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  7واحد یادگیری 

 افزاریقطعات سختانتخاب و نصب 

 تدریس مقدمات

 الف( مفاهیم کلیدی
 

 مفاهیم کلیدی

 شکاف توسعه بانک حافظه سوکت پردازنده برد اصلی

 درگاه کانکتور گذرگاه مجموعه تراشه

 توسعه هایکارت ماژول حافظه کنندهسیستم خنک پردازنده

 کارت شبکه کارت صدا کارت گرافیک سرخود هایکارت

  CPUZافزار نرم منبع تغذیه کیس

 ب( مراحل انجام کار واحد یادگیری 
 

 مراحل انجام کار

 یسانتخاب ک 1

 برد اصلی یاستفاده از راهنما 2

 یمشخصات پردازنده و حافظه اصل یینتع 3

 یهتوسعه و منبع تغذ هایکارتانتخاب  4

 افزاربه کمک نرم یانهمشخصات قطعات را یینتع 5

 مونتاژ یانتخاب قطعات برا 6

 
 ج( تجهیزات الزم 

 افزاریتجهیزات سخت

جهت تدریس  موردنیازهای افزاری و ابزارافزار، قطعات سختسازی نرمتهیه و آماده
 شدهیزیربرنامههر کارگاه، از اهمیت زیادی برخوردار است که مانع تلف شدن زمان 
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 شدهخارج رده از هایدستگاه ازتوانید برای آموزش مونتاژ می .شوددر طرح درس می
 کنید. استفاده هنرستان در

 موردنیازافزاری اجزای سخت -1-4جدول 

ف
دی

ر
 

 توضیحات نام قطعات

 کیس 1
از چند کیس با ظاهر متفاوت که در هنرستان موجود است 

 استفاده کنید.

 برد اصلی 2
برای آشنایی بیشتر  برد اصلیدر صورت امکان چند نوع 
 هنرجویان استفاده شود.

 پردازنده 3
ه در صورت امکان چند نوع پردازنده برای آشنایی و مشاهد

 استفاده شود. هاآناختالف 

 کنندهسیستم خنک 4

در صورت امکان چند نوع مختلف برای آشنایی بیشتر 
 هنرجویان استفاده شود.

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

 ماژول حافظه 5
در صورت امکان انواع مختلف ماژول حافظه برای آشنایی 

 استفاده شود. هاآنبیشتر و مشاهده اختالف 

 های مختلف تهیه شود.در صورت امکان با توان تغذیه منبع 6

 کارت گرافیک 7
های مختلف در صورت امکان با توجه به شکاف توسعه مدل

 تهیه شود.

 کارت صدا 8
های اتصال ساده و دارای پورت دو صورتدر صورت امکان به 

 ت موسیقیهای دیگر مثل آالبه دستگاه

 سیمیبدر صورت امکان به دو صورت سیمی و  کارت شبکه 9

10 
DVD WRITER 

 SATAو  IDE باواسطدر صورت امکان  DVD DRIVEیا 
 دیسک سخت 11

 
ها های هنرجویان است که این گروهتعداد این قطعات در وضعیت بهینه به تعداد گروه

 نفره هستند. 3تا  2
در آموزش دارد؛  ییبه سححزاسححب اهمیت کارگیری ابزار کار مناانتخاب صحححیو و به

حیو از بنابراین قبل از شححروع به کار حتماب به هنرجویان روش انتخاب و اسححتفاده صحح
 ابزارها آموزش داده شود تا آسیبی به قطعات وارد نشود.

 فهرست این کنید. تهیه هاآن تعداد و هنرستان کارگاه در موجود قطعات از فهرستی
 و کندمی کمک هاگروه به عملی فعالیت دادن و هنرجویان بندیگروه درهنرآموز  به
 به توجه با جلسه هر از قبل کند.می جلوگیری امکانات کمبود دلیل به وقت اتالف از
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 را الزم امکانات است ممکن که جایی تا، کرده مشخص را کمبودها فهرست، این
 از آموزش مثل راهکارهایی خود تدریس برای کمبودها به توجه با وکنید  فراهم
 با کارگاه در موجود رایانه یک روی فعالیت اجرای حتی یا و پوستر فیلم، طریق
 کنید. بینیپیش خود نظارت

 
 CPUZافزار نرم :موردنیازافزار نرم

 بندی د( بودجه
های آموزشی در در کارگاه های موجودافزاربا توجه به امکانات و متنوع بودن سخت

توصیه  ؛ بنابراینبندی تدریس از اهمیت شایانی برخوردار استها، زمانهنرستان
شود با توجه به امکانات و تعداد هنرجویان حاضر در کارگاه آموزشی ده تا پانزده می

افزایی موضوع مربوطه اختصاص یابد، سپس دقیقه شروع تدریس، به تئوری و دانش
بیشتری را با توجه به  بازدهیتا  ،دقیقی برای آموزش داشته باشید بندیزمان

 امکانات موجود کسب کنید.
 

 یادگیری: واحد بندیزمان

 (فزاری رایانهاسختشناسایی قطعات )7زمان پیشنهادی برای واحد کار-2-4جدول 
ف

دی
ر

 

اهداف 
 توانمندسازی

های ها / فعالیتفرصت
 یافتهساختیادگیری 

 تئوری
 )ساعت(

 عملی
 )ساعت(

1 
شناسایی انواع کیس 

 و اجزای آن 

مححعححرفححی انححواع کححیححس، آمححوزش 
مختلف کیس و وظیفه  هایقسححمت

 کیس و اجزای آن
1 2 

2 
 برد اصلیآشنایی با 

رایانه و شناسایی 
 اجزای مهم آن 

و  برد اصحححلیمعرفی اجزای مهم 
فه  حل  هاآنوظی  هاآنو تعیین م
به کمک راهنمای  برد اصحححلیروی 

 برد اصلی

2 75/2 

3 
تعیین مشخصات 

اصلی پردازنده و روش 
 هاآنبه دست آوردن 

برد های سازگار با تشخیص پردازنده
تعیین  - آنبه کمک راهنمای  اصلی

ته عداد هسححح کاری، ت کانس  ها، فر
 حافظه نهان و توان مصرفی پردازنده 

2 2 
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ف
دی

ر
 

اهداف 
 توانمندسازی

های ها / فعالیتفرصت
 یافتهساختیادگیری 

 تئوری
 )ساعت(

 عملی
 )ساعت(

4 

شناسایی انواع رایج 
حافظه و  هایماژول

 هاآنمحل قرارگیری 
  برد اصلیروی 

ظه و  هایماژولمعرفی انواع  حاف
عیین ت -بانک حافظه سحححازگار با آن 

برد حافظه سحححازگار با  هایماژول
 آنبه کمک راهنمای  اصلی

1 2 

5 

 هایکارتشناسایی 
سرخود و مجزا )کارت 

 توسعه(

 شحححکافتوسحححعه  هایکارتمعرفی 
روش  - هاآنتوسحححعه سحححازگار با 

برد سححرخود  هایکارتشححناسححایی 
رافیک، صدا، گمعرفی کارت  - اصلی

 هاآنشبکه و وظایف 

1 2 

6 

تعیین منبع تغذیه 
با توجه به  موردنیاز

توان مصرفی قطعات و 
بررسی سالم بودن 

 منبع تغذیه

فه آن  یه و وظی غذ  -معرفی منبع ت
آموزش روش محاسحححبه توان منبع 

معرفی  -یک رایانه  موردنیازتغذیه 
بر های خروجی منبع تغذیه سحححیم
معرفی  –رنححو و ولتححاژ  اسححححاس

کانکتورهای خروجی منبع تغذیه و 
 کنند.استفاده می هاآنقطعاتی که از 

25/0 3 

7 

تعیین مشخصات 
افزاری قطعات سخت
رایانه به کمک 

 CPUZافزار نرم

آشححنایی  – CPUZافزار معرفی نرم
های آن و به دسححت با تمام سححربر 

، برد اصحححلیآوردن مشحححخصحححات 
 حافظه و کارت هایماژولپردازنده، 

 گرافیک به کمک آن 

1 2 

8 

با توجه به بودجه و 
کاربرد قطعات مناسب 
را برای خرید رایانه 

 انتخاب کند.

، ماژول برد اصحححلیانتخاب پردازنده، 
یازحافظه و حافظه جانبی  ،  موردن

حهکیس ،  ماوس و  یدکلصحححف و 
صورت  یشنماصفحه و بلندگو و در 
 توسعه هایکارتنیاز 

1 3 

 2  ارزشیابی 9
 75/20 25/9 جمع
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 ساعت(: 8جلسه)  بر اساس بندیزمان

 جلسه
واحد 

 یادگیری
 کارگاه )موضوع(

شماره 
 صفحات

 اهداف توانمندسازی

 برد اصلیشناسایی اجزای کیس و اجزای مهم  163-156 (برد اصلی)کیس و  4و 3و2و1کارگاه  7 22

23 7 
)پردازنده، حافظه و  7و 6و 5کارگاه 
 توسعه( هایکارت

 توسعه و سرخود هایکارتو  برد اصلیحافظه سازگار با  هایماژولشناسایی انواع  163-168

24 7 
)منبع تغذیه و تعیین  10و 9و  8کارگاه 

 مشخصات قطعات(
168-173 

 ه با توجه به توان مصرفی قطعات رایان موردنیازمحاسبه توان منبع تغذیه   -

 های خروجیگیری ولتاژندازهبررسی سالم بودن منبع تغذیه با ا  -

 CPUZمانند  افزارینرمستفاده از افزاری رایانه با اتعیین مشخصات سخت -

25 

 تعیین قطعات رایانه برای خرید مطابق نیاز 180-173 )خرید رایانه(11کارگاه  7

8 
کردن قطعات و  آماده)3و 2و 1کارگاه 

 نصب پردازنده(
 آن کنندهخنک نصب پردازنده و سیستم 182-186

26 8 
برد )نصب حافظه،8و7و6و5و4کارگاه 
، منبع تغذیه و کانکتور پنل اصلی

 سیستم( 
187-191 

 برد اصلینصب ماژول حافظه روی  -
 در کیس برد اصلینصب  -
 نصب منبع تغذیه -
 برد اصلیه اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس ب -

27 8 
) نصب کارت 13و12و11و01و9کارگاه 

 گرداندیسکو  توسعه، دیسک سخت
 نوری، بررسی نهایی و ورود به بایاس(

192-197 
 موردنیازتوسعه  هایکارتنصب  -
 DVD Writerساز مثل دیسک سخت و های ذخیرهرسانه نصب -

28 8 
) تشخیص قطعات  16و 15و 14کارگاه 

 بندییتاولودر بایاس، رمزگذاری،
 ه (تنظیمات پیشرفت اندازها وراه

 اندازی سیستمراه انجام تنظیمات بایاس و 198-201
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 روزانه: درس طرح

 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 شناسایی اجزای مهم برد اصلی رایانهدرس:  کالس: دهم

 .اصلی رایانه را شناسایی کند اجزای مهم بردپیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند 

 هافعالیت اهداف یادگیری
زمان 

 فیزیکی

 فعالیت
عاطفی/ شناختی/ طبقة هدف: حیطه 

 حرکتی -روانی 
 کار هنرجو کار هنرآموز

مدت 
 )دقیقه(

ارزشیابی رفتار 
 ورودی

سنجش میزان آگاهی هنرجویان در 
 برد اصلی راهنمایاستفاده از 

 هایقسمتشناسایی استفاده از دفترچه راهنما برای 
 10 مشارکت در پاسخگویی و تعامل  مختلف برد اصلی

مراحل تهیه قطعات و نمایش فیلمی از  ایجاد انگیزه
 اندازی رایانه راه

( موزآکتاب راهنمای هنر 3-4)نمایش و شرح شکل
 اندازی رایانهمراحل تهیه قطعات و راه

آشنایی با بردهای اصلی مختلف کارگاه و 
 20 هاآنهای بررسی تفاوت

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

 و )دانشی( کلیدی مفاهیم کامل توضیو
 هنرجویان در انگیزه و عالقه ایجاد

 )بینشی(

و استفاده از  برد اصلینمایش اجزای مهم یک 
و  CPUدفترچه راهنمای آن برای شناسایی 

RAM  و خواندن توسعه مناسب  هایکارتو
 مشخصات فنی از روی برچسب قطعات

 40 آموزند.هنرجویان مطالب پایه را می

 فعالیت کارگاهی
 هنرجویان()تمرین 

ا راجزای مهم برد اصلی هنرجو باید بتواند 
ه از دفترچه راهنما استفاد ،شناسایی کرده

 .کند

هنرآموز توضیو کلی در مورد فعالیت کارگاهی به 
صورت گروهی به خواهد بهمی هاآناز  ،هنرجو داده

 بپردازند. هاآنحل 

های کارگاهی کتاب با توجه به فعالیت
های های خود، گزینههنرجویان در گروه

 آموزند.می وخطاآزموندیگر را با 
50 

 هایتفعالارزیابی 
 ارائه تمرین

 –شناسایی و انتخاب برد اصلی رایانه 
 سازگار با پردازنده و میزان حافظه اصلی

اندن مشخصات ظاهری و خو -موردنیاز
 فنی

های شود در گروههنرجویان خواسته میاز 
های کارگاهی شده به انجام یکی از فعالیتتعیین
 بپردازند.

های ارزیابی قبل از شروع به کار هنرجویان، مالک
 شود.داده می هاآنبه  هاتمرین

کنند های خود سعی میهنرجویان در گروه
 با نهایت دقت و سرعت با ایجاد خالقیت به

 کارگاهی بپردازند.انجام فعالیت 
30 
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 شناسایی اجزای مهم برد اصلی رایانهدرس:  کالس: دهم

 .اصلی رایانه را شناسایی کند اجزای مهم بردپیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند 

 هافعالیت اهداف یادگیری
زمان 

 فیزیکی

 ارائه نکات تکمیلی

 بندی()جمع
نه با اجزای مهم برد اصلی رایاهنرجو باید 
 آشنا شود. شناسایی قطعاتهای و روش

های کارگاهی با توجه به کلیت فصل، یکی از فعالیت
 را به هنرجویان شرح دهید

پرسش و پاسخ، انجام ، گوش دادن فعال
منظور ریزی بهبرنامههای گروهی و فعالیت

 انجام پژوهش
15 

 ارزشیابی شایستگی

 )ارزشیابی پایانی(

اجزای مهم هر برد اصلی هنرجو بتواند 
سوکت پردازنده، بانک حافظه،  شامل
های توسعه، درگاه هایشکاف

ورودی/خروجی، کانکتورها، مجموعه 
 ها و قطعات سرخود را باها، گذرگاهتراشه

 راهنما شناسایی کند.استفاده از دفترچه 

 انفرادی و گروهی انجام دوشاخهاین ارزشیابی در 
 شود:می

های شود در گروهاز هنرجویان خواسته می
ش از واحد کار این بخکارگاه شده به انجام تعیین
 بپردازند.
شود. ای به کار گروهی هنرجویان داده مینمره

صورت انفرادی برگزار آزمون برای هنرجویان به
 ارتأثیرگذشود. نمره گروهی در نمره انفرادی افراد می
 است.

های ارزیابی پروژه نکته: قبل از شروع به کار، مالک
 شود.داده می هاآنبه 

 کنندهای خود سعی میهنرجویان در گروه
با نهایت دقت و  شدهزمان تعیینتدر مد

 بپردازند. کارگاهسرعت به حل 
های ه پرسشبصورت انفرادی هنرجویان به
 دهند.می هنرآموز پاسخ

40 

 تمرین در منزل

 شده()تعیین

استفاده از دفترچه راهنمای رایانه 
از اعضای گروه و تشخیص  یشخصی یک

 قطعات سازگار با آن

د مختلف دفترچه راهنمای بر هایقسمتهنرجویان 
 دهنداصلی رایانه شخصی خود را شرح می

بین اعضای  یفتکلبندی وظایف کار تقسیم
 شدهبندی تعیینگروه و تحویل در زمان

10 

 پوستر برد اصلی نمونه –اسایی قطعات فیلم مراحل شن – هاآنهای سازگار با چند برد اصلی مختلف با پردازنده و حافظه ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، ابزارهای موردنیاز
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 های پیوست پروندهها و ه( فیلم

 
 و( ورود به بحث 

 
برای استفاده شایسته و بهینه از هر دستگاهی، حداقل آشنایی با اجزاء آن  ازآنجاکه

افزار رایانه نیز باید توانایی شناسایی دستگاه الزم است، هنرجوی رشته شبکه و نرم
افزاری افزاری رایانه را داشته باشد و در صورت نیاز بتواند قطعات سختاجزای سخت

ابراین هدف این فصل معرفی اجزای اصلی رایانه و ؛ بنکندرا ارتقاء دهد و یا تعویض 
روش مونتاژ آن است تا هنرجو در پایان فصل مهارت الزم جهت مونتاژ صحیو یک 

در بازار کار جایگاهی برای خود کسب  یراحتبهای را به دست آورد و سیستم رایانه
اری و مونتاژ افزو تعویض قطعات سخت ءهای این فصل هنرجو را برای ارتقاآموزش .کند

 سازد. ای توانا میکردن یک سیستم رایانه
و افزاری تقسیم کردیم افزاری و نرمدر کتاب دانش فنی، رایانه را به دو بخش سخت

افزار رایانه شامل ورودی، خروجی، پردازش مرکزی و با واحدهای اصلی سخت هنرجو
افزار جو با بخش نرمنظری آشنا شد. در فصول قبل هدف آشنایی هنر صورتبهحافظه 

افزاری رایانه پرداخته، پس از معرفی قطعات این فصل به بخش سخترایانه بود. 
، به آموزش مونتاژ رایانه در واحد کار 7در واحد کار  هاآنافزاری و شرح وظایف سخت
 پردازد. می 8
 

 هدف شماره فیلم
ء کیس و ساختار برد اصلی)نقش و کاربرد کیس، انواع و اجزا

 (برد اصلی ساختار شکلکیس، انواع 

، مجموعه تراشه، برد اصلی)آشنایی با مشخصات برد اصلی

پردازنده و ماژول حافظه سازگار با برد، کارت گرافیک و 

 راهنمای برد اصلی( بر اساستوسعه  هایشکاف

جداول  بر اساس موردنیازو تعیین توان خروجی منبع تغذیه 

 افزارهای آنالینو نرم آماده

)از روی برچسب،  برد اصلیتعیین مشخصات قطعات اصلی 

 (CPUZافزار راهنمای قطعه و نرم
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 دانش فنی های رایانه در کتابنمودار جایگاه فصل مطابق با بخش -1-4شکل
باعث  خواهد گرفتاز آموزش مطالب این فصل فرا  پسهایی که هنرجو بیان توانایی

شود با بیان انگیزه بیشتر هنرجویان برای یادگیری خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می
 هاآنها و جایگاه هنرجویان در بازار کار، انگیزه کافی را برای یادگیری توانمندی
 . یدسازفراهم

، در این فصل را با نمایش عکس شدهارائهنین برای ایجاد انگیزه بیشتر، مطالب همچ
پوستر و نمودار به هنرجویان نشان دهید. برای نمونه شکل ساده زیر گویای مسیر 

 اندازی یک رایانه است.افزاری و راهحرکت برای شناسایی و مونتاژ قطعات سخت
 
 
 

رایانه

نرم افزار
نرم افزارهای کمکی

سیستم عامل

 4فصل 
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 مطالب در یک نگاه -2-4شکل 

ا آشنایی مقدماتی ب
قطعات رایانه

کیس

برداصلی

پردازنده

ماژول حافظه

کارت های 
دتوسعه و سرخو

منبع تغذیه

روش صحیح و اصولی
مونتاژ قطعات

تهیه ابزار و قطعات
و

مطالعه دفترچه راهنما

هنصب پردازند

نصب سیستم 
خنک کننده  
پردازنده

نصب ماژول 
حافظه

ینصب برد اصل

نصب منبع 
تغذیه

بع نصب کانکتورهای من
تغذیه و پنل جلوی 
کیس به برد اصلی

نصب کارت های
توسعه

نصب 
دیسک )ذخیره سازها
سخت و 

(دیسک گردان نوری

د، اتصال صفحه کلی
ماوس و صفحه 
نمایش

بررسی نهایی و 
روشن کردن 
رایانه

استنظیمات بای

ه سیستم رایانه آماد
به کار

م نصب سیست
عامل

انصب درایوره

نصب نرم افزارهای
موردنیاز
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اطالع از سحححطو علمی و عملی هنرجویان برای شحححروع کالس، کمک شحححایانی به 

یان تدریس هنرآموز و سححادگی یا عمق مطالبی که ب درروشهنرآموزان خواهد کرد و 
 کننده دارد.شود، نقش تعیینمی

 توجه کنید. 3-4در جدول  ذکرشدهشود به موارد برای تدریس این فصل توصیه می
 

 3-4ل وجد

 نیازپیش
سد.  شنا صلی رایانه را ب ست هنرجو مفاهیم اولیه و واحدهای ا الزم ا

 هنرجو با این واحدها در کتاب دانش فنی آشنا شده است.

رفتارهای مورد انتظار 

 پیش از ورود به بحث

سخت افزاری رایانه را در واحدهای انتظار داریم که هنرجو بتواند قطعات 
سخت صلی  ست( در کتاب دانش ف هاآنافزاری )که با ا شده ا شنا  نی آ

 بندی کند.دسته

روش پیشنهادی برای 
 تعیین سطح

 های در زمینه سؤالطرح 
 واحدهای اصلی ازنظر هاآنبندی افزاری و دستهشناسایی قطعات سخت -
 وظیفه هر یک از این واحدها  -
 های کتاب دانش فنیتهدانش فراتر از آموخ -
 جو برای استفاده از ابزارهاتعیین مهارت هنر -
 نرجو برای تعویض و مونتاژ قطعاتتعیین مهارت ه -

خط قرمز ورود به 

 بحث

 بندی صحیو در آموزش نقش بسیار حیاتی دارد.گروه -
بندی کنید، را گروه هاآنقبل از ورود به بحث با تعیین سطو هنرجویان  

 در تعامل باشند. باهمکه اعضای گروه بتوانند  یبه صورت
ز و در نظر گرفتن تمایل با دو پارامتر نظارت هنرآمو حتماببندی گروه-

 خود هنرجو انجام شود.
ها را گروهنرآموز ضححرورتی را تشححخیص دهد اعضححای ههر زمان که  -

 جا کند.جابه
های مهم ویژگی

هنرجویان در آموزش 
 این فصل

 شود.القه و انگیزه برای یادگیری که با ورود به بحث خوب فراهم میع -
 یری در گروه فعال بودن هنرجو و یادگ -
 انفرادی صورتبهبرای تعویض و مونتاژ قطعات  نفساعتمادبهکسب  -

م اولین قد ،مناسححب برای تعیین سححطو هنرجویان سححؤاالتهنرآموزان گرامی با طرح 
های حث کارگاهبرای ورود به ب سحححؤاالتنمونه اند. برای ورود به بحث را انجام داده
 آمده است.  4-4افزار در جدول بخش شناسایی قطعات سخت
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 7های واحد کار ورود به بحث برای کارگاه سؤاالتجدول  -4-4جدول 
شماره 
 کارگاه

 ورود به بحث سؤاالت عنوان کارگاه

 کیس 1

 نقش کیس در رایانه چیست؟
اید؟کدام قطعات رایانه داخل درون یک کیس را دیده حالتابهآیا 

 کیس قرار دارد؟
 ها یک اندازه هستند؟آیا همه کیس
 دارند؟ باهمظاهری چه تفاوتی  ازنظرکیس ها 

انتخاب کیس چه ای بخرید، برای اگر بخواهید برای خود رایانه
 گیرید؟نکاتی را در نظر می

 کنید؟برای خنک کردن قطعات رایانه چه راهکاری را پیشنهاد می شناسایی فن 2

3 
شناسایی اجزاء 

دهنده تشکیل

 کیس

هایی را تاکنون ها یکسان است؟ چه تفاوتآیا امکانات جلوی کیس
 اید؟دیده

 ؟اندکدمبه نظر شما اجزای کیس 
 اجزای کیس چیست؟نقش هریک از 

4 
برد شناسایی 
 اصلی

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

اید؟ چرا وجود دفترچه یا را دیده برد اصلیآیا تاکنون راهنمای 
 فایل راهنما ضروری است؟
 شوند؟نصب می برد اصلیکدام قطعات مستقیماب روی 
 شوند؟متصل می برد اصلیچه قطعاتی از طریق کابل به 

5 
شناسایی 

 پردازنده

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

 شما چه ویژگی دارد؟ ازنظربهترین پردازنده 
 نیم؟ توانیم نصب کای را می، هر پردازندهبرد اصلیآیا روی 

صب ن برد اصلیتوانیم روی هایی را که میچگونه نوع پردازنده
 کنیم، تعیین کنیم؟

6 
شناسایی 

 ماژول حافظه

نصب  برد اصلیتوانیم روی ای را که میچگونه نوع ماژول حافظه
 کنیم، تعیین کنیم؟

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

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

اید را به دست ی که خریدهRAMچگونه مشخصات کارت 
 آورید؟می

7 
 هایکارت

 توسعه

کارت 
 گرافیک
 

 واحد خروجی رایج رایانه چیست؟
 دارای چند کابل است و هرکدام به یشنماصفحه

 شوند؟کجا متصل می
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شماره 
 کارگاه

 ورود به بحث سؤاالت عنوان کارگاه

 به آن وصل یشنماصفحهکانکتوری که کابل داده 
 شود کجا قرار دارد؟می
دیده  یشنماصفحهتصاویر و متن خروجی که روی  
 آمادهافزاری کدام قطعه سخت یلهوسبهشود، می
 شود؟می

 کارت صدا

استفاده ای برای ضبط و پخش صدا از چه قطعه
 کنید؟می

ای های صدا از چه قطعهسازی فایلرایانه برای آماده
 کند؟استفاده می

ی کانکتورهای میکروفن و بلندگو در رایانه شما رو
 ارد؟افزاری قرار دکدام قطعه سخت

کارت 
 شبکه

 شود؟رایانه چگونه به شبکه متصل می
 ها از چه نوعی است؟تاپکارت شبکه در لپ

 تغذیهمنبع  8

افزاری برق موردنیاز اجزای رایانه را تأمین کدام قطعه سخت
 کند؟می

 آیا همه اجزای رایانه به ولتاژ برق یکسان نیاز دارند؟
 است؟ شکلیکآیا کانکتور برق همه اجزای رایانه 

 ضرورت وجود فن در داخل منبع تغذیه چیست؟

9 

گیری اندازه
ولتاژهای 

خروجی منبع 
 تغذیه

 متفاوت است؟  یهانوبارهای خروجی منبع تغذیه چرا کابل
ی موردنیاز آیا تمام قطعات به ولتاژهای یکسانی نیاز دارند؟ ولتاژها

 است؟  چند ولتقطعات 
یش اگر ولتاژهای خروجی منبع تغذیه دقیق نباشند، چه مشکلی پ

 آید؟می

10 Cpuz 

باز ن رفتن گارانتی سیستم ،شما امکا یناز باگر به دالیلی مثل 
ز اکیس و دیدن قطعات درون آن را نداشته باشید، چگونه  کردن

 شوید؟مشخصات قطعات درون کیس مطلع می
 شناسید؟افزارهایی را در این زمینه میچه نرم

 ؟یداکارکردهافزارها آیا تاکنون با این نرم

 خرید رایانه 11

چه سیستمی را  خودتان خریداری کنید ای برایاگر بخواهید رایانه
 کنید؟انتخاب می

 در هنگام انتخاب قطعات به چه نکاتی باید دقت کنید؟
ینه چند درصد از مبلغ را برای خرید پردازنده و برد اصلی هز 
 کنید؟می

چه میزان حافظه اصلی و جانبی نیاز دارید؟ و از چه نوعی 
 کنید؟خریداری می

 نتخاب قطعه مهم است؟ تا چه میزان؟آیا برند قطعات برای ا
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شکل  صل ) سیر حرکت در ف شکل م ستفاده 2-4برای تدریس از  ضوع ک(، ا نید و مو

گذاری کنید. این شححکل مفاهیمی که در جلسححه را از روی شححکل تعیین کرده، نشححانه
کند تا دید کلی از مطالب فصل مونتاژ رایانه باید گفته شود به هنرجویان یادآوری می

 و انگیزه الزم برای فراگیری آن داشته باشند.فصل 
 دهد.یماندازی رایانه را نشان مراحل تهیه قطعات و راه 3-4شکل 

 
 اندازی رایانهمراحل تهیه قطعات و راه -3-4شکل 

بررسی قطعات 
سخت افزاری رایانه  

براساس نیاز و 
عملکرد آن

خرید 
قطعات

مونتاژ 
قطعات

تنظیمات 
بایاس و نصب 

سیستم عامل

نصب 
نرم افزارهای 

مورد نیاز
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 در این فصل شدهمطرحافزاری مفاهیم کلیدی قطعات سخت -4-4شکل

کیس

انواع کیس

اجزای کیس

انتخاب کیس مناسب

برد اصلی

form factor

سوکت پردازنده

بانک حافظه

شکاف های توسعه

درگاه های ورودی و 
خروجی

کانکتورها

مجموعه تراشه ها

گذرگاه

امکانات سرخود

پردازنده

هسته

حافظه نهان

سرعت

حافظه 

نوع ماژول حافظه

سرعت ماژول حافظه

ظرفیت ماژول حافظه

کارت های توسعه 

واحد پردازش کارت 
GPUگرافیک 

کارت صدا

کارت شبکه
(سیمی و بی سیم)

منبع تغذیه

کانکتورهای خروجی

ولتاژهای خروجی

محاسبه توان مصرفی
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 تدریس
 

ز بیان در آموزش این فصل به هنرجو دقت شود که مطالب درحد نیاز او بیان شود و ا
کند ته میاین مطالب هنرجو را خس چراکهنیاز خودداری شود  ازحدیشبمطالب علمی 

 دهد. و انگیزه یادگیری را کاهش می
 افزارهنرآموز مطالبی که الزم است فراتر از کتاب گفته شود را با توجه به سخت

 رجویان تعیین کند.های اکثریت هنهای کارگاه هنرستان و رایانهرایانه

، شایسته شدهگرفتهکارگاهی و عملی در نظر  صورتبهبیشتر مطالب این فصل  ازآنجاکه
 :است که

 دهدا الزم تذکرات آموزش هنگام در قطعات به رسیدن آسیب از جلوگیری برای 
 که عاتقط روی موجود هاینشانه و عالئم به هنرجو توجهجلب مانند شود

 .است قطعه صحیو مونتاژ برای راهنما بهترین
 با نسل جدید در یادگیری  هاآنهای های قدیمی و تفاوتبیان تاریخچه نسل

های قدیمی و RAMف انواع مختل مثالعنوانبهتأثیر به سزایی خواهد داشت. 
افزایش  با یکدیگر و علل رشد و روند تغییرات، عمق یادگیری را هاآنتفاوت 

عاتی که خواهد داد. اما توجه داشته باشید که با دادن دانش اضافی در مورد قط
شوند و برای هنرجو کاربردی ندارند، هنرجو را دیگر ساخته و استفاده نمی

 خسته نکنید.
 آمادهها را اجرای کارگاه با کمک هنرجویان تجهیزات موردنیاز برای تدریس و 

همه هنرجویان  یلۀوسبهتجهیزات برای انجام یک کارگاه  کهیدرصورتکنید. 
 موردنظر کافی نباشد، کالس را به دو گروه تقسیم کنید. یک گروه فعالیت کارگاه

های را انجام دهند و گروه دیگر به مطالعه و بررسی کتاب، مشاهده بسته
ت ژوهش با جستجو در اینترنت بپردازند. در صورآموزشی، انجام تحقیق و پ

 تواند فعالیت کارگاهی دیگری را انجام دهد.امکان گروه دوم می
 ابراین هرگز اجازه ندهید که به دلیل کمبود امکانات هنرجویی بیکار باشد؛ بن

ریزی صحیو از کرده، با برنامه بینییشپقبل از شروع تدریس این موارد را 
 و جلوگیری کنید.اتالف وقت هنرج

 ای در نظر بگیرید که تمامی هنرجویان در هنگام مونتاژ گونهچینش کالس را به
 و توضیو قطعات، دید کافی داشته باشند.

 ها نظارت کنید، تا همه اعضای گروه در گروه بر کارها در هنگام انجام فعالیت
عالیت فعالیت شرکت کنند. برای تضمین یادگیری همه اعضای گروه برای ف

عضای گروه تصادفی از یکی از ا صورتبهبگیرید و هر بار  در نظرنمره گروهی 
و صحت انجام  دقتبهفعالیت بپرسید و نمره گروه را با توجه ینه درزم یسؤال

 ، منظور کنید.شدهمطرح سؤالفعالیت و پاسخ صحیو به 
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فهرسححت  صححورتبهدر کالس را  شححدهمطرحشححود که خالصححه مطالب پیشححنهاد می  

بیان  " نگاه یک در مطالب "نوشحححتاری یا ترسحححیم نمودار برای هنرجویان با عنوان 
 در ادامه آمده است. هایبندجمعای از کنید. نمونه

 : کیس1کارگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (all in one) رایانه بدون کیس

ها و نامناسححب آپارتم، افراد مختلف بوده موردتوجهبسححیار امروزه  رایانه بدون کیس
 یاگونهبه هارایانهاین  .اداراتی اسحححت که فضحححای کافی برای گذاشحححتن رایانه ندارند

ها برای سحهولت اتصحال لوازم جانبی معموالب زیر یا کنار که همه کابل اندشحدهیطراح
 کلیدصححفحهمثل ماوس و  هااجزای دیگر این نوع رایانه گیرند.میقرار  نمایشصححفحه
همچنین ، زیاد اسححت هااین رایانهدر  هادرگاهتنوع و تعداد هسححتند. سححیم معموالب بی

و اسححالت  درگاهچند  نمایشصححفحهدر کنار  هادرگاهتر به برای دسححترسححی سححاده
 دارد.خوان و ورودی میکروفن و هدفون قرار کارت

وان به پشححتیبانی از اسححتانداردهای مختلف تها میهای این نوع رایانهاز دیگر جذابیت
 .سیم، امکان اتصال پرسرعت به اینترنت نیز اشاره کردشبکه بی

 

کیس

اجزا

پنل جلو پوشش  شاسی

انواع کاربرد

 گاهکیس در یک ن -5-4شکل 
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برد اصلی: شناسایی 4کارگاه

 
 در یک نگاه برد اصلی -6-4شکل 

Form factor 

 اصلی موارد زیر  برد ابعاد و اجزای آن قرارگیری عالوه برمکاناصلی  برد ساختار
 .کندمی مشخص را

 کندمی توصیف را برد اصلی کلی شکل. 
 کندمی مشخص را برد اصلی با استفادهقابل کیس و تغذیه منبع نوع. 
 صول دهدمی اطمینان رایانه مختلف قطعات تولیدکنندگان به  با هاآن که مح

 .است سازگار رایانه قطعات دیگر
 است برد اصلی فیزیکی ساختار کنندۀتوصیف. 

 آمده است. 5-4در جدول  اصلی مختلف برد ساختارهای

 

 

 

 

برد اصلی اجزا

سوکت پردازنده

بانک های حافظه

شکاف های توسعه PCI, 
PCI_EXPRESS,..

درگاه های ورودی 
و خروجی

USB, 
FIREWIRE,LAN,P

S2,....

کانکتورها

مجموعه تراشه

گذرگاه
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 ساختارهای برد اصلی -5-4جدول 

ساختار 
برد 
 اصلی

 ویژگی

XT 

شه و قطعات - صلی راحی بردهایط و بودند یکدیگر از جدا کامل طوربه هاترا  ا
 .شدمی انجام خاص هایویژگی با و خاص هایکیس برای
 ارتقا غیرقابل طورمعمولبه و شحدندمی لحیم برد به اصحلی حافظۀ و پردازنده -

 .بودند
 مانند هاییستگاهد کردن اضافه برای خاصی بینیپیش گونههیچ این بردها در -

 این کردن اضححافهبه نیاز صححورت بود. در نشححده فالپی، گرداندیسححک یا چاپگر
ستگاه سعۀ هایشکاف از یکی طریق ها، این کار ازد صلی برد روی موجود تو  ا
 .پذیرفتمی صورت
 انجام جامپر و سویچ یپد مجموعۀ وسیلۀبه  سیستم افزاریسخت پیکربندی -
 .شدمی

AT  و
Baby 

AT 

 طراحی برای ساختار ترینرایج AT، Baby ATپنتیوم هایرایانه پیدایش تا -
 بودند. اصلی برد
 بود. شدهگرفته نظر اصلی در حافظۀ برای SIMM بانک حافظه -
 برد ای بهتراشححه عنوانبه پردازنده XTبرد  مانند AT برد اولیۀ هاینمونهدر  -

صلی صلی  دربرد  وهای پردازنده ظهور اما با شد،می لحیم ا ا
 .قراردادند پردازنده ارتقای برای قابلیت را PGA هایسو کت

به  نیاز XT اصلی یبردها مانند هنوز چاپگرها، مانند هااز دستگاه بسیاری برای -
 توسعه بود. هایشکاف از استفاده

ATX 

 از: اندعبارتهای این ساختار ویژگی
 DIMMحافظۀ  بانک
 اصلی برد با یکپارچه /2PS کلیدصفحه و ماوس اتصال درگاه
 توسعه هایکارت هایواسط کاهش

 تغذیه منبع برای بهتر کانکتورهای
 امن کردن خاموش از پشتیبانی
  3/3ولتاژ از پشتیبانی
 برد روی هوا بهتر جریان

 
 :اجزای دیگر برد اصلی

 وسیلۀبه تولیدشده پالس ساعت سیگنال که ایتراشه :ساعت پالس مولد -
 هایبا فرکانس متعددی هایسیگنال و کرده دریافت ورودی در را سازنوسان
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 مثل اهداف متفاوت برای هاسیگنال این از کند.می تولید خروجی در متفاوت
 شود.می استفاده سیستم گذرگاه و پردازنده کردن هماهنو

 
 چند ای دو و است داده تبادل برای مسیرهایی گذرگاه، یک :Bus هاگذرگاه -

 .کندمی وصل هم به را وسیله

صلی اجزای که هاییگذرگاه  صل هم به را رایانه ا ستم گذرگاه کنند،می و  نامیده سی
 ایرسححان که فلزی هایخط (جداگانه خط دسححته چندین از گذرگاه هر .شححوندمی

ستند الکتریکی صلی برد روی طورمعمولبه و ه شکیل قرار ا ست شدهدارند( ت  هر و ا
 گذرگاه هر در شود.می داده اختصاص خاص کاری مفهوم یا به گذرگاه از خط دسته
 تیعملیا گروه سححه به دهندمی انجام کاری که و عملکرد نوع اسححاس بر را خطوط
 :کنندمی تقسیم

سیری: (DataBus)داده خطوط ستم هایماژول بین داده عبور برای م سی  مختلف 
  .کندمی ایجاد
  .گویندمی داده گذرگاه داده، خطوط مجموعه به
 دهد،انتقال می را داده بیت یک تنها سحححاعت، پالس هر در داده گذرگاه خط هر

پالس  هر در انتقالقابل هایبیت تعداد کنندۀبیان داده گذرگاه خطوط تعداد بنابراین
 است. ساعت
  .نامندمی داده گذرگاه باند پهنای را داده گذرگاه هر خطوط تعداد

ستم سرعت تعیین دلیل به داده گذرگاه باند پهنای  عوامل  از هاداده انتقال در سی
 .است سیستم عملکرد تعیین در اساسی
 گذرگاه روی ای کهداده مقصححد و مبدأ اعالم برای: (AddressBus)آدرس خطوط
 شحححود.می اسحححتفاده آدرس گذرگاه از رایانه، هایماژول از یک هر به اسحححت داده

طوط تعححداد یزان آدرس بححه گححذرگححاه خ فظححۀ م گی رایححانححه حححا ت  دارد. بسحححح
عهده  یز بهن را خروجی /ورودی هایدرگاه یا درگاه دهیآدرس وظیفۀ آدرس، گذرگاه 

 برای اند،شححدهبندیخروجی دسححته / ورودی ماژول در که جانبی هایدسححتگاه)دارد
 .دارد( ار مخصوص خود آدرس درگاه هر و کنندمی استفاده درگاه از رایانه به اتصال

ستیابی کنترل برای: (ControlBus)کنترل خطوط ستفاده و د  و داده خطوط از ا
 .است آدرس خطوط
 توسعه  هایشکافانواع 
 آمده است. 6-4در جدول  اصلی برد توسعه هایشکاف انواع
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 توسعه هایشکافانواع  -6-4جدول 

 نام گذرگاه
فرکانس 

 پالس ساعت
 شرح سرعت انتقال پهنای باتد

ISA 8 منسوخ مگابیت 8/5 بیت 16 مگاهرتز 
EISA 8 منسوخ  بیت 32 مگاهرتز 

PCI 
33/33-
66/66 

 بیت 32
133-266 

 مگابیت
 

bit64-PCI 
33/33-
66/66 

 بیت 64
266-335 

 مگابیت
 

AGP 66/66 32 بیت 
266-1332 

 مگابیت
مخصوص 
 کارت گرافیک

-PCI

EXPRESS 
  

 دو مسیر، هر
 250مسیر 

 مگابایت
 

xpress E-PCI

2.0 
  

 دو مسیر، هر
 500مسیر 

 مگابایت
 

 هایکارت مخصححوص که داشححت وجود AGP گذرگاه یک فقط اصححلی برد هر روی
 گذرگاه (سححیسححتم گذرگاه به مسححتقیم طوربه مسححیر کاهش منظوربه وبود  گرافیک
 شد.می وصل)اصلی حافظۀ و پردازنده اختصاصی
 گذرگاه عنو یک درواقع .اسحححت PCI گذرگاه از ترموفق بسحححیار PCI-Expressگذرگاه 
 .ستا سریال انتقال و دوطرفه ارتباط یک بر اساس آن ساختار که است خروجی /ورودی
 است. شدهعرضه بازار به x16 و  x2،x1 نوع چند در اخیر هایسال در گذرگاه این

 رایانه رکاربردپ هایدرگاه

 :از اندعبارت رایانه پرکاربرد هایدرگاه
 سححرعت اب و سححریال صححورتبه را هااین درگاه داده :(USB)عمومی  سریال درگاه
 .دهدمی انتقال باال بسیار

 وشححنر زمان در حتی خودکار صححورتبه USBدرگاه  به متصححل جانبی هایدسححتگاه
 مجدد اندازیراه به نیاز و شححوندمی پیکربندی شححده،داده تشححخیص بودن سححیسححتم،

 USBهای نسححل گویند.( میhotplug) گرم اتصححال این ویژگی نیسححت. به سححیسححتم
 از: اندعبارت
1- USB 1: سرعتی حدود Mbit/s 12 داشت.بر ثانیه( مگابایت 5/1 )معادل 
2- USB 2 : شد.  با سرعت بسیار باالتری نسبت به نسل قبلی خود عرضه درگاهاین

 دارد.Mbit/s 480))معادل  بر ثانیهمگابایت  60سرعتی حدود 
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3- USB3:  سوم و آخر که سل  سیار  USB3 ن سرعت انتقال اطالعاتی ب نام دارند از 
ستندباالیی  سل  تقریباب)  برخوردار ه سازگار با ن ستند USB2.0 ( که  و  ه

 .رادارندامروزه بیشترین کاربرد 
 

 : USBهای درگاهانواع 

 USBانواع درگاه  -7-4شکل 
 

USB-type A :درگاه ترینشدهشناخته USB نوع A های شخصی است. تمامی رایانه
و وسححایل دیجیتالی  فلش هایحافظه مجهز به این درگاه هسححتند. همچنین تمامی

 .رادارند درگاهاز طریق این  رایانهدیگر نیز قابلیت پشتیبانی و اتصال با 
 
 
 
 
 

 USB-tye Aکانکتور  -8-4شکل 

USB-type B :شترها این مدل از درگاه سایل جانبی مانند  بی سکنرها  چاپگردر و و ا
 .گیرندقرار می مورداستفاده

 
 
 

 USB-tye Bکانکتور  -9-4شکل 
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Mini USB-type A and B :و در وسایل  دارند تریکوچک اندازهها رگاهاین نوع د
 تفادهمورداس های همراهتلفن ها و برخی ازMP3 Playerمانند ترکوچکدیجیتالی 
 شوند.می بندیتقسیم Mini B و Mini A گیرند. این نوع درگاه به دو مدلقرار می

 
 
 
 
 
 
 

 Mini USB-tye A,Bکانکتور -10-4شکل 

Micro USB-type A and B :آخرین نوع USBها Micro  اندازه  ازنظرنام دارد. و
، دارای دو Mini ها مانند نوعMicro .استها USBمدل در  ترینکوچک
ها به دلیل ساختار هستند که امروزه این نوع درگاه Micro Bو  Micro Aمدل
 .دارندهای همراه تلفن ی کوچک بیشترین کاربرد را درحجم و اندازهکم
 
 
 
 
 

 Micro USB-tye Bکانکتور  -11-4شکل 

 است. ایرایانهتجهیزات  کنندگاناستفادهپرکاربردترین درگاه در میان این درگاه 
 
 
 
 
 

 USBنماد درگاه  -12-4شکل 

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

 پردازنده: هایسو کت تاریخچه

 هایتراشه صورتبه پردازنده ابتدا درDIP) تراشه رفط دو در پایه ردیف دو( 
 افزایش و دهپردازن شدن تربزر  با .شدندمی لحیم اصلی برد روی و تولیدشده
 .نبود نیازها پاسخگوی DIP هایتراشه آنهای پایه تعداد

 هایسو کت PGA (pin grid arrayهمراه ) ر با فرم فاکتو اصلی بردهای باAT 
 جاییجابه برای مناسبی فضای PGA هایسو کتشد.  عرضه بازار به و طراحی

های ندهنصب پرداز برای کاربران بیشتر ولی کرد ایجاد هاپردازنده ارتقای و
روی  کنندهخنک نصب همچنین بودند. مشکل دچار هاسو کتاین خودروی
 .بود مشکلی بسیار کار بعد به 486 هایپردازنده

 رسیدن آسیب از جلوگیری و پردازنده نصب درستی از اطمینان افزایش برای 
 هرمیا گرفتن قرار با .گرفت قرار اصلی بردهای روی ZIF هایسو کتآن،  به
 توانند،یم بیشتر اطمینان با و فشار کمترین با کاربران سو کتاین کنار در

 .دهند قرار خود جای در را پردازنده
 شودمی وارد هاآن جداسازی یا و نصب زمان درها پردازنده به آسیب بیشترین. 

 LGA (land gridکه  جدید هایسو کت درها آسیب این کم کردن برای
arrayهیچ و گیردمی قرار هاسو کتروی  پردازنده رابطهای پایه دارند، ( نام 
 کنندهخنک سیستم نصب هاسو کتاین ندارد. در وجودها پردازنده روی ایپایه
 وارد پردازنده و اصلی برد به فشار کمتری آن، نصب زمان در و است آسان
 .شودمی

 هایسو کت BGA (ball grid arrayبرای لپ )برد ها است که پردازنده به تاپ
 شتر است.بی DIPهای آن از حالت لحیم شده است و تعداد پایه اصلی

 
 : شناسایی پردازنده 5کارگاه 

 پردازنده در یک نگاه -7-4جدول 
 مشخصات اصلی پردازنده

 توان مصرفی میزان حافظه پنهان تعداد هسته فرکانس

 Hzواحد مشخصه 
 2ترین پردازنده رایج

 ایهسته
3L - 2L - 1L  برحسب واتW 
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 ی اینتلهاپردازنده نسل و تاریخچه

 هاپردازنده نسل -8-4جدول 

ل
س

ن
 

 ویژگی پردازنده

1 8086 
 نویسی به زبان سطو باالبرنامه
 عامل قدرتمندسیستم

 )رایانه شخصی( IBMهای پایه ساخت رایانه

 گذرگاه آدرسافزایش پالس ساعت و تعداد خطوط  80286 2

 افزایش تعداد خطوط گذرگاه داده و آدرس 80386 3

4 80486 

 دارد. هانن حافظۀ خود داخل در که است اینتل پردازندۀ اولین -
 عرضه شد. تراشه یک صورتبه پردازنده کمک و پردازنده -
 کننده بود.نده دارای سیستم خنکاولین پرداز -
ولت  3/3و برخی با ولتاژ  5های این نسل با ولتاژ رخی از پردازندهب -

 د(کنمی کار لتو 3/3 ولتاژ سطو با 4DX 486 کنند )تراشۀکار می

 پنتیوم 5

 در داخل و سیستم گذرگاه در بیت 32 داده گذرگاه باند پهنای -
 .است بیتی 64 صورتبه پردازنده

گیری سرعت پردازنده از مگاهرتز واحد اندازه 133از پنتیوم  پس-
mips  بهicomp .تغییر کرد 

5 
 پنتیوم
mmx 

 در این زمان ATXطراحی ساختار شکل 

 به داخل پردازنده 2حافظه نهان سطو انتقال  پنتیوم پرو 6

 IIپنتیوم  6
 و کاهش ولتاژ کاری SSEاستفاده از فناوری 

 IIIپنتیوم 6

 IV پنتیوم 7
 رد داده انتقال سرعت افزایش IV پنتیوم پردازندۀ ویژگی برترین
 است. سیستم گذرگاه

8 2Core  
 شوند.می ای عرضهو چهار هسته دو هاینسخه در -
 دو سطو حافظه نهان مستقل برای هر هستهدارای  -

8 Core ix 
 و یک سطو نهان یهاحافظه .هستند نهان حافظۀ سطو سه دارای
 ینب سه سطو نهان حافظۀ اما است، هسته هر به و وابسته مستقل دو

 است مشترک هاهسته
8 3Corei - ایهسته دو 
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 Turboو فاقد فناوری  hyper threadingدارای فناوری  -
Boost 

 حافظه نهان تا  -

8 Core i5 

 7Core i هایپردازنده شدۀ ساده نسخۀ -
های رومیزی ای و در رایانههسته کمتر دو باقدرت یهایتاپدر لپ -

 ای است.هسته 4بیشتر 
 Turboو دارای فناوری   hyper threadingفاقد فناوری  -

Boost 
 تا  حافظه نهان از  -

8 Core i7 

 ایهسته چهار و دو هاینسخه در -
 هابین هسته اشتراکی سه سطو نهان حافظۀ -
 مجتمع گرافیکی پردازندۀ دارای خانواده این هایپردازنده از بسیاری -

 هستند.
 Turbo Boostو  hyper threadingدارای فناوری  -
 تا  حافظه نهان از  -

به  مختلف خانوادۀ سه در اینتل شرکت ((Multiple Coreایچندهسته هایپردازنده
  .اندتولیدشده Core i و Core2 ،Core هاینام

 
 Intelهای نسل پردازنده -9-4جدول

 سال ساخت
 یفناور

 ساخت
 یمعمار پردازنده نام

2006 Pntium4/D Presler/cedar 
2006 Core2 Duo/Quad Conroe/Merom 
2007 Core2 Duo/Quad Penryn 
2008 Corei Nehalem 
2010 Corei Westmere 
2011 Corei 2xxx Sandy Bridge 
2012 Corei 3xxx Ivy Bridge 
2013 Corei 4xxx Haswell 

(Desktop2015)2014 Corei 5xxx Broadwell 
2015 Corei 6xxx Skylake 
2016 Corei 7xxx Kaby Lake 
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 ها و حروف در نام پردازندهمفهوم شماره -13-4شکل 

رقمی است و به دنبال آن ممکن است یک حرف یا  4در نام پردازنده یک عدد 
 آمده است. هاآنمفهوم برخی از  13-4ترکیبی از حروف بیاید که در شکل 

نسل پردازنده است. مفهوم برخی از حروف در نام  دهندهنشانرقم اول مدل، 
 آمده است. 10-4پردازنده در جدول 

 
 مفهوم حروف در نام پردازنده -10-4جدول 

 حرف معادل کاربرد
 Power Low Ultra U بسیار کم باقدرتتاپ پردازنده لپ

های قدیمی مربوط به نسل
 تاپ و موبایلهای لپپردازنده

Power Low Y 

 Optimized Power T های دسکتاپپردازندهبرای 
 Core-Quad Q ایهسته 4پردازنده 

 Graphics erformanceP-High H پردازنده با واحد پردازش گرافیکی
 Unlocked K پردازنده که قابلیت آورکالک دارد

 Mobile M پردازنده موبایل

 
 حافظه نهان

 مراجعه تعداد کردن کم نهان، حافظۀ اصححلی دارد. هدف قرار پردازنده در نهان حافظۀ
صلی حافظۀ به ست پردازش سرعت افزایش یجهدرنت و ا  حافظۀ میان نهان، حافظۀ .ا
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ها ثبات اختیار را در پردازنده موردنظر هایداده و دارد قرار پردازنده هایثبات و اصلی
 .است اصلی حافظۀ هایداده از بخشی شامل آن محتویات و دهدمی قرار

 :دارد وجود نهان حافظۀ با رابطه در مهم نکتۀ چندین

 کوچک ظرفیت با ولی سححریعهای حافظه از اسححتفاده نهان، حافظۀ فناوری (1
 شود.داده استفاده می انتقال سرعت افزایش منظوربه که است

ستفاده می نهان حافظۀ از زمانی که (2 سی برای شود،ا ستر  ابتدا هاداده به د
سحافظه  این محتویات باید  این موفقیت، صورت در .گیرد قرار یموردبرر
 حافظۀ رد موردنظر اطالعات کهیدرصححورت .گویندمی Cache hit را فرایند
هان ند موجود ن باشححح نده (،Cache miss) ن ید پرداز ظار در با تأمین  انت
 .باشد سیستم اصلی حافظۀ از خود هایداده

 رد حافظه این ظرفیت که شححودمی سححعی بوده، محدود نهان حافظۀ اندازۀ (3
 بزارا سحححایر به نسحححبت آن اندازۀ وجودینباا خود باشحححد، مقدار باالترین
 است. کم بسیار سازیذخیره

 اسحححتفاده نهان حافظۀ الیۀ چندین از که داشحححت خواهد وجود امکان این (4
 .شود

سیاری در ستفاده سرورها برای اغلب کهها پردازنده از ب س حتی شوندمی ا  ومسطو 
 .شودمی کاربردهبه نیز نهان حافظۀ

 
 گیری سرعت پردازنده:های اندازهشیوه

 (HZفرکانس پالس ساعت پردازنده)واحد  (1
 (MIPSکند )واحد تعداد دستوراتی که در یک ثانیه پردازش می (2
 هایوشر از با استفاده پردازنده گوناگون هایشآزما نتیجۀ که عدد یک (3

 ( Icompاست )واحد  مختلف

 : شناسایی حافظه 6کارگاه
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 افظه در یک نگاهحماژول  -14-4شکل                              

 
 
 
 

 تاریخچه انواع بانک حافظه

 های حافظهانواع بانک -11-4جدول 
استاندارد 

 بانک
نوع حافظه 

 اصلی

ساختار 
برد 
 اصلی

 ویژگی

DRAM  
XT  
و اوایل 

AT 

 اندم شدهلحی برد اصلیهای حافظه به تراشه
 بانک حافظه ندارد

SIMM DRAM AT 

 پین 72و  30رابط 
 بیت 8پهنای باند 

 شودزوج استفاده می صورتبه
های حافظه در یک سمت ماژول حافظه تراشه

 قرار دارد.

DIMM SDRAM ATX 

 پین 168رابط 
 بیتی 64پهنای باند 

ا بهمزمان و  صورتبهتبادل داده با پردازنده 
 استفاده از ساعت سیستم

تراشه حافظه در دو سمت ماژول  قرار داشتن
 حافظه 

شکل ظاهری

مشخصات

سرعت•
ظرفیت•
(... ,DDR3, DDR4)نوع•

ماژول 
حافظه
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DDR 
DRAM 

ATX 

 پین 184رابط 
 بیتی 64پهنای باند 

پالس  وندهباالرو  روندهیینپااستفاده از هردو لبه 
 ساعت

 2DDR
DRAM 

ATX 
 پین 240رابط 

 بیتی 64پهنای باند 
 DDRدارای فرکانس پالس ساعت دو برابر 

 3DDR
DRAM 

ATX 
 بیتی 64پهنای باند 

 2DDRدارای فرکانس پالس ساعت دو برابر 
 4DDR

DRAM 
ATX 

 پین 288رابط 
 3DDRاز  تریعسر

RIMM RDRAM ATX 
 پین 184رابط 

 بیتی 16پهنای باند 

 
 حافظه هایماژولانواع  -15-4شکل             

 توسعه هایکارت: 7کارگاه

 
 کارت گرافیک در یک نگاه -16-4شکل 

کارت 
گرافیک

واحد پردازش 
GPUگرافیکی 

مشخصات
محل واحد 
پردازش 
گرافیکی 
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 منبع تغذیه:  8کارگاه

 
 منبع تغذیه در یک نگاه -17-4شکل 

 آمده است.در فیلم  10تا کارگاه  1های کارگاه ها و کنجکاویپاسخ فعالیت

  ()بخش خرید قطعات  11کارگاه 
 

 مشخصات دو پردازنده موجود در بازار مقایسه -12-4جدول 

 پردازنده
سال 
 ساخت

تعداد 
 هسته

فرکانس 
 هسته

دمای  حافظه نهان
تولیدی و 

مصرف 
 L3 L2 L1 انرژی

Intel 

Pentium 

G4400 
2015 2 

3300 
MHz 

Intel Core 

i5 6600K 
2015 4 

3500 
MHz 

 
 موجود در بازار برد اصلیمشخصات دو  مقایسه -13-4جدول 

 برد اصلی

 2015 2016 سال ساخت
نوع حافظه و حداکثر 

        DDR4    64GB DDR4 ظرفیت

وظیفه

ن انتخاب براساس توا
مصرفی 

منبع 
تغذیه

فعالیت گروهی 
 175ص 

   

   

فعالیت گروهی 
 176 ص
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پردازنده قابل 
 پشتیبانی

Core i7 / i5 / i3 / Pentium / 
Celeron (LGA1151) 

Core i7 / i5 / i3 / 
Pentium / Celeron 

(LGA1151) 

 هاتعداد و نوع گذرگاه

 امکانات سرخود

Onboard Audio 
Realtek ALC887 

Onboard LAN 
Intel I219-V 

Multi-GPU Support 

Onboard Audio 
Onboard LAN 

 18 ماه 3 سال ضمانت

 
 قطعات مناسب برای خرید رایانه مشخصات -14-4جدول 

 

 Intel Pentium G4400 پردازنده
 MSI - H110M PRO - VDL برد اصلی
 GEIL - DDR4 - Dual Channel 8GB - 2400 - (2x4xx) حافظهماژول 

 Seagate Hybrid 1TB + 8GB SSHD دیسک سخت
Writer DVD LiteOn 22x 

 ASUS - GeForce GT 730 - 2GB - 128xxx کارت گرافیک
 LG - 20" - 20x37x - xxx شینماصفحه

 GREEN - GP330A-SP منبع تغذیه
 Case GREEN - PARS کیس
 Farassoo FCR-3490 دیکلصفحه
 Farassoo FOM-1190 ماوس

 برداشت
 179ص 
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 تدریس پس از

 نمونه ارزشیابی پایانی
 ها هنرستان یزاتمطابق استاندارد تجه افزارسختمکان : کارگاه 

 یامتر ولت -قطعات ییشناسا افزارنرم -پرونده راهنما  یادفترچه  - یانه: را تجهیزات
 تستر
 یقهدق 5 یبرد اصل یاستفاده از راهنما - یقهدق 5 یس)انتخاب ک - یقهدق 60:  زمان
توسعه و  هایکارتانتخاب  -یقهدق 10 یاصل  حافظهمشخصات پردازنده و  یینتع -

 - یقهدق 10افزارنرمبه کمک  یانهمشخصات قطعات را یینتع -یقهدق 20 یهمنبع تغذ
 (یقهدق 10مونتاژ  یبرا طعاتانتخاب ق

انجام امور  یرا برا یکیموجود در کارگاه  هاییانهسحححه نوع متفاوت را یناز ب خواهیمیم
 : یمانتخاب کن  یمیشنرشته ان یانهنرجو یرا برا یکیو  یدفتر

Hard1TB 
ram 2GB 

Cpu corei3 
 1xxکارت گرافیک با حافظه 

 dvd writerدارای 

Hard  500GB 
ram 4GB 

Cpu corei5 
 2xxکارت گرافیک با حافظه 

 dvd writerدارای 

Hard   750GB 
ram 2GB 

Cpu corei7 
 1xxکارت گرافیک با حافظه 

 dvd writerفاقد 
 

 هاشاخص  مرحله
حداقل 

 نمره
 نمره

1 
کیس مناسب را انتخاب کرده و 
کاربرد اجزای پنل کیس را با 
 برچسب مشخص کنید. 

 

1 

 
 تشخیص اجزای پنل کیس -
 باز و بسته کردن پوشش کیس -

 های الزمتعیین تعداد فن

2 

نوع سوکت پردازنده، قطعات 
 هایشکافسرخود، محل، تعداد و 
 توسعه را مشخص کنید. 

 تعیین فرم فاکتور برد

2 

 

 شناسایی اجزای برد

مطابق  برد اصلیشناسایی و انتخاب 
 نیاز

3 

ردازنده و نوع و ظرفیت پ-الف
حافظه و حداکثر  هایماژول

ظرفیت ماژول حافظه قابل 
پشتیبانی برد اصلی را مشخص 

 کنید. 

 تعیین نوع و ظرفیت حافظه -

 تعیین مشخصات پردازنده -

2 

 

ن حداکثر ظرفیت حافظه تعیی -
 اصلی
 وردنیازمتعیین ظرفیت  -
 پردازنده سازگار با برد تعیین -
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 هاشاخص  مرحله
حداقل 

 نمره
 نمره

 DualChannelابلیت برد ق -ب
 دارد؟

 dualChannelآشنایی با  -

4 

سرخود برد را  هایکارت -الف
 مشخص کنید.

محل پردازنده گرافیکی رایانه -ب
 را مشخص کنید.

ز منبع تغذیه را با توان موردنیا-ج
توجه  مجموع توان قطعات رایانه 

جدول  بر اساسمحاسبه کنید)
 توان قطعات(. 

نبع تغذیه را سالم بودن م -د
 بررسی کنید.

 توسعه هایکارتعیین نوع ت -

 تشخیص کانکتورهای منبع تغذیه -

1 

 

 انتخاب منبع تغذیه -
 سرخود هایکارتتعیین  -

 بررسی سالم بودن منبع تغذیه

5 

افزار مشخصات با استفاده از نرم
سیستم و فرکانس کاری، تعداد 

ها و سطوح حافظه نهان هسته
پردازنده، تعداد ماژول حافظه و 

و مشخصات کارت  هاآنظرفیت 
 گرافیک را مشخص کنید. 

 افزارنرماجرای 

2 

 
تعیین مشخصات پردازنده، حافظه، 

 گرافیککارت 

ها و سطوح حافظه تعیین تعداد هسته
 نهان پردازنده

6 

ز سه سیستم برای دو ا -الف
را  یککدام شدهمشخصمنظور 

 کنید؟ چرا؟پیشنهاد می

 قیمت بر اساسانتخاب قطعات 

1 

 
 نیاز بر اساسانتخاب قطعات 

 توجه به سازگاری قطعات

 

 غیر فنیشایستگی 

 طیو بهداشت مح یمنیتوجه به ا
 کارگاه

2 

 

 ستفادها -در اتصاالت  یمنیا تیرعا
 -در مونتاژ  زاتیاز تجه ویصح

 افزارسختحفاظت از منابع کارگاه 
 1سطو 

 2سطو 

 3سطو 
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  8واحد یادگیری 

 شایستگی مونتاژ قطعات رایانه

 تدریس مقدمات

 الف( مفاهیم کلیدی
 

 مفاهیم کلیدی

 ماژول حافظه کنندهسیستم خنک پردازنده برد اصلی
I/O shield  توسعه هایکارت پنل سیستم منبع تغذیهکانکتورهای 
 بایاس کارت شبکه کارت صدا کارت گرافیک

 ب( مراحل انجام کار واحد یادگیری 
 

 مراحل انجام کار

 یسدر ک یو نصب برد اصل یبرد اصل ینصب قطعات رو 1

 یبه برد اصل یسک یپنل جلو یو اتصال کانکتورها یهنصب منبع تغذ 2

 گردانکتوسعه و حافظه جانبی و دیس هایکارتنصب  3

 ورودی و خروجی هایدستگاهو اتصال  یینها یبررس 4

 BIOSتنظیم  5

 
 ج( تجهیزات الزم 

 افزاریتجهیزات سخت

توانید افزاری موردنیاز برای مونتاژ رایانه آمده است. میاجزای سخت 1-4در جدول 
 کنید. استفاده هنرستان در شدهخارج رده از هایدستگاه ازبرای آموزش مونتاژ 

در آموزش دارد؛  ییبه سزاکارگیری ابزار کار مناسب اهمیت انتخاب صحیو و به    
بنابراین قبل از شروع به کار حتماب به هنرجویان روش انتخاب و استفاده صحیو از 

برای  یازموردنابزارها آموزش داده شود تا آسیبی به قطعات وارد نشود. ابزارهای 
آمده است.  15-4ای در جدول مونتاژ یک سیستم رایانه
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 برای مونتاژ سیستم یازموردنابزارهای  -15-4جدول  

 
و به هنرجویان  یدداشته باشیک سیستم رایانه سالم وجدید در اختیار شود که توصیه می

پس از یادگیری هر کارگاه و اجرای آن روی قطعات معیوب و قدیمی، با نظارت خودتان 
هنرجو  نفساعتمادبهاجازه اجرای کارگاه روی این رایانه را بدهید. این امر سحححبب افزایش 
برده، یا کاهش  یناز بشحححده، ترس از آسحححیب رسحححاندن به قطعات و رایانه را در هنرجو 

بت بین گروهمیدهد. می ید از این امکان برای ایجاد رقا ید و اولین توان ها اسحححتفاده کن
 .شایسته فعالیت کالسی را انجام داد، بتواند روی این رایانه کار کند صورتبهگروهی که 

 

 بندی د( بودجه
 

 یادگیری: واحد بندیزمان

 
 
 
 
 افزاری رایانه(سخت)مونتاژ قطعات 8زمان پیشنهادی برای واحد کار 

 توضیحات نام ابزار

گوشتی پیچ

 چهارسو

های شود اکثر پیچبرای باز کردن و بستن پیچ استفاده می
 در رایانه چهارسو هستند. شدهاستفاده

ها با توجه شود برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پیچتوصیه می
 گوشتی مناسب استفاده شود.پیچ از پیچ اندازهبه

 باریکدم
توسعه از کیس  هایکارتاین ابزار برای جداسازی محافظ درگاه 

 شود.استفاده می

 آچار بکس

به بدنه کیس  برد اصلیهای نگهدارنده با استفاده از این ابزار پایه
 شود.پیچ می
های بدنه سفت نکنید چون ورقه ازاندازهیشبشود پیچ را توصیه می

 خراب خواهد شد. یچپکیس نازک است و محل 
دستبند ضد 

یا  الکتریسیته
دستکش ضد 

 الکتریسیته

رسیدن به قطعات الکترونیکی در اثر  یباز آسبرای جلوگیری 
ز ا مونتاژکارود که شخص شساکن توصیه می یسیتهالکترانتقال 

 این وسیله یا دستکش ضد الکتریسیته استفاده کند.
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ف
دی

ر
 

اهداف 
 توانمندسازی

های ها / فعالیتفرصت
 یافتهساختیادگیری 

 تئوری
)ساعت

) 

 عملی
)ساعت

) 

1 
کردن ابزار  آماده

 یازموردن

معرفی ابزارها، کاربرد و اهمیت 
 5/0 25/0 هاآنو روش استفاده از  هاآن

2 
نصب پردازنده روی 

 برد اصلی

روش  -شناسایی سوکت پردازنده 
صحیو خارج کردن پردازنده از 
جعبه و در دست گرفتن پردازنده 

باز کردن اهرم سوکت و روش  –
صحیو نصب پردازنده و بستن 

 اهرم

5/0 2 

3 
نصب سیستم 

 کننده پردازندهخنک

نصب  -معرفی خمیر سیلیکون 
کننده روی صحیو سیستم خنک

ور تغذیه اتصال کانکت - برد اصلی
 کنندهسیستم خنک

25/0 5/1 

 نصب ماژول حافظه 4

شناسایی بانک حافظه مناسب با 
 - برد اصلیاستفاده از راهنمای 

نصب ماژول حافظه در بانک به 
 روش صحیو

1 5/1 

5 
در  برد اصلینصب 

 کیس

های نصب محافظ درگاه
O /Iورودی/خروجی)

SHEILD)- های ستن پایهب
صب برد ن -رنده برد اصلیانگهد
 اصلی

25/0 2 

6 

نصب کانکتورهای 
پنل جلوی کیس به 

 برد اصلی

و  برد اصلیاستفاده از راهنمای 
تعیین محل کانکتورهای پنل 
 usbسیستم و کانکتورهای درگاه 

 و صدای جلوی کیس

25/0 2 

 نصب منبع تغذیه 7
تعیین محل نصب منبع در کیس 

 و نصب صحیو آن
25/0 1 

8 
کانکتورهای  نصب

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

25/0 5/0 

9 
 هایکارتنصب 

 توسعه
توسعه  هایکارتشناسایی 
و شکاف توسعه مناسب  یازموردن

5/0 1 
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ف
دی

ر
 

اهداف 
 توانمندسازی

های ها / فعالیتفرصت
 یافتهساختیادگیری 

 تئوری
)ساعت

) 

 عملی
)ساعت

) 
جدا کردن محافظ شکاف و  -(آن 

 نصب کارت

 نصب دیسک سخت 10

شناسایی محل نصب دیسک 
 -صب دیسک سخت ن -سخت 

شناسایی و اتصال کانکتور تأمین 
 تصال کابل دادها -ولتاژ مناسب 

5/0 5/1 

11 
 گردانیسکدنصب 

 نوری

شناسایی محل نصب 
صب ن -نوری  گردانیسکد

شناسایی و  -نوری  گرداندیسک
اتصال کانکتور تأمین ولتاژ مناسب 

 اتصال کابل داده -

5/0 5/1 

12 
بررسی نهایی و اتصال 

/  های ورودیدستگاه
 خروجی

 -بررسی صحت انجام مراحل قبل 
ی برا یازموردنهای شناسایی درگاه

، ماوس و یدکلصفحهاتصال 
به  هاآنو اتصال  یشنماصفحه
 سیستم

5/0 1 

13 
ورود به بایاس و 
 انجام تنظیمات

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

با  ایجاد امنیت -بایاس  یلهوسبه
رمزگذاری برای ورود به سیستم و 

های ت حافظهتعیین اولوی -بایاس 
 جانبی برای بوت شدن سیستم

1 6 

 2   ارزشیابی 14
 24 6 جمع
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 های پیوست پروندهها و ه( فیلم
توانید از دهد، میکتاب که نکات الزم برای مونتاژ را آموزش می هایفیلمعالوه بر 
استفاده  واحد یادگیریها و تنظیمات بایاس نیز برای این مربوط به فعالیت هایفیلم
 کنید.

 هدف شماره فیلم

روش تدریس پودمان مونتاژ رایانه

رایانههای پودمان مونتاژ ها و کنجکاویپاسخ به فعالیت  

ماتیمونتاژ، تنظ مراحل  Bios 

 تبیین تدریس کارگاهی پودمان مونتاژ رایانه

 و( ورود به بحث 
 آمده است. 18-4مراحل مونتاژ در شکل 
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 مراحل مونتاژ یک رایانه -18-4شکل

  

برد اصلی

نصب سیستم خنک کننده پردازندهنصب  پردازنده•
نصب برداصلی در کیسنصب ماژول حافظه•
اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس به برداصلی•

منبع تغذیه

نصب منبع تغذیه در کیس•

اتصال کانکتورهای برق برداصلی•

کارت های توسعه

نصب کارت گرافیک •

نصب کارت شبکه•

نصب کارت صدا•

حافظه های 
جانبی

نصب دیسک سخت•

نصب دیسک گردان نوری•

اتصال 
دستگاه های 

خروجی/ورودی

اتصال صفحه کلید•

اتصال ماوس•

اتصال صفحه نمایش•

بایاس و 
تنظیمات آن

ورود به بایاس •

.....انجام تنظیمات اولویت بوت، رمزگذاری، •
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 تدریس
 هاآنهای آموزشی مونتاژ که در کتاب شماره هایفیلمبرای تدریس این واحد از 

 ، استفاده کنید.ذکرشده

 BIOS: 13کارگاه 

BIOS   وUEFI 

BIOS  صاری شه  Basic Input/Output Systemکلمه اخت صلیای روی ترا  و برد ا
  .استعامل سیستم افزار وسخترابط بین 

CMOS  مه اختصححححاری   Complementary Metal-Oxide Semiconductorکل
کند. برای ویرایش را نگهداری می BIOSاست که تنظیمات  برد اصلیای روی حافظه

نام   به  به یک برنامه کمکی  یاز   CMOS Setupیا   BIOS Setupاین تنظیمات ن
 . داریم

UEFI  صاری ست و  Unified Extensible Firmware Interfaceکلمه اخت سخه ا ن
سعه شمار می BIOS یافتهتو شته، ها داقدرت باالیی روی پردازش داده چراکهآید به 

با  BIOS این اسححت که هاآندارد. بارزترین فرق  BIOSامنیت بیشححتری نسححبت به 
 MBRعالوه بر  UEFI ولی کندکار می Master Boot Systemیا  MBRتقسحححیم 

ستفاده تواند می سک د  GUID Partition Tableیا  GPTبا ا حجم  با ییهاسختی
دیسک در  خصوصبهنسبت به بوت سیستم  UEFI کار کند. همترابایت  2.2بیش از 
 کند.عمل می تریعسر BIOSاز  زیادبا حجم  ییهاسخت
UEFI  واسط بینBIOS  ۀوسعه یافتتنسخه  درواقعاین واسط  .استعامل سیستمو EFI 
ست. ستفاده می 16قدیمی از حافظه  هایBootLoader ا ضعف  یکیناکنند که بیتی ا

 منابع از اسححتفاده بهبود برای  UEFI بیتی امروزی اسححت. 64های عاملبرای سححیسححتم
 عامل به وجود آمده است.سیستم کامل بارگذاری از قبل یافزارسخت

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  عاملافزار و سیستمواسط سخت EFI -19-4شکل 

   

http://developersian.com/wp-content/uploads/2014/08/efi-position.png?6697af
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و  شوید System infoوارد ، BIOSاست یا  UEFIما شسیستم  برای اینکه بدانید

BIOS Mode  .را مشاهده کنیدBIOS Mode  حالت  2دارایUEFI و Legacy 
 رود.بکار می  BIOSبرای   Legacy .است

 UEFIو   BIOSمقایسه مراحل بوت شدن سیستم از طریق  -20 -4شکل 

 
 مشکالت متداول در تدریس فصل

آموزشححی این درس آمده اسححت، سححبب کاهش  دربسححتهتوجه هنرآموزان به نکاتی که 
مشححکالت آموزشححی خواهد شححد. توجه به نکات زیر از بروز برخی از مشححکالت در زمان 

 کند. تدریس این فصل جلوگیری می
 باهم رایانه قطعات سححازگاری نکردن بررسححی و راهنما دفترچه به توجهییب ،

ست. متنوع بودن قطعات رایانه و  شده ا ستگاه رایانه مونتاژ  صحیو د مانع عملکرد 
ستفاده از قطعات از رده   هاآنهنرستان و عدم وجود دفترچه راهنمای  شدهخارجا

تواند این موارد را افزایش دهد؛ بنابراین بهتر اسحححت قبل از شحححروع تدریس، می
های انسانی را در بررسی کند. البته خطا هنرآموز مونتاژ را انجام داده، صحت آن را

 ار است. مونتاژکی دقتبیهنگام مونتاژ هم باید در نظر گرفت که بیشترین علت آن 
 ای برخورد کنید افزاری ممکن است در کارگاه با قطعهبه دلیل تنوع قطعات سخت

شود که مطابق آموزش کتاب نتوانید مشخصات آن را تشخیص دهید. توصیه می
ند و که ه تدریس هر بخش قطعات موجود را بررسحححی ک بل از  نرآموز محترم ق

 را با استفاده از منابع آموزشی و اینترنت تعیین کند. هاآنمشخصات فنی 
  ها با آن برخورد داشته باشید، ترس هنرجویان از کالس برخیمشکلی که شاید در

 یانباب شححودمی اسححت. به همین جهت توصححیه یگرفتگبرقاز شححوک الکتریکی یا 
ستم کار ولتاژ سیار که ولت(12 - 5 – 3/3) رایانه سی ستانه خطر  از کمتر ب آ

 برای انسان است، اطمینان، اعتماد و آرامش الزم را در هنرجویان ایجاد کنید.
  ترس هنرجو از خراب شححدن قطعات مشححکلی اسححت که با اجرای فعالیت کارگاهی

از بین  یجتدربههنرجویان روی یک رایانه سحححالم و با نظارت هنرآموز  یلۀوسحححبه
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شروع هر کارگاه،  نفساعتمادبهرود. برای دادن اطمینان و می به هنرجویان قبل از 
 بایدها و نبایدهای آن را روی برد بنویسید و یا تذکر دهید.

  است است که ممکن  شدهدرجخصصی هایی از مشکالت تنمونه 17-4در جدول
تی که در هنگام توانید مشححکالدر زمان آموزش مونتاژ رایانه رخ دهد. شححما نیز می

 پساید را در آن درج کرده، به دفتر تألیف ارسال کنید تا ه شدهتدریس با آن مواج
 از بررسی برای استفاده در اختیار هنرآموزان قرار داده شود.

 
 مونتاژهایی از مشکالت تخصصی هنگام نمونه -17-4جدول 

ف
دی

ر
 

 علت و روش حل مشکل شرح مشکل

1 
وسیلۀ  بریدگی دست به

 بدنه کیس در هنگام مونتاژ

 یراستانداردغعلت: استفاده کردن از کیس 
 روش حل مشکل:

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

2 

اندازی مجدد و یا راه
 خودخودبهخاموش شدن 

سیستم در کمتر از چند 
از روشن کردن  پسدقیقه، 

 سیستم رایانه

 علت: داغ شدن پردازنده
 روش حل مشکل:

 کننده پردازندهبررسی صحت عملکرد سیستم خنک -
 نصب کانکتور تغذیه فن پردازنده در محل خود -
کننده پردازنده در محل نصب صحیو سیستم خنک -

د خمیر سیلیکون جدیخود روی پردازنده و استفاده از 
 کنندهزیر سیستم خنک 
به خاطر  کننده پردازندهتعویض فن سیستم خنک -

 دور و یا کار نکردن آن کاهش دما

3 
با فشار دادن کلید 
( Powerروشن/خاموش)

 شود.سیستم روشن نمی

و یا نرسیدن فرمان روشن  متصل نبودن به برقعلت: 
 و خرابی منبع تغذیه برد اصلیشدن به 

 بررسی کنید که:
 کابل تغذیه سیستم متصل باشد -
 کلید پاور در حالت روشن باشد. -
صب ن برد اصلیروی  یدرستبهکانکتورکلید پاور  -

 .شودشود و یا در صورت خرابی کلید تعویض 

4 

های محل نصب کانکتور
برد پنل جلوی کیس روی 

مشخص  یخوببه اصلی
 نیست.

 لیبرد اصعلت: نداشتن راهنمای 
جستجو در اینترنت برای دانلود  روش حل مشکل:

 برد اصلیراهنما 
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 تدریس از پس
 

 الف( نمونه ارزشیابی پایانی
  هاهنرستانمطابق استاندارد تجهیزات  افزارسخت: کارگاه مکان 
 کروفنیم -بلندگو  - کیکارت گراف-ماژول حافظه  - یبرد اصححل - انهیجعبه را:  زاتیتجه
صدا  -مودم  - شبکه  -هیمنبع تغذ - دئویکارت و -کارت   کنندهخنک ستمیس -کارت 

 -آچار بکس - یکباردم -چهارسححو  یگشححت چیپ -ولت متر  - یشنماصححفحه -پردازنده 
 مربوط  لیاندازی وسادفترچه راهنمای نصب و راه - تهیسیدستبند ضد الکتر

 قه،یدق25 سیدر ک یو نصححب برد اصححل یبرد اصححل ی)نصححب قطعات رو قهیدق 90:  زمان
صب منبع تغذ صال کانکتورها هین صل سیک یجلو پنل یو ات صب  15 یبه برد ا دقیقه، ن

دقیقه، بررسححی نهایی و اتصححال  20 گردانیسححکدتوسححعه و حافظه جانبی و  هایکارت
 دقیقه(20دقیقه، تنظیم بایاس  10های ورودی و خروجی دستگاه

 بر اسححاس، قطعات رایانه را که افزار رایانهرشححته شححبکه و نرم برای یک هنرجو خواهیمیم
 اندازی کنیم.مونتاژ کرده، سیستم را راه شدهیداریخرنیاز او 
 مححونححتححاژ قححطححعححات را بححا رعححایححت تححمححام نححکححات ایححمححنححی انححجححام دهححیححد -الححف

، یدکلصححفحه، کارت گرافیک ، sata، پردازنده، ماژول حافظه ، دیسححک سححخت برد اصححلی
 یشنمافحهصماوس، 
 تنظیمات زیر را انجام دهید. -ب

 اندازی سیستم به ترتیب از طریق سی دی، دیسک سختاولویت راه -
 تاریخ سیستم  -
 تعیین رمز ورود به بایاس -
 تعیین مشخصات سیستم -
سرخود هایکارتتعیین  -
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 هاشاخص  مرحله
 حداقل

 نمره 

نمر

 ه

1 
برد نصب قطعات روی 

و نصب برد در  اصلی
 کیس

 چیدن ابزارها و قطعات -
  نصب ماژول حافظه -

2 

 
 

 آنکنندهنصب پردازنده و سیستم خنک

 i/o shieldنصب 
 نصب برد در کیس

2 
نصب منبع تغذیه و 
اتصال کانکتورهای 
 پنل جلوی کیس

 نصب منبع تغذیه

2 

 
 نصب کانکتورهای تغذیه قطعات 

 بررسی سالم بودن منبع تغذیه
 کانکتورهای پنل جلوی کیساتصال 

و کانکتور صدای جلو  usbاتصال کانکتور 
 کیس

3 
نصب کارت توسعه و 
حافظه جانبی و 

 گردانسکید

 نصب کارت توسعه

1 

 

 گردانسکیدنصب حافظه جانبی و  

اتصال کابل داده و تغذیه حافظه جانبی و 
 گرداندیسک

4 
بررسی نهایی و اتصال 

ورودی و دستگاههای 
 خروجی

های ورودی خروجی به اتصال دستگاه
 هادرگاه

2 

 

 روشن کردن سیستم
 بستن پوشش کیس

 یابیعیب

 تنظیم بایاس 5

 ورود به بایاس -
  صات سیستم در بایاستعیین مشخ -

1 

 
 

 boot priorityتنظیم 
 رمزگذاری برای ورود به بایاس

 سرخود برد یهاکارتتعیین 

 غیر فنیشایستگی  6

 کارگاه طیو بهداشت مح یمنیتوجه به ا

2 

 

 - هنگام مونتاژ در اتصال یمنیا تیرعا
کنترل  – قطعاتاز  ویصح استفاده

 کیفیت نصب قطعات

 شتریمطالعه ب یبراب( 
است که جهت پیکربندی،  +Aشود کتاب روزرسانی هم مییکی از منابع خوب که به

بسححیار مناسححب  تاپلپ و رومیزی رایانه کردن شححبکه و نگهداریاندازی، نصححب و راه
 است.


