
بعد از شنیدن بوق صحت سیستم ،صفحه اولیهای مطابق شکل10ـ 31مشاهده خواهید کرد.

شکل 10ـ  31
برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................. .1
...................................................................................................................................................................................................2
................................................................................................................................................................................................. .3

ارزشیابی تکوینی مرحله 5
مراحل کار

شرایط عملکرد

بررسی نهایی
و اتصال
دستگاههاي
ورودي و
خروجي مورد
نیاز

مكان :كارگاه استاندارد سخت افزار
تجهيزات :کیس با برد اصلی و
منبع تغذیه – ماوس و صفحه كليد
و صفحه نمایش – ابزار مونتاژ –
دستبند ضد الکتریسیته
زمان 10:دقیقه
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(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

عیب یابی در بررسی نهایی اتصاالت

قابل قبول

تشخيص انواع درگاه هاـ اتصال دستگاههاي ورودي  /خروجي به درگاه هاـ اتصال ماوس
و صفحه كليد و صفحه نمایش

غیر قابل قبول

عدم توانايي در تشخيص انواع درگاه هاـ اتصال دستگاههاي ورودي /خروجي به درگاه هاـ
اتصال ماوس و صفحه كليد و صفحه نمایش

نمره
3
2

1

مونتاژ قطعات رایانه

کاربری BIOS
برای راهاندازی اولیه سیستم برنامهای نیاز است که عالوه بر شناسایی قطعات و اطمینان از سالم بودن آنها ،عملیات
راهاندازی سیستم را مدیریت کند .به این برنامه  BIOSمیگویند که روی تراشهای در برد اصلی از نوع حافظههای
فقط خواندنی با نام  ROM BIOSذخیره شده است.
كنجكاوي

در زمان خاموش بودن سيستم ،ساعت داخلی رايانه چرا متوقف نمیشود؟

یادداشت

سیستم در حالت اولیه دارای تنظیمات پیشفرض است و با توجه به ساختار برد اصلی به صورتی تنظیم
شدهاست که در بهترین وضعیت کار کند؛ بنابراین تا زمانی که ضرورت ندارد این تنظیمات را تغییر ندهید.
روی مدلهای متنوع برد اصلی ،انواع مختلفی از  BIOSوجود دارند .بهترین راهنما برای استفاده از تنظیمات
در  BIOSراهنمای برد اصلی است .در این بخش با یکی از نسخههای  BIOSآشنا میشوید .سایر  برنامه های
 BIOSهم کم و بیش شبیه به هم بوده و بخشهای مشترک بسیاری دارند.
كارگاه 13ورود به BIOS
 1براي ورود به  BIOSهنگام راه اندازي رايانه دكمه  F2را فشار دهيد( .شكل10ـ)32
برای ورود به  BIOSکلیدی از صفحه کلید در نظر گرفته شده است .این کلید در تمام سیستمها یکسان نیست.
برای اطالع از این کلید باید به راهنمای برد اصلی مراجعه کنید .در بیشتر رایانهها در صفحه اول راهاندازی رایانه
در پایین صفحه ،کلید ورود به  BIOSدر عبارتی مشخص میشود.

شکل 10ـ32
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كنجكاوي

در رايانههاي كارگاه کلید ورود به  Biosرا ،هنگام راهاندازي رایانه بخوانيد.
 2صفحه آغازين را بررسي كنيد.
برنامههای  BIOSجدید دارای دو نماي ساده و پیشرفته هستند .تنظیمات اصلی و پرکاربرد مانند تنظیم تاریخ،
ساعت ،زبان برنامه و اولویتبندی قطعات برای راهاندازی سیستم در نماي ساده به راحتی در دسترس هستند
ولی در نماي پیشرفته عالوه بر این تنظیمات امکان تنظیمات بیشتری فراهم شده است.

شکل 10ـ33ـ صفحه اصلی BIOS

در شکل10ـ   33گزینه  Exit/Advanced Modeبرای خروج از  BIOSو یا تغییر شکل نمایشی از ساده به پیشرفته
در نظرگرفته شدهاست.
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 3از نماي ساده به نماي پيشرفته برويد و امكانات دو نما را با هم مقايسه كنيد.
نماي پیشرفته براساس دستهبندی تنظیمات سیستم ،دارای منو یا سربرگ برای تنظیماتی مانند پیکربندی CPU, USB,
 SATAاست .شکل 10ـ 34نماي پیشرفته  BIOSرا نشان میدهد.

مونتاژ قطعات رایانه

شکل 10ـ34ـ نمای پیشرفته BIOS

 4تنظيمات را ذخيره كنيد و خارج شويد.
برای ذخیره و خروج از  BIOSگزینه  Exitدر برنامه های  BIOSوجود دارد.

شکل 10ـ35ـ منوی خروج از BIOS

ـ  :Load Optimized Defaultبازگشت به تنظیمات پیشفرض در بهترین وضعیت
ـ :Save Changes & Resetذخيره تنظیمات و راهاندازی مجدد
ـ  :Discard Changes & Exitخروج بدون ذخيره تنظيمات
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كارگاه  14شناسایی قطعات در BIOS

یکی از کاربردهای برنامه  BIOSشناسایی قطعات نصب شده روی برد اصلی است .این قطعات عبارت اند از پردازنده،
حافظه اصلی ،کارت گرافیک ،دیسکگردانهای نوری و دیسکهای سخت .نام تجاری ،مدل و مشخصات این
قطعات در  BIOSقابل مشاهده است.
شناسايي قطعات و تنظیم گذرواژه
 1وارد  BIOSسيستم شويد.
 2از منوي اصلي مشخصات قطعات را بخوانيد و درجدول زير وارد كنيد.
نام تجاری پردازنده
فرکانس کاری هسته پردازنده
میزان حافظه اصلی
سرعت حافظه اصلی
تاریخ سیستم
ساعت سیستم
 3براي امنيت رايانه ،روي سيستم گذر واژه تعیین کنید.
از دیگر کاربردهای  BIOSتعیین گذرواژه روی سیستم برای ایمنی بیشتر ورود است .در منوی  Mainعالوه بر
مشخصات عمومي ،امکان تعیین گذرواژه برای ورود به سیستم و برنامه  BIOSدر گزینه  Securityوجود دارد.
در منوی  Securityدو نوع گذرواژه پیشبینی شده است:
الف :User Password .برای مشاهده تنظیمات
ب :Administrator Password .برای مشاهده و تغییر تنظیمات
به صورت پیشفرض هیچ گذر واژهای وجود ندارد و مقابل هر دو گزینه عبارت  Not Installedدیده میشود و درصورت
قرار دادن گذرواژه ،عبارت  Installedظاهر خواهد شد.
براي قراردادن گذرواژه  Userمراحل زير را دنبال كنيد:
.1گزینه  User Passwordرا انتخاب کنید و کلید  Enterرا فشار دهید.
 .2در کادر  Create New Passwordگذرواژه دلخواه را وارد کنید و کلید  Enterرا فشار دهید.
 .3براي تأیید گذرواژه وارد شده ،دوباره گذرواژه را وارد کنید و کلید  Enterرا فشار دهید.
 .4تنظیم را ذخیره و سیستم را راهاندازی کنید.
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یادداشت

با توجه به اينكه سيستمهاي كارگاه براي استفاده آموزشي و عمومي است ،پس از تمرين تعیین گذرواژه،
گذرواژه را حذف كنيد.

كنجكاوي

ـ بعد از تعیین گذرواژه  ،Userتنظیمات  BIOSرا ذخیره کرده ،از  BIOSخارج شده ،دوباره وارد BIOS

فعاليت
كارگاهي

شوید .ورود به  BIOSچه تغییری کرده است؟
ـ آیا امکان تغییر ساعت و تاریخ سیستم را دارید؟
ـ آیا امکان تعیین گذرواژه  Administratorرا دارید؟

برای یکی از سیستمهای کارگاه گذرواژه  Administratorقرار دهید.
 4گذرواژۀ  Userرا تغيير دهيد.
اگر قب ً
ال برای  Userتعیین گذرواژه شده باشد ،عبارت  Installedمقابل گزینه  User Passwordدیده میشود .برای
تغییر گذرواژه  userمراحلي مشابه به تعیین گذرواژه انجام دهيد .با این تفاوت که در ابتدای گذرواژه قبلی پرسیده
میشود و در صورت وارد کردن گذرواژه قبلی میتوانید مراحل تغییر گذرواژه را ادامه دهید.
 5گذرواژه  Userرا حذف كنيد.
حذف گذرواژه ،مشابه تغییر گذرواژه است با اين تفاوت كه هیچ گذرواژه ای وارد نمی کنیم .اكنون گذرواژه سيستم
خود را حذف كنيد تا در استفاده بعدي ،كاربران دچار مشكل نشوند.
حذف گذرواژه  Administratorمشابه حذف گذرواژه  Userاست .در برخی از نسخههای  BIOSگزینهای مانند
 Password Checkوجود دارد که با تنظیم آن عالوه بر هنگام ورود به  ،BIOSهنگام بوت شدن سیستم هم از
کاربر درخواست گذرواژه میشود .دربرخی از نسخههای  BIOSفقط گذرواژه  Administratorوجود دارد.

فعاليت
كارگاهي

در سیستمهای کارگاه وضعیت گذرواژه و محدوده عملکرد آن را در دو حالت  Userو Administrator

بررسی کنید.

كارگاه 15ترتيب راه اندازی سیستم
هر رایانهای برای شروع کار نیاز به سیستم عامل دارد .سیستم عامل روی حافظه جانبی نصب میشود .در شروع
کار ،رایانه باید محل سیستم عامل را پیدا کند و بخشهای مورد نیاز سیستم عامل را به حافظه اصلی منتقل کند.
به این فرایند ،بوت شدن سیستم میگویند.
به منظور تعیین اولویت تجهیزات برای بوت شدن سيستم ،از زبانه  Bootاستفاده می کنیم.
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شکل 10ـ36ـ زبانه  Bootدر BIOS

تغيير اولويت راه اندازی
 1در منوی اصلی بخش  Boot option Prioritiesرا پیدا کنید.
 2با زدن کلید  Enterوارد گزینه های  Boot optionشوید.
 3اولويت بوت را تغيير دهيد و دیسک گردان نوری را براي راه اندازي سيستم انتخاب كنيد.
در این بخش میتوان دیسکهای سخت نصب شده ،دیسک گردان های نوری ،درگاه  USBو شبکه را برای راهاندازی
سیستم انتخاب کرد .برای تغییر تنظیمات از کلیدهای خاصی استفاده میشود .این کلیدها و عملکرد آنها در قسمتی
از صفحه نوشته شده است .در شکل 10ـ  36کلیدهای  +و – برای تغییر تنظیمات پيش بيني شده است .با استفاده از
این کلیدها براساس اولویت به ترتیب حافظه مورد نظر خود را به عنوان وسیله راهانداز سیستم انتخاب کنید.
 4تغییرات را ذخیره کرده ،سیستم را راهاندازی کنید.
فعاليت
كارگاهي
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دیسک گردان نوری را به عنوان اولین قطعه برای بوت شدن سیستم قرار دهید و سیستم را با یک
لوح فشرده بوت کنید.
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كارگاه 16تنظیمات پیشرفته BIOS
تنظیمات پیشرفته  BIOSدر منوی  Advancedقرار دارد.

شکل 10ـ37ـ زبانه  Advancedدر BIOS

همان طور که در شکل 10ـ 37می بینید ،در این منو تنظیمات مربوط به قطعات  SATAمتصل شده به سیستم،
پورت  ،USBکارتهای  OnBoardمثل کارت صدا و شبکه دیده میشود.
با انتخاب هر گزینهای در  ،BIOSراهنمای آن در صفحه دیده میشود.
 1با استفاده از  BIOSسیستم کارگاه ،تعیین کنید کدام کارتها در سیستم شما  Onboardهستند.
 2با استفاده از راهنمای  BIOSگزینههای USB Configurationرا بررسی کنید.
 3پورت  USBسیستم خود را غیرفعال کنید.

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................. .1
...................................................................................................................................................................................................2
................................................................................................................................................................................................. .3
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ارزشیابی تکوینی مرحله 6
شرایط عملکرد

مراحل کار

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

مكان :كارگاه استاندارد سخت افزار

تجهيزات :رایانه مونتاژ شده و آماده
به کار

تنظيم BIOS

زمان 15 :دقیقه

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد انتظار

3

انجام تنظیمات پیشرفته
اجرای برنامه  BIOSـ انجام تنظيمات مورد نياز در

قابل قبول

عدم توانایی در اجرای برنامه

غیر قابل قبول

نمره

BIOS

BIOS

2

ـ انجام تنظيمات مورد نياز در 1

BIOS

بلی 

ارزشيابي کار (شایستگی انجام کار)

خیر 
معیار شایستگی انجام کار :

كسب حداقل نمره  2از مرحله آماده سازی
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی  ,ایمنی ,بهداشت  ,توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

جدول ارزشیابی نهایی
شرح کار:
 .1آماده سازی ابزارها و اجزای رایانه برای مونتاژ
 .2نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس
 .3نصب منبع تغذیه و اتصال کابلهای برق برد اصلی و کابلهای پنل جلوی کیس به برد اصلی
 .4نصب کارتهای توسعه و حافظه جانبي( دیسک سخت) و ديسك گردان
 .5بررسی نهایی و اتصال دستگاههاي ورودي و خروجي مورد نیاز
 .6تنظیم BIOS
استاندارد عملکرد:

با استفاده از دفترچه یا فایل راهنمای قطعات ،اجزای سخت افزاری رایانه را مونتاژ کند و پس از اطمینان از صحت نصب قطعات،
رایانه را راه اندازی نماید و تنظیمات  BIOSرا انجام دهد.
شاخصها:
شماره
مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

چیدن ابزارها و قطعات به گونه ای که کار مونتاژ به راحتی و با ایمنی کامل انجام شود ـ بستن دستبند ضد الکتریسیته

2

نصب برد اصلي ـ نصب پردازشگر روی برد اصلي ـ نصب سیستم خنک کننده پردازنده ـ نصب ماژول حافظه ـ نصب محافظ درگاههای
ورودی/خروجی( )I/O SHEILDـ نصب برد اصلی در کیس

3

نصب منبع تغذیه در کیس ـ اتصال کانکتورهای منبع تغذیه به برد اصلي ـ اتصال کانکتورهای پنل جلوی كيس به برد اصلی

4

نصب كارت گرافيك ـ نصب کارتهای توسعه مورد نیاز ـ نصب حافظه جانبي(دیسک سخت) در کیس ـ اتصال کابل داده دیسک سخت به
برد اصلی ـ اتصال کانکتور منبع تغدیه به دیسک سخت ـ نصب ديسك گردان در کیس ـ اتصال کابل داده دیسک گردان به برد اصلی ـ اتصال
کانکتور منبع تغدیه به دیسک گردان

5

بررسی نهایی ـ اتصال ماوس و صفحه كليد ـ اتصال صفحه نمایش
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شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان  :کارگاه سخت افزار مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات  :جعبه رایانه ـ برد اصلی ـ ماژول حافظه ـ کارت گرافیک ـ بلندگو ـ میکروفن ـ کارت صدا ـ کارت ویدئو ـ منبع تغذیه ـ
کارت شبکه ـ فن ـ مانیتور ـ ولت متر ـ پیچ گوشتی چهارسوـ دم باریک ـ آچار بکس ـ دستبند ضد الکتریسیته ـ دفترچه راهنماي
نصب و راه اندازي مربوط به وسایل
زمان  90 :دقیقه (آماده سازی ابزارها و اجزای رایانه  10دقیقه ـ نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس  20دقیقه ـ نصب
منبع تغذیه و اتصال کانکتورهای منبع تغذیه و پنل جلوی کیس به برد اصلی  15دقیقه ـ نصب کارت های توسعه و حافظه جانبی (دیسک
سخت) و دیسک گردان  20دقیقه ـ بررسی نهایی و اتصال دستگاه های ورودی و خروجی مورد نیاز  10دقیقه ـ تنظیم  15 BIOSدقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده سازی ابزارها و اجزای رایانه برای مونتاژ

1

2

نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس

1

نصب منبع تغذیه و اتصال کابلهای برق برد اصلی و کابلهای پنل جلوی کیس به برد اصلی

1

نصب کارتهای توسعه و حافظه جانبي( دیسک سخت) و ديسك گردان

1

بررسی نهایی و اتصال دستگاههاي ورودي و خروجي مورد نیاز

1

تنظيم BIOS

1

3
4
5
6

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری( )N72ـ تصمیم گیری ()N12ـ نقش در تیم ()N53ـ آموزش دیگران ( )N57ـ
کارآفرینی ()N81ـ زبان انگلیسی
دانش ارگونوميك (خود فرد) ـ كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)

2

انتقال زباله های الکتریکی و الکترونیکی به مراکز بازیافت صنایع الکترونیکی
امنيت ابزارها و وسايل ـ دقت
میانگین نمرات

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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