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 مقدمه

بیدریغ مدیریت مرکز خدمات  یدر ابتدای این نوشتار بر خود واجب می دانم که از زحمات و راهنمایی ها

استاد زواره مراتب تشکر و قدردانی را بعمل بیاورم.  جناب آقای بخصوص رایانه ای تژان سیستم وهمچنین

اتمام رسیدن تحصیالت دانشگاهی می بایستی که بستری به منظور آشنایی همان گونه که می دانیم بعد از به 

دانشجویان با بازار کار در زمینه ی رشته ی تخصصیشان فراهم آورده شود تا اینکه فرآیند تزریق نیروی 

کار متخصص و جوان به بازار کار به بهترین وجه ممکن عملی شود ، بنابر این طی کردن چنین دوره ای 

اینجانب برای گذراندن دوره ی  . مختلف دانشگاهها می تواند بسیار مفید باشد رغ التحصیالنبرای فا

من در طی ساعاتی که در مرکز   .کارآموزی خود شرکت خدمات رایانه ای تژان سیستم را انتخاب نمودم 

مواجه  ایانهخدمات رایانه ای تژان سیستم به فعالیت پرداختم با موارد تخصصی گوناگونی در زمینه ی ر

شدم .از عمده موارد آموزشی که بنده در حین انجام فعالیت در مرکز فوق با آن مواجه شدم می توان به 

 موارد زیر اشاره کرد:

واع سیستمهای رایانه ای ، نصب ان ارتقاع ، های رایانه ایسیستم یابی عیباسمبل کامل سیستم رایانه ای ،  

نصب ویندوز ، تعمیر قطعات مختلف سخت افزاری سیستم های رایانه ای و  نرم افزار های کاربردی ،

در منازل ، برخی مغازه ها و شرکتها   ADSLهمچنین چاپگرها و مودمها ، همچنین راه اندازی سرویس 

، آشنایی نسبتا خوب با انواع مختلف محصوالت  ADSLبه همراه آموزش نحوی کانفیگ کردن مومهای 

ر که د د در بازار ، کسب تجربه در زمینه ی بازاریابی در موارد مرتبط با کار و ....سخت افزاری موجو

 ود . ته شپرداخر به بیان مطالب مفیدی الذکفوق  این نوشتار سعی شده است تا در حد توان در مورد موارد

نکته نیز می تواند بسیار مهم باشد که در این نوشتار تا حد ممکن سعی شده است تا از  نالبته اشاره به ای

موارد بسیار ساده و بدیهی که نیاز به آموزش نداشته و همچنین بیان موارد تکراری که قبال به آن بیان 

که این نوشتار  با این امید اشاره شده تا جای ممکن خودداری شود تا به این گزارش صدمه ای وارد نشود .

 مورد رضایت قرارگیرد .
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 فصل اول                                                         

 

 آشنایی با مکان کار آموزی 

محلی را که اینجانب برای گذراندن دوره ی کارآموزی انتخاب نمودم مرکز خدمات رایانه ای تژان 

اساژ بزرگمهر بود. این مرکز خدماتی در زمینه های مختلف  پ-میدان سبزه میدان-سیستم واقع در رشت

انجام  رایانه ای ، های انواع تعمیرات سخت افزاری ، فروش قطعات مختلف سیستم از رایانه ای اعم

گرها ، اسمبل کردن کامل رایانه و همچنین اقدامات الزم جهت آماده به کار پتعمیرات تخصصی چا

کاربر و نصب انواع نرم افزارهای کاربردی بر روی آن ، عیب یابی از نمودن سیستم رایانه ای برای 

در اماکن مختلف را به  ADSLسیستمهای رایانه ی آورده شده به مرکز و نصب و راه اندازی سرویس 

همچنین این مرکز سابقه ی انجام فعالیتهای مربوط به نصب و راه اندازی شبکه در  انجام می رساند.

 ی واقع در شهر رشت را نیز دارا می باشد.برخی از گیم نتها

س بنا بر این می توان فعالیتهای مختلف این مرکز را در قالب فعالیتهای درونی و بیرونی دسته بندی پ

نمود ، فعالیتهای درونی شرکت اعم از کلیه ی سرویس هایی که در درون این مرکز به مشتریان ارائه 

فروش قطعات ، عیب یابی و غیره و فعالیتهای بیرونی مانند  می شود مانند کلیه خدمات تعمیراتی و

رسرعت می باشد. با توجه به مواردی پخدمات مختلف مربوط به نصب وراه اندازی شبکه و اینترنت 

که در سطور باال به آن اشاره شده است تخصص های مورد نیاز در این مرکز شامل موارد زیر می 

 باشد :

 گرپافزاری رایانه و چامتخصص تعمیرات سخت  -

تکنسین نرم افزار ، آشنا به تمامی نرم افزارهای کاربردی و اولیه ی رایانه ها و همچنین توانا در  -

 یوتری بر اساس خواسته ی مشتری.پاسمبل کردن و فراهم نمودن یک سیستم کام

ارهایی که در معرض نرم افزکه این فرد نیز باید کامال به تمامی قطعات و همچنین مسئول فروش ،  -

نت رزپفروش قرار گرفته شده است اشراف داشته و بتواند به خوبی آنها را اصطالحا برای مشتری 

 نماید .

ردازد وباید پتکنسین شبکه ، که این فرد در غالب فعالیتهای بیرونی مربوط به مرکز به فعالیت می  -

 ه باشد .اشراف کاملی نسبت به مفاهیم مختلف شبکه و اینترنت داشت

مدیر مرکز ، همانطور که مشخص است این فرد مسئول هماهنگی بر کلیه فعالیتهای درونی و بیرونی  -

  مرکز می باشد .
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 نمودار ساختار سازمانی مرکز 

 

طبقه بندی های صورت گرفته که در بخش قبل به آن  نمودار ساختار سازمانی شرکت را با توجه به

لیتهای ) فعا ردازندپاشاره شد و تقسیم بندی شرح وظایف افرادی که در مرکز تژان به انجام وظیفه می 

تژان در  محوریت مدیریت مجموعه با در نظر گرفتن و فعالیتهای درونی مرکز ( –بیرونی مرکز 

اقع در و می توان به صورت زیر در نظر گرفت . نی شرکت کلیه تصمیم گیری ها ی بیرونی و درو

مدیر چنین مجموعه ای باید در تمامی زمینه هایی که این مجموعه در آن فعالیت می کند دارای دانش 

 باشد .

 

 فعالیتهای بیرونی مرکز                                    فعالیتهای درونی مرکز

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متخصص تعمیرات 

 سخت افزاری

 تکنسینن نرم افزار

 مسئول فروش

مدیریت مرکز تژان 

 سیستم

 تکنسین شبکه
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 فصل دوم                                                               

 

 

 گزارشاتی از آموزشها و فعالیتهای انجام شده در دوره ی   

 کارآموزی                                
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 الف ( عیب یابی رایانه   

 

 رفع عیب از سخت افزار رایانه 

سیستم را فشار می دهیم ، رایانه روشن نشود باید در ابتدا بررسی  POWERاگر در زمانی که دکمه ی 

کنیم که اشتباهات کاربر در این مسئله دخیل نباشد اشتباهاتی مانند عدم اتصال به برق در زمان روشن 

شت کیس و...زمانی که از موارد ذکر شده پکردن سیستم، شل بودن اتصاالت ، خاموش بودن کلید 

اطمینان حاصل می  ل صحیح منبع تغذیه به مادربرداتصا ر مرحله ی بعد ازاطمینان حاصل شد د

نماییم. اگر با انجام این اعمال به نتیجه نرسیدیم در گام بعد هر چیزی را که به مادربرد متصل است به 

را جدا می کنیم .  CPUو  RAMاور ، کارت گرافیک ، حافظه ی پغیر از کابل برق ، سیم دکمه ی 

اگر باز هم سیستم باال نمی آید یک یا دو قطعه از سیستم حتما معیوب می باشد .در این مورد به احتمال 

زیاد مادربرد یا منبع تغذیه ی کیس دچار اشکال می باشد . حال اگر سیستم روشن می شود ولی بوق 

 در صورتی یم و دوباره امتحان می کنیم.نمی زند یا باال نمی آید ابتدا همه ی اتصاالت را چک می کن

ور ، اپکه این عمل موثر نبود، بهترین کار این است که مانند باال همه چیز را به غیر از سیم دکمه ی 

را از مادربرد جدا کرده و دوباره امتحان کنیم . اگر رایانه  CPU  و RAMکارت گرافیک ، حافظه ی 

یوتر را پس کامپو هر بار یک قطعه را متصل کرده و س شروع به کار کرد آن را خاموش می کنیم

ی اگر رایانه اصال روشن نشد احتماال یک یا چند قطعه یدا کنیم ولپروشن می نماییم تا زمانی مشکل را 

یوتر روشن می شود و متناوبا پ، مادربرد و منبع تغذیه . اگر کام CPU  ،RAMی معیوب وجود دارد، 

باید دید که آیا حافظه ی رم به درستی نصب شده است . اگر الزم باشد باید  بوق می زند ، باال می آید

آن را بیرون آورده و دوباره جا بزنید. سیستم روشن می شود و یکسری بوق های سریع می زند ، باال 

نشسته است یا خیر. اگر مقدار  AGPنمی آید باید دید که آیا کارت گرافیک به درستی روی اسالت 

باشد سیستم باال نمی آید . چند مشکل دیگر هم وجود  AGPرت گرافیک خارج از اسالت کمی از کا

اما دو مورد ذکر شده معمول ترین موارد هستند .  دارد که به وسیله ی این بوق ها شناسایی می شود

ممکن است سیستم باال بیاید ولی مشکالتی را مشاهده کنیم که در اینجا به ذکر دو مشکل عمده می 

علت آن می تواند -یوتر در هنگام نصب سیستم عامل بارها از حرکت باز می ایستدپ. کام ردازیمپ

های قدیمی تر شرکت اینتل . چک می CPUیا  AMDهای شرکت CPUباشد بخصوص  CPUگرمای 

ی یو به خوبی عمل می کند و چک می کنیم که آیا هیت سینک قطعه ی آلومینیومی پکنیم که آیا فن سی 

ی پی یو نصب شده و معموال سیاه رنگ است به خوبی نصب شده است و با سطح سی پسی  که روی

ی پیو کامال موازی است. مطمئن می شویم از هیت سینکی استفاده می کنیم که ساخت سازنده ی سی 

یو ی ما است . هیت سینک اگر درست نصب شود بیش از آنچه نیاز است عمل خنک کردن انجام می 

کالت زیادی در سیستم عامل همراه با صفحات آبی که ظاهر می شود داشته باشیم دهد . اگر مش

و  1111د می آیند بخصوص در ویندوز به وجو SET UPی کردن فایلهای پخطاهایی که در هنگام ک

xp  به احتمال زیاد نشانه ی وجود مشکل در حافظه ی ،RAM  می باشد . این امکان هم وجود دارد 
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دیده  Page Fault  دیسک باشد اگر خطاها همراه با صفحات آبی است که در آنها که مشکل از هارد

می باشد .حال آیا حد اقل چیزهای که برای بوت شدن رایانه  RAMمی شود یقینا مشکل از حافظه ی 

مقدار  -1روسسور پ-1مادربرد -0؟ حد اقل اجزا برای بوت شدن عبارتند از :  الزم است وجود دارند

، یک کارت گرافیک و درایو برای بوت شدن اگر یکی از این اجزا موجود  RAMکافی حافظه ی 

آیا همه ی این اجزا به درستی متصل شده اند ؟ در موقع بروز اشکال نباشد سیستم کار نخواهد کرد. 

 دار برسیم.ابتدا باید سعی کنیم قطعات را یک به یک جایگزین کنیم تا به قطعه ی مشکل 

 عیب یابی اجزای دیگر رایانه 

رد نواده ی مادرببرای این کار می توانیم در اینترنت جستجو کنیم و ببینیم که آیا مادربردهای از خا

مورد نظر مشکل خاصی ندارد ؟ وب سایت کارخانه ی سازنده را چک می نماییم و می بینیم که آیا 

هیچ تغییرات و بروزرسانی برای مادر برد مورد نظر در نظر گرفته شده است ویا خیر ؟ برای 

طمئن می دیم ابتدا میدا نشدن صفحه کلید دریافت نموپیغام خطایی ناشی از پمشکالت صفحه کلید اگر 

های کنترلر کیبرد را امتحان می نماییم اگر به  پشویم  که صفحه کلید به خوبی متصل شده است چی

 ها ویا کل مادربرد داشته باشیم.پنظر می رسید که آنها صدمه دیده اند ممکن است احتیاج به تعویض چی

 

 مشکل از کار افتادن مانیتور 

 

 گونه هیچ بدون های آنها رایانه مشتریان به مرکز این مورد دیده می شود کهمراجعه های  از برخی در

 وردم این شود، نمی دیده نمایشگر در تصویری هیچ اما آید، می باال هم ویندوز و شود می بوت مشکلی

 اینگونه در هک است گفتنی البته.  باشد سیستم آنها نمایشگر یا گرافیک کارت خرابی عالمت است ممکن

 پین که نیمک چک باید و.  نماییم بررسی را نمایشگر پشت تصویر کابل و برق کابل باید ابتدا در موارد

 نگاهآ ، بود عادی چیز همه ها بررسی این انجام از بعد اگر و باشد نشده شکسته کابلها سر سوکت های

 گرا.  دهیم قرار آزمایش مورد را آن دیگری ی رایانه به نمایشگر کردن متصل به وسیله ی توانیم می

 مچنانه اگر و.  کنیم متصل معیوب ی رایانه  به را دیگری نمایشگر است بهتر ، بود سالم نمایشگر

 است شل اتصاالت یا که رسید خواهیم نتیجه این به حتم طور به ، کنیم  مشاهده را تصویری  نتوانستیم

 و نیمک خاموش را رایانه ابتدا باید مرحله این در ، این بنابرس پ.  است شده خراب گرافیک کارت یا و

صوص مخ اسالت در  درستی بهگرافیک  کارت  آیا که نماییم بررسی و کنیم باز را کیسدرب  سپس

 گرافیک کارت یک باید  است، on-board گرافیک کارت اگر خیر؟ یا است خورده جا شخودبه 

 . نمود تهیه دیگر
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 دیسک هارد مشکالت و یابی عیب ، نگهداری 

 به را مـغناطیسی شـارژهای مـتـحرك، بـازوهای هـدهای هارددرایـو، یـك در دانیم می که همانطور

 هاییفایل شده، شارژ هایبخش این اصل در. دهندمی انتقال چرخش حـال در هایدیسـك هایبخش

 فراغت با دوار فضای یك در  ما فلك و چرخ كه وقتی و كنیممی ایجاد خود كامپیوتر در كه هستند

 دقیقه در دور ۰۰۱۱۱ حدود سرعت با كنند،می ذخیره را ما اطالعات كه هاییدیسك چرخد،می خاطر

 خراب را آن توانندمی درایو درون غبار و گرد ریز ذرات كه دانیم می ما که وقتی حال. چرخندمی

 چندین ااینج در این بر بنا. نداریم زیادی مشكل كامپیوتر حیاتی قطعه این با كه است آور تعجب ، كنند

 : مینماییم توصیه را هارددرایو نگهداشتن سالم برای روش

 كیـس درون كردن تـمیز.  هستند حساس بـسیار كـیس درون حـرارت درجـه به نـسـبت هـارددرایوها

 ازب را كیس پهلوی هایپانل از یكی باید ما كار این برای. داشت خواهد نگاه خـنك را هارددرایو یـقینا

 در پیچ تعدادی هاكیس اغلب در.  كنیم پاك خشك پارچه یك با را خاك و گرد و آوریم بیرون و كرده

 یرونب را كیس پهلویی صفحه راحتی به تا كنیم می باز ا ر هاپیچ این. دارد وجود كیس پشت قسمت

  . آوریم

 را فلزی قطعه یك كنیم، خود كامپیوتر قطعات روی غـبار و گـرد كـردن پاك به شـروع ایـنكه از قبل

 ای هارددرایو كه است آن از ترراحت كار این.  بمانیم امان در ساكن الكتریسیته از تا كنیم می لمس

 آرامی هب ، دادیم انجام را كار این اینكه از پس.  شویم آنها تعویض به ناچار و بسوزد كامپیوتر مادربرد

 یبررس برای وقت بهترین همچنین كنیم می پاك را خود هارددرایو روی غبار و گرد خشك، ایپارچه با

 نیمك حاصل یقین كیس درون هایفن صحیح عملكرد به نسبت باید ما و است موقع همین كیس هایفن

 ار آن و داده انتقال بیرون به را كیس درون گرم هوای جریان تا كنند كار درستی به باید هافن این. 

 ماییمن می متصل برق پریز به را آن و كرده پاك را فن هایكابل كردیم، تمیز را كیس وقتی. كنند خنك

 گوش نف صدای به.  كنیم می روشن ایم،نبسته را كیس جانبی صفحات كه حالی در را كامپیوتر سپس ،

 هـارددرایوهای هـمچنین كندمی كار نرمی و آرامی به كه كنیم حاصل یقین تا كنیم می نگاه آن به و كرده

 استفاده هارددرایوها نوع این از ما اگر. دارند ویژه مراقبت مـقداری به نیـاز( external) بیـرونی

 ندمان هم درایوها این نماییم حاصل یقین كار انجام جهت آن نیاز مورد فضای به نسبت باید كنیم،می

 فاطرا در دیگر وسایل برخی یا هاكتاب كه وقتی ویژه به شوندمی داغ اندازه از بیش داخلی درایوهای

 فتهگر قرار آنها پیرامون در قبیل این از دیگری موارد یا كاغذ یا و شوند چیده بیرونی درایوهای این

 در و باشد داشته جریان آن در خوبی به هوا بایستی شود، سرد بیرونی درایو یك اینكه برای.  باشند

 توان می همچنین. گرفت نخواهد صورت كار این ، باشد محصور درایو اطراف فضای  كه صورتی

 نآ روی بر كه غباری و گرد تا كرد پاك فشرده هوای اسپری از استفاده با را خود بیرونی هارددرایو

 برخی برای سوال این شاید حال.  نمود پاك را شودمی آن حرارت درجه افزایش سبب و است نشسته

 و رس کردن کم ؟ بکاهیم خود کامپیوتر صدای و سر از حدی تا توانیممی چگونه که باشد داشته وجود

 اصلی عهقط دو از ناشی کامپیوتر صدای و سر زیرابیشتر باشد سخت خیلی میتواند کامپیوتر صدای

 که مدتی امتم در و هستند سیستم حیاتی قطعات جزو که میباشد سیستم فن و دیسک هارد یعنی سیستم

 ئیجز کارهای انجام با میتوانند همه اما هستند کردن کار به ناچار نیز آنها میکنیم کار سیستم با ما

 : کرد خواهم اشاره مورد چند به اینجا در بنده که.  کنند تر صدا کم را خود سیستم
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 م سیست یک ممکن است که باشد نشده بسته خوبی به کیس یا باشد نشده سفت کامال پیچ یک اگر

انجام  س ازپس در هنگام بستن کیس پر سرو صدا تبدیل شود . پمعمولی به یک سیستم بسیار 

 تعمیرات باید به این نکته بسیار توجه نمود.

  ایج در را ها کابل تمام و اند شده بسته خود اسالتهای در محکم کارتها تمام که شویم مطمئنباید 

 کنیم . محکم ایمنی

  گیر نوسان ی بسته یک از استفادهمی توانیم با (vibration dampening kit )مانند 

Dynamat`s Xtreme Computer Kit  دهیم  کاهش را مورد نظر سیستم صدای و سر.  

  برای کوچکتری فن ازمی توانیم cpu مک و مرغوبتر فنهای از میتوانیم همچنین کنیم استفاده خود 

 .نماییم  استفاده تر صدا و سر

  یصوت عایقهای از استفاده صدا و سر پر دیسک هارد یک کردن ساکت برای راه بهترینهمچنین 

 خود هارد میتواند کاربر که است پالستیکی جعبه یک Molex`s SilentDrive مثال برای. است

 .دده قرار آن درون را

 

 مشکالت  CMOS 

ما برای بوت اک کنیم بعضی مواقع که پرا  CMOSدر شرایط به خصوص ممکن است الزم باشد که 

را به گونه  BIOSیا بعضی مواقع  شدن سیستم کلمه ی عبور تعیین کرده ایم و آنها را فراموش کرده ایم

ای تنظیم کرده ایم که مشکالتی برای سیستم به وجود آورده و نمی توانیم آن را درست کنیم این راه 

باعث دردسر است زیرا مادربرد  CMOSاک کردن حافظه ی پمفید است . در بعضی مادر بردها 

تنظیم دوباره آن مشکل است و شاید به یاد آوردن کلمه ی عبور راحت تر باشد ولی در مادربرد های 

وجود دارد بعضی  CMOSاک کردن حافظه ی پامروزی معموال این مشکل کمتر است چند راه برای 

تورالعمل استفاده از مادربرد دارند که احتماال در دس CMOS  اک کردنپرهایی برای پاز مادربردها جام

اک پ CMOS ور را یک لحظه برداشته و دوباره سر جایش می گذاریم پبه آن اشاره شده است . جام

می شود . در زمان انجام این کار مطمئن می شویم که سیستم از تغذیه ی برق جدا شده است و بنابراین 

که باطری سیستم را از محل خود خارج  هیچ ولتاژی روی مادربرد نیست . راه طوالنی تر این است

کنیم این عمل باید دو روزی طول بکشد و راه غیر ایمن و سریع تر این است که بعد از برداشتن 

دوباره  سپباطری مثبت و منفی جایگاه باطری را به وسیله ی یک سیم به یک دیگر متصل کنیم . س

برداشتن نباشد باید با نمایندگی های مادربرد  آن را در جای خود قرار دهیم اگر باطری مادربرد قابل

 موردنظر تماس حاصل نماییم.

تنظیمات به هم ریخته  و زمان و تاریخ در سیستم به درستی نمایش داده نمی شودحال در مواقعی که 

باید چه کار کرد ؟ رفع این اشکال ساده است در این دریافت می نماییم  DEAD BATTERYیا خطای 

 اطری  تمام شده است و باید آن را عوض نماییم .مواقع عمر ب
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 نرم افزار های عیب یابی جانبی 

به همراه تعداد زیادی از دستگاه های سخت افزاری ، نرم افزارهای عیب یابی خاصی ارائه می شوند 

که می توان از آنان به منظور تست صحت عملکرد سخت افزار مورد نظر استفاده نمود . به عنوان 

 ROM BIOSدارای یک برنامه ی عیب یابی می باشند که درون حافظه ی  SCSIتورهای پآدانمونه 

در زمان راه اندازی سیستم ، امکان دستیابی و استفاده از  CTRL + Aکارت تعبیه و با فشردن کلیدهای 

ه آن وجود خواهد داشت . کارت های صدا و شبکه نیز معموال به همراه یک برنامه ی عیب یابی ارائ

ی هر کارت  می گردند که می توان از آنان در جهت تشخیص صحت عملکرد وظایف محول شده

 استفاده به عمل آورد .

البته در اینجا بد نیست که به این مسئله نیز اشاره شود که به همراه سیستمهای عامل ) نظیر ویندوز ( 

آنان به منظور شناسایی و مونیتورینگ ، نرم افزارهای عیب یابی متعددی ارائه شده است که می توان از 

 کارایی و عملکرد هر یک از عناصر سخت افزاری موجود در رایانه استفاده نمود .

ی  یوترهای شخصی اقدام به ارائهپهمچنین تعدادی از تولید کنندگان نرم افزار به منظور عیب یابی کام

تانسیل پز نرم افزار های فوق دارای نرم افزارهای عیب یابی همه منظوره ای نموده اند . هر یک ا

 های مختص به خود بوده که می توان با توجه به خواسته ی خود از آنان استفاده نمود .

 

 رفع مشکالت مربوط به سیستم عاملب (     

     

 ممکن برای بهبود ویندوز آسیب دیده هایبهترین روش 

نی و یا گذشت زمان زیاد از نصب سیستم گاهی مواقع ویروسی شدن سیستم رایانه ای یا ریست ناگها

عامل ویندوز بر روی رایانه ی مورد نظر و یا بدسکتور هارد باعث از بین رفتن اطالعات حیاتی 

ویندوز می شود . وگاهی هم ویندوز بوت نمی شود .در این موارد حتما سیستم مورد بحث یک سیستم 

شتری در این گونه موارد نمی خواهد که ما مهم برای مرکز ویا اداره ای خاص می باشد و قطعا م

، وجود نرم افزارهای با ارزش اداری مثل انواع نرم افزارهای حسابداری و ویندوز را تعویض کنیم 

نرم افزارهای صنعتی که دارای قفل سخت افزاری و یا تنظیمات مختص به خود می باشند ، ما را به 

نیم .که من در این مبحث سعی می کنم که تمامی راه های این فکر می برد که چگونه سیستم را تعمیر ک

هستند که تمامی  DLLسوند پممکن برای این منظور را بیان کنم . باید توجه داشته باشیم که فایلهایی با 

نهان شده است و کارکردن ویندوز به این فایل ها وابسته است ، چنانچه این پدستورات ویندوز در آنها 

 ) البته در اینجا برود ویندوز ما بوت نمی شود ویا به شدت هنگ کرده و خراب می شودفایلها از بین 

رداخته نمی شود ( چنانچه که توانستیم وارد ویندوز شویم یک عدد پبه تشریح مشکالت سخت افزاری 

اجرا می  RUNس دستور زیر را در پسی دی ویندوز را تهیه کرده وداخل درایو قرار می دهیم و س

 م. نمایی
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Sfc / scannow س پیس از هم دیگر جدا کنیم( سپ) باید توجه نماییم که بین دستورات را باید با اس

 ویندوز شروع به جستجوی فایل هایی که ندارد می کند و خود را تعمیر می نماید.

 روش دوم :

 از دستور چنانچه ویندوز بوت نمی شود . سی دی ویندوز را در داخل درایو مربوطه قرار می دهیم و

REPAIR  ی ویا ویندوز سون ظاهر می شود استفاده می کنیم . پکه در هنگام نصب ویندوزهای اکس

وارد محیط داس می  f2یا دکمه ی  REPAIRی استفاده می کنیم با دستور پاگر که از ویندوز اکس 

 شویم که باید از دستورات زیر استفاده نماییم :

ارتیشن ها و پبرای شناسایی  EXPANDنیز از دستور  NTDETECT.COMیا  NTLDRبرای بازیابی 

    BOOTبرای بازیابی  ARC  ،FIXBOOTارامتر پبه همراه  MAPدرایو های موجود در سیستم 

SECTOR   و برای رفع بدسکتور هم از دستورCHKDSK  استفاده می کنیم . البته با استفاده از دستور

 نیم .یدا کپارتیشن بندی و.... دست پبه گزینه های بسیاری مثل فرمت ،  می توانیم help؟ / یا همان 

 NTLDRیا  BOOT.INIچنانچه ویندوز ما بوت نمی شود احتمال اینکه حتی فایلهای حیاتی بوت مثل فایل 

آسیب دیده باشد هست . نرم افزار هایرن بوت در ورژن های دوازده به باال گزینه ای دارد مبتنی بر 

FIXNTLDR ی می شود و جایگزین فایل آسیب پکه با فشردن آن گزینه ی این فایل در درایو ویندوز ک

البته گاهی مواقع با انجام این کارها  دیده می شود وباعث می شود که سیستم آسیب دیده مجددا احیا شود.

 NTLDRی هم درست نمی شود در این مواقع هارد سیستم را به سیستم دیگری وصل می کنیم و فایل ها

 ی می کنیم در درایوپرا از یک ویندوز سالم که مربوط به یک سیستم دیگر است را ک BOOT . INIو 

آن هارد که ویندوز در درایو هارد آن نصب شده است . اگر ویندوز بوت می شود و باال می آید و 

ی و از نرم افزارها که ویندوز را عوض کنیم خواهیمنحتی با دستورات ذکر شده در باال درست نشد ، و 

آسیب دیده را  DLLو بهترین کار ممکن را نیز انجام دهیم و فایل های  تعمیر ویندوز هم استفاده نکنیم

دیت مایکروسافت بدون اینکه به اینترنت متصل باشیم برسانیم از پترمیم کنیم ویا ویندوز را به آخرین آ

ک بدون نیاز به تعویض پبه سرویس  1و0ک پی سرویس پنرم افزار تبدیل کننده ی ویندوز اکس 

 ویندوز استفاده می کنیم .

 مشکل هنگ بودن سیستم 

در بعضی از مواقع به دلیل نصب برنامه های زیاد ، سیستم دچار هنگ شدن می شود . در چنین 

می کنیم و کلید اینتر را فشار می  پرا تای MSCONFIGدستور  RUNمواردی در تمامی ویندوزها در 

یش پمی رویم و تیک برنامه هایی که به صورت  START UPنجره ی باز شده به تب پس در پدهیم. س

فرض فعال هستند را بر می داریم و سیستم را یک بار ریست می کنیم. تا میزان فضای مصرفی در 

 رم کاهش بیابد و سیستم از حالت هنگ بودن بیرون بیاید . 
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  بودن درایو اصلیر پمشکل نصب نشدن برنامه ها به دلیل 

در بعضی از مواقع به دلیل اینکه میزان فضای درایو ویندوز یا همان درایو سی کافی نیست برنامه ها 

ی کرد ، در اینگونه موارد ما به جای اینکه برنامه پنصب نمی شوند و یا نمی شود چیزی را در آن ک

می کنیم و کلید اینتر را می  پرا تای %TMP%دستور  RUNها را حذف کنیم تا فضا زیاد شود در 

اینها  . را می زنیم SHIFT DELETوشه ی باز شده تمام موارد را انتخاب می کنیم و پس در پزنیم س

ی شده اند تا پبرنامه هایی هستند که به هیچ دردی نمی خورند و فقط در هنگام نصب در این مکان ک

فزار این فایل های باقیمانده به هیچ کاری عملیات نصب به خوبی انجام شود که بعد از نصب آن نرم ا

 نمی آیند .

 

 

  ADSL راه اندازی سرویس های مرتبط بافعالیت ج(

 

  مفهومADSL 

( ، یا  ASYMMETRICAL DIGITAL SUBSCRIBER LINE خط دیجیتال نامتقارن مشرک بهینه )

ر سرعت می باشد . فناوری پ، یک راه حل آشکار برای دستیابی به تکنولوژی اینترنت  ADSLهمان 

ADSL  8یک الگو و قالب نامتقارن ترافیک اینترنتی با سرعت باالی mbps  ،DOWNSTREAM  ،

 UPSTREAMو همچنین از کاربر به سوی شبکه دارای سرعت  از شبکه به سوی کاربر می باشد

 است . kbps 640معادل 

ADSL 08111یق یک زوج سیم مسی به طول می تواند هر دوی صدا و داده را در یک زمان از طر 

ها است تا SERVICE PROVIDERفوت منتقل کند . ای تکنولوژی یک راه حل کامل و بی عیب برای 

با سرعت خارق العاده اش و استفاده ی اقتصادی  ADSLرسرعت تری عرضه نمایند . پبتوانند اینترنت 

ها و هم برای کاربران  ISPبرای و به صرفه از کابل مسی نصب شده ، یک سرویس کم هزینه هم 

 می نماید . عرضه 

 شامل اجزای زیر می باشد : ADSLیک سیستم 

 ATU-Cگیرنده -دفتر مرکزی دستگاه فرستنده -

 ADSLیا همان مودم  ATU-Rگیرنده -دستگاه متحرک فرستنده -

- SPLITTER  فیلتر (ایین گذر برای پPOTS های مجزا ازADSL ) 
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 ATMمسی را به یک فیبر آسنکرون  ADSLکه چند خط  DSLAMلکسر خط دیجیتال مشترک پمالتی  -

 در همان قالب است . ATU-Cو  SPLITTERلکس شده است و احتماال همچنین شامل پمالتی 

 نشان داده شده است . ADSLدر شکل زیر مدار 

 

 

 

 ADSLمزایای استفاده از سرویس 

 چهل برابر خطوط معمولیرسرعت تا پدسترسی به اینترنت  -

 فراهم آوردن امکان اتصال دائم به اینترنت -

 امکان استفاده ی همزمان از اینترنت و تلفن و یا فکس -

 عدم اشغال شدن تلفن در زمان اتصال به اینترنت -

 رداخت هزینه ی قبض تلفنپعدم  -

 حق اشتراک ثابت ماهیانه -

 نصب سریع و آسان -

  معایب خطوطADSL 

 امکان استفاده ی مشترک یک اشتراک در مکان های مختلف  عدم -

 عدم امکان تغییر خط تلفن مورد استفاده به دلیل نصب تجهیزات در مخابرات -

 گرانی تجهیزات اولیه به نسبت خطوط عادی -
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 با افت و خیز با توجه به تعداد کاربران شبکه سرعت متغیر  -

 وجود حفره های امنیتی -

 در ارسال فایل ها سرعت معمولی -

  چگونگی نصب و راه اندازیADSL 

 

. پس از باز م که باید آن را تهیه کنی مداری ADSL نیاز به یک مودم ADSL برای استفاده از اینترنتما 

در ابتدا مودم و اتصاالت آن را بر اساس کاتالوگ داخل جعبه به کامپیوتر خود   , کردن جعبه ی مودم

روشن می نماییم .حاال به چراغ های روی  Power ودم را به وسیله ی دکمه یمتصل می نماییم. سپس م

 مودم دقت میکنیم :

این چراغ  : این چراغ نشان دهنده ی روشن بودن مودم به صورت صحیح می باشد . Power  چراغ -0

 . تت خاموش بودن چراغ اتصال مودم با برق قطع است ثابت روشن باقی بماند . در صورباید به صور
 .نماییمآن اطمینان حاصل   مودم و آداپتور برق صحتاز ما بایددر صورت چشمک زن بودن این چراغ و 

شان دهنده ی می باشد. این چراغ ن  Status : در برخی از مودم ها این چراغ با نام  ADSL چراغ -1

که این  داشته باشیمتوجه باید می باشد .  ADSL با مرکز ارائه ی سرویس مورد نظرارتباط صحیح مودم 

 ما باید چراغ باید به صورت ثابت روشن باقی بماند . در صورت خاموش بودن یا چشمک زدن این چراغ

احتماال  ماگر به نتیجه نرسیدی م ،ی مورد استفاده اطمینان حاصل کنیاز سالم بودن خط تلفن وصحت کابل ها

کز رسالم نمی باشد و باید با م ADSL برای اتصالما صطالح ( رانژه نشده است یعنی خط ما ) به اخط 

خود استفاده   از خط تلفن مورد استعالم , که برای اتصال متوجه کنیباید . )  مسرویس دهنده تماس بگیری

 . ( نماییم

می  ما با کارت شبکه ی کامپیوتر  UTP : این چراغ نشان دهنده ی اتصال صحیح کابل  LAN چراغ -1

ارت و همچنین از نصب بودن ک  از اتصال صحیح کابل شبکه باید اموش بودن آنباشد . در صورت خ

 .مشبکه ی خود اطمینان حاصل کنی

داخل جعبه  USB به جای استفاده از کابل شبکه از کابل ممی توانی , : در صورت تمایل  USB چراغ -1

باید این چراغ روشن  , LAN  چراغ. در این صورت به جای م ال مودم با کامپیوتر استفاده کنیبرای اتص

با کامپیوتر و همچنین سالم   USB ما باید از اتصال صحیح کابلشود . در صورت خاموش بودن این چراغ 

 . نماییمخود اطمینان حاصل  USB بودن پورت

ا ام ما آماده ی اتصال به اینترنت هستیم یش رفته باشندپبه درستی  در صورتی که موارد باال همگیحال  

) با توجه به خصوصیات  مکنی Config باید مودم خود را با توجه به نکات گفته شده ی زیر قبل از آن 

به کارت شبکه باید ما با شرایط سرویس دهنده سازگار شود .همچنین ( تا مودم   ADSL سرویس دهنده ی

 . ممناسب بدهی ip ی خود
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 نحوه ی دادن ip  به کارت شبکه 

می باشد (.  192.168.1.1 ) معموال ممودم خود مطلع شوی ip از روی دفترچه ی مودم از باید در ابتدا

و در  می دهیمتغییر   ) 151تا  1یک عدد بین   X  (X.192.168.1کارت شبکه ی خود را به ip سپس

نیز   Subnet Mask, ( 192.168.1.1 ) می نماییممودم خود را وارد  Default Gateway  , ip  قسمت

 مبروی به مسیر روبرو  برای انجام دادن این کار باید در ابتدا ی کارست شود . )   1555155515551اید ب

:Show all connections   Start / Connect to /   و بعد برروی    Local Area Connection  کلیک

 Internet Protocol ( tcp/ipدر پنجره ی باز شدهو بعد .  نماییمرا انتخاب   Properties و مراست کنی

را   use the following ip address .حاال گزینه ی مکلیک کنی  Properties را انتخاب و روی  (

 . ( مکنیمی ست  ها را ip و ردهانتخاب ک

   

 نحوه ی Config   کردن مودم 

مودم  Address bar  , ip و در قسمت مکنیمی باز  Explorer یک پنجره ی ابتدا کردن مودم  Config برای

پرسیده می شود   password و  User nameما یکحاال از  می نماییم( را وارد  09150685050خود ) 

مناسب پنجره  password و  User name پس از دادن .م را از دفترچه ی مودم استخراج کنیکه باید آن 

کردن  Config باید برای مامایش داده می شود . در این صفحه کردن مودم ن  Config ی

را به صورت  VCI و  VPI و همچنین مقادیر مانتخاب کنی  Bridgeرا از نوع  Connection type مودم

(  مبپرسی ممی توانی ADSL را از مرکز ارائه دهنده ی سرویس  VCI  و VPI ) مقادیر مصحیح وارد کنی

 . می نماییم  Log Out را  Config کرده وپنجره ی  Save .حاال مقادیر مربوطه را

مربوط   Password و  Username و ردهایجاد ک  Broadband از نوع Connection حاال باید یک 

 . مو متصل شوی نماییمخود را وارد   Account به

 به صورت زیر می باشد : Broadband  از نوع  Connection ایجاد  نحوه

 Show all connections / Create new connection     Start / Connect to در مسیر

 : می نماییمایجاد   به فرم زیر  Connection  یک   /

 

  بر رویNEXT : کلیک می نماییم 
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 Connect to the internet  را انتخاب کرده و بر رویNext : کلیک می نماییم 
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 set up my connection manually  را انتخاب کرده وNext : را می زنیم 

 

 

 

 

 Connection  از نوعBroadband  را انتخاب وNext زنیم می را : 

 

 



 

 

 
21 

 

 نام س پسConnection . خود را انتخاب می نماییم 

 

 

 

 User name  وPassword  را وارد کرده و بر رویNext نماییم می کلیک : 
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کلیک می نماییم و حاال با این  Finishنجره ی بعدی که ظاهر می شود بر روی پدر  سپس

Connection . که ایجاد نموده ایم می توانیم به اینترنت متصل شویم 

 

   تست اولیه 

ما باید اقدام به انجام تست اولیه ی این سرویس  ADSLبعد از انجام عملیات مربوط به نصب و راه اندازی 

 باید قادر به شماره ممیکروفیلتر متصل کنی  Phoneدر صورتی که گوشی تلفن را به اتصال بنماییم . 

 مخابرات می باشد. جانبصورت مشکل از در غیر این  مگیری و برقراری تماس تلفنی باشی

که  DSL LINK. در این حالت باید چراغ م نمائیمی پشت آن روشن  ON/OFFمودم را توسط دکمه س پس

درآمده و بعد از مدت کوتاهی به حالت ثابت سبز در جلوی مودم قرار دارد ابتدا به حالت چشمک زن سبز 

هنده با ارائه د کاربرت سبز نشان دهنده ارتباط صحیح چراغ ثابگفتنی است که .  تغییر وضعیت دهد

 میباشد. ADSLسرویس 

 

  تست ها و چک های دیگر انجام گرفته  

باشد خط  ز)در صورتی که نیاکابل تلفن اصلی وارد سانترال نشده باشد. در ابتدای کار چک می کنیم که 

رال یکروفیلتر را به سانتو سپس خروجی منموده ابتدا آن را وارد میکروفیلتر  مرا به سانترال وصل کنی

 .(می نماییم وصل 

کابلی  ، متصل شده باشد. منظور از کابل اصلی ورودی فیلترمیکروLine  کابل اصلی ورودی به پورتباید 

دهد و مشتری آن را وارد شرکت یا  ی ساختمان به مشتری تحویل میاست که مخابرات در محل ورود

 منزل خود می نماید.

شاخه )شبیه پریز برق( است  1به صورت  ماز آن استفاده نمایی مخواهیدر صورتی که پریز دیواری که می 

که این مبدل  مدقت کنی م بایدهستی،  شاخه به سوکت 1ه از مبدل و برای اتصال کابل تلفن مجبور به استفاد

 نباشد. مجهز به محافظ تلفن

 مودم وصل شده باشد. Lineمیکروفیلتر یک کابل تلفن به  Modemاز پورت باید 

میکروفیلتر  Phoneهای تلفنی که قرار است از خط تلفن استفاده نمایند باید از پورت تمام گوشیهمچنین 

اشد وفیلتر هیچ گوشی تلفنی نباید قرار داشته بجهت اتصال استفاده کنند. به عبارت دیگر به موازات میکر

 میکروفیلتر متصل باشند. Phoneهای تلفن باید به پورت و تمام گوشی

و گوشی را برداشته و از وجود بوق  می نماییممیکروفیلتر وصل  Phoneبه پورت  را یک گوشی تلفن

 .م شویمی مطمئن 
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ی مشی تلفن وصل کرده و از وجود بوق مطمئن میکروفیلتر را برداشته و خط اصلی ورودی را به گو

و اعالم خرابی  نمایدخابرات تماس حاصل ، مشترک باید با م . در صورت عدم وجود بوق در خطم شوی

 خط کند.

ان ودن شماره تلفن اطمینتا از صحت صحیح ب منماییمی توسط گوشی )یک شماره موبایل را( شماره گیری 

 .محاصل کنی

گام . در هننماییم صحبت  اقدام به و ودهی تلفن وصل شده شماره گیری نموسط گوشتهمچنین حتما باید 

های صحبت نباید نویز وجود داشته باشد. اگر در هنگام صحبت نویز در خط وجود داشته باشد وجود گوشی

 میررسی ب نیز کابل بین مودم و میکروفیلتر راهمچنین . می کنیم ر روی خط را دقیق تر بررسی دیگر ب

کابل بین مودم و و حتی در صورت لزوم . می نماییم حاصلم بودن اتصاالت اطمینان و از محک مکنی

 .م نماییمی میکروفیلتر را تعویض 

ک چنیز  بل شبکه از مودم به پشت کامپیوترکاهمینطور در ادامه ی انجام فرآیند چک کردن الزم است 

 به سرسوکت کابل شبکههمچنین . ظاهری مشاهده نگرددشود تا اتصاالت آن محکم باشد و در کابل پارگی 

همینطور مطلوب است مشاهده نگردد.در آن که زیاد کشیده نشده باشد و قطعی ظاهری  مدقت کنینیز باید 

 .نماییماطمینان حاصل نیز  Network Adapter)از صحت نصب درایور کارت شبکه )که 

 

  تست تنظیمات مربوط بهIP 

را  Cmd سپس .م را انتخاب کنی Runشده و گزینه  Startوارد منوی برای انجام این کار باید ابتدا 

 .مبزنیرا  Enter کلید تایپ کرده و

را تایپ کرده و  ipconfig   /all( دستور  Command Promptباز شده ) صفحه ی در صفحه 

Enter  نتیجه باید به صورت زیر باشد :مزنیمی را . 

 

Ethernet adapter Local Area Connection: 

        Connection-specific DNS Suffix. :       

Description...... : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC 

        Physical Address......... : 00-08-A1-33-36-05 

        Dhcp Enabled........... : Yes 

        Autoconfiguration Enabled.... : Yes 

        IP Address............ : 192.168.1.20 
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        Subnet Mask........... : 255.255.255.0 

        Default Gateway......... : 192.168.1.1 

        DHCP Server........... : 192.168.1.1 

        DNS Servers........... : 192.9.9.3 

 باشد. X.192.168.1ما باید در رنج  IPکه  مدقت کنیدر اینجا الزم است 

 تا تنظیمات آن مطابق باال باشد. مدقت کنی نیز باید Default Gatewayبه قسمت همچنین 

 تنظیمات آن مطابق باال باشد. تا نماییمدقت نیز می بایست  DNS Serversبه قسمت و همینطور 

 

  سرویس های تفاوت ADSL با ADSL2+ 

 دلیل همین به. نامید ها DSL ی خانواده در فناوری ترین موفق توان می را ADSL در واقع فناوری

 سخهن سرویس این های کاستی و معایب رفع و  دقیق شناخت با ،تالش می کنند تا  همواره متخصصان

 فناوری و ADSL شده تکمیل نسخه ADSL2 واقع در. کنند عرضه بازار به را آن از جدیدی های

ADSL2+ فناورى .میباشد آنها دوی هر شده تکمیل و نهایی نسخه ADSL ی تحولى عظیم و یك نقطه 

عطف در صنعت ارتباطات راه دور و استفاده از شبكه جهانى اینترنت با استفاده از امكانات و زیر 

ساختهاى موجود در كشورها و سازمانها است و امكان خدمات آنالینى همانند صوت و تصویر و ویدئو 

میان سرعت  ، فاصلهADSL را فراهم مى كند. با این وجود با نگاهى فناورانه تر به مزایا و معایب

  با ADSL برروى كامپیوتر مشتركین و بحث محدودیت فاصله میان مراكز ADSL عملى ارتباطات

 همچنین برخى پارامترهاى كیفیتى نیز هنوز دریش روی این فناوری هستند . پمشترک ، دو مشکل 

ADSL  اى این استاندارهاى جدیدى بر 1111و  1111پوشش داده نشده بودند. به همین جهت در سال

امكان حركت بسمت سرعتهاى  ADSL2 كلى تعریف شد. در یك نگاه +ADSL2  و ADSL2  فناورى با نام

 6بر مسافت موثر این تكنولوژى تا مرز +ADSL2  را فراهم مى كند و Mbps  11تا  بسیار باالیی

 ADSL در باند پهنای میزان حداکثرو در آخر و به طور خالصه می توان گفت که  .كیلومتر مى افزاید

 11 ترتیب به +ADSL2 در میزان این که حالی در میباشد Mb 0 ارسال برای وMb 8 دانلود برای

Mb055 و Mb در لینک برقرای سرعت همینطور. باشد می ADSL در و ثانیه 11 حدود ADSL2 +

 .باشد می ثانیه 01 حدود

را مشاهده  +ADSL2 سرویس سازی پیاده از شماتیک تصویریمی توانید  شما در ابتدای صفحه ی بعد 

 بفرمایید .
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  مزایای فناوریADSL2+  در مقایسه باADSL 

 ADSL سرویس برابر 1 تا  سرعت، -

 1111 سال تکنولوژی -

 نویز وجود صورت در کیفیت تطبیق -

 ثانیه 1 از کمتر:  سریع ارتباط -

 کیلومتر 7 از بیش سرویس، برد -

 اطالعات تبادل در باال امنیت -
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سخت افزاری و  تعمیرات برخی د ( فعالیتها و آموخته های مرتبط با

 سخت افزارها 

 

  منبع تغذیه یاPOWER SUPPLY  

 نظر نای از و است کامپیوتر مختلف اجزا مصرفی برق و انرژی کننده تامین کامپیوتر، در تغذیه منبع

 بافت نیاز مورد انرژی تامین برای کافی خون قلب که همانطور. دانست کامپیوتر قلب توان می را آن

 مسیست مختلف های قسمت برای نیاز مورد توان نیز تغدیه منبع رساند، می آنها به را بدن مختلف های

  کارایی هم کامپیوتر قطعات بهترین خوب، و مناسب تغذیه منبع یک وجود بدون و کند می تامین را 

 .داشت نخواهند مناسبی چندان

 

                                                

 

 

 انواع منبع تغذیه 

 در شده نصب مادربرد وکیس   با باید که باشند، می مختلفی های شکل و ابعاد دارای تغذیه منابع

 .دنباش داشته سازگاری و همخوانی رایانهکیس  داخل
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- XT  

 AT Deskرومیزی  یا خوابیده -

 AT Tower ایستاده یا برجی -

- Baby AT 

- ATX 

- SFX  

- WTX 

 های رایانه در فقط و اند شده منسوخ دیگر های مدل و شود می استفاده ATX نوع از بیشتر حاضر حال در

 تغذیه منبع عقبی قسمت از و شده مکیده کیس داخل از هوا جریان ATX منابع در.  شوند می یافت قدیمی

 بعمن پشت در کلیدی شود . همچنین  خنک نیز مادربرد تغذیه منبع بر عالوه تا شود می هدایت خارج به

 در لیدک این تا. شود می استفاده رایانه برق کامل قطعبرای  که وصل و قطع کلید نام به دارد وجود تغذیه

 .کرد نخواهد کار به شروع سیستم نباشد وصل حالت

 مالحظه می فرمایید.را  پاور مدار اولیه اصول از شماتیک نمای یک زیر شکلدر 
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 خازن یکشود .  می پاور مدار وارد است پین سه داراي که پایه یک توسط ACولت  111 برق ابتدا در

 شاخه دو که هنگامیدارد .  قرار پاور بهولت  111 برق ورود محل با موازي بطور گیر ضربه عنوان به

. بزند آسیب مدار به جرقه این است ممکن و شود می زده جرقه یک کنیم می وصل برق پریز به را پاور

 مدار وارد اضافه ولتاژ این دهد نمی اجازه و گیرد می را زدن جرقه موقع اضافه ولتاژ گیر ضربه خازن

  .شود پاور

 نکاتی در مورد تعمیر منبع تغذیه 

 ترینخطرناک قدرت مدار که باشیم داشته توجه مهم ی نکته این به باید تغذیه منبع کردن تعمیر هنگام در

 .دهیم خرج به زیادی ایمنی و احتیاط باید و است پاور مدار بخش

 قدرت مدار اجزای تست   

 : ولت 111 ورودی تست -

 مشکی و سفیدهای  سیم سر به را منفی و قرمز های پراب و داده قرار AC ولتاژ روی را متر مولتی

 مدار خشب خطرناکترین قدرت مدار که چرا نیفتد اتفاق کوتاهی اتصال کنیم دقتباید . می کنیم وصل

 111 برابر دهد می نشان متر مولتی کهولتاژی . دهیم خرج به زیادی ایمنی و احتیاط باید و است پاور

 .باشد می بیشتر مقداری یا

 : فیوز تست -

 اگر ،می زنیم فیوز سر دو به را منفی و قرمز های پراب و می دهیم قرار بازر روی را متر مولتی

 .است سالم فیوز کشید ممتد بوق متر مولتی

 : NTCتست مقاومت  -

می کنیم ،  وصل مقاومت سر دو به را منفی و قرمز های پراب و داده قرار بازر روی را متر مولتی

 .است سالم مقاومت( اهم 011 زیر مقاومت) کشید ممتد بوق متر مولتی اگر

                                                  

 در شکل باال یک مولتی متر را مشاهده می کنیم .                              
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 کیبورد 

 لیدک صفحه یا کیبورد. است کامپیوتر در اطالعات ورود برای ای وسیله کیبورد دانیم می که همانطور

 هر وضعیت سی آی. گردند می متصل( IC) ریزپردازنده یک به که است ها سوییچ از ای مجموعه شامل

 .داد خواهد نشان خود از را سوئیچ یک وضعیت تغییر خصوص در الزم واکنش و هماهنگ را سوئیچ

                                                            

 

 

  .دهد می نشان را کلید صفحه کننده کنترل و( IC) ریزپردازنده زیر شکل

                                                                     

 

 

 که را یحرف ونوع انجام را الزم بررسی کلید صفحه پردازنده گردد می فعال کاربر توسط کلیدی زمانیکه

 هک ای حافظه یا و بافر یک در کاراکترها. نماید می مشخص گردد، ارسال کامپیوتر برای بایست می

 اکترکار مربوطه، اتصاالت نوع به توجه با ادامه در. گرفت خواهند قرار دارد، ظرفیت بایت شانزده معموال

  .شد خواهد ارسال نظر مورد
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 باشد : می زیر موارد شامل کلید صفحه کانکتورهای متداول انواع

  DINپین  پنج کانکتور -

  PS2پین شش کانکتور -

  USBپین  چهار کانکتور -

   داخلی  کانکتور -

 . دهد می نشان را PS2 کانکتور یک زیر شکل

 

 

 ایرادات کیبورد و نکاتی برای تعمیر آن  

 :شود  نمی روشن کیبورد -

 کابل هاي سیم کردن چک -0

  کیبورد در ولت 5 ولتاژ بررسی -1

 نمونه با آن کردن عوض سوختگی تشخیص راه تنها که کیبورد بورد روی IC سوختگی احتمال -1

 .باشد می مشابه

 : کند نمی کار های کیبورد کلید از یکی -

 ترمیم برای. باشد شده پاك یا کثیف مذکور گرافیت است ممکن کلید، زیر های گرافیت کردن چک -0

 .شود استفاده( کربنی) گرافیتی های مداد از آن

گفتنی است که  .نباشد خودش جای سر Memberane است ممکن،  Memberane کردن چک -1

Memberane می قرار الیه دو این بین الیه یک و است شده تشکیل ماتریسی طرح با الیه دو از 

  .گیرد
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 کند : نمی کار ها کلید از ردیف یک -

 نباشد جایش سر ژل است ممکن کیبورد، بورد به Memberaneی  کننده متصل ژل کردن چک -0

 .باشد شده پاره یا

 ساییده آن های گرافیت است ممکن ،می نماییم  چک را مذکور ردیف به مربوط ماتریسی مسیر -1

 می کنیم . استفاده گرافیتی های مداد و ها ماژیک از آن ترمیم برای .باشد شده

 زند : می ممتد بوق کیس به کیبورد اتصال با -

 .نیست تنظیم درست کیبورد بورد به Memberaneی  کننده متصل ژل -0

 کیبورد کردن کار درست شرط. باشند چسبیده هم به پایین و باالهای Memberane است ممکن -1

 .باشد می کیبورد در پایین و باال های Memberane بین الیه یک گرفتن قرار

 .دهد می نشان را( Memberane) ها کلید ماتریسی مدار زیر شکل

                                                 

 

 

 CDROM  

 دیسک صورت به توان می را عبارت این.  باشد می Compact Disk Read Only Memory مخفف

 .کرد ترجمه خواندنی فقط حافظه و فشرده
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 آلومینیومی ای الیه که هستند متر سانتی 01 شعاع به پالستیک جنس از صفحاتی فشرده دیسکهای

 یسکدروی  الکی محافظ قشر و پوشاند می را آن کربنات پلی جنس از ای الیه ، است نشسته آنها روی

 دیسک وسط در متر میلی 05 قطر به ای دایره ای حفره. کند می محفاظت خش و خاك و گرد از را آن

. دارند ای داده مارپیچی( TRACK) شیار یک فقط ، گرامافون های صفحه مانند ها دی سی. داد قرار

 . شود می خوانده بیرون سمت به دیسک مرکز از شیار این

 درون هم لنز یک . چرخاند می را دی سی صفحه که دارد وجود موتور یک رام دی سی دستگاه درون

 را اطالعات دی سی صفحه مختلف بخشهای از تا کند می حرکت دی سی سطح روی دستگاه این

 ی صفحه روی قدیمی گرامافونهای سوزن حرکت مشابه دی سی صفحه روی لنز این حرکت. بخواند

 کار این و کند نمی برخورد وجه هیچ به صفحه با رام دی سی در لنز که تفاوت این با است گرامافون

  .شود می انجام لنز از نور تابش بوسیله

 است : شده تشکیل زیر های بخش از CDROMیک  -

 جلویی پنل -0

 Spindleموتور  -1

 لنز -1

  الکترونیکی بورد -1
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 . است شده داده نمایش CDROM یک مختلف بخشهای باال شکل در

  ایراداتCDROM  و نکاتی برای تعمیر آن 

 شود : نمی روشن -

بود ،  SATA پاور کانکتور نوع اگر،  CDROMورودی  در پاور خروجی های ولتاژ کردن چک -0

 .بگیریم اندازه را ها ولتاژ CDROM بورد روی از سپسرا وصل کنیم .  SATAمی توانیم کابل 

 . شود می ها فیوز به مربوط موارد 81 % که CDROMورودی  های فیوز کردن چک -1

 ها .IC از حرارت تست و CDROM بورد کردن چک -1

  .شودمی  تعویض مشابهی بورد با CDROM بورد،  مشکل نشدن پیدا صورت در -1

 شود : نمی باز CDROMدرب  -

 از عدم خرابی آن مطمئن می شویم تسمه کردن چکابتدا با  -0

  .زنیمب ضربه آن به یا دهیم حرارت کمی و بیاوریم در را آن توانیم می باشد شده ضعیف آهنربااگر  -1

  شود : می باز نصفه تا در -

 که باید تعویض شود . است شده شل تسمه -0

 که باید خارج شود . دارد وجود در ریل در آشغال و زائده -1

  .شود روانکاری باید و است خشک در ریل -1

 شود : می باز خود به خود در -

 باید نشدن درست صورت در. شود تمیز چرب اسپری با باید و دارد مشکل آالکلنگی کلید مورد این در

  .شود تعویض

- CD خواند : نمی را  

 .شود روانکاریباید  لزوم صورت در و لنز حرکت ریل کردن چک -0

 که ورتص بدین شود می انجام کن پاك گوش توسط و لنز اسپری با کار این که شود تمیزباید  لنز -1

 .می کشیم لنز روی آرامی به و کرده آغشته لنز اسپری به را کن پاك گوش

 را چک می نماییم . Spindleموتور  -1

 را چک می نماییم . Holderآهنربای  -1
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 می کنیم بیشتر را نور شدت دقیقه 05 هر که صورت بدین آن وجود صورت در پتانسومتر تنظیم -5

 را بررسی می نماییم . CD خواندن و

 لنز را تعویض می نماییم .  -6

- CD زند : می را پس  

 و باید عوض شود . است شده شل تسمه -0

 .دارد وجود در ریل در آشغال و زائده -1

  .دارد مشکل آالکلنگی کلید -1

 چگونگی انجام تست تسمه -

انجام می گیرد ما باید در ابتدای کار وضعیت  CDROMدر اکثر قریب به اتفاق تعمیراتی که بر روی 

 تست رایب نتها به نحوه ی تست کردن تسمه اشاره کنیم .را چک کنیم بنابراین بد نیست که در ا سمهت

 : دهیم انجام را زیر باید کارهای تسمه

 .داریم نگه را بزرگ پولی خود دست بارا وصل کنیم و  CDROMبرق  -

 .بزنیم را در شدن باز ی دکمه -

 چککو پولی همراه به نباید باشد سالم تسمه واگر چرخاند می را کوچک پولی در، موتور حالت این در

 .بچرخد

 ، کلید آالکلنگی و تسمه نمایش داده شده اند . بزرگ پولی،  کوچک پولیدر شکل زیر 
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 نتیجه گیری 

 

سخن به میان ایان دوره ی کارآموزی بخواهم درباره ی این دوره پاین بسیار مشکل می باشد که در 

بیاورم زیرا احساس من در این روز با احساس من در روزهای آغازین این دوره کامال متفاوت است. 

در روزهای آغازین شاید آنچنان دل خوشی از کارآموزی نداشتم اما رفته رفته به اهمیت و ارزش 

ی این دوره ی دوره ی کارآموزی واقف شدم و امروز با یک احساس کامال خوب و مثبت در باره 

حتما قبل از اینکه بنده بخواهم در باره ی ارزش ، اهمیت و رارزش سخن به میان می آورم . پمهم و 

تعداد زیادی از افراد این کار را بهتر از اینجانب انجام داده اند و شاید  جایگاه این دوره سخن بگویم ،

 دیگر نیازی به توضیحات اضافی در این مورد نباشد .

هر گونه یاری اما در باره ی مرکز تژان باید بگویم که واقعا جو خارق العاده ای بر آنجا حاکم بود و 

، همفکری و راهنمایی که اینجانب نیاز داشتم از من دریغ نگشت و انصافا روزهای شیرین و سرشار 

مختلف از جمله  را در فضای آنجا تجربه نمودم . آموخته هایی در زمینه های یاز آموخته های جدید

،  ADSL سرویس نصب و راه اندازی آشنایی بیشتر با عیب یابی رایانه ونرم افزارهای کاربردی ،

شناخت بهتر سخت افزارهای رایانه و اجزای تشکیل دهنده ی آنها ، آشنایی با نحوه ی انجام تعمیرات 

 ی محصوالت نرم افزاری بر روی برخی از سخت افزارها و همچنین تسلط و شناخت نسبتا خوب بر رو

رزنت کردن این پو سخت افزاری که در معرض فروش قرار داده شده بودند به همراه کسب توانایی 

البته نباید از این نکته نیز غافل شد که حضور در چنین دوره ها و چنین  محصوالت برای مشتری و...

آموخته های دیگری در زمینه های  فضاهایی برای یک فارغ التحصیل جوان عالوه بر این آموخته ها ،

 به کسب اعتماد به نفس بیشتر وهمچنین ی خواهد داشت و پاجتماعی ، فرهنگی و حتی روانی در 

 تسهیل فرآیند حضور فارغ التحصیالن در بازار کار نیز کمک شایانی می نماید .

سعی و تالش خویش را  و اما در مورد این نوشتار باید این نکته را متذکر شوم که اینجانب منتهای

نمودم تا از بیان مباحث تکراری و همچنین مباحثی که بسیار مقدماتی ، ساده و بدیهی می باشند )مثل 

از این رو با توجه  نوشتار صدمه ای وارد نشود . نحوه ی نصب ویندوز ( جدا خودداری نمایم تا به این

 مودم تا بیشتر به کیفیت این نوشتار توجهسعی ندر هنگام نگارش این مقاله به نکاتی که عرض کردم 

 نمایم تا به کمیت آن .

    یوتری تژان سیستم کمال تشکر و قدردانی را پایان الزم می دانم تا از همکاری مرکز خدمات کامپدر      

 طی این دوره به عمل بیاورم . و تشکر ویژه ای هم ازجناب آقای زواره ی عزیز دارم که نه فقط در     

 بلکه در طی دو سال به من درس زندگی دادند.    

     

 پایان                                                                                                                                                                                                               


