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کارگاهی 155صفحهفعالیت

دارد؟ وجود راهکارهایی چه مشکالت این رفع برای شما نظر به

بخشبهتر دارای که محفظه یک از کنیم.است استفاده است رایانه از قطعه هر برای مشخص های

کارگاهی 156صفحهفعالیت

کیس انواع اساس بر را زیر کنید.جدول تکمیل ها

کیس کاربردنوع

Full Tower

اندازهکیس در هستند نصبهایی قابلیت که سنگین و بزرگ درایوهای رویربچندین

دارایهاکیسنوعاین.هستندباالتوانباتغذیهمنبعدارایالبتهودارندراجعبه

براییشتربوافزودآنبهمختلفیامکاناتتوانمیکهمعنابدینهستندباالییانعطاف

کنخواهمیکهداردکاربردکسانی یا و خواندن برای را درایو چندین مثال کردنپید

باشن داشته سیستم یک د.در

Middle Towerمشابهکیساین آنFull towerهای اندازه که تفاوت این با استهابوده .کوچکتر

Mini Tower

کیس متداولترین از یکی حاضر حال شخدر کامپیوترهای برای شده استفاده صیهای

نوع.است بکیسازاین مناسبهها اندازه و وزن کامپیوتردلیل برای شخصیبیشتر های

دارند. کاربرد

Desktop

میکیس قرار میز روی بر که هستند قرارهایی کیس روی هم مانیتور و گیرد.یمگیرند

کیس نوع گذشتههااین بوددر این،رایج جزئی تغییرات وجود با امروزه کیساما هانوع

می قرار استفاده مورد گیرند.کمتر

شما نظر نمیبه چوب یا پالستیک از را کیس بدنه سازند؟چرا

ساختهاگر چوب از مقابلشودکیس وآدر بودآتش نخواهد مقاوم پالستب از استفاده همچنین باعث. یک

شود.می ذوب کیس دما افزایش اثر در که فلزشود کیس بدنه برای جنس کهبهترین دراست برابرمقاوم

نمیضربه و میبه،شکنداست ذوب موادشود،سختی سایر به نسبت کردنش آترسانآتمیز و تشاست

د.گیرنمی

کرد؟ توجه نکاتی چه به باید کیس انتخاب در

کی میس:اندازه معین رایانه، برای استفاده مورد کیس خواهدسایز قدر چه شما کامپیوتر اندازه و حد که کند

کیس.بود چه خارجیاگر ابعاد با همهایی بیشتری فضای معموال قطعاتبزرگتر نصب برای خود داخل در

سیستمی نوع بر شگرفی تاثیر داخلی فضای پیکربندی نحوه اما میدارند، خواهدکه کنید، جور و جمع توانید

.داشت
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خنک به خنک:اهکنندهتوجه سیستم از کامپیوترکنندبرخورداری برای مناسب استامه ضروری طوربه.ری

خانکل کامپیوتری تهیه حال در شما اگر تماشایگیی، برای صرفا که پستفیلمهستید ارسال لکترونیکیاو

می قرار استفاده خارجمورد )برای دمنده فن یک و تازه( هوای ورود )برای مکنده فن یک هوایگیرد کردن

بو خواهد ازد.گرم(کافی استفاده برای خود سیستم از استفاده قصد اگر بازیاما یاآخرین شده منتشر های

فیلم تماشای برای بعدی سه خنکرندر از باید دارید، را پیکسار انیمیشن استودیوی کیفیت با خیلیهای کننده

کنید استفاده .بهتری

کارگاهی 156صفحهفعالیت

مرحله رایانه با کار کرد؟1هنگام رعایت باید را نکاتی چه ،

فن با دست برخورد باشید.هایمواظب کیس در موجود

.کنید پرهیز کیس بودن روشن هنگام قطعات کردن جدا از

کارگاهی 156صفحهفعالیت

فن تعداد رایانهآیا همه است؟های یکسان خیرها

فن دارد؟تعداد بستگی عواملی چه به رایانه یک در شده استفاده رهای کاربرد و کیس نوع دارد.به بستگی ایانه

کارگاه کنید.در مقایسه هم با ظاهر نظر از را آنها دارد؟ وجود کیس نوع چند شما مدرسه

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

کیسشماره فننوع تعداد

1SC مدل سادیتا کامپیوتر عدد 1083کیس

2A مدل گرین کامپیوتر عدد VA4کیس

مدل3 تسکو کامپیوتر عدد TC VA-46145کیس

کارگاهی 157صفحهفعالیت

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

USB راه2پورت دکمه خاموش، و روشن دکمه ،L مجدد، ورودیEDاندازی بودن، روشن وضعیت نمایش

هدفون خروجی میکروفن،
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160صفحهپژوهش

حافظه مورد Mدر کنید.2های تحقیق

M. اسالت یا .M 2پورت های کارت متنوع 2و های کاربرد ارتباطی باس تنوع و کم ابعاد وجود فایبا وای از ی

SSD های کارت تا گرفته سرعت کم بلوتوث دارو سریع ند.فوق

M. پورت پیدایش بر   2مرورری

پورت جدیدترین از .Mیکی پورت سازی، ذخیره وسایل برای Zاست.2ها ست چیپ نتل،ای87مادربوردهای

ماردبوردهای های پورت ترین اصلی از یکی اما بودند پورتی چنین فاقد عنZ97معموال با  M.2وانپورتی

کهSSDمی گذشته های سال پورتباشد. محدودیت به کسی داشتند، تری رنگ کم حضور بازار در 2اتاسها

ساتا کرد3و نمی .توجه

SATA III بان معادلپهنای معادل6دی اطالعات انتقال سرعت که داشته برثانیه برم750گیگابیت گابایت

می بر در را SSDثانیه درایوهای سرعت حداکثر از که ترتیبگیرد این به است. بیشتر اول بوترده سرعت

از به60ویندوز معمولی دیسک هارد یک در و20ثانیه سرورها کماکان اما یافت تقلیل بهثانیه ها ابررایانه

پی اسالت برای درایوهایی شدند؛ معرفی سریعتر درایوهای مرور به داشتند. نیاز بیشتری آیسرعت سی

اکسپ ساتا نظیر تر پرسرعت باس با درایوهایی و شناسید،OCZنیکمپاZ-Driveحتماس.راکسپرس می را

یک از بیش چنZ-Driveالبته دارد، سردیوجود با متفاوت مدل ازن بیش های ثانیه1000عت بر مگابایت

دهند می افزایش شدت به خاص شرایط در سیستم عمل سرعت که شده .معرفی

OCZ که محصولی مانند اکسپرس آی سی پی های یعنیکارت کرده اZ-Driveمعرفی بر1000ز، مگابایت

نسبتا ابعاد جدی بسیار ایراد البته اند، رفته فراتر هم آنهاثانیه منظورزیاد بدین پورتاست. وارد، جدیدی های

ولی ساتا مشابه پورتی دانست. حل راه اولین توان می را اکسپرس ساتا شد. مادربوردها باالتر.دنیای سرعت با

ساتا و قبلی ساتاهای بین مهم بسیار تفاوت سایک در شود. می ارتباطی باس به مربوط اکسپرستااکسپرس

سات باس از استفاده سبجای که اکسپرس آی سی پی از شوا، می استفاده دارد، باالتری د.رعت

M. پورت جمله از شد معرفی دیگری پورت SSD 2بعدها های حافظه معرفی برای ای زمینه وچککبسیارکه

الب حافظهو شدند. سریع فوق .Mته کانکتور که کارت شکل به کوچکی حال 2های در البته باتوجهدارند. حاضر

این .Mبه کانکتور به مجهز سازی ذخیره وسایل معرفی اوایل در زی2که محبوبیت فعال که ندارندهستیم .ادی

M. و اکسپرس ساتا ساختار با   2آشنایی

با برابر سرعتی پورت تعبیری10هردو به یا ثانیه بر اس1250گیگابیت اس اغلب از که دارند ثانیه بر مگابایت

باالتری سرعت فعلی، های بهدی است. شده معرفی نیز باالتر سرعت با مدل چندین تازگی به البته و داشته
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M. که است دلیل نظر 2همین در اسبا شده طراحی پذیری انعطاف و6با3ساتات.گرفتن ثانیه بر گیگابیت

USB 3.0 سرعت شوند5با می محسوب سیستم سریع های پورت جز ثانیه بر سرعتLAN .گیگابیت با هم

ثانیه،1معمول بر میگیگابیت استفاده جدید مادربوردهای کهدر پورتی ترین مهم حاضر حال در اما شود

.SSDMبرای پورت شده، معرفی .M 2ها پورت ارتباطی باس که است معنی این به پذیری انعطاف  2است.

هم ساتا باس از استفاده با تداخلی اما باشد سریع اکسپرس آی سی پی تواند .Mمی طرفی از تواندمی2ندارد.

mSATA و اکسپرس آی سی پی شوبجای استفاده باد.نیز مادربوردهایی و برودول پلتفرم در اینتل کمپانی

سری ست .100Mچیپ به متصل سازی ذخیره وسایل از عامل سیستم کردن بوت فرض، پیش صورت به ،2 

محد بنابراین است؛ کرده اضافه را اکسپرس آی سی پی ذخیرهو وسایل این روی عامل سیستم نصب در ودیتی

داشت نخواهد وجود .سازی

کارگاهی 162صفحهفعالیت

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

حافظه از سطح سه ،نهانهایدر دارد وجود سیستم در که نهانای باالتحافظه دارای یک سرعتسطح رین

Delay یا وقفه زمان کمترین طرفی از و ظرفیت کمترین دارای کش این دلیلاست، به این و زدیکیناست

CPU به CPUزیاد چیپ خود در آن گرفتن قرار دو.استو سطح نهان میاحافظه حافظه یک واقع بیندر نی

از سوم الیه و اول نهانحافظهالیه میقCPUهای سه.گیردرار سطح نهان روحافظه بر مادرمعموال قرارربی د

RAMمی همان یا سیستم اصلی حافظه بین و نهانوگیرد دومحافظه میالیه د.گیرقرار

L از ترتیب به سرعت کلی طور میL3وL2به1به افزایش ظرفیت و یابد.کاهش

162صفحهکنجکاوی

پردازنده ومشخصات سازگار شکلهای اصلی برد سوکت بنویسید.15نوع زیر جدول در را

پردازنده LGA1151سوکت

شناسایی قابل پردازنده Intel core i7/i5/i3/pentum/celeronنوع
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164صفحهکنجکاوی

شکل نمونه مشخصات زیر می18جدول نشان کنید.را تکمیل را آن دهد.

توضیحاتمشخصهعنوان

بانک

حافظه

4تعداد
این روی بر حافظه در نصب برای حافظه شکاف عدد چهار تعداد

دارد وجود برد مادر

DIMMنوع

DIMMعبارت مخفف ،Dual In-line Memory Module به

می خط دو حافظه ماژول صورتDIMM.باشدمعنای به 64ها

واحد یک هستند. برابر DIMMبیتی دو را ها داده است قادر

یک از کند. SIMMسریعتر منتقل

حافظه ظرفیت 64GBحداکثر

دارای اصلی برد این اینکه به توجه م4با است، حافظه توانیبانک

از آنها4حداکثر ظرفیت مجموع که کرد استفاده حافظه ماژول

از نشود.64باید بیشتر گیگابایت

حافظه ماژول DDR4نوع

DDR4 پیشرفته DDRنسل استاندارد و 3تر دلیلهبهاست مین

یکماژول در تا بود خواهند قادر فناوری این با سازگار حافظه های

کم آنها انرژی مصرف میزان همچنین کنند. کار باالتر ترفرکانس

می قادر را سازندگان و ظرفیتاست تا نسبتسازد را بیشتری های

DDR نمونه کنند. 3به تولید

حافظه سرعت میحداکثر3466MHzحداکثر پشتیبانی آن از اصلی برد که کند.سرعتی

حافظه سرعت می2133MHzحداقل پشتیبانی آن از اصلی برد که سرعتی کند.حداقل

کارگاهی 164صفحهفعالیت

ماژول ظرفیت حداقل و حداکثر است، آمده زیر در که اصلی برد راهنمای متن به توجه حابا رافظههای ای

اصلی برد که کنید میتعیین پشتیبانی آنها کند.از

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 

16GB حافظهظرفیتحداکثر

1GB حافظهظرفیتحداقل
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164صفحهپژوهش

O.C( سرعتعبارت از برخی کنار در که شکل( چیست؟18های کننده بیان است، آمده

O.COverClock ومیمخفف سخباشد اجزاء از یکی کالک سرعت افزایش معنی به لغت است.تدر افزار

پردازنده مورد در معموالً کردن اصلیاورکالک پردازنده (CPU)ی نیز گرافیکیو می (GPU)ی گیرد.صورت

میسازنده اورکالک را آن وقتی و گرفته نظر در آن کارکرد برای را مشخصی فرکانس تراشه، قطعهی کنیم،

می فعالیت باالتری کالک سرعت در نظر حافظهمورد مثل دیگری اجزای میکند. نیز را رم اورکالکی توان

.کرد

سخت اجزای کالک سرعت افزایش انجابا اعمال تعداد شدهافزاری، میم افزایش ثانیه عملکرددر لذا و یابد

می باال میسیستم باالتر قطعه حرارت و شده تولید نیز بیشتری گرمای اما کهرود است علت همین به شود.

سخت دمای دقت به خنکباید تجهیزات از نیاز صورت در و کرد بررسی را نمودافزار استفاده بهتری .کننده

Dual Channel معماری میدرباره استفاده سیستم کارایی افزایش برای کنید.که تحقیق شود،

در تکنولوژی این میمادربرداز استفاده دارایهایی که می4شود رم داسالت اگر و باشیدباشند. کرده قت

اسالت از میدوتا رنگ یک به بهها که است بهتر کنیم استفاده رم دو از بخواهیم اگر کهباشد، اسالتی دو

درنگ و کنیم استفاده هستند هم شبیه آن آدرسهای تکنولوژی هم آن استفادهلیل که است استشدهی ده

است بیشتر هم روش این سرعت کمی .و

dual channel تکنولوژی ظهور از قبل و کلی حالت حافظهدر طریق، از رم باب64مسیر1های پردازندهیتی

بودند ارتباط بهدر قبلی جمله انتقال. سیکل یک در که اینه تنهامعنی می64، منتقل .شدبیت

dual channel تکنولوژی از ،قبل دوکاناله ماژول64یا از مسی کننسیم کنترل سمت به رم حافظههای ده

Dمی با که میD63تا0رفت Dual channelمشخص بینشدند. ارتباط مسی مسیرهای کاناله، دو افظهحیا

کنتر و میرم برابر دو رو حافظه کننده یعنیکندل حسابتا128. این تکمادربربا از که نولوژی dualدی

channel می )128برد،بهره مسی داردباس(مسیر حافظه کننده کنترل و رم ازبین شماره D127تاD0که

است.گذا شده ری

می انتقال، سیکل هر در انتقال64اندتویعنی رو داده مادرب.دهندبیت اینکه بتوبرای را128دنارد بینبیت

حافظه عدد دو از که است الزم دهد انتقال حافظه خود و حافظه کننده عددکنترل از ضریبی اسالت2یا روی

شود. استفاده رم
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165صفحهکنجکاوی

پردازش قدرت به نیاز صورت در است، سرخود گرافیک کارت دارای که اصلی برد بیشبرای چهگرافیکی تر،

دارد؟راه وجود حلی

می گرافیکی پردازش قدرت افزایش کارتبرای از )internalتوان مجزا گرافیک رویهای بر که اصلیب( رد

می کرد.نصب استفاده شود

166صفحهکنجکاوی

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

ا درگاهبا بررسی از کیسستفاده پشت خروجی های

عبارت ویندوز جستجوی بخش قسمتDevice Managerدر کنید. تایپ بازرDisplay Adapterرا ا

می مشاهده بخش این در را دستگاه یک از بیش اگر پردازندهکنید. دارای شما سیستم گرافیکیکنید، ی

است .اختصاصی

166صفحهجکاویکن

مورد میولتاژ تامین چگونه کیس داخل قطعات و اجزا برقنیاز از آنها همه آیا صورتول220شود؟ به شهر ت

می استفاده کنند؟مستقیم

تغذیه اصطالح)منبع کار(پاوبه قطعات تمامی برق تامین وظیفه که است افزاری سخت ای راقطعه مپیوتر

از.دارد را خود ورودی ولتاژ حقیقت در تغذیه ایرانمنبع در که شهر ولتاژاست ACولت220برق  DCبه

می تبدیل مناسب ولتاژهای ولتاژهابا این ابرکند. عبارتند معمولی کامپیوتر یک ،12V،-5V،3V،5V-ز:ای

12Vقطعاکه برای الزم ولتاژ وسیله میبدین فراهم را شما کامپیوتر داخل د.کنت

167صفحهپژوهش

جست اینترنت در را رایانه قطعات مصرفی توان محاسبه خط بر برنامه یک خود هنرآموز کمک کنید.وبا جو

با توانسپس با را نتیجه و آورید دست به را قبلی فعالیت سیستم مصرفی توان آن از شدهاستفاده محاسبه

کنید. مقایسه قبل فعالیت در

می فعالیت این انجام سایتبرای به توانتوانید نظر مورد قطعات انتخاب با و مراجعه رامزیر رایانه یک صرفی

کنید. محاسبه

https://green.ir/calculator

مصرف پر شما نظر کدامبه رایانه قطعات چیست؟ترین آن علت اند؟
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مصرفی اصلیتوان برد گرافیکپردازنده، کارت رایانهو قطعات سایر است.از انجامبپردازندهبیشتر دلیل ه

مصرفی توان از باال کاری فرکانس و زیاد های دارد.پردازش قطعات سایر به نسبت بیشتری

کارگاهی 168صفحهفعالیت

هستند؟ متصل تغذیه منبع به کیس داخلی قطعات کدام

پردازنده،درایو سختمادربرد، دیسک و نوری های

می استفاده تغذیه منبع رنگی کابل کدام از قطعات کنند؟این

سبز و مشکی نارنجی، قرمز، زرد،

مش کابلبا منبعاهده کنید.های تکمیل را زیر جدول تغذیه،

سیمولتاژ استرنگ متصل آنها به سیم که قطعاتی نام

+12Vزرد
اصلی گرافیک–برد مثلIDEهایدستگاه–پردازنده–کارت

سخت دیسک نوری SATAدستگاه–درایورهای های

+5Vنوریقرمز سخت-درایو اصلی-دیسک برد

+3.3Vاصلینارنجی SATAدستگاه–برد های

Ground(COM)اصلیمشکی برد

PS-ONاصلیسبز برد

168صفحهکنجکاوی

SATA کانکتورهای تعداد بودن محدود علت Molexبه مبدل کابل از میSATAبه، کاباستفاده لشود.

SATA کابل با را دارد؟مبدل وجود تفاوتی چه کنید. مقایسه

برق تبدیل مالکس4کابل می (Molex)پین افرادی درد به ساتا برق هارددیسکبه از استفاده قصد که هاخورد

تغذیه منبع از معموال قدیمی، کامپیوترهای دارند. قدیمی کامپیوترهای در را جدید نوری درایوهای ایو
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می برقاستفاده کانکتورهای مجموعه در که ساتاکنند برق خروجی از به (SATA)شان، نیست. یوسیلهخبری

مادگی تبدیل کابل می4این ساتا به سختپین از راحت خیال با سیستمتوانید در جدید کامپیوتریافزار های

نداشته مشکلی نیاز، مورد برق تامین بابت از و کنید استفاده .باشیدقدیمی

169صفحهکنجکاوی

شکل به توجه رایانه25با از یکی کاملو را زیر جدول کارگاه کنید.های

کانکتور کاربردنام

MolexI سخت دیسک و نوری درایورهای به فنDEاتصال ،

SATASATA نوری درایورهای و دیسک هارد ولتاژ تامین

Berg
Molex connector درایورهمان برای که کوچکتر سایز در طراحیFloppyاست

است. شده

Main Powerاصلی برد نیاز مورد برق تامین

Connector 4+4پردازنده نیاز مورد توان تامین

Connector 2+6شود می استفاده قدرتمند گرافیک کارتهای به اتصال برای

کارگاهی 170صفحهفعالیت

سیستم از یکی برنامهدر هنرستان کارگاه برCPU-Zهای را زیر جدول کرده، اجرا CPUرا سربرگ اساس

کنید. تکمیل

مقدارشرحمشخصات

Processor

Packageپردازنده سوکت Socket 1150 LGAنوع

Specification
تمامی با همراه پردازنده کامل نام

جزئیات
Intel Pentium CPU 

G3250 3.20GHz

CacheLevel 3سه سطح کش MBytes 3میزان

170صفحهکنجکاوی

Display Device Selection بخش وجود چیست؟علت سربرگ این در

می بخش این نظاز مورد گرافیک کارت است، سیستم روی بر گرافیک کارت چند که صورتی در راتوان ر

شود. داده نمایش آن مشخصات تا کرد انتخاب
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کارگاهی 171صفحهفعالیت

سیستم از یکی CPUدر برنامه هنرستان کارگاه برZ-های را زیر جدول کرده، اجرا Graphicsرا سربرگ اساس

کنید. تکمیل

مقدارشرحمشخصات

Display Device Selectionانتخابی گرافیک NVIDIA GeForce GTX 1070کارت

GPU
Nameگرافیک کارت NVIDIA GeForce GTX 1070نام

Board Manufبرد GIGABYTE Technologyسازنده

ClocksCoreهسته کاری MHz 240سرعت

MemorySize
به حافظه رفتهحجم کار

گرافیک در
8192MBytes

172صفحهکنجکاوی

می ابراز رایانه یک معرفی هنگام نظرفروشنده مورد سیستم کانفینگ که مi5/4/500/2کند شخصاتاست.

چیست؟ رایانه این افزاری سخت

پردازنده i5سری

رم حافظه GB 4ظرفیت

سخت دیسک GB 500ظرفیت

گرافیکی پردازنده GB 2حافظه

گروهی 173صفحهفعالیت

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

پردازنده
سال

ساخت

تعداد

هسته

فرکانس

هسته

نهان وحافظه تولیدی دمای

انرژی مصرف L1L2L3

Core i3-9100F20104
3.60

گیگاهرتز
KB

262
KB

1024
KB

وات614465

Core i5-8400
20176

2.8

گیگاهرتز
KB32

KB

256
KB

وات921665
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گروهی 174صفحهفعالیت

کنید. مقایسه هم با و بنویسید زیر جدول در را بازار در موجود اصلی برد دو مشخصات

ی
صل

دا
بر

ظه
حاف

وع
ن

ت
رفی

ظ

ثر
داک

ح
و

ده
ازن

رد
پ

- ی
بان

تی
پش

ل
قاب

ی
ها

دو
دا

تع

گاه
در

وع
ن

دو
دا

تع

وع
ن

ف
کا

ش

عه
وس

ت

ی
ودها

رخ
س

ت
انا

مک
ا

ت
مان

ض

مادربرد

مدل ایسوس
TUF B360-

PRO 

GAMING

DDR4 

64 GB

ntel® for 6th Generation 

Core™ i7/Core™ i5/Core™

i3/Pentium®/Celeron®

Intel® 14 nm CPU

PS/ 2پورت

USB 3.1

USB 2.0

USB Type-

C

VGA

HDMI

LAN

3.5جک

متریمیلی

عدد دو

اسالت
PCI 

Express 

x16

عدد چهار

اسالت
PCI 

Express 

x1

Realtek 

ALC887

Intel I219-

V Gigabit
ماه36

مادربرد

مدل ایسوس
H110M-C

DDR4 

32 GB
نانومتری14

PS/ 2پورت

USB 3.0

USB 2.0

VGA

DVI

LAN

3.5جک

متریمیلی

عدد یک

اسالت
PCI 

Express 

x16

عدد یک

اسالت
PCI 

Express 

x1

عدد یک

PCIاسالت

Realtek 

ALC887

Intel I219-

V Gigabit

ماه36

کارگاهی 175صفحهفعالیت

گرافیست یک برای است. آمده گرافیک کارت دو مشخصات زیر جدول نرمدر و شبکه هنرجوی یک افزارو

میرایانه پیشنهاد را کدام کنید.ای

تصویر

کارت مشخصات

گرافیک
GT 730 902MHZ 1GB GDDR5

GTX 1060 OC 1.5GHZ 6GB 

GDDR5

شما افزارپیشنهاد نرم و شبکه رشته گرافیستهنرجوی
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177صفحهبرداشت

ویژگی به توجه با را زیر تکمیلجدول گیرد.هایی قرار توجه مورد باید خرید زمان در که کنید

قطعه انتخابنام معیارهای

هسته،پردازندهسرعتپردازنده پردازنده،تعداد ساختژتکنولو،نسل ی

اصلی حافظهتعدادبرد نوعتعداد،بانک توسعهشکافو پشتیبانیپردازنده،های قابل های

حافظه حافسرعتماژول اندازه ساختژتکنولو،ظهو ی

گرافیک گرافیکیپرد،حافظهاندازهکارت  ،ازنده

جانبی ساختژتکنولو،اندازهحافظه نوشتن،ی و خواندن سرعت

DVD Writerنوشتنومدل و خواندن سرعت

تغذیه هاتعداد،تولیدیتوانمنبع خروجی

قطعاتمناسبکیس مناسب،برای تهویه جلویی،دارای پنل امکانات

نمایش تصویرکیفیتصفحه وضوح نمایش،مدل،و صفحه اندازه

وزناندازهماوس ارگونومی،و و باسیمبی،طراحی یا ها،سیم دکمه تعداد

کلید زمینهنورصفحه بودن،پس بی،ارگونومی یا سیم سیمبی

182صفحهکنجکاوی

سینک زیر سیلیکون خمیر از استفاده چیست؟لزوم حرارتی های

چیسیلیکونخمیر دو بین که باالست بسیار حرارتی رسانایی با خمیری ماده )یک سینکز یک حرارتیمعموال

ی می(CPU/GPUکو استفاده حرارت بهتر انتقال ذرهبرای فضاهای تمام ماده این رویشود. ریز بسیار و بینی

میCPU/GPUوحرارتیسینک هوا که آن، در سینکهتواند عملکرد کاهش موجب و افتاده دام به حرارتیا

می پر را حرارتیشود، مواد رابط گرماست. برای ضعیف بسیار رسانای یک هوا تامیکند. رسانایی 100تواند

باش داشته هوا از بیشتر د.برابر

184صفحهکنجکاوی

می اتفاقی چه پردازنده، کننده خنک سیستم خرابی صورت افتد؟در

می دمایباعث شود.میپردازندهشدنخرابوسیستمکاراییکاهشموجبامراینورفتهباالپردازندهشود

می پیش مشکلی چه نباشد، سیلیکون خمیر دارای کننده خنک سیستم آید؟اگر
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نمی انجام درستی به حراراتی سینک و پردازنده بین حرارات باعثشودانتقال خاموشداغو و پردازنده شدن

می سیستم شود.شدن

185صفحهکنجکاوی

بانک دارند؟آیا تفاوت هم با اصلی برد حافظه های

اصلی اسالتبردهای ماژولرمتعدادی نصب میرمبرای حافظه بانک آنها به که دردارند ها بانک این . گویند

AT نوعبردهای از SIMMاز بعد نسل اصلی بردهای در .هستند DIMMنوعو

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

dual channel تکنولوژی از که میمادربردهایی رمبهره اسالت برایبرند، است. مختلف رنگ دو به آنها های

dual channel قابلیت از بتوانید بایداینکه کنید اسالت2استفاده در را مشابه مشخصات با رم باعدد هایی

دهید. قرار مشابه رنگ

ماژول با سرعتی چه با پردازنده سرعت، نظر از متفاوت حافظه ماژول دو نصب صورت کاردر حافظه های

کند؟می

کمتر حافظه ماژول سرعت با

س اصلی حافظه ظرفیت حافظه، ماژول چند نصب صورت میدر محاسبه چگونه شود؟یستم

ماژول ظرفیت مجموع صورت سیستم.به روی بر شده نصب های

187صفحهکنجکاوی

بنویسید. را کانکتورها از یک هر عملکرد شده تعیین جای در

می را دیگری کانکتورهای USBشناسید؟چه پورت و کیس جلوی صدای کیسکانکتور جلوی

HDD LED می:کانکتور هارد فعالیت از اطالع منظور به و هارد باشد.چراغ

Power LED می:کانکتور روشن سیستم شدن روشن با و پاور دکمه شود.چراغ

Power Switch راه:کانکتور دکمه است.به متصل سیستم پاور همان یا اندازی

Reset Switch راه:کانکتور دکمه ریبه همان یا مجدد است.اندازی متصل استارت
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189صفحهکنجکاوی

اصلی برد سوکت تغذیه8اگر منبع کانکتور و می4پایه نصب چگونه را کانکتور باشد، کنید؟پایه

کانکتوراستفاده یک مادرب4از برای کانکتورپین دارای که هستند،8ردهایی شدنپین روشن در مشکلی

نمی وجود به میسیستم توصیه ولی پردازندهآورد از که صورتی در میشود استفاده قدرتمند کانکتورهای کنید،

گیر8یا4+4 صورت ممکن شکل بهترین به پردازنده توان تامین تا کنید متصل مادربرد به را د.پین

190صفحهکنجکاوی

رایانه گربرای توان به که راههایی چه دارند، نیاز باال میافیکی پیشنهاد را کنید؟حلی

باالهاییرایانهبرای گرافیکی توان دارایبا ردهکارتکه میان و باال رده گرافیک کابلهستند،های به نیاز

کانکتورها این مجزاست. نوعتغذیه دو میباشدمیپین8و6از منشعب تغذیه منبع از مستقیماً د.شوکه

191صفحهپژوهش

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

SSD HHDوهارد

Solid State Driveافظهح جامد حالت SSDهای اختصار به حافظهیا جدید اطالعاتنسل سازی ذخیره های

حافظه این باشند. دیسکمی یا متحرک قسمت هیچ از نمیها استفاده خود داخل در همینچرخان و کنند

که هستند مجتمعی مدارات قطعات این واقع در باشد. می سازها ذخیره انواع دیگر با آنها اصلی تمایز وجه

مموری ذخیرههمانند خود در را اطالعات نیز برق از استفاده بدون و خوانده باال بسیار سرعت با را اطالعات ها

ای دارند. صدانگاه بی کارکرد و کم، بسیار تاخیر ضربه، برابر در بیشتر مقاومت باالتر، بسیار سرعت از هاردها ن

برند می بهره سازها ذخیره رایج انواع نسبت سنتی.به سخت های صفحاتداده (HDD)دیسک روی بر را ها

می ذخیره رایانهچرخانی که زمان هر و دادهنمایند به بخواهد شما دسترسی سوزنیای سر یک باشد، داشته ی

می را آن و رفته داده قرارگیری محل به نوشتن( / خواندن می)هد قرار رایانه اختیار در و نوشتن .دهدخواند

دیسک روی بر دیسکاطالعات در که درحالی دارد مشابهی روند تقریباً نیز سنتی سخت جامدهای سخت های

در نیست. کار در چرخشی یا حرکتی بلوکهیچ در اطالعات ذخیرهعوض مخصوصی میهای هرسازی و شوند

داده به رایانه که هاردزمان باشد، داشته نیاز خاص آن SSDهایای قراردادن اختیار در و یافتن به قادر سریعاً

SSDمی هارد باالی کارایی حقیقت در واسطهباشند. بی و مستقیم روند همین خاطر دادهبه به دسترسی ی

هاردها مزایای از یکی این و است باال بسیار ها هارد این در دسترسی سرعت که است خاطر همین به است.

SSD می شمار به سنتی های دیسک هارد د.روبه
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SAS هارد

هاردا یافته توسعه هارد SATA SASین و درSerial Attached SCSIمخففاست انتقال سرعت باشد می

تقریبا هارد نوع می768این دیسکرسمگابایت هارد از یک هر به نسبت که وSATAهاید است سریعتر

دیسک میچرخش آن سرعت کننده تعیین اساسی عوامل از دقیقه هر در هارد این خاطرد.باشهای همین به

بین ساتا هارد چرخش سرعت مثال طور RPMتا5400به 7200SAS هارد در که حالی در تعداداست

دیسک RPMتا7200هاچرهش باشد15000 منتهی REVOLUTION PER MINUTEیعنیRPM .می

به دارد اجراء برای قدرتمندی پاور به نیاز و هستند گران و کمتر قبلی انواع به نسبت فضا نظر از هاردها این

خی و شود می واقع استفاده مورد سرورها در غالبا خاطر میهمین استفاده هم عادی کاربری کم اینلی کند

Hot plugging از هارد مینوع مثلپشتیبانی دارد وجود کار اثناء در سیستم از هارد کردن جدا امکان که کند

برود دست از آن روی موجود اطالعات اینکه بدون باشد وصل فلش .اینکه

SATA هارد

سالب در هارد نوع این کامپیوتر و هارد بین ها داده انتقال دادن سرعت خاطر اواخر2003ه یا ظهور2002و

PATA سابق در هارد این به کرد Pمیپیدا حرف که Parallelگفتند کلمه SATAبه های حافظه دارد اشاره

PATA سیستم انتقالبرترید.شدنجایگزین کمتر، هزینه کابل، کمتر طول به نیاز شامل سیستم این های

بهینهسر ارتباطات و اطالعات، نسیعتر است. دتر این اول ارتبهاستگاهل سرعت پشتیبانیگیگابیت1اطاز

بامی اما نسلکرد بیشتر سرعت به روزافزون اینیاز این بعدی شد.های تولید باالتر سرعت با نترفیس

191صفحهپژوهش

دیسک مختلف کنید.انواع بیان را آنها تفاوت کرده، شناسایی را نوری های

دیسک نوع سه حاضر حال داردر د:وجود

CD (Compact Disc)یا فشرده دیسک
DVD (Digital Versatile Dis)

BD (Blu-ray)

CD DVDباتفاوت

1)DVDCD به دارندنسبت بیشتری ظرفیت

2)DVDCD به داردنسبت بیشتری عمر

3)DVD CDکیفیت به استنسبت باالتر مراتب به

4)D در بازیابی و ذخیره VDCDسرعت به استنسبت باالتر
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DVD بین BDوتفاوت

1)DVD روی اطالعات از17)حداکثرظرفیت کمتر است.Blu-ray(50گیگابایت( گیگابایت(

2)DVD روی برایاطالعات و قرمز لیزر میBlu-rayتوسط خوانده آبی لیزر با شود.،

)HDمیBlu-rayدیسک(3 باال کیفیت با تصاویر کند.تواند ذخیره را )

193صفحهکنجکاوی

نمیدر متوقف چرا رایانه داخلی ساعت سیستم، بودن خاموش شود؟زمان

خاموش کامپیوتر که CMOSاستزمانی داردباتری قرار مادربرد روی بر فعالیتکه برای نیاز مورد نیروی

کند می تامین را .ساعت

194صفحهکنجکاوی

رایانه BIOSدر به ورود کلید کارگاه راههای هنگام بخوانید.اندازیرا رایانه

می استفاده مختلفی بایوس کلیدهای از رایانه، مختلف بهبرندهای DELکنند. کلید با مادربوردها واردروزترین

می لپبایوس اما رایانهپتاشوند؛ و قاعدهها تقریبا رومیزی بههای ندارند. خاصی دستگاهی در مثال، هایطور

F کلید فشردن شما2ایسوس است رایانهممکن در منو همین به رفتن برای اما ببرد؛ بایوس منوی به هایرا

کلید از باید کنید F10ایسر رایانه.استفاده بایوس میانبر از اولیناگر در کنید دقت ندارید، اطالع خود ی

میصفحه ظاهر سیستم کردن روشن از بعد که کلیدای این دارد. وجود خصوص این در اطالعاتی احتماال شود،

از یکی 12Fمعموال معمولESCیاDEL،Enter،کلید اما DELاست؛ کلیدها حا F2وترین این با لهستند؛

را سیستم بار چند شوید مجبور خود سیستم اختصاصی بایوس میانبر کلید کردن پیدا برای است ممکن

کنید روشن و .خاموش

197صفحهکنجکاوی

User گذرواژه تعیین از UEFI BIOSپس تنظیمات ،UEFI BIOS از کرده، ذخیره واردرا دوباره شده، خارج

UEFI BIOSUEFI BIOS به ورود است؟چهشوید. کرده تغییری

دارید؟ را سیستم تاریخ و ساعت تغییر امکان آیا

Administrator گذرواژه تعیین امکان دارید؟آیا را
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کارگاهی 198صفحهفعالیت

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

کنید. بوت

رایانه محیطابتدا به سپس و کرده ریستارت را خود نماییدUEFI BIOSفریمورشخصی ورودمراجعه از پس

مسیر به فریمور، محیط گزینه Settings > Boot St Bootبه سپس و کرده نوری، 1مراجعه درایو روی بر را

دهی ذخیرهد.قرار را فعلی شوینظیمات خارج فریمور محیط از سپس و کرده د.سازی
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