
76

پودمان چهارم: نصب، راه اندازی شبکه های رایانه ای
واحد یادگیری 4: شایستگی نصب و راه اندازی یک شبکه کوچک

مراحل کار

1   طراحی و برآورد هزینه
2   تهیه ابزار و قطعات

3   نصب و راه اندازی 
4   تنظیمات و رفع عیب

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش  و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 

6  ـ1 استاندارد تربیت و یادگیری 
شایستگی دنیای آموزش

کد واحد 
نام واحد 821205920704کار:

کار:

شایستگی نصب 
و راه اندازي یک 

شبکه كوچک

شاخه 
تحصیلی:

فنی و 
حرفه ای

ساعت 
آموزش:

56

کد 
پیمانه:8212059229پیمانه:

نصب و راه اندازی 
شبکه های رایانه اي

برق و رایانهگروه:

کد 
درس:071410612درس:

نصب و سرویس 
دستگاه   های 

الکترونیکی اداری 
و صنعتی

پایه الکترونیکرشته:
تحصیلی:

دوازدهم



77

فصل سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

الف( پیامدهای یادگیری

فرصت ها/فعالیت های یادگیری ساخت یافتهعرصهعنصراهداف توانمندسازیکد مرحله کارشماره

دسته بندی 11 روش های  انواع  تشریح 
رایانه ای  خویشتنعلم شبکه های 

انواع مختلف شبکه از نظر نوع وظایف، توپولوژی،  ـ شرح 
شرح  ـ  موارد  سایر  و  پوشش  تحت  جغرافیایی  حوزه 
اصطالحات فنی مرتبط با انواع شبکه ها )همه موارد توسط 

هنرجو(  و  هنرآموز 

شرح زیرساخت های مورد نیاز برای 21
خویشتنعلماجرای شبکه

ـ شرح زیرساخت های نرم افزاری مورد نیاز یک شبکه توسط 
هنرآموز و هنرجو ـ شرح زیرساخت های سخت افزاری مورد 

نیاز یک شبکه توسط هنرآموز و هنرجو

باحداقل 31 ساده  شبکه  یک  طراحی 
كاربر خویشتنعمل 5 

با در نظر گرفتن عواملی مانند زیر  ـ طراحی یک شبکه 
هزینه،  نیاز،  مورد  پروتکل  سازمان،  نیاز  موجود،  ساخت 
نظارت  با  هنرجو  توسط  شبکه  امنیت  و  شبکه  سرعت 

هنرآموز

تجهیزات سخت افزاری 42 و  ابزار  شرح 
اجرای شبکه برای  نیاز  خویشتنعلممورد 

یک  راه اندازی  برای  نیاز  مورد  اكتیو  تجهیزات  شرح  ـ 
شبکه ـ شرح ابزار و تجهیزات پسیو )Passive( مورد نیاز 
یک  هر  با  كار  چگونگی  شرح  ـ  شبکه  یک  اجرای  برای 
توسط  موارد  راهنما )همه  به كمک دفترچه  از تجهیزات 

هنرجو( و  هنرآموز 

تهیه ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای 52
ـ تهیه لیست قطعات و تجهیزات ـ تهیه استعالم هزینه ـ خویشتنعمل اجرای شبکه

خرید تجهیزات )همه موارد توسط هنرجو(

و 63 سرویس دهنده  مفهوم  تشریح 
آنها بین  ارتباط  و  گیرنده  خویشتنعلم سرویس 

سرویس  و   )Server( دهنده  سرویس  مفهوم  شرح  ـ 
گیرنده )Client( ـ شرح نرم افزارهای شبکه )همه موارد 

هنرجو( و  هنرآموز  توسط 

نصب اجزای سخت افزاری و نرم افزاری 73
خویشتنعملشبکه

به  توجه  با  مناسب  ویژگی های  دارای  سرور  انتخاب  ـ 
مشخصات شبکه ـ نصب نرم افزار مناسب شبکه ـ انتخاب 
سرویس  و  سرویس دهنده  اتصال  برای  مناسب  روش 

هنرجو( توسط  موارد  )همه  گیرنده ها 

خویشتنعلمشرح تنظیمات شبکه84

ـ شرح تنظیمات سرور، تنظیمات امنیتی شبکه و تنظیمات 
با حمالت  راه های مقابله  سطح دسترسی كاربران ـ شرح 
سایبری ـ شرح مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری شبکه و 

راه حل های این مشکالت 
)همه موارد توسط هنرآموز و هنرجو(

خویشتنعملپشتیبانی و تعمیرات94

ـ پشتیبانی از نرم افزار سیستم عامل سرورـ ایجاد محدودیت 
دسترسی برای كاربرانـ  اقدام فوری در مواقع بروز مشکالت 
امنیتی ـ رفع مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری شبکه ـ 

دیده بانی روزمره تجهیزات شبکه و سرور



78

1009

آگاهی از مسئولیت پذیری، قانون گرایی 
خرید  با  ارتباط  در  پرهیزگاری  و 
ارائه  در  نیز  و  تجهیزات  و  قطعات 

مشتری به  مشاوره 

خویشتنعلم 

ـ تشریح چگونگی خرید تجهیزات و رعایت مسئولیت  پذیری، 
قانون گرایی و پرهیزگاری در تنظیم اسناد و فاكتورها توسط 
مشتری  به  مشاوره  ارائه  به  مربوط  قوانین  ـ شرح  هنرجو 
در جهت طراحی و اجرای شبکه مناسب توسط هنرآموزـ 
صداقت در گفتار در ارائه مشاوره به مشتری توسط هنرجو

1109

ارائه  در  نوین  فناوری های  كاربست 
طراحی  مانند  مختلف  سرویس های 
شبکه و تهیه تجهیزات و نیز گارانتی 

مشتری به 

ـ آگاهی از فناوری های نوین در مرحله طراحی و نیز جهت خویشتنعلم
افزایش دانش مشاوره توسط هنرجو

ـ رعایت نکات ایمنی در هنگام اجرای كار توسط هنرجوخویشتنعملرعایت ارگونومی1200
ـ نمایش فیلم در مورد رعایت ارگونومی توسط هنرآموز و هنرجو

1307
نصب  فرایند  كامل  و  دقیق  اجرای 
و  مسائل  حل  و  شبکه  راه اندازی  و 

مرتبط مشکالت 
خلقتعقل

ـ دقت نظر در فرایند نصب و راه اندازی شبکه و استفاده 
در  هزینه ها  كاهش  جهت  ابزار  و  تجهیزات  از  صحیح 
هنرآموز  توسط  ملی  ثروت  حفظ  و  صرفه جویی  راستای 

هنرجو  و 

تدریس پودمان چهارم

 سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری و صنعتی

توصیه های کاربردی در ارتباط با تدریس پودمان چهارم
نصب یک  و  برای طراحی  نیاز  مورد  زمینه های  فراهم كردن  پودمان  این  تدریس 
نمونه سامانه ساده شبکه رایانه ای است. برخالف پیچیدگی ظاهر كار، طراحی و 
اجرای شبکه رایانه ای كار ساده ای است. بدیهی است هر فعالیتی را كه تا كنون 
انجام نداده ایم قبل از هر اقدامی، بسیار پیچیده به نظر می آید و برا ی كسب مهارت 
این پودمان الزم است هنرآموزان  بهتر  زمان بر است. در راستای تدریس هر چه 

محترم موارد زیر را در نظر داشته باشند: 
اطالعات،  راهنمای  در  موجود  مطالب  درک  و  خواندن  زمینه  در  كامل  تسلط   
نرم افزاری ضروری  و  ابعاد سخت افزاری  از  رایانه ای  اجزاءشبکه  و  قطعات  كاربرد 
است. تنها در این شرایط است كه می توانید كاربرد، نصب و سرویس دستگاه مورد 
نظر را به خوبی فرا بگیرید تا بتوانید اطالعات مورد نیاز را به هنرجویان انتقال داده 

و سؤاالت احتمالی آنان را به درستی پاسخ دهید. 
 انتخاب نوع شبکه برای آموزش با توجه به شرایط موجود دلخواه بوده و حتی 

می توانید از شبکه موجود در كارگاه جهت آموزش استفاده كنید. 
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 ساخت یک نمونه تابلو شبکه ساده با حداقل 4 كاربر توصیه می شود. 
 با مراجعه به سایت های مختلف داخلی و خارجی می توانید فیلم های مربوط به 
طراحی و نصب شبکه های رایانه ای را بیابید، بارگیری كنید و به سایرین نیز ارائه 

دهید. همچنین می توانید فیلم ها را با سایر هنرآموزان به اشتراک بگذارید.
 ضرورت دارد كه به هنرجویان تذكر داده شود كه قبل از شروع راه اندازی شبکه 
یک بار آن را به طور كامل بازرسی كنند و از صحت مدار و اتصاالت آن اطمینان 
از راه اندازی تمام فرایند عملکرد دستگاه را اجرا و  حاصل نمایند. همچنین پس 

آزمایش كنند و مجموعه را تحویل دهند.
 هنرجویان باید نکات مرتبط با نصب شبکه را طبق دستورالعمل های تعریف شده 

رعایت كنند.
انواع  جمع آوری  ارگونومی،  و  ایمنی  نکات  رعایت  استاندارد،  ابزار  از  استفاده   
زباله  های معمولی و الکترونیکی، كه در خالل نصب شبکه تولید می شود و ضروری 

بوده و حتماً به آن توجه شود.
 اجرای كار تیمی  و فعال بودن در گروه كاری، رعایت نظم، ترتیب و وقت شناسی، 
از مواردی است كه در فرایند اجرای این پودمان باید مورد توجه قرار گیرد و همواره 

بر آن تأكید و تکرار شود. 
 هنگام اتصال دستگاه ها به برق، كلیه نکات ایمنی را به هنرجویان تذكر دهید و 

از آنان بخواهید نهایت دقت را به كار گیرند.
 در صورت نیاز به دریل كاری نکات ایمنی مربوط به آن را حتماً رعایت كنند و بر 

اجرای دریل كاری نظارت دقیق داشته باشید.
 برآورد هزینه ها و ارتباط مؤثر با كار فرما از مواردی است كه در این پودمان باید 

به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
 اجرای فعالیت های مربوط به  این پودمان صد درصد گروهی است و ضرورت دارد 

هنرجویان را در ارتباط با این موضوع توجیه نمایید.
 در فرایند نصب و راه اندازی شبکه الزم است دقت و جسارت هنرجویان تقویت 
و  نصب  طراحی،  به  اقدام  مطالعه  بدون  و  بی پروا  كه  لحاظ  این  از  دقت  شود. 
از متخصصین كمک  به طور مستمر  و  نیاز  در صورت  و  ننمایند  راه اندازی شبکه 
بگیرند. جسارت نیز از این جنبه مطرح است كه پس از مطالعه و كسب تجربه الزم، 

از طراحی و اجرای شبکه رایانه ای هراس نداشته باشند. 
 چنانچه امکان و فضای مناسبی برای نصب و راه اندازی شبکه رایانه ای در هنرستان 
وجود دارد. حتماً از آن فضا استفاده كنید و تجربه اجرای یک شبکه واقعی را به 

هنرجویان بیاموزید.
 از هنرجویان بخواهید از نصب و راه اندازی شبکه رایانه ای فیلم تولید كنند وآن 
را به عنوان یک پروژه تکمیلی ارائه دهند. هرچند این فیلم ها ممکن است حرفه ای 
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و خیلی مطلوب نباشد، اما قابل استفاده است، ضمن اینکه خالقیت و استعدادهای 
هنرجویان را در زمینه های مختلف شکوفا می كند و ممکن است در این راستا برای 

آنان دریچه های تازه ای به دنیای هنر و صنعت گشوده شود.  
 پس از اتمام این پودمان، هنرجو باید موارد زیر را فراگرفته باشد:

 تشریح انواع روش های دسته بندی و زیر ساخت های مورد نیاز برای یک شبکه 
رایانه ای برای حداقل 5 كاربر

 طراحی یک شبکه ساده رایانه ای با حداقل 5 كاربر
 تشریح، انتخاب، تهیه و استفاده از ابزارهای مورد نیاز برای شبکه رایانه ای

 نصب اجزاء سخت افزاری و نرم افزاری شبکه طراحی شده
به  توجه  با  رایانه  با شبکه  ارتباط  در  مدرن  فناوری های  مختلف   سرویس های 

شرایط موجود 
 عمل به عنوان عضو مؤثر و فعال تیم در كار گروهی

 توانایی تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مرتبط با كارهای فنی 
 محتوای پودمان چهارم تلفیقی از مباحث نظری، نرم افزاری و كار عملی بوده و 

در كارگاه الکترونیک قابل اجرا است.
 انواع شبکه از نظر وسعت ناحیه

 چندین نوع دسته بندی برای شبکه های رایانه ای وجود دارد كه به شرح پاره ای 
از آنها می پردازیم:

 Personal Area Network( PAN(: مانند ارتباط Bluetooth دو دستگاه 
موبایل یا یک رایانه قابل حمل با یک موبایل و یا ارتباطی كه به صورت بی سیم با 
یک دستگاه چاپگر برقرار می كنیم از این نوع دسته بندی هستند. كاربرد این نوع 
شبکه در محیط های كوچک و بسیار محدود بوده و با وسعت استفاده از دستگاه ها 
در خانه یا یک محیط كوچک است ولی در جایگاه خود بسیار مفید و پركاربرد 

است.
 Local Area Network( LAN (: متشکل از چندین رایانه در یک اداره یا 
خانه است كه از یک سری استانداردها پیروی می كنند شبکه رایانه ای موجود در 

كارگاه الکترونیک از نوع LAN است.
 Campus Area Network( CAN(: تصور كنید منطقه ای با وسعتی مثل یک 
دانشگاه بزرگ با چندین ساختمان وجود دارد. هر یک از این ساختمان ها در داخل 
خود یک شبکه LAN دارد كه در آن كارمندان و دانشجوها با هم در ارتباط هستند. 

ارتباط ساختمان ها را یک شبکه رایانه ای برعهده دارد. كه آن را CAN می نامند.
كه  بگیرید  درنظر  را  شركتی   :)Metropolitan Area Network(  MAN  
دیگر شهر  نقاط  در  را  دیگری  و شعبه های  است  مركز شهر  در  آن  اصلی  شعبه 
دارد. از طرف دیگر شعبه اصلی و سایر شعبه ها با كارخانه كه در اطراف شهر است 

می خواهند ارتباط شبکه ای داشته باشند.
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در این شرایط نیاز به شبکه MAN داریم. در شبکه MAN، شعبه ها با استفاده 
وصل  هم  به  مخابرات  اجاره ای  خط های  یا  بی سیم،  آنتن های  مانند  قطعاتی  از 

می شوند و ارتباط محدود بین این شبکه ها را در حد شهر برقرار می كنند.
  WAN :)Wide Area Network( WAN بزرگ ترین مقیاس شبکه است. 
استفاده  با  می كنیم.  استفاده  ما  همه  كه  است  اینترنت  آن  مثال  محسوس ترین 
از WAN می توان به شبکه های بزرگ خبری كه با دیگر شعبه هایشان در دیگر 

كشورها هستند ارتباط برقرار كرد.
)NetSupport School( آموزش نرم افزار شبکه حامی  مدرسه 

شبکه حامی  مدرسه نرم افزاری برای مدیریت و اداره كردن كالس های آموزشی با 
استفاده از شبکه محلی است. هنرآموزان با استفاده از این نرم افزار می توانند در 
یک شبکه رایانه ای با هنرجویان خود ارتباط برقرار كنند. قابل رؤیت بودن صفحه 
دو  هنرآموز  توسط  هنرجویان  دور  راه  از  كنترل  و  هنرآموز  برای  هنرجو  نمایش 
قابلیت مهم برنامه است. به كمک این برنامه هنرآموز می تواند اجرای برنامه های 

كاربردی در رایانه هنرجویان را محدود كند. 
 مدیریت و محدودكردن دسترسی به وب سایت ها در رایانه هنرجویان، توانایی 
این برنامه است. هنرآموز می تواند در هر زمان بدون دخالت هنرجویان به  دیگر 
تبادل فایل با رایانه وی اقدام كند. این برنامه امکان عکس برداری و فیلم برداری 
هنرجویان  و  هنرآموز  می دهد.  قرار  هنرآموز  اختیار  در  را  دانش آموزان  رایانه  از 
باشند. طراحی سؤال، طراحی  داشته  یکدیگر  با  و صوتی  متنی  ارتباط  می توانند 

آزمون و اجرای آن از دیگر ابزارهای قدرتمند برنامه است، شکل 23.
 زمانی كه وارد برنامه می شوید پنجره شکل 23 نمایش داده می شود كه می توان 

كالس پیش فرض را انتخاب نمود یا كالس جدیدی را ایجاد كرد.

شکل23
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 پس از كلیک بر روی دكمه OK، فهرست تمام كالینت هایی )سرویس گیرنده ـ 
ایستگاه كاری( كه نرم افزار Net support school بر روی آنها نصب شده است، 

نمایش داده می شود، شکل24.

 با كلیک راست بر روی كالینت ها می توانید از ابزار های مختلفی استفاده كنید 
كه در اینجا به معرفی این ابزار ها می پردازیم، شکل 25. 

شکل24

شکل25



83

فصل سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

 Include در صورتی كه افرادی را انتخاب كرده باشید این گزینه پنجره فهرست 
كاربران را كنترل می كند.

كالینت ها  ماوس  و  بورد  كی  قفل شدن  باعث   Lock Keyboard/Mouse  
می شود و كالینت ها نمی توانند با موس، كی بورد و صفحه نمایش كار كنند. پس 
از كلیک بر روی گزینه Lock، روی صفحه كالینت شکل قفل را به نمایش در 
می آید. این گزینه در زمان تدریس توسط هنرآموز موجب تمركز حواس هنرجویان 

می شود.
Show 

دارای 5 گزینه است.
Show: با این گزینه تصویر صفحه خود را برای كالینت هابه نمایش در  می آورید. 
از كاربران اجازه  هم چنین در پنجره باز شده می توانید مشخص كنید كدام یک 

دیدن صفحه رایانه شما را دارند.
 Show video: یک فایل صوتی یا تصویری را می توانید برای كالینت ها پخش كنید.
Show reply : فایلی كه از عملکرد كالینت ضبط كرده اید را می توانید برای 

دیگر كالینت ها پخش كنید، این فایل باید با فرمت RPF باشد.
Show Application : می توانید یک برنامه را در سامانه خود اجرا كنید و 
فقط تصویر همین برنامه را برای كالینت ها نمایش دهید. برای این كار كافیست 
برنامه مورد نظر را اجرا كنید سپس این گزینه را انتخاب كنید. در پنجره باز شده 
گزینه Select را فعال كنید و از فهرست باز شده برنامه موردنظر خود را برگزینید.
Exhibit This student جهت نشان دادن صفحه نمایش یکی از كالینت ها به 

دیگر كالینت ها استفاده می شود، شکل26.

شکل26
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مشاهده  نمایش  انتخاب كالینت ها جهت  پنجره  گزینه ها  از  یکی  انتخاب  از  بعد 
 Show می شود كه با انتخاب همه یا تعداد مشخصی از كالینت ها بر روی دكمه

كلیک می كنیم.
 Reboot باعث ری استارت شدن )بازیابی( سیستم كالینت و برگشت به حالت 

اولیه می شود. 
 Login با وارد كردن نام كاربری و رمز عبور كاربر مورد نظر، می توانید با این 

حساب وارد شوید.
 Logout باعث خروج كاربر از حساب كاربری می شود.

 Chat  امکان گفت وگو بین شما و كالینت ها را فراهم می كند، شکل 27.

 در پنجره باز شده در كادر Topic یک عنوان را برای مبحث خود وارد كنید.
در این قسمت، گزینه های زیر قابل انتخاب است:

به شركت در  تمایلی  اگر  اعضا می توانند   :Member can decline to join  
گفتگو نداشته باشند درخواست گفتگو را رد كنند.

Members Can’t leave the chat  : هیچ كدام از اعضا حق خروج از گفتگو 
را ندارند.

به گفتگو در صفحه  پنجره مربوط   :  Chat windows is always visible  
كالینت ها همیشه در روی پنجره های دیگر قرار دارد و كالینت حتی نمی تواند این 

پنجره گفتگو را Minimize كنند.
 Message می توانید یک پیغام را وارد كنید و كاربران به  طور همزمان آن پیام 

را در پنجره خود مشاهده كنند، شکل 28.

شکل 27
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فصل سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

در قسمت Show this message for می توانید مدت زمانی را تعیین كنید تا این 
پیغام در این مدت زمان به كالینت ها نمایش داده شود.

 View می توانید تصویر صفحه نمایشگر كالینت را مشاهده و كنترل كنید. با 
دوبار كلیک كردن بر روی كالینت ها این پنجره برای شما باز می شود،شکل 29.

شکل 28

شکل 29
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 File Transfer می توانید فایل هایی را از سامانه خود به سامانه كالینت منتقل 
كنید، یا بالعکس فایل های سامانه كالینت ها را مشاهده كنید، شکل 30.

شکل 30

 Launch Application با وارد كردن نام یک برنامه می توانید باعث اجرای آن 
برنامه در سیستم كالینت ها شوید. برای این منظور روی دكمه Add كلیک كنید 
و در كادرFilename نام برنامه مورد نظر را بنویسید. مثاًل برای مثال تایپ كنید 
Notepad یا با كلیک بر روی گزینه Browse در پنجره باز شده برنامه مورد نظر 

را پیدا و انتخاب كنید، شکل 31.

شکل 31
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 Rewards می توانید به كالینت مورد نظر امتیاز دهید، زمانی كه به كالینت 
یک امتیاز اختصاص می دهید می توانید با نگه داشتن ماوس روی صفحه كالینت، 

امتیاز های داده شده را مشاهده كنید، شکل 32. امتیازها شامل موارد زیر باشد:
 Give a Reward: امتیاز به كاربر می دهد.

 Remove a Reward از امتیاز های داده شده یک امتیاز كم می كند.
 Remove all Rewards: تمام امتیاز هایی كه به كالینت داده اید را حذف می كند.

شکل 32

 Add notes to journal این امکان را فراهم می كند كه یادداشت معلم برای 
كاربر به صورت یک فایل PDF ذخیره شود.

دسته بندی  مختلف  گروه های  در  را  كالینت ها  می توانید   Add to Group  
كنید. بعد از ایجاد گروه، در قسمت باالی صفحه، گروه ها در تب های جداگانه قرار 

می گیرند.
 برای دسترسی راحت تر، روی گزینه New كلیک كنید، در پنجره باز شده در 

قسمت Name یک نام دلخواه برای گروه انتخاب و وارد كنید.
 در قسمت description می توانید توضیحات مختصری نیز درباره گروه تایپ 

كنید.
 NO. I’ll choose from a list of clients در مرحله بعدی گزینه دوم یعنی 
را انتخاب كنید. تا فهرست تمام كالینت ها برای شما به نمایش در آید. از فهرست 
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آماده شده می توانیدكاربران مورد نظر را مشخص كنید، شکل 33.

شکل 33

عامل  سیستم  نسخه  و  كالینت   IP مانند  مختصری  اطالعات   Properties  
كالینت را نمایش می دهد، شکل 34.

شکل 34
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فصل سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

 کاربرگ ارزشیابی مراحل کار

مرحله کار1: طراحی و برآورد هزینه 
کار: شایستگی نصب و راه اندازی یک شبکه كوچک

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0704     تاریخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش          بارم آزمون: 20 نمره
1   برآورد هزینه فقط براساس نیاز مشتری انجام می شود.

 صحیح   غلط  
2   هزینه های رایانه ها و سخت افزارهای مورد نیاز شبکه چگونه محاسبه می شوند؟

3   هزینه دستمزد با توجه به محیط كار با چه روش هایی تعیین می شود؟.
4   آموزش های اولیه پس از راه اندازی جزء هزینه آموزش و دستمزد حساب می شود.

صحیح   غلط  
5   كاالهای وارداتی موردنیاز شبکه به چه صورت خریداری می شوند؟ شرح دهید

......   6

آزمون نرم افزاری:                بارم : 20 نمره
1   رایانه PC موجود در كارگاه را در اختیار بگیرید.

2   با نرم افزار Word یک پیش فاكتور هزینه و دستمزد از فهرست اقالم مورد نیاز برای یک شبکه رایانه ای برای یک 
سایت با 8 كاربر، با حدود قیمت تخمینی تهیه كنید.

آزمون سخت افزاری:  ـ       

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله كار 1 پودمان اول                    

کلیه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشیابي مراحل کار

مرحله کار2: تهیه ابزار وقطعات 
کار: شایستگی نصب وراه اندازی یک شبکه كوچک

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0704     تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش        بارم آزمون: 20 نمره
1   نماد تجاری)Brand( مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز شبکه قبل از خریداری باید به تأییدكارفرما برسد.

 صحیح   غلط 
2   مواد الزم برای عبور سیم و كابل مورد نیاز شبکه را نام ببرید.

3   یکی از وظایف كارت شبکه NIC تبدیل اطالعات دیجیتال...................................................... است.
ابزار و تجهیزات مورد نیاز شبکه  4   آیا دریل ومته برای سوراخ كردن محل نصب داكت را باید در فهرست مواد، 

چرا؟ آورد؟ 
...........   5

آزمون نرم افزاری:              بارم:20 نمره

1   رایانه PC موجود در كارگاه در اختیار بگیرید.

2   با نرم افزار Word یک جدول از فهرست مواد و ابزار مورد نیاز یک شبکه رایانه ای برای یک سایت را تهیه كنید.

آزمون سخت افزاری ـ             

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله كار 1 پودمان اول                    

کلیه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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فصل سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

کاربرگ ارزشیابي مراحل کار

مرحله کار3: نصب و راه اندازی  
کار: شایستگی نصب و راه اندازی یک شبکه كوچک

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0704     تاریخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش        بارم آزمون: 20نمره
1   مراحل اجرای كار نصب و راه اندازی یک شبکه رایانه ای را نام ببرید.

2   قابلیت های كابل شبکهcat6 را بنویسید.
3   در شبکه هایLAN از توپولوژی STAR و از كابل ................... استفاده می كنند.

4   مراحل اجرای داكت كشی را بنویسید
5   در صورتی كه بخواهید یک شبکه LAN از نوع سرویس گیرنده / سرویس دهنده )Client / Server( را پیاده سازی 

كنید، باید روی سرویس دهنده ..................................................... را نصب كنید
.....   6

آزمون نرم افزاری: ـ 

آزمون سخت افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش        بارم آزمون: 20نمره
1   یک كابل شبکهRJ45 به طول 1 متر و دو عدد سوكت شبکه در اختیار هنرجو قرار داده شود.

2   از هنرجو خواسته شود كه سوكت های شبکه را به هر دو سر كابل با استاندارد T568A با آچار شبکه )سوكت زن( 
پانچ كند.

3   كابل شبکه را با دستگاه تستر آزمایش كند.

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله كار 1 پودمان اول                    

کلیه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشیابي مراحل کار

مرحله کار4: تنظیمات و رفع عیب  
کار: شایستگی نصب و راه اندازی یک شبکه كوچک

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0704     تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش        بارم آزمون: 20نمره
1   با استفاده از دستور Ipconfig می توان از درست تنظیم شدن آدرس IP كارت شبکه اطمینان پیدا كنیم.

 صحیح   غلط 
2   آدرسIP شامل دو نسخه IP V4 و IP V6 است. 

صحیح   غلط 
3   دستور ................... رایانه هایی كه به شبکه متصل هستند را نشان می دهد

4   با مراجعه به رایانه مسیر دسترسی به پنجره Internet Protocol Version 4 را به ترتیب صحیح شماره گذاری كنید. 
 control panel

 Change adapter settings

 Network and Sharing Center

 Network connections

 Ethernet Status 
 Properties    
 Ethernet    

.....   5

آزمون نرم افزاری:               بارم: 20نمره
1   یک رایانه PC از شبکه محلی نصب شده موجود در كارگاه در اختیار هنرجو قرار داده شود.

2   از هنرجو خواسته شود پنجره Internet Protocol Version 4 را باز كند.
3   كدهای IP address و Subnet mask رایانه را استخراج كرده و آدرس كارت شبکه را بنویسد.  

آزمون سخت افزاری:  ـ

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله كار 1 پودمان اول                    

کلیه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشیابي مراحل کار

مرحله کار5: اشتراک گذاری اطالعات  
کار: شایستگی نصب و راه اندازی یک شبکه كوچک

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0704     تاریخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش        بارم آزمون: 20نمره
1   برای تعیین نیاز ها باید مشخصات شبکه ...................، اطالعات مورد نیاز به طور دقیق پرسیده شود.

2   اتصال رایانه ها با هم در یک شبکه می تواند با یکی از دستگاه های................................... باشد.
3   مزیت استفاده از جداكننده های مخصوص، كه در آن سیم های شبکه از سیم برق تفکیک می شود را بنویسید.

4   كاربرد محفظهRack را بنویسید
MAC Address   5 آدرس ..................................... است. 

6   سه قسمت اول آدرس شبکه محلی LAN باید یکسان باشند و قسمت چهارم آن باید متفاوت باشد
صحیح   غلط 

7   دستور ping راشرح دهید.
....   8

آزمون نرم افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش
1   رایانه سرور شبکه نصب شده در كارگاه در اختیار هنرجو قرار داده شود.

2   از هنرجو خواسته شود، با استفاده از دستورهای مرتبط پوشه Public folder، یک فایل PDF را در شبکه به 
بگذارد. اشتراک 

.....   3

آزمون سخت افزاری:        بارم آزمون: 20 نمره
1   یک رایانه PC )كاربر( برای نصب در شبکه محلی موجود در كارگاه در اختیار هنرجو قرار داده شود.

2   از هنرجو خواسته شود، كارت شبکه رایانه را با یک كارت شبکه دیگر تعویض كند.
3   از هنرجو دررابطه با انواع كارت شبکه و نحوه نصب آنها پرسش شود.

....   4

شایستگی های غیر فنی: مشابه مرحله كار 1 پودمان اول                    

کلیه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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پودمان پنجم : راه اندازی و تعمیر سامانه های هوشمند تلفیقی 

نرم افزاری و سخت افزاری  تعمیرات  انتخابی:  الگوی  )نیمه  تجویزی( 

رایانه قابل حمل
واحد یادگیری 5: شایستگی تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری رایانه 

قابل حمل

مراحل کار

1   نصب ویندوز و درایورهای رایانه قابل حمل
2   بازكردن و تعمیر رایانه قابل حمل 
3   بستن و راه اندازی رایانه قابل حمل

4   بازكردن و بستن تبلت 

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش  و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 

6  ـ1 استاندارد تربیت و یادگیری 
شایستگی دنیای آموزش

کد واحد 
نام واحد 821205920706کار:

کار:

شایستگی تعمیرات 
نرم افزاری و 

سخت افزاری رایانه 
قابل حمل

شاخه 
تحصیلی:

فنی و 
حرفه ای

ساعت 
56آموزش:

کد 
پیمانه:8212059230پیمانه:

راه اندازی و 
تعمیر سامانه های 
هوشمند تلفیقی 
)نیمه تجویزی( 
الگوی انتخابی: 

تعمیرات نرم افزاری 
و سخت افزاری 
رایانه قابل حمل

برق و رایانهگروه:

کد 
درس:071410612درس:

نصب و سرویس 
دستگاه هاي 

الکترونیکی اداري 
و صنعتی

پایه الکترونیکرشته:
دوازدهمتحصیلی:
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الف( پیامدهای یادگیری

فرصت ها/فعالیت های یادگیری ساخت یافتهعرصهعنصراهداف توانمندسازیمرحلهشماره

و 11 عامل  سیستم  نصب  چگونگی  تشریح 
حمل قابل  رایانه  یک  روی  بر  خویشتنعلم درایورها 

رایانه  روی  بر  عامل  سیستم  نصب  چگونگی  شرح  ـ 
مشخصات  به  بردن  پی  چگونگی  شرح  ـ  حمل  قابل 
درایورهای  نصب  و  حمل  قابل  رایانه  سخت افزاری 
موارد  )همه  مربوطه  فنی  اصطالحات  شرح  ـ  مربوطه 

هنرجو( و  هنرآموز  توسط 

قابل 21 رایانه  روی  بر  عامل  سیستم  نصب 
خویشتنعملحمل

توسط  سخت افزار  با  متناسب  عامل  سیستم  نصب  ـ 
هنرآموز نظارت  با  و  هنرجو 

توسط  با سیستم  متناسب  درایورهای  ـ نصب صحیح 
نظارت هنرآموز با  و  هنرجو 

رایانه 32 مختلف  قسمت های  عملکرد  شرح 
حمل خویشتنعلم قابل 

ـ تشریح بلوک دیاگرام اجزای تشکیل دهنده رایانه قابل 
حمل توسط هنرجو و با نظارت هنرآموز

قابل حمل  رایانه  ـ تشریح وظایف بخش های مختلف 
با نظارت هنرآموز توسط هنرجو و 

تشریح روش باز كردن، عیب یابی و تعمیر 42
خویشتنعلمایراد اولیه رایانه قابل حمل

رایانه  بازكردن  برای  الزم  تجهیزات  و  ابزار  شرح  ـ 
به  پیداكردن محل عیب  ـ شرح چگونگی  قابل حمل 
كمک نقشه و تعمیر رایانه قابل حمل ـ شرح چگونگی 
توسط  موارد  )همه  مختلف  آزمایشگرهای  از  استفاده 

هنرجو( و  هنرآموز 

بازكردن یک رایانه قابل حمل و عیب یابی 52
خویشتنعمل و تعمیر آن )ایراداولیه(

ـ  حمل  قابل  رایانه  بازكردن  ابزارهای  از  استفاده  ـ 
عیب یابی و تعمیر یک رایانه قابل حمل ـ نقشه خوانی 
ـ استفاده از آزمایشگرهای مختلف )همه موارد توسط 

هنرآموز( نظارت  با  و  هنرجو 

63
تشریح چگونگی سرهم كردن اجزاء مختلف 
از  پس  آن  راه اندازی  و  حمل  قابل  رایانه 

تعمیر
خویشتنعلم 

رایانه  مختلف  قطعات  هم كردن  سر  چگونگی  شرح  ـ 
هنرجو و  هنرآموز  توسط  حمل  قابل 

بررسی صحت عملکرد سخت افزاری  ـ شرح چگونگی 
و نرم افزاری دستگاه پس از راه اندازی توسط هنرآموز 

و هنرجو

سرهم  كردن و بستن رایانه قابل حمل و 73
خویشتنعملراه اندازی آن پس از تعمیر

پس  حمل  قابل  رایانه  قطعات  هم كردن  سر  ـ 
بررسی  ـ  قابل حمل  رایانه  راه اندازی  تعمیرـ  از 
عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه پس از 
راه اندازی )همه موارد توسط هنرجو و با نظارت 

هنرآموز(

تشریح روش های چگونگی بازكردن و 84
خویشتنعلمبستن تبلت

ـ شرح روش های صحیح بازكردن تبلت ـ شرح 
بلوک دیاگرام تبلت و عملکرد بخش های مختلف 
آن ـ شرح روش بستن تبلت )همه موارد توسط 

هنرآموز و هنرجو(
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بازكردن تبلت و شناسایی بخش های مختلف 94
خویشتنعملو بستن آن

بازكردن  برای  مختلف  تجهیزات  و  ابزار  از  استفاده  ـ 
تبلت ـ بازكردن و جای گذاری بخش های مختلف تبلت 
نظارت  با  و  هنرجو  توسط  موارد  )همه  نقشه خوانی  ـ 

هنرآموز(

التزام به نگهداری از قطعات، ابزار، تجهیزات 1000
خلقتایمانو ملزومات تحویلی

با  ارتباط  در  امانت داری  و  مسئولیت پذیری  بر  تأكید 
استفاده مورد  ملزومات  و  تجهیزات  ابزار، 

هنرجو  بهداشتی جهت حفظ سالمت  نکات  رعایت  ـ 
كار مراحل  در 

خویشتنعملرعایت ارگونومی1100
ـ رعایت نکات ایمنی در هنگام اجرای كار توسط هنرجو
ـ نمایش فیلم در مورد رعایت ارگونومی  توسط هنرآموز 

و هنرجو

1207
اجرای دقیق و كامل فرایند بازكردن، بستن، 
و  مسائل  حل  و  حمل  قابل  رایانه  تعمیر 

مرتبط مشکالت 
خلقتعقل

رایانه  تعمیر  و  بازكردن، بستن  فرایند  نظر در  ـ دقت 
قابل حمل و استفاده صحیح از تجهیزات و ابزار جهت 
كاهش هزینه ها در راستای صرفه جویی و حفظ ثروت 

ملی توسط هنرآموز و هنرجو 

1309
و  قانون گرایی  مسئولیت پذیری،  از  آگاهی 
و  قطعات  خرید  با  ارتباط  در  پرهیزگاری 
تجهیزات و نیز در ارائه مشاوره به مشتری

خویشتنعلم 

ـ تشریح چگونگی خرید تجهیزات و رعایت مسئولیت پذیری، 
قانون گرایی و پرهیزگاری در تنظیم اسناد و فاكتورها توسط 

هنرجو
ـ شرح قوانین مربوط به ارائه مشاوره به مشتری در جهت 

طراحی و اجرای شبکه مناسب توسط هنرآموز
ـ صداقت در گفتار در ارائه مشاوره به مشتری توسط هنرجو

تدریس پودمان پنجم

 شایستگی تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری رایانه قابل حمل )واحد یادگیري 5(

توصیه های کاربردی در ارتباط با تدریس پودمان پنجم
و  سرویس  برای  نیاز  مورد  زمینه های  فراهم كردن  پودمان  این  تدریس  از  هدف 
تعمیر دستگاه های الکترونیکی اداری و صنعتی است. به ظاهر، به نظر می رسد كه 
بازكردن، بستن و سرویس دستگاه ها كار ساده و پیش پا افتاده ای است، در صورتی 
كه وقتی عماًل به آن بپردازیم به نکات بسیار مهم و پیچیده ای برخورد می كنیم كه 
گاهی ساعت ها زمان می برد تا آن را واكاوی كنیم. بنابراین به منظور تدریس هر 
چه بهتر این پودمان الزم است هنرآموزان محترم موارد زیر را در نظر داشته باشند: 
 تسلط كامل در زمینه خواندن و درک مطالب موجود در راهنمای كاربرد، نصب 
و سرویس دستگاه مورد نظر را به خوبی فرا بگیرید تا بتوانید اطالعات مورد نیاز را 
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به هنرجویان انتقال و سؤاالت احتمالی آنان را به درستی پاسخ دهید. 
 انتخاب نوع دستگاه اداری یا صنعتی برای آموزش دلخواه بوده و حتی می تواند 
توسط هنرجویان پیشنهاد و توسط هنرآموز تأیید شود. بنابراین، این پودمان طیف 

وسیعی از دستگاه های تلفیقی اداری و صنعتی را دربر می گیرد. 
 دستگاه های انتخابی می تواند از دستگاه های مستعمل باشد كه از طرق مختلف 

می توانید آنها را آزمایش كنید. 
مربوط  فیلم های  می توانید  خارجی  و  داخلی  مختلف  سایت های  به  مراجعه  با   
به تعمیر دستگاه انتخابی خود را بیابید، بارگیری كنید و به سایرین ارائه دهید. 

همچنین می توانید فیلم ها را با سایر هنرآموزان به اشتراک بگذارید.
بازكردن  به  شروع  از  قبل  كه  شود  داده  تذكر  هنرجویان  به  كه  دارد   ضرورت 
نمایند.  حاصل  اطمینان  آن  عملکرد  صحت  از  و  كنند  آزمایش  را  آن  دستگاه، 
همچنین پس از بازكردن سرویس و بستن آن، دستگاه را دوباره آزمایش كنند و 

آن را سالم تحویل دهند.
 هنرجویان باید نکات مرتبط با سرویس و تعمیر دستگاه را به طور دقیق رعایت 
كنند، مثاًل برای تمیزكردن دستگاه حتماً از روش و موادی كه در دفترچه راهنما 

ذكر شده است، استفاده كنند.
 استفاده از ابزار استاندارد، رعایت نکات ایمنی و ارگونومی، توجه به جمع آوری 
زباله  های الکترونیکی، اجرای كار تیمی  و فعال بودن در گروه كاری، رعایت نظم، 
ترتیب و وقت شناسی، از مواردی است كه در فرایند اجرای این پودمان باید مورد 

توجه قرار گیرد و همواره بر آن تأكید و تکرار شود. 
 هنگام اتصال دستگاه ها به برق، كل آزمایش نکات ایمنی را به هنرجویان تذكر 

دهید و از آنان بخواهید نهایت دقت را به كار گیرند.
 هنگام راه اندازی مدارها حتماً خودتان حضور داشته باشید تا احتمال بروز هرگونه 

حادثه جانی یا مالی از بین برود. 
 فیوز حافظ جان نصب شده در تابلو برق كارگاه را مورد آزمایش قرار دهید تا از 

صحت عملکرد آن اطمینان حاصل كنید. 
 اجرای فعالیت های مربوط به این پودمان صددرصد گروهی است و ضرورت دارد 

هنرجویان در ارتباط با این موضوع توجه نمایند.
 در فرایند بازكردن دستگاه الزم است دقت و جسارت هنرجویان تقویت شود. 
دقت از این لحاظ كه بی پروا و بدون مطالعه راهنمای سرویس اقدام به بازكردن 
و سرویس دستگاه نکنند و در صورت نیاز و به طور مستمر از متخصصین كمک 
بگیرند. جسارت نیز از این جنبه مطرح است كه پس از مطالعه و كسب تجربه الزم، 
از بازكردن دستگاه هراس نداشته باشند تا بتوانند دستگاه را به طور دقیق باز كنند. 
 از آنجایی كه در یک كالس درس ممکن است دستگاه های متنوعی وجود داشته 
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باشد، با استفاده از هنرجویان به عنوان سرگروه، هر سه یا چهار گروه را به یک نفر 
بسپارید و از آنان بخواهید تا مدیریت نمایند و از این طریق ضمن ساده تر شدن كار 

خود، مدیریت را به آنان آموزش دهید.
 از هنرجویان بخواهید از فرایند  بازكردن دستگاه ها فیلم تولید كنند و به عنوان 
یک پروژه تکمیلی آن را ارائه دهند. هر چند این فیلم ها ممکن است حرفه ای و 
خیلی مطلوب نباشد، اما قابل استفاده است ضمن اینکه خالقیت و استعدادهای 
هنرجویان را در زمینه های مختلف شکوفا می كند و ممکن است در این راستا برای 

آنان دریچه های تازه ای به دنیای آزمایش هنر و صنعت گشوده شود.  
 پس از اتمام این پودمان، هنرجو باید موارد زیر را فراگرفته باشد:

 توانایی خواندن، ترجمه و استفاده از راهنمای كاربرد حداقل 4 دستگاه را داشته باشد.
 حداقل دو یا سه نمونه دستگاه را بتواند باز كند، آن را سرویس نماید و پس از 

بستن تحویل دهد.
 هنرجویان باید عیوب ساده برخی از دستگاه ها را با استفاده از دفترچه راهنمای 

آن بتواند برطرف كنند. 
 در كارگروهی به عنوان عضو مؤثر و فعال تیم عمل كند.

 توانایی تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مرتبط با كارهای فنی را داشته باشد.
)نیمه  تلفیقی  هوشمند  سامانه های  تعمیم  راه اندازی  پنجم:  پودمان  تدریس 

تجویزی( الگوی انتخابی: تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری رایانه قابل حمل
توجه: انتخاب الگو می تواند با نظر هنرآموز و امکانات موجود تغییر كند

واحد یادگیري5: شایستگی تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری رایانه قابل حمل
 این پودمان، یکی از پودمان های بسیار مهم كتاب » نصب و سرویس دستگاه های 
الکترونیکی اداری و صنعتی« است.كسب شایستگی تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری 
رایانه قابل حمل سبب ایجاد مهارت در نصب ویندوز، بازكردن و بستن رایانه قابل 
حمل و تبلت می شود. هركدام از این شایستگی های فنی به تنهایی پتانسیل ایجاد 
قابل  رایانه  دارد.  و حتی جهان  كنار كشورمان  و  را در هر گوشه  یک شغل مجزا 
حمل یا كامپیوتر قابل حمل یک وسیله پر كاربرد و عمومی شده است. رایانه های 
قابل حمل  تبلت های متداول تجاری كه در ایران وجود دارد، در تمامی  دنیا نیز 
جزء محصوالت شركت های كارخانه سازنده با عالئم تجاری)BRAND( محبوب 
به شمار می آیند. بنابراین فراگیران با فراگرفتن این پودمان، قابلیت این را خواهد 
خود  برای  مستقل  شغلی  ایران،  بزرگ  و  كوچک  تمامی  شهرهای  در  كه  داشت 

ایجاد نمایند.
 زمان الزم برای تدریس

جدول ارائه شده، زمان پیشنهادی است و هنرآموز عزیز با توجه به میزان ساعتی كه 
برای تدریس پودمان های قبلی كتاب اختصاص داده اند و همچنین سرعت فراگیری 
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هنرجویان و میزان ساعتی كه برای فعالیت ها )چه در كارگاه و چه درساعات غیر 
درسی در منزل یا تعمیرگاه های بیرون به عنوان كارآموز( صرف می كنند، می توانند 

تغییراتی در این ساعات انجام دهند.
جدول 3

فعالیت عملیزمان تدریس نظریاهداف توانمندسازیردیف

600 )دقیقه(آشنایی با انواع رایانه های قابل حمل  و برندها1

60180معرفی عملکرد رایانه قابل حمل2

معرفی مواد، ابزار و تجهیزات تعمیراتی رایانه 3
60120قابل حمل

باز كردن مراحل اول آزمایش رایانه قابل 4
60180حمل

60240باز كردن مراحل نهایی رایانه قابل حمل5

تشریح عملکرد قطعات مختلف رایانه قابل 6
60180حمل

120180بستن رایانه قابل حمل7

60120تحویل گرفتن از مشتری8

)Laptop( و رایانه قابل حمل )PC( تفاوت رایانه های شخصی 
 )Disc Operating System( كه مخفف DOS با سیستم عاملی به نام PC اولین 
به معنی سیستم عامل دیسک شروع به كار كردند، این سیستم عامل فقط یک خط 
دریافت دستور داشت كه كاربر دستورهای خود را در آن تایپ می كرد و سیستم عامل 

آن را اجرا می نمود.
مخفف كه   GUI یک  با  كار  شروع  همان  از   MacـApple رایانه های  

)Graphical User Interface( به معنی واسط گرافیکی كاربر است، عرضه شدند 
یا موشواره در آن وجود داشت. رایانه های   Mouse با  انتخاب گزینه ها و كار  كه 
آن سازگار  با  و  است  متفاوت   PC با  آن  نیست، چون طراحی   PC Apple یک 
و  دارید  احتیاج  خاص  نرم افزارهای  به   MacـApple با  كار  برای  حتی  نیست، 

سخت افزارهای آن هم با PC متفاوت است.
 Laptop نوع كوچک تری از PC است كه صفحه نمایش، صفحه كلید و موس آن 
در یک واحد مجتمع جمع شده است. رایانه های قابل حمل با استفاده از یک باتری 
داخلی كه وظیفه برق رسانی را دارد، كار می كنند كه این امر رایانه قابل حمل را 
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به یک انتخاب خوب برای استفاده در مکان هایی كه منبع برق وجود ندارد، مبدل 
ساخته است.

 نام Laptop از آنجایی گرفته شده است كه  این دستگاه آنقدر كوچک است كه 
روی Lap )ران( كاربر جا می گیرد. واژه top نیز به معنای رو یا باال می باشد و بدین 
ترتیب واژه Laptop به معنی روی ران یا روی زانو است. توصیه می شود دستگاه 

را روی پای خود قرار ندهید. 
 در طول سال ها رایانه های قابل حمل  تغییرات زیادی كرده اند و تنوع زیادی در 

میان انواع رایانه قابل حمل دیده می شود.
 از لحاظ سخت افزار و نرم افزار و بسیاری از قابلیت های دیگر، رایانه های قابل حمل 
زیادی وجود دارند، اما برای داشتن یک رایانه قابل حمل خوب باید مشخصه ها و 

ویژگی های خاصی را با توجه به نیاز فردی در نظر گرفت.
 در گذشته رایانه های قابل حمل تنها در قابلیت ها با هم متفاوت بودند ولی در 
قابل  عملکرد رایانه های  زمان  آن  در  داشتند.  هم  كمی  با  تفاوت های  نیز  ظاهر 

حمل از اهمیت بیشتری برخوردار بود. 
 امروزه ظاهر رایانه های قابل حمل نیز بسیار پیشرفت كرده است و این روند تا 
جایی پیش رفته است كه به یک مشخصه مهم برای انتخاب، تبدیل شده است. 
توجه می كنند كه  نکته  به این  قابل حمل  رایانه  زمان خرید  در  افراد  از  بسیاری 
صفحه نمایش و كی بورد از هم جدا شوند، یا رایانه قابل حمل دارای صفحه نمایش 

هیبریدی باشد كه به راحتی قابل تبدیل به یک تبلت شود
 ویژگی های انتخاب رایانه قابل حمل:

اصلي ترین مؤلفه در انتخاب رایانه قابل حمل از سوي هر فرد با توجه به نیاز وی 
باید تعیین شود، اساساً نیازسنجي مبتنی بر آن است كه كاربر، رایانه را براي چه 
به خرید دستگاهي  اقدام  باید  كار  نوع  به  توجه  با  بنابراین  كاری مي خواهد.  نوع 

متناسب با نیاز خود كند.
 جابه جایی رایانه قابل حمل:

 اگر  نیاز به جابه جایی با رایانه قابل حمل است، از خرید یک رایانه قابل حمل 
بزرگ صرف نظركنید. یک رایانه قابل حمل 13 یا نهایتاً 14 اینچی مناسب است. 
همچنین  و  كوچک تر  نمایش  صفحه  خاطر  به  حمل  قابل  رایانه های  این  چون 

سخت افزار )به خصوص CPU پایین تر( دوام باتری بیشتری دارند. 
 در غیر این صورت رایانه قابل حمل 15 اینچ گزینه بهتری هست. رایانه های قابل 
حمل 15 اینچی صفحه بزرگ تری دارند و برای  یک سیستم عامل كامل و چند 
وظیفه )multitasking( با پنجره های كنار هم خیلی مناسب است. عالوه بر این 
سخت افزار قوی تری نسبت به 13 اینچی  دارند. البته مصرف باتری آنها در مقایسه 

با رایانه های قابل حمل 13 و 14 اینچ بیشتر است.
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 کیفیت صفحه نمایش 
برنامه نویس ها  مهمی  است.  موضوع  نمایش  صفحه  برنامه نویس  یک  برای   
حمل  قابل  رایانه  بنابراین  می كنند  نگاه  حمل  قابل  رایانه  به  طوالنی  ساعت های 
با دقت با وضوح باال نیاز دارد. مانیتور رایانه قابل حمل باResolution های پایین 

فضای كافی برای وجود 2 یا چند پنجره ندارند.
یک  برای   )Touch )تاچ  لمسی  نمایش  صفحه  با  حمل  قابل  رایانه  انتخاب   
نمایش  صفحه  برای  گزاف  هزینه  پرداخت  جای  به  نیست.  به صرفه  برنامه نویس 

لمسی، می توان سخت افزار بهتری برای رایانه قابل حمل انتخاب كرد.

عالوه بر این، صفحه نمایشی لمسی میزان مصرف باتری باالتری دارد.
 RAM: انتخاب RAM با ظرفیت 16 گیگا به باالتر مناسب است.

 پردازشگر یا CPU: انتخاب پردازشگر با فركانس 2/5 گیگا هرتز به باال و با 
حافظه CASH باالتر از 4 مگا هرتز با توجه به نیاز خوب است.

 حافظه )هارد SSD(: حافظه های SSD قابلیت اجرایی بهتری دارند. عملکرد 
با  فایل های  برای  دارند.  كامپایلرها  و  برنامه ها  عامل،  بوت سیستم  برای  مناسبی 

حجم باال از حافظه های خارجی external استفاده می شود.
 صفحه کلید KEYBOARD: برنامه نویس بیشترین استفاده را از صفحه كلید 
می كند. KEYBOARD با دكمه های فشرده )Compact( بهترین گزینه است. 
بهتر است صفحه كلید رایانه قابل حمل چراغ زیردكمه ای داشته باشد تا بتوان در 

شب و محیط های تاریک از آن استفاده كرد. 
رایانه قابل  نیاز به جا به جایی  اگر  باتری به شرایط كاری بستگی دارد.  باتری:   
حمل نباشد، عمر باتری زیاد، گزینه مهمی به شمار نمی آید. هم چنین نباید به عمر 

ذكر شده برای باتری به توسط كارخانه  سازنده اطمینان كرد. 
 کارت گرافیک: كارت گرافیک در رایانه قابل حمل ها 2 نوع هستند. نوع اول 
 GPU و CPU هر دو كه از Integrated هستند و نوع دوم سری Dedicated
گزینه  برنامه نویس ها  برای   Integrated گرافیک های  كارت  می كنند.  استفاده 
هم  اضافه تری  هزینه  ترتیب  به  این  هستند.  Dedicatedها  از  بهتری  و  مناسب 

برای رایانه قابل حمل پرداخت نمی شود.
 سیستم عامل: این ویژگی برای یک برنامه نویس بسیار مهم است زیرا مشخص 
می كند كه تبلت در چه بستر و ساختاری )PLATFORM( كار می كند و در آن از 
چه نوع زبان برنامه نویسی استفاده می شود. بنابراین نوع سیستم عامل در انتخاب 

مؤثر است.
 بستر )زیرساختـ  Platform(: پلت فرم در واقع بستر یا زیرساختی است كه 
برنامه های نرم افزاری نوشته شده برای یک وسیله در آن قابل اجرا و استفاده است. 
این بستر هم شامل ملزومات سخت افزاری )مانند نوع سیستم و CPU ( و هم شامل 
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ملزومات نرم افزاری )مانند سیستم عامل( است، به طور مثال برنامه های كاربردی 
و بازی هایی كه همه روزه با آنها سر و كار داریم بدون وجود دستگاه هایی مانند 
كامپیوترهای شخصی )PC(، تلفن های همراه، رایانه های قابل حمل، كنسول های 

بازی و موارد مشابه آن عماًل قابل استفاده نیستند.
 سخت افزار: از طرفی هر برنامه ای در یک سیستم عامل خاص )یا حتی تحت 
نسخه خاص( قابل اجرا است )نرم افزار( كه در مجموع به آنها بستر یا زیرساخت 
)Platform( می گوییم. از انواع بسترهای ویندوز می توان Linux و Android را 

نام برد.
ورودی   2 از  كمتر  حمل كه  قابل  رایانه های  امروزه  جانبی:    لوازم  با  ارتباط   
متداول  دیگر  باشند  نداشته   HDMI ورودی  و  بلوتوث  یا  باشند،  داشته   USB
نیستند، زیرا نیاز داریم مشابه PC، به طور همزمان چندین دستگاه مختلف مانند 
به  را  تلفن همراه  اكسترنال و گوشی  پلیر،  هارد   mp3 چاپگر، دوربین دیجیتال، 
رایانه قابل حمل وصل كنیم. به طور كلی برای اجرای كارهای جاری حداقل به 5 

ورودی USB نیاز داریم.  
رایانه  روش های آزمایش عملکرد و سالم بودن سخت افزار کامپیوتر و   

قابل حمل
How to Test Your PC for Failing Hardware

قابل  رایانه  فن  بودن  سخت افزاری سالم  نرم افزاری،  آزمایش های  انواع   
رم  سرعت  آزمایش  و نرم افزار،  كامپیوتر  سخت افزار  حمل، عیب یابی 
كامپیوتر، آزمایش مادربرد و سایر قطعات سخت افزاری در رایانه قابل حمل وجود 
قطعات سخت افزاری كه  معیوب شوند. همچنین  دارند  احتمال  دارد كه همیشه 
مواجه  مشکل  با  غالباً  هستند  متحرک  قطعات  دارای  یا  می كنند،  تولید  گرما 
می شوند.  هارددیسک، CPU یا پردازنده های گرافیکی از این گروه قطعات هستند. 
متداول ترین قطعه معیوب، RAM رایانه قابل حمل است، زیرا به طور مداوم در 

حال نوشتن است.
 آزمایش سالم بودن و عیب یابی سخت افزار کامپیوتر و رایانه قابل حمل

 ویندوز 7 و 8 دارای ابزارهای داخلی فوق العاده ای است كه برای آزمایش سالم 
بودن و عیب یابی سخت افزار كامپیوتر و رایانه قابل حمل می توان به كار برد. یکی 
از این ابزارها كه برای عیب یابی سخت افزار كامپیوتر و رایانه قابل حمل استفاده 

می شود Resource and Performance Monitor است.
 RUN صفحه كلید خود را فشار دهید. یک پنجره جدید به نام R كلید ویندوز و 
برای شما باز می شود، عبارت perfmon /report را در آن تایپ كنید و اینتر یا 

OK را فشار دهید، شکل 35.
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شکل 35

 حاال پنجره جدیدی باز می شود و شروع به جمع آوری اطالعات خواهد كرد این 
روند یک یا دو دقیقه طول می كشد، شکل 36.

شکل 36

 سپس یک گزارش با اطالعات زیاد دریافت خواهید كرد كه با نگاه كردن به  
این گزارش  می توانید دریابید كه چه كاری می توانید انجام دهید. نتایج حاصل از 
بازبینی  و   )Warnings( اخطار  شامل   ،)Diagnostic Results( عیب  تشخیص 
منابع )Resource Overview( است كه شما باید به آنها توجه كنید. در قسمت 
كه  اخطارها  این  را مشاهده می كنید.  اخطارها  برخی  Warning شکل 37 شما 
اطالعات بیشتری را در مورد وضعیت و چگونگی رفع مشکل به شما نمایش می دهد.

 با رفتن به قسمت Resource Overview شما نمادهای )Icons( قرمز، زرد 
نمایش می دهند.  را  نمادها وضعیت قطعات  این  را مشاهده خواهید كرد.  و سبز 
همچنین یک مرور سریع از صحت قطعات اصلی كامپیوتر و رایانه قابل حمل خود 
زیادی شده  استفاده  از حافظه  را خواهید دید. مثاًل شکل 38 نشان می دهد كه 
است، زیرا با آیکن قرمز عالمت گذاری شده است. برای رفع عیب باید RAM اضافه 
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كنید یا برنامه هایی كه به آن نیاز ندارید را حذف كنید.

شکل 37

 آزمایش RAM کامپیوتر و رایانه قابل حمل
 یکی دیگر از قابلیت های ویندوز این است كه شما می توانید RAM یا حافظه 
قابل  رایانه   RAM كاركردن  و چگونگی  آزمایش كنید  را  قابل حمل خود  رایانه 
نیازی  استفاده می كنیم،  از آن   RAM آزمایش  برای  ابزاری كه  ببینید.  را  حمل 
برای  است.   Windows Memory Diagnostic ابزار  این  ندارد.  به نصب كردن 

دسترسی به این ابزار مسیر زیر را طی كنید، شکل 39.
 Start > Administrative Tools > Windows Memory Diagnostic

شکل 38

شکل 39
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 Restart وقتی كه روی این ابزار كلیک كردید با انتخاب گزینه اول، سیستم شما 
می شود و حافظه رایانه قابل حمل را آزمایش می كند. با انتخاب گزینه دوم، حافظه با 
Restart بعدی سیستم آزمایش می شود. اگر برای آزمایش RAM خود عجله دارید 

گزینه Restart now پنجره شکل 40 را انتخاب كنید.

شکل 40

 وقتی كامپیوتر Restart شد، یک صفحه متنی را مشاهده خواهید كرد كه به شما 
 Standard Test درحال اجرا است. به صورت پیش فرض RAM می گوید آزمایش

اجرا می شود كه برای كار ما مناسب است. 
 Windows Memory Diagnostic ،در هنگام آزمایش اگر خطایی وجود داشته باشد 
تالش خواهد كرد كه مشخص كند كدام ماژول حافظه باعث این مشکل شده است 

و اگر زمان تعویض RAM فرا رسیده باشد به شما اعالم می كند.
 Event Viewer پیام های خطا در الگ سیستم ثبت می شوند و شما می توانید از طریق 

كه یکی از بخش های نرم افزاری ویندوز است، به آنها دسترسی پیدا كنید.
 معرفی نرم افزار های عیب یاب

ابزارهای ویندوز، توانایی رفع عیب سخت افزاری رایانه قابل حمل  در صورتی كه 
شما را نداشته باشد، می توانید از نرم افزارهای عیب یابی سخت افزار استفاده كنید.

از  PC Wizard یکی  برنامه   :PC Wizard سخت افزار  عیب یابی  نرم افزار   
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نرم افزارهای فوق العاده خوب برای عیب یابی سخت افزار است كه می توانید آن را 
نصب كنید، شکل 41.

این نرم افزار تقریباً تمام سخت افزار و پیکربندی سامانه را به شما نمایش می دهد. 
آزمایش  برای  را   )Benchmarks( معیارها  تا  می كند  كمک  شما  به  همچنین 
عملکرد  چگونگی  از  می توانید  شما  ترتیب  به این  كنید.  تنظیم  خود  سخت افزار 
سخت افزار خود یک تاریخچه داشته باشید و هر قطعه سخت افزاری كه عملکرد 

تنزلی داشته است را شناسایی كنید.

شکل 41

 بهترین نرم افزار آزمایش سخت افزار Piriform Speccy است. همان طور كه در شکل 
Piriform Speccy می توانید  Summary برنامه  در صفحه  می كنید  مشاهده   42
خالصه ای از عملکرد و وضعیت سخت افزاری كامپیوتر و رایانه قابل حمل خود را 

مشاهده كنید.
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شکل 42

برنامه های  از  دیگر  SiSoftware یکی  برنامه   :SiSoftware نرم افزارآزمایش   
آزمایش عملکرد سخت افزار كامپیوتر و رایانه قابل حمل است كه شما می توانید از آن 
 CPU, GPUاستفاده كنید. این برنامه تمام مشکالت سخت افزاری سامانه شما شامل

كارت گرافیک، RAM و Hard را مشخص می كند، شکل 43.

شکل 43


