
پودمان  چهارم

مونتاژ رایانه

آشنایی با قطعات سخت افزاری و انتخاب و نصب قطعات رایانه از مهارت های کاربردی در یادگیری علوم رایانه 
است. مشخصات اصلی قطعات در انتخاب آنها بسیار تأثیرگذار بوده، در کارایی و سرعت سیستم نقش اساسی 
دارد.در بسیاری از مواقع بهترین نرم افزارها به علت نبود سخت افزار مناسب یا سازگار نبودن اجزای سخت افزاری 
ناکارآمد خواهند بود؛ بنابراین در انتخاب قطعات عالوه  برمشخصات قطعه باید به سازگاری آن با قطعات دیگر 
رایانه هم توجه شود. برای خرید یا ارتقای رایانه توجه به نیازکاربر و میزان بودجه او در انتخاب قطعات بسیار 
مهم است و بی توجهی به نیاز کاربر سبب هدر رفتن هزینه خواهد شد. در این پودمان در دو واحد یادگیري 
مشخصات اصلی قطعات و اولویت آنها در هنگام انتخاب و خرید قطعات، نصب قطعات سخت افزاری و مونتاژ 
قطعات را فراخواهید گرفت و با معیارهای اصلی انتخاب و سازگاری قطعات، اصول اولیة مونتاژ و بخش های 

مهم سخت افزار رایانه مانند  برد اصلی، پردازنده، حافظه و تنظیمات BIOS کار خواهید کرد.
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واحد یادگیری 7  

شایستگی  انتخاب و نصب قطعات سخت افزاري

آیاتابهحالپیبردهاید؟

    چرا بدنه کیس را از پالستیک یا چوب نمی سازند؟ 

    برای جلوگیری از گرم شدن قطعات رایانه هنگام کار، چه راهکاری وجود دارد؟ 

    عبارت O.C که کنار سرعت  برخی از برچسب های ماژول حافظه درج شده است، بیان کننده چیست؟

    ولتاژ مورد نیاز اجزا و قطعات داخلی کیس چگونه تأمین می شود؟ 

    پرمصرف ترین 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 قرارگیري آنها روی  برد اصلی یا درگاهی را که استفاده می کنند، تعیین کند و با 
استفاده از دفترچه یا پرونده راهنما و نرم افزارهای شناسایی قطعات، مدل و مشخصات سیستم را تشریح و قطعات 

یک رایانه را برای خرید انتخاب کند.
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شناسایي و انتخاب  قطعات رایانة رومیزی

کارگاه1انتخابکیس
کاربردکیسدررایانههایرومیزی

تصور کنید قطعات تشکیل دهنده یک رایانه روی یک میز به یکدیگر متصل شده اند )شکل 1(. هنگام استفاده از این 
رایانه چه مشکالتی پیش خواهد آمد؟

سرهم کردن و وصل کردن قطعات پیش ساخته را مونتاژ می گویند. 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.

از زمان تولید اولین رایانه های رومیزی، اجزای تشکیل دهنده رایانه را درون جعبه ای فلزی جاسازی می کردند. یک 
جعبه که در عین زیبایی بتواند تمامی  مشکالت باال را رفع کند. نام این جعبه کیس )Case( است. جنس بدنه 
کیس ها معموالً از آلیاژی فلزی ساخته می شود. این آلیاژ سبک و ضدزنگ بوده، با الیه ای از رنگ پوشیده شده است 

و از قطعات در مقابل تشعشعات الکترومغناطیسی محافظت می کند و به تهویه داخل کیس کمک می کند.

شکل 1ـ  رایانه بدون کیس

فیلم شماره  10134: رایانة بدون کیس فیلم

   با توجه به فیلم شماره 10134 در مورد مشکالت فعالیت کارگاهی
احتمالی رایانه ای که قطعات آن روی میز به هم متصل 

شده اند، در کالس بحث کنید.
   به نظر شما برای رفع این مشکالت چه راهکارهایی 

وجود دارد؟

انواعکیس
وجود  کیس ها  از  مختلفی  انواع  کاربرد،  نوع  به  توجه  با 
دارند که هرکدام در اندازه های مختلف طراحی و ساخته 

می شوند )شکل 2(.
و   )Tower( ایستاده  دسته  دو  به  کلی کیس ها  طور  به 
رومیزی)Desktop( تقسیم می شوند. کیس های ایستاده 
متداول ترین  از   )Middle Tower( متوسط  اندازه  در 
و  اداری  کاربردهای  برای  کیس ها  این  هستند.  کیس ها 
خانگی استفاده می شوند. در جاهایی که کمبود فضا وجود 

دارد، استفاده از کیس های رومیزی توصیه می شود.

شکل 2ـ  انواع کیس
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کاربرد نوعکیس

FullTower

MiddleTower

MiniTower
Desktop

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

   جدول زیر را براساس کاربرد انواع کیس ها تکمیل کنید.

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

آنچه آموختم:
 .1

  .2
 .3

برداشت

)Fan(کارگاه2تعیینتعدادفن
رایانهرادرحالیکهدرکیسبازاست،روشنکنید. 1

هنگام کار با رایانه مرحله1، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

 از آنجا که وسایل الکترونیکی در هنگام کار گرما تولید می کنند، برای دفع 
گرمای تولیدشده قطعات، چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟

شکل 3- تهویه کیس به وسیله فن ها

چندفنداخلکیسوجوددارد؟محلهرکدامراتعیینکنید.
آیااندازهآنهایکساناست؟

2

پویانمایی شماره 10135: روش خنک کردن کیس های مختلف فیلم

پس از مشاهده فیلم فعالیت کارگاهی زیر را انجام دهید.
  آیا تعداد فن های همه رایانه ها یکسان است؟ فعالیت کارگاهی

  تعداد فن های استفاده شده در یک رایانه به چه عواملی بستگی دارد؟
  در کارگاه مدرسه شما چند نوع کیس وجود دارد؟ آنها را از نظر ظاهری با هم مقایسه کنید. 

  جدول مشخصات کیس را برای سه نوع کیس در کارگاه تکمیل کنید.
تعدادفن نوعکیس شماره

1

2

3
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کارگاه3شناساییاجزایتشکیلدهندهکیس
اجزای کیس عبارت اند از: 
)Cover(پوشش کیس    

)Chassis(شاسی    
)Front Panel(پنل جلو    

     شاسیکیسرامشاهدهوبررسیکنید.
به اسکلت اصلی کیس که قطعات به آن متصل می شوند، شاسی گفته می شود. در شاسی، بخش هایی برای نصب 

اجزای سیستم با اندازه استاندارد در نظر گرفته شده است)شکل4(.

1

کابلبرقرایانهراجداکرده،پوششکیسرابازکنید.
پوشش کیس برای حفاظت از قطعات داخلی در برابر صدمات فیزیکی و تشعشعات به کار می رود و در بیشتر کیس ها 

به صورت درهایی در طرفین کیس است)شکل 5(.

2

شکل 4 - شاسی کیس

بخشهایمختلفپنلجلوییکیسرابادقتبررسیکنید.
قسمت جلوی کیس ها دارای طرح ها و شکل های مختلفی است و هرکدام 
به رنگ و طرح مورد عالقه  توجه  با  کاربران  دارند.  را  زیبایی خاص خود 
خود کیس را انتخاب می کنند. پنل کیس دریچه هایی برای دسترسی به 
درایوهای نوری دارد. عالوه بر این دریچه ها، پنل دارای کلید فشاری خاموش 
 ،)Reset Button(کلید فشاری راه اندازی مجدد ،)Power Button(و روشن
سیستم            بودن  روشن  وضعیت  نمایش  برای   )LED(نوری دیود  عدد   دو 
)Power LED( و نمایش عملکرد دیسک سخت)HDD LED(، درگاه های 
USB، درگاه های میکروفن و هدفن است که هریک به وسیله کانکتورهای 
از  برخی  جلوی  پنل   .)6 می شوند)شکل  متصل  اصلی  برد  به    مخصوص 
کیس ها دارای یک صفحه نمایش کوچک برای نمایش سرعت چرخش فن 
پردازنده، دمای داخل کیس، دمای پردازنده و تاریخ و ساعت است)شکل 7(.

3

شکل 6 - پنل جلوی کیس

شکل 7 - پنل جلوی کیس

4پوششکیسراببندید.

در کارگاه هنرستان روی پنل جلوی کیس رایانه چه قسمت هایی تعبیه شده فعالیت کارگاهی
است؟

شکل 5 - پوشش کیس
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برداصلیدرونکیسراپیداکنیدوبهفرمفاکتوربرداصلیتوجهکنید. 1
کارگاه4استفادهازراهنمایبرداصلی

ارزشیابی مرحله 1

)Memory slots( بانک های حافظه                             )CPU socket( سوکت پردازنده    
)port( درگاه های ورودی و خروجی                    )Expansion slots( شکاف های توسعه    

)Chipset( مجموعه تراشه ها                                     )Connectors( کانکتورها    
)Onboard( قطعات سرخود                                               )BUS( گذرگاه ها    

)Jumper( جامپر    

ATX شکل 8 -  برد اصلی با فرم فاکتور

 شرایط عملکردمراحل کار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

انتخابکیس

مکان: کارگاه استاندارد 
سخت افزار

تجهیزات: رایانه - دفترچه یا 
پرونده راهنما 
زمان: 5 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب کیس - تشخیص  اجزای پنل کیس - باز و 
بسته کردن پوشش کیس - تعیین تعداد فن های 

الزم برای خنک کردن سیستم
3

در حد انتظار
 تشخیص اجزای پنل کیس  - باز و بسته کردن 

2پوشش کیس

پایین تر از حد 
1تعیین نوع کیس انتظار

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی

شایستگی ها
 شرایط عملکرد

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

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

درستکاری و کسب حالل ـ برآورد نمودن شایستگیهایغیرفنی
نیازهای مشتری - زبان فنی

قابل قبول
رعایت ایمنی در اتصاالت - استفادة 

صحیح از تجهیزات در مونتاژ - 
حفاظت از منابع کارگاه سخت افزار

2
ایمنیوبهداشت

رعایت ارگونومي - کنترل حفاظتي الکتریکي و 
الکترونیکي تجهیزات

توجهاتزیستمحیطی
صرفه جویی در انرژی مصرفی با انتخاب صحیح 

غیر قابل منبع تغذیه
قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط 
1کارگاه

نگرش
  دقت در تعیین مشخصات قطعات و استفاده 

صحیح از ابزار
*اینشایستگیهادرارزشیابیپایانیاینواحدیادگیریبایستیموردتوجهقرارگیرد.



 برد اصلی در اندازه های مختلفی طراحی و ساخته 
می شود و در هر طرح چیدمان اجزا متفاوت است. 
به شکل، اندازه و چیدمان اجزای  برد اصلی، فرم 
بیشتر  امروزه  می گویند.   )FormFactor(فاکتور
رایانه ها دارای فرم فاکتور ATX هستند )شکل 8(.  
دیگر،  تمامی  قطعات  که  است  قطعه ای  اصلی  برد 
روی آن نصب شده و یا به وسیله کابل به آن متصل 
برد اصلی  از طریق   بین قطعات  ارتباط  می شوند. 
صورت می گیرد. اجزای مهم برد اصلی عبارت اند از:
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برداصلیکیسگروهدیگریرادرکالسبررسیکنیدوتفاوتهایظاهریآنرابابرداصلیمرحلۀ1
برایهمگروهخودتوضیحدهید.

باتوجهبهشکل9،سوکتپردازندهرارویبرداصلیپیداکنید.
محل نصب پردازنده روی برد اصلی را سوکت پردازنده می گویند که ارتباط 

پردازنده را با برد اصلی برقرار می کند.

بااستفادهازراهنمایبرداصلی1،محلوتعدادبانکهایحافظهرامشخصکنید.
در برد اصلی محل هایی برای نصب حافظه اصلی تعبیه شده است، 
که به آن بانک حافظه می گویند )شکل10(. در راهنمای برد اصلی، 
در جدول مشخصات )Specifications(، ردیف Memory، نوع و 
تعداد بانک های حافظه مشخص شده  است. تعداد این بانک  ها یکی 
از معیارهای انتخاب برد اصلی است. امروزه بیشتر بانک های حافظه 

از نوع DIMM هستند.
     ازرویراهنمایبرداصلیمحلشکافهایتوسعه،تعدادونوعآنهارامشخصکنید.

2

3

4

5

شکل 9- سوکت پردازنده

شکل 10 -  بانک حافظه

شکل 11 - شکاف توسعه

فیلم شماره 10136:  تاریخچه سوکت های پردازنده  فیلم

 1 - راهنمای برد اصلی، به صورت پرونده Pdf یا دفترچه همراه برد اصلی است.

برد  روی  شکاف هایی  سیستم،  سخت افزاری  توسعه  برای 
اصلی در نظر گرفته شده است  تا بردهای سخت افزاری مانند 
قرار  آن  در   .... و   TV کارت  شبکه،  کارت  گرافیک،  کارت 
نوع رایج  انواع مختلفی دارند. دو  گیرد. شکاف های توسعه 
آن PCI و PCI-E است )شکل11(. تعداد و نوع شکاف های 
توسعه در راهنمای برد اصلی و در جدول مشخصات، ردیف 
Expansion slots آمده است که از معیارهای تأثیرگذار در 

انتخاب برد اصلی است.
به قطعاتی که در شکاف های توسعه نصب می شوند قطعات داخلی)Internal( می گویند.

درگاههایورودیوخروجیرابررسیکنید.
برای اتصال دستگاه های خارج از کیس به برد اصلی رایانه، درگاه هایی طراحی شده است که به آنها درگاه های ورودی و 
 خروجی می گویند )شکل 12(. تعداد و نوع درگاه های ورودی و خروجی در راهنمای برد اصلی، جدول مشخصات، ردیف 

Rear panel ports آمده است. درگاه هایی مانند USB, PS/2, LAN نمونه ای از این درگاه ها هستند. 

6

شکل 12 - درگاه های برد اصلی
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درگاههایورودیوخروجیرادریکرایانه
بررسیکرده،جدولمقابلراتکمیلکنید.

محلکانکتورهایبرداصلیراازرویراهنمای
آنتعیینکنید.

7

8

درگاههایورودیوخروجی

ناموسیلهمتصلشده نامدرگاه

داخلي  اجزاي  با  اصلي  برد  ارتباط  کانکتورها، 
راهنماي  دفترچه  در  می کنند.  برقرار  را  کیس 
بخش در  کانکتورها  این  مشخصات  اصلي،   برد 
این  از  برخي  است.  آمده   Internal Connectors

کانکتورها عبارت اند از:
   کانکتور درگاه USB                        کانکتور پنل سیستم    
   کانکتور صدا                                  کانکتور تغذیه  برد اصلی

برخي از بردهاي اصلي داراي کانکتور مخصوص کارت های حافظه M2 هستند.

در مورد حافظه های M2 تحقیق کنید. پژوهش

     مجموعهتراشههایبرداصلیراازرویراهنمایآن
تعیینکنید.

تراشه یا مدار مجتمع )Integrated Circuit(، ارتباط و کنترل 
اجزای داخلی رایانه را برقرار می کند. برای کنترل بهتر و کوچک 
کردن ابعاد  برد اصلی، برخی از تراشه ها را با هم در یک مجموعه 

قرار می دهند که به آن مجموعه تراشه می گویند )شکل13(.
قیمت، توانایی و قابلیت ها  برد اصلی به وسیله مجموعه تراشه های 

9

شکل 13- مجموعه تراشه
آن مشخص می شود. نام مجموعه تراشه برد اصلی در جدول مشخصات راهنما برد اصلی، ردیف  Chipset آمده است.

ROMBIOS یکي از تراشه هاي روي برد اصلي است که یکی از محتویات آن BIOS است و عملکرد رایانه را کنترل 
می کند. سیستم رایانه قادر به پشتیبانی از سخت افزارهایی است که در BIOS مشخص شده است. محتویات تراشه 

ROMBIOS به وسیلة سازنده برد اصلي یا به سفارش سازنده نوشته مي شود.

گذرگاههابرداصلیرامشخصکنید.
گذرگاه ها مسیرهایي براي تبادل داده بین دو یا چند قطعه هستند. به گذرگاهي که اجزاي بسیار سریع سیستم 
مانند پردازنده و حافظه را به هم وصل مي کند، گذرگاه سیستم مي گویند. گذرگاه ها روي برد اصلي به صورت 

دسته اي از خطوط، قابل مشاهده هستند.

10

     ازرویبرداصلیقطعاتسرخودرامشخصکنید.
به هر قطعه ای که روی برد   اصلي در زمان طراحی تعبیه شده   باشد، قطعه سرخود )onboard( مي گویند. برخي 
بردها عالوه بر شکاف هاي توسعه براي کارت هایي مانند گرافیک، صدا و یا شبکه دارای کارت هاي سرخود هستند.

11

 SATA کانکتور   
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کارگاه5تعیینمشخصاتپردازنده
پردازنده مهم ترین بخش سخت افزاری هر سیستم رایانه ای است که دستورات نرم افزاری را اجرا می کند و نتایج 

به دست آمده را در حافظه ها ذخیره کرده، یا به دستگاه های خروجی می فرستد. 
مشخصات اصلی پردازنده عبارت اند از :

)Core(فرکانس کاری                                          تعداد هسته ها     
     میزان حافظه نهان)Cache(                         توان مصرفی

مشخصاتپردازندهسیستم
    بااستفادهازسربرگPerformanceبرنامهTaskManagerویندوز،مشخصاتپردازندهسیستمرا

مشاهدهکنیدودرجدولبنویسید.
1

میزانحافظهپنهان
میزانهسته فرکانسکاری

L3 L2 L1

12جامپرهایبرداصلیرامشخصکنید.

ارزشیابی مرحله 2

فرکانسکاریپردازنده
به تعداد دفعات انجام یک عمل در واحد زمان)یک ثانیه( فرکانس می گویند. با افزایش فرکانس، سرعت افزایش 

مي یابد. سرعت پردازنده از فرکانس کاری آن مشخص می شود. واحد این مشخصه هرتز )Hz( است.
تعدادهستهها

هر پردازنده دارای واحد پردازش است. به تعداد واحدهای پردازش واقعی هر پردازنده، هسته می گویند که خواندن 
و اجرای دستورات یک برنامه را انجام می دهد. برای افزایش کارایی و عملکرد بهینه پردازنده ها تعداد هسته های آنها 

را افزایش می دهند و به آنها پردازنده های چندهسته ای می گویند. 

 شرایط عملکردمراحل کار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...(

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

استفادهازراهنمای
برداصلي

مکان: کارگاه استاندارد 
سخت افزار

تجهیزات: رایانه - دفترچه یا 
پرونده راهنما 
زمان: 5 دقیقه

باالتر از حد 
3تعیین مشخصات برد اصلی با مشاهده برد اصلیانتظار

در حد 
انتظار

 تعیین فرم فاکتور برد اصلی- تعیین اجزای برد اصلی با 
استفاده از راهنمای برد اصلی

2

پایین تر از 
1تعیین فرم فاکتور برد اصلی حد انتظار

جامپرهای پین های فلزی 2 و 3 و یا چندپایه روی برد اصلی هستند که برای 
انجام تنظیمات سخت افزاری به کار می روند. جامپر Clear CMOS برای پاک 

کردن تنظیمات انجام شده در BIOS استفاده می شود )شکل 14(.

Clear CMOS شکل14- جامپر
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میزانحافظهنهان
حافظه نهان، حافظه ای است که با نگهداری اطالعات و دستورالعمل هایی که اخیراً مورد استفاده پردازنده قرار گرفته 
است، مراجعات پردازنده به حافظه اصلی را کاهش می دهد و باعث افزایش کارایی و سرعت سیستم می شود. این 
 L1 هستند. به ترتیب از L3, L2, L1 حافظه ها درون پردازنده قرار دارند و از نظر ظرفیت و سرعت دارای سه سطح

به L2 و L3 سرعت کاهش و ظرفیت افزایش می یابد.
توانمصرفی

 )Wh(میزان مصرف انرژی الکتریکی هر پردازنده را توان مصرفی پردازنده می گویند و اندازه آن بر حسب وات ساعت
بیان می شود. 

بااستفادهازراهنمابرداصلی،نوعسوکتوپردازندههایقابلنصبرویبرداصلیراتعیینکنید.

از آنجا که هر برد اصلی فقط دارای یک نوع سوکت پردازنده است، امکان نصب هر نوع پردازنده ای روی آن وجود 
ندارد. در جدول مشخصات راهنمای برد اصلی ردیف CPU، نوع سوکت و پردازنده های قابل نصب روی برد اصلی 

مشخص شده  است. 

با توجه به میزان حافظه های نهان، میزان سه سطح حافظه نهان را با هم مقایسه کنید.فعالیت کارگاهی

مشخصات پردازنده های سازگار و نوع سوکت برد اصلی شکل  15 را در جدول زیر بنویسید. 

شکل 15- مشخصات پردازنده در راهنمای برد اصلی

کنجکاوی

2

سوکت پردازنده

نوع پردازنده های قابل پشتیبانی

کارگاه6تعیینحافظهسازگار
1جدولزیرراازرویبرچسبماژولهایحافظهموجوددرکارگاهتکمیلکنید.

شرح مشخصات

نوعماژولحافظه

سرعتماژولحافظه

ظرفیتماژولحافظه
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تشخیصماژولهایحافظهاصلیسازگاربابرداصلی
حافظه اصلي از مهم ترین قطعات رایانه است. به مجموع چند 
تراشه حافظه که روي یک برد و در کنار هم قرار گرفته اند، 
ماژول حافظه مي گویند. ماژول هاي حافظه در بانک حافظه 
برد اصلي قرار مي گیرند. امروزه ماژول های حافظه در دو نوع 
DDR3 و DDR4 و در ظرفیت های گوناگون طراحی و تولید 

می شوند. 
برد اصلی باید با نوع ماژول حافظه سازگار باشد. برای مثال 

مشخصات ماژول حافظه شکل 17 بر اساس برچسب آن 
در جدول آمده است.

شکل 16 - انواع ماژول های حافظه

شکل 17- ماژول حافظه

شرح مشخصات

DDR4 نوع ماژول حافظه

2133MHZ سرعت ماژول حافظه

4GB ظرفیت ماژول حافظه

     بااستفادهازراهنمایبرداصلی،اطالعاتمربوطبهظرفیتقابلپشتیبانیماژولحافظهرابخوانید.
در راهنمای برد اصلی نوع ماژول حافظه، حداقل و حداکثر سرعت انتقال اطالعات و حداکثر ظرفیت ماژول حافظه 

قابل پشتیبانی را می توان مشاهده کرد.
شکل 18 نمونه ای از مشخصات درج شده در راهنمای برد اصلی است.

2

شکل 18- نمونه ای از مشخصات درج شده در راهنمای برد اصلی

ماژول حافظه DDR3 فقط روی بانک حافظه DDR3 قابل نصب است. در بین پایه های ماژول حافظه شکافی برای 
تعیین جهت نصب وجود دارد. تفاوت انواع ماژول های حافظه در شکل ظاهری، محل شکاف، تعداد پین های اتصال، 
ولتاژ تغذیه و سرعت انتقال داده های آنها است. در شکل 16 به تفاوت ظاهری و نیز محل شکاف برد انواع ماژول های 

حافظه DDR تا DDR4 دقت کنید. 
مشخصات اصلی هر ماژول به صورت برچسبی روی آن قرار دارد و از روی این برچسب می توان نوع ماژول حافظه، 

سرعت انتقال اطالعات و ظرفیت حافظه را تشخیص داد.
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جدول زیر مشخصات نمونه شکل 18 را نشان می دهد. آن را تکمیل کنید.

توضیحات مشخصه عنوان

تعداد
نوعبانک حافظه

با توجه به اینکه این برد اصلی دارای 4 بانک حافظه است، 
می توان حداکثر از 4 ماژول حافظه استفاده کرد که مجموع 

ظرفیت آنها باید از 64 گیگابایت بیشتر نشود.
 حداکثر ظرفیت حافظه

نوع ماژول حافظه

حداکثر سرعتی که برد اصلی از آن پشتیبانی می کند. 3466MHz حداکثر سرعت حافظه

حداقل سرعتی که برد اصلی از آن پشتیبانی می کند. 2133MHz حداقل سرعت حافظه

حداکثر تعداد ماژول های حافظه قابل نصب روی برد اصلی برابر با تعداد بانک های حافظه برد اصلی است ولی می توان 
از تعداد ماژول های حافظه کمتری نیز استفاده کرد. حداقل و حداکثر ظرفیت هر یک از ماژول های حافظه ای که برد 

اصلی از آنها پشتیبانی می کند، در راهنمای برد اصلی بخش تنظیمات حافظه مشخص می شود.
در برخی از  راهنماها برد اصلی فهرستی از ماژول های حافظه سازگار با برد اصلی، بر اساس نام سازنده ها پیشنهاد 

شده است. برای کارایی باالتر سیستم بهتر است، ماژول حافظه را از این فهرست انتخاب کنید.  

کنجکاوی

با توجه به متن راهنمای برد اصلی که در زیر آمده است، حداکثر و حداقل ظرفیت ماژول های حافظه ای را تعیین فعالیت کارگاهی
کنید که برد اصلی از آنها پشتیبانی می کند.

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

   عبارت )O.C( که در کنار برخی از سرعت های شکل 18 آمده است، بیان کننده چیست؟
   درباره معماری Dual Channel که برای افزایش کارایی سیستم استفاده می شود، تحقیق کنید.

پژوهش

مشخصه عنوان

تعداد
نوعبانک حافظه

 حداکثر ظرفیت حافظه
نوع ماژول حافظه

حداکثر سرعت حافظه
حداقل سرعت حافظه

مشخصاتماژولحافظهراازرویراهنمایبرداصلیبخوانیدوجدولزیرراتکمیلکنید. 3
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)ExpansionCard(کارگاه7تعییننوعکارتتوسعه
روي برخي از بردهای اصلي کارت صدا، شبکه و گرافیک به صورت سرخود وجود دارد. در صورت نیاز به استفاده از 
کارت هاي دیگر مثل کارت TV، کارت شبکه بي سیم و یا کارت های حرفه ای و پیشرفته صدا، شبکه و گرافیک از 

کارت های مجزا )internal( استفاده می شود که به آنها کارت های توسعه مي گویند.
کارتگرافیک

کارت گرافیک تصاویر را برای صفحه نمایش آماده می کند. هر قطعه فیلم و انیمیشن شامل تصاویری است که پشت 
 )Pixel(سر هم نمایش داده می شوند. هر تصویر از نقاط زیادی تشکیل شده است و به هرکدام از این نقاط پیکسل
می گویند. برای نمایش تصاویر، انیمیشن، بازی های رایانه ای و فیلم ها نیاز به پردازش پیکسل ها است که این عملیات 
وقت زیادی از پردازنده اصلی را می گیرد؛ بنابراین طراحان سخت افزار رایانه برای باالبردن کارایی سیستم از یک 
پردازنده دیگر استفاده می کنند که به آن واحد پردازش گرافیکی )Graphic Processing Unit( یا GPU می گویند. 

در سیستم های رایانه ای واحد پردازش گرافیک به یکی از
صورت های زیر است:

)internal card( تعبیه شده در کارت گرافیک مجزا     
)onboard( به صورت یکپارچه با برد اصلی     

)integrated( به صورت مجتمع در پردازنده اصلی     

روی شکاف  گرافیک  کارت  است.  آنها  پردازنده  قدرت  و  حافظه، سرعت  ظرفیت  در  گرافیک  کارت های  تفاوت 
توسعه اي با نام PCI_Eب_ )PCI Express( در برد اصلی نصب می شود. 

برای برد اصلی که دارای کارت گرافیک سرخود است، در صورت نیاز به قدرت پردازش گرافیکی بیشتر، چه 
راه حلی وجود دارد؟

کنجکاوی

شکل 19- کارت گرافیک

ارزشیابی مرحله 3

در اکثر پردازنده های جدید، واحد پردازش گرافیک در کنار هسته های پردازنده مرکزی است و با هم در یک تراشه 
قرار گرفته اند که به آن پردازنده مجتمع می گویند. در هنگام خرید پردازنده این ویژگی به عنوان مزیت پردازنده در

نظر گرفته می شود.

 شرایط عملکردمراحل کار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

تعیینمشخصات
پردازندهوحافظه

اصلی

مکان: کارگاه استاندارد سخت افزار
تجهیزات: رایانه - دفترچه یا پرونده 

راهنما 
زمان:10دقیقه

باالترازحد 
 انتظار

تعیین پردازنده های سازگار با برد اصلی - تعیین 
حداکثر ظرفیت حافظه اصلی سازگار با برد اصلی و 

تعیین ظرفیت موردنیاز - تعیین پشتیبانی از
 Dual Channel  و O.C حافظه ها به وسیله برد اصلی

3

در حد انتظار

 تعیین حداکثر ظرفیت حافظه اصلی سازگار با برد 
2اصلی و تعیین ظرفیت موردنیاز

پایین تر از حد 
1 تعیین نوع ماژول حافظه انتظار
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شکل20- کارت صدا

شکل 21- کارت شبکه

1

2

3

4

کیسهایکارگاهراازنظرداشتنکارتگرافیکمجزابررسیکنید.

درکیسيکهکارميکنیدمحلکارتصدارا 
پیداکنید.

بدون باز کردن کیس کارت صدا را از نظر مجزا یا سرخود 
بودن بررسی کنید.

درکیسيکهکارميکنیدمحلکارتشبکهرا
پیداکنید.

بررسيکنیدکارتشبکهکیسهايکارگاهاز
چهنوعيهستند.

چگونه می توان بدون باز کردن کیس تشخیص داد که در کیس کارت گرافیک مجزا وجود دارد؟

ولتاژ مورد نیاز اجزا و قطعات داخل کیس چگونه تأمین می شود؟ آیا همه آنها از برق 220 ولت شهر به صورت 
مستقیم استفاده می کنند؟

کنجکاوی

کنجکاوی

کارتصدا
برای پخش و ضبط صدا در رایانه از کارت صدا استفاده می شود. این کارت دارای کانکتورهایی برای میکروفن و 
بلندگو و دستگاه های صوتی است. وظیفه کارت صدا آماده سازی صدا براي پخش به وسیله بلندگو، دریافت صدای 
ورودی از میکروفن یا دستگاه های صوتی و آماده کردن آنها برای ذخیره در رایانه است. بیشتر بردهای اصلی جدید 
مجهز به کارت صدا هستند و تنها در صورت نیاز به انجام کارهای حرفه ای الزم است که کارت صدای حرفه ای به 

صورت مجزا در شکاف توسعه نصب شود. کارت صدا در شکاف توسعه PCI نصب می شود.

کارتشبکه
 )LAN Card( برای اتصال به شبکه نیاز به کارت شبکه
است. این کارت دارای دو نوع با سیم و بی سیم است. کارت 
و  کابل  نوع  با  متناسب  کانکتوری  دارای  رایج  شبکه های 
کارت شبکه بی سیم 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 PCI نصب می شود.

کارگاه8انتخابمنبعتغذیه
برای شارژ تلفن همراه یا رایانه قابل حمل از چه وسیله ای استفاده می شود؟ آیا شارژر وسایل مختلف را می توان به 

جای هم استفاده کرد؟ آیا همه وسایل با ولتاژ یکسانی کار می کنند؟

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 قطعه ای نیاز داریم که تمامی  ولتاژهای مورد 
نیاز قطعات مختلف را تولید کند و همچنین از نوسانات برق و آسیب های ناشی از آن جلوگیری کند. این قطعه 

منبع تغذیه نام دارد.
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منبع تغذیه دارای بدنه  فلزی است. در یک سمت بدنه  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 می کند )شکل 23(.

شکل 22 -  منبع تغذیه          مجموعتوانمصرفیتکتکقطعاترامحاسبهکنید.
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 می دهد.
    برایاضافهکردنقطعاتاحتمالیدرآیندهتوانیدرنظربگیریدو

بهمجموعبهدستآمدهاضافهکنید. 
معموالً 20 درصد توان محاسبه شده در مرحله 1 را برای این قطعات در نظر 

می گیرند.

1

2

شکل 23ـ 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 سیستم های کارگاه را محاسبه کنید.

فعالیت کارگاهی

برای اطمینان بیشتر و دقت باالتر می توان از نرم افزارهایی برای محاسبه توان مصرفی قطعات استفاده کرد )شکل24(.  
این نرم افزارها در بیشتر سایت های سازنده منبع تغذیه وجود دارند و با یک جست وجوی ساده  اینترنتی قابل 

دستیابی هستند.

شکل24 - نرم افزار برخط محاسبه توان مصرفی قطعات

با کمک هنرآموز خود یک برنامه برخط محاسبه توان مصرفی قطعات رایانه را در اینترنت جست وجو کنید.    
سپس با استفاده از آن توان مصرفی سیستم فعالیت قبلی را به دست آورید و نتیجه را با توان محاسبه شده در 

فعالیت قبل مقایسه کنید.
    به نظر شما پرمصرف ترین قطعات رایانه کدام اند؟ علت آن چیست؟

پژوهش
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منبع تغذیه با توجه به نیاز اجزای داخلی رایانه ولتاژهای متنوعی تولید می کند. در کابل های خروجی منبع تغذیه، 
هر ولتاژ با یک رنگ خاص شناسایی می شود. در جدول مرحله 3 ولتاژهای تولیدشده به وسیله منبع تغذیه و رنگ 

کابل آن نشان داده شده است. 

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

طراحی شده اند. 

کارگاه9اندازهگیریولتاژهایمنبعتغذیه
1
2

3

درپوشکیسرایانهخاموشرابردارید،منبعتغذیهآنرامشاهدهوبررسیکنید.
کابلهایخروجیمنبعتغذیهرابراساسرنگمشخصکنید.

بامشاهدهکابلهایمنبعتغذیه،جدولزیرراتکمیلکنید.

   کدام قطعات داخلی کیس به منبع تغذیه متصل هستند؟ فعالیت کارگاهی
    این قطعات از کدام کابل رنگی منبع تغذیه استفاده می کنند؟

نامقطعاتیکهسیمبهآنهامتصلاست رنگسیم ولتاژ

زرد +12V
درایونوری-دیسکسخت-برداصلی قرمز +5V

نارنجی +3.3V
مشکی Ground)COM(

برداصلی سبز PS-ON

شکل 25 - کانکتورهای منبع تغذیه

به علت محدود بودن تعداد کانکتورهای SATA، از کابل مبدل Molex به SATA استفاده می شود. کابل  مبدل 
را با کابل SATA مقایسه کنید. چه تفاوتی وجود دارد؟ 

فیلم شماره 10137: اندازه گیری ولتاژ کانکتورهای منبع تغذیه

کنجکاوی

فیلم
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از  تغذیه  منبع  تولیدکنندگان  از  برخی 
خروجی  کابل های  برای  رنگ  استاندارد 
خود استفاده نمی کنند و همه کابل ها را 

شکل26 - منبع تغذیهتک رنگ تولید می کنند )شکل 26(.

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

آنچه آموختیم:
.1
.2
.3

کنجکاوی

برداشت

کاربرد نامکانکتور

Molex

SATA

Berg
MainPower

Connector4+4
Connector2+6

 شرایط عملکردمراحل کار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

انتخابکارتهای
توسعهومنبع

تغذیه

مکان: کارگاه استاندارد 
سخت افزار

تجهیزات: رایانه - دفترچه یا 
پرونده راهنما - ولت متر- تستر

زمان:20 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب کارت توسعه - انتخاب منبع تغذیه - بررسی 
3سالم بودن منبع تغذیه

در حد انتظار
تعیین کانکتورهای تغذیه - انتخاب منبع تغذیه بدون 

2پیش بینی ارتقا - تعیین کارت های سرخود و مجزا

پایین تر از حد 
انتظار

تعیین نوع کارت های توسعه از نظر عملکرد - تعیین 
1کانکتورهای تغذیه

ارزشیابی مرحله 4

کارگاه10تعیینمشخصاترایانهبهکمکنرمافزار
برای مشاهده مشخصات سخت افزاری هر رایانه، نرم افزارهای زیادی وجود دارند که یکی از معروف ترین آنها نرم افزار  
کم حجم CPU-Z است. این نرم افزار مشخصات قطعات اصلی رایانه را نشان می دهد. نصب این نرم افزار بسیار ساده 
است و به راحتی روی ویندوزهای مختلف اجرا می شود. این نرم افزار مشخصات پردازنده، برد اصلی، ماژول های 

حافظه و کارت گرافیکی را نمایش می دهد.
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1نرمافزارCPU-Zرانصبکرده،آنرااجراکنید.
2

3

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

در یکی از سیستم های کارگاه هنرستان برنامه CPU-Z را اجرا کرده، جدول زیر را براساس سربرگ CPU تکمیل 
کنید.

ستون »  مقدار« جدول زیر را براساس شکل  28 تکمیل کنید.

مقدار شرح مشخصات

Package
Processor

Speci�cation

Level3 Cache

مقدار شرح مشخصات
نوع ماژول حافظه Type

Generalظرفیت Size

سرعت کاری NBFrequency

4

5

سربرگMainboardرابازکنیدومشخصاتآنرابخوانید.

سربرگMemoryرابازکنیدومشخصاتحافظهاصلیسیستمرابخوانید)شکل28(.
در سربرگ Mainboard مشخصات برد  اصلی دیده می شود.

CPU-Z نرم افزار CPU شکل 27 - سربرگ

در سربرگ Graphics مشخصات کارت گرافیک فعال دیده می شود.
سربرگGraphicsرابازکنید)شکل29(.6

علت وجود بخش Display Device Selection در این سربرگ چیست؟ کنجکاوی

     سربرگهایمختلفایننرمافزاررامرورکنید.
این نرم افزار دارای سربرگ هایی است که هر کدام مشخصات 

یکی از قسمت های سخت افزاری رایانه را نمایش می دهد.
     سربرگCPUرابازکنیدومشخصاتCPUرایانه

خودرابارایانهدیگریدرکارگاهمقایسهکنید.
می شود  دیده  پردازنده  مشخصات   CPU سربرگ  در 

)شکل 27(.
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CPU-Z نرم افزار Graphics شکل 29 - سربرگ

در یکی از سیستم های کارگاه هنرستان برنامه CPU-Z را اجرا کرده، جدول زیر را براساس سربرگ Graphics فعالیت کارگاهی
تکمیل کنید.

مقدار شرح مشخصات

DisplayDeviceSelection

Name
GPU

BoardManuf.
سرعت کاری هسته Core Clocks

Size Memory

مراحل کار
 شرایط عملکرد

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

 ممکن
استاندارد 

نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

تعیینمشخصات
رایانهبهکمک

نرمافزار

مکان: کارگاه استاندارد 
سخت افزار

تجهیزات: رایانه - دفترچه 
یا پرونده راهنما - نرم افزار 

شناسایی قطعات
زمان:10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین مشخصات عمومی پردازنده، حافظه اصلی و 
کارت گرافیک، تعداد هسته ها و سطوح حافظه نهان  

پردازنده
3

تعیین مشخصات عمومی پردازنده، حافظه اصلي و در حد انتظار
2کارت گرافیک

پایین تر از حد 
1اجرای نرم افزارانتظار

ارزشیابی مرحله 5

CPU-Z نرم افزار  Memory شکل 28 - سربرگ
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خرید رایانه های رومیزی
شما اکنون به درجه ای از دانش و مهارت رسیده اید که به نزدیکانتان در مورد خرید رایانه مشاوره بدهید. اگر 
دانشجوی رشته پویانمایی برای خرید رایانه از شما کمک بگیرد، چه رایانه ای را به او پیشنهاد می دهید؟ در این 

بخش قصد داریم شما را با نکاتی در این زمینه آشنا کنیم. 

در این کارگاه قصد داریم پروژه پیشنهاد قطعات برای خرید رایانه را انجام دهیم. در هر مرحله سطر مربوطه را در 
فرم پروژه که در انتهای کارگاه آمده است تکمیل کنید و در پایان این فرم را به هنرآموز خود تحویل دهید.

در انتخاب قطعات، مهم ترین قطعه پردازنده است. پردازنده های مشابه با نام های تجاری متفاوت نسبت به یکدیگر 
امتیازاتی دارند، که در هنگام انتخاب باید مورد توجه قرار گیرد. برای انتخاب پردازنده مناسب معیارهای متعددی 

وجود دارد که عبارت اند از: 
    سالساخت: پردازنده هایی با تکنولوژی ساخت جدید معموالً قدرت پردازشی قوی تر و مصرف انرژی کمتری 

خرید رایانه بر اساس عواملی مانند نیازمندی ها، قیمت، پشتیبانی پس از خرید، سلیقه شخصی، امکانات بازار، نام 
تجاری )Brand( و ... صورت می گیرد. می توانید با طرح چند سؤال از میزان بودجه، کاربرد موردنیاز و ویژگی های 
فرد متقاضی اطالعاتی کسب کنید. رایانه ها برای تأمین اهداف مختلفی مانند بازی، کارهای اداری و برنامه نویسی، 

کارهای گرافیکی و طراحی های صنعتی، وب گردی و چندرسانه ای و ... خریداری می شوند. 
بهتر است بررسی بدون تأکید بر نام تجاری خاصی انجام شود و برای انتخاب، جست وجو را از نام های تجاری  معروف 
و با در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر شروع کنید. در بازار برای معرفی مشخصات سخت افزاری رایانه از اصطالحی با 
عنوان »کانفیگ سیستم« )پیکربندی رایانه)System Configuration(( استفاده می شود. این مشخصات در قالب 

زیر نمایش داده می شوند.
»حافظه پردازنده گرافیکی / ظرفیت دیسک سخت / ظرفیت حافظه رم/ سری پردازنده«.

هنگام انتخاب و خرید رایانه رومیزی چه مالک هایی باید مورد توجه قرار گیرد؟ در گروه در این رابطه بحث فعالیت گروهی
کرده، جدول زیر را تکمیل کنید.

دلیل قابلیتهایرایانهپیشنهادی مالکموردتوجه

شغل)حسابدار، گرافیست، مهندس برق...(
سلیقه

محل استفاده

مشخصات  است.   i5/4/500/2 موردنظر  سیستم  کانفیگ  که  می کند  ابراز  رایانه  یک  معرفی  هنگام  فروشنده 
سخت افزاری این رایانه چیست؟

کنجکاوی

کارگاه11انتخابخریدقطعاترایانه

1پردازندهمناسبراانتخابکنید.
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نسبت به پردازنده های قدیمی  دارند و با نرم افزارهای جدید سازگارتر هستند؛ بنابراین اولین انتخاب ما باید جدیدترین 
پردازنده های تولیدی با توجه به میزان بودجه باشد. 

   تعدادهسته: هرچه تعداد هسته های پردازنده بیشتر باشد، رایانه در اجرای برخی از نرم افزارها عملکرد بهتری 
خواهد داشت. برخی از پردازنده ها از تکنولوژی استفاده می کنند که تعداد هسته های پردازنده را به صورت مجازی دو 
برابر می کند. با استفاده از این تکنولوژی برای پردازنده ای که با دو هسته  طراحی و ساخته شده است، سیستم   عامل 

به صورت مجازی دو هسته دیگر نیز شناسایی می کند و در هنگام کار به صورت چهارهسته ای عمل می کند. 
    فرکانسکاریهسته: پردازنده با فرکانس کاری بیشتر، عملکرد بهتری دارد. 

   حافظهنهان: حافظه نهان در پردازنده ها در سه سطح L1 , L2 , L3 وجود دارد که هر سطح نسبت به سطح 
باالتر خود دارای سرعت بیشتری است. با افزایش میزان حافظه نهان در سطوح مختلف، کارایی پردازنده و قیمت 

پردازنده بیشتر می شود. 
    دمایتولیدیومصرفانرژی: پردازنده  از پرمصرف ترین قطعات رایانه است و بیشترین گرما را تولید می کند. 
خرید پردازنده های پرمصرف می تواند عالوه بر هزینه های تحمیلی بر کاربر، با مصرف انرژی و تولید گرمای بیشتر 

ضربات جبران ناپذیری را در بلندمدت به محیط زیست وارد  کند. 

مانند   ورودی/خروجی  درگاه های  از  انواعی  از  اصلی  برد  هر  اصلی:  برد درگاههای نوع و تعداد    
USB - SATA - eSATA - 1394 - HDMI - U.2 - M.2 پشتیبانی می کند. با توجه به نیاز خود بردی را انتخاب کنید 

که درگاه های مورد نیاز برای کار شما را داشته باشد. 
تعدادونوعشکافهایتوسعه: معموالً برد اصلی دارای شکاف های توسعه از نوع PCI و PCI Express و ... 
برای قرار دادن انواع کارت های توسعه است. اما امروزه بیشتر این کارت ها به صورت سرخود )Onboard( و یا خارجی 

)External( مورد استفاده قرار می گیرند. 
   امکاناتسرخودبرداصلی: داشتن امکاناتی مانند کارت شبکه، کارت شبکه بی سیم، کارت صدا، بلوتوث و 

پشتیبانی از فن های مختلف برای بهبود فرایند خنک کنندگی سیستم در انتخاب برد اصلی به ما کمک می کند. 

مشخصات دو پردازنده موجود در بازار را در جدول زیر بنویسید و با هم مقایسه کنید.فعالیت گروهی

دمایتولیدیو
مصرفانرژی

حافظهنهان
فرکانسهسته تعدادهسته سالساخت پردازنده

L3 L2 L1

2برداصلیسازگارباپردازندهراانتخابکنید.
برای انتخاب برد اصلی مناسب باید به این نکته توجه داشته باشید که برد اصلی باید از پردازنده انتخابی در مرحله 
انتخاب برد اصلی هم سال ساخت خیلی مهم است. امکانات و  انتخاب پردازنده، در  قبل پشتیبانی کند. مانند 
توانایی ها برد اصلی به مجموعه تراشه اصلی آن بستگی دارد. هرچه این مجموعه تراشه قوی تر و جدیدتر باشد، برد 
اصلی از امکانات بیشتری برخوردار است و از جدیدترین سیستم  عامل ها پشتیبانی می کند. مجموعه تراشه اصلی 
تعیین می کند که برد اصلی از کدام پردازنده ها و حافظه های اصلی پشتیبانی می کند. سایر معیارهای انتخاب برد 

اصلی عبارت اند از:
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مشخصات دو برد اصلی موجود در بازار را در جدول زیر بنویسید و با هم مقایسه کنید.فعالیت گروهی

ضمانت
امکانات
سرخود

تعدادونوع
شکافهایتوسعه

تعدادونوع
درگاهها

پردازندههای
قابلپشتیبانی

نوعحافظهو
حداکثرظرفیت سالساخت برداصلی

داشتنضمانتمعتبر: یکی از مواردی که می تواند در انتخاب ما تأثیرگذار باشد، ضمانت )guaranty( برد اصلی 
است. برد اصلی که انتخاب می کنید باید دارای ضمانت معتبر و با سابقه خوب باشد. اعتبار شرکت های ضمانت کننده 

را می توان به وسیله پرس و جو از اهل فن فهمید.

 در انتخاب و خرید حافظه اصلی باید به نکات زیر توجه کرد: 
    حافظه اصلی باید حتماً با برد اصلی از نظر نوع، فرکانس گذرگاه و حداکثر ظرفیت قابل پشتیبانی سازگار باشد. 
    ظرفیت حافظه: هر چه میزان ظرفیت حافظه اصلی بیشتر باشد، برای عملکرد سیستم و اجرای نرم افزارها بهتر 
خواهد بود. برای اجرای سیستم  عامل معموالً 4 گیگابایت حافظه کافی است اما در صورتی که از نرم افزارهای 

گرافیکی و یا بازی های رایانه ای استفاده می کنید باید از حافظه اصلی با ظرفیت باالتر استفاده کنید.
     داشتن ضمانت نامه معتبر: مانند برد اصلی، حافظه اصلی نیز باید داری ضمانت نامه معتبر باشد. بیشتر مدل های 
مرغوب حافظه اصلی دارای ضمانت مادام العمر )warranty( هستند. ماژول حافظه ای خریداری کنید که دارای 

ضمانت نامه مادام العمر معتبر باشد.

امروزه بیشتر پردازنده ها دارای پردازنده گرافیکی به صورت مجتمع هستند و کارهای عمومی مانند وب گردی، 
نرم افزارهای اداری، تماشای فیلم و کارهای سبک گرافیکی را می توان به کمک تراشه گرافیکی که داخل پردازنده 
وجود دارد، انجام داد و نیازی به خرید کارت گرافیک نیست. خرید کارت گرافیک در صورتی پیشنهاد می شود که 
کاربر قصد انجام کارهای گرافیکی متوسط و سنگین، بازی های رایانه ای، مدل سازی سه بعدی، میکس و مونتاژ فیلم 
و کاربردهای مشابه را داشته باشد. اگر قصد خرید کارت گرافیکی برای سیستم هایی با کاربری باال دارید، باید به 

نکات زیر توجه کنید: 
پردازندهگرافیکی)GPU(: قدرت پردازش گرافیکی کارت گرافیک به این پردازنده بستگی دارد. 

حافظهاختصاصیکارتگرافیک: هر کارت گرافیک برای محاسبات گرافیکی نیاز به حافظه دارد و برای حافظه 
موردنیاز خود از حافظه موجود روی کارت گرافیک )حافظه اختصاصی( و حافظه اصلی سیستم استفاده می کند. 
هرچه سرعت حافظه اختصاصی کارت گرافیک و ظرفیت آن بیشتر باشد اجرای نرم افزارهای گرافیکی روان تر است. 
پس در هنگام انتخاب ابتدا باید نسل و سرعت حافظه اختصاصی کارت گرافیک و سپس ظرفیت آن را در نظر گرفت. 
برای نمونه کارت گرافیکی که دارای 2 گیگابایت حافظه DDR5 با فرکانس 6000 مگاهرتز )6 گیگاهرتز( است از 

کارت گرافیک با 2 گیگابایت حافظه DDR3 با فرکانس 1200 مگاهرتز سریع تر است. 
انرژیمصرفی: کارت گرافیک نیز مانند پردازنده از پرمصرف ترین قطعات سیستم است و در صورتی که نیاز به 

ماژولحافظهسازگاربابرداصلیراانتخابکنید.

کارتگرافیکمناسبراانتخابکنید.

3

4
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قدرت پردازش گرافیکی باالیی ندارید، خرید یک کارت گرافیکی قدرتمند و پرمصرف فقط باعث هدر رفتن انرژی 
و افزایش هزینه می شود.

عمومی ترین حافظه جانبی دیسک سخت است. دیسک سخت در ظرفیت های مختلف از 500 گیگابایت تا 10 
ترابایت در بازار موجود است. البته دیسک سخت تنها حافظه جانبی موجود نیست و چند سالی است که حافظه های 
SSD نیز به بازار عرضه شده اند. سرعت انتقال اطالعات حافظه های SSD نسبت به دیسک سخت گاهی تا 10 
برابر نیز می رسد. حافظه های SSD نیز مانند دیسک سخت از درگاه SATA برای انتقال اطالعات استفاده می کنند 
و دارای سرعت و قیمت بیشتری نسبت به دیسک سخت هستند. برای مثال یک حافظه SSD با ظرفیت 500 

در جدول زیر مشخصات دو کارت گرافیک آمده است. برای یک گرافیست و یک هنرجوی شبکه و نرم افزار فعالیت کارگاهی
رایانه ای کدام را پیشنهاد می کنید. 

تصویر

GTX 1060  OC  1.5GHZ   6GB  GDDR5 GT 730   902MHZ   1GB GDDR5 مشخصات کارت گرافیک

پیشنهاد شما

5حافظههایجانبیمناسبراانتخابکنید.

گیگابایت حدود 4 برابر گران تر از یک دیسک  سخت با 
همان ظرفیت است. عالوه بر حافظه های SSD با درگاه 
که  هستند   SSD حافظه های  از  دیگری  انواع   SATA
 M.2 و U.2 از درگاه های جدیدتر انتقال اطالعات  برای 
استفاده می کنند و بیشتر مدل های جدید برد اصلی از این 
درگاه ها پشتیبانی می کنند. به جز سرعت باالتر، فضای 
اشغال شده، مصرف انرژی، وزن و گرمای تولیدی کمتر، 
SSDSATA باکانکتور M.2از مزایای حافظه های SSD نسبت به دیسک سخت است.

 DVD Writer در انواع داخلی و خارجی تولید می شود که نوع داخلی آنها داخل کیس نصب شده، با استفاده از 
درگاه SATA به برد اصلی متصل می شود؛ اما نوع خارجی در بیرون کیس قرار گرفته، با استفاده از درگاه USB به

DVDWriter6مناسبراانتخابکنید.
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8کیسمناسبراانتخابکنید.

توان منبع تغذیه بهترین راه  برای تشخیص توان مصرفی رایانه و انتخاب توان تولیدی منبع تغذیه است. استاندارد 
Plus 80 در منبع تغذیه نشان دهنده راندمان باالی 80 درصد منبع تغذیه است. دقت کنید که منبع تغذیه دارای 

نشان Plus 80 باشد تا انرژی کمتری هدر شود. 

معیارهای انتخاب کیس عبارت است از: 
اندازه: کیس باید از نظر اندازه فضای کافی برای نصب برد اصلی، کارت گرافیکی و دیگر قطعات داشته باشد و 

نیز فضای داخلی آن به اندازه ای باشد که عمل تهویه هوا به خوبی انجام شود.
جنسبدنه: جنس بدنه بهتر است از ورقه های فوالدی با ضخامت مناسب باشد تا از قطعات در برابر آسیب های 

احتمالی به خوبی محافظت کند.
نوع رنگ عایق بدنه که تا حد زیادی می تواند از اتصالی ها و انتقال الکتریسیته ساکن جلوگیری کند.

دکمه ها،  چیدمان های  عمل  در  است.  سلیقه ای  کاماًل  کیس  ظاهری  و شکل  مدل  و  رنگ  نظرظاهری:  از
درگاه های روی کیس و ... هیچ تفاوتی در کارکرد دستگاه ندارد و برتری خاصی ایجاد نمی کند.

7منبعتغذیهمناسبراباتوجهبهتوانقطعاترایانهوارتقایسیستمدرآیندهانتخابکنید.
پس از انتخاب تمام قطعات رایانه، منبع تغذیه را انتخاب کنید. توان منبع تغذیه، براساس حداکثر توان مصرفی تمام 
قطعات به اضافه 20 درصد برای اضافه کردن و ارتقای قطعات در آینده تعیین می شود. استفاده از تارنماهای محاسبه 

9صفحهنمایشمناسبراانتخابکنید.
 صفحه نمایش LCD دارای دو نوع مات و براق است که نوع مات برای فاصله نزدیک و استفاده طوالنی مدت مثل 
کارهای تایپ، برنامه نویسی و طراحی های صنعتی مناسب است. نوع براق برای کارهای چندرسانه ای، تماشای فیلم 

و بازی مناسب است. با در نظر گرفتن کارکرد سیستم یکی از این دو مدل را انتخاب کنید.
در انتخاب ابعاد صفحه نمایش با مدل ها و اندازه های بسیار متنوعی روبه رو هستید. در جدول زیر با توجه به کاربرد، 

اندازه پیشنهادی صفحه نمایش آمده  است.

اندازهپیشنهادی کاربرد

کوچک تر از 20 اینچ کاربردهای اداری و اینترنت

تا 24 اینچ با کیفیت فول اچ دی تماشای فیلم و بازی های رایانه ای

بیش از 24 اینچ نرم افزارهای گرافیکی، تدوین و میکس فیلم، نقشه کشی و مدل سازی سه بعدی و ...

بزرگ تر از 30 اینچ کاربری های حرفه ای

رایانه و یا لپ تاپ متصل می شود. از نظر کارایی و دوام نوع داخلی عمر مفید بیشتری دارند و ارزان تر هستند. نسل 
جدید دیسک های نوری Bluray نام دارند که ظرفیت ذخیره سازی آنها تا ده برابر DVD ها بوده، سرعت انتقال 
این  از دیسک گردان های Bluray استفاده کرد.  نیاز می توان  باالتر و قیمت بیشتری دارند. در صورت  اطالعات 

دیسک گردان ها عالوه بر دیسک های Bluray می توانند دیسک های DVD و CD را نیز بخوانند و رایت کنند.
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جدول زیر را با توجه به ویژگی هایی تکمیل کنید که در زمان خرید باید مورد توجه قرار گیرد. برداشت

معیارهایانتخاب نامقطعه
 پردازنده
برد  اصلی

ماژول حافظه

کارت گرافیک

حافظه جانبی

 DVD Writer 

منبع تغذیه

کیس

صفحه نمایش

ماوس

صفحه کلید

10ماوسوصفحهکلیدمناسبراانتخابکنید.
انتخاب ماوس باید متناسب با اندازه دست کاربر باشد. کاربرانی که دستان بزرگی دارند در هنگام کار با ماوس های 
کوچک و فانتزی دچار مشکل شده، در بلندمدت ممکن است به مچ دست آنها آسیب وارد شود، عکس این مطلب 

نیز صحیح است. ماوس باید دارای انحنای مناسب بوده، کاماًل کف دست را پر کند. 
برای انتخاب صفحه کلید با توجه به نوع کاربری عمل کنید. برای مثال اگر برنامه نویس و یا تایپیست هستید، بهتر 
است صفحه کلیدهایی را انتخاب کنید که از نظر ارگونومی مناسب باشد یا اگر کارهای محاسباتی و حسابداری انجام 

می دهید صفحه کلید دارای بخش ماشین حساب باشد. 

مراحل کار
 شرایط عملکرد

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

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

انتخابقطعاتبرای

مونتاژ

مکان: کارگاه استاندارد سخت افزار
تجهیزات: فهرست قطعات شامل 

مشخصات و قیمت قطعه
زمان:  10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب قطعات براساس نیاز، قیمت و توجه به 
3سازگاری قطعات 

2انتخاب قطعات براساس نیاز و قیمتدر حد انتظار

پایین تر از 
1انتخاب قطعات براساس قیمتحد انتظار

معیارشایستگیانجامکار:
 کسب حداقل نمره 2 از مرحله انتخاب قطعات برای مونتاژ

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی ، ایمنی، بهداشت ، توجهات زیست محیطی و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

ارزشیابی  مرحله 6
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نامونامخانوادگی:
مشخصات
اعضایگروه

نامونامخانوادگی:

نامونامخانوادگی:

نامونامخانوادگی:
مشخصات
خریدار

میزانبودجه:
کاربرد)نرمافزارهایمورداستفاده(:

پیشنهادشما نامقطعه
پردازنده

برد اصلی

حافظه اصلی

دیسک سخت

DVD Writer

کارت گرافیک

صفحه نمایش

منبع تغذیه

کیس

صفحه کلید

 ماوس
نکات تکمیلی

به یکی از دوستان خود که قصد خرید رایانه دارد، با توجه به میزان بودجه و کاربری مورد نیاز او قطعات مناسب 
را پیشنهاد کرده، فرم زیر را تکمیل کنید.

پروژه
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شرحکار:
1ـانتخابکیس

2ـاستفادهازراهنمایبرداصلي
3ـتعیینمشخصاتپردازندهوحافظهاصلی

4ـانتخابکارتهایتوسعهومنبعتغذیه
5ـتعیینمشخصاتقطعاترایانهبهکمکنرمافزار

6ـانتخابقطعاتبرایمونتاژ

جدولارزشیابیپایانی

استانداردعملکرد:
اجزای یک سیستم رایانه و محل قرارگیري آنها روی برد اصلی یا درگاهی را که استفاده می کنند، تعیین کند و با استفاده از دفترچه یا پرونده راهنما و نرم افزارهای 

شناسایی قطعات، مدل و مشخصات سیستم را تشریح  و قطعات یک رایانه را برای خرید انتخاب کند.

شاخصهایمرحلهکار شمارهمرحلهکار

انتخاب کیس مناسب با توجه به اجزای رایانه ـ تعیین تعداد فن های الزم برای خنک کردن سیستم 1
انتخاب برد اصلي رایانه مطابق نیاز - شناسایی اجزای برد اصلی شامل سوکت پردازنده، انواع شکاف های توسعه، گذرگاه ها، مجموعه تراشه ها و جامپرهای برد 

اصلی و تعیین کاربرد آنها  2

تعیین پردازنده های سازگار با برد اصلی ـ تعیین حداکثر ظرفیت حافظه اصلی سازگار با برد اصلی و تعیین نوع و ظرفیت مورد نیاز 3
 تعیین کارت های سرخود برد اصلی و کارت های مجزای مورد نیاز - انتخاب منبع تغذیه با پیش بینی ارتقای سیستم در آینده - تعیین کانکتورهای تغذیه

قطعات ـ اندازه گیري ولتاژ خروجي کانکتورهاي منبع تغذیه با استفاده از ولت متر 4

تعیین مشخصات پردازنده، حافظه اصلي و کارت گرافیک  به کمک نرم افزار- تعیین تعداد هسته ها و سطوح حافظه نهان پردازنده به کمک نرم افزار 5

انتخاب برد اصلی، پردازنده، حافظة اصلی، کارت های توسعه، حافظه جانبی، DVD Writer و دستگاه های ورودی/خروجی بر اساس کاربرد، میزان بودجه، 
سلیقه و محل استفاده 6

شرایطانجامکاروابزاروتجهیزات:

معیارشایستگی:

مکان: کارگاه سخت افزار مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات:رایانه - دفترچه یا پرونده راهنما - نرم افزار شناسایی قطعات- ولت متر یا تستر

زمان: 50 دقیقه )انتخاب کیس 5 دقیقه - استفاده از راهنمای برد اصلی 5 دقیقه - تعیین مشخصات پردازنده و حافظة  اصلی10 دقیقه - انتخاب کارت های 
توسعه و منبع تغذیه 20 دقیقه - تعیین مشخصات قطعات رایانه به کمک نرم افزار10 دقیقه - انتخاب قطعات برای مونتاژ 10 دقیقه(

نمرههنرجو حداقلنمرهقبولیاز3 مرحلهکار ردیف

1 انتخاب کیس 1
2 2 استفاده از راهنمای برد اصلي
2 تعیین مشخصات پردازنده و حافظه اصلی 3
1 انتخاب کارت های توسعه و منبع تغذیه 4

2 تعیین مشخصات قطعات رایانه به کمک نرم افزار 5

1 انتخاب قطعات برای مونتاژ 6

2

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطیونگرش:
درستکاری و کسب حالل ـ زبان فنی

رعایت ارگونومیـ  کنترل حفاظتی الکتریکی و الکترونیکی تجهیزات
صرفه جویی در انرژی مصرفی با انتخاب صحیح منبع تغذیه
دقت در تعیین مشخصات قطعات و استفاده صحیح از ابزار

* میانگیننمرات:

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

شاخصها:
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واحد یادگیری 8  

شایستگی مونتاژ قطعات رایانه 

آیاتابهحالپیبردهاید؟

    چرا باید زیر سینک های حرارتی از خمیر سیلیکون استفاده کرد؟

    در صورت نصب بیش از یک ماژول حافظه، باید از کدام بانک های حافظه استفاده شود؟

    در صورت عدم نصب پایه های نگهدارنده برد اصلی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

    چرا برای نصب قطعات بهتر است  از دستکش استفاده کنیم؟

 هدف از این واحد شایستگی، مونتاژ قطعات یک رایانه است.

استاندارد عملکرد
 با استفاده از راهنمای برد اصلی، اجزای سخت افزاری رایانه را مونتاژ کند و پس از اطمینان از صحت نصب قطعات، 

تنظیمات BIOS را انجام دهد.
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کارگاه1آمادهسازیابزاروقطعاترایانه

ابزارهایموردنیازبرایمونتاژرایانهرومیزیراآمادهکنید.1

توضیحات عکس نامابزار

برای بازکردن و یا بستن پیچ استفاده می شود. اکثر پیچ های 
استفاده شده در رایانه چهارسو هستند.

 پیچ گشتی
چهارسو

این ابزار برای جداکردن درپوش محافظ شکاف توسعه از 
کیس استفاده می شود.

دم باریک

با استفاده از این ابزار، پایه های نگهدارندة برد اصلی به بدنه 
کیس بسته می شود.

آچار بکس

برای جلوگیری از آسیب ناشی از انتقال الکتریسیته ساکن 
شخص مونتاژکار به قطعات الکترونیکی، حتماً از این وسیله 

استفاده کنید.

 دستکش
 و دستبند

 ضدالکتریسیته
ساکن

نصب و راه اندازی رایانه رومیزی
سیستم مجموعة منظمی از اجزای به هم پیوسته است که برای رسیدن به یک هدف با یکدیگر در ارتباط هستند. 
رایانه به عنوان یک سیستم دارای اجزایی مانند پردازنده، حافظه، صفحه نمایش و ... است. بنابراین پس از انتخاب 
و خرید قطعات رایانه باید آنها را مونتاژ کنیم تا ارتباط بین اجزای آن برقرار شود. در هنگام مونتاژ قطعات، باید به 
نکات ایمنی و ترتیب مراحل مونتاژ دقت کنیم تا سالم بودن قطعات، پیش از مونتاژ بررسی شده، در صورت معیوب 

بودن تعویض شود. 
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کارگاه2نصبپردازنده

نصبپردازندهروبرداصلی

پردازندهوبرداصلیرابادقتازجعبهخارجکنید.1
درون جعبه پردازنده، سیستم خنک کننده استاندارد پردازنده وجود دارد. سیستم خنک کننده شامل یک فن و یک 
سینک حرارتی است. در زیر سینک حرارتی مقداری خمیر سیلیکون وجود دارد که باید مواظب باشید، پاک نشود.

لزوم استفاده از خمیر سیلیکون زیر سینک های حرارتی چیست؟ کنجکاوی

روی سوکت LGA برد اصلی یک قطعه پالستیک محافظ 
پایه های  از  محافظت  برای  پالستیک  این  دارد.  وجود 
سوکت پردازنده است و نباید آن را با دست از جای خود 

خارج کرد. 

LGA شکل 31 - سوکت

اهرم2 ابتدا اصلی برد روی پردازنده نصب برای   
تا دهید فشار بیرون و پایین بهسمت را سوکت
نگهدارندهسوکتآزادشود.سپسآنرابهطرف
باالحرکتدهیدتاقسمتقابنگهدارندهپردازنده

قطعاترایانهرابرایمونتاژآمادهکنید.2
قطعاتموردنیاز:

   کیس                                                                                منبع تغذیه
    برد اصلی                                                                            پردازنده

    سیستم خنک کننده پردازنده                                                  حافظه اصلی
    کارت گرافیک )در صورت نیاز(                                                دیسک  سخت

SATA درایو نوری                                                                         کابل های داده    

شکل 30 - قطعات موردنیاز مونتاژ
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بهسمتباالحرکتکندوسوکتپردازندهدیده
شود)شکل32(.

شکل 32 - آزاد کردن نگهدارندة سوکت

شکل 33 - سوکت پردازندهشکل  34- نشانه  روی پردازنده و سوکت

شکل 35 - مراحل قراردادن پردازنده در سوکت

3

4

5

6

از که کنید بررسی را برد پردازندهروی سوکت
نظروجودگردوخاکوشیءخارجیکاماًلتمیزباشد.

تمامیپایههاییراکهپردازندهرویآنهاقرارمیگیرد،ازنظرظاهریبررسیکنیدتاهمهدریک
راستاویکجهتباشندوکجیوانحرافوشکستگیدرآنهادیدهنشود)شکل33(.

پردازندهرادرجهتصحیحداخلسوکتقرارداده،توجهکنیدکهفرورفتگیهایلبهآندرجای
خودشقرارگیرد.

اهرمسوکتراپایینآورده،درجایخودقراردهیدتاقابمحافظ،پردازندهرادرجایخودش
محکمنگهدارد)شکل35(.

هر پردازنده نشانه ای در یکی از گوشه ها و یا فرورفتگی در لبه های خود دارد. روی سوکت پردازنده برد اصلی نیز 
نشانه یا برجستگی هایی وجود دارد. جهت صحیح نصب پردازنده بر اساس این نشانه ها و برجستگی ها مشخص 
می شود. با مشاهده دقیق پردازنده و سوکت آن، جهت صحیح قراردادن پردازنده روی سوکت برد اصلی تعیین 

می شود )شکل 34(.

دقت کنید پالستیک محافظ از جای خود خارج شود.

کارگاه3نصبسیستمخنککنندهپردازنده
قدرت سیستم خنک کننده پردازنده باید متناسب با گرمای تولیدشده به وسیلة پردازنده باشد. سیستم خنک کنندة 
استاندارد که همراه با پردازنده عرضه می شود، برای انتقال حرارت پردازنده کافی است. اگر دمای پردازنده از حد 
به صورت خودکار خاموش  پردازنده و دیگر قطعات  از آسیب دیدن  برای جلوگیری  بیشتر شود، سیستم  مجاز 

می شود. 
سیستم خنک کننده از یک فن و سینک حرارتي تشکیل شده، داراي کانکتوري براي تغذیه فن است و با چهار 
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فیلم را مشاهده کنید و مراحل نصب را انجام دهید.

سیستم خنک کننده چهار پایه فشاری دارد که جهت بسته شدن، روی آنها 
مشخص است )شکل 37 - الف(. دقت کنید جهت پایه ها مطابق شکل باشد. 

اطمینان حاصل کنید که پایه ها مانند شکل در جای خود قرار گرفته باشند. 

شکل 36 - سیستم خنک کنندة پردازنده 

شکل 37 - نصب سیستم خنک کننده

فیلم شماره 10138: نصب پردازنده و سیستم خنک کننده فیلم

1

3

2

پایههایسیستمخنککنندهرارویسوراخهایتعبیهشدهروی
برداصلیتنظیمکنید.

برایبررسیصحتنصبپایههایسیستمخنککننده،پشتبرد
اصلیرامشاهدهکنید)شکل38(.

.باکمیفشارهرچهارپایهراجابیندازیدتاسیستمخنککننده
رویبرداصلیمحکمشود)شکل37-ب(.

)ترتیب جا انداختن چهار پایه را در فیلم 10138 مشاهده کنید.(

پایه روي برد اصلي نصب مي شود )شکل 36(. براي انتقال بهتر 
سیلیکون  خمیر  از  خنک کننده  سیستم  به  پردازنده  حرارت 

استفاده مي شود.

4

5

ازرویراهنمایبرداصلیمحلسوکتفنسیستمخنککننده
راپیداکنید.

فن سیستم خنک کننده نیاز به تغذیه الکتریکی دارد. روی نقشه برد اصلی 
این سوکت به اسم CPU-FAN دیده می شود.

جهتصحیحکانکتوروسوکتفنراباتوجهبهشکلظاهریکانکتورتعیینکنیدوکانکتورتغذیه
رادرجهتمناسبرویبرداصلیقراردهید)شکل39(.

شکل 38 - پایه های سیستم خنک کننده در پشت برد اصلیشکل 39 - سوکت فن سیستم خنک کننده

    در صورت خرابی سیستم خنک کننده پردازنده، چه اتفاقی می افتد؟ 
    اگر سیستم خنک کننده دارای خمیر سیلیکون نباشد، چه مشکلی پیش می آید؟

کنجکاوی

ب

الف
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کارگاه4نصبماژولحافظه
1

2

3

درکناربانکهایحافظهرویبرداصلی،دوگیرهبراینگهداریماژولحافظهوجوددارد،آنهارابا
فشاردادنبهطرفینبازکنید)شکل40-الف(.

ماژولحافظهرادرشکافبانکحافظه 
قراردهید)شکل40-ب(.

بااندکیفشاررویماژولحافظهآنرادر
جایخودنصبکنید.

شکل 40 - مراحل نصب ماژول حافظه

الف ب

دقت کنید که زائده بانک حافظه مطابق با شکاف روی ماژول حافظه باشد.

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

ایمنی

ایمنی

فیلم شماره 10139: نصب ماژول حافظه  فیلم

فیلم شماره 10139 را مشاهده کرده، کنجکاوی زیر را انجام دهید.

    آیا بانک های حافظه برد اصلی با هم تفاوت دارند؟ 
    در صورت نصب بیش از یک ماژول حافظه، از کدام بانک های حافظه باید استفاده شود؟

    در صورت نصب دو ماژول حافظه متفاوت از نظر سرعت، پردازنده با چه سرعتی با ماژول های حافظه کار می کند؟
    در صورت نصب چند ماژول حافظه، ظرفیت حافظه اصلی سیستم چگونه محاسبه می شود؟

کنجکاوی

آنچه آموختم:
 .1

  .2
 .3

برداشت

کارگاه5نصببرداصلی

1

2

باتوجهبهظاهربرداصلیوکیس،محلپایههاینگهدارنده   
)spacer(رارویکیسمشخصکنید.

پایههاینگهدارندهرابااستفادهازابزارمناسب)آچاربکس(در
شکل 41 - پایه های نگهدارندهمحلتعیینشدهدرمرحلهقبل،رویکیسنصبکنید.

در صورت عدم نصب پایه های نگهدارنده چه اتفاقی خواهد افتاد؟  کنجکاوی
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3

4

نصب جهت اصلی برد درگاهها به توجه با
را ورودی/خروجی درگاههای محافظ صحیح

تعیینکنید.

کیس روی آن محل با را محافظ لبههای 
منطبقکرده،بافشاردادنلبهها،آنرادرجای

خودمحکمکنید)شکل42-ب(.

درون جعبه برد اصلی قطعه ای به شکل 42 - الف وجود 
ورودی-            خروجی درگاه های  محافظ  آن  به  که   دارد 

)I/O Shield( می گویند.

شکل 42 - محافظ درگاه های ورودی/خروجی و جهت نصب آن

الف

ب

محل  همچنین  و  محافظ  لبه های  اینکه  علت  به 
نصب آن روی کیس تیز و برنده است، در هنگام 

نصب، موارد ایمنی را رعایت کنید.

ایمنی

5

6

7

باتوجهبهدرگاههایبرداصلیومحافظنصبشده،جهتقراردادنبرداصلیدرکیسراتعیین
کنید)شکل43-الف(.

تنظیمکرده،پیچهای پایههاییکهدرمرحله1رویشاسینصبشدهاست، راروی برداصلی
نگهدارندهبرداصلیراببندیدتابرداصلیدرجایخودمحکمشود)شکل43-ب(.

ازبستهشدنکاملهمهپیچهااطمینانحاصلکنید.

الف( جهت قرار گرفتن برد اصلی
شکل 43

ب( نصب برد اصلی در کیس
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رایج ترین کانکتور های پنل جلوی کیس عبارت اند از:
.............................................................. : HDD LED کانکتور    
........................................................... : Power LED کانکتور    
....................................................... : Power Switch کانکتور    
......................................................... : Reset Switch کانکتور    

کارگاه6نصبکانکتورهایپنلجلویکیس

4
3
2
1

شکل 44 - کانکتورهای پنل جلوی کیس

    در جای تعیین شده عملکرد هریک از کانکتورها را بنویسید.
    چه کانکتورهای دیگری را می شناسید؟

کنجکاوی

جدولارزشیابیشایستگیهایغیرفنی،ایمنیوبهداشتوتوجهاتزیستمحیطی

شایستگی ها
 شرایط عملکرد

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

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

شایستگیهایغیرفنی
 مسئولیت پذیری ـ کنترل و پایش استانداردهای 

عملکردی ـ زبان فنی
قابل قبول

رعایت ایمنی در اتصاالت هنگام مونتاژ 
قطعات - استفاده صحیح از قطعات - 

کنترل کیفیت نصب قطعات
2

ایمنیوبهداشت
رعایت ارگونومي - کنترل حفاظتي الکتریکي و 

الکترونیکي    تجهیزات

جمع آوری جعبه قطعات برای بازیافتتوجهاتزیستمحیطی

غیر قابل 
قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط 
1کارگاه

نگرش
استفاده صحیح از ابزار و وسایل ـ دقت در 

بررسی نهایی ـ پوشیدن دستبند ضد الکتریسیته 
برای حفاظت از قطعات

*اینشایستگیهادرارزشیابیپایانیاینواحدیادگیریبایستیموردتوجهقرارگیرد.

ارزشیابی  مرحله 1

مراحل کار
 شرایط عملکرد

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

 ممکن
استاندارد 

نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نصبقطعاتروی
برداصلیونصب
برداصلیدرکیس

مکان: کارگاه استاندارد سخت افزار
تجهیزات: برد اصلی - پردازنده و 
سیستم خنک کننده آن - ماژول 

حافظه - خمیر سیلیکون - 
کیس- پیچ گشتی چهارسو  ـ  

محافظ درگاه های ورودی/
خروجی      - پایه های نگهدارندة 

برد اصلی - آچاربکس - دستبند 
ضدالکتریسیته 
زمان: 25 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

نصب ماژول حافظه - نصب پردازنده و سیستم خنک کنندة 
آن - نصب محافظ درگاه ها و پایه های نگهدارنده برد اصلی 
و نصب برد اصلی در کیس- لمس نکردن پین های سوکت 

پردازنده و بستن تمام پیچ های برد اصلی
3

درحد انتظار
سیستم  و  پردازنده  نصب   - حافظه  ماژول  نصب 
پایه های  و  درگاه ها  محافظ  نصب   - آن  خنک کنندة 

نگهدارنده برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس
2

پایین تر از حد 
1 نصب ماژول حافظهانتظار
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فیلم شماره 10140: نصب کانکتورهای پنل جلوی کیس  فیلم

     بااستفادهازراهنمایبرداصلیمحلنصبکانکتورهایUSBوصداراپیداکنید.
در همه بردهای اصلی روش نصب کانکتورهای USB و صدا دارای استاندارد یکسان است. 

کانکتورهایUSBوصدارامطابقنقشهدرجهتصحیحنصبکنید.

3

4

محل نصب منبع تغذیه در کیس های مختلف متفاوت است. در بیشتر کیس ها منبع تغذیه در باالی کیس قرار 
می گیرد، اما در برخی از کیس های حرفه ای محل نصب منبع تغذیه در پایین کیس است. 

کارگاه7نصبمنبعتغذیه

کیسرادرحالتخوابیدهقراردهید.
منبعتغذیهرابهصورتیدرکیسقراردهیدکهمحلاتصالکابلبرقشهریبهطرفبیرونکیس

قرارگیرد.فنمنبعتغذیهباتوجهبهمحلآنبهطرفپایینیابیرونکیسباشد.
2
1

    بااستفادهازراهنمایبرداصلیمحلاتصال
کانکتورهایپنلجلویکیسراپیداکنید.

کانکتورهای پنل  نصب  اصلی محل  برد  راهنمای  روی  معموالً 
 Front Panel عنوان  با  رایج(  کانکتور  )چهار  سیستم 

Connectors مشخص می شود.

     مطابقراهنمایبرداصلی،کانکتورهارامتصلکنید.

1

2
در هنگام نصب کانکتورها به تطابق عالمت های + و - دقت کنید. معموالً روی پایه های، + و - و همین عالمت ها 

روی نقشه برد اصلی درج شده  است )شکل 45(.

شکل 45 - کانکتورهای پنل جلوی کیس  و محل نصب آنها

جهت نصب این کانکتورها بسیار مهم است، زیرا در صورت نصب نادرست، پنل سیستم عملکرد درستی نخواهد داشت. یادداشت

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

4
3

ایمنی

منبعتغذیهرادرمحلخودجابهجاکنیدتامحلپیچهاباحفرههایکیسمنطبقشود.
هرچهارپیچمربوطبهمنبعتغذیهراسرجایخودبستهومحکمکنید.

کارگاه8نصبکانکتورهایتغذیهبرداصلی
پس از نصب برد اصلی کانکتورهای منبع تغذیه برد اصلی را می توان نصب کرد. کانکتورها طوری طراحی شده اند که 
فقط در یک جهت نصب می شوند و امکان نصب کانکتور ها در جهت معکوس وجود ندارد. روی برد اصلی دو سوکت 

برای تأمین ولتاژ موردنیاز وجود دارد. 
الف(سوکت24پینبرایتغذیۀبرداصلی)شکل46-الف(
ب(سوکت4یا8پینبرایتغذیۀپردازنده)شکل46-ب(

در خروجی منبع تغذیه برای هر یک از این سوکت ها کانکتوری در نظر گرفته شده است.
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درکابلهایخروجیمنبعتغذیهکانکتور24پینراپیداکنید.
در یک سمت سوکت تغذیة 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 نمی گیرد.
مطابقشکل46-الفکانکتور24پایهرابهمحلمشخصشده
رویبرداصلیمتصلکنیدوفشاردهیدتاگیرهدرجایخودقرار

گیرد.
بااستفادهازراهنمایبرداصلیتعیینکنیدکهبرداصلیدارای
برد روی را آن محل است. پایه 8 یا 4 سوکتهای از کدامیک

مشخصکنید.
درکابلهایخروجیمنبعتغذیهکانکتور4یا4+4پینراپیدا

کنید.
مطابقشکل46-بباتوجهبهسوکتبرداصلیکانکتور4+4را
بهمحلموردنظرمتصلکرده،فشاردهیدتاگیرهآندرجایخود

قرارگیرد.
دقت کنید که گیره کانکتور و برآمدگی سوکت در یک سمت باشند.

2

3

4

5

6

شکل 46 - کانکتورهای تغذیه برد اصلی و پردازنده

الف

ب

فیلم شماره 10141:  نصب کانکتورهای منبع تغذیه

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

فیلم

کنجکاوی

ارزشیابی مرحله 2

را پایه 24 برق سوکت محل اصلی برد راهنمای از استفاده با  
مشخصکنید.

1

 شرایط عملکردمراحل کار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نصبمنبعتغذیهو
اتصالکانکتورهای
پنلجلویکیسبه

برداصلی

مکان: کارگاه استاندارد 
سخت افزار

تجهیزات: کیس با برد اصلی 
نصب شده در آن - منبع 
تغذیه - راهنمای برد 

اصلی   - ابزار مونتاژ - دستبند 
ضدالکتریسیته
زمان: 15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

بررسی سالم بودن منبع تغذیه - نصب منبع تغذیه و 
کانکتورهای تغذیه قطعات رایانه - اتصال کانکتورهای 
پنل سیستم و درگاه های USB و کانکتورهای صدای 

پنل جلوی کیس به برد اصلی
3

درحد انتظار
نصب منبع تغذیه و کانکتورهای تغذیه قطعات رایانه - 

2اتصال کانکتورهای پنل سیستم

پایین تر از حد 
1نصب منبع تغذیهانتظار
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......محلبستنپیچدیسکسختراباجابهجاکردندیسکسختنسبتبهمحلحفرههایشاسی
تنظیمکنید.

......بابستندوپیچدردوطرفدیسکسخت،آنرادرجایخودمحکمکنید.

)GraphicCard(کارگاه9نصبکارتگرافیک
    بااستفادهازراهنمایبرداصلیشکافتوسعهPCIExpressرا

براینصبکارتگرافیکمشخصکنید.
2درپوشمحافظشکافتوسعهانتخابشدهراجداکنید.

1

3

4

5

    کارتگرافیکرابهصورتیرویشکافتوسعهقراردهیدکه
جهتدرگاههایخروجیآنبهسمتپشتکیسباشد.

انتهاي بهصورتیکهگیرهمحافظ قراردهید رادرشکافتوسعه باکمیفشارکارتگرافیک    
شکافتوسعهدرمحلمخصوصدرکارتگرافیکقرارگیرد.

بابستنپیچ،کارتگرافیکرارویشاسیکیسمحکمکنید.

درپوش ها دارای لبه های تیز و برنده هستند در هنگام جدا کردن 
آنها دقت کنید.

ایمنی

شکل 47 - نصب کارت گرافیک

برخی از کارت های گرافیک نیاز به کابل تغذیه مجزا دارند. این کانکتورها 6 و یا 8 پایه هستند. 

فیلم شماره 10142: نصب کارت گرافیک

یادداشت

فیلم

برای رایانه هایی که به توان گرافیکی باال نیاز دارند، چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟ کنجکاوی

)HardDisk(کارگاه10نصبدیسکسخت
براي ذخیره دائم اطالعات از حافظه هاي جانبي استفاده مي شود. دیسک  سخت، دیسک هاي نوري و حافظه هاي 

فلش نمونه هایی از حافظه های جانبی هستند. دیسک  سخت روی شاسی کیس نصب می شود. 
باتوجهبهشاسیکیسمحلنصبدیسکسخترا

مشخصکنید.
دیسکسخترابهصورتیدردستبگیریدکهسطح
فلزیآنبهطرفباالبوده،کانکتورهایآنبهسمتبرد

اصلیودردسترسباشند)شکل48(.

1

2

شکل 48 - محل نصب دیسک  سخت

.....دیسکسخترابهصورتکشوییدرمحلمناسب
شاسیکیسقراردهید.

3

4

5



مونتاژ قطعات رايانه

193

شکل 49 - اتصال کابل داده و تغذیه دیسک  سخت

هنگام نصب دقت کنید زیرا این کانکتور تنها در یک جهت نصب می شود. 
SATAبااستفادهازراهنمايبرداصليمحلنصبکابلداده......

رارويبرداصليشناسایيکنید.
......یکسرکابلدادهSATAرابهدرگاهدادهدیسکسختوسر

دیگرآنرابهمحلتعیینشدهدرمرحله7متصلکنید.
کابل SATA در جعبه برد اصلی قرار دارد. 

7

8

فیلم شماره 10143 : نصب دیسک سخت 

در مورد حافظه های جانبی جدیدی تحقیق کنید که امروزه در کنار دیسک  سخت استفاده می شوند.

فیلم

پژوهش

در راهنمای چند برد اصلی متفاوت محل اتصال کابل داده SATA را پیدا کنید. آیا تعداد و محل آنها در همه فعالیت کارگاهی
بردهای اصلی یکسان است؟ 

......برایتأمینولتاژدیسکسختکانکتورSATAمنبعتغذیهرابهدرگاهتغذیهدیسکسختمتصل
کنید)شکل49(.

6

)OpticalDiskDrive(کارگاه11نصبدیسکگرداننوری

با  که  است  نوري  دیسک  جانبي  حافظه هاي  از  دیگر  یکي 
ظرفیت هاي متفاوت در بازار وجود دارد. نصب دیسک گردان نوری 
قراردادن  آنها در روش  تفاوت  تنها  است،  مشابه دیسک  سخت 

دیسک گردان نوری در شاسی کیس است. 

انواع مختلف دیسک هاي نوري را شناسایي کرده، تفاوت آنها را بیان کنید. پژوهش

3

    جایگاهنصبدیسکگرداننوریرادرکیسمشخصکنید.
تعداد جایگاه های نصب دیسک گردان نوری در کیس ها متفاوت است ولی 

ابعاد آنها یکسان است.

1

2

4

شکل50 - قراردادن دیسک  گردان نوری در کیس

باجابهجاکردندیسکگرداننوری،محلبستنپیچهارابا
محلحفرههایشاسیتنظیمکنید.

    دریچهجایگاهدیسکگرداننوریرویپنلجلویکیسرااز
جایخودخارجکنید.

در پنل جلوی کیس برای هر یک از جایگاه ها دریچه ای وجود دارد.
   دیسکگرداننوریرامطابقشکل50بهصورتکشوییدر

جايخودقراردهید.

شکل 51 - تراز کردن دیسک گردان 
با پنل جلوی کیس دقت کنید قاب جلوی دیسک گردان با قاب کیس در یک جهت باشد 

)شکل 51(.
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5

7
8

     بابستنچهارپیچ)دوبهدودرطرفین(دیسکگردانرامحکمکنید.
کانکتورSATAمنبعتغذیهرابهدرگاهمنبعتغذیهدیسکگرداننوریمتصلکنید.

بااستفادهازراهنمایبرداصلیمحلاتصالکابلهایدادهSATAرارویبرداصلیمشخصکنید.
باتطبیقظاهرکانکتورومحلاتصال،یکسراینکابلرابهدرگاهدادهدیسکگرداننوریوسر

دیگرآنرابهمحلتعیینشدهدرمرحله7متصلکنید.
برای اتصال درگاه اطالعات دیسک گردان نوری به برد اصلی از کابل داده SATA موجود در جعبه برد اصلی استفاده 

کنید.

6

فیلم شماره 10144: نصب دیسک گردان نوری درون کیس فیلم

ارزشیابی مرحله 3

)FinalControl(کارگاه12کنترلنهایی
برای اینکه  از انجام کار مونتاژ اطمینان حاصل کنید،  الزم است مراحل زیر را دنبال کنید: 
ازنصبصحیحکابلهاومحکمبودنآنهادرجایخوداطمینانحاصلکنید.

پسازاطمینانازصحتنصب،درهایکیسراببندید.
کابلتصویرنمایشگر،کابلصفحهکلیدوکابلماوسراباتوجهبهنوعکانکتورهایآنهابهدرگاههای

مربوطهمتصلکنید.
درصورتیکهمنبعتغذیهدارایکلیدتنظیمولتاژورودیبرقشهریاستآنرادرحالت220ولت

تنظیمکنید.

1
2
3

4

درصورتیکهمنبعتغذیهکلیدخاموشوروشنداردآنرادرحالتخاموشقراردهید.
کابلبرقمنبعتغذیهرامطابقشکل52-الفبهدستگاهرایانهوبرقشهریمتصلکنید. 

 شرایط عملکردمراحل کار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نصبکارتهای
توسعهو

حافظهجانبیو
دیسکگردان

مکان: کارگاه استاندارد 
سخت افزار

تجهیزات: کیس- دیسک سخت 
و دیسک گردان-

کابل داده SATA - کارت های 
توسعه - ابزار مونتاژ - دستبند 

ضدالکتریسیته 
زمان:20 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

و  جانبی   حافظه  نصب   - توسعه  کارت های  نصب 
دیسک گردان و اتصال کابل داده و تغذیه آنها به برد اصلی 

- بستن تمام پیچ های حافظه جانبی و دیسک گردان
3

درحد انتظار
و  جانبي  حافظه  نصب  توسعه-  کارت های  نصب 
دیسک گردان در کیس و اتصال کابل داده و تغذیه آنها 

به برد اصلی 
2

پایین تر از حد 
1نصب کارت های توسعهانتظار

5
6
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7

8

در زمان خاموش بودن سیستم، ساعت داخلی رایانه چرا متوقف نمی شود؟ کنجکاوی

کلیدخاموشوروشنمنبعتغذیهرادرحالتروشنقرار
دهید)شکل52-ب(.

روشن را سیستم کیس، جلوی پنل کلید از استفاده با
کنید)شکل52-ج(

پس از شنیدن بوق صحت سیستم، صفحه اولیة روشن شدن سیستم 
را مشاهده خواهید کرد.

شکل 52 - ب( کلید خاموش-روشن منبع تغذیه

آنچه آموختم:
 .1

  .2
 .3

برداشت

ارزشیابی مرحله 4

BIOSکاربری
برای راه اندازی اولیه سیستم برنامه ای نیاز است که عالوه بر شناسایی قطعات و اطمینان از سالم بودن آنها، عملیات 
راه اندازی سیستم را مدیریت کرده، امکان کارکردن سیستم عامل با سخت افزارهایی با مشخصات متفاوت را فراهم 
کند. این برنامه BIOS نام دارد که روی تراشه ای در برد اصلی با نام ROM BIOS ذخیره می شود. تنظیماتی که 
در برنامه BIOS انجام می شود در تراشه ای با نام CMOS ذخیره می شود که از حافظه های خواندنی/نوشتنی است. 

BIOS واسط بین سخت افزار و سیستم عامل است.

سیستم در حالت اولیه دارای تنظیمات پیش فرض است و با توجه به ساختار برد اصلی به صورتی تنظیم شده 
است که در بهترین وضعیت کار کند؛ بنابراین تا زمانی که ضرورت ندارد این تنظیمات را تغییر ندهید.

یادداشت

شکل 52 - الف( اتصال کابل برق

مراحل کار
 شرایط عملکرد

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

 ممکن
استاندارد 

نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

بررسینهاییو
اتصالدستگاههاي
وروديوخروجي

مکان: کارگاه استاندارد سخت افزار
تجهیزات: کیس با برد اصلی و 

منبع تغذیه - ماوس و صفحه کلید 
و صفحه نمایش- ابزار مونتاژ - 

دستبند ضدالکتریسیته
 زمان:10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

اتصال دستگاه های ورودی خروجی به درگاه ها - روشن 
کردن سیستم - عیب یابی در صورت روشن نشدن 

سیستم - بستن پوشش کیس
3

درحد انتظار
اتصال دستگاه های ورودی خروجی به درگاه ها - روشن 

2کردن سیستم - بستن پوشش کیس

پایین تر از حد 
1اتصال دستگاه های ورودی خروجی به درگاه هاانتظار

شکل 52 - ج( کلید خاموش-روشن رایانه
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 UEFI از   BIOS به جای  امروزه  دارند.  وجود   BIOS از  مختلفی  انواع  اصلی،  برد  متنوع  مدل های  روی 
از  بیش  ظرفیت  با  سخت  دیسک های  با  می تواند  و  می شود  استفاده   )Unified Extensible Firmware(
2/2 ترابایت هم کار کند. بهترین راهنما برای استفاده از تنظیمات BIOS راهنمای برد اصلی است. در این بخش با 
یکی از نسخه های UEFI BIOS آشنا می شوید. سایر برنامه های BIOS هم کم و بیش شبیه هم بوده، بخش های 

مشترک بسیار زیادی دارند.

برایورودبهUEFI BIOSهنگامراهاندازیرایانهدکمهF1رافشاردهید)شکل53(.
BIOSکارگاه13ورودبه

1

در رایانه های کارگاه کلید ورود به BIOS را  هنگام راه اندازی 
رایانه بخوانید.

کنجکاوی

شکل 53 - صفحه اول راه اندازی رایانه

از صفحه کلید درنظر گرفته  BIOS کلیدی  به  ورود  برای 
شده است. این کلید در تمام سیستم ها یکسان نیست. برای 
اطالع از این کلید باید به راهنمای برد اصلی مراجعه کنید. 
پایین  در  رایانه  راه اندازی  اول  رایانه ها در صفحه  بیشتر  در 
صفحه، کلید ورود به BIOS  در عبارتی مشخص می شود 

)شکل 53(.

2   صفحهآغازینرابررسيکنید.
نسخه UEFI BIOS که در این بخش با آن آشنا می شوید دارای دو نمای ساده و پیشرفته است. تنظیمات اصلی 
و پرکاربرد مانند تنظیم تاریخ، ساعت، زبان برنامه و اولویت بندی قطعات برای راه اندازی سیستم در نماي ساده به 
راحتی در دسترس هستند ولی در نماي پیشرفته عالوه بر این تنظیمات امکان تنظیمات بیشتری فراهم شده است.

2

UEFI BIOS شکل 54 - صفحه اصلی
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    ازنمايسادهبهنمايپیشرفتهبرویدوامکاناتدونماراباهممقایسهکنید.
پیکربندی مانند  تنظیماتی  برای  یا سربرگ  منو  دارای  تنظیمات سیستم،  براساس دسته بندی  پیشرفته   نماي 

USB ،CPU،SATA است. شکل 55 نمای پیشرفته UEFI BIOS  را نشان می دهد.
     تنظیماتراذخیرهکنیدوخارجشوید.

برای ذخیره و خروج از UEFI BIOS گزینه Exit  با سه انتخاب وجود دارد )شکل 56(.
     Load Optimized Default: بازگشت به تنظیمات پیش فرض در بهترین وضعیت 

     Save Changes & Reset: ذخیره تنظیمات و راه اندازی مجدد
     Discard Changes & Exit: خروج بدون ذخیره تنظیمات

در شکل 54 گزینه Exit/Advanced Mode  برای خروج از UEFI BIOS و یا تغییر شکل نمایشی از ساده به 
پیشرفته در نظر گرفته شده است.

3

4

UEFI BIOS شکل 55 - نمای پیشرفته

UEFI BIOS شکل 56 - منوی خروج از
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یکی از کاربردهای برنامه BIOS شناسایی قطعات نصب شده روی برد اصلی است. این قطعات عبارت اند از پردازنده، 
این  نام تجاری، مدل و مشخصات  حافظه اصلی، کارت گرافیک، دیسک گردان  های نوری و دیسک های سخت. 

قطعات در BIOS قابل مشاهده است.
شناساییقطعاتوتنظیمگذرواژه

واردUEFI BIOSشوید.
ازمنوياصليمشخصاتقطعاترابخوانیدودرجدولزیرواردکنید.

BIOSکارگاه14شناساییقطعاتدر

2
1

نامتجاریپردازنده

فرکانسکاریهستهپردازنده

میزانحافظهاصلی

سرعتحافظهاصلی

تاریخسیستم

ساعتسیستم

برايامنیترایانه،برایسیستمگذرواژهتعیینکنید.
از دیگر کاربردهای UEFI BIOS تعیین گذرواژه برای ورود به برنامه UEFI BIOS به منظور ایمنی بیشتر است. 
  UEFI BIOS عالوه بر مشخصات عمومی، امکان تعیین گذرواژه برای ورود به سیستم و برنامه Main در منوی

در گزینه Security وجود دارد.
در منوی Security دو نوع گذرواژه پیش بینی شده است:

الف(UserPassword: برای مشاهده تنظیمات
ب(AdministratorPassword: برای مشاهده و تغییر تنظیمات

به صورت پیش  فرض هیچ گذرواژه ای وجود ندارد و مقابل هر دو گزینه عبارت Not Installed دیده می شود و در
صورت قراردادن گذرواژه، عبارت Installed ظاهر خواهد شد.

برای قراردادن گذرواژه User مراحل زیر را دنبال کنید:

3

1.گزینهUserPasswordراانتخابکنیدوکلیدEnterرافشاردهید.
2.درکادرCreateNewPasswordگذرواژهدلخواهراواردکنیدوکلیدEnterرافشاردهید.

3.برايتأییدگذرواژهواردشده،دوبارهگذرواژهراواردکنیدوکلیدEnterرافشاردهید.
4.تنظیماتراذخیرهوسیستمراراهاندازیکنید.

با توجه به اینکه سیستم هاي کارگاه براي استفاده آموزشي و عمومي است، پس از تمرین تعیین گذرواژه، گذرواژه 
را حذف کنید.

یادداشت
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    پس از تعیین گذرواژه User، تنظیمات UEFI BIOS را ذخیره کرده، از UEFI BIOS خارج شده، دوباره 
وارد UEFI BIOS شوید. ورود به UEFI BIOS چه تغییری کرده است؟

    آیا امکان تغییر ساعت و تاریخ سیستم را دارید؟
    آیا امکان تعیین گذرواژه Administrator را دارید؟

کنجکاوی

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

برای یکی از سیستم های کارگاه گذرواژه Administrator قرار دهید.

   در سیستم های کارگاه وضعیت گذرواژه و محدوده عملکرد آن را در دو حالت User و Administrator بررسی 
کنید.

  با استفاده راهنمای برد اصلی جامپر Clear CMOS را روی برد اصلی پیدا کرده، تنظیمات بایاس را به 
تنظیمات پیش فرض برگردانید.

    گذرواژهUserراتغییردهید.
اگر قبال برای User گذرواژه تعیین شده باشد، عبارت Installed مقابل گزینه User Password دیده می شود. 
برای تغییر گذرواژه User مراحلی مشابه با تعیین گذرواژه انجام دهید. با این تفاوت که در ابتدا گذرواژه قبلی 

پرسیده می شود و در صورت وارد کردن گذرواژه قبلی می توانید مراحل تغییر گذرواژه را ادامه دهید.
گذرواژهUserراحذفکنید.

حذف گذرواژه، مشابه تغییر گذرواژه است با این تفاوت که هیچ گذرواژه ای وارد نمی کنیم. اکنون گذرواژه سیستم 
خود را حذف کنید تا در استفاده بعدي، کاربران دچار مشکل نشوند.

حذف گذرواژه Administrator مشابه حذف گذرواژه User  است. در برخی از نسخه های BIOS گزینه ای مانند 
Password Check وجود دارد که با تنظیم آن عالوه بر هنگام ورود به  BIOS، هنگام بوت شدن سیستم هم از 

کاربر درخواست گذرواژه می شود. در برخی از نسخه های BIOS فقط گذرواژه Administrator وجود دارد.

هر رایانه ای برای شروع به کار نیاز به سیستم عامل دارد. سیستم عامل روی حافظه جانبی نصب می شود. در شروع 
کار، رایانه باید محل سیستم عامل را پیدا کند و بخش های موردنیاز سیستم عامل را به حافظه اصلی منتقل کند. به 

این فرایند بوت شدن سیستم می گویند.
به منظور تعیین اولویت تجهیزات برای بوت شدن سیستم، از زبانه Boot استفاده می کنیم.

4

5

کارگاه15اولویتبندیراهاندازهایرایانه

اگر گذرواژه ورود به BIOS را فراموش کرده اید، می توانید به کمک جامپر Clear CMOS تنظیمات انجام شده 
در بایاس را به تنظیمات پیش فرض )Default( برگردانید و یا باتری Back Up را از روی برد اصلی برداشته، 

پس از چند دقیقه آن را سر جای خود قرار دهید.

یادداشت
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UEFI BIOS در Boot شکل 57 - زبانه

درمنویاصلیبخشBootoptionPrioritiesراپیداکنید.
بازدنکلیدEnterواردگزینههایBootOptionشوید.

اولویتبوتراتغییردهیدودیسکگرداننوریرابهعنواناولینراهاندازسیستمانتخابکنید.
در این بخش می توان دیسک های سخت نصب شده، دیسک گردان های نوری، درگاه USB و شبکه را برای راه اندازی 
سیستم انتخاب کرد. برای تغییر تنظیمات از کلیدهای خاصی استفاده می شود. این کلیدها و عملکرد آنها در 
قسمتی از صفحه نوشته شده است. در شکل 57 کلیدهای + و - برای تغییر تنظیمات پیش بیني شده است. با 

استفاده از این کلیدها براساس اولویت به ترتیب راه انداز موردنظر خود را انتخاب کنید.
    تغییراتراذخیرهکرده،سیستمراراهاندازیکنید.

تنظیمات پیشرفته UEFI BIOS در منوی Advanced قرار دارد.
همان طور که در شکل 58 مشاهده می کنید، در این منو تنظیمات مربوط به قطعات SATA متصل شده به سیستم، 

درگاه USB، کارت های onboard مثل کارت صدا و شبکه دیده می شود.
با انتخاب هر گزینه ای در UEFI BIOS، راهنمای آن در صفحه دیده می شود.

بااستفادهازUEFIBIOSسیستمکارگاه،تعیینکنیدکدامکارتهادرسیستمشماonboardهستند.
بااستفادهازراهنمایUEFI BIOS گزینههایUSBConfigurationرابررسیکنید.

درگاهUSBسیستمخودراغیرفعالکنید.

1
2
3

4

دیسک گردان نوری را به عنوان اولین قطعه برای بوت شدن سیستم قرار دهید و سیستم را با یک لوح فشرده فعالیت کارگاهی
بوت کنید.

BIOSکارگاه16تنظیماتپیشرفته

3
2
1
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UEFI BIOS در Advanced شکل 58 - زبانه

مراحل کار
 شرایط عملکرد

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

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

BIOSتنظیم

مکان: کارگاه استاندارد 
سخت افزار

تجهیزات: رایانه مونتاژ شده و 
آماده به کار

زمان: 15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین مشخصات سیستم در BIOS - انجام تنظیمات  
اولویت بندی حافظه های جانبی برای بارگذاری 

سیستم عامل )Boot priority( - رمزگذاری برای ورود به 
BIOS - تعیین کارت های سرخود در BIOS - فعال و 

غیرفعال کردن درگاه USB - انجام تنظیمات پیشرفته - 
BIOS خروج صحیح از

3

در حد انتظار

تعیین مشخصات سیستم در BIOS - انجام تنظیمات 
اولویت بندی حافظه های جانبی برای بارگذاری 

سیستم عامل)Boot priority( - رمزگذاری برای ورود 
 BIOS به

2

پایین تر از حد 
انتظار

BIOS 1تعیین مشخصات سیستم در

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس، نصب منبع تغذیه و اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس به برد اصلی، نصب کارت های توسعه  

و حافظه جانبی و دیسک گردان و بررسی نهایی و اتصال دستگاه های ورودی و خروجی
کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش 

کسب حداقل میانگین 2 از مراحل  کار

ارزشیابی  مرحله 5
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جدولارزشیابیپایانی
شرحکار:

1ـنصبقطعاترویبرداصلیونصببرداصلیدرکیس
2ـنصبمنبعتغذیهواتصالکانکتورهایپنلجلویکیسبهبرداصلی

3ـنصبکارتهایتوسعهوحافظهجانبيودیسکگردان
4ـبررسینهاییواتصالدستگاههايوروديوخروجي

BIOS5ـتنظیم

استانداردعملکرد:
با استفاده از راهنمای برد اصلی، اجزای سخت افزاری رایانه را مونتاژ کند و پس از اطمینان از صحت نصب قطعات، تنظیمات BIOS را انجام دهد.

شرایطانجامکاروابزاروتجهیزات:
مکان: کارگاه سخت افزار مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات:جعبه رایانه - برد اصلی - ماژول حافظه -کارت گرافیک - بلندگو - میکروفن - مودم - کارت صدا - کارت ویدئو - منبع تغذیه- کارت شبکه - سیستم خنک کننده 
پردازنده - صفحه نمایش - ولت متر - پیچ گشتی چهارسو - دم باریک - آچار بکس- دستبند ضد الکتریسیته - دفترچه راهنماي نصب و راه اندازي وسایل مربوط

زمان: 90 دقیقه )نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس 25 دقیقه، نصب منبع تغذیه و اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس به برد اصلی 15دقیقه، نصب کارت های 
15 دقیقه(  BIOS توسعه و حافظه جانبی و دیسک گردان20 دقیقه، بررسی نهایی و اتصال دستگاه هاي ورودي و خروجي10 دقیقه، تنظیم

شاخصها:
شاخصهایمرحلهکار شمارهمرحلهکار

به کارگیری ابزارها و قطعات برحسب نیاز - بستن دستبند ضدالکتریسیته - نصب پردازنده و توجه به سالم بودن سوکت - نصب سیستم خنک کننده پردازنده 
و تغذیه آن - نصب ماژول حافظه به شکل صحیح - نصب پایه های نگهدارنده برد اصلي و محافظ درگاه ها و سپس نصب برد اصلی در کیس - لمس نکردن 
پین های سوکت پردازنده، برداشتن پردازنده به صورت صحیح و رعایت نکات ایمنی و جدانکردن محافظ سوکت با دست - استفاده از خمیر سیلیکون در صورت 

نیاز - بررسی سالمت قطعات بیرون کیس 

1

نصب منبع تغذیه - اتصال صحیح کانکتورهای منبع تغذیه به برد اصلي - اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس به برد اصلي - بررسی سالم بودن منبع تغذیه با 
اندازه گیری ولتاژهای خروجی آن - جمع کردن کابل های اضافی - اتصال درگاه های USB و کانکتورهای صدای پنل جلوی کیس به برد اصلی  2

نصب کارت گرافیک و نصب کارت های  توسعه موردنیاز- نصب حافظه جانبي و دیسک گردان در کیس - بررسی محکم بودن اتصاالت 3

اتصال ماوس و صفحه کلید و صفحه نمایش به رایانه - نظم دادن به کابل های منبع تغذیه و داده -  بستن پوشش کیس -  روشن کردن سیستم 4

تعیین مشخصات سیستم در BIOS - انجام تنظیمات اولویت بندی حافظه های جانبی برای بارگذاری سیستم عامل)Boot priority(- رمزگذاری برای ورود به 
BIOS خروج صحیح از - BIOS 5

معیارشایستگی:

نمرههنرجو حداقلنمرهقبولیاز3 مرحلهکار ردیف

2 نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس 1
2 نصب منبع تغذیه و اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس به برد اصلی 2
1 نصب کارت های توسعه و حافظه جانبي و دیسک گردان 3
2 4 بررسی نهایی و اتصال دستگاه هاي ورودي و خروجي
1 BIOS تنظیم 5

2

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطیونگرش:
مسئولیت پذیری- زبان  فنی

رعایت ارگونومي کنترل حفاظتي الکتریکي و الکترونیکي تجهیزات
جمع آوری جعبه قطعات برای بازیافت

استفاده صحیح از ابزار و وسایل - دقت در بررسی نهایی - پوشیدن دستبند ضد الکتریسیته به منظور حفاظت از قطعات

* میانگیننمرات:

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


