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Tutorial Merakit Komputer Buku Panduan Goresan Pena
Pepatah mengatakan “Tidak kenal maka tidak sayang”. Hal yang demikian juga
berlaku pada sebuah produk, baik barang maupun jasa. Produk barang dan atau
produk jasa yang untuk pertama kalinya diluncurkan untuk dipasarkan dan dijual
ke suatu arena pasar terlebih dahulu harus diperkenalkan kepada masyarakat,
yang perlu diperkenalkan adalah nama produk, manfaatnya, untuk kelompok
mana diperuntukan, berapa harganya, di mana produk tersebut dapat diperoleh,
dan sebagainya. Apabila suatu produk tidak diperkenalkan, maka masyarakat
pada umumnya dan calon konsumen khususnya tidak akan mengetahui tentang
adanya produk tersebut. Masyarakat juga tidak tahu apa manfaatnya, tidak tahu
bagi kelompok mana produk tersebut bisa dikonsumsi, dan apa faedahnya.
Masyarakat juga tidak tahu berapa harganya dan di mana produk tersebut dapat
diperoleh.
Saat ini Komputer telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Hampir
di segala bidang, semuanya menggunakan komputer untuk membantu
pekerjaannya. Namun terkadang banyak yang kurang puas dengan komputer
yang dijual diberbagai toko saat ini. Maka pilihan selanjutnya adalah merakit
sendiri dengan spesifikasi isi sesuai yang kita mau dan harga yang terjangkau.
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Karena alasan itulah maka penyusunan buku terbitan PUBLISHING LANGIT ini
dibuat sebagai upaya memberikan gambaran mengenai cara merakit komputer.
Dengan langkah-langkah step by stepnya dan bahasa yang mudah dipahami,
dijamin Anda akan dengan mudahnya menguasai cara perakitannya. Selain itu
pula buku ini dilengkapi dengan video cara perakitan sampai penginstalan, hal ini
dimaksudkan agar lebih memudahkan pembaca dalam mempelajari keseluruhan
isi buku ini. -Lembar Langit Indonesia GroupHanya membutuhkan 30 menit untuk merakit sebuah komputer. Caranya pun
cukup mudah dan kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Dengan merakit
komputer sendiri, kita dapat menentukan sendiri komponen hardware apa saja
yang akan kita gunakan. Kita bebas memilih komponen hardware yang sesuai
dana anggaran yang kita miliki. Selain itu, dengan kemampuan merakit komputer
secara tidak langsung akan mengenalkan kita pada komponen-komponen
hardware sehingga kita bisa menangani masalah hardware yang sepelu. Kita
juga dapat meng-upgrade komputer sendiri yang sama sekali tidak sesulit seperti
yang dibayangkan. Buku terbitan MediaKita ini akan menemani kita bagaimana
cara merakit komputer serta proses instalasi sistem operasi Windows XP dan
Linux Ubuntu. Buku ini cocok untuk pengguna pemula karena dikemas dalam
bentuk panduan bergambar yang memudahkan kita dalam memahami komputer.
Page 2/8

Read Book Tutorial Merakit Komputer Buku Panduan Goresan Pena
PowerPoint merupakan software aplikasi yang menjadi bagian dari Microsoft Office dan
digunakan untuk mengolah presentasi. Buku ini akan membantu Anda menguasai
PowerPoint 2007 dengan lebih cepat, mudah, dan menyenangkan. Presentasi yang
profesional dan memukau bukan lagi hal yang sulit dibuat. Pembahasan dalam buku ini
meliputi: * Pembuatan desain presentasi yang baik dengan memanfaatkan fasilitas
PowerPoint mulai dari o Tema (theme), o Tata letak (layout), o Slide master, o
Template, dan o Background. * Memperkaya materi presentasi dengan: o Grafik, o
Multimedia, o Tabel, o Gambar, o WordArt, o Clip Art, o SmartArt, dan o Shapes.
Saat Bhagwan Chowdhry, pakar ekonomi dan akademisi dari UCLA, menominasikan
Satoshi Nakamoto sebagai kandidat penerima Nobel untuk sains ekonomi tahun 2016,
ia tidak sedang bergurau. Bitcoin, sistem yang diperkenalkannya ke publik di tahun
2009 lalu, telah menyita banyak perhatian. Bitcoin tidak hanya mempopulerkan kembali
sistem peer-to-peer, melainkan juga telah menggugah pemikiran para intelektual untuk
mengeksplorasi segala sisi Bitcoin. Bitcoin hanyalah permulaan. Kita akan melihat
revolusi teknologi besar-besaran di masa depan dengan ide yang diperkenalkan
Nakamoto. Semua orang yang tertarik dengan cryptocurrency dan hendak
mempelajarinya lebih lanjut sangat tepat jika bertitik tolak dari Bitcoin. Bitcoin memiliki
hal-hal teknis yang menarik dipelajari, seperti yang disajikan oleh buku ini.
i PRAKATA Kami bersyukur kepada Allah SWT atas selesainya pembuatan buku
“Pemeliharaan Perangkat Komputer”. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan
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kepada Nabi Muhammad SAW. Buku ini disusun untuk menambahkan Literatur dalam
memahami materi Pemeliharaan Perangkat Komputer. Buku terdiri dari 9 (sembilan)
bab yaitu: bab 1 Dasar-dasar Komputer. Bab 2 Perangkat Keras Komputer. Bab 3
Sistem Bios. Bab 4 Installasi Sistem operasi dengan aplikasi virtual. Bab 5 Instalasi
Program Aplikasi. Bab 6 Back Up dan Restore System. Bab 7 Pengembalian data
Terformat. Bab 8 Mendiagnosa kerusakan PC. Dan bab 9 Perakitan Komputer. Buku ini
berbeda dengan kebanyakan buku yang beredar di pasaran, karena buku ini
dikembangkan berdasarkan pengalaman dan penelitian penulis dalam mengajar dan
mempelajari tentang pemeliharaan perangkat komputer. Terwujudnya buku ini tidak
terlepas atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan
terimakasih kepada: Bapak dan ibuk Pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer
Padang, Bapak Rektor UPI-YPTK Padang, Bapak Dekan FKIP-UPI YPTK Padang, dan
teman-teman di Fakultas FKIP-UPI YPTK Padang yang telah mendorong penulis untuk
membuat buku ini. Kemudian kepada rekan yang telah bersedia untuk bertindak
sebagai penyunting ahli dan penyunting bahasa dan yang telah bekerja keras
membantu dalam proses penerbitan buku ini. Buku ini sangat terbuka dan terus
dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu, kami
mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan
dan penyempurnaan. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudahmudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan. Terima
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kasih
Teknisi jaringan komputer merupakan salah satu profesi yang potensial untuk ditekuni
mengingat pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang yang semakin
meningkat
Cara Mudah Merakit PcElex Media KomputindoBuku Pintar Merakit KomputerBuku
Pintar Untuk Hobi dan BisnisLembar Langit Indonesia
Pemanfaatan internet semakin meluas di tanah air. Akses internet pun semakin mudah
dijangkau. Namun, sudahkah Anda berinternet secara efektif dan efisien? Buku 101 Tip
dan Trik Internet akan memberikan beragam tip dan trik menarik agar aktivitas
berinternet Anda menjadi mudah, aman, nyaman, dan tentunya tepat guna. Materi tip
dan trik dalam buku ini disajikan secara lengkap, meliputi kiat pemanfaatan layananlayanan internet, kiat penggunaan aplikasi-aplikasi yang lazim digunakan, hingga
pemberian solusi tepat bagi permasalahan berinternet yang lazim ditemui para
pengguna internet.
Buku ini akan membuktikan kepada Anda bahwa menangani PC, laptop, & PC tablet itu sangat
mudah. Anda akan dipandu mulai dari cara memilih komputerdan laptop yang sesuai dengan
kebutuhan Anda, proses merakit dan instalasi, merawat dan upgrade, hingga mengatasi
kerusakan. Selain itu, Anda juga akan dipandu cara membangun jaringan komputer dan
koneksi internet.
Buku ÒKomputer dan Jaringan DasarÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan
Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada
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paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari
pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada
guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students
centered). Buku ini disajikan sedemikian sehingga mudah dipahami dan diterapkan pada
program keahlian. Buku ini dilengkapi dengan tur- tur berikut. 1. Kegiatan Pembelajaran, berisi
materi-materi pembelajaran yang disusun sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi
dasar. 2. Rangkuman, berisi pokok-pokok materi dan pengertian istilah-istilah penting yang
dibahas dalam kegiatan pembelajaran. 3. Tugas Mandiri, berisi latihan dan kegiatan yang
harus dikerjakan peserta didik secara mandiri. 4. Tugas Kelompok, berisi latihan dan kegiatan
yang harus dikerjakan peserta didik secara kelompok. 5. Uji Kompetensi, berisi soal-soal untuk
mengasah kemampuan peserta didik terhadap materi yang dipelajari. 6. Uji Kompetensi
Semester 1 dan 2, berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik
per semester
Troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor
mati dan lain sebagainya. Sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya
kinerja komputer dan lain-lain. Meski tidak menutup kemungnkinan juga gejala-gejala
lambatnya komputer terjadi tidak hanya pada software tetapi juga troubleshooting hardware.
"Tahukah Anda bahwa ada banyak sekali file di dalam komputer Anda? Apa saja jenis-jenis file
yang ada di komputer tersebut dan bagaimana fungsinya? Di dalam buku ini, Anda tidak hanya
mengenal jenis-jenis file dan fungsinya, tetapi mengenal pula cara-cara memanajemen file-file
itu. Anda akan belajar bagaimana caranya mencari file menggunakan beragam software
sampai dengan teknik-teknik pengarsipan file menggunakan Windows Explorer yang ada di
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sistem Windows 7. Selain itu, Anda juga belajar cara-cara memanajemen folder, seperti teknik
membuat banyak folder dalam sekejap, mengunci folder hingga membuat warna-warna khas
pada setiap folder untuk memudahkan Anda mengarsipkan file. Selain itu, juga mengajarkan
bagaimana caranya mengarsipkan dan mengelola file-file grafis menggunakan dua software
grafis paling populer, seperti Picasa dan ACDSee. Setelah itu, Anda akan belajar bagaimana
caranya mem-backup file, sebagai satu-satunya cara yang paling ampuh untuk menghindari
hilangnya data akibat kerusakan sistem, perangkat keras, atau serangan virus."
Komputer sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting, dimana hampir semua kalangan
pasti menggunakan perangkat ini. Baik itu di toko, mahasiswa, pelajar, karyawan atau siapa
pun, pasti membutuhkan Komputer. Dalam buku terbitan KUNCI KOMUNIKASI ini, akan
mengupas secara detail, Apa itu fungsi komputer, apa saja komponen-komponen pada
komputer, dan Trik cara cepat memperbaiki komputer. Tidak salah lagi kalau buku ini bisa
dijadikan sebagai buku Koleksi yang pasti berguna kapan saja ketika kamu membutuhkannya.
-Lembar Langit Indonesia GroupAda banyak permasalahan yang dapat timbul dalam mengoperasi?kan komputer, baik
hardware maupun software. Setiap permasa?lah?an membutuhkan penanganan masingmasing secara cepat dan tepat. Seorang teknisi komputer harus se?nan?tiasa meng-update
pengetahuan dan kemampuannya agar tidak tertinggal oleh teknologi komputer yang setiap
hari berkem?bang dengan feature yang semakin beragam. Buku Menjadi Teknisi Komputer
Profesional ini membahas pengetahuan mengenai penanganan berbagai permasalahan
komputer. Buku ini tidak hanya penting bagi para teknisi komputer, tetapi juga bermanfaat bagi
pengguna komputer awam. Diharapkan, dengan membaca buku ini pembaca dapat
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meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menangani masalah komputer beserta
perawatannya.
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