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Február 13. Hétfő
Elmentünk a török iskolát megismerni. Az iskola neve BucaTeknik Ve

Endüstri Meslek Lisesi. Az iskola külön részekből állt. Külön voltak az általános
iskolások és a szakmát tanuló diákok. Az iskola igazgatója vendégül látott
minket, melyen beszámolt a Magyarországi útjáról és elmondta, hogy
visszavágyik Magyarországra. Az iskolában Buray és Hakan vezetett
körbe, hol láthattuk a diákok szakmáinak gyakorlási menetét. Megnézhettük a
török informatika órát, és betekintettünk a műhelyekbe is. Ezután
Megkóstolhattuk a tanulók ebédjét.

Február 14. Kedd

Ezen a napon

Buray tanár úr elvitt minket a leendő munkahelyünkhöz.

Ez egy informatikai cég volt, amit OLBIM hívtak. A főnök körbe vezetett
ezután megmutatta, hol fogunk dolgozni. Tudtunkra adta az ELVÁRT
DOLGOKAT. Ott maradtunk késő délutánig, ismerkedtünk a feladatokkal.
eszközökkel és persze a kollégákkal.

Február 15. Szerda

Első igazi munkanap az Olbimban. Özchan és Özkan voltak, akik

betanítottak minket. Elsőre megmutatták, hogy is szerelik szét a laptopot,
mindent elmondtak róla. Az első laptopnak melegedési problémái voltak, ki
kellett tisztítani a ventillátort, utána összeszerelték és kipróbálták, hogy jól
működik -e.

Február 16. Csütörtök

Második nap a munkahelyen. Özchan felvitt minket a harmadik
emeletre. Egy gépet rakott össze, mutatta az alkatrészeket, elmagyarázta mi
micsoda, összerakta a gépet és utána adott nekünk is egyet. A gépbe Pentium 7es processzort raktunk bele, egy TB-s HDD, egy smd-s 2 gigás grafikus kártyát,
így szép sorban haladtunk. Özchan csak figyelt és a végén dicséretet is kaptunk
tőle.

Február 17. Péntek
Özkan adott nekünk egy olyan laptopot, melynek a sarka meg volt égetve.
Szét kellett szednünk fogóval a laptop megégetett külsejét. Google-n keresztül
kértünk tőle egy külső borítást. Kicseréltünk benne egy SMD alaplapot, majd
mindent visszaszereltünk a laptopba.
Összeszerelés után teszteltük, hogy jól fut-e az új alaplap, minden rendben volt,
visszaadhattuk a laptopot a tulajdonosának.

Február 20. Hétfő

Kaptunk egy olyan laptopot, melynek csatlakozójába beletört valamit az illető.
Szétszedtük , felmelegítettük a csatlakozó részét, ami leesett róla. Özkan segített
hozzáforrasztani az alaplaphoz az új csatlakozót. Összeszereltük a laptopot és
megnéztük, hogy jól működik-e az új elektromos csatlakozója. Minden jól
sikerült, ez egy jó és érdekes munkanap volt számunkra.

Február 21. Kedd

Ezen a napon egy olyan notebook-ot kellett megszerelnünk, amelynek hibáját

nem tudták és mi se nagyon jöttünk rá. Özkan megnézte egy műszerrel a gép
elektromos feszültségszintjeit, amiből kiderült, hogy az alaplap ki volt égetve.
Ezzel nem tudtunk mit kezdeni, összeraktuk és ráírtuk a hibát és eltettük a hibás
laptopot a HIBÁS termékekhez.

Február 22. Szerda
Ma Özchan mellett dolgoztunk. Behozott két projektort. Az egyiknek a
lencsével volt gondja, a másik meg hamar felmelegedett.
Mi kaptuk a felmelegedett projektort. Szétszedtük darabokra, majd kitisztítottuk
a ventillátort, meg a többi részét majd összeraktuk és bekapcsoltuk.

Február 23. Csütörtök

Mai napon Özkan nem volt bent, ezért Özchan utasítására Török Windows 7es operációs rendszereket telepítettünk az ottani gépekre. Szilvi ehhez nagyon
értett így minden jól sikerült.
Az egyik gépen partíció szerkesztését mutatták be. Majd utána nekünk kellett
egyedül. Majd ezután az eredetiséget vizsgáltuk. A teljesítmény vizsgálatát egy
különös géppel végezte Özchan. Jónak bizonyult a gép, le is tesztelte Özchan és
vissza lehetett adni a tulajdonosának.

Február 24. Péntek
Mai napon hangproblémás gépet kaptunk. Tesztelnünk kellett, ami
problémákkal teli napnak ígérkezett. Mindennel próbáltuk tesztelni, ami
eredménytelen lett, de azért még győzködtek minket, hogy próbálkozzunk
tovább. Nem sikerült, még Özkan-t is meglepte a dolog. Nem tudtunk vele mit
kezdeni, még Özkan se, ezért visszaküldtük a gyártónak. Ezután jött a SMD

alkatrészek csomagolása, amivel óvatosan kellett bánni és úgy kellett
csomagolni, hogy az ütődés bekövetkezése után az alkatrésznek ne legyen
semmi baja. Bár néha így is történnek balesetek.

Február 25. Szombat

A mai nap kirándulással telt. Elindultunk hárman sétálni a tengerparton. Az

osztálytársunknak megmutattuk a tengerben lévő medúzákat, ami kicsit
megdöbbentette. Konak-ból elsétáltunk teljesen Alsancak-ig, ami Konak-tól
nincs is olyan messze.

Február 27. Hétfő

A mai napon egy olyan laptopot kaptunk Szilvivel, aminek az

érintőpanelével voltak gondok, nem érzékelte a gép az egeret.(egér) Az érintő
panelt ki kellett szednünk, kaptunk egy új SMD érintőpanelt, azt kicseréltük,
majd összeszereltük és kipróbáltuk a gépet. A régi panelt ráragasztottuk a laptop
tetejére, aztán ahol a kész gépek vannak oda tettük.

Február 28. Kedd

A mai napon egy
száminkra ismeretlen
notebook-ot
tanulmányoztunk
(Toshiba). Sok új ismeretet tanultunk a Notebook SMD alkatrészeiről, ami
részünkről furcsa volt. Eléggé kicsi csavarok, nagyon pici alkatrészek vannak
benne. Óvatosan kellett bánnia Özchan-nek a notebokkal. Megnéztük Özchan-t,
ahogy szétszerelte a készüléket és közbe próbálta elmagyarázni nekünk, hogy mi

micsoda, és mit hova kell majd visszarakni. Az alaplapon volt valami kis gubanc
igaz, hogy nem értettük meg, pontosan, hogy mi is a hiba, de legalább Özchan
meg tudta szerelni.

Február 29. Szerda

Megkaptuk az első notebook-ot amit magunknak kellett megjavítanunk.
Szétszerelni szét tudtuk, de a hibát már nem találtuk és ezért segítségünkre
hívtuk Özchan-t, aki megmutatta, hogy mi a baj. Letört egy darab a grafikus
kártya tetején egy fontos alkatrész . Alig lehetett észrevenni. Kaptunk egy új
SMD grafikus kártyát, beleraktuk és így, meg tudtuk oldani a problémát.
Összeszereltük nagy nehezen elindítottuk a tesztelését, ami jónak bizonyult.

Március 1. Csütörtök

Az utolsó előtti munkanap. Kicsit feszültek vagyunk. Behoztak egy hibás

monitort, melynek a bekapcsoló gombja nem működött. Özchan szétszerelte
nekünk, figyelnünk kellett rá. Megmutatta, hogy hogyan is kell kicserélni a
hibás kapcsolót SMD pákával. A gomb túlságosan benyomódott és nem reagált
semmire.
Igaz, hogy mutatta, de mi nem nagyon értettük mit mond. Google - fordítóba
megírta, hogy inkább most csak figyeljünk.

Március 2. Péntek

Az utolsó, munkahelyen töltött napunk. Özkan-ék tudták, hogy másnap
utazunk, ezért csak a laptop ventillátorát kellett kitisztítanunk. A laptop
tisztítása után, mi egy kis ajándékkal kedveskedtünk nekik. Ajándékosztás után
kaptunk egy másik laptopot, aminek gyenge volt az akkumulátora, cserélésre
szorult. Szétszedtük a laptop hátulját, majd beleraktuk az új akkumulátort.
Teszteltük az új aksit, ami eddig jónak bizonyult.

Március 3. Szombat
Hamar elszaladt a három hét, szívesen maradtunk volna, azonban elérkezett a
hazautazás napja.
A kollégák nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, és nagyon élveztük a remek
szabadidős programokat is.
Izmír nagyon szép város, szívesen visszatérnék oda bármikor!

