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بررسی کامل و اشنائی با سخت افزار 

رضا بهرامی راد: تهیه و تنظیم کننده 
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م؟یدارازیاس نیپویاست و چرا به یاس مخفف چه کلماتیپوی

. بدون وقفه استهیمنبع تغذیعنو به مUninterruptible Power Supplyاس مخفف عبارت یپوی

... ویتیامنزاتیو تجهیادوات پزشکوتر،یمانند کامپییهااستفاده دستگاهيبراازیدستگاه برق مورد ننیا

طیشرانیهمچن. کندین میتاميمدت محدوديبراریخایوجود داشته باشد يبرق ورودنکهیرا مستقل از ا

یپویکه یدر صورت. دهدیبهبود میناگهانيهاولتاژ و جهشراتییرا از نظر سطح ولتاژ، تغيبرق ورود

متصل به خود را در زمان مناسب و به طرز يهادستگاهتواندیاس ما هوشمند باشد عالوه بر موارد فوق م

40از شتریبدهدیبس که آمار نشان منیماس هیپویاستفاده از تیدر مورد اهم. دیخاموش نماحیصح

.گرددیبه مشکل قطع برق بر مرفتن اطالعاتنیالت از بدرصد مشک

د؟یدانیاس چه میپویاز 

حداقل چند ساعت کار خود را بخاطر ایارزشمند و یاطالعاتکنندیکار موتریکه با کامپیهمه کسانباًیتقر

یان دستگاهدر نظر عموم کاربرUPS. شناسندیاس را میپویعلت نیاند و به اقطع برق از دست داده

دانش خود در کندیکمک مشمامقاله به نیا. خاموش نشودوتریکامپبا قطع برقشودیاست که موجب م

دیهماهنگ کنيفناورنیاس را با دانش روز ایپویمورد 

اس کوچک؟یپویچند ایاس بزرگ بهتر است یپویکی

دو برابر شود یمثال اگر توان خروجيرابابدییمشیافزاشانیاس ها نسبت به توان خروجیپویمتیق

وجود دارد و قصد وتریکامپيسازمان تعدادایشرکت کیلذا اگر در . ابدییمشیاز دو برابر افزاشیبمتیق

نصب وتریدر محل هر کامپوچکاس کیپویکیبهتر است میاس مجهز کنیپویاست که آنها را به نیا

وتریکامپکیدامنه آن به کوچک در صورت بروز مشکلاس یپویيبا استفاده از تعدادنیهمچنشود
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اس یپویبه ازیدارد که نییکارایروش تا زماننیاگرددیو کل شبکه ما دچار اختالل نمشودیمحدود م

ویاز آنجا که باال را طلب کندياس با تکنولوژیپویبه ازینیاگر کاربرد خاصنباشدیخاصيبا تکنولوژ

يمرکزياس قویپویکیمجددا به توانیمستندیمعمول ننییپايهاباال در توانيا تکنولوژهاسیپ

.باال فکر کرديبا تکنولوژ

باهم دارند؟ییهاچه تفاوتيانواع از نظر فناورنیاس وجود دارد و ایپویچند نوع 

:کنندیاستفاده مریزيهاياز فناوریکیها از اسیپوی

نیآف ال-1

. کندیاز برق شهر استفاده مياس مصرف کننده بصورت عادیپوینوع نیدر ا

.شودیبه مصرف کننده میاس وارد مدار شده و عهده دار برق رسانیپویبه محض قطع برق و

)Line Interactive(وینتراکتیانیال-2

هنگام قطع برق ف کنندهستگاه مصرديو کاهنده جهت ثابت کردن ولتاژ براندهیبه ترانس افزامجهز

.دینمایمنیمصرف را تامازیبرق مطلوب و مورد نيااس بدون وقفهیپویيورود

را تعریف کنید؟) نیآن ال(دبل کانورژن 

با بردیاس بهره میپوییشده خروجلتریاز برق ثابت و فشهیمصرف کننده هميهامدل دستگاهنیادر

میتوانیبرخوردارند مییباالتیو حساستیفیها که از کاسیپوینگونهیدر انیآن اليکمک تکنولوژ

برد مجهز کیاستانداردبقط. میاستفاده کن... وینظام،یشگاهیفوق العاده حساس آزمايهاجهت دستگاه

.کندیرا کنترل ميورودانیفوق العاده حساس دائما ولتاژ و جرکروپروسسوریبه م
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شود؟تیرعادیاس ها بایپویيمورد نگهداردر یچه نکات

میمستقیکیتوان الکتريسازرهیامکان ذخيباطر. آن استياس باطریپویدستگاه کیاز یمهمقسمت

آنها به حرارت تیموجب حساسهایباطرییایمیساختار ش. کندیفراهم مییایمیشندیفرآکیقیرا از طر

شیبا افزا. کندیممرا کيعمر باطرنیو همچنیکیتوان الکتريسازرهیذختیظرفيگرم شدن باطر. است

درصد 10يحرارت عمر باطرشیدرجه افزاکیهر يدر آن قرار دارد به ازايکه باطریطیحرارت مح

يکاريهاطیآل محدهیدرجه است که حرارت ا25تا 22نیبيباطريآل برادهیحرارت ا. ابدییکاهش م

.شودینمهیصمعموالً تويکارطیدر خارج از محيباطريلذا نگهدارهم هست

؟یخارجایبهتر است یداخلدیاس تولیپوی

دیاز تولياریامروزه بس. بهتر اما گرانتر استشهیهمیاس خارجیپویاست که نیبر ایعمومتصور

که بعضا کنندیمرا عرضهییهاصنعت دستگاهنیروز اياس با استفاده از فناوریپوییکنندگان داخل

یرانیايهااسیپوی. شودیمدیتولنیو بخصوص در چرانیآنها در خارج از ازاتیقسمت عمده تجه

ازستندیتر ناما لزوما ارزاندارنديبا باطريتر معموال مشکل کمترتازهيهايعلت استفاده از باطرب

مناسب اریبسمتیامروزه با قعیوساریبساسیدر مقدیبه علت تولزینیخارجيهااسیپویگریطرف د

.هستندهیدر داخل کشور قابل ته

دهند؟یبرق میبه مدت کمدیجديهااسیپویچرا 

حساس بوده تا بتوان آنها را به نحو يهاداشتن دستگاهاس روشن نگهیپویاستفاده از یاصلفیتعر

با توجه به مشکالت فیتعرنیا. خاموش کردصدمه به دستگاهایمطلوب و بدون از دست رفتن اطالعات 

به ياضطراربرقنیتاميبرایبه دستگاهلیاس تبدیپویعوض شده و جیقطع برق در کشورمان به تدر
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در یخارجيهااسیپویبا واردات و گسترش عرضه ریاخيهادر سال. مدت چند ساعت شده است

دهیراه حل ا. استافتهیگسترش زینرانیاس درایپویبا موضوعیمجددا طرز برخورد معمول جهانرانیا

یپویو کندیمدیمدت تولیطوالنوژنراتور برق مداوم . اس و ژنراتور استیپویبیترکنهیزمنیآل در ا

ستایو ايبرق تا زمان راه اندازنیها مناسب کرده و تامکار دستگاهيرا برادینامناسب برق تولطیاس شرا

.تور را بعهده خواهد داشتشدن ژنرا

چند مورد از اختالل هائی که توسط پاور ایجاد میشود را نام ببرید؟

قفل ) Blue Screen error(یهشدار صفحه آب،موردیبه هنگ کردن بتوانیاختالالت منیاز جمله ا

ياستارت هايو ريدیستیشدن زمان راادی، زکردنيبازایو نیسنگيهار در هنگام کاستمیکردن س

.اشاره کردستمیسییدر سرعت و کاراریمورد و سرانجام تاثیب

انتخاب کرد ؟ ستمیسيپاور مناسب براکیتوانیچگونه م

کیيوتریهر قطعه کامپ. توجه کرد مصرف کل قطعات استدیکه هنگام انتخاب پاور به آن بايزیچنیاول

.دیپاور خود را انتخاب کندیتوانیطعاتتان ممشخص دارد که با محاسبه توان کل قیتوان مصرف

چیست؟پاورکیتوان پ

يبرایمقدار توان خروجنیدهد ایخروجهیچند ثانيبراتواندیپاور مممیاست که ماکسیتوانکیتوان پ

. میپاور را بدانیواقعیتوان خروجدیعملکرد درست ما بايبراستیمالك نستمیمصرف س

پاور کیيدرجه در حال کار کردن است هرچقدر دما50تا 40حدود ییاور در دماپيبه طور عاد!نکته

شما آورده يرا براستوریترانزکیاز کاتالوگ یدرك بهتر ما مثاليبرادیآیتر منییباالتر برود بازده آن پا
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یکه وقتیدر صورتبرساند انیآمپر جر25تواندیدرجه م25يدر دماستوریترانزنیکه ادیکنیممشاهده.میا

.ابدییآمپر کاهش م15آن به یمقدار خروجرسدیدرجه م100به ستوریترانزنیايدما

چرا در پاور از فن استفاده میکنیم؟

باشد یفنيدارادیعلت پاور بانیدارد به همییپاور در کارکرد آن نقش بسزايهمانطور که گفته شد دما

ک کننده نخستمیسيبرامتیارزان قيپاورها. داشته باشدزینییاالبمناسب عمرتیفیکه ضمن داشتن ک

اما دارندزینیعمر کوتاهادیزيکه عالوه بر صداکنندیاستفاده منییپاتیفیبا کیمعموليشان از فن ها

است که خنک کننده پاور نه تنها در کارکرد آن بلکه در نینکته انیامهم است ارینکته بسکیتوجه به 

.گذاردیمریتاثستمیکارکرد کل س

نحوه طراحی فن پاور به چه شکلی است؟

رونیو پاور به سمت بسیگرم را از داخل کيشده است که هوایطراحيگونه اهیفن پاور ستمیس

و سپس از سمت کندیوارد شده و قطعات را خنک مسیکيتازه از جلويکه هوايطورکندیمتیهدا

کیبا انتخاب .استستمیسنینحوه بهتر عملکرد اانگریشکل روبرو نماشودینتقل ممسیکرونیپاور به ب

.گذاشتریتاثتوانیهم مستمیسيآن ، بر گردش هواتیفیاز کيپاور مناسب ضمن برخوردار

معایب پائین بودن قیمت و کیفیت فن پاور چه تاثیري دارد؟
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دیتوليگرما . افتدیاز کار میدر مدت زمان کوتاهتشیفیبودن کنییبه علت پامتیپاور ارزان قکیفن 

يقطعات گرماسیکداخلينشدن هواهیو ضمن تهوگذاردیمریتاثسیکدرون يشده توسط پاور در دما

يخواهد داشت در ضمن به علت باال رفتن دماياینقش منفستمیکه در کارکرد سکنندیمدیتوليادیز

عمر پاور کاهش جهیو در نتشودیبه صورت گرما تلف ميادیزيمده و انرژآنییپابازده پاور قطعات پاور

ستیبایمعناست که اگر پاور منیبدنیدارد ايايدرصد60پاور ارزان بطور معمول بازده کی.ابدییم

وات 40کندنیرا تاموتریوات کامپ60تا ردیگیوات از برق شهر م100برساند وتریوات برق به کامپ60

.شودیملیبه گرما و امواج مضر تبدگرید

امواج هارمونیک را تعریف کنید؟

را نام کیهارمونتوانیامواج منیکند از جمله اجادیاختالل اتواندیموتریامواج در کارکرد قطعات کامپنیا

درك بهتر يابر. کندیمجادیايدیجدینوسیموج سدر ولتاژ رییاست که با تغینوسیموج سکیبرد هارمون

رییو کاهش ولتاژ و تغشیبا افزاکیهارموندیکنیهمانطور که مشاهد م. دیتوجه کنریبه شکل زکیهارمون

لیتبددینیبیکه میحالتنیو شکل موج اول را به آخرکرده جادیايدیاول موج جدینوسیدر شکل س

کند و باعث جادیاختالل اواندتیها مخصوص در خازنبیکیدر کارکرد قطعات الکترونکیهارمونکندیم

.شودیآنها مییو کاهش کارارکوتاه شدن عم



٩

وتریمصرف قطعات کامپيولت برا3,3و 5و 12ولت شهر را به ولتاژ ها 220برق ستیبایپاور م!نکته

در پاور ها یتوان خروجلیدلنیولت سرو کار دارند به هم12قطعات با ولتاژ  شتریکند امروزه بلیتبد

.ردیمورد توجه قرار گدیباشتریولت ب12لیر

روشهاي برخورد با امواج هارمونیک را بیان کنید؟

نیرها کردن اکنندیاز آن استفاده مکیارزان در برخورد با هارمونيکه پاور هایروشنیمعمول تر-1

مواقع به یده و در بعضدرصد به کار خود ادامه دا60پاورها با همان بازده نیموج به حال خود است ا

درصد 60کمتر از یآورده و حتنییو عمر قطعات شما را پاییکاراتواندینکردن استاندارد متیعلت رعا

.شودیگفته مNon PFCها در پاور کیروش برخورد با هارموننیاصطالحا به ا. بازده هم داشته باشد

وات 200وتریدارد اگر بطور متوسط هر کامپNonPFCبا پاور وتریکامپ100ياداره امیفرض کنحال

اگر هر وات از برق شهر استفاده کند333ستیبایميدرصد60مصرف داشته باشد پاور با فرض بازده 

در کل 100*10*333=333000شودیها موتریکل کامپيعدد برانیساعت در روز کار کند ا10وتریکامپ

.کنندیوات برق مصرف مولیک333اداره در روز نیايهاوتریکامپ

سلف چیپمیسکیاستفاده کرد دفع کردن آنها به کمک توانیها مکیکه در کنترل هارمونيگریدروش-2

بازده پاور را به تواندیمتد تنها منیاستفاده از ارایزشودینمهیروش اصال توصنیدر داخل پاور است اما ا

در کارکرد پاور توانیمکهشودیمدیسلف تولنیدر ايردهد و در قبال آن امواج مضشیدرصد افزا65

پاورها عمال نیاشودیگفته مPassive PFCروش در پاور ها نیداشته باشد اصطالحا به ايایمنفریتاث

استفاده NonPFCاز روش دهندیمحیمعتبر سازنده پاور ترجيندارند و کارخانه هایقابل قبولییکارا

. کنند



١٠

آن به قیپاور و تزريبرايولتاژ قابل استفاده اآنها بهلیها تبدکیدفع هارمونيش برارونیبهتر-3

متد نیبا استفاده از اشودیمدهینامActive PFCپاورها که اصطالحا نیه پاور است اکنندلیبخش تبد

شده توسط دیتوليآمدن دمانییعالوه بر پاند و دهشیدرصد افزا90امروزه توانسته اند بازده را تا مرز 

عمر نیشتریحالت و بنیکه قطعات شما در بهتريطوراست دهیپاور امواج مضر آن هم به حداقل رس

.استافتهیشیهم افزاActive PFCيعمر خود پاور هانیبه کار خود بپردازند عالوه بر اتوانندیم

اداره به نیمصرف برق اتفاده کنداسActive PFCياز پاور هامیکه گفتيهمان اداره ادیفرض کنحال

نیايهاوتریمصرف برق کامپشدن عمر قطعات ادارهادیپاورها عالوه بر زنیبا ا: شودیصورت منیا

يوات در مصرف برق به علت استفاده از پاور هالویک111کندیمدایوات کاهش پلویک222به اداره 

Activeببا احتسا(هزار تومان در ماه 240مبلغ  ییوشده است که خود باعث صرفه جییصرفه جو

صد هزار Active PFCپاور کیبطور متوسط عمر (شودیدر آن اداره م) یدولتارانهیوات بدون لویهرک

مبلغ نیحال اگر ا) سال عمر کند27تواندیپاور منیساعت کارکردن در روز ا10ساعت است با فرض 

پاورها در مصرف برق صرفه نیتومان در طول عمر ا77,760,000مبلغمیسال ضرب کن27ماهانه را در 

نیعمر انکهیالیقطعات کمتر شده و  به دلیخرابهیبه علت سالمت تغذنیعالوه بر اخواهد شد ییجو

و کم کردن ییموارد هم در چند برابر کردن صرفه جونیااست Non PFCيپاور چند برابر پاورها

.هند داشتخوایها نقش مهمنهیهز

مهمترین نکته اي که هنگام خرید پاور باید به ان توجه کنیم چیست؟

حالت نیوات باشد بهتر800ياگر پاوریعنیبازده را دارد نیخود بهترloadدرصد 60تا 40پاور در 

ن تواپاوردیتا هنگام خرشودیمهیتوصشهیرو همنیدهد از ایوات خروج400دارد کهیرا زمانیبازده
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حالت توان نیپاور بتواند در بهترباشد تاشتریبستمیدر صد از مصرف س40پاورتان حدود یقیحق

:که شودیقانون باعث منیاتیکند رعانیرا تاموتریکامپیمصرف

.کنددیتوليکمتريباال رفتن بازده گرمالیپاور به دل*

.ودششتریتر بنییپايعمر پاور به علت کارکردن در دما*

.داشته باشنديبهترییو کاراشتریعمر بوتریو قطعات کامپدهیامواج مضر پاور به حداقل رس*

.استActive PFCو واردات پاور حداقل دارا بودن مدار دیشرط تولییاروپايامروزه در کشورها!نکته

PLUS80استاندارد آنها بر حسب بازدهشان موسسهکیها و تفکمشخص کردن مقدار بازده پاوريبرا

ریو طبق جدول زکندیسراسر جهان را تست ميساخته شده توسط کارخانه هايدر حال حاضر پاور ها

درتست ها نیا. دهدیرا به آنها اختصاص مStandard-Gold-Silver-Bronzeاز چهار رتبه  یکی

و بازده آنها رندیگیقرار مشیمورد آزما% 100و % 50، یقیاز توان حق%20در سه حالت کسانییطیشرا

.گرددیمشخص م

را بیان کنید؟ILinkتاریخچه 

ILinkچون يگریديهابا نامFirewire 1394وIEEEتالیجیدرگاه دکیو شودیشناخته مزین

با یجانبياتصال ابزارهايکنندگان را برااز مشکالت مصرفياریبستواندیاست که مریپذانعطاف

Appleبار توسط شرکت نیگذرگاه اولنیا.حل کندگریکدیو به یشخصيوترهایه کامپسرعت باال ب
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توسعه داده IEEEکیمهندسان برق و الکترونياز مؤسسه1394يشد و سپس توسط گروه کاریمعرف

.دیشده و استاندارد گرد

را بیان کنید؟ILinkویژگی 

داردیمبرانیها را از مدادهلیبه تبدازیکه نتالیجیديهااز دادهمیمستقيگذرگاه به خاطر استفادهنیا

نازك و الیکابل سرکیعالوه بر آن با استفاده از باشدیباال را دارا ماریبسیتیفیبا کهاگنالیانتقال سییتوانا

پهن و بزرگ را يهابا کابلضیعريموازيهااهاز مشکالت به وجود آمده توسط گذرگياریکوچک بس

به يافزارنصب نرميهایدگیچیپيهیکلنصب کامالً خودکارتیگذرگاه با قابلنیانیهمچن. کندیل مح

نصب نمودن و برداشتن ییتواناHot-Plugاز عملکرد یبانیو با پشتکندیرا حذف میصورت دست

رائهاستمیکردن سRebootبه ازیبدون نمشغول بکار استستمیسکه یرا هنگامیجانبيابزارها

.دینمایم

را بیان کنید؟ILinkکاربرد 

ILinkنیاشده استیطراحیشخصيوترهایبه کامپایگریکدیبه تالیجیدیجانبيهااتصال ابزاريبرا

و DVيهانیاتصال دوربيبراتوانیگذرگاه منیاز ا. ناسازگار استیمیآنالوگ قدزاتیدرگاه با تجه

VCRتالیجیدیعکاسيهانیدورب،Digital Set-Top Boxتال،یجیديهاونیزیتلوDVD Recorder

.هستند استفاده کردILinkکه مجهز به درگاه تالیجیدیجانبيهاابزارگریاز ديادیو تعداد ز

Firewireنیگزیاز موارد جاياریدر بسSCSIو يسازادهیپنهیکمتر بودن هزلیبه دلنیشده است و ا

را یدستگاه جانب63قادر است تا Firewire بوده استیکابليهاستمیسيازسادهیپیسادگنیهمچن
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بودن ساختار شبکه استیچرخشریاتصاالت هم غنیاتیتنها محدوددیبه هم متصل نمایبه طور خط

امکان نیبنابراشوندیبه هم متصل ميو نه به صورت حلقویهمانطور که گفته شد به صورت خطیعنی

توانند به طور یاسکنر مکیچاپگر و کیعنوان مثال بدیآیمهمدستگاه ها فرانیبزیه دو نارتباط دو ب

Firewire. داشته باشندCPUایو ستمیبه حافظه سيازیکه ننیبدون ابا هم ارتباط برقرار کنندمیمستق

.کندیمیبانیپشتزیدر هر گذرگاه نزبانیاز وجود چند منیهمچن

در چیست؟USBو Firewireتفاوت 

USBکابل آننیبنابرا. داردازیها به تراشه مخصوص نتیامکانات و قابلنیفراهم آوردن ايبرا ،

مشخص يکابل با تعداد سوزنهاکیتنها به Firewireکه یدر حال. خواهد بودمتیمخصوص و گران ق

Hot Swappingو Plug and Playاز یبانیپشتيدارد که براازین) تا6معموال (در هر دو سر کابل 

دستگاه با دستگاه کیبه قطع ارتباط ازیمفهوم اند که در صورت ننیدو عبارت به انیا. شده استیطراح

و در حال روشن بودن دستگاهها ستینهیبه قطع منبع تغذيازینيگریبا دیکیینیگزیجاایو گریديها

قادر به تبادل 400Firewire. وارد نخواهد آمدکیچیبه هيو صدمه ارندیاعمال امکان پذنیازین

آنها یاست که البته مقدار واقعهیدر ثانتیمگاب400و 200، 100دستگاه ها با سرعت نیاطالعات ب

يفراهم کردن سرعت باالتريادعا2USBچهاگر.استهیدر ثانتیمگاب393,216و 196,608، 98,304

به کیيدستگاه ها و معمارمیارتباط مستقلیبه دلFirewireاما در عمل ) هیدر ثانتیمگاب480(را دارد 

امکان زین800Firewire.شودشتریمتر ب4,5از دیالبته طول هر کابل نبا. خواهد بودعتریآنها سرکی

ياز اتصاالت نورIEEE1394b.کندیرا فراهم مهیدر ثانتیمگاب786,432ارسال اطالعات با سرعت 
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کند که در نوع خود فوق یمیبانیرا پشتهیدر ثانتیگابیگ3,2متر و سرعت تبادل اطالعات تا 100ل تا طو

.العاده است

به چه صورتی میباشد؟I-Linkاتصال دهنده هاي 

میجفت س2شده است که شامل لیتشکمهیس6کابل کیاوقات از شتریبILinkیداخليهااتصال

محافظ کیاست و نیاتصال زميبرايگریانتقال توان و ديبرایکیمیها و دو سانتقال دادهيبرادهیتاب

افتیو درالعمل ارسدهیبه هم تابمیجفت س2. دهدیرا تحت پوشش قرار مهامیسنیازینیخارج

و با 307تا 87از ابزارها را از یبرخيبراازیمورد نیتوان مصرفو اتصاالت تواندهندیها را انجام مداده

از ابزاریبرخ. کنندیاستفاده منیپ6يهادهندهاز اتصالیجانبيابزارهاشتریب. کندیمنیتأم30Aانیجر

اتصال دهنده دو اتصال ِ نیدر ا. رندیگیبهره منیپ4يدهندهاتصالکیاز تالیجیديهانیها مانند دورب

که شوندیاستفاده مییدر ابزارهاIlinkنیپ4يهااتصال دهنده. و توان حذف شده استنیمربوط به زم

.هستندیداخليهیغذمدار تيگذرگاه ندارند و داراقیاز طرهیبه تغذازین

در مقابل هم به چه صورتی است؟AMDنحوه تقابل پردازشگرهاي دو هسته اي اینتل و 

شرکت نیاافتنیيه باعث برترعرضه کرد کیتیب64کامال ْیبا طراحcpuکینکهیشرکت عالوه بر انیا

شقدمیپ) MCH(حافظه يهادر حذف کنترل کنندهنیهمچندیگردشرفتهیپيزیروميوترهایدر بازار کامپ

يپروسسورهاهقابل مالحظه نسبت بشرفتیپکیoptronيپهایو چAthlon64شد که در عملکرد 

intelهر دو زینیبه تازگ. را عرضه نمودیتیب64ار به طور متقابل پروسسور سازگنتلیا. دیآیبه حساب م

دیکه شما انتظار داريزیپروسسورها بهتر از آن چنیااندرا عرضه نمودهيدوهسته ايشرکت پردازشگرها

قالب کیدر حال کار در هسته پروسسوروديهر دو داراAMDو نتلیايپروسسورها. کنندیکار م
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نتلیدر مورد ا(دهندیداده را انجام ميرت مستقل توابع و پردازشهاها بصواز هستهکیکه هر باشندیم

.گردندیعامل هم آهنگ مستمیها توسط نرم افزار سهستهنیو هر دو ا) مورد کامل تر استنیا

یمقالب قرار گرفته اندکیچند پروسسوره که در ستمیسکیدر اصل يادو هستهيپروسسورها!نکته

.باشد

را تعریف کنید؟SMP (symmetric Multi processing(متقارنيرهاچند پردازشگ

SMPکنندیمادربرد کار مکیدر گریکدیپردازشگر بطور جداگانه با نیباشد که چندیمیروش مشترک

. دهدیرا به آنها ارجاع مازیمورد نيو کارهاکندیکار مکسانیبطور باًیتقرcpuعامل با هر دو ستمیس

. اندقرار دادهتوجهمورد یرا بصورت داخلSMPییتواناAMDو Intelدیجديسته ادوهيهاپیچ

يدوهسته ايهاپیچگریبا دیبصورت خارجنیهمچنتواندیميدوهسته اOpteronسرور يپروسسورها

در SMPیاصلتیمحدود) باشدتیخاصنیايدارازیمتقابل نپیبشرط آنکه چ(ارتباط برقرار کند

XPندوزیمانند و(عاملها ستمیاز سیلیخ. باشدیميتکنولوژنیعاملها و نرم افزارها از استمیسیبانیپشت

شتریبنیهمچن. کنندیپردازشگر استفاده نمنیرا ندارند و از دومSMPاز یبانیپشتییتوانا) یخانگيسر

پردازشگر در حالت کیدر اصل در هر زمان فقط کنندیکار ميبصورت تک رشته اشرفتهیپيهابرنامه

جینتاتوانندیمچند پرازشگرایدو يهاستمیموجود در سلیاز پتانسياچند رشتهيبرنامه ها. باشدیفعال م

.نداردتیصورت کامل عمومبیولرندیبگيدتریمف

Hyperthreadingرا تعریف کنید؟

نیابکار گرفته شده استياچند هستهيدر پردازشگرهانتلیتوسط ایبصورت اختصاصيتکنولوژنیا

ينحو بهتربه CPUآنکه از منابع يبرانتلیا. بودشدهشرکت بکار گرفته نیتوسط ازیقبالً نيتکنولوژ
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آنکه منابع یعنی. کرده استریدهد را تکثیکه کار پردازش اطالعات را انجام مییفقط قسمتهادیاستفاده نما

دو برابرکردن مقدار يبراHyperthreadingدهیا. شدیمبصورت مشترك استفاده CPUداده در داخل 

کمتر دهدیميروCashکه در اثر فقدان حافظه ستمیتا آنکه کاهش عملکرد سباشدیمپیچتیفعال

CPUکه یصورتدرگردندیتلف مکمترستمینشان داده شده که منابع سيبصورت تئورنیگردد همچن

يعملکردتوانندیها نمCPUنیایول. رسدیبنظر میقیر حقمانند دو پروسسوHyperthreadingيها

دو يدو هسته ايهاCPUدر رایز. داشته باشنديدوهسته ايهاCPUمجزا مانند CPUمشابه دو 

"Threads" مشابه بطور همزمان و باCash1جداگانه يهاL 2وLعمل نیاجرا گردند که اتوانندیم

پردازشگر بنامنتلیادیجديپهایاز چیکی. باشدیقابل انجام نمHyperthreadingيدر پردازشگرها

یبانیپشتزینHyperthreadingيدر داخل هر هسته خود از تکنولوژ840Extreme Editionومیپنت

.شودیمدهیدیقیعامل آن بصورت چهار پردازشگر حقستمیسکیآنکه در یعنیکندیم

ها در CPUنیکه اباشدیميریوجود دارد و آن تاْخیعمومرادیاکیچند پردازشگره يهاستمیس!نکته

موجود يهاعاملستمیسيبرایساده در حال حاضر روشانیبه ب. آورندیبوجود مستمیکار سياجرا

دوم عموماً باشگرپردازدینمامیها تقسپردازشگرنیدر بيوجود ندارند تا پردازشها را بطور کامالً مساو

در % 100که ممکن است پردازشگر اول بصورت یدر صورتکندیمکارترنییپاییله کمتر و کارامداخکی

.باشدحال پردازش 

به چه صورتی است؟اتلن64پردازشگر یفرم فاکتور فعل

يهاوجود کنترل کننده. باشدیمکینزدیلیخيدو هسته ایاتلن به طراح64پردازشگر یفرم فاکتور فعل

Hypertransportآنست که اضافه نمودن یاتلن به معن64یفعليپهایو کنترل کننده حافظه درقالب چ
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اتلن يبراAMDکه NorthBridgeرابط لیبدل. باشدیچندان مشکل نمپیهسته در داخل چنیدوم

نیا. گرددیمیبانیپشتپیدر داخل چHypertransportاست کنترل کننده حافظه و رابط کردههیته64

تعداد. ارتباط برقرار کنندگریکدیدهد که از داخل خود پردازشگر با یامکان ميادوهستهيهاپیچبه

با توجه به . باشدیم64اتلن ياز دو برابر پردازشگرهاشیب2*64اتلن يپردازشگرهايستورهایترانز

کرده دایپشیزاافیکمپیکل چزیشود سایاستفاده مnm90از روش دیجديهاCPUدر ساختن نکهیا

هر. ابدییمشیزاافیکمw110از شیبه بیخروجيو گرماباشدیم1,4تا 1,35و ولتاژ عملکرد 

و بسته به مدل 1Lيبرا128KBمخصوص به خود را دارد2Lو 1Cash Lهسته پردازشگر حافظه 

512KBتاMB12يبراL.

چیست؟رد دايادو هستهيهاCPUدر AMDکه یمهميدو برتر

"Crossbar Switch"کند و داده را از هر هسته به هسته یمعیکرده و توزيآورکه آدرسها را جمع

گریدتیموفق. هسته را داردنیکند در حال حاضر امکان اضافه شدن دومیمعیتوزستمیسیباقایگرید

AMDسوکت ياز مادربردها2*64امکان استفاده اتلن باشدیمهم میلیکه از نظر مصرف کننده خ

از یبانیپشتيرا براBIOSکننده مادربرد دیباشد و فقط الزم است که شرکت تولیم939/940

.دینمایبه روز رساندیجداتیخصوص

هاي دو هسته اي چه کاري کرده اند؟CPUو اینتل براي جلوگیري از گرم شدن زیاد AMDشرکت 

تیکه هکردندیمدیتوليادیالعاده زفوقيگرماIntelو AMDياتک هستهيهاهر دو پردازشگر

حال با اضافه کردن . باشدیمطلب منیايایشود گویآنها استفاده ميکه برایالعاده بزرگفوقيهانکیس

روش نیاز چندIntelو AMDیول. پردازشگرها را خنک نمودنیاتوانیچگونه میهسته اضافکی
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90nmيپردازشگرها از تکنولوژنیابتدا آنکه در ساخت اانداستفاده کردهموضوع نیکردن ایخنثيبرا

شده و در CPUيمختلف بر رويشدن قسمتهاکتریونزدCPUاستفاده شده که باعث کوچکتر شدن 

ها بمقدار CPUنیايو دوم آنکه فرکانس کاردهدیکاهش ميادیشده را به مقدار زدیتوليگرماجهینت

شهیهسته دوم همنیو همچنداکردهیکاهش پيتک هسته ايهاCPUنینسبت به آخر400MHzحدود 

نسبت يادیزیلیشده بمقدار خدیتوليکه گرماگرددیسه مطلب باعث منیاکندیبصورت کامل کار نم

.ابدینشیافزاياتک هستهيهاCPUبه 

AMDهر دو رایزباشد،یمياهستهدو يهاCPUيبرايبزرگترتیباند بکار رفته محدوديپهنا!نکته

یاند و طرححفظ کردهزیها نCPUنوع نیايرا براياتک هستهيهاCPUيباند برايپهناIntelو 

.آن نداردشیافزايبرا

قسمت هاي مختلف مادربرد را از روي شکل تشریح کنید؟
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ZIF Socket:

این سوکت معموالً با رنگ سفید بر روي مادربرد . باشدمیCPU، محل نصب اولین قسمت مورد بحث

.مشخص شده است

هاي مخصوص گویند که داراي شمارهنیز می) Zero Insertion Force) Zif Socketبه این سوکت  

.باشدمی... و 478Socket،775Socketمانند 

CPUکه از آن نوع هایی ، بر روي مادربردختلف دارند که بنا به نوع مدلشانهاي مها مدلCPU پشتیبانی

ها داراي حفره هاي بسیار ریزي همانگونه که در شکل مشاهده می کنید این سوکت . گردندمیکنند نصب می

خاصی را با نام CPUالبته شرکت اینتل سوکت و . درون آنها قرار می گیردCPUباشند که پایه هاي می

775LGAپایه اي قبلیهآن صاف است و برخالف سوکتزیريطراحی کرده است که پایه ندارد و سطح ،

این کار باعث کمتر صدمه . شودو سوکت میCPUهایی بر روي سوکت وجود دارد که باعث اتصال بین 

.کج شدن آن را به صفر رسانده استشده و احتمال CPUدیدن پایه هاي 

 RAM Slot:

.نگهداشتن رم را بر عهده دارداین اسالت، با دو عدد چفت در کنار خود وظیفه RAMمحل نصب 

شیاري که بر روي آن قرار می باشند و مشخصه ظاهري آنها DDRو SDامروزه رم ها نیز داراي دو مدل 

است در غیر اینصورت از نوع DDR، یک شیار وجود داشت رم از نوع اگر بر روي برد رم.باشددارد می

دو نوع نیز بسیار مفصل بوده که از حوصله این بحث البته مقایسه کلی این .باشدمیSD، یعنی قدیمیتر
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طبیعی است مادربرد مخصوص این دو نوع نیز متفاوت است و هر کدام رم خاص خود را .خارج است

و پشتیبانی می کنندDDRالزم به ذکر است که تمام ماردبردهاي موجود از رم هاي نوع . پشتیبانی می کند

الت رم ها داراي دو رنگ متفاوت ساگر در مادربردي ا. ت هاي رم است، رنگ متفاوت اسالنکته مهم دیگر

.کندپشتیبانی میDual Chanelباشند، به این مفهوم است که این مادربرد از تکنولوژي 

 Power Connector:

همانگونه که در شکل مشخص است دو عدد کانکتور .باشدمی) منبع تغذیه(بعدي کانکتور پاور قسمت

ل شکل و دیگري کوچک و این دو کانکتور یکی بزرگ و مستطی. شودز پاور به مادربرد متصل میتاژ، اول

.وظیفه این دو کانکتور انتقال ولتاژ از پاور به مادربرد است) ولت مادربرد12کانکتور (باشد ی مربع شکل م

 IDE:

وت کانکتور نشان اتوجه کنید رنگ متف. باشدمیCD ROMاین قسمت محل نصب کابل دیتاي هارد و 

2IDEکنند وهارد اصلی سیستم را به آن وصل میبه رنگ آبی و اکثرا 1IDEباشد معموالً دهنده نوع آن می

.و غیره بکار می رودCD Driveو  DVD Drive،  جهت نصب وسایلی مانند رایتر

Floppy:

.را فراهم می کند، اتصال فالپی داریو و مادربرد نصب فالپی که بوسیله کابل مخصوصمحل

AGP Slot:

باشند ولی در میAGPاکثر مادربردها داراي اسالتیا همان کارت گرافیکVGAمحل نصب کارت 

. بهره می برند که سرعت و امکانات بهتري را ارائه می دهدPCI Expressمادربردها جدید اسلتی به نام 

 PCI Slot:
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TV، کارت مانند کارت مودم، کارت کپچرPCIاول و رایج هاي متدها محل قرارگیري کارتاین اسالت 

. و مواردي از این قیبل می باشند

 SATA Connector:

عمل کرده با این ردهایی با تکنولوژي سریال را معروفند و هاSATA Connectorاین کانکتورها به 

طالعات و حجم کمتر این تفاوت که از تکنولوژي ساخت پیشرفته تري برخوردارند سرعت باالي انتقال ا

این مادربرد داراي دو عدد سوکت از نوع . باشدها میIDEنوع کابلها و سوکت ها از محاسن آن نسبت به 

SATA و دو عدد هم سوکت متداولIDE است و می تواند تا شش عددDevice را پشتیبانی کرده و

. آدرس دهی کند

Chipset:

.شاید این قطعه را بتوان قلب مادربرد نامید. باشدبرد چیپ اصلی آن میتهاي هر مادریکی از مهمترین قسم

یکی از دالیل گران تر بودن یک . باشدروي مادربرد بر عهده این قطعه میکنترل تمام قطعات موجود بر 

براي مثال مادربردهایی که چیپ . مادربرد نسبت به مادربردهاي دیگر مدل و شرکت سازنده آن قطعه است

اخت شرکت اینتل است نسبت به مادربردهایی که چیپ آنها ساخت کمپانی هاي دیگري چون آنها س

VIA ،SIS باشندمی باشند از سرعت بهتر و امکانات باالتري برخوردار می... و.

 Battery Backup:

و رم ، فرکانس پردازندهت مربوط به نحوه بوت شدن، تنظیماBIOS، پسورد اطالعاتی مانند تاریخ، ساعت

CMOS، همگی در قسمتی به نام مادربرد تنظیم میگرددBIOSو مواردي از این قبیل که در برنامه 
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RAMباطري مادربرد وظیفه تغذیه این . شودذخیره میICین دلیل است که با برداشتن به هم.را دارد

.ریزدبهم میBIOS، تاریخ و زمان و پسورد و دیگر تنظیمات باطري

USB Port:

هاي جلو متصل USBهاي کیس به این پورت ها به وسیله کابل. باشندمعروف میUSBها به نام این پورت

.توان از آنها استفاده کردشده و می

توان براي کسی که قصد دارد یک کامپیوتر ها را میCPUبه الي این تنوع سه خانواده ي از در ال!نکته

هاي بسیار جدید و مدرن اینتل تحت CPUخانواده . ستجدید براي خودش دست و پا کند مناسب دان

7Coreعنوان   i و بعدCPU هاي کمی قدیمی تر ولی کماکان به روزQuad2 Core اینتل و نهایتا

.AMDاز کمپانی 4Phenom Xخانواده ي

را تعریف کنید؟7Core iسی پی یو هاي 

شاید . اینتل بروید7Core iن است سراغاگر فقط کارایی محض یا به قولی پرفورمنس محض مد نظرتا

2Coreاینتل و هوادارانش این حرف را یک توهین بدانند ولی این محصول قدرتمند را می توان به مغز

Quad 64که با قابلیت هاي بهینهAMD Athlon7. آمیخته شده است تشبیه کردCore i از طراحی

2Coreنانومتري خانواده هاي 45هاي CPUنسبت به مدرن و بهبود یافته ي بهره مند است که آن را 

Quad وExtremeاین .کامال کاراتر نمودهCPU ها در وضعیتTurbo یاTurbo Mode قابلیت

. به صورت اتوماتیک اورکالك خواهد شدCPUهاي جدید و جالبی دارند، براي مثال در این وضعیت 

ها از کنترلر یکپارچه CPUاین 7Core iخانواده ي بهHyper-Threadingعالوه بر بازگشت قابلیت 

.نیز بهره مند هستندtri-channelحافظه به صورت سه کاناله یا 
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7Core i به نسبت جدید و تازه وارد است و می توان گفت فعال در بازار سریعترین و خوش ساخت

ه تنوع قیمت مناسبی دارند، اما مدلهاي ارائه شده در این خانواد. موجود محسوب می شودCPUترین 

7Core iهايمدلترین هزار تومان تهیه کنید و گران40الی 320پائین ترین عضو خانواده را می توانید با 

.هم به یک میلیون و چند صد هزار تومان می رسند

د، اینتل نانومتري ارائه شده ان45که همگی بر مبناي تکنولوژي ممتاز 7Core iبر خالف چیپ هاي!نکته

2Coreاز کجا می توان . نانومتري ارائه می کند65و 45ها با هر دو تکنولوژي هاي خود را براي دسکتاپ

بر مبناي کدامیک از این تکنولوژي ها ارائه شده؟ کافی است 2Coreاز خانواده CPUدریافت یک 

را به این CPUوقتی مدل یک بیاندازید براي مثالCpuنگاهی به عدد ذکر شده در انتهاي تعریف مدل 

شروع 6چون عدد انتهایی با صورت براي شما عنوان می کنند

که نانومتري بهره میبرد در حالی65از تکنولوژي CPUشده است این 

45براي 9و 65براي 6ته پس نانومتري تجهیز گش45شروع شده به تکنولوژي 9چون عدد انتهاییش با 

نانومتري ها سریعتر و 65نانومتري نسبت به 45چیپ هاي ؟اما فرق این دو در چیست. تري استنانوم

.خنک تر هستند و معماري بهینه یی دارند

هاي اینتل نیستند ولی از CPUبه قدرتمندي 4AMD Phenom Xهاي چهار هسته اي CPU!نکته

که قصد خریدي اقتصادي را دارند و دست و بالشان در بودجه تنگ است گزینه ي نظر قیمت براي کسانی

بیش از حد مناسبی اند و البته اگر در دسته بندي کاربران خانگی با استفاده هاي معمولی هستید و بودجه ي 

عنوان در همین خانواده باAMDسریعترین محصول . شما زیاد نیست این خانواده بهترین است

Phenom X4 9950 Black Edition سرعت باGHZ2,6 قرار دارد و ناگفته نماند کهPhenom
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اعالم کرده AMD. را پشت سر گذاشته و بسیار برتر از این خانواده است64Athlonکامال خانواده ي 

را در انتهاي امسال ارائه خواهد کرد و مفسرین بازار اش نانومتري 45هاي چهار هسته اي CPUاست 

.احتماال این کمپانی دوباره وارد رقابت برابري با اینتل شودAMDمعتقدند با آمدن این محصوالت 

خوب حاال اگر مباحث باال باعث شده فشارتان بیافتد و بگوئید اینها که االن گفتیم یعنی چه بگذارید !نکته

هاي چهار 2Coreیا Quad2Core مدال طال گرفته7Core iخانواده ي: اینگونه برایتان بگویم

نوع مدال هر یک اینها با وضعیت جیب شما کامال مرتبط . هم برنز4Phenom Xهسته اي مدال نقره و 

؟طال گرفت7Core iاما چرا! است جیب پر پول می تواند سراغ کسی برود که مدالش رنگین تر است

است که فاصله ي زیادي با آنچه در یک جهش بزرگ در تاریخ این شرکت7Core iاز جانب اینتل !نکته

نانومتري بی نیاز از کنترلر 45یک محصول چهار هسته اي . یکی دو سال اخیر ارائه نموده است دارد

که باعث شده است کمپانی رقیب یعنی FrontSide Busحافظه ي بیرونی و گذرگاه باس جلویی یا 

AMD به وجود آمده حسابی دست و پا بزندکامال احساس کند جامانده و براي جبران فاصله ي.

شده بوده است؟یو کارشناسدیچقدر مفنتلیاز جانب اFront Side Busایییحذف گذرگاه باس جلو

استفاده از . کندیاستفاده مییخود از گذرگاه باس جلوییچند پردازنده يهاستمیبسط دادن سيبرانتلیا

Cpuدو يبرایوقتییگذرگاه باس جلوکیبود که نجایامشکل درمشکل ساز بودییگذرگاه باس جلو

گذرگاه نیفراوان ايبا وجود هسته هاشدیاشتراك گذاشته مبهQuad-coreاصطالحا ایيچهار هسته ا

نتلیلذا ادیگردیگلوگاه بدل مکیشد و عمال به یدچار مشکل متایديباالاریدر عبور دادن حجم بس

اما . بودند رفع کندییکه مجهز به دو گذرگاه باس جلوییهاپستیا ساختن چمشکل را بنیکرد ایسع

یرا داشتند بCPUهشت ایبا چهار یستمیکه کاربران قصد استفاده از سینتل زمانیتالش انیایحت
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یو عرضه کند با کمدیتولشتریبيبا گذرگاه هاییهاپیتوانست چینمنتلیاز آنجا که ا. حاصل بود

که در اصطالح به Quick Path Interconnectبا عنوان دیجديتکنولوژAMDدست يز روتقلب ا

سرور پردازنده يژهیوينسخه هاپردازنده ها عرضه نمودنیبمیارتباط مستقيرا براندیگویمQPIآن 

تیگابایگ25يحدودییتایتوانند امکان نقل و انتقال دیاست که مQPIمجهز به دو رابط 7Core iيها

QPIرابط کیيرادازین7Core iدسکتاپ يهاوتریکامپيژهیويرا فراهم آورند و نسخه هاهیبر ثان

مجهز يهاستمیسيدر عرصه QPIيریو به کار گییکنار گذاشتن گذرگاه باس جلونتلیايبرا.هستند

یاندکیبران معمولروزها کارنیهر چند اشودیجهش محسوب مکیو تیمزکیبه چند پردازنده 

از شتریباریبسQPIسرورها يایدر دنیولندیخود از چند پردازنده استفاده نماوتریکامپيهستند که رو

.شودیو ارزشمند محسوب ممیعظیباشد و تحولیمیمعموليتکنولوژکی

Turbo Modeچه خبر؟

کامل و قدرتمند اریبسيانرژتیریدمينهینموده است تا در زمیطراحيرا به گونه ا7Core iنتلیا

که به کرش کردن ابدیادامه يتوانست تا حدیميکاهش انرژ2CoreيهاCPUدر . دیعمل نما

CPUهسته يبر رويوروديانرژزانیمیبود که وقتنیعلت ا. منجر شودCPUکش افتییکاهش م

که دیایرا تحمل کند و با آن کنار بيانرژکرد هر مقدار کاهش یمیشد و سعیمجزا نمهیقضنیاز ازین

نموده يرا جدا سازيرفع مشکل مذکور مدار انرژيبرانتلیا7Core iدر . امر مطلوب نبودنیايجهینت

زینگریحسن دکیمدارمیتقس. کندیمافتیرا به صورت جداگانه درازشیمورد نيو لذا کش انرژ

شدند اما یو آزاد مکاریهسته ها بيهمه يکاهش و قطع انرژقبل ازستیبایم2Coreداشته است در 

.هستند قطع نمودکاریکه بیرا به صورت مجزا در زمانCPUيهسته هايتوان انرژیم7Core iر د
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Turbo Modeهسته را کیتیامکان فعالرایزدینمایمییصرفه جويشکل در مصرف انرژنیبه بهتر

که امروزه ییضمنا از آنجا. آوردیکنند فراهم میمصرف نميهستند و انرژکاریبهسته هاهیکه بقیدر حال

مجهز به ياهستهچهار CPUکیاز تمام توان يریبه بهره گيازیها نشنیکیاز اپلياریهنوز بس

توان با ینشده اند میطراحيکارنیچنياز آنها برایبرخایرا ندارند Hyper-Threadingيتکنولوژ

امکان را به وجود نیکند ایشما را اورکالك مCPUکه به صورت خودکار Turbo Modeاده از استف

.و بهتر کار کنندعتریسرزیها نشنیکیدسته از اپلنیآورد که ا

Core i7 775با سوکتLGAنه؟ایدیآیمادربرد جور در م

يهر چقدر برادیگویوجود دارد که منانوشتهیقانونمیگفتمیکار که صحبت کرديباشد ابتداادتانیاگر

روزها نیاگر ا. کندیکه بهتر است و شما را متضرر مدیآیميدیفردا مدل جدیکننهیمدل هزنیآخر

است نیخبر بد ا775LGAبا سوکت دیادهیخريو مادربرددیکرده انهیچند صد هزار تومان هزيباال

LGA1366که به سوکت دیکنهیتهيمادربردیستیو باشودیمادبرد سوار نمنیايبر رو7Core iکه 

7Core iیبانیپشتنخواهد بوددیمادربر جددیخريبرالیمسئله تنها دلنیالبته ناگفته نماند ا. مجهز باشد

.باشندیمدیمادربرد جددیخريبرایموجهلیدالزینگریسه کاناله و چند مورد ديو تکنولوژDDR3از 

ها چه نوع ترانزیستورهائی هستند؟ور استفاده شده در مادربردبهترین ترانزیست

یاما برخکنندیکننده ولتاژ استفاده ممیدر مدار تنظMOSFETيستورهایها از تراتزچه همه مادربرداگر

حداقل مقاومت در يهستند که داراییآنهاستورهایترانزنیبهتر. باشندیمناسب تر مهیاز بقستورهایترانز

نیا)شودیمشناختهRDS onکه با نام يپارامتر(باشند ) روشن و خاموش شدن(نگیچیسوئ

يهاMOSFETنسبت به Gigabyteيبنا بر گفته ها(کنندیمدیتوليحرارت کمترستورهایترانز
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. مرسوم کوچکتر هستنديستورهایاز ترانزيو از لحاظ ظاهر) کنندیمدیتوليحرارت کمتر% 16یمیقد

) ستوریترانزيهاانهیپا(ينالهایشمارش ترملهیبوسگریکدیدو نوع از نیاصیتشخيه براراه سادکی

) قطع شده استیوسطهیمعموال پا(هستند هیسه پايدارایمیقديستورهایترانز. آنهاستيموجود بر رو

ه مادربرد متصل م آنها بهستند و تماشتریبایهیپا4يدارانییپاRDSonبا يستورهایترانزکهیدر حال

.دیمالحظه کنهاي زیرشکلسهیتفاوت را با مقانیادیتوانیمشده است

يبه جامتیارزان قيمادربردها. خواهد داشتستوریکانال دو ترانزایهر فاز يکننده ولتاژ برامیتنظمدار

نیانجام ايدر هر فاز برایاضافستوریترانزکیدر هر فاز، از MOSFET Driverکیاستفاده از 

بهره ستوریاز سه ترانزستوریرانزدو تيمادربرد ها در هر فاز بجانگونهیانیو بنابراکنندیاستفاده مفهیوظ

خواهد ) Chokes(فازها شمارش تعداد چوکها ییشمارش و شناسايراه برانیبهترلیدلنیبه هم. برندیم

)ستورهایو نه تعداد ترانز. (بود

هاي قدیمی  MOSFET MOSFET باOn) RDS(پایین
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اسب جهت استفاده در مادبرد کدام خازن ها هستند؟خازنهاي من

انواع ایو یمیقدیتیاز دو نوع الکترولیکیتواندیکننده ولتاژ ممیاستفاده شده در مدار تنظيخازنها

و یکردگکه دچار بادهستند چرایجامد بهتر از انواع معمولیومینیآلوميخازنها. جامد باشدیومینیآلوم

يدر هر مادربرد و برا. شودیکنترل مPWMبا نام کنترلر ICکیلهیولتاژ بوسیخروجره. شوندینمینشت

حافظه ها، يبرایکی، CPUيبرایکی، بعنوان مثال شودیاستفاده مPWMکنترلر کیاز يهر سطح ولتاژ

اگر به )سطح ولتاژ مستقل را کنترل کنند 2توانندیمPWMياکثر کنترلرها( رهیو غپستیچيبرایکی

را زیر يشکل ها. دیکندایپCPUولتاژ يرا براPWMکنترلر دیتوانیمدینگاه کنCPUاطراف سوکت 

.دیمالحظه کن

میمدار تنظ. شودیشناخته مMOSFETکه با نام راه انداز میدارزیکوچکتر نICکیتیدر نها

دو ICهر نیبنابراکند،یهر فاز استفاده ميبراMOSFETراه انداز کیکننده ولتاژ از 

MOSFETارزان از يهامادربرد. خواهد کرديرا راه اندازMOSFETنیايبه جايگریدIC

و هر دیکندایرا پICنیادیتوانیشده اند شما نمیطراحنگونهیکه ايلذا در مادربردهاکنندیاستفاده م

.کندیاستفاده مستوریاز سه ترانزستوریدو ترانزيفاز بجا

PWMکنترلر 
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FSBست؟یچ

FSB مخففFront side Busباس ایباس پرسسور و باس حافظه يتحت نامهانیاست و همچن

متصل وتریاجزاء داخل کامپریو سا) رم(یپروسسور را به حافظه اصلFSB. شناخته شده استستمیس

از یکیدیخریمادربرد مایروتیکه کامپیزمان. باالتر باشدای400MHzو 266و 133تواند یمFSB. کندیم

( جامپر ایستمیبایاس سلهیبه وسFSBسرعت.استFSBدیبه آن توجه کندیکه بایمشخصاتنیمهمتر

jumper (رییمادربردها اجازه تغشتریب. شودیمنییمادربرد قرار دارد تعيکه روFSBکهیرا تا جائ

) خراب شدن(از دست دادن وتر،یار کامپشدن سخت افزقفل.دهندینشود مover clockوتریکامپ

باال FSBمادربرد با کیبا یمیسخت افزار قدکیممکن است از بکار بردن گریدراداتیاایاطالعات 

ایکه آدینیدر ضمن بب. دیمادربرد چک کنFSBایرا با مادربرد و وتریقطعات کامپيبنابراین سازگارباشد

FSBشده است مینظبه طور مناسب تشماوتریکامپover clockیاشکاالتنیمعموآل چنوتریکردن کامپ

. آوردیبه وجود م

MOSFET Driver ( ( MOSFET راه انداز
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؟عملیات خاص در ارتباط با صدا انجام می دهدچندکارت صدا

ضبط صدا با حاالت متفاوت -

DVDو یا MP3 ،Wav: پخش موزیک هاي از قبل ضبط شده مانند-

ترکیب نمودن صداها -

موجودپردازش صوت هاي -

را نام ببرید؟تولید کنندگان کارت صدا 

: هايین این سازنده ها عبارتنداز شرکتمهم تر. سازندشرکت هاي مختلفی کارت صدا را می

Creative-S3- Trident Yamaha- Ensoniq- Cirrus Logic-ِِِDiammond- ESS- Opti

931- Opti933-3DJ-3DX-Genius- Asound

صدا به چه نکاتی باید توجه کرد؟ در هنگام خرید کارت

به دلیل این که مادربردهاي جدید داراي کارت صدا به صورت سرخود می باشند، بنابر این دیگر نیازي 

جز در مواردي که براي کارهاي حرفه اي از . نیست که کارت صدا را به صورت جداگانه خریداري نمود

(ختصاصی براي کارت هاي صدا وجود دارددو نوع استاندارد ا. کارت صدا استفاده می شود استاندارد . 

Adlih وSound Blaster ( اغلب کارتهاي صوتی باSound Blasterبا توجه به این . سازگاري دارند

به غیر از استانداردهاي ذکر . که کارت صوتی نباید با این استاندارد به راه انداز خاصی نیاز داشته باشد

اکثر برنامه هاي کاربردي صوتی براي محصوالتی نوشته می . هم وجود دارندشده، استانداردهاي دیگري

براي همین بیشتر سازندگان، کارت هاي صوتی خود را تحت این دو استاندارد . شوند که عمومیت دارند

بیشتر بازي هاي تحت داس ازکارت هاي صوتی با استانداردهاي ساوند بالستر، ساوند بالستر .می سازند
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یش ورودي هدفون در حال حاضر بیشتر سی دي رام ها داراي ف. اوند بالستر پرو استفاده می کنندو س16

اما در صورتی که صداي بهتري می . بدین ترتیب می توان از صداهاي آن ها استفاده کردیا بلند گو هستند

.خواهید می توانید ازکارت صدا استفاده نمایید

ببرید؟هاي کارت صوتی را نامانواع رابط

: جهت دریافت و ضبط از طریق کارت صدا الزم است رابط هاي زیر وجود داشته باشد

. این رابط براي ورود داده هاي صوتی استفاده می شود که داراي انواع مختلفی می باشند: رابط ورودي-

یک . ه کار می روداین رابط جهت ارسال سیگنال ها از کارت به وسایل خارج از رایانه ب: رابط خروجی-

. سر کابل به کارت صوتی و سر دیگر آن به بلندگو و یا هدفون و سیم هاي استریو وصل می شود

این نوع رابط ها جهت ارتباط بین دیسک گردان، سی دي و کارت صوتی : رابط صوتی ویژه سی دي-

و در این حالت صدا می باشد و اگر این ارتباط برقرار نشود دیسک هاي سی دي صوتی پخش نمی شود

. شنیده می شود) هدفون(تنها از طریق خروجی گوشی

شکل Dپایه دارد و 15این رابط . اکثر کارت هاي صوتی داراي این رابط می باشند: رابط میدي بازي-

است و می توان به وسیله آن از ارگ هاي الکترونیکی، موسیقی را دریافت و به صورت فایل بر روي سی 

.کرددي ذخیره

را تعریف کنید؟پردازنده کارت صوتی 

Digital Signalکه مخفف . اضافه شده استDSPدر کارت صداهاي جدید تراشه مخصوصی به نام 

Processorاین تراشه رایانه را از انجام پردازش سیگنال هاي صدا، پارازیت گیري، فشرده . می باشد

.سازي داده ها و موارد دیگر معاف می دارد
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را تعریف کنید؟ت صوتی دوطرفه همزمان کار

روي کارت صداهاي و مسیر همزمان جریان داشته باشندتوانند در ددر این نوع کارت صدا داده ها می

. بیشتر کارت صداهاي جدید داراي این قابلیت می باشند. نوشته می شودFull dopliskدوطرفه عبارت 

.طریق رایانه استفاده می شودبا این کارت ها براي مکالمه تلفنی بهتر از 

را تعریف کنید؟حافظه کارت صدا 

این . مگابایت حافظه رم با نام حافظه نمونه سازي وجود دارد2در بیشتر کارت صداهاي نوع آیزا حداقل 

اما در . نوع حافظه جهت حفظ صداهاي جدول موج و صداهایی که خود کارت می سازد استفاده می شود

زیرا پهناي باند در این نوع کارت ها حتیاجی به حافظه نمونه سازي نیستی آي انوع کارت هاي پی س

.ها بر روي حافظه اصلی رایانه قرار می گیردبزرگ می باشد و صدا

را تعریف کنید؟استریو فونیک یا مونو فونیک 

در صورتی .یندکنند که به آن مونو یا یک کاناله می گووفونیک صدا را از یک منبع پخش میکارت هاي مون

بعضی از برنامه هاي . شودمزمان و از دو منبع مختلف پخش میهاي استریوفونیک به طور هکه کارت

بیشتر . کارت هاي استریو گران قیمت تر از مونو می باشد. کنندردي صداي استریو را پشتیبانی نمیکارب

یشتر کارتهاي صوتی حداقل در باستریو یا دو ورودي مونو هستندکارت هاي صوتی داراي یک ورودي

.بیت و بیشتر استفاده می کنند24اما برخی دیگر از بیت الزم است16

براي استفاده از صداي سه بعدي الزم است از کارت صدا و یا بلندگوي مخصوص و نیز برنامه اي که !نکته

.استفاده نمودبعدي را مورد پشتیبانی قرار دهدجلوه هاي صوتی صداي سه 
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به چه نکاتی باید توجه کرد؟ب یابی کارت صدا عیدر 

باید تنظیم هايضی برنامه ها دچار مشکل صدا شویداگر پس از نصب یک کارت صداي جدید در بع-

. الزم است بعضی برنامه ها را دوباره نصب نمود تا با کارت جدید کار کندبرنامه ها را از نو تعیین کنید

وجود دارد ولی هماهنگ با اعمال روي صفحه نیست الزم است برنامه هاي اگر در بعضی برنامه ها صدا -

. دیگر را ببندید تا برنامه در حال اجرا بتواند بر همه منابع دسترسی پیدا کند

ن مزاحمت کارت هاي جانبی شود دلیل آاز بلندگو پخش میگاهی اوقات صداي خش خش و یا وزوز -

اگر باز هم اشکال رفع . جاي شکاف کارت صوتی را عوض کرددر این صورت الزم است دیگر میباشد

. نشد باید کابل هاي برق نزدیک به کارت صوتی را از آن دور کرد

: اگر صدایی از بلندگوهاي رایانه به گوش نمی رسد اعمال زیر را انجام دهید-

. محل اتصال بلندگو به منبع تغذیه چک کنید* 

. یم نماییدپیچ تنظیم بلندي صدا را تنظ* 

. سیم اتصال بلندگو به کارت را چک کنید* 

. صدا را در برنامه هاي نصاب بررسی نمایید* 

.برنامه راه انداز کارت صوتی را دوباره نصب کنید* 

هنگام خرید یک مانیتور به چه پارامترهائی باید توجه داشت؟

) ...ایو LCTایو CRT(شینمايتکنولوژ

) باشندیمجیدو مدل راDVIو VGA(کابل يتکنولوژ

)استشگریقطر صفحه نما"معموال(قابلل مشاهده محدوده
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) Resolution(ریوضوح تصوزانیمحداکثر

Dot Pitch

Refresh Rate

Color Depth

یبرق مصرفزانیم

در مانیتورهاي مختلف به چه صورتی است؟يمصرف انرژ

CRTيبا تکنولوژيشگرهاینما. استفاده شده دارديبه تکنولوژیتگبسهاتوریدر مانيمصرف انرژزانیم

40تا 30زانیبه ميمصرف انرژيداراLCDيبا تکنولوژيتورهایمان. ندینمایوات استفاده م110، از 

80دینمایماستفادهCRTيبا تکنولوژتوریمانکیکه از یشخصوتریکامپکیدر . باشندی، موات

ممکن است وتریدر زمان روشن بودن کامپ! استتوریمتعلق به مانتستمیسيرف انرژمصزانیدرصد م

برنامه 1992در سال کایدولت امر.نگردندریبا آن درگی، بصورت تعاملمربوطهيهاکاربران در اغلب زمان

Energy starه استفادستمیاز سعمالیپس از مدت زمانکهییزمانيمواردنیدر چن. را مطرح نمود

بر ایو اوردهیکاربر موس را بحرکت در نکهیفوق تا زمانتیوضع. گرددیقطع مریتصوشینمانگردد

یفوق باعث صرفه جوئيبهرحال تکنولوژ. افتیهمچنان ادامه خواهد ضربه نزددیاز صفحه کليدیکل

.خواهد داشت...) ، ادارت و ازلمن(یبرق مصرفزانیدر ميادیز

RAMارزش دیدانیاگر نم) Random Access Memoryمخفف عبارت (RAMيهاحافظه!نکته

خچالیکیرا سکیو بعد هارد ددیریآشپز در نظر بگکیرا CPUدیتوانیمکندیو چه مباشدیدر چه م

مواد الزمش را از يکه شروع کند به آشپزیجناب آشپز زمانایCPU، آنوقت آشپزخانهزیرا مRAMو 

راحت یلیخيآشپزنیتا در حندیچیمRAMایآشپزخانه زیميو روآوردیدر مخچالیهمان ایارده



٣٥

داشته یکميتان کوچک باشد و فضاآشپزخانهزیخوب حاال اگر م. داشته باشدیبه آنها دسترسعیو سر

شودیتر ممفصلیمهمانکیيمفصل برايغذاکیمشغول پختن CPUاییکه آشپزباشیباشد زمان

ستینارشیدر آورده ندارد و لذا چون ابزار مناسب در اختخچالیکه از يمواددنیچيبرایکافيفضا

ها گشنه خواهند ماند مهمانحتملیو شودیميو کل داستان شام دچار مشکل و کندشودیروند کارش کند م

باشد خورد وترتانیکامپانتان که همآشپزخانهيو اعصاب شما هم از دست آشپزتان و کل مجموعه

.دیدارازینيشتریبRAMيحافظهيمقدارایبزرگتر زیمکیاست که شما به یدرست زماننیو اشودیم

منظور قبل از هر نیبه هممیکنمنیاول آن را ایستیمونتاژ شود بايآمادهوترتانیکامپنکهیايراب!نکته

دیدهیرا در حالت خاموش قرار مهین منبع تغذهماایپشت پاور دیو کلدیکشیابتدا آن را از برق ميکار

راحت تهیسیالکترانیجریصالاتیعنیمونتاژ قطعات نیخطر ممکن در حنیشما از بزرگترالیخنکاریبا ا

.شودیم

مختلف از حد که در اثر عواملشیگرم شدن قطعات بایOver heatبدون مشکل يوتریاگر کامپ!نکته

يلهایفايتماشانیخصوصاً در حشودیمRestartباشد تواندیها مفنخصوصاً درست کار نکردن 

يوتریپکامنیچنيدرصد موارد رو99در . دیها را چک کنرمنیسنگيسه بعديهایانجام بازایییدئویو

. هستندیو نامرغوبیجنس تقلبایندارند يسوار شده با هم سازگاريهارم سوار شده و رمکیاز شیب

آن سوار يرم روکیکه فقط یمذکور را در حالستمیستیوضعدیتوانیحاصل کردن هم منانیطمايبرا(

Dualکه از يمادربرديها رواگر رم. )را نخواهد داشتیرم مشکالت قبلکیاحتماالً با دیاست چک کن

Channelکند ایستمیسنامدیسبب باال نتواندیشوند مدمانیبه صورت غلط چآوردیبه عمل میبانیپشت

.دست شودنیاز اگریدیشدن آن و مشکالت
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شرکت هاي مهم سازنده پردازنده را نام ببرید؟

) INTEL(نتلیا▪

: شرکت عبارتند ازنیمهم ايهاپردازنده

مورد استفاده قرار گرفته XTيهاوتریدر ساخت کامپیتیب8يهابه عنوان پردازنده:8088و8086ـ

. است

. بردنیآدرس حافظه را از بتیمگا با1يفضاتیکه محدودیتیب16پردازنده نیبه عنوان اول:80286ـ

. یتیب32پردازنده نیاول:)DX,SX(80386ـ

کمک پردازنده آن در داخل خود اییاضیکه پردازنده ریتیب32پردازنده نیاول:)DX,SX(80486ـ

. است)DX(پردازنده 

. دستورالعمل استيخاص در اجرايهایژگیويکه دارایتیب64و 32ينده هاپرداز:ومیپنتـ

. باالیو بازدهژهیويتهایو قابلیژگیبا وییپردازنده ها:PROو IIIو IIومیپنتـ

) IBM(امیبيآ▪

یماتاقدازینوتریکامپيساخت تراشه هانهیدر زمیاست ولوتریگرچه در ظاهر سازنده کامپIBMشرکت

بهبود يرا گرفته و برانتلیاياصالح پردازنده هاازیمواقع امتیمنظور در بعضنیايبرا.انجام داده است

مبادرت به ساخت میبه طور مستقزیاز مواقع نيدر پاره ا.در آنها بوجود آورده استیراتییآنها تغیبازده

ازجمله 300PRو233PRو200PRيازنده هاپردومیعنوان مثال در خانواده پنتب.پردازنده نموده است

. باشدیام میبيشرکت آيپردازنده ها

▪AMD



٣٧

لیدر اواه استشدسیتاسنتلیاست که در اول توسط خود اAMDشرکت نتلیابیشرکت رقنیمهمتر

به یولستبوده انتلیبا مجوز انتلیايو ساخت پردازنده هایکار آن کپنیکارخانه مهمترنیايراه انداز

کارخانه که نیايهاندهپردازنیمهمتر.کندیمدیسرعت اعالن استقالل کرده و بطور مستقل پردازنده تول

کنند یرا اجرا منتلیسازگار با ايتمام نرم افزارهاایدارد و اغلب نتلیبا ازینیخوبيسازگاربایتقر

: عبارتند از

. با همان ساختارنتلیايشده از پردازنده هایکپ:80286ـ

به زیننتلیمتفاوت از خانواده ايبا سرعتهاییخانواده پردازنده هانیدر ا:)DX,DI,SL,SX(80386ـ

خانواده است و در نیمگا هرتز فقط در ا40با سرعت 40DXعنوان مثال پردازنده ب.خوردیچشم م

. وجود نداردنتلیخانواده ا

پردازنده ها وجود گریمتفاوت از ديبا سرعت هاییپردازنده هازیخانواده ننیدر ا:)DX,SX(486ـ

یمAMDفقط مربوط به شرکت 150ایو 133يبا سرعتها5486DXبه عنوان مثال پردازنده .دارد

. باشد

AMDو نتلیشرکت انیبشماره پردازنده ها مايکه در نامگذاریبا اختالف:K 6و5Kایومیپنتـ

شرکتها گریدجهینام را به ثبت رساند و در نتنینهاد و اومیخود را پنتينام پردازنده بعدلنتیبوجود آمد ا

نهاد K5خود را يهاپردازندهنام AMDنیبنابرا.خود نداشتنديپردازنده هايآنرا روياجازه نامگذار

200MMX^2و 166MMXيبا سرعتها6Kو 166و 133و 120و 10و 90و 75يکه با سرعت ها

. و به بازار عرضه نموددیمگا هرتز تولMMX300و MMX266و MMX 233و 



٣٨

را روانه بازار کرده است 7KيهازپردازندهینAMDنتلیشرکت اIIIوIIومیپردازنده پنتيبجا:K7ـ

. باشدیمIIIو IIومیپردازنده در مقابل پنتنیاینسبتینشان از موفقهیاولشاتیکه در آزما

) CYRIX(رکسیسا▪

به شمار نتلیايبرابیرقکیمهم سازنده پردازنده است که از همان اول به عنوان ياز شرکتهاگریدیکی

مختلف به بازار يرا با سرعتها و مدلهاومیو پنت486و 386يپردازنده هازیشرکت ننیا.آمده است

با P6X86 زندهبه عنوان مثال پردا.تاستفاده کرده اسMاز حرف زینومیکلمه پنتيعرضه و بجا

233و200و166و 150يبا سرعتهاPRایMXمگاهرتز و 150و133و120و110و100يسرعتها

. و به بازار آمده استدیتول

) MOTOROLLA(موتوروال▪

له پردازنده مختلف و از جميهانهیکننده تراشه در زمدیتوليشرکتهانیاز بزرگتریکیموتوروال شرکت

و نتلیايبر پردازنده هایمبتنيهاوتریبا کامپيگونه سازگارچیخانواده هنیايپردازنده ها.باشدیها م

پردازنده .فوق دارديهاردازندهپیاز اسمبليکامال متفاوت و جدایزبان اسمبلکیمشابه آن ندارد و 

عیقدرت باال و سرعت پردازش سرلیب به دلشود و اغلیشروع م68000يخانواده با شماره هانیايها

مورد نتاشیبا مارك اپل مکییهاوتریو باالخره کامپیکیگراف_یصنعت_یکنترليدر ساخت دستگاهها

محدود وجود داشته و مورد استفاده اریبه تعداد بسرانیدر بازار ازیها نوتریکامپنیاردیگیاستفاده قرار م

و سازگار با آن و بالعکس در IBMيهاوتریکامپيها بر رووتریکامپنیايمه هابرنایولرندیگیقرار م

.شوندیاجرا نمیحالت معمول
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را نام ببرید؟مادر بردکیيالمانها

CPUایسوکت نصب پردازنده : 1

) باشدنییبه پا486SXاگر مادر برد از نوع (سوکت کمک پردازنده: 2

رام ایاسیحافظه با: 3

RAMحافظه يبانک هاایاسالت : 4

دیجدينصب شده در آن که در مادر بردهايبه همراه تراشه هایکیاستاتایحافظه کش يسوکت ها: 5

. باشندیمادر برد ميشده بر رومیبصورت لح

. مختلف در آنهایجانبيتوسعه جهت نصب کارتهاياسالت هاایباس : 6

لیکرده و پس از تبدافتیرا دردیاز صفحه کلیارسالالیکه اطالعات سردیکلکنترلر صفحه ایاسیبا: 7

. کندیآنرا به پردازنده ارسال ميبه مواز

. ستمیبه سدیجهت اتصال صفحه کلدیکانکتور صفحه کل: 8

يباطر: 9

بصورت ATيبصورت جدا از هم و در مادربرد هاXTيتراشه ها در مادربرد هانیا:تراشه ها: 10

. باشندیچند تراشه بزرگتر مایکیشده و در بیترک

مادربرد کیدرست جهت کار بیترکگریکدیکه با اتصال آنها به يفلزيهاهیپايکسری:جامپرها: 11

. شودیمفیتعر

. کانکتور اتصال برق مادر برد: 12

تحت عنوان رگالتور ستوریچند عدد ترانزایکی: 13



٤٠

سیکيآمده از پانل جلويهامیمربوط به سيکتور هاکان: 14

را نام ببرید؟انواع مادر بردها 

:نموديبندمیتوان تقسیمادربرد را از جهات مختلف مکی

گفته ییبه مادربرد هاONBOARDيمادربرد ها:ONBOARDریو غONBOARDمادربرد : 1

داشتن يآنها وجود ندارد و برايبر رویو جانبیاضافيهاباشند و قسمتیمیاصليکه شامل اجزاشودیم

ییبه مادربردها.مییتوسعه نصب نمايمربوط به آن قسمت را در اسالتهایکارت جانبکیدیهر قسمت با

. شودیآن قسمت گفته مONBOARDباشند یاضافیقسمت جانبکیيکه دارا

مادربرد در کنترل برق در زمان عدم استفاده ییسبز در واقع توانااینیپارامتر گر:GREENمادربرد : 2

کار ستمیکه با سیکرد که بعد از مدتمیتوان در ست آپ تنظیبه عنوان مثال م.باشدیقطعه مکیاز 

از المانها قابل انجام ياریبسيکار برانیاش در آوردخاموایيکاریرا به حالت بشیصفحه نمامینکن

. است

دیکاربر بایجانبيقطعات و کارتهاضیکه در آنها با تعوییمادربردها:PNPریو غPNPمادربرد : 3

ایقطعه کیضیبا تعوPNPيدر مادربردها.ندیگوPNPریرا غدینمایمعرفستمیآنها را مجددا به س

. دهدیمصیمادربرد بطور خودکار آنرا تشخستمیکارت در س

یپردازنده خاص طراحکیخاص و سیککیشود که جهت یمگفتهییهابه مادربرد:مادربرد خاص: 4

يخاص با مارك هايهاستمیوجود دارد به همراه سیمیقديهاستمیمادربردها که در سنیا.شده است

. ستندیخاص به بازار آمده است و قابل ارتقا ن
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نوع پردازنده از نیآنها چنديکه بر روییهامادربرد:)UP GRADEBLE(قابل ارتقايمادربردها: 5

. چند خانواده قابل نصب باشندایخانواده کی

که ست کردن سخت افزار مییگویمییبه مادربردها:)JAMPER LESS(بدون جامپريمادربردها: 6

. شودیمادربرد به صورت جامپر نبوده و توسط برنامه ست آپ انجام م

گرچه ممکن است شودیباشند گفته مATXنکتور کايکه داراییبه مادربردها:ATXيمادربردها: 7

.باشندزینATیکانکتور برق معموليفوق عالوه بر کانکتور فوق دارايهااز مادربردیبعض

را نام ببرید؟متداوليهاسیانواع ک

. باشدیمسیشود کیدر آن نصب مگریقطعات دیتمامبایکه تقرستمیسکییاز قطعات اصلیکی

: شوند که عبارتند از یممیها به دو نوع تقسسیکمعمول بطور

آن قرار يبر روشیصفحه نماکهیبوده بطوردهیبصورت خوابسیانگونه ک:)DESKTOP(يزیروم: 1

. ردیگیم

میبوده و خود بر اساس اندازه به سه نوع تقسستادهیها بصورت اسینوع کنیا:)TOWER(یبرج: 2

: شوندیم

کارتها و لوازم يشتریتعداد بيکه برايها بلند بوده بطورسینوع کنیا:)FULL TOWER(کاملبرج

. فضا در نظر گرفته شده استیجانب

. دارديقبل بوده فقط ارتفاع کمتريهاسیکهیشب:)MEDIUME(متوسطبرج

نصب يارتفاع آن کمتر بوده و معموال جا برایمتوسط بوده ولهیشب:)MINI TOWER(کوچکبرج

.در آن در نظر گرفته شده استنچیا5/3و دو ابزار نچیا4/51دو ابزار



٤٢

را نام ببرید؟سیکیاصليقسمت ها

یکیپالستایيآن و بدنه فلزيبا پانل جلوسیخود ک: 1

. باشدینصب مسیبدنه کيکه بطور معمول بر رونگیچییسوهیمنبع تغذ: 2

به آن هیاز منبع تغذمیچهار سایباشد و دو ینصب مسیدنه کبيکه معموال بر روPOWERدیکل: 3

. شودینصب م

. رساندیمستمیرا به سزیاز پریکابل برق ارتباطنیکابل برق که ا: 4

بصورت گریدیها نصب شده اند و در بعضسیکیها در بعضهیپانیا:یکیپالستيهالیرایها هیپا: 5

. شوندینصب ميارهیگایيت فشاربصورگریدیو در بعضیچسب

. باشدیمشیآن هر عدد دلخواه قابل نمايسگمنت که بر رويچراغها:سگمنت ها: 6

. سیکيمختلف جهت نصب قطعات مختلف بر رويهاچیانواع پ:هاچیپ: 7

ایسیکيوچنانچه نصب نباشد آنرا در قسمت جلیول.باشدینصب مسیکيمعموال بر رو:بلندگو: 8

. میکنینصب ميگریمحل مورد نظر د

که طول بلند ییشود تا کارتهاینصب مسیکيها در جلولیرنیا:کوچکیکیپالستيهالیر: 9

. تا آزاد نباشندرندیدارند در آن قرار گ

10LED :چراغها مربوط به نیا:پانليمربوط به جلويهاPOWER– توربوونرمال–کارکرد هارد

. باشندیم

–ستیر-ستمیجهت روشن و خاموش کردن سPOWERها شامل دیکلنیا:پانليهادیکل: 11

.باشدیم... وSLEEP–توربو و نرمال 
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را نام ببرید؟خاصيهاسیک

. شودیباشد گفته میمعمولایATهیمنبع تغذيکه داراییهاسیبه ک:AT يهاسیک: 1

نوع نیا. شودیکنند اطالق میاستفاده مATXهیکه از منبع تغذییهاسیکبه:ATX يهاسیک: 2

به مادربرد یمیدو ساییمیتک سPOWERدیکليمتفاوت بوده و داراهیکانکتور برق تغذيها داراسیک

باشند یمتهاو پوردیجهت انواع کانکتور صفحه کلیاضافيفلز هايکسریيبوده و در قسمت پشت دارا

. نصب شوددیناسب با نوع مادربرد باکه مت

امکانات يکسریيباشند دارایميزیها که معموال از نوع رومسینوع کنیا:ایمدیمالتيسهایک: 3

جداگانه جهت يگوبلنددیبه خرازیباشند و نیمسیبدنه کيبر روایمدیجهت حالت مالتیاضاف

. داشتمیصدا نخاهيکارتهایاتصال به خروج

درب در نظر کییها جهت پانل جلو در قسمت نصب لوازم جانبسینوع کنیا:درب داريهاسیک: 4

. رودیمنییباال و پايفنراییگرفته اند که بصورت دست

يبوده بطورکیاز جنس پالستسیها عالوه بر پانل تمام بدنه کسینوع کنیا:شوكیآنتيهاسیک: 5

یبه قطعات متصل نمزیمختلف برق نيباشد و شوك هایميفلزيهاسیز ککمتر ااریبسسیکه وزن ک

. شود

بوده که DCولت 12یچند نوع فن اضافایکیيها داراسینوع کنیا:یفن اضافيدارايهاسیک: 6

فن ها معموال نیا. شودیميریانداخته و از داغ شدن قطعات جلوگانیبه جرعتریرا سرسیداخل کيهوا

.شوندینصب مسیپشت کایر قسمت جلو د



٤٤

يحافظه ها3DDRيبه سمت استفاده از حافظه هاIntelو AMDيبا وجود گذر پردازنده ها!نکته

DDR2نیا. شودیرا شامل ميزیروميهاوتریکاربران کامپياز درخواست هایهمچنان بخش اعظم

AMDسوکت يدر پردازنده هاDDR3 / DDR2یکنترلر حافظه داخلهیتوان از تعبیمیموضوع را حت

AM3همچنان رانیبه هر حال در بازار ا. شدمتوجهDDR2کاربران در رده یاصلياز انتخاب هایکی

.شودیمتفاوت محسوب ميها

از یمجموعه کامل... و يباز،نگیخاص چون اوورکالکيهامتنوع همراه با کاربرديوجود برند ها

محصوالت آن را در بازار راًیکه اخيدیجدياز برندهایکی. کاربران قرار داده استيروشیانتخاب را پ

کیانفورماترکتتوسط شیبرند به تازگنیمحصوالت ا. استMemonexیوانیبرند تامیکنیمشاهده م

.وارد شده استرانیگستر به بازار ا

DDR2يحافظه هامیکنیمیمعرفیبررسنیرا که در ایمحصول 800 2 * 1GB از این برند جدید

.است
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.شودیعرضه مDual Channelتیمحصول بصورت کنیادیکنیهمانطور که مشاهده م

CPU-zبا استفاده از دو نرم افزار شتریباتیجزئ. باشدیم5برابر CLهمراه با 800باس يحافظه دارانیا

محصول است در نیضمانت مادام العمر ادیکه موزیا نرLife Time Warrantyعبارت .Everestو 

.دیکنیمحصول مشاهده ميبرچسب قرار گرفته رو

.شوندیشده خنک مهیتعبنکیستیبرد توسط هيحافظه قرار گرفته بر رويهاپیچ

این کابل .شوند، کابل هاي منبع تغذیه دیده می1نصب کابل هاي منبع تغذیه بر روي مادربرد در شکل !نکته

2اغلب مادربردها داراي را از طریق منبع تغذیه تامین میکنندها ولتاژ و جریان مورد نیاز قطعات و لوازم

و سوکت در شکل نشان داده شده استظاهري این د2شکل . باشندوکت براي تامین ولتاژ و جریان میس

ل ها را بر روي مادربرد نصب بهر دوي این کاو بزرگ و دیگري مربع شکل و کوچک یکی مستطیل شکل 

.شوندتوجه داشته باشید که این دو سوکت فقط از یک سمت نصب میکنید
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:هاي جلوي کیسنصب کلیدها و چراغ!نکته

، HDD LEDدر تمام مادربردها کانکتورهایی وجود دارد که عباراتی مانند .توجه کنیدزیربه شکل 

Power LED وResetو Power SWو Speakerباشید که توجه داشته کنار آنها نوشته شده است

، این )مثبت و منفی(با رعایت کردن جهت نصب . ها میباشدهایی با همین نامکیس نیز داراي رشته سیم

توانید به دفترچه راهنماي وصل کنید براي اطمینان بیشتر می، بر روي مادربرد زیرها را مطابق شکل سیم

ها وظایف مشخصی شود هر کدام از این سیممشاهده می1همانطور که در جدول رجوع کنیدمادربرد

.دارند
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با مطالعه کتابچه مادربورد قبل از شروع کتابچه مادربورد را مطالعه کنیم براي اسمبل کردن باید ابتدا !نکته

خود را کم کرد حتی میتوان مقدار زیادي در وقت خود صرفه جویی کرد و دردسرPCبه اسمبل کردن 

همه همه کتابچه هاي مادربورد. نیز میتواند بسیار مفید باشدCPUاین مطالعه قبل از خریدن حافظه و 

Abit,Asusمانند (قربب به اتفاق شرکت هاي معروف ولی اکثراطالعاتی را که باید داشته باشند ندارند

از جمله اینکه چگونه جا دهندمهمی را به ما میطالعاتکتابچه ها امستندات تشریحی را تهیه میکنند) 

هر چند توصیه می شود که از مادربورد . الت ها براي نصب انواع رم هستندمپرها را ست کنیم و کدام اس

DIPبدون جامپر استفاده شود بعضی از مادربوردها ممکن است شامل تعدادي جامپر یا سوئیچ هاي 

مگاهرتز و 200ر بین داري یک جامپر جهت تغیی266VIA KTست مادربوردهاي مبتنی بر چیپ .باشند

معموال داراي تنظیم سوئیچ هاي RAIDگذرگاه هستند و مادربوردهاي Front Side،مگاهرتز266

DIPهستند.

مادربرد را تعریف کنید؟

بر میمستقها بطور کارتهیشود و کلینصب مسیاست که درون کوتریقسمت هر کامپنیتریاصل: مادربرد

یشخصيوترهایو مهم کامپیاساسيازاجزایکی) MotherBoard(یبرد اصل. رندیگیآن قرار ميرو

. دیگرداستفادهیاز برد اصلیشخصيوترهایکامپنیهمزمان با ارائه اول1982در سال .گرددیمحسوب م

برد شامل نیا. دینصب گرد8080زپردازندهیآن ريبزرگ و بر رواز لحاظ اندازه نسبتایبرد اصلنیاول

BIOSحافظه مربوط به يبرای، سوکت هائCPUاز یاز اسالت ها بود که کارت هائيو مجموعه ا

پورت کیایو ویدرایقصد استفاده از فالپکهیدر صورت. دندیگردیمتصل میآنها به برد اصلقیطر

به موجودياز اسالت هایکیقیا از طرو آن رهیبرد جداگانه تهکیستیبایموجود داشت... و يمواز
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یشخصيوترهایاستفاده شده در کامپیاصليبردهانیفوق سرگذشت اولتیوضع. متصل کردیبرد اصل

نمودند که امکان اضافه یرا طراحیبردهائ،یاساسراتییتغجادیام و اپل با ا.یب. يآيشرکت ها. بود

کنندگان متعدد بتوانند محصوالت خود دیبوده و تولسریان مدر هر زمدیدلخواه و جديهالیکردن پتانس

است هیچند الیمدار چاپکییبرداصل.ندیو به بازار عرضه نمایفوق طراحيرا بر اساس استانداردها

یفراهم میبرد اصليو ولتاژ را بر روگنالیامکان حرکت سگردندیمدهینامTracesکه یمسيرهایمس

يقادر به حمل داده برابرديهاهیاز الیبرخقیطرنیاستفاده شده تا بدهیچند الياز تکنولوژ. ندینما

BIOS ولتاژ و گریديهاهیالکهیحالدر، پردازنده و حافظه بودهGroundاز اتصال یرا بدون نگران

توانید مشخصات مادربردتان را با برنامه زیر ببینیدمی.ندیکوتاه جابجا نما

http://www.cpuid.com/download/cpuz_150.zip

را تعریف کنید؟بافر

تا اطالعات شودیاستفاده ميو هم به صورت نرم افزاريهم به صورت سخت افزاریانجیحافظه مایبافر 

مثال انتقال اطالعات از پردازشگر يبرا. رندیدو واحد بصورت موقت در آن قرار بگنیفرستاده شده ب

پردازش عیسراریبساپگربا چسهیاست که در مقاياقطعهCPU. دیریبه چاپگر را در نظر بگيمرکز

يدر زمان کاردیبامیرا از پردازشگر به چاپگر بدون وجود بافر بفرستیاطالعاتمیو اگر ما بخواهکندیم

به چاپگر يگریکاراکتر به چاپگر کاراکتر دکیتا پس از انتقال میزاندایب) ينرم افزار(پردازشگر وقفه 

.استستمیکند شدن کل ستیو در نهاپردازشگرکند شدن کار يبه معنانیفرستاده شود و ا

و چه به صورت نرم يچه به صورت سخت افزار(يبافرتوانیو چاپگر ميپردازشگر مرکزنیبنیبنابرا

ها را چاپ بافر فرستاده و چاپگر سر صبر و حوصله آنيدازشگر اطالعات را براقرار داد تا پر) يافزار

http://www.cpuid.com/download/cpuz_150.zip
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حافظه بافر به یطرفاز.برسديگریديبه کارهاتواندی و پردازشگر هم پس از فرستادن اطالعات مدینما

و حافظه رزرنیا. رودیموقت اطالعات به کار ميسازرهیذخيهم وجود دارد که برايصورت نرم افزار

مثال نرم يبراهم باشدریمتغتواندیطول آن مستینياست و چون سخت افزاریاز حافظه اصلیبخش

يکه حافظه بافر برادیداشته باشتوجه.کنندیاستفاده مياز حافظه بافر نرم افزارCD Writerيافزارها

نرم يواحدهانیعات بانتقال اطاليو براشودیاستفاده ميدو واحد سخت افزارنیانتقال اطالعات ب

.شودیاز نام بافر استفاده نميافزار

Light Scribeست؟یچ

Light Scribeجادیاست که امکان اينوريهاسکیديضبط کننده هايبرادیجديتکنولوژکی

برچسب نیدر واقع ا. کندیمایها مهسکیديرا بر رویکیگرافاییبه صورت متنییها) Label(برچسب

تیقابلنیا. شودیها نگاشته مسکیدیسطح خارجيبر رويعکس خاکسترکیصورت بهزریتوسط ل

.شرکت وجود داردنیادیتوليضبط کننده هايشده است و هم اکنون بر رویطراحHPشرکت توسط

به ازیاست که نسکیديبرچسب توسط کاربر بر روکیحک کردن Light Scribeيتکنولوژهدف

سکیاز ددیبايکارنیچنيبرا. آن ها رفع خواهد کردیرا بر سطح خارجيغذکايچسباندن برچسب ها

در العاتکردن اطرهیکه بعد از ذخيکنند استفاده شود به گونه ایمیبانیپشتيتکنولوژنیکه از اییها

قرار witerآن درون یاز طرف سطح خارجسکیددیچسباندن بر چسب بايبراسک،یدیسطح داخل

.کندیحک مسکیديشود برچسب را بر رویکه به آن داده میعکسایبر اساس طرح زریکه لردیگ

.دینیببریدر زدیتوانیشده را ميبرچسب گذاريهاسکیدنیاز ايانمونه
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اشعه، از خود واکنش ایاز نور یرنگ که در برابر حد مشخصیاز نوعLight Scribeيهاسکیسطح د

زر،یشده توسط لدهیاز اشعه مادون قرمز تابnm780رنگ با جذب نیا. ه شده استدهد پوشاندینشان م

کردند یفقط به صورت تگ رنگ عمل مLight Scribeيهاسکیابتدا ددر.کندیمدایرنگ پرییتغ

ها در سکینوع دنیبه بعد ا2006از سال یشد ولینگاشته ميبرچسب ها فقط با رنگ خاکستریعنی

عمل قرار دادن برچسب به صورت تک زیدر واقع هم اکنون ن. در دسترس قرار  گرفتندیتلفمخيرنگ ها

جلوه دادن یشود که باعث رنگیمدیتولیمختلفيها با رنگ هاسکیدنهیاما زمردیگیرنگ صورت م

اما ستیها فراهم نسکیديبرچسب بر روکیمجدد writeحال حاضر امکان در.گرددیبرچسب ها م

.را اضافه کرديگریعکس دایمتن سک،یدیبرچسب فعليتوان بر رویم

را تعریف کنید؟Blu-Rayدیسکهاي 

ي، تکنولوژينوريسکهایدر ساخت ديبعد از مدتها همکارپسیلیو فیدو شرکت سون2002در سال 

به. شده استينامگذارHD-DVDو Blu-Rayکند یکار میآبزریليکه بر اساس پرتوهادیجد

تیگابایگ27, 25, 23,3با حجم یاطالعاتblu-rayلبه کیسکیدکیيتوان بر رویفرمت منیالهیوس

با فرمت لمیساعت ف13و High-definition (HDTV(با فرمت لمیساعت ف4حدود یعنیو 

)Standard-definition (SDTVلبه 2سکیدکینیهمچن.کردرهیرا ذخblu-rayیحجمتواندیم
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لمیساعت ف8يبراباًیمقدار حافظه تقرنیدهد که ايرا در خود جاتیگابایگ54, 50, 46,6برابر با 

HDTVباشدیمیکاف.

را تعریف کنید؟Blu-Rayيسکهایديایمزا

است که در یکیپالستهیدر ضخامت الهایفناورگریبا دBlu-Rayيتکنولوزنیبزرگ بياز تفاوتهایکی

در حدود هیالنی، ضخامت اHD-DVDمعمول و DVDيسکهایدر د. رودیبه کار مينورسکید

در کهیصورتدرپوشانده شده است یو فرعيمریپلهیالکیلهیکه به وس) کرویم600(متر است یلیم0/6

یفرعيهاهیاللهیمتر ضخامت دارد که به وسیلیم0/1تنها در حدود هیالنی، اBlu-Rayيسکهاید

: Blu-Rayسکیديهاهیالبه علت نازك بودنجهیدر نت.پوشانده شده استینازکرایبس

.کمتر  خواهد بودزریامواج لیپخش شدن و پراکندگ. 1

نقاط نازکتر و جادیموجب انیو همچنزریليرینفوذ پذشیها باعث افزاهیالیکمبود مواد و نازک. 2

هر ياطالعات بر رويسازرهیذخزانیمشیمل باعث افزاعانیشود که ایمسکیسطح ديکوچکتر بر رو

و DVDنسبت به يباالترتیظرفيداراBlu-Rayيسکهایدلیدلنیشود و به همیمسکیاز دهیال

HD-DVDهستند.

؟را نام ببریدBlu-Rayيسکهایدبیمعا

عامل نیاستدهیگردBlu-Rayيسکهایدر دتیظرفشیباعث افزاسکیکاهش ضخامت داگرچه

:شود یمزینیمشکالتجادیباعث ا
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ها و ضربه ها کم ، مقاومت آن در برابر خراشسکیبه علت کاهش ضخامت دBlu-Rayيسکهایدر د. 1

، شاهد اختالل در هرگونه برخورد کوچکایو سکیديخراش بر روجادیشده است و در صورت ا

.بودمیاطالعات خواهیابیباز

عامل سبب نیاست که اسکیبودن لنز به صفحه دکینزدBlu-Rayيکهاسیدوبیاز عگریدیکی. 2

وارد شودویبه درایضربه کوچکیکه به طور ناگهانیدر صورترایز. شودیمها ویاختالل در کار لنز درا

.کردواهداختالل خجادی، اسکیو دویو لنز خواهد شد و در کار دراسکیدنیباعث تماس ب

به بازار مقاوم استبهایخود را که در مقابل آسينوريسکهایاز ديدینوع جدTDKشرکت : اشاره (

در حدود یمقاومتهاکسیدنیاTDKاست بر طبق گفته  دهینامArmor Platingعرضه نموده و آنرا 

Toshibaکه توسط شرکت HD DVDبنام يگریددیجدفرمت)دارندیمعموليسکهایبرابر د100

تیگابایگ15برابر یتواند حجمیفرمت تنها منیاشودیمحسوب مblu-rayیاصلبیرقافتهیگسترش 

-Bluتا رودیمانتظارکمتر استاریبسblu-rayکند که نسبت به رهیلبه ذخکیسکیدکیيرا بر رو

rayيبتواند با انتقال ضبط کننده هايبزودVCR وDVD به فرمتHDTV خود رو بعنوان فرمت

.کندیمعرفHDيلمهایها و فPCاستاندارد 

از چه فناوري استفاده میشود؟Blu-Rayبراي نوشتن اطالعات روي دیسکهاي 

سازگار یقبلينوريهاسکیکامالً با انواع داستهاویدراگریکه اندازه آن درست مانند دينورویدرانیا

تیندان هم عمومکه چDVD-RAMبه جز (CD،DVDيهاسکیدينوشتن روتیبوده و قابل

.را دارد) یتیگابایپنجاه گهیدو اليهاسکیبه جز د(Blu-rayو ) ندارد
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هر سه نوع يآن برایاست و زمان دسترسX4دستگاه نیدر اBlu rayيهاسکیديسرعت نوشتن رو

به SATAپورت قیاز طرLH-2B1S.استهیثانیلیم160حدود Blu-rayو CD،DVD سکید

ضبط يبراازیاطالعات مورد نرهیذخيحافظه براتیو مجهز به هشت مگاباشودیورد متصل ممادرب

قرار سکیدهنده نوع دسه چراغ قرار داده شده که نشانينورویدرايدر جلو. استBlu-rayيهاسکید

ه آن روشن رنگ مربوط بیآبينورودی، دBlu-rayسکیمثًال با قرار دادن د(است ویداده شده درون درا

که بردی بهره مCLV (Constant Linear Velocity)ياز فناورLH-2B1Sينوروریدرا)شودیم

شوند رهیذخسکیديدر هنگام ضبط اطالعات روکنواختیصورت اطالعات بشودیباعث ميفناورنیا

به حداقل ویدرانیاستفاده از ايبراابدیکاهش يریضبط اطالعات تا حد چشمگيو خطا

windows 2000 SP4 4يگاهرتزیگ2حافظه و پردازنده تیمگابا512با يوتریکامپوPentium ایو

دینیببينورویدرانیبا استفاده از اFull HDتیفیرا با کییهالمیفدیالبته اگر بخواه. دیدارازیمعادل آن ن

دقت شینماییبا توانایکیگراففظه، کارتحاتیگابایگکیپردازنده قدرتمند، کیبا یستمیبه سازین

.افتیدیخواهHDتیفیپخش کتیبا قابلونیزیتلوایتوریمانکیو کسلیپ192×1200

و به نظر من ) دالر300حدود (استمتیقگرانيفناورکیهنوز Blu-rayدر نظر گرفتن تمام موارد، با

.آن استيهالمیو فHDونیزیتلوکیوجود متیقنیبا ايویدرادیخرلیتنها دل
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:یمشخصات فن

Blu-Ray: يونوریدرانوع

-40X – (Blu-Ray)4X(CD): سرعت ضبط اطالعاتحداکثر

ينوريهاسکیديهاتمام فرمتو BD-R، BD-RE،BD-ROM :یبانیقابل پشتيهاسکید

SATA-تیمگابا8: یرابط و حافظه داخلنوع

)CD/DVD/Blu-ray(160: )هیثانیلیم(یابیزمان دستنیانگیم

سازگار: یگارانت

يبراادیزی، زمان دسترسBlu-rayهیدوالسکیاز دیبانیباال، عدم پشتمتیقاز معایب ان میتوان به 

.را نام بردDVDو CDيهاسکید

را تعریف کنید؟)Serial Advanced Technology Attachment) SATAيهارد ها

انتقال یعنی. است) الیسر(یبر اساس پردازش اطالعات متوال) SATA(ساتا يهاسکیهارد ديتکنولوژ

مشخص انجام یزمانيو در جهت عکس به طور منظم و در دورهاتایبه باس دسکیاطالعات از هارد د

اسمبل که آنرا یکسانيکنند که برایکمتر استفاده ميبا پهنابونیريساتا از کابلهايسکهایدهارد.ردیگیم

هستند که کار يبست داريهاکانکتورينازك دارايکابلهانیا.استیخوشبختیکنند باعث بسیم

با استتایدنیاستفاده از کابل هفت پSataهاردهاى اىیاز مزاکىی. کندیکردن با آنها را ساده تر م

د،یمى آگردش درراحت تر بهسیهوا در کانیخلوت و جرسیکابل، فضاى داخل کنیاستفاده از ا

چون خود آن ها بنا ستیجامپرهاى روى هارد نىیبه جابه جاازىینSataدو هارد میطور براى تنظنیهم
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استفاده مى کنندشترىیاز مقدار بافر بSATAهاى سکیدهارد.شوندمىمیتنظSataبه شماره پورت 

. هستندعیسراریکه بسSataتىیمگابا32مانند هارد 

:به بازار  عرضه شدهSATAهارد سه نوع

SATA1 :استهیدر ثانتیمگابا150نوع هارد نیسرعت انتقال اطالعات در ا.

 SATA2 :استهیدر ثانتیباگایگ3نوع هارد نیسرعت انتقال اطالعات در ا.

SATA3 :استهیدر ثانتیباگایگ6نوع هارد نیسرعت انتقال اطالعات در ا.

eSATA : حرف کییکینیا.خوردیبه گوش مادیها زیکابل تازگنیااسمe اضافه دارد که مخفف

Externalکابل خارج نیا. گرددیاکسترنال استفاده ميهاسکیمعموال در هارد د. استیهمان خارجای

لپ. استFirewireو USBاز شتریکابل بنیسرعت انتقال اطالعات اشودیاستفاده موتریکامپسیاز ک

.کابل را دارندنیايهم معموال وروددیجديتاپ ها

eSATA کابل



٥٦

:SATAنصب هارد يراهنما

هر يجامپر ندارند و بر رومیبه تنظيازیهارد ها ننیا. باشدیراحت تر میکمالیکردن هارد سروصل

.شدبایهارد ها در خصوص کانکتور پاور منیهارد وصل کرد تنها نکته اکیتوان یکابل فقط م

:SATAيتایکردن کابل دوصل

را به هارد الیسر کابل سرکی. شودیمشاهده مالیهارد سريتای، محل نصب کابل د2قسمت 2شکل در

توجه داشته دییشده وصل نماهیمادر برد تعبيکه بر روالیکتور هارد سرکانيآن را بر روگریو سر د

.طرف قابل نصب استکیها از جهت بوده و تنيکه کانکتور کابل  دارادیباش

: SATAيکانکتور پاور برا

SATAکانکتور پاور يو دارا) Molex(یکانکتور پاور معموليهم داراالیسرياز هارد هاياریبس

که دیتوجه داشته باش.نشان داده شده است1و 3قسمت 2دو نمونه از کانکتور ها در شکل نیا. هستند

زمان باعث کیآنها در يودر صورت استفاده از هر درایاستفاده شود زدیکانکتور ها بانیاز ایکیتنها از 

.شودیهارد مدنیسوختن و صدمه د
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وجود دارد Y-Adaptorبه نام یلیکابل تبدکنندیمیبانیپشتالیسريکه از هارد هاياکثر مادربرد هادر

را ستمیبعد از وصل کردن کانکتور پاور س. کندیملیدتبSATAرا به کانکتور یکه کانکتور پاور معمول

مربوطه ماتیو در آنجا تنظدیشودستگاه وارد Setupرا نشناخت به دیهارد، جدستمیاگر س. دیروشن کن

.دیرا انجام ده

مزایاي هاردهاي ساتا  و مهمترین هدف ساخت این هارد ها را بیان کنید؟

اطالعات رو به صورت سریال SATAهاي سریال چون هارداستشترهاي معمولی بیسرعتش از هارد

Parallel ATAبیت اطالعات جابجا میکنند در صورتی که در هاردهاي 1عبور میدهند و در هر لحظه 

، ولی در کل وجود میدان ومغناطیسی، نویز زیادبیت میباشد16میزان این جابجایی برابر PATAیا 

باعث افت سرعت و همچنین داشتن هزینه باالتري PATAمحدود کابل هاي مصرف برق باال و اندازه

گردیده است و تمامی این موارد باعث شده که روز به روز بر استفاده کنندگان SATAنسبت به هاردهاي 

جلوگیري از انتقال نویز و تداخل SATAهاردهاي سریال اضافه شود مهمترین هدف طراحی هاردهاي 

از تکنولوژي SATAردهاي اگام انتقال اطالعات می باشد براي رسیدن به این هدف در هسیگنالها در هن

SCSI استفاده شده است این مسئله باعث گردیده که اوال بتوان کابلهایی به ارتفاع یک متر به وجود آورد

ه دلیل وجود ولت می باشد در صورتی که ب/  25و ثانیا ولتاژ مورد نیاز براي فرستادن یک سیگنال معادل 

و تداخل میدان هاي مغناطیسی همواره سیگنالها با نویز PATAتعداد سیمهاي بسیار زیاد در کابلهاي 

Y-adaptor و کابلSATA يتایازکابل دينمونه ا: 3شکل 
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همراه بوده که این مسئله در کاهش سرعت اولیه بسیار موثر می باشد و در ضمن عاملی محدود کننده در 

ولت 5نیاز براي جابجایی هر سیگنال معادل اندازه این کابلها به شمار می آید و نکته دوم اینکه ولتاژ مورد 

در نوت بوکها ایجاد نموده SATAاست که تنها این عامل خود بازار خوبی براي استفاده از هاردهاي 

شما می تونید بدون خاموش کردن سیستم SATAدیگر مورد الزم به ذکر اینه که در هاردهاي . است

نید به هر صورت تمامی این مسئله باعث شکسته شدن اندازه قطعه جدید خودتون رو به کامپیوتر اضافه ک

1که این سرعت به مرز ودردیده و پیش بینی میشمگابایت در ثانیه است گ133سرعت هاردها که سالها 

.دگیگابایت هم برس

را تعریف کنید؟IDEهاردهاي 

معناست که اطالعات نیکنند و بدیاطالعات عمل ميپردازش موازهیپابر IDEسکیهارد ديتکنولوژ

يسخت در فاصله هاسکیاطالعات از د. شوندیفرستاده م) Bus(یگذرگاه اطالعاتبهییصورت بسته هاب

.رودیمییهابه سمت مقصد نتیشده و در نهایگذرگاه اطالعاتو واردندیآیمیکامالً تصادفیزمان

IDEمخففIntegrated Drive Electronicsعنوان استاندارد ب1990از سال يولوژتکننیا.باشدیم

يمذکور جايبود که تکنولوژیزماننیها بوده است و اسکیهارد ديبرا) PC(یشخصيوترهایکامپ

200معادل یطور متوسط حجمها بسکیکه هارد دیزمانیعنیرا گرفت MFMوESDIيوهایدرا

نییپامتیرا با قهاسکیهارد درایده بوده زمورد استفايوژتکنولIDEاز آن پس تا کنونداشتندتیبامگا

IDEگریبه عبارت د.داشتیگرفت و سرعت مناسبیميکمتريجادادیمصرف کننده قرار ماریدر اخت

رسد کارخانه یآنطور که به نظر م. را در انحصار خود گرفتیشخصيوترهایکامپيهاسکیبازار هارد د

هارد. ادامه دهندIDEيبا تکنولوژيهاسکیهارد ددیتولبهگریدو سال داتکیمعتبر حداقل يها
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و ندیآیبه چشم ماریبسوتریکنند که در داخل کامپیاستفاده میپهنبونیريهااز کابلIDEيهاسکید

.استيخود هنروتریکابلها در داخل کامپنیمرتب کردن ا

:از طریق ازمایشIDEو SATAمقایسه هاردهاي ! نکته

1آزمایش 

براي اینکه در هر سه کامپیوتر انتقال اطالعات کامالً  مشابه باشد . آین آزمایش یک انتقال فایل معمولی بود

:شاخه XPدر ویندوز 

مگابایت حجم 330اجرا می شود این شاخه در حدود XPانتخاب شد در یک سیستم که در آن ویندوز 

از هارد دیسک ) Cپارتیشن (Cولدر جدیر در درایو یک ف. فایل در آن وجود دارد2000و حدود . دارد

فرمان DOSایجاد شد سپس در 

را در فولدر جدید کپی system32اجرا شد که همانطور که می دانید این دستور همه فایلهاي داخل شاخه 

:می کند و نتایج جالب بدست آمده آز این قرار بود
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2آزمایش 

یعنی . ن است که زمانهایی که مربوط به سخت افزار است حذف شده استدومین آزمایش زمان بوت شد

از لحظه اي که تصویر آغازین ویندوز به نمایش در می آید تا لحظه اي که دسک تاپ کامپیوتر به  حالت 

:عادي در می آید زمان اندازه گرفته شد نتایج به قرار زیر است

سکها اشاره نشده است مطمئناً با در نظر گرفتن این فاکتور تغییر در این تستها به کارخانه سازنده دی: توجه

.از هارد دیسک ساخت یک کارخانه استفاده شده استSATAو IDEخواهد کرد ولی هر دو مدل 

ي جدید روي سیستم یا مادر برد میشود شامل چه بطور کلی آنچه که موجب عدم نصب قطعه سخت افزار

تواند باشد؟ مواردي می

4نصب قطعه سخت افزاري جدید روي مادر برد و در صورت عدم نصب قطعه جدید روي مادربرد براي 

. راه پیش رو داریم

Update بایوس مادربرد

-Update در صورت امکان(بایوس قطعه جانبی (

شده قطعه جانبیUpdateاستفاده از راه انداز -

رت عدم نتیجه گیري تحت شرایط فوق می توان ادعا شده مادربرد در صوUpdateاستفاده از راه انداز -

کرد قطعات مزبور با هم سازگاري ندارند
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وجود دارد؟ System Passwordآیا امکان فعال کردن 

براي Passwordرا فشار دهید تا گزینه Ctrl+F1کلیدهاي Setupبراي این منظور در صفحه , بله

System یاSetupفعال گردد.

CDRWچرا پس از نصب 40x رويIDE در مادربردهایی که این کانکتور ها را دارند 4، 3هاي شمارة

وجود ندارد؟ 16کردن با سرعت باالتر از WRITEامکان 

، دستگاه Writeبنابراین براي بهره گیري از حد اکثر سرعت . می باشدPromiseاین محدودیت تراشۀ 

CD-Writer 1را به کانکتورهايIDE وIDE2کنیمصل میمت.

گیگا بایت یا باالتر سیستم دچار مشکل می شود و اشکاالتی نظیر عدم 1به میزان RAMهنگام نصب 

دلیل چیست؟ . صادر می کندInsufficent Memoryنصب کارت گرافیکی و یا پیغام 

.مگا بایت می باشد768حداکثر تا میزان RAMقادر به آدرس دهی 98و MEسیستم عامل ویندوز 

در . اعمال کنیدSystem.iniبراي استفاده از مقدار بیشتر حل این مشکل باید تغییرات زیر را در فایل 

و در = 30000MaxPhysPage: سطر زیر را اضافه کنیدSystem.iniداخل فایل ] 386Enh[قسمت 

:را اضافه نماییددو سطر زیر] vcache[قسمت 

524288MinFileCache =

526336MaxFileCache=

را انتخاب نمایید و سپس فایل Runگزینۀ Startو براي وارد شدن داخل این فایل از قسمت 

System.iniپس از اعمال تغییرات فوق و ذخیره . را تایپ نمایید)Save ( کردن آن سیستم را یک بار

Restartنمایید.
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غلبه نمود؟    1MBبا Prescott  CPUCacheهايان به مشکل گرماي بیش از اندازه چگونه می تو

را می CPUبه آخرین نسخه موجود، درجه حرارت BIOSدر برخی از مادربردهاي با به روز کردن 

.توان پایین آورد

نشان داده می شود، علت چیست؟ Shut down afterهنگام کار دراینترنت پس از چند دقیقه پیغام  

از معروفترین این ویروس ها، . و به عامل ویروس بر می گرددباشداین مورد یک مشکل سخت افزاري نمی

Win XP, Winاین مشکل در سیستم عامل هاي . باشدمیBlasterویروس  Win و2000 به 2003

سیستم عامل RCP DCOM BUFFER OVERFLOWوجود می آید که با استفاده از نقطه ضعف 

Windowsر نتیجه سیستم عامل ، باعث بروز مشکل در سیستم شما می شود دWindow براي

براي برطرف نمودن این . کردن کامپیوتر شما می نمایدShutdownجلوگیري از خرابی بیشتر اقدام به 

را در Shutdown –aرا انتخاب نمایید و Runگزینه Startمشکل به طور موقت می توانید از قسمت 

براي رفع این مشکل به طور .م شما می گرددشدن سیستShutdownاین عمل مانع . آن تایپ نمایید

Service Packمجهز کرده و کلیه Anti Virusکامل بهتر است سیستم عامل خود را به آخرین نسخه 

.هاي موجود را نیز نصب نمایید

می شود؟ Restartسیستم , Shut Downچرا در برخی سیستمها هنگام انجام عمل 

را عالمت Disable Fast Shut Downگزینه , Advancedمت در قسMsconfigاز طریق برنامه 

(بزنید را انتخاب نموده و در RUNگزینه Startاز طریق دکمه در ویندوزMsconfigبراي اجراي . 

).را بزنیدEnterرا تایپ نموده و دکمه Msconfigکادر باز شده عبارت 
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ایش می یابد؟ سیستم افزBoot upزمان , کردن بایوسUpdateچرا پس از

یا شناسایی مجدد قطعات جدید که در Detectبایوس شروع به , هنگام استفاده از نسخه ارتقا یافته

که این عمل سبب استفاده . گویند خواهد کردمیBIOS Boot Specificationیا BBSاصطالح به آن 

ه بایوس قابل استفاده نبوده اند از برخی امکاناتی که در سیستم موجود بوده ولی به دلیل پائین بودن نسخ

.بنابراین انجام این عملیات باعث طوالنی تر شدن زمان راه اندازي سیستم خواهد شد. خواهد شد

Opticalزیر ماوس هاي LEDروي کیبورد و یا LEDکردن سیستم Shut Downچرا پس از 

همچنان روشن میماند؟ 

مورد استفاده قرار Stand–byور خروج سیستم از حالت در واقع وجود ولتاژ روي قطعات مذکور به منظ

–Standها می شود را به عنوان ولتاژهاي LEDلذا ولتاژهاي موجود که باعث روشن ماندن . می گیرد

byروي سیستمهاي الکترونیکی می شناسد.

به چه صورتی است؟هاDVDو CDدر Xيدرجه بند

انتقال داده را زانیم. انتقال داده استزانیرام ها از نظر ميديويرام ها و ديدیسيدرجه بندکسیا

عتریباشد داده ها سرادتریانتقال داده ززانیهر قدر م. کنندیميریاندازه گهیدر ثانتیلوبایبرحسب ک

بود هیدر ثانتیلوبایک150آنها که لنسنیرام ها نسبت به سرعت اوليدیسرعت سزانیم. ابندییانتقال م

به اصطالح (کسیا10راميدیسکینیبنابرا.شودیمسهیشدند مقاینشان داده مکسیا1او ب

20رام يدیسکیمنتقل سازد و هیدر ثانتیبالویک1500زانیداده ها را با حداکثر متواندیم) سرعته10

.استهیدر ثانتیلوبایک3000حداکثر سرعت يداراکسیا
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ید؟مودم هاي کابلی را شرح ده

تنوع شبکه . نمایندیاستفاده میکابلياست که مردم از تلویزیون هايسالیان متماداز کشورهایدر برخ

مشترکین .استیکابليو کیفیت تصاویر از مهمترین دالیل گرایش مردم به تلویزیون هایتلویزیونيها

مودم ،یکابليمودم ها: دنباشییک گزینه مناسب جهت اتصال به اینترنت ميدارایکابليتلویزیون ها

یکابليتلویزیون در تلویزیون هايهر یک از سیگنال ها.نمایندیرقابت مDSLيبا تکنولوژیکابليها

کواکسیال استفاده شده در يکابل ها. است) شش میلیون سیکل در ثانیه ( مگاهرتز 6به اندازه یکاناليدارا

، یکابليدر سیستم تلویزیون ها. باشندیميگنال مگاهرتزقادر به حمل صدها سییکابليتلویزیون ها

در اغلب سیستم . نمایندیمگاهرتز را اشغال م6به اندازه يبانديبه هر کانال، پهناوطمربيسیگنال ها

ارسال . گرددیاستفاده ميدر سایر سیستم ها از فیبر نور. گرددیفوق صرفا از کابل کواکسیال استفاده ميها

مورد نظر با استفاده از ينالها، انجام و در ادامه سیگیبر تا نزدیکترین ناحیه و یا محلاز طریق فلهاسیگنا

به اینترنت را از یکه امکان دستیابیهائشرکت. شوندیکواکسیال به منزل مشترکین انتقال داده ميکابل ها

علت . ت ازطریق کابل خواهند بوداینترني، قادر به ارسال اطالعات و داده هانمایندیطریق کابل فراهم م

هر ياطالعات از اینترنت برا. ( استDownsteamبا داده ها بصورت یکابلياین امر برخورد مودم ها

، هر زمان ارسال اطالعات توسط کاربراندر ) گردد یارسال ميمگاهرتز6نالکامپیوتر و از طریق یک کا

بمنظور ارسال اطالعات و . نیاز خواهند داشت) دو مگاهرتز( يباند بمراتب کمتريیک از کاربران به پهنا

در( ییک مودم کابل: به دو دستگاه خاص نیاز استیکابليدریافت اطالعات کاربران از طریق مودم ها

CMTS (Cable Modem termination"یسیستم توقف مودم کابل"و یک )محل مشترك 

system (در محل شرکت ارائه دهنده خدمات.
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را نام ببرید؟ییک مودم کابلياجزا

یکابليمودم ها. باشند) External(یو یا خارج) Internal(یتوانند از نوع داخلیمیکابليهامودم

: باشند یزیر میاساسياجزايدارا

Tunerیک

Demodulatorیک

Modulatorیک

) MAC)media access controlدستگاه یک

ریزپردازنده یک

:گرددیفوق تشریح ميادامه هر یک از اجزادر

Tuner:

tunerحاالت از یک یدر برخ. به کابل مربوطه متصل خواهد شدSplitter ) بمنظور ) تقسیم کننده

مدوله شده يسیگنال هاtuner. گرددیاستفاده میتلویزیونينفکیک کانال داده اینترنت از کانال ها

از یک tunerحاالت یدر برخ. دهدیقرار مdemodulatorر اختیار دیجیتال را دریافت و آنها را د

diplexerنمایدیاستفاده م .diplexer امکان استفاده ،tunerمعموال بین ( از یک مجموعه فرکانس ها

42و 5معموال ( کانس ها و مجموعه دیگر از فرdownstreamترافیک يبرا) مگا هرتز850و 42

که یدر اغلب سیستم هائ( ها سیستماز یدر برخ. نمایدیفراهم مupstreamرافیک تيرا برا) مگاهرتز

و Downstreamيداده هايبرایمودم کابلtuner، از ) باشندیکانال ميمحدودیت ظرفیت برايدارا
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، در هر یک از موارد فوق. گرددیاستفاده مupstreamترافیک يبرا) Dial-Up(یاز یک مودم معمول

tunerیک ي، آن را براپس از دریافت سیگنالdemodulatorارسال خواهد کرد .

Demodulator:

اطالعات يحاو( ییک سیگنال رادیوئ. دهندیرا انجام می، چهار عملیات اساسهاdemodulatorاکثر

قابل گرفته و آن را به یک سیگنال سادهيرا بعنوان ورود) phase و amplitudeرمز شده با تغییر 

( دریافت سیگنال زمبدل مربوطه پس ا. نمایدی، تبدیل م"مبدل آنالوگ به دیجیتال "پردازش توسط یک 

وق از یک ماژول در فرآیند ف. نمایدیاز صفر و یک تبدیل مي، آن را به مجموعه ا) ولتاژ آن متغیر است 

بدین ترتیب در . واهد شدصحت اطالعات دریافت شده استفاده خی، بمنظور بررستصحیح کننده خطاء

. آنان وجود خواهد داشت با، امکان تشخیص و برخورد صورت بروز خطاء در ارسال اطالعات

Modulator:

modulatorاز یک نمایند،یاستفاده مupstreamترافیک يکه از سیستم کابل برایکابليمودم هادر

عنصر فوق . شودیانتقال اطالعات استفاده ميبرایئرادیويل هادیجیتال به سیگنايبمنظور تبدیل داده ها

:از سه بخش مجزا تشکیل شده است 

تصحیح خطاء يبخش بمنظور درج اطالعات استفاده شده برایک

QAM modulatorیک

مبدل دیجیتال به آنالوگ یک

MAC

MACيبین بخش هاDownstream وUpstreamک قرار گرفته و بعنوان یییک مودم کابل

تمام . نمایدیمتفاوت شبکه ها عمل مي، پروتکل هايو سخت افزارينرم افزارياینترفیس بین بخش ها
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یمیموجود، سعیبا توجه به پیچیدگیکابليدر مودم ها. باشندیمMACيشبکه دارايدستگاهها

.صورت پذیردیمودم کابلیتوسط پردازنده اصلMACاز عملیات مربوط به یکه برخدگرد

:ریزپردازنده

در .و نحوه تامین انتظارات داردیکابليبه نوع انتظارات مربوطه از مودم هایریزپردازنده بستگعملکرد

یبزرگ بوده و یا ممکن است دستیابياز یک سیستم کامپیوتریخود بعنوان بخشیموارد مودم کابلیبرخ

. ددانجام گریکابلتوسط مودم"، مستقیماعناصر دیگربه اینترنت بدون وساطت

CMTS)Cable Modem termination system (:

، )در شرکت ارائه دهنده خدمات فوق تجهیزات نصب شده ( یکابليدر مودم هاCMTSعملکرد

از مشترکین را اخذ و پس از استقرار ي، ترافیک مجموعه اCMTS. است DSLدر DSLAMمشابه 

شده لاطالعات ارسا. داردیارسال م) ISP(ئه دهنده خدمات اینترنت مرکز اراي، آنها را برار یک کانالد

تشخیص اینکه اطالعات . )اترنت ينظیر شبکه ها. ( تمام مشترکین فرستاده خواهد شديبراISPتوسط 

یاطالعات. استيمربوط به کدامیک از مشترکین است برعهده تجهیزات استفاده شده در محل مشتریارسال

يپهنا. نخواهد بوداهدهتوسط سایر مشترکین قابل مشگرددیارسال مCMTSيرکین براکه توسط مشت

) ثانیه یبر حسب میل( یزمانياز واحدهايارسال اطالعات مشترکین به مجموعه ايباند مربوطه برا

یک. بودپیوسته خواهندیباند فوق در یک مقطع زمانيتقسیم و هر یک از کاربران قادر به استفاده از پهنا

CMTS هر کانال . استيمگاهرتز6کاربر اینترنت از طریق یک کانال 1,000قادر به ارسال اطالعات

بمراتب بیشتر یسرعت و کارآئيبدین ترتیب کاربران دارا. مگابیت در ثانیه است40تا 30قادر به ارسال 

. باشندیمیمعمولينسبت به مودم ها
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مورد نظر صرفا کاربر فوق در لحظه( به اینترنت متصل گردد یاز مودم کابلبا استفادهيصورتیکه کاربردر

بموازات ورود سایر . اختصاص داده خواهد شديباند موجود به وي، تمام پهنا)به اینترنت متصل است

هر یک از کاربران یو کارآئرعتاز کاربران ، سیکاربران به شبکه و یا انجام عملیات سنگین توسط برخ

باند بصورت مشترك بین تمام کاربران و بر اساس يپهنا( به اطالعات افت خواهد کرد ینظور دستیاببم

ارائه دهنده ي، شرکت هايدر چنین موارد) شود یخاص اختصاص داده ميیک الگوریتم زمانبند

یک از هريبایست یک کانال جدید را اضافه و با توزیع مناسب کاربران بر رویمیخدمات مودم کابل

. باشندیکاربران و مشترکین خود می، قادر به برطرف نمودن مشکل سرعت و کارآئموجوديکانال ها

، به مسافت موجود بین ADSLبر خالف خطوط یکابليبه اینترنت با استفاده از مودم هایدستیابیکارآئ

.نداردیبستگمشترك و شرکت ارائه دهنده خدمات ، 

؟را تعریف کنیدROMحافظه 

یدر آن ذخیره میداده هائمادربرداست  که در زمان ساخت) IC(یک نوع مدار مجتمع ROMحافظه 

نیز به یالکترونیکيدر سایر دستگاههایشخصياین نوع حافظه ها عالوه بر استفاده در کامپیوترها. گردد

:است یتنواع متفاواياستفاده شده، داراياز لحاظ تکنولوژROMيحافظه ها. شوندیخدمت گرفته م

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Flash Memory
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فوق در موارد زیريحافظه ها. باشندیممنحصربفرد خود يهایویژگيفوق دارايهر یک از مدل ها

بوده و پس از "غیر فرار "ذخیره شده در این نوع تراشته ها يداد ه ها:باشندیمشابه میویژگيدارا

شده در این نوع از هذخیريداده ها. دهندیاطالعات خود را از دست نميین انرژخاموش شدن منبع تام

.استیحافظه ها غیر قابل تغییر بوده و یا اعمال تغییرات در آنها مستلزم انجام عملیات خاص

را بیان کنید؟Romبا Ramشباهتها و تفاوت هاي 

هر )RAMنظیر حافظه (شکیل شده است از سطر و ستون تيشامل شبکه ایاز تراشه هائROMحافظه 

يبا تراشه هایاساستفاوت يداراROMيهاتراشه. نمایندیسطر و ستون در یک نقظه یکدیگر را قطع م

RAMحافظه . باشندیمRAMدر خازنبه یک یبه منظور فعال و یا غیرفعال نمودن دستیابترانزیستوراز

) Diode(از یک دیود ROMيدر صورتیکه تراشه ها.دنماینی، استفاده مسطر و ستونبرخوردنقاط

دیود استفاده شده و اگر مقدار صفراتصال ازيباشند برایکدر صورتیکه خطوط مربوطه. نمایدیاستفاده م

جریان را در یک جهت ایجاد کرده امکان حرکتدیود، صرفا. دباشد خطوط به یکدیگر متصل نخواهند ش

نقطه . شودینامیده م) Forward breakover(این نقطه اصطالحا. ص استیک نفطه آستانه خايو دارا

بر سیلیکون نظیر یمبتنيدر تراشه ا. کندیعبور توسط دیود را مشخص ميفوق میزان جریان مورد نیاز برا

از يبا بهره گیر.معادل  شش دهم ولت استتقریباForward breakover، ولتاژ ها و حافظهپردازنده 

و Forward breakoverقادر به ارسال یک شارژ باالتر از ROMیک تراشه نحصر بفرد دیودمیویژگ

د دیوهدر صورتیک.شده  در یک سلول خاص استgroundیپایین تر از ستون متناسب با سطر انتخاب

صفر و (يو با توجه به سیستم باینر) Groundاز طریق (شده شارژ هدایت در سلول مورد نظر ارائه گردد
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در صورتیکه مقدار سلول صفر باشد در محل ) خواهد بود1مقدار آن (شود یسلول یک خوانده م)یک

.نظر منتقل نخواهد شدمورد، به سطر وجود نداشته و شارژ در ستونيبرخورد سطر و ستون دیود

را تعریف کنید؟PROMحافظه 

بدین منظور اغلب تولید کنندگان، نوع .تاسیمستلزم صرف وقت و هزینه باالئROMيتولید تراشه ها

ینامیده م) PROM)Programmable Read-Only Memoryاز این نوع حافظه ها را که یخاص

توسط هر اندتویبا قیمت مناسب عرضه شده و میاین نوع از تراشه ها با محتویات خال.کنندیشوند تولید م

ساختار . گردندي برنامه ریزشوندینامیده مProgrammerکه یخاصيشخص با استفاده از دستگاهها

( بوده با این تفاوت که در محل برخورد هر سطر و ستون از یک فیوزROMاین نوع از تراشه ها مشابه 

گردد از طریق فیوز به یارسال متونیک شارژ که از طریق یک س. گرددیاستفاده م) اتصال  به یکدیگريبرا

ارسال است یک که نماینگر مقدارGroundedترتیب به یک سطر یک سلول پاس داده شده و بدین 

یک تراشه )یخال(درحالت اولیه باشندییک فیوز ميها دارابا توجه به اینکه تمام سلول. خواهد شد

PROMاز یک تغییر مقدار یک سلول به صفرنظوربه م. استمقدار اولیه یکيداراProgrammer

باعث قطع  اتصال بین سطر و ولتاژ باال.گرددیاستفاده مسلول مورد نظریک جریان خاص به ارساليبرا

يهاحافظه.گویندیمBurning the PROMفرآیند فوق را . خواهد کرد) سوختن فیوز(ستون 

PROMفوق نسبت به يحافظه ها. هستنديریزامهصرفا یک بار قابل برنRAM شکننده تر بوده  و

تواند باعث سوخته شدن فیور در تراشه شده و مقدار یک را به یمیته ساکنجریان حاصل  از الکتریسیک 

ينمونه سازيقیمت مناسب بوده و برايداراPROMيحافظه ا) مزایا(از طرف دیگر . صفر تغییر نماید

.دارندیمطلوبیکارآئینهائيقبل از برنامه ریزROMیک يداده برا
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را تعریف کنید؟EPROMحافظه 

با توجه به نیاز به اعمال تغییرات در آنها قابل تامل PROMو ROMيحافظه هااز يکاربرداستفاده

منجر یتواند به صرف هزینه باالئیضرورت اعمال تغییرات و اصالحات در این نوع حافظه ها م(است 

مناسب یپاسخ) Erasable programmable read-only memory(EPROMيهاحافظه)گردد

توان چندین مرتبه باز یرا مEPROMيتراشه ها) نیاز به اعمال تغییرات(مطح شده است ينیاز هاهب

است که باعث یتلزم استفاده از دستگاه خاصسمEPROMپاك نمودن محتویات یک تراشه . کردینویس

ک استفاده  از یلزماین نوع از حافظه ها مستيپیکربند.باشدساطع کردن یک فرکانس خاص ماوراء بنفش 

Programmer از نوعEPROM با توجه به نوع (است که یک ولتاژ را در یک سطح خاص ارائه نمایند

EPROMدر یک . باشندیمشتمل از سطر و ستون ميشبکه اينیز دارااین نوع حافظه ها) استفاده شده

EPROM فوق ياترانزیستوره.استنزیستوردو ترايسطر و ستون داراسلول موجود در نقظه برخورد

يو دیگرFloating Gateاز ترانزیستورها ییکتوسط یک الیه نازك اکسید از یکدیگر جدا شده اند

Control Gateشودینامیده م .Floating gateاز طریق صرفاControl gateبه سطر مرتبط است .

فوق به صفر به به منظور تغییر مقداربوددمقدار یک خواهيسلول داراباشدمادامیکه لینک برقرار

به منظور تغییر محل Tunneling.نیاز خواهد بودFowler-Nordheim tunnelingبا نام يفرآیند

floating gateولت به 13تا 10بین ییک شارژ الکتریک.گرددیاستفاده مFloating gateيهاالکترون

. تخلیه خواهد گردیدgroundدرfloating gateاز ورود به سشارژ از ستون شروع و پ.شودیمداده 

. پخش کننده الکترون رفتار نمایدمشابه یکfloating gateگردد که ترانزیستور یشارژ فوق باعث م

یرا باعث میو یک شارژ منفت دیگر الیه اکسید به دام افتادمازاد فشرده شده و در سميهاالکترون
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رفتار floating gateو control gateبین ایق ، بعنوان یک صفحه عیشارژ شده منفيهاونالکتر. گردند

را مونیتور floating gateسطح شارژ پاس داده شده به Cell sensorبا نام یدستگاه خاص.نمایندیم

را دارا یکدرصد شارژ باشد در اینصورت مقدار50در صورتیکه جریان گیت بیشتر از . خواهد کرد

تغییر پیدا خواهد درصد آستانه عدول نموده مقدار به صفر50ه از زمانیکه شارژ پاس داده شدخواهد بود

است که تمام آنها باز بوده و هر سلول آن مقدار یک را دارا یهائگیتيداراEPROMیک تراشه کرد

یپاك نمودن ميبرابایست در ابتدا محتویات آن پاك گرددیمEPROMیک یمنظور باز نویسبه.است

در .استفاده کردFloating gateیمنفيهازیاد را به منظور شکستن الکترونيرژبایست یک سطح از ان

.گرددیانحام م253/7عملیات فوق از طریق اشعه ماوراء بنفش با فرکانس استانداردEPROMیک 

حذف یک يبرا. نبوده و تمام محتویات آن حذف خواهد شدیانتخابEPROMفرآیند حذف در 

EPROMکه نصب شده است جدا کرده و به مدت چند دقیقه زیر  اشعه ماوراء یاز محلبایست آن رایم

.قرار دادEPROMبنفش دستگاه پاك کننده 

را تعریف کنید؟Flash Memoryو EEPROMيحافظه ها

از بعد استفاده مجدد PROMيیک موفقیت مناسب نسبت به حافظه هاEPROMيااینکه حافظهبا

خسته کننده به منظور يتجهیزات خاص و دنبال نمودن فرآیندهاينیازمند بکارگیرهمچنان یباشند ولیم

تغییرات در لفرآیند اعمادر ضمن. ه به یک شارژ نیاز باشداست کیحذف و نصب مجدد آنان در هر زمان

بایست تمام یصورت پذیرد و در ابتدا ميتواند همزمان با نیاز و بصورت تصاعدینمEPROMیک حافظه 

Electrically Erasable Programmable Read Onlyيهاه حافظ.تویات را پاك نمودمح
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)Memotry (EEOPROMيدر حافظه ها. موجود استيمناسب به نیازهایپاسخEEPROM

:گرددیزیر ارائه متتسهیال

. تراشه نیاز به جدا نمودن تراشه از محل نصب شده  نخواهد بودیبازنویسيبرا

. از تراشه نیاز به پاك نمودن تمام محتویات نخواهد بودیر بخشتغییيبرا

. نخواهد بودییک دستگاه اختصاصيتغییرات در این نوع تراشه ها مستلزم بکارگیراعمال

و یمحللول را با استفاده از یک برنامه هر سيهاتوان الکترونیمض استفاده از  اشعه ماوراء بنفشعودر

مورد نظر يعملیات فوق باعث حذف سلول هابرگرداندیبه وضعیت طبیعیریکبکمک  یک میدان الکت

.بایت را تغییر خواهند دادیکفوق در هر لحظه يتراشه ها.نمودیآنها را بازنویستوان مجددایشده و م

غییر بایست اطالعات با سرعت تیکه ميکند بوده و در مواردفوق ياعمال تغییرات در تراشه هافرآیند 

Flashبا ارائهتولیدکنندگان.باشندیخاص خود ميچالش هايسرعت الزم را نداشته  و دارایابند 

Memoryيهاکه یک نوع خاص از حافظهEEPROMباشد به محدودیت اشاره شده پاسخ الزم را  یم

فاده استمنظور حذف به یشده در زمان طراحیاز مدارات از قبل پیش بینFalshدر حافظه .داده اند

از تراشه را یخاصيتوان تمام  و یا بخش هایملتدر این حا). یبکمک ایجاد یک میدان الکتریک(گردد یم

سریعتر است EEPROMياین نوع حافظه نسبت به حافظه ها.را حذف کردشوندینامیده مکه بالك 

نوشته ) در هر لحظهیک بایت يبه جا(باشند یبایت م512که معموالیاز طریق بالك هائچون داده ها 

. گردندیم
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ست؟یحسگر چایسنسور 

را ... رطوبت، دما، و حرارت،مانند فشاریکیزیفيتهایاست که کميسنسور المان حس کننده اایحسگر

آن یک وسیله در واقع. کندیملیتبد) تالیجید(وستهیرپیغای) آنالوگ(وستهیپیکیالکتريتهایبه کم

ات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیري میکند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل الکتریکی است که تغییر

مورد PLCمانند تالیجیکنترل آنالوگ و ديستمهایس،يریاندازه گيسنسورها در انواع دستگاهها. مینماید

باعث PLCمختلف از جمله ياتصال آنها به دستگاههاتیعملکرد سنسورها و قابل. رندیگیاستفاده قرار م

سنسورها . باشدکیو رباتکیدستگاه کنترل اتوماتیشدنجدا نياز اجزایشده است که سنسور بخش

تیوضعرییرا به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغستمیمتحرك سياجزاتیاطالعات مختلف از وضع

.شوندیعملکرد دستگاهها م

را نام ببرید؟از کاربرد سنسورها ییمثال ها

يو نوریخازن،یالقائيسنسورها: دیش تولشمار-1

یو خازنيسنسور نور...: کنترل حرکت پارچه و -2

کنترل سطح یو خازنیو خازنيسنسور نور: کنترل سطح مخازن-3

يسنسور نور: ورقیپارگصیتشخ-4

یو خازنيسنسور نور: کنترل انحراف پارچه-5

يسنسور نور: کنترل تردد-6

یو خازنیسنسور القائ: سرعتيریگاندازه-7

آنالوگیسنسور القائ: فاصله قطعهيریاندازه گ-8
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را نام ببرید؟يهمجوارایبدون تماس يسنسورهايایمزا

:ادیزنگیچیسوئسرعت

از یبرخکهیبرخوردارند، به طوریباالئنگیچیاز سرعت سوئیکیمکانيدهایبا کلسهیدر مقاسنسورها

. کنندیکار مKHz25تا نگیچیبا سرعت سوئ) سرعتیلقائسنسور ا(آنها 

:ادیعمر زطول

. هستنديادیطول عمر زيدارا... و عدم نفوذ آب، روغن، گرد و غبار و یکینداشتن کنتاکت مکانلیبدل

:و فشاررویبه نازینعدم

. ستینيازیو فشار نرویبه نشدن قطعهکیتوجه به عملکرد سنسور هنگام نزدبا

:يسخت کارطیمختلف با شرايطهایاستفاده در محقابل

. باشندیقابل استفاده م... آب و ،یروغن،يدیباال، اسيدمااد،یبا فشار زيطهایدر محسنسورها

:نگیچیدر هنگام سوئزینوجادیاعدم

ینمادجیا) Bouncing Noise(مزاحم يزهاینو،یها در طبقه خروجيهادمهیاستفاده از نلیدلبه

.شود

ی را تعریف کنید؟القائيسنسورها

یدهند و میبدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان ميسنسورهایالقائيسنسورها

مانند (یکیو مدارات کنترل الکتريریاندازه گيستمهایس،یبرقيرهایبه رله ها، شمیتوانند فرمان مستق

PLC (ندیارسال نما.
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بوده استيادیمحصول تالش محققان زگریاز اختراعات دياریهم مانند بسسکیدیهر چند فالپ!نکته

با گسترش استفاده از دیسک 2003در سال .دانندیآن میآلن شوگارت را پدر واقعنیاز مورخياریاما بس

صد بیدار در99فلش مموري دیسکت به کما رفت و هنوز هم که هنوز است بیدار نشده و به احتمال 

.نخواهد شد

را بیان کنید؟از اصلیتقلبکیگرافيشناختن کارتهانحوه 

یکیگرافيکارتهانیبدتریوجود دارد ولیگوناگونيراههااز اصلیتقلبیکیگرافيشناختن کارتهايبرا

منظور نیهمينوشته باشند و براشانیکه رويآنها کمتر از حدیکیهستند که حافظه گرافییکارتها،یتقلب

32يها دارکیکارت گرافنیاTNTکیگرافکارت.میدهیقرار میرا مورد بررسTNTکیکارت گراف

در رییها و تغاز روشیحافظه هستند که با بعضتیمگابا16يداراقتیو در حقستندیحافظه نتیگابام

دیاست که بگذارنیوضوع امنیادنیفهميراه برانیبهترشود ویانجام میتیمگابا16يهاکیکارت گراف

دیکارت را نصب نکننیمربوط به اDriverرا بشناسد و شما کیکارت گرافنیایپکسیاندوزیخود و

هم وجود يگریروش د. شناسدیمتیمگابا16را کیکارت گرافنیایپکسیاندوزیکه ودیددیو خواه

است که بعد از نصب نیآن اودیمطلع شویکیگرافيکارت هانیایدارد که از حافظه واقع

رفته Cyberlink Power DVDو سپس به قسمت دیاستارت برويبه منوPower DVD XPبرنامه

برنامه بعد از چند نیو ادیرا بزنdiagnosticو سپس دیرا انتخاب کنSystem Diagnosticنهیو گز

دیدر آخر هم با.دهدیرا نشان مکتانیکارت گرافیقیشما حافظه حقکیبا تست کردن کارت گرافقهیدق

شود پس قبل از یمافتیادیهم در بازار زیتقلبGeforceيهاکیکه در حال حاظر کارت گرافمیبگو

که به همراه برنامه System Diagnosticحتما آنها را با برنامه Geforceيهاکیکارتگرافدیخر
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Power DVD XPياز کارتهانکهیايبرانیچنهمدیقرار دهیشود مورد بررسیعرضه مATIالتانیخ

چند ایکیکه دیشده اند استفاده کنیکه توسط شرکت آواژنگ گارانتGigaByteيراحت باشد از مدلها

.همراه دارندزیرا نPower DVDويباز

را نام ببرید؟اصطالحات نوت بوكیبرخ

Cache :CPU Cacheدارند را ادیکه مورد مصرف زیعاتکه اطالادیاست با سرعت زیحافظه کوچک

.کندیمرهیدر خود ذخ

Centrino :است از یبیترکCPUمصرف کمتر نیکه در عمیسیو ارتباط شبکه بیبرداصليها، تراشه

.برخوردار استزینییحرارت کمتر، از سرعت باالدیو توليباتر

Sonoma :پردازنده ینوعIntel Centrinoباس است533وش مگابایت ک2يکه دارا.

Dothan :پردازنده ینوعIntel Centrinoاستباس 400و مگابایت کش 2يکه دارا.

Tablet PC :است و به یلمسشیصفحه نمايکه دارادیآیبوك به حساب منوتیدستگاه نوعنیا

.اده کنددستگاه استفنیبتواند از ادیکه بدون استفاده از صفحه کلدهدیامکان را منیکاربر ا

)802,11Wi-fi( : مخففWireless Fidelity است و در بازه فرکانس میسیاستاندارد شبکه بکیکه

:استریاستاندارد به شرح ز3يعمل کرده و داراگاهرتزیگ5یال2,4

PCMCIA :است که جهت اضافه کردن مودم، شبکه و يشکاف استاندارد به اندازه کارت اعتبارکی…

.شودیاستفاده مبوكبه نوت
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Serial Advance Tech. Attachment) :SATA (که بعد از سینترفیانیدتریجدPATA آمده و

و در مدل 150Mbpsبه UATAدر 133Mbpsاز زیحرارت را ندارد و سرعت آن نجادیمشکل ا

SATA2 300بهMbpsرسدیم.

DVD :HD DVDتیو ظرفتالیجیديصداتر،یواقعيهاشفافتر، رنگریباال است که تصوتیبا ظرف

.کنندیاز آن استفاده مToshibaو HP ،Sanyo ،NECيهایکمپان. را داردتیگابایگ45

Blu-ray :باال تیفیبا کيهايديويامکان پخش دکهيديويددیجديتکنولوژ)HD (دهدیرا م .

ک،یپاناسونيهایکمپان. دیرسواهدختیگابایگ200به ندهیکه در آتیگابایگ100تیظرفيدارا

..کنندیاز آن استفاده میدل، اپل، سون،یتاچیسامسونگ، ه

Core Duo :تر و باالاریسرعت بسيپردازنده که داراکیو يشامل دو هسته مرکزنتلیادیپردازنده جد

.استباس 667ومگابایت کش 2يبوده و دارايمصرف کمتر باتر

Core Solo :يکنولوژهمان تCore Duoباشدیمياتفاوت که تک هستهنیبا ا.

Truelife Briteview Truebrite Xbrite :با شیاست که امکان نماشگریصفحه نمادیجديتکنولوژ

.دهدیرا متریواقعيهاباال و رنگتیشفاف

را تعریف کنید؟LCDاساس کار مانیتورهاي 

و TN+filmاستفاده شده است که عبارتند ازLCDانیتورهاي اساساً سه تکنولوژي کریستال مایع در م

IPSو MVAیک یا .کنندود همه آنها از یک اساس پیروي میمهم نیست که از کدام تکنولوژي استفاده ش

کنند براي مدلهاي ارزانتر یک المپ نئون استفاده شده است اما پ نئون روشنایی صفحه را تأمین میچند الم

تعداد المپهاي نئون تأثیري در کیفیت ر ممکن است تا چهار المپ یا حتی بیشتر پیدا کنیددر مدلهاي گرانت
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کند اگر براي المپ اول مشکلی پیش دوم به عنوان یک پشتیبان عمل میالمپدر عوض تصویر ندارند

ت کار میکند ساع50000یابد از آنجا که یک المپ نئون معموًال واقع عمر مفید مانیتور افزایش میدر . بیاید

براي اینکه از یکنواختی صفحه .کنندساعت کار می150000تا 100000در حالیکه وسایل  الکترونیکی 

کند اگر چه ممکن منعکس کننده شدت یکسانی پیدا میتصویر اطمینان حاصل شود نور بوسیله یک سیستم

پانل وجود 2ه است در حقیقت است در نگاه اول به نظر نرسد ولی عملکرد این صفحات فوق العاده پیچید

دارد یکی در هر طرف ساب پیکسلها که هر کدام با یک فیلتر قرمز سبز آبی پوشش داده شده است در یک 

بوسیله یک RGBمیرسد هر سلول 1024x768x3=2359296اینچ تعداد ساب پیکسلها به 15مانیتور 

دوده بزرگی تغییر می این ولتاژ که در محشود وژ مختص به خودش را دارد کنترل میترانزیستور که ولتا

شود که کریستالهاي مایع در هر ساب پیکسل در یک زاویه خاص بچرخند که این زاویه تعداد کند باعث می

که در حقیقت )ستمنظور سه نور قرمز سبز و آبی ا(کند وري از هر ساب پیکسل را تعیین مینورهاي عب

هدف نهایی کریستالها منحرف کردن نور براي عبور از ودشبوجود آمدن تصویر صفحه نمایش میسبب

ر گرفته باشند نور میان فیلترهاي پالریزه است قبل از اینکه دیده شود اگر کریستالها همه در جهت فیلتر قرا

کنند و برعکس اگر همه آنها عمود بر فیلتر قرار گرفته باشند صفحه نمایش سیاه باقی می از آن عبور می

.ماند
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را تعریف کنید؟کریستال مایع

یکی کریستالهاي مایع موادي هستند که به طور فیزیکی داراي خاصیتهاي جامد و مایع هر دو هستنداصوًال

اجازه دهید نگاه از خاصیتهاي جالب آنها توانایی آنها در تغییر موقعیت بسته به ولتاژ اعمالی به آنها است

در سال اي علم و تکنولوژي کریستالهاي مایع همیشه جالب توجه بوده انددر دنی. دقیقتري به آنها بیندازیم

یکی از کردشی که کلسترول در گیاهان بازي میکرد تحقیق مییک گیاه شناس اتریشی در مورد نق1888

تبدیل به  درجه 14/5او کشف کرد کریستالها در دماي آزمایشات او در معرض حرارت قرار دادن ماده بود

او اکتشافش را با اتو لهمان درجه یک مایع واقعی بودند178/5شدند و در دماي یک حالت ابري میسیال و 

به . گذاشتواص مشابه کریستال دارند در میانیک فیزیکدان آلمانی که کشف کرده بود مایعات خ

صورت نام ن به اینهماشد بنابراین نام آن بوسیله اتوله میخصوص راجع به رفتار آن زمانیکه به آن نور تاباند

.کریستال مایع: گذاري شد

یک ملکول با خواص کریستال مایع است به نام متوکسی بنزیلیدن بوتیالنالین: شکل باال

نماي نزدیک یک کریستال مایع
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OverClockانجام داد؟دیو چگونه باستیچ

کیاز دنیکارکشیعنیOC.شودیگفته مOCانهیدر اصطالح عامOverClockingایOverClockبه 

، کارت CPUتونهیافزار مسختنیابراش اعالم کردهآنکه سازندهياز مقدارشتریبافزارسخت

به گیگاهرتز CPU1از دنیمثالً کار کش. میکنیصحبت مCPUيما رو. باشه... ایRamک،یگراف

.گیگاهرتز16/1اندازه 

را بیان کنید؟OCدالیل ایجاد 

یسرعتسه،ینویمCPUبرچسب يروAMDاینتلیمثل اCPUيکه شرکت سازندهیتسرع-1

مثل یباالتر، عمًال مشکالتيعملکرد رو داره و در سرعتهانیدر اون سرعت بهترCPUهستش که اون 

. آدینمشیبراش پ... ایادیزيگرماایعدم ثبات 

رو عتریسرCPUپول هایمشتريممکنه همهشهبادیمثالً تنوع محصول بادارهيخاص اقتصادلیدل-2

... نداشته باشن و

کرد؟ OCشهیميرو تا چه حدCPUکی

طیبه شرایکامالً بستگمگاهرتز 350ممکنه ایمگاهرتز50نداره مثالً ممکنه یسوال جواب مشخصنیا

خت کارخانه ها با هم جنس و مدل و ساکیيهاCPU:کردیبررسشهیرا از چند جنبه مطیشرانیاداره

ها به اصطالح MotherBoardازیبعض. دارهیمهمی لینقش خMotherBoard.دارندیی فرقها

OverClocking-Friendlyيهستن و کًال براOCصورت هر چه در هرکارها ساخته شدن

MotherBoardدیتونیبهتر معتاًیباشه طبداشتهيترشرفتهیو پشتریشما امکانات بOCعالوه بر . دیکن

MotherBoardباالتر در يمثالً قدرت تحمل فرکانسهاهم نقش دارنگهیقطعات دRAMایAGPای
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يکنندهخنکستمیسگهیمهم دزیچکی. مختلف با هم فرق دارنيمدلها و جنسها... ایصدا ارتک

بهش داد و يت باالترولتاژ به نسبدیباکنه،یباال کار ميدر سرعتهاCPUکییوقتشماستوتریکامپ

.بشهCPUدیعمر مفدیکاهش شدایو باعث سوختن شهیمشتریبيگرمادیولتاژ باالتر باعث تولنیهم

؟میرو چطور انجام بدOCحاال 

ستمیس) وسیبا(Setupوارد قسمت دیبادیرا کامال مطالعه کنCPUوMotherBoardيراهنمااوال

اطالعات مربوط به دیکه بتوندینصب کنستمیسيروSiSoft Sandraافزار مثل نرمکید،یبشو

هم وسیباSetupتو . رو نشون بدهMotherBoardو CPUيدمادیحتماً با. دینیافزار رو ببسخت

سرعت باس یکیشهیمنییتعزیتوسط دو چCPUسرعتدیکندایپدهیکه دما رو نشون میقسمت

CPUو سرعت شهیضرب مFSBکه در Multiplierيگریو د-FSB -Front side busایستمیس

FSBکه ییاز اونجااعداد رو عوض کردنیايدوهراییکیدیباCPUسرعت رییتغيبرا. آدیبدست م

و PCIدرگاه يبا قطعات رو-MotherBoardرتباطسرعت انییدر تعCPUسرعت نییعالوه بر تع

AGPنیهمچنRamکه نهیاراهنینقش داره، پس بهترMultiplierياما شرکتهامیکنشتریرو ب

تنها نیبنابرا. ندارهيریتاثگهیاون درییو تغکنندیقفل مMultiplierکیيسازنده، پردازنده رو رو

در میبشستمیسSetupوارد دیباFSBرییتغيبرا. هستشFSBرییتغمونهیکه مياچاره

MotherBoardوارد قسمت دیباIWILL Smart Settingsمادربوردتون يشما هم اگه راهنما. بشم

کردندیجامپر عوض مقیرو از طرMultiplierیمیقديالبته تو مادربوردها. دیکنیمدایحتماً پدیرو بخون

مراقب یلیخدیباFSBرییموقع تغ. شهیکارتون شروع منیکرددایرو پFSBنییمحل تعنکهیاز ابعد

دیو باآدیباال نمگهیدستمیکه سنهیو حداقلش ازهیرو به هم برزیهمه چتونهیمرناجورییتغکیدیباش
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Setupمهم ماتیتنظریساحتماً قبل از شروع بکار(دیکنستیرو رSetup چون دیکنادداشتیرو

پس حتماً .) دیخارج کنفرضشیرو از حالت پماتیاز تنظیکردن، بعضستیباشه که بعد از رازیممکنه ن

ییباال تا جادیکم ببرنبود کمیتا و بعدش اگه مشکل10ایتا 5مثالً اولش . دیکنادیکم زرو کمFSBدیاب

. نباشهگهیدیتا مشکلنییپادشیاریبیکییکیقتاون و. انیکم بوجود بکمکیکوچيکه مشکلها

:کهنهیامنظورم از نبودن مشکل

یبعد از مدتدیتا مطمئن بشدیکار کنندوزیتو ویکمکیبهتره . لود بشهیمشکلچیبدون هستمیس. 1

.رهینمنیاز بستمیو ثبات سکنهیهنگ نم

ي، چندبار دماFSBکردن ادیباال کجاست، قبل از زنیمتوجه بشنکهیايبرا. باال نرهیلیخستمیسيدما. 2

که نهیکار انیبهتر. دیریبگاندازه نیسنگيهابرنامهيرو در حاالت مختلف، مثالً بعد از اجراستمیس

Burn-in wizardيتوSiSoftware Sandraيو دمايعاديتا دمادیریاندازه بگيرو سه چهار بار

.ادیحداکثر دستتون ب

.گهیديرعادیغزیو هر چ. عوض نشهایبیو غربیعجکریاسپیخروجيصدا. 3

Secureparkرا تعریف کنید؟

هاي شدید و همواره در تکان.اندپذیري مشهور بودهاي سخت به ضربههدیسکاز ابتدا تا به امروز،

هاي بسیاري از شرکت. دیسک سخت آسیب نبیندنی وجود داشته است که دردرجه اولاین نگراهاضربه

ها و موادي استفاده آن از روشبندي نهاییدیسک سخت و نیز بستهبندي درونیدر بستهتولید کننده

اما در این راستا فناوري جدیدي نیز . االمکان ضربه را جذب کنند تا به دیسک آسیبی نرسدحتیکنند تا می

هاي سخت را در معرفی شده است که دیسکwestern digitalاز جانب شرکت secureparkبه نام 
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هاي انهنگام ضربه و تکاین فناوري به هنگام تغییر سرعت دیسک یا به .سازدتر میبرابر ضربه مقاوم

از ه اصطالح به پارك هد در جاي امنسرعت به کنار صفحات هدایت کرده و بهر دیسک را بهناخواسته

دیدن دیسک و اطالعات درون برخورد هد با صفحات دیسک جلوگیري کرده و به این ترتیب مانع آسیب

پذیري دیسک تنها ضربهالبته این معناي ضد ضربه شدن دیسک نخواهد بود بلکه این فناوري. شودآن می

.اما همچنان باید دیسک را از تکان و ضربه شدید دور کردبخشدرا تا حدي بهبود می

Hot swapرا تعریف کنید؟

hot swapقابلیت هاي جدید دارندنداشتند و دیسکتراز دیگر قابلیتهایی که دیسکهاي سخت قدیمی

باید دستگاه را وصل یا جدا کردن آنها از سیستمموقعبه این معنا که برخالف دیسکهاي قدیمی که . است

هاي جدید این قابلیت را دارند که در حین کار و فعالیت آنها را از سیستم جدا کرد دیسککردیم خاموش می

هاي بعدي خود در این صورت سیستم عامل این تغییر را احساس کرده و قابلیت. یا به سیستم متصل کرد

.جدید در نظر خواهد گرفترا با توجه به شرایط

را تعریف کنید؟در دیسکها Intelli Powerو Intelliseekفناوري 

وجود دارد که با محاسبه سرعت بهینه دسترسی هدر به سیلندر موردIntelliseekفناوري دیگري بنام 

نیز زان سر و صدا و لرزش دیسک کند و همچنین از میدیسک به مصرف کمتر انرژي کمک مینظر روي

ها و استفاده دادهبا تنظیم سرعت گردش دیسک و نرخ انتقالIntelli Powerطور مشابه فناوري ب. کاهدمی

کند و هم کارایی و بازدهی دیسک را به جویی میهم در مصرف انرژي صرفه، Cachingهاي از الگوریتم

.رساندحد پایداري می
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را در دیسکها تعریف کنید؟Intelliparkفناوري 

کاري دیسک،وجود دارد که در زمان بیIntelliparkنام مصرف انرژي، فناوري دیگري نیز براي کاهش ب

. کندو خواندن و نوشتن آن را متوقف میکند حاشیه دیسک پارك میهد را تخلیه الکتریکی کرده و در

ی که دیسک در عملکرد و کارایی درایو را در زمان) Rotary Acceleration Feed Forward(فناوري

.بخشدیبهبود م... هاي چند درایوي مثل سرورها وو به پهلو قرار دارد و در سیستمحالت مایل

در دیسکها را تعریف کنید؟Stabletracفناوري 

تور و ثبات صفحات دیسک سازي چرخش مووجود دارد که براي ایمنStabletracنام فناوري دیگري ب

این فناوري . ها طراحی شده استدادههنگام خواندن و نوشتندیسک ببراي مکانیابی دقیق سیلندرهاي

.دهدهاي ناشی از چرخش افزایش میرزشکارایی دیسک را در برابر ل

را تشریح کنید؟CPUعناصر تشکیل دهنده 

CPUاین قطعه کوچک اما بسیار پیچیده چیزي نیست جز یک مجموعه بسیار بزرگ از ترانزیستور ها ،.

، ترانزیستور از سه سیم تشکیل شده است که یکی ولتاژ به آن زیستور چیست؟ به بیان بسیار سادهاما تران

اگر ولتاژ قطع شود در پی آن جریان نیز قطع خواهد . باشندو دو سیم دیگر نیز حامل جریان میوصل است 

ور به تنهایی نزیستیک ترا.شد در حقیقت ترانزیستور مانند یک سوئیچ ساده اما بسیار کوچک عمل می کند

توان عملیات خاصی نها در کنار یکدیگر قرار دهیم میدهد بلکه زمانی که تعدادي از آکار خاصی انجام نمی

توان گیت هاي منطقی ایجاد نمود که توسط ر هم قرار گرفتن ترانزیستورها میبا کناا انجام دادرا توسط آنه

XOR Exclusiveنحوه عمل گیت 1ان مثال جدول عنوب. شودمیانجام ) Logical(آنها اعمال منطقی 

ORباشد) 1(است که فقط یکی از ورودي ها حامل ولتاژ 1خروجی گیت هنگامی را نشان میدهد.
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به ) OFF(و خاموش 1به معناي ) ON(ها را مانند اعداد دودویی در نظر بگیرید که روشن حال ولتاژ

باشد 1یا هر دو 0اگر هر دو ورودي دهیممیXORه ورودي گیت اکنون اعداد باینري را ب.است0معناي 

و اگر فقط یکی از ) توجه نمایید1به جدول (باشد میOFFخروجی نخواهیم داشت یعنی خروجی 

مثال فوق و به در صورتیکه با در نظر گرفتن .شودمی) ON(یعنی روشن 1باشد خروجی برابر 1ها ورودی

، ضرب و عملیات منطقی و ریاضی مانند جمع، تفریقتوانمت استفاده شود مییشتري در آن قسهاي باز گیت

اکنون کاري که سازندگان .استCPUها انجام داد که اساس کار قسیم را توسط ترانزیستورها و گیتت

CPU ًمثالAMD یاIntelدهند عبارت است ازکنار هم قرار دادن ترانزیستورهاي بسیار زیادي انجام می

ر پایه همین علوم ساده استوار براي انجام اعمال بسیار پیچیده تر که دقیقا ب) میلیون ترانزیستور230بالغ بر(

.باشدمی

ها تعریف کنید؟CPUرا در Pipeliningروش 

متداولترین راه براي افزایش سرعت یک پردازنده، باال بردن فرکانس آن میباشد اما راه هاي دیگري نیز 

یله آن میتوان مقدار قابل توجهی کارایی یک پردازنده را افزایش داد راه هایی چون وجود دارد که به وس

.Dual Coreو ) (Cache Memory، حافظه نهانPipeliningاستفاده از 

Pipelining ،شود در این روش در پردازنده ها از آن استفاده میباشد که مدت زیادي است روشی می

، مثالی از اجراي یک Pipeliningبراي واضح تر شدن موضوع .کندیپردازنده ها کمی باهوش تر عمل م

ر پالس یک دستورالعمل را اجرا ؛ یک پردازنده را در نظر بگیرید که در هرا شرح میدهیمCPUدستور در 
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در . شودانتقال داده میCPUبه داخل ) RAM(، دستور را از داخل حافظه اصلی در اولین پالس. کندمی

ر پالس چهارم نتیجه عمل د. و در پالس سوم دستور اجرا میشودDecodeدستور را CPUپالس بعدي 

در صورتیکه یک پردازنده داراي .گردد که ا ین چرخه به صورت متوالی ادامه پیدا خواهد کردذخیره می

تواند چند عمل را در یک زمان و به صورت موازي انجام دهد بدین ترتیب باشد میPipeliningقابلیت 

:ه ک

.شودور اول از حافظه اصلی خوانده  می، دستدر پالس اول•

.حافظه اصلی خوانده  می شودگشته و همزمان دستور العمل دوم از Decode، دستور اول در پالس دوم•

و دستور العمل سوم از Decode، همزمان دستورالعمل دوم در پالس سوم، دستور العمل اول اجرا•

.شودیصلی خوانده محافظه ا

.باشدمعروف میPipeliningگیرند که به ها همگی در یک زمان انجام میبدین ترتیب این کار

کارایی Pipeliningتوانستند با تکنولوژي هاCPUطراحان و کارشناسان با انجام تغییر در معماري 

که سرعت در پردازنده توان گرفت اینستینتیجه اي که از این قسمت م.برابر افزایش دهند4پردازنده را تا 

باشد به کی از عوامل مهم در سرعت آنها میها فقط به عامل فرکانس بستگی ندارد بلکه فرکانس فقط ی

بر خالف اینتل نام پردازنده هاي خود را بر حسب فرکانس بیان نمی AMDهمین دلیل است که کمپانی 

AMD Athlon XPکند بطور مثال پردازنده باشد اما مگاهرتز می1533معادل داراي فرکانسی+ 1800

Pentium4(کند به برحسب سرعت فرکانس آنها بیان میاینتل تمام مدل هاي خود را 2800 MHZ(.
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را تعریف کنید؟LEDتلوزیون هاي 

لیتبدینورانيرا به انرژیکیالکترياست که انرژکیقطعه پراستفاده در الکترونکیLEDبطور مختصر 

: نسبت به المپ دارد از جملهيادیزيایمزاLEDکند یم

متمرکز-)ولت5/5تا2(کمولتاژ-ادیزعمر-ادیزنور-)واتیلیم20تا 2در حدود يزیچ(کم توان

کردن نور

LEDدر وصل کردن . رندیگیقرار ميطور سربشهیها در مدار همLED1مقاومت کیهیبه منبع تغذ

. دو گران هستنفیها ظرLEDنرساند چون بیبه آن آسادیزانیتا جردیکنيهم با آن سرلویک

یمنفهیپاLEDدر.استیالمان قطبکیLEDچون دیکنتیبه مدار قطب ها را رعاLEDدر اتصال 

فلز بلند تر که میکنیاز باال به داخل آن نگاه میوقتنیصاف است و همچنیمنفهیکوتاه تر و سمت پا

.وصل استیمنفهید به پاداريوسط آن گود
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LEDزرد -سبز-دیسف-ینارنج-ییکهربا-قرمز-یآب: دارند که عبارتند ازیها رنگ ها و اشکال مختلف

دورنگ و چشمک زن–

LEDنیا: چشمک زنيهاLEDنیدر داخل ایاند ولیها به ظاهر معمولLEDیها مدار مجتمع

.شودیو باعث چشمک زدن آن مدینمایمجادیایقرار دارد که فرکانس

LEDشود یمافتیدر بازار زیآن نهیپا3هستند که انواع هیپا2يها معموال داراLEDيداراهیپا3يها

.کاتد در آن مشترك استهیدو رنگ هستند که پا

LED کهشودها در سایز هاي مختلفی ساخته میها

0استMM5و 3MMمعروفترین آن

ک سیستم کامپیوتري چقدر است؟حداکثر دوره عمر ی

در داخل کشور رندیگیدر نظر ميدیهر دستگاه عمر مفيبرایو خصوصیمختلف دولتيهاستمیسدر

دیباهاستمیساله سپس از هر دوره سهنیبنابرا. کنندیسال فرض مرا سهيوتریکامپستمیهر سدیعمر مف

دوره نیشده است اشخصآن در صنعت مراتییو تغيژواصل بر اساس توسعه تکنولنیکنند ادایارتقا پ

در ياگستردهتیکه فعالیعنوان مثال در شرکتمختلف متفاوت خواهد بود بيهاتخصصيبرایزمان

.شودیمفیماه تعر18دوره کمتر از نیدارد، اشنیمیاننهیزم

( را میسازند cpuنی هاي آمریکایی هاي مختلف هر کدام یکسري قطعات خاص را تولید میکنند کمپاکشور!نکته

Intel , AMD (حافطه هاي هارد دیسکها در سنگاپور یا هندوستان ساخته میشوند. مادربردها از تایوان می آیند

RAMمعموالً در کره ساخته می شوند و یک دو جین کارخانه چینی به تولید کیس مشغول هستند.
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ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)را تعریف کنید؟

با . ها میباشددر داخل رایانه) برق(هدف اصلی از طراحی این ویژگی ایجاد امکان مدیریت نیروي مصرفی 

هاي جانبی همچون درایوهاي عامل قادر است تا در زمانهایی که از دستگاهاستفاده از این ویژگی سیستم

CD-ROMور را خاموش کرده و به این ترتیب در نیروي گیرد، دستگاه مذکاي صورت نمیاستفاده

و فعال شدن دوباره ) (Stand By"خاموشنیمه"رفتن رایانه به وضعیت . جویی نمایدمصرفی رایانه صرفه

در اختیار سازندگان ACPIاست که از دیگر امکاناتیکلیدهاي صفحهآن با لمس یکی از شاسی

افزار عنوان رابطی میان نرمبACPIاز آنجا که .ها قرار میدهدافزار و از آن طریق کاربران رایانهسخت

براي استفاده از امکانات آن باید هم مادربرد رایانه مورد نظر و افزار محسوب میشودو سخت) عاملسیستم(

Windowsعاملهايسیستم. عامل نصب شده بر روي آن رایانه این ویژگی را پشتیبانی نمایندهم سیستم

ل حاضر از این ویژگی پشتیبانی در حا) عاملهاي جدیدتر این سیستمو نسخه(Windows XPو 2000

.هاي توشیبا، مایکروسافت و اینتل طراحی و عرضه شده استتوسط شرکتACPIویژگی نمایندمی

Bluetoothرا تعریف کنید؟

Bluetoothبراي . دستگاه میباشدسیم میان دویک استاندارد جهانی براي تبادل اطالعات بصورت بی

قیمت گیرنده ارزان-دستگاه الزم است تا مجهز به یک فرستندهیک از دواین ارتباط هربرقراري

Bluetoothگیرنده -فرستنده.باشندBluetooth و با استفاده از محدوده ) متر10حداکثر(در بردي کوتاه

این ارتباط . گیرنده دیگر مینماید-با فرستندهاقدام به برقراري ارتباط) گیگاهرتز45/2(خاص فرکانسی 

صورت و یا ب) با یک رایانه رومیزيPDAمثال بین یک دستگاه (ممکن است به صورت نقطه به نقطه 

مثال ارتباط چند رایانه موجود در یک اتاق با دستگاه چاپگري که در اتاق قرار دارد و مجهز به (اي چندنقطه
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داراي یک کد Bluetoothگیرنده -هر فرستنده.صورت گیرد) باشدمیBluetoothگیرنده -فرستنده

IEEEبیتی یگانه است که از سوي کمیته استاندارد 48شناسایی  تعیین و به آن اختصاص داده شده 802

- اي، سه کانال ارتباط صوتی نیز بر روي ارتباط ایجاد شده میان دو فرستندهاست عالوه بر ارتباط داده

مگابیت در 1سرعت تبادل اطالعات در این ارتباط . موجود و قابل استفاده میباشدBluetoothگیرنده 

.مگابیت در ثانیه افزایش پیدا کرده است2باشد در نسخه جدیدتر این استاندارد این سرعت به ثانیه می

چه بود؟USBهدف اختراع 

یجانبزاتیبخدمت گرفتن تجهنهیبه تمام موارد و مشکالت موجود در زمدنیخاتمه بخشUSBهدف 

یفراهم موتریدستگاه به کامپ127اتصال يروش آسان و استاندارد را براکیUSB.استوتریدر کامپ

یاکثر دستگاههائيبراقباند فويپهنا. باند داشته باشديپهناهیدر ثانتیتواند شش مگابیهر دستگاه م. کند

گردند، یمدیتولدایکه جدیجانبزاتیتجهاکثر. مناسب خواهد بودمیمتصل نمائوتریبه کامپمیخواهیکه م

مودم، بلندگو، وب ،يهانیدوربتال،یجیديهانیباشند چاپگر، اسکنر، موس، دوربیمUSBپورت کیيدارا

.باشندینوع دستگاهها منیاز اینمونه هائ... اتصاالت شبکه و ،يسازرهیذخيتلفن، رسانه ها

اغلب .جدا کردستمیآنها را از سایمتصل و ستمیبه ستوان بدفعاتیرا مUSBيدستگاهها!نکته

.دگردنیخود ارائه میبهمراه کابل اختصاصUSBيدستگاهها

ت بیشتري را نصب کنیم با باشد و بخواهیم تجهیزاUSBدر صورتیکه کامپیوتر ما داراي یک پورت 

ل چه کاري باید انجام داد؟مشکل کمبود پورت مواجه میشویم براي حل این مشک

127از تیاستاندارد قادر به حماUSB. کردهیرا تهUSB Hubکیستیبایحل مشکل فوق ميراب

ایک هاب ممکن است چهار و ی.گرددیاز استاندارد فوق محسوب میبخشUSBهاب . دستگاه است
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ياز پورتهایکیدستگاهها به ازکیمتصل شده و هر وتریهاب به کامپ. از چهار پورت داشته باشدشیب

امکان را فراهم نیاUSBاستاندارد . بدون برق باشندایتوانند با برق و یهاب ها م. هاب متصل خواهند شد

.ندینمانیمربوطه تامUSBاتصال قیخود را از طرازیسازد که دستگاهها برق مورد نیم

متصل شده و هر وتریهاب به کامپ. شته باشداز چهار پورت داشیبایک هاب ممکن است چهار و ی!نکته

بدون برق باشندایتوانند با برق و یهاب ها م. هاب متصل خواهند شدياز پورتهایکیاز دستگاهها به کی

USBاتصال قیخود را از طرازیسازد که دستگاهها برق مورد نیامکان را فراهم منیاUSBاستاندارد 

.ندینمانیمربوطه تام

را نام ببرید؟USBاي ویژه گیه

) USBيتوسط هابهاایو مایمستق. (توان متصل نمودیدستگاه را م127حداکثر -

در صورت استفاده از هاب حداکثر طول باشندیمتر م5از طول تیقادر به حمایبتنهائUSB يکابلها-

. متر خواهد بود30

.ستاهیدر ثانتینرخ انتقال اطالعات گذرگاه دوازده مگاب-

یدستگاه در هر لحظه نمکیاز شیعمال ب. استهیدر ثانتیهر دستگاه قادر به درخواست شش مگاب-

. باند گذرگاه تجاوز خواهد کرديکه از پهنارا داشته باشد چراهیدر ثانتیتواند درخواست شش مگاب

حمل داده يبرادهیبهم تابمیسکیو Groundولت و +5برق  يبرامیدو سيداراUSBکابل کی

.است

.آمپر و پنج ولت استیلیبرق با حداکثر پانصد منیقادر به تاموتریبرق، کامپمیسيبر رو-
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گذرگاه قیاز طرمایخود را مستقازیتوانند برق مورد نیموس مرینظنییبا مصرف برق پايدستگاهها-

. ندینمانیتام

. جدا کردستمیاز سجدداتوان هر زمان متصل و میرا مUSBيدستگاهها-

رهیغ(، به خواب Power-savingو در زمان حالت وتریتوانند توسط کامپیمUSBياکثر دستگاهها-

. روند) استفاده گردند

که حامل برق و داده است استفاده USBکابل کیگردند از یمتصل مUSBکه به پورت یدستگاههائ-

حمل يبرادهیزوج کابل بهم تابکی) نیزم-ينج ولت و قهوه اپ-قرمز (حامل برق میدو س. ندینمایم

.)یزرد و آب(داده 

فرایند سرشماري را تعریف کنید؟

متصل به گذرگاه انجام شده و يپرس و جو در رابطه با دستگاههااتیگردد، عملیروشن موتریکامپکهیزمان

زیدستگاهها ن. شودیمدهیناميسرشمارفوق ندیفرآ. آدرس خاص، نسبت خواهد شدکیاز آنها کیبه هر 

.گردندیگردند شمارش میبه گذرگاه متصل مکهیزمان

چه روشهائی اگاهی می یابد؟از نحوه انتقال اطالعات توسط دستگاهها با استناد بر وتریکامپ

تفاده اس"وقفه "دارند از روش یرا ارسال میکميکه داده هادیصفحه کلایموس رینظیدستگاه: وقفه 

. ندینمایم

Bulk)دارد، از یمافتیبسته درکیاز اطالعات را در یچاپگر که حجم باالئریدستگاه نظکی: )يتوده ا

.گرددیمیبررسزیچاپگر ارسال و صحت آنها نيبالك از داده ها براکی. دینمایروش فوق استفاده م
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Isochronous)از ياوستهیپانیجر. ندینمایق استفاده مبلندگو از روش فورینظيدستگاهها: )همزمان

.گرددیبرقرار موتریدستگاه و کامپنیداده ها ب

یا هشت بیت از دریافت چهار وEPP,SPPECP,هاي سنترونیکس یا پورت موازي داراي مد!نکته

کار براي ارتباط با ادوات ذخیره سازي داده به ECPمدهاي سنترونیکس و . باشدیک وسیله خروجی می

و9DBشود که داراي دو فرمت متداول ه ماستفادCOMمی رود براي ارتباط سریال نیز از پورت هاي 

DB .باشدمی25

وبراي تست صحت LINK براي اتصال یک وسیله جانبی پورت سریال یا موازي کامپیوتر از کابل!نکته

امروزه اکثر پورت هاي سریال . شوداستفاده میLOOPBACK PLUG عملکرد هر یک از این پورتها از

ده استفاI/O گیرند ولی در گذشته معموال از کارتهايمورد استفاده قرار میOnboard صورتموازي بهو

.شدمی

انجمن مهندسی یکپارچه سازي قطعات الکترونیکی چه نام دارد؟

)JEDEC(یکییکپارچه سازي قطعات الکترونیانجمن مهندس

Raidچیست؟

واحد از کیجادیو کار آن اباشدیمRedundant Array of Inexpensive Disksت کوتاه شده عبار

RAIDيسازادهیدر کنار هم و پسکیدر واقع با قرار دادن چند هارد د. باشدیمسکیمجموع چند هارد د

ک منبع واحد یهمه آنها را فقط به عنوان ستمیو سشوندیملیواحد تبدکیما به يسکهایهمه هارد د

ایو ییکاراشیباعث افزاتواندیشده باشد ميسازادهیپRAIDاز یچه سطحنکهیکه بسته به اندیبیم

.دو شودنیاز ایقیتلفایاطالعات و تیامن
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يو هم نرم افزاريها هم بصورت سخت افزارياز تکنولوژگریدياریهمچون بسRAIDيسازادهیپ

ياست و مدل نرم افزاريشتریبيداریسرعت و پايداراياست که مسلماً مدل سخت افزارریامکان پذ

ياست بر رورقرانکهیاایو میکه با کمبود امکانات و بودجه مواجه هستشودیمشنهادیپیطیفقط در شرا

سخت ایو يبصورت نرم افزارRAIDنکهیاما فارغ از ا. شوديسازادهیو نه مادر پبانیپشتستمیسکی

.شودیميسازادهیپيافزار

Stripingرا تعریف کنید؟

Striping اساس کارRaidدر . استStripingتوانند که می،در نوارهاییسازي هر درایوفضاي ذخیره

که ها Stripeاین . بندي میشودبخشبیشتر از چندین مگابایت باشندیا) بایت512(کمتر از یک سکتور 

در نتیجه فضاي نهایی به دست گیرندچرخشی کنار هم قرارمیدر یک تناوبایمما آن را نوار ترجمه کرده

طور کامل در یک درایو ها به جاي اینکه بتر دادهبه بیانی ساده . آمده ترکیبی است از نوارهاي هر درایو

به صورت ها در درایوهاي دیگر دنبال شودسازي آني عملیات ذخیرهشوند و در صورت نیاز ادامهذخیره 

هاي آرایه و ایجاد نواردرایو) Striping(ي نواري کردِن بوسیله. میشوندسر آرایه ذخیرهتاسرنواري در

طوري که هر گروه از رکوردها به طور کامل در یک نوار قراربي کافی بزرگ هستندهایی که به اندازه

این کار در مواقعی که شوندتعداد رکوردهاي بیشتري میتوانند در تمام درایوها به طور مساوي توزیعگیرند 

loadبطور دهد تایو به تمام درایوها اجازه م. داردسنگین وجود دارد تمام درایوها را مشغول نگه می

خروجی /عملیات وروديینصورت تعدادو به ا. خروجی انجام دهند/عملیات مختلف وروديهمزمان

.یابدکه میتواند در آرایه انجام شود افزایش می
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را تعریف کنید؟)Redundancy(یافزونگ

که بتوان در صورت بروز خطا اطالعات از دست رفته را دوباره يبگونه ایاضافيداده هاينگهدار

.کردیبازیاب

را نام ببرید؟Raidانواع سطوح 

آن در طبقه بندي گذرگاههاي سیستم ، جزء گذرگاههاي خارجی محسوب می شود و در سیستم ازIDEگذرگاه 

در سیستمهاي امروزي به . استفاده میشود... و Rewriter ، CD-ROM ،HDDبه منظور ارتباط قطعاتی مانند

ها تعداد وجود دارد ولی در پاره اي سیستموسیله جانبی4براي برقراري ارتباط بین IDEطور معمول دو کانکتور 

و دو کانکتور اضافی براي استفاده تحت عنوان IDEمورد می باشد ، دو کانکتور به عنوان 4این کانکتورها 

RAIDیاATA100 , ATA133

ي موجود روي مادر برد امکان استفاده از حداکثر دو دستگاه IDEدانیم با استفاده از کانکتورهاي همانطور که می

گیري Back upعتتکنولوژي است که امکاناتی نظیر افزایش سرRAID.بر روي هر کانکتور وجود دارد

م استفاده براي هر کدام از آرایشهاي ممکن هنگا. در اختیار کاربر قرار میدهد…همزمان روي یک یا چند درایو و 

.…و, RAID1 RAID0: مطرح میشود بعنوان مثالRAIDنسخه هاي متفاوت از دو یا چند هاردیسک 

RAID0 :ذخیره سازي روي چند دیسک بدون کنترل خطا

:ت مزایا و مشخصا

.شودبلوك در هارد دیسک مجزا ذخیره میشوند و هر داده ها به بلوکهایی تبدیل می-

ت بین چندین کانال مجزا تقسیم گردد چرا که بار ترافیکی نقل و انتقاالمیI / O باعث باال رفتن کارایی سیستم -

.شودمی

)افزایش سرعت(گیرند ک را به عهده میعمل کنترل ترافیباالرفتن کارایی بدلیل وجود کنترلرهاي مختلفی که-
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)وجود نداردParityزیرا مدار محاسبه (طراحی بسیار ساده -

افزایش سرعت به دلیل عدم پرداختن به محاسبات (وکنترل خطا Parityعدم پرداختن به محاسبات مربوطه به -

)Parityمربوط به 

:معایب 

)وجود نداردRAIDو تصحیح خطا در این نوع هیچ گونه کد تشخیص (Parityعدم استفاده از -

.از کار افتادن یک درایو باعث از دست رفتن کلیه اطالعات خواهد شد-

عدم کارایی در محیطهاي حساس به حفظ داده ها -

:موارد استفاده 

)میکس و مونتاژ (تصاویر ویدیویی میکس و پردازش -

... )نرم افزارهاي تایپ و(واژه پردازي -

رهایی که نیاز به سرعت باال داردکا-

Backup : RAID1 گیري همزمان داده ها به منظورMirroring وDuplexing

Mirroning :کپی برداري هم زمان روي دو درایو

Duplexing :ها زمانی است که یکی از درایوها دچار مشکل شود و درایو سالمی را جایگزین نماییم سپس داده

.الم کپی کنیمرا روي درایو س

:مزایا و مشخصات 

در صورتیکه عمأل بر روي دو دیسک (شود یی اطالعات روي یک دیسک نوشته میگوهنگام سیکل نوشتن-

نوشتن بر-کاهش ترافیک گذرگاه (ولی عمل خواندن ازهر دودیسک انجام میشود ) RAID0مانند نوشته میشود

)روي هر دو دیسک ولی خواندن مجزا
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ا هنگام بروز مشکل براي یک دیسکداده ه100%رگرداندن قابلیت ب-

) دو دیسک تفاوتی با یک دیسک نداردیعنی وجود (تقاالت داده تغییر محسوسی نداریمدر نرخ ان-

ابی بیش از یک دیسک را نیز داردتوانایی تحمل خر1RAIDدر شرایط خاص -

)وجود نداردParityمدار مربوط به (RAIDساده ترین طراحی در تکنولوژي -

:معایب 

) Userبسته به انتخاب (RAIDبیشترین تعداد هارد دیسک در میان انواع -

هزینه باال-

RAID2 : داراي خاصیتECCبا استفاده از کد همینگ

:مزایا و مشخصات 

تصحیح خطاي بسیار سریع -

مناسب براي انتقال اطالعات-

:معایب 

صدمه دیدن یک دیسک دچار مشکل میشودباطراحی بسیار یچیده که-

) تعداد زیاد درایوها(ر دید تجاري نامناسب د-

:کد همینگ 

ک داده هاي انواع روشها براي کنترل ترافیا در سیستمهاي دیجیتال میباشدیکی از روشهاي محاسبه و کنترل خط

می نامندECCین روشها را که مجموعه ا…,Parity haming codeعنوان مثال دیجیتال وجود دارد ب

)Error Checking and Correcting (

RAID3 : انتقال موازي با استفاده از خاصیتParity
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: مزایا و مشخصات 

یکل خواندن و نوشتن بسیار سریعس-

:معایب 

ک دیسک مجموعه دچار مشکل میشودطراحی بسیار پیچیده که با صدمه دیدن ی-

:کاربرد 

ژ تصویر میکس و مونتا-

RAID0ویرایش تصویر مانند -

RAID4 : دیسک هاي داده مجزا دیسک مربوط بهParityمشترك

: مزایا و مشخصات 

)ترافیک کمتر در گذرگاه( سیکل خواندن بسیار سریع -

:معایب 

چرا (دیسک ا هنگام بروز اشکال در یکپیچیدگی بسیار باال در طراحی مدار کنترلی مشکل در برگرداندن داده ه-

)اده ها روي دیسکها توزیع شده استکه د

RAID5 : دیسک هاي داده مجزا وParity توزیع شده در دیسکهايData

: مزایا و مشخصات 

درایو دیسک سخت نیاز داریم3قل در این نوع به حدا-

اخل هارد مربوط وك نیز دمربوط به هر بلParityشوند و ك هاي داده روي دیسک ها نوشته میتک تک بلو-

.گرددذخیره می

) ترافیک کمتر در گذرگاه(ع سیکل خواندن بسیار سری-
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)Parityمحاسبات مربوط به (سیکل نوشتن متوسط -

)ECCوجود (قابلیت و اطمینان باال -

: معایب 

در یک دیسک در خروجی تاثیر نداردخرابی -

طراحی پیچیده مدار کنترلی-

اده ها هنگام بروز اشکالمشکل در برگرداندن د-

:کاربرد 

ها ISP و بانکهاي اطالعاتی Serverدر سیستمهاي -

RAID6 : دیسکهاي داده ها مجزا با دوParity توزیع شده مجزا

:مزایا و مشخصات 

-6RAID در واقع نسخه پیشرفتهRAID5این ویرایش و کنترل خطا را بهبود میبخشدمی باشد که تصحیح

RAIDنان و توانایی باال در زمینه اطمیData Storageفراهم می کند

بهترین انتخاب براي کاربردهاي بحرانی و حساس -

:معایب 

.طراحی مدار کنترلی بسیار پیشرفته و پیچیده -

)Parityدوبار محاسبه مربوط به ( سیکل نوشتن بسیار کند -

داد دیسکهاي سخت در تعN(دو بعدي Parityالت بدلیل دارا بودن ح. درایو دیسک سختN+2نیاز به -

)حالت معمولی

ادغام اطمینان باال با قابلیت باال -
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RAID7 :نقل وانتقال بهینه شده غیر همزمان به منظوردستیابی به نرخ انتقال بسیار سریع

:مزایا و مشخصات 

همزمان و داراي کنترلگرهاي مستقلنقل و انتقال غیر -

Parityبراي ذخیره کردن اطالعات مربوط بهدرایو مجزا-

SCSIو استفاده از گذرگاهOpen Systemبرخورداري از سیستم -

)X-bus(داخلی با سرعت باال Cacheگذرگاه -

استفاده میکنندChochingهاي خواندن و نوشتن از امکان دیسک-

تفاوت داردRaidتا حدودي با سایر انواع Parityتکنولوژي مدار تولید -

Hot Swapingامکان -

RAID10 : اینRaid دستگاه هاردیسک نیاز دارد4حداقل به

:مزایا و مشخصات 

انجام میپذیرد 1Raidعمل تکه تکه کردن بلوکهاي داده همانند -

میباشد 2Raidتصحیح و کنترل خطا نیز مانند -

نرخ انتقال باال -

وجود دارد RAIDابی چند دیسک در این نوع امکان تحمل خردر شرایط معین -

:معایب 

بسیار گران قیمت -

باشدupsمنبع تغذیه حتمأ باید متصل به -

باید بصورت موازي انجام گیرد هاجابجایی درایو-
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و بانکهاي اطالعاتی Serverسیستمهاي -

RAID53 :نرخ انتقال باال همراه با قابلیت انتقال مناسب

:مزایا مشخصات و 

دستگاه دیسک سخت نیاز دارد5به حداقل RAIDاین آرایه -

-RAID53 03در واقع بایدRAIDشود زیرا عمل مینامیدهStriping آن همانندRAID0 بوده و

Segment بندي آن نیز مانندRAID3میباشد

میباشدRAID3تحمل خطاي آن مانند -

بهتري میباشدنرخ انتقال بسیارداراي3RAIDنسبت به -

:معایب 

قیمت باال -

ع و مدل درایو را محدود میسازدهمه دیسک ها باید با همدیگر سنکرون شوند که انتخاب نو-

-Stripeت فرمت شده تأثیر منفی میگذارد کردن در سطح بایتها نهایتأ در محاسبه ظرفی

 RAID0+1 : نرخ انتقال داده بهینه

:مزایا و مشخصات 

دستگاه هاردیسک نیاز دارد 4به حداقل-

-RAID0+1 به عنوان آرایه آینه اي نیز معروف است با این تفاوت که قطعات داده ها یاSegment ها طبق

ایجاد شده اندRAID0استراتژي 

میباشد RAID5تحمل خطاي این نوع آرایه مانند -
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.نرخ انتقال باال -

یاز داشته باشند ه کارایی باال بدون توجه به حداکثر اطمینان نبهترین انتخاب براي سیستمهایی که ب-

: معایب 

- RAID0+1 10نباید باRAID آرایه را به مدل کترین مشکل در عملکرد یک درایو کوچاشتباه گرفته شود

RAID0تبدیل خواهد کرد

قیمت بسیار باال -

باید به صورت موازي انجام گیرد جابجایی درایوها-

:رد کارب

هاي عمومیFile Sereverپردازشهاي تصویري و -

:نتیجه گیري 

باشد و در کاربردهاي عادي و روزمره کارایی براي مقاصد معین میRAIDاستفاده ازهمانطور که مشخص شد 

روي این Rewriterو CD-ROMعنوان مثال امکان استفاده از اضافه نمیکند بPCچشمگیري را به سیستم 

ابتدا هدف و مورد استفاده خود را مشخص کنید سپس RAIDبنابراین هنگام استفاده از .وجود نداردکانکتورها 

RAIDمناسب را انتخاب نمایید.
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