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هدف


دسک اّویت ٍ ایجاد تحشک دستاسُ تاثیش جْاًی هیضاى تَلیذ گاصّای گلخاًِای تجْیضات فاٍا.



آضٌایی تا چشخِ صًذگی تجْیضات فاٍا ٍ تاثیشات آًْا اص ًظش اًشطی .آضٌایی تا استاًذاسدّا ٍ تشًاهِّای هشتَط تِ هاًذگاسی
هحصَالت فاٍا.



آضٌایی تا ساصٍکاسّای هَجَد تشای کاّص هصشف اًشطی دس تجْیضات فاٍا.



تَاًایی تطخیص ٍ تْیٌِساصی هحصَالت/فشآیٌذّا/ساصٍکاسّا/سٍضْای کاستشد فاٍا دسصهیٌِ کاّص هصشف اًشطی.



تحلیل ٍ ًقذ ساُحلْای هاًذگاس فاٍا.

سرفصل هطالب
 .1آضٌایی تا طشاحی سایاًِّای هاًذگاس
 .aچشخِ صًذگی هحصَالت فاٍا
 .bدٍسُّای صًذگی (طشاحی ،تَلیذ ،استفادُ ،خاتوِ خذهت)
 .cصتالِ الکتشًٍیکی
 .dاسصیاتی چشخِ صًذگی ()LCA
 .eدستَسالعول  RoHSاتحادیِ اسٍپا ،اًتخاب سختافضاس (تشچسة هحیط صیست):
.f

EPEAT ،Energy Star

هعیاسّای هصشف اًشطی

 .gهحاسثات آگاُ اص اًشطی .هصشف تَاى پَیا ٍ ایستای پشداصًذُّا
 .hاّویت تیيسضتِای تَدى ایي صهیٌِ ٍ هسائلی ًظیش تاصیافت ٍ حفاظت اص هحیط صیست ٍ هٌاتع آى
 .2هذیشیت تَاى،

ACPI

 .aپشداصًذُ ،دیسک ،تشاضِّای گشافیکً ،وایطگش ،کاست ضثکِ ،سیستن.
 .bهطخصات  ،ACPIحالتْای کاسی سیستن ،پشداصًذُ ٍ ،دستگاّْا.

هذل تشًاهِساصی سختافضاس ٍ ًشمافضاس ACPI

 .cپیکشتٌذی ٍ کٌتشل پشداصًذُ :کٌتشل تساهذ ٍ ٍلتاط پشداصًذُ ،حالتْای تیکاس پشداصًذُ.
 .dپیکشتٌذی ٍ کٌتشل دستگاُ :تیذاس کشدى ٍ خَاتاًذى سیستن .هذیشیت تاتشی.
 .3آضٌایی تا هشکضدادُ
 .aدستِتٌذی سدیفْای هشکضدادُ
 .bساهاًِّای تشق هشکضدادُ

 .cساهاًِّای خٌککٌٌذُ هشکضدادُ
 .dهعیاسّای کاسآهذی هشکضدادُ
 .eهحاسثات هتٌاسة تا هصشف تَاى
.f

هجاصیساصی

 .gاتش ٍ هحاسثات اتشی
 .hپیطگاهاى ،Energy Star :قَاًیي اتحادیِ اسٍپا تشای اداسُ هشکضدادُ
 .4تاهیي تشق هشکضدادُ
 .aتَصیع تشق
ً .bاکاسآهذیْا دس استفادُ اص سْویِ تشق
 .cساهاًِّای خٌک کشدى ٍ تاهیي تشق
 .dتخویي هصشف تَاى
 .eهٌصًوایی هصشف تَاى
.f

تغییش ٍلتاط/تساهذ پشداصًذُ

 .gتْثَد کاسآهذی تَاى دس خاسج اص قلِ کاسی
 .5هیضاى تَلیذ گاصّای گلخاًِای دس هحاسثات اتشی
ّ .aضیٌِّای صیستهحیطی ٍ اقتصادی هحاسثات
 .bتَصیف صًجیشُ تاهیي
 .cاسصضگزاسی صیستهحیطی
 .dاسصیاتی اقتصادی

thin-client

 .eاسصیاتی صیستهحیطی ٍ اقتصادی
.f

هحذٍدیتْا ٍ چالطْا

 .6اًشطی دس سیستوْای رخیشُساصی اطالعات
 .aآضٌایی تا طشاحی سیستوْای رخیشُساصی اطالعات
 .bاًثاسُ دیسک ٍ ًَاس
 .cدیسکْای هثتٌی تش

FLASH

 .dحافظِی تغییشفاص
 .eهصشف اًشطی دس سیستوْای رخیشُساصی اطالعات
.f

هذلساصی اًشطی دس سیستوْای رخیشُساصی اطالعات

 .gسٍضْای حفظ اًشطی
 .hدیگش هعیاسّای هْن :قاتلیت اطویٌاى ٍ دستشسی ،کاسآیی ٍ تیطتشیي تشًٍذّی
.i

هطالعِ هَسدی :رخیشُساصی دس هحیط گستشدُ

 .7هصشف اًشطی دس کاستشدّای علوی

ُ هصشف اًشطی دس سیستوْای تَصیعضذ.a
کاسآیی- هعیاسّای تَاى.b
اًشطی/ تشسسی تَاى.c
ُ تشسسی تَاى دس یک تک گش.d
ُ تشسسی تَاى تَصیعضذ.e
الگَّای هصشف تَاى هتٌاظش تا هٌطْای کاستشدّا

.f

کاسآیی- صهاًثٌذی هٌاتع تشای هصالحِّای اًشطی.g
ُ کاستشدّا ٍ هصشف اًشطی دس گَضیْای تلفي ّوشا.8
 کاستشدّای گَضیْای تلفي ّوشاُ دس صهیٌِ سالهت.a
ُ کاستشدّای آهَصضی گَضیْای تلفي ّوشا.b
 دستگاّْای تاصیافت اًشطی.c
ُ هصشف اًشطی دس دستگاّْای ّوشا.d
 اًشطی الصم تشای تَلیذ سایاًِّا.9
 چگالی هصشف اًشطی دس تَلیذ سایاًِّا.a
 سٍش سیاضی.b
 هطالعِ هَسدی یک سایاًِ سٍهیضی.c
 عذم قطعیت ٍ اخطاسّا.d
 پیاهذّا دس اسصیاتی هحیط صیستی.e
پیاهذّا دس هسٍَلیتْای اجتواعی

.f

ِ آضٌایی تا دیگش هفاّین پیطشفت.10
ِ فٌاٍسی ضثکِ تشق َّضوٌذ ٍ کاسآهذی اًشطی دس ضثک.a
 فٌاٍسی ًاًَفَتًَیک ٍ پیاهذّای آى.b
ِ اًشطی دس تجْیضات ضثک.c
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