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CASE
Počítačová skříň nám

slouží jako šasí, do
kterého veškeré

komponenty umístíme

MOBO
Základní deska propojuje

veškeré komponenty
dohromady

CPU
Procesor provádí

výpočetní operace a stará
se o chod počítače

RAM
Paměť náhodného užití

slouží pro právě
prováděné úkony

HLAVNÍ  KOMPONENTY
CO BUDEME SESTAVOVAT
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PSU
Napěťový zdroj, přívod

energie do obvodu

GPU
Grafická karta, obsahuje
grafický čip pro výpočty

jako je například
renderování

HDD
Pevný disk, velkokapacitní

úložiště pro uživatelská
data

SSD
Bezplotnový disk, rychlejší

než klasický disk, často
využíván pro operační

sytém

HLAVNÍ  KOMPONENTY
CO BUDEME SESTAVOVAT
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POSTUP PRÁCE
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Počítačovou skříň rozmontujeme, sundáme z ní bočnice,
umístíme do ní zdroj, připravíme si propojovací kabely k
základní desce a rozmístíme standoffy pro základní desku

PŘÍPRAVA CASE

Základní deska se uloží do skříně na rozmístěné standoffy a
přišroubuje. Poté se na její piny připojí kabeláž vedoucí ze
skříně

MONTÁŽ ZAKLADNÍ DESKY

Nyní se deska osadí procesorem, RAM paměťmi dále se do
SATA portů přípojí SSD a HDD disky a jako poslední se připojí  
do PCIe slotu grafická karta

OSAZENÍ ZÁKLADNÍ DESKY



















POSTUP PRÁCE
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Standartní počítače jsou chlazeny vzduchem, grafická karta je
z výroby opatřena vlastním chladičem, procesor nikoliv.
Výrobce dodá chladič s ním, ovšem připojit se musí až po
umístění procesoru do základní desky

CHLAZENÍ POČÍTAČE

Nyní jsou všechny komponenty na místě a je možné připojit
veškerou potřebnou kabeláž ze zdroje. Připojí se napájení
základní desky, grafické karty, interních úložišť a ventilátorů.
Kabeláž se vede dle rozvrhnutí tras dané skříně.

KABELÁŽ
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Děkuji za pozornost


