
 دالیل افت سرعت کامپیوتر

  

  

در اینجا می خواهیم درباره دالیل افت سرعت کامپیوتر چند نکته را ذکر کنیم.البته باید این را بگویم که بعد 

از جستجو زیاد در اینترنت این مطلب را بدست آوردم متاسفانه جزء کپی مطلب در همه وبالگ ها و سایت 

وبالگ خود  در را آن هم ما است مفیدی بسیار مطلب چون اما. خورم می تاسف منبع ذکر بدون هم اونم ها 

قرار داده تا همگان بتوانند قسمت کوچکی از مشکل بزرگ خود را حل کنند.البته با ذکر منبع که امیدوارم 

 .نویسنده حقیقی این مطالب از ما دلخور نشود

 .سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد به طور کلی علل کاهش سرعت کامپیوتر را می توان به دو دسته

 

 گرماي محیط –۱ 

 

این دلیل بیش از آنکه تصورش را بکنید، بر عملکرد سیستم تاثیر می گذارد. به همین خاطر است که چند 

 .فن خنك کننده داخل کیس دستگاه کار می گذارند

 

و ولتاژ درون یا بین بخش ها و  گرمای بیش از اندازه باعث ایجاد تغییر در اطالعات که به صورت جریان 

ابزارهای گوناگون کامپیوتر )مانند پردازنده، حافظه اصلی و جانبی یا کابل شبکه( مبادله می گردند، می شود 

و نقص اطالعات اگر در حد تحمل پذیری سیستم باشد، با انجام یك پردازش به نسبت ساده یا ارسال مجدد 

انبر هستند، کار دنبال می شود؛ وگرنه که ممکن است روند به خطای داده ها که البته هر دو فرایندی زم

 .ناشناخته یا ایست کامل دستگاه بینجامد

 

عدد فن خنك کننده )یکی  4یا  3البته الزم به گفتن است که در کامپیوترهای متداول امروزی، نصب  

از یکی هم روی پردازنده داخل منبع تغذیه، یکی روی ریزپردازنده و دیگری داخل کیس و در صورت نی

کارت گرافیکی( در حالت عادی کافی است و افزودن فن های بیشتر، نه تنها کمکی نمی کند، بلکه باعث 

 .مصرف انرژی بیشتر و افزایش دمای محیط می شود

 

 میدان مغناطیسي –۲ 

 

ایجاد میدان میدان مغناطیسی هم مانند گرما بر عملکرد دستگاه تاثیر می گذارد. بیشترین موارد  

مغناطیسی اطراف کامپیوتر مربوط است به عبور کابل برق فشار قوی و تاثیر نمایشگر کامپیوترهای مجاور 

 .حتی نمایشگر خودتان را هم زیاد به کیس دستگاه نچسبانید (. CRT )به ویژه نمایشگرهای

 

ه ن بگذارند، بگوییم کدر ضمن برای کسانی که دوست دارند یك جفت بلندگوی قوی دو طرف نمایشگرشا 

 .میدان مغناتیسی باندها بر کار نمایشگر تاثیر منفی می گذارد و در دراز مدت آن را خراب می کند

 



 نصب انبوه نرم افزارها –۳ 

 

 نصب به رعایت نمی شود،  (بسیاری از کاربران، به ویژه در کشور ما که قانون حقوق پدیدآورنده )کپی رایت 

ت کرده اند. افزایش تعداد نرم عاد رسد، می دستشان به که مفتی اما نخور، یا بخوردرد به افزار نرم هر

افزارهای نصب شده بر دستگاه از چند جهت باعث کاهش سرعت آن می شود: اول این که در هنگام بوت 

شدن سیستم عامل ویندوز )که به علت مفت بودن در کشور ما رایج است،( بخش رجیستری اصالت نرم 

افزارهای نصب شده را می سنجد )البته به خیال خام خودش!( و این یکی از مهم ترین دالیل کندی باال 

آمدن ویندوز نسبت به سیستم عامل های دیگر، به ویژه خانواده سیستم های کد باز مانند لینوکس است. 

همواره در دسترس باشند.  همچنین بسیاری از این نرم افزارها بخشی از خود را مقیم در حافظه می کنند تا

یعنی این که بخشی از فضای پرارزش رم را مصرف می کنند و این امر موجب کاهش سرعت خواهد شد. 

گذشته از این موارد، هر نرم افزار فضای دیسك سخت را هم اشغال می کند و اگر فضای خالی روی دیسك 

 .سخت خیلی کم باشد، باز هم باعث افت سرعت کار خواهد شد

 

 گرد و خاك –۴ 

 

امان از این گرد و خاك! همان طور که قبال هم گفتیم، وجود گرد و خاك روی مدارات الکترونیکی موجب  

ایجاد اتصال کوتاه هر چند ضعیف بین قطعات مختلف آن و در نتیجه اتالف انرژی و اختالل در انتقال 

بار روی قطعات داخلی دستگاه را با یك اطالعات و سرانجام افت سرعت کار سیستم می شود. هر چند ماه یک

 .مکنده و دستمال نخی آغشته به اندکی الکل یا مواد شوینده مجاز تمیز کنید

 

 فایل هاي خردشده –۵ 

 

همان طور که می دانید، در حافظه های جانبی مبتنی بر گرداننده دیسك سخت، دیسك به صورت  

 .شودمجموعه ای از قطاع ها و شیارها، پیکربندی می 

 

 مراتب به سرعت با نوشتن™از آنجا که این دیسك با سرعت بسیار باال می چرخد و بازوی نوك خواندن 

 نوشته شیار یك روی فایل یك به مربوط اطالعات که است بهتر رود، می عقب و جلو دیسك روی کمتری

 ذفح و کپی مانند) بسیار دالیل به عمل، در اما. بخواند را آن کل بتواند هد سریع، گردش دور یك با تا شود

، به صورت پراکنده روی دیسك نوشته می شود که در اصطالح به آن خرد و مرتبط اطالعات( ها فایل پیاپی

 .ریز شدن می گویند

 

را فراهم آورده است که  Disk Defragmenter سیستم عامل ویندوز برای رفع این مشکل ابزاری به نام 

برای به کارگیری این ابزار پس از کلیك راست بر .سازی قطعات فایل ها می پردازدبه کنارهم چیدن و منظم 

بروید. اما توجه داشته باشید که پردازش یك درایو  Tools و سپس لبه Properties نام درایو به گزینه



چند گیگابایتی عملی بسیار وقت گیر و به علت درگیری شدید هد با سطح دیسك بسیار خطرناك است. 

صیه می کنیم که این کار را هر ماه یکبار انجام دهید و بگذارید که دستگاه شب تا صبح کارش را انجام تو

 .دهد و مطمئن شوید که در طول مدت انجام کار، کوچکتریت تکانی به کیس و دیسك سخت وارد نمی آید

 

 پویش خوشه هاي گمشده –۶ 

 

ز دالیل موجب ایجاد اختالل در کار ثبت اطالعات بر در طول مدت کار با رایانه، ممکن است که بسیاری ا 

دیسك سخت شود. برای نمونه خاموش شدن یا راه اندازی مجدد ناگهانی )بدون استفاده از روش های 

متعارف( موجب می شود که فایل های که از دیسك سخت در رم باز شده و در حال پردازش هستند، 

روی دیسك باقی بمانند. به گونه ای از این اطالعات از دست  سردرگم بمانند و برخی فایل های بی مورد

رفته یا بالتکلیف خوشه های از دست رفته می گویند. یا در بدترین حالت ممکن است بخشی از دیسك به 

علت ضربه، میدان مغناطیسی شدید یا ورود گرد و غبار به درون دیسك خراب شده باشد که به آن بدسکتور 

رتی که اطالعاتی بر آن نقاط ثبت شود، ممکن است هد روی آن گیر کند و بدتر این که می گویند و در صو

 .خرابی را گسترش دهد

 

فراهم آورده. جای آن با  Scan Disk سیستم عامل ویندوز برای رفع چنین مشکالتی نیز نرم افزاری به نام 

ای ایمنی آن نیز در مورد است و تمام توصیه ه Defragmenter درست کنار Error-Checkingعنوان 

 .این ابزار صدق می کند

 

 فضاي حافظه مجازي –۷ 

 

در کامپیوتر، هیچ پردازشی روی دیسك سخت انجام نمی شود. همه اطالعات باید اول به حافظه اصلی )رم(  

 اطالعات حجم به نسبت رم ظرفیت معموال که آنجا از اما منتقل و سپس در ریزپردازنده پردازش شوند. 

ك را به عنوان حافظه مجازی در نظر دیس فضای از بخشی عامل سیستم است، کم پردازش برای نیاز مورد

 :می گیرد که کار رم را شبیه سازی می کند. مکان و حجم فضای حافظه مجازی قابل تنظیم است

 

 Control Panel -> System ->  Performance -> Setting Advanced->Advanced -> 

Change 

 

اما معموال خود ویندوز بهتر آن را مدیریت می کند و شما بهتر است که فقط مراقب باشید که پارتیشن  

 !به اندازه کافی فضای خالی جهت استفاده به عنوان حافظه مجازی داشته باشد ( C مربوطه )معموال

 

 ویروس –۸

تر کوچکترین مشکلی بر کامپیو بین کاربران حرفه ای کامپیوتر این یك ضرب المثل طنزآمیز است که تا 

حرفه ای ترها « کامپیوترم ویروسی شده و باید آن را فرمت کنم!»تازه کاران رخ می دهد، آنها می گویند که: 



فرمت دیسك سخت در این گونه مواقع به این تشبیه می کنند که انگار وقتی لوله ای در یك ساختمان می 

واقعیت این است که شیوع ویروس ها در کامپیوترهای شخصی گسترده ترکد، آن را بکوبند از نو بسازند! اما 

است و بسیاری از آنها منابع سیستم و در نتیجه سرعت کار را مختل می کنند. پس با تهیه یك ویروس کش 

 .کارآمد و به روز )و البته نسخه اصل!( دستگاه خود را پاك نگه دارید

 دلیل هنگ کردن بیش از حد کامپیوتر چیست؟ 

 : مقدمه

کاربری نیست که تا به حال با مشکل هنگ و یا ریست کردن سیستم مواجه نشده باشد.این مشکل به عوامل 

 .افزاری ارتباط داردافزاری و سختممختلف نر

ها شویم بلکه بیشتر هدفمان اینست که بر افزاری و ویروسدر این مقاله قصد نداریم وارد حیطه موارد نرم

افزاری و به خصوص تاثیرات منبع تغذیه و خازن معیوب بر روی عملکرد سخت روی مشکالتی که به عوامل

 .گذارند نگاه کوتاهی داشته باشیمصحیح سیستم می

 دالیل اصلي هنگ کردن سیستم

از عمده دالیل اصلی هنگ کردن سیستم )به غیر از خرابی قطعات اصلی مانند رم ، مادربرد ، منبع تغذیه ، 

 : ان به موارد زیر اشاره کردتوگرافیك ( میکارت 

  ـ افزایش دمای پردازنده و اشکال در فن پردازنده 1

 تغذیه غیر استانداردـ استفاده از منبع 3

 CPU های اطراف سوکتـ خرابی خازن4

 دالیل جانبي هنگ کردن

فزایش به غیر از موارد باال ، دالیل جانبی دیگری نیز وجود دارد که احتمال هنگ و ریست کردن را ا

 : دهند. این موارد عبارتند ازمی

 . (ارت) Earth ـ نداشتن سیم زمین یا همان1

های الکتریکی ) مانند لحظه از سیم ارت برای جلوگیری از ورود ولتاژ برگشتی و نوسانات ناشی از دستگاه

سیستم استفاده های جوشکاری برقی و ... ( به داخل ها ، دستگاههای گازی ، الکتروموتوراستارت کولر

 .گرددمی
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در صورتیکه نوسانات برق بسیار شدید باشند باعث سوختن قطعات خواهد شد اما اگر نوسانات ضعیف در 

کاهد و ممکن است موجب برق وجود داشته باشد عالوه بر تاثیر در عملکرد صحیح قطعات از عمر آنها نیز می

 .هنگ کردن سیستم نیز بشود

 . دستگاه که از یك پریز برقـ استفاده همزمان چند 2

 .هایی با دمای باال نیز تاثیر زیادی در هنگ کردن سیستم دارندـ محیط3

 نقش منبع تغذیه

افزاری، به نوعی مربوط به انتخاب منبع تغذیه های غیر درصد اشکاالت و عیوب قطعات سخت 30حداقل 

 .باشدمیافزار مربوطه استاندارد و یا عدم تناسب منبع تغذیه با سخت

د. باشیکی از مواردی که بر کارایی و عمر قطعات اثر گذار است، میزان نویز و ریپل خروجی منبع تغذیه می

تم یابد و کارآیی سیسپذیری قطعات کاهش میتر و محدودتر باشد، آسیبهرچه دامنه این نویز و ریپل بسته

 .گرددتثبیت می

بت، های مثنمایید که میزان نویز و ریپل آنها در کلیه خروجی شود از منبع تغذیه هایی استفادهتوصیه می

باشد. به همین دلیل در انتخاب منبع تغذیه دقت  (Peak to Peak) PP میلی ولت در حالت 051کمتر از

  .الزم داشته باشید و آن را بر اساس قیمت ارزان انتخاب نکنید

وات تهیه کنید و در انتخاب منبع تغذیه ، حتما  411ای با توان بیش از های جدید منبع تغذیهبرای سیستم

  .و ... ( استفاده کنید Green  ،AcBel  ،OCZ های معروف ) بطور مثالاز مارك

یك سیستم ارتباط مستقیم با عملکرد صحیح منبع  Performance به خاطر داشته باشید که سرعت و

 .تغذیه دارد

 نپردازنده و تاثیر آن بر روي خاز نقش فن

 .همانطور که اشاره شد فن پردازنده تاثیر زیادی در هنگ کردن سیستم و ریست شدن آن دارد

و در بعضی دیگر این ) Hardware Monitor ای وجود دارد به نامها ، گزینهمادربرد Setup در قسمت

 .دهدرا نشان می که دور فن و درجه حرارت پردازنده نام دارد ( System Healthگزینه

 ای انجام دهید که با افزایش درجه حرارتمادربرد این امکان وجود دارد تنظیمات را بگونه Setup در

CPU از یك حد معین و یا کاهش بیش اندازه دور فن ، کاربر ، بوسیله آالرم خاصی مطلع گردد. 



اطراف سوکت  هایبه خاطر داشته باشید که افزایش درجه حرارت پردازنده تاثیر مستقیمی بر روی خازن

تواند موجب هنگ کردن سیستم شود بلکه ها نه تنها میپردازنده دارد بطوریکه نشتی و بادکردگی خازن

 .کنداشکاالت عجیب و غریب دیگری ایجاد می

را تمیز) غبار  توجه : برای جلوگیری از خرابی فن پردازنده هر چند ماه یکبار داخل کیس و بخصوص فن

 .روبی ( کنید

 :شودنمونه از تاثیرات رایج خرابی خازن بر عملکرد سیستم اشاره می 3مه به در ادا

 و یا از طریق کلید)ـ اشکال در بوت . بعضی اوقات الزم است سیستم را چندین بار روشن و خاموش کنید 1

Reset آن را ریست کنید ( تا سیستم به اصطالح باال بیاید. 

شود و بعد از گذشت چند ساعت به راحتی روشن ی روشن نمیـ بعد از خاموش کردن ، سیستم تا مدت2

 .گرددمی

 آید و الزم است که حتما از طریق کلیدـ با ریست کردن سیستم از طریق ویندوز ، سیستم باال نمی3

Reset سیستم یکبار ریست شود. 

 عوامل اصلي در خرابي خازن

l استفاده از منبع تغذیه غیر استاندارد 

l مناسب پردازنده توسط عدم خنك سازی CPU Fan . 

 . شودعدم کارکرد صحیح فن پردازنده ، موجب افزایش دما و متعاقب آن افزایش جریان می

 .افزایش جریان نیز تاثیر مستقیمی بر روی خازن و خرابی آن دارد

 تذکر:

ه کارایی کنید بمی کیفیت بیشتر از آن چیزی که فکرهمواره به خاطر داشته باشید که استفاده از قطعات بی

ه پردازندزند، پس در انتخاب قطعات و بخصوص منبع تغذیه و همچنین نوع فن ، پول و اعصاب شما ضرر می

 .دقت الزم را داشته باشید

 اطالع از وضعیت بد باطري 
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سیتم ورودی و خروج اصلی است و این برنامه خیلی کوچك همیشه روی   BIOSدانیدهمانطور که می

شود.اما شود این اطالعات حفظ میشود. هنگامی که برق قطع میای روی مادربرد حفظ و ذخیره میتراشه

شود بلکه روی یك تراشه واحد ذخیره نمی  BIOSتوانند تغییر پیدا کنند.تنظیماتبعضی از اطالعات می

شوند.این اطالعات به شوند ذخیره میهم گفته می  COMS Chipهای مختلف که اصطالحاروی تراشه

ند.اگر این باطری تمام کآنرا تهیه می  COMSاندکی نیروی الکتریکی همیشگی نیازمند هستند که باطری

-شود کامپیوتر یکسری از اطالعات را فراموش خواهد کرد.این اطالعات شامل زمان تاریخ و نوع هارد می

باشد.اگر باطری به آخر عمر خود نزدیك شود شما با مشکالتی روبرو خواهید بود یك از نشانه های اتمام 

باطری خیلی سخت نیست نوع باطری خود را از عمر باطری درست کارنکردن ساعت کامپیوتر است.تعویض 

 .کتاب راهنمای مادربرد پیدا کنید و نحوه تعویض آنرا از دستورالعمل مربوط مطالعه کنید

  BIOS دسترس به

 BIOS دسترس به

BIOS (Basic Input Output System):  سیستم اساسی ورودی و خروجی کامپیوتر است.بعضی

 .است BIOS یابی مستلزم ایجاد تغییرات درمواقع عیب

BIOS چیست؟در واقع BIOS افزازهای کامپیوتر شماست.ممکن است فکر رابطی بین ویندوز و سخت

پنجره های خاص قابل مشاهده است.اما اینطور نیست باشد که در قالب جزیی از ویندوز می BIOS.کنید

-کنید.بایوس سختشود هنگامی که کامپیوتر را روشن میبایوس روی چیپی بر روی مادربرد ذخیره می

 .کند وآن را روشن می کندکند و سپس ویندوز را از هارد پیدا میافزارها سیستم شما را تست می

 وعن تاریخ زمان بایستی.گردد تنظیم خودش میزبان با کامپیوتر  BIOS برای عملکرد صحیح الزم است هر

-نامیده می COMS که معموال) BIOS نصب برنامه طریق از اطالعات این بشناسید را هارد کارکرد

به طریق زیر عمل  BIOS اند )به طور آماده هنگام خرید مادربرد(برای دسترسی به برنامهشود(ارایه شده

 .کنید

                                                    .ن را روشن کنیدتاکامپیوتر:1

را متوجه شوید این پیام  BIOS به دقت به صفحه مانیتور نگاه کنید تا پیام و دستور چگونگی ورود به:2

 F2 یا Delete باشد اغلب این کلیدهمیشه حالت فلش دارد و همیشه هم با فشار دادن کلید خاص می

 .شوید BIOS را فشار دهید و وارد F2 یا delete ی شما همگام با روشن شدن کامپیوتر کلیداست.یعن

شود و شوید اگر تعلل کنید صفحه مذکور رد می BIOS کلید تعریف شده را فشار دهید و وارد صفحه:3

 .کنید Restart دوباره باید کامپیوتر را
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دهید.ساختار بایوس از کامپیوتری به کامپیوتری دیگر  قسمتی راکه باید تغییر دهید پیدا نموده و تغییر:4

 .کند ولی در کل همه سر راست هستندفرق می

را فشار داده و خارج شوید.این پیام در کامپیوتر های مختلف اندکی فرق می  save and exiteکلید :5

 .فشار دهید کند شما باید صحیح ترین گزینه را که به معنی ذخیره و خارج شدن است پیدا کرده و

 .آیدراه اندازی مجدد( شده و باال می) Restart تان راکامپیوتر:6

 هشدار

ممکن است صدمه جدی به کامپیوتر برساند بنابراین خیلی محتاط عمل کنید.بسیاری  BIOS  تغییر اشتباه

تنظیمات آن  ا بهکنید اشتباهاز تنظیمات بایوس غیر صریح هستند بنابراین به آنها دست نزنید.و اگر فکر می

 خارج شوید Exit without saving اید با فشردندست رده و تغییر داده

 سخت افزاريرفع عیب 

مقداری آگاهی و توجه و مخطرات ممکنه  تعمیر کامپیوتر به قول معروف آپوال هوا کردن نیست اما باید با

گردد توضیح باشد . در این قسمت چند اصل عیب یابی که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شما می

 .داده شده است

 همیشه ایمن باشید

تریکی از روشهای الک شك شدن وارد از جلوگیری برای. هستید پذیر آسیب کامپیوترتان هم شما و هم 

استفاده کنید. تنها خاموش کردن کامپیوتر کافی نیست باید سیم آنرا هم از پریز بکشید  پیشگیری مناسب

رفتن  شود . راهزند بلکه موجب صدمه رسیدن به کامپیوتر هم میشك الکتریکی تنها به خودتان آسبی نمی

ه سیتم ن بگردد و اگر شما با الکتریسیته ساکن بدنتاروی فرش موجب جمع شدن الکتریسیته در بدن می

 .دست بزنید ممکن است مدارهای سیستم دچار آسیب گردند

نکته:کامپیوتر در مقابل ضربات ناگهانی و تکانهای شدید مقاومت چندانی ندارد و اگر هنگام در آوردن قطعه 

سب او آرامش و با اشتفاده از ابزار من دقت با بلکه نزنید هم ضربه و نکنید گرم  را آن هرگز دارید مشکل ای 

 .اقدام به درآوردن قطعه نماییید

 چگونه کیس کامپیوتر را به طور ایمن و صحیح باز کنید؟

ابتدا باید دید   ای نیستبسیاری از مشکالت کامپیوتر نیاز به باز کردن کیس ندارند ولی بعضا دیگر چاره

های راست و چپ را آزمایش عقب را باید دید اما بهتر است اول پانل و جلو هایپانل چه ابزاری الزم است 
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از )شوند و بعضا هم با اندکی فشار به بدنه کیش های طرفین معموال با اندکی فشار باز میکرد چرا که پانل

 .توانید از کتا بچه کیس کمك بگیریدطرف عقب بسته می شوند. اگر مکانیزم باز شدن آشکار نبود می

ا از هکنید تا بتوانید کاور کیس را بردارید که معموال این پیچ در اکثر کامپیوترها باید شما چند تا پیچ باز

دهند. برای جلو های چهارسو براحتی این کار را انجام میاند. پیچ گوشتیپشت به بدنه کیس بسته شده

گیری از وارد شدن شك الکتریکی به داخل کیس بهتر است از سیستم ارت استفاده کنید شما باید یك 

مچ دست و طرف دیگر آنرا به زمین وصل کنید. این سیم در مغازهای الکتریکی موجود طرف سیم را به 

 .است

قبل از باز کردن کیس تمامی سیمهائی که به هر نحوی به کیس متصل هستند باید جدا شوند این سیمها نه 

 .باشندماوس و .... هم می  تنها شمال سیم برق بلکه شامل سیم تلفن

 چهایپی بیاورید در را هاردتان خواهیدمی کنید مثال م به باز کردن پیچی از کیس مینکته:هنگامی که اقدا

 اوقات نشان شدن گم با توانندمی هم کوچولو ی پیچها این که چرا دهید قرار مناسب مکانی در را شده باز

-یمسئله را حل مها به یك ورق باطله این ای و یا پیچیدن پیچشیشه یا کاغذی ظرف یك. کنند تلخ را شما

 .کند

 اوضاع را بدتر نکنید

 رفتهگ تصمیم اگر برای فردا کارهای زیادی دارید که باید با کامپیوتر انجام دهید ولی ظاهرا کامپیوتر تان 

باشد به صرت تصادفی کلیك  اصول روی از است الزم کامپیوتر مشکل حل باشید آرام کند خراب را کارتان

کند. اگر کند بلکه اوضاع را بدتر هم میکردن کلیدها و تغییر دادن تنظیمات نه نها مشکل را حل نمی

کنید کامپیوتر را رها کرده یك فنجان چای خش طعم بخوردید این مقاله را احساس خستگی و کالفگی می

 .مطالعه کنید و انگاه اقدام به حل مسئله نمایید

 ل هاي پشت سر را خراب نکنیدپ

خواهید درایوی جدید ایجاد کنید ابتداء تغییراتی را که مقدور نیستند روی کامپیوتر اعمال نکنید . اگر می

اطالعات موجودتان را در محل امن ذخیره کنید و سپس اقدام به این کار نمائید. همچنین هنگام تعویض 

 آخر هب حرفی یا و مثل رقمی کردن فایل قدیم با جدید فایل قدیمی را حذف نکنید. و فقط نام آنرا با اضافه 

 یطالی قانون هرگز. داشت خواهید را جدید فایل هم و  قدیمی فایل هم شما کار این با که دهید تغییر نامش

 فایل زا یکی که شدید متوجه روزی اگر کنید تهیه پشیبان فایل ی چیز هر از: نکنید فراموش ر یابیعیب

-مهم فایلهای از حتما پس نیست عجیب هم چندان کار این که چرا نکنید تعجب شده ناپدید تانمهم های 

 باشید داشته پشتیبان تان



 چک ظاهري انجام دهید

 ابلک یا.  شود اغلب اوقات مشکالتی کامپیوتر ناشی از موارد آشکار و ساده است. بعضا سیم برق قطع می 

گیرد. پس بنابراین بهتر است رم قرار می CD داخل در وارونه صورت به دی یا سی  گرددمی شل مانیتور

انرژیتان را صرف پیدا کردن خطاهای نهایی و یا تنظیمات پیچیده کنید کارهای زیر را قبل از اینکه وقت و 

 انجام دهید

 رس طرف دو  آیا سیم برق وصل است؟ همه اتصاالت را چك کنید. اگر صفحه مانیتور تا سیاه است          ·

 نیدببی دارید محافظ  آیا ببینید دارید محافظ اگر. کنید چك مانیتور طرف از هم کیس  طرف از هم را کابل

 وماتیكات کننده قطع یا و فیوز شودمی موجب برق ولتاژ افزایش وفتها بعضی نه یا است روشن محافظتان آیا

((circuit Breakers)) جریان برق راقطع کند. 

و دیگر  پرینتر  کامپیوتر تان را خاموش نموده و مجددا روشن کنید. این کار را برای مانتیور         ·

 یك کردن روشن مجددا و خاموش کل در ولی باشد دارد خنده شاید کار این.  دهید تان هم انجام لوازم

 .کندمی حل آنرا  مشکل بعضا وسیله

 دنبال کامپیوتر است و یا فالپی را داخل درایور چك کنید. چرا که ممکن  DVD و CD وجود         ·

 .نکند پیدا ولی بگردد فایلهایی

 عمالا خودمان که  است تغییراتی از ناشی مشکالت معموال ؟ است یافته تغییر چیزی ببیندی چه          ·

 الیح در اخیرا آیا اید؟کرده  را کامپیوتر آیا اید؟نموده اضافه اخیرا  را افزاری سخت یا افزار نرم آیا کنیم می

 توانستید راگ. است مسئله کردن پیدا کلید مطلب این بررسی اید؟داشته برق قطعی باشد روشن سیستم که

قابلیتهایی  XP .کنید حذف است شده سیستم خرابی عامل  کنید می فکر و ایدداده انجام اخیرا که را کاری

 .دارد که قادرند سیستم شما را به حالت قبل از خرابی برگردانند System Restore از قبیل

 سازمان دهي نمایید

شود(( به کامپیوتر هم قابل )) اگر امکان خراب شدن چیزی وجود داشته باشد حتما خراب می قانون مورفی

گیرد شما برای تعمیر سریع کامپیوتر رار میق متوسط طبقه در  اهمیت نظر از کامپیوتر: باشدمی تعمیم 

 در روزها بلکه نیازمند دستوراعمل و قانون هستید. در دسترس داشتن تمام تجهیزات و اطالعات ساعتها 

 .کندمی جویی صرفه شما وقت

 دی چند تایی بخریدهایتان را در یك جا نگه دارید. سعی کنید یك کیف سیCD تمام نرم افزارها و:1

CDدیسی دی نه چندان گران تمام هایتان را به طور مرتب داخل آن قرار دهید چرا که یك کیف سی 

 .کندمی حفظ را شما های



 فایلهای شوید مجبور است ممکن تعمیر ی دانلود شده را در یك جا ذخیره کنید. شما حین تمام فایلها :2

 روی دانلود فایل بنام فایل یك ه دانلود کنید . کارخان سایت از را افزارتان سخت درایور یا و شده روز به

 از ییک به جدید فایل یك ایجاد برای. نمایید ذخیره آن در را شده دانلود فایلهای تمام و کنید ایجاد هاردتان

را کلیك کرده و اسم مورد نظر  New/ Folder شده باز نوار واز کنید راست کلیك بروید هارد درایوهای

 .خود را تایپ کنید

آید ؟ آیا ای این مشکل پیش میتمام چیزها رادر مورد مشکلتان بنویسید : هنگام استفاده چه برنامه :3

بینید. خطاها را یادداشت کنید این چه می افتد؟ دقیقا حین مشکل در صفحه مانیتور همیشه این اتفاق می

 .کار برای بهره بردن از اطالعات دیگران برای حل مشکل مفید می باشد

کنید بنویسید . مخصوضا کارهایی همانند نصب برنامه جدید یا هنگام تعمیر کامپیوتر هر کاری را که می :4

 .ویندوز ((Setting)) تغییر تنظیمات

 بدانید کي باید کمک بگیرید

بعضی از مشکالت کامپیوتر اصال قابل تعمیر نیستند و بعضیها هم نیازمند کارشناس یا تکنسین ماهر هستند. 

-ها زمان گرانتر از پولی است که میبعضی موقع .بنابراین شما همیشه دنبال رفع مشکل توسط خود نباشید

 .وتر پرداخت تا مشکل را حل نمایدتوان به تعمیر کار کامپی

 بیشتر از فني کامپیوتر کمک بگیرید

ص ی هستند که البته این مشکالت مخصوناگهان مشکالت از پر منتظر تلفن نباشید کامپیوترها و نرم افزارها 

رایانه هستند. سریعترین راه و تنهاترین راه برای حل این مشکالت تماس با فنی کامپیوتر است. اگر 

 البته کنید  تلفن کامپیوتر فنی به نکنید معطل دیگر کنید حل را مشکل نتوانستید و کردید سعی عا واق

رانتی دارند و تا یك سال حل مشکل شما مجانی خواهد بود . گا سال یك حداقل قطعات کامپیوتر   اکثر

 .پیدا کنیدتوانید از برگه خرید و یا گارانتی قطعه شما تلفن تعمیرکار یا آدرس آنرا می

مخ فرض کند عصبانی نشوید چرا که عصبانیت شما با ادب باشید میکن است تعمیرکار شما ر ا بی         ·

 .کندقطعا شانس حل مشکل شما را کم می

-می خود دور کنیدمی احساس یا و نیستید راحت کار تعمیر با شما اگر نکته بین و زیرك باشید          ·

 رد تعمیرکاران عادی مشکالت حل برای معموال بیاید تری ماهر کار تعمیر بخواهید مودبانه خیلی چرخید

داند چکار کند. مجددا با شرکت اگر می بیندی او نمی  نکنید تردید بنابراین شوند می  اعزام آموش حال

 .بعضی از فنی ها از دیگری بهتر هستند

 



 و کنید حل خیلی از مشکالت را با اطالعات خودتان تکلیف خود را انجام دهید شما می توانید          ·

های رکتشک از بعضی. کنید جستجو اینترنت از را مسئله حل. نشوید گارانتی شرکت با تماس نیازمند

 .در سایت خود دارند ((FAQ)) های آنها را حت عنوانتعمیراتی مشکالت رایج و راه حل

 مهه  بگویم بتهر یا گوید نمی شما به را چیز همه تعمیرکار موقع بعضی بخوانید را بین خطوط          ·

ما انتقال دهد ش به را هایشدانسته همه کندمی سعی خودب فنی یك چند هر گوید نمی را هایش حدس

 بدهد یاد شما به را نیاز مورد اطالعات تا بدهید انگیزه او به هم شما است پس بهتر 

مکان مناسبی یادداشت کندی چرا که در موقع نصب مجدد نرم افزار  دی هایتان رادرنکته:شماره سریال سی

 .دی یادداشت کنیدبه آنها نیاز خواهید داشت بهترین کار این است که شمار سریال را در طرف لیبل سی

 کامپیوتر تان را بشناسید : داخل کیس چه خبر است

ما الزم است با قطعات اصلی محل نصب نیازی نیست که شما همه چیز جزئیات تعمیر کامپیوتر بداندی. ا

 آنها و چگونگی ارتباطات بین آنها آشنا شوید در زیر تصویری کلی از داخل کیس نشان داده شده

 داخل کیس چه خبر است؟

بعضی موقع دوست دارید داخل کیس کامپیوترتان چی وجود دارد. حافظه آن چقدر است؟ شما بدون باز 

 رزی سواالت فوق را پیدا کنید. برای دسترسی به این اطالعات از مسیر  توانید جواب همهکردن کیس می

 کنید عمل

Start/All Program/Accessories/System Tools/System Information 

 کارت گرافیکي _پاور _رم _ CPU _ مادربرد

که با داشتن این پنج قطعه سالم به اصطالح سیستم  دباشنقطعه به هم پیوسته فوق می پنج قلب کامپیوتر 

  تصویر می دهد 

  مادربرد 

-شوند و مادربد همانند مامور کنترل ترافیك میاست همه قطعات به مادربرد وصل می CUP مادربرد قلب

-یمکند برای مثال هنگامی که شما کلیدی را روی کی برد فشار ها را کنترل میباشد که جرایان عبود داده 

دهد و مادربرد آنرا به کارت گرافیك و کارت گرافك هم به صفحه دهید . کی برد به مادربرد انتقال می

دهد. همه قطعات سیستم شما از ماوس و مانیتور گرفته تا اسپیکر و کی برد همه و مانیتور انتقال می

 یا از طریق کابل به مادربرد وصل هستند و مسقیما یا همه 



 

 است کارت و کابل   کنید که رویش پر از چیپردن کیس شما مادربرد را مشاهده میبه محض باز ک

 تصویر همراه به آن قطعات همه دقیق توضیح که شود می داده آن همراه کتابچه یك مادربرد خرید  هنگام

 .است شده ارایه

 نحوه انتخاب یک مادربرد

سوکت -2مادر بورد Chipsetچیپ ست -1مهمترین پارامتر های مربوط به مادربورد عبارتند از:

تعداد پورتهای -4تعداد شکافها یا همان اسالتهای مادربورد -3پردازنده ی مادربورد 

USBوSATA .سرعت انتقال اطالعات کارت شبکه ی ملدربورد و ....که مورد اول  -5مادربورد

ین بین دارد.همانطور که قبالَ ذکر گردیدانتخاب مادربورد بستگي زیادی به اهمیت بیشتری در ا

 انتخاب پردازنده دارد.

که مادربورد از آن RAMدرانتخاب مادربورد بایستي همزمان به تعداد کانال و نوع حافظه ی 

میت هپشتیباني مي کندنیز توجه کرد.بقیه ی پارامترهای مر بوط به مادربورد بسته به نیاز شما ا

پیدا مي کنند نکته کلیدی در این است که مادربورد دارای چیپ ستي باشد که هم پردازنده 



انتخابي شما را پشتیباني کند و هم از تعداد کانال و نوع حافظه ی رم باالتری پشتیباني کنددر 

 GIGAبین مادر بوردهای موجود در بازار ایران توصیه مي شود از مادر بورد های ساخت شرکت 

 .استفاده نماییدASUSو 

 

 

CPU  

cpu مخفف(Central Processing Unit )  به معنای واحد پردازش مرکزی مي باشد. مدت

 1زمان انجام یک کار به وسیله کامپیوتر به عوامل متعددی بستگي دارد 

ی مهم به نام سرعت کالک یا به اختصار سرعت کالک و معماری: هر پردازنده یک مشخصه – 

دارد که معموالً بر حسب گیگاهرتز است. سرعت باالتر مستقیماً روی سرعت پردازش سرعت 

های یک کامپیوتر به قدری درکارایي  سرعت پردازشگر به عنوان یکي از مشخصه گذارد.تأثیر مي

 یاد مي شود. آن اهمیت دارد که معموالً به عنوان یکي از اجزای تشکیل دهنده نام کامپیوتر از آن

شود و در هر کالک تعداد دستورات بیشتری اجرا تر ميها روز به روز بهینهپردازنده معماری 

شود و در کل کارایي تری اضافه ميپیشرفته (Instruction Setشود. مجموعه دستورات )مي

با سرعتي برابر با یک مدل  Ivy Bridgeی شود. به عنوان مثال یک پردازندهتر ميبهینه

Sandy Bridge  تر است.درصد سریع 15کارایي بهتری دارد و حدود 

کنند، تعداد افزارهایي که از چند هسته استفاده ميهای فیزیکي و مجازی: در نرمتعداد هسته – 

افزارها تنها یک هسته مورد گذارد. اما در بسیاری از نرمهای فیزیکي مستقیماً تأثیر ميهسته

ر افزارها دمانند! روز به روز پشتیباني نرمکار باقي ميها بيگیرد و سایر هستهاستفاده قرار مي

ای هسته 4یا نهایتاً  2ی شود و در حال حاضر یک پردازندهای بهتر ميهای چند هستهپردازنده

 ترین گزینه است.ناسبم

 ۷باشند و لذا در ویندوز مي Hyper-Threadingدارای تکنولوژی  Intelهای برخي پردازنده 

ی مجازی داریم. این های فیزیکي یا واقعي، هستهکنیم که به تعداد هستهمشاهده مي ۸یا 

درصد سرعت پردازش را افزایش  5۱تا  1۱افزارهای مختلف بین های مجازی در نرمهسته

 دهند.مي



روی سرعت پردازش تأثیر گذار است اما  (L3و  L2و  L1ی کش: تعداد سطوح کش )حافظه – 3

 1.5برابر بلکه کمتر از  2کند اما نه در حد برابر کارایي را بیشتر مي 2مستقیم. کش نه به طور 

 برابر!

های کش نسبت به بعضي دیگر بهتر هستند که این موضوع به ی دیگر اینکه برخي چیدماننکته

   شود.معماری پردازنده مربوط مي

 (Random Access Memory)رم یا حافظه دستیابي تصادفي

دارد. مثال هنگامی که شما مطلبی ای است که سیستم اطالعات در حال استفاده را روی آن نگه میقطعه

 رکامپیوت باشد باالتر رم کنید این اطالعات در رم هستند هر چه نویسید یا عکسی را مشاهده میرا می

 .بود خواهد باالتر هم سرعتش و دهد انجام را ترسخت کارهای تواند می بهتر

گیرد. قرار می RAM خواهد اجرا شود، رویای که میهای مربوط به هر برنامهاصوالً اطالعات و داده
 باشد.می سخت دیسكو  CPU دلیل انجام این عمل ایجاد تعادل بین سرعت

، باشدها بسیار زیاد است و سرعت دیسکهای سخت نسبت به آنها پایین میCPU از آنجایی که سرعت 
RAM تواند با قرارگیری بین این دو یك تعادل سرعت ایجاد نماید. می 

در مواقعی که کاربر نیاز به اجرای چندین برنامه به طور همزمان را دارد و یا از  RAM بنابراین مقدار

 کند تأثیر به سزایی در سرعت کامپیوتر خواهد داشتهای پر حجم استفاده میبرنامه

 اتصاالت مادربرد

 

را از مادربرد جدا یا به  ....یابی یا ارتقاء سیستم مجبورید بعضی از اتصاالت از قبیل هارد / رم / و بهنگام عی

 .مادربرد وصل کنید. خوشبختانه این قطعات فقط با یك رابط به مادربرد وصل هستند

  می باشند و تنها کارت گرافیك را جای می دهد PCI کوتاهتر از شکاف AGP نکته:شکاف

  کنید پیدا را اشافزاريسخت مشکالت ٬شودچگونه وقتي کامپیوترتان روشن نمي

یدا شود پبه شما نشان دهم که چگونه ایراد کامپیوتری را که روشن نمی گام به گام صورت به دارم قصدحاال 

 اما شودمی روشن که کامپیوتری افزاریسخت مشکالت حل جهت ابزارهایی ٬آینده هفتهدر ٬کنید. سپس

 .کرد خواهم معرفی دارد نامناسبی عملکرد

تواند به شما افزاری نمیهیچ نرم گاهآن ٬با فشار دکمه پاور روشن نشودآشکار است که اگر کامپیوترتان  

 .کنید شروع را افزاریسخت یابیعیب فرآیند و کرده باز را کیس باید ٬کمك کند. بنابراین

http://computersara.blogfa.com/post/163/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d9%ac-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d8%b4-%d8%b1%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-


 ها را حذف کنید:غیرضروري

 یا قطع را سیستم غیرضروری قطعات همه که است این کنممی که کاری اولین ٬اگر کامپیوتری روشن نشود

 کنم. این مرحله شامل این موارد است:می خارج فیزیکی صورت به حتی

 یك اگر ولی) شود خارج باید گرافیك کارت جز به چیز همه – PCI Expressو   PCI٬ISAهای کارت

(. کنید خارج نیز را گرافیك کارت صورت این در ٬کنید استفاده آن از توانیدمی که دارید آنبرد گرافیك کارت

 اضافی رابط هایکارت و مودم ٬شبکه کارت ٬توان به کارت صداوند میش قطع باید که هاییکارت جمله از

 تهگذش هفته همین اما باشند خرابی عامل هاکارت این از یکی که است بعید کنید تصور شاید. کرد اشاره

 ارجخ را شبکه کارت. شدنمی روشن شبکه کارت عملکرد نقص دلیل به من قدیمی کامپیوترهای از یکی

 چیز درست شد. همه و کردم

 .کنید قطع را هاآن برق است الزم تنها –های سخت دیسك

 .بکشید را برقش کابل فقط هم باز –درایو سی دی 

 یك مادربوردتان روی آیا کنید؟می مشاهده فعالیتی آیا. دهید فشار را پاور دکمه دوباره ٬پس از این کارها

 دارد؟ وجود پاور چراغ

 

 خود از ایراد که دارد احتمال ٬آیدشود اما سیستم باال نمیاگر چراغ پاور مادربورد به طور ضعیفی روشن می

 و دهترکی مادربورد هایخازن از یکی که آیدمی پیش قدیمی کامپیوترهای در. باشد تغذیه منبع یا مادربورد

ود مادربورد خ کنار و گوشه به نگاهی. شود دست این از اشکاالتی باعث و کند نشت بیرون به آن درون مایع



 ٬باشد دهش باز آن باالی است ممکن –ای از یك خازن متورم بیابید توانید نشانهبیندازید و ببینید که آیا می

 : باشد کرده باد اندکی تنها خازن است ممکن یا ببینید مادربورد روی رنگ ایقهوه مایعی شاید

 

 .کنید بررسی را تغذیه منبع باید آنگاه ٬ها باشد پیدا نکردیدای که حاکی از مشکالت خازننشانهاگر 

 بررسي یک منبع تغذیه معیوب:

منبع تغذیه در کامپیوتر همانند قلب در بدن فعالیت مي کند همانطور که قلب خون کافي برای  

تامین انرژی مورد نیاز بافت های مختلف را به آنها مي رساند ، منبع تغدیه نیز توان مورد نیاز 

 برای قسمت های مختلف سیستم را تامین مي کند. 

 توان پاور :( 1

در خرید پاور توجه به توان آن است که در تامین انرژی مورد نیاز سیستم یکي از اولین فاکتور ها 

 به سزایي دارد . توان خروجي پاور به دو صورت روی آن ثبت مي شود :

 Realالف( توان واقعي 

 ( . Peakب( توان حداکثر ) 

 امین آنتوان واقعي به تواني اطالق مي شود که پاور بدون تحمل فشار در شرایط عادی قادر به ت

دقیقه مي تواند در این توان فعالیت کند و بعد از آن از کار  1است ، اما توان حداکثر در حدود 

وات مابین توان واقعي و توان حداکثر تفاوت وجود دارد به طور مثال 15۱مي افتد در کل حدود 

ین توان را وات است و توانایي تحمل بیش از ا ۷3۱وات دارای توان حداکثر  5۸۱پاوری باتوان 



نخواهد داشت پس همیشه سعي کنید در خرید پاور به میزان توان واقعي آن توجه کنید زیرا 

 به عنوان مالک قدرت اصلي و واقعي پاور شناخته مي شود .

بي شک، اغلب کاربراني که در شهر های کوچک، روستاها و در مناطقي که برق بشدت در حال 

غذیه کامپیوتر آشنا هستند. این مشکل زماني رخ مي نوسان است، با آسیب دیدگي منبه ت

ولت از حد معمول خود بشدت افت کرده یا افزایش مي یابد. البته  22۱دهد که برق شهری 

حتي گاهي یک نوسان مقطعي نیز ممکن است باعث خرابي پاور کامپیوتر بشود.معموال عالئم 

 ید را فشار مي دهیم کامپیوتر هیچخرابي پاور روشن نشدن کامپیوتر است، بطوریکه وقتي کل

عکس العملي نشان نمي دهد و گوئي دوشاخه در پریز قرار داده نشده است. البته همیشه نمي 

توان به عالئم ظاهری بسنده نمود زیرا ممکن است بر خالف تصور اشکال از مادربرد، پردازنده 

نحوه تعمیر و نگهداری پاور  نیز باشد. بهمین دلیل روش تست پاور و (RAM) و یا حافظه اصلي

 .را در ادامه مطلب ارائه خواهیم داد

اها نیز گهمانطور که گفته شد عالئم ظاهری خرابي پاور همان روشن نشدن کامپیوتر است و 

  .ریستارت های ناگهاني نیز میتواند عالمت نارسائي منبع تغذیه باشد

درب کیس را باز نموده و تمامي سوکت  چنانچه با این عالئم روبرو شدید، برای حل این مشکل،

هارد و دیسک درایوها(  -تغذیه پردازنده مرکزی  -)سوکت بزرگ متصل به مادربرد  های برق

 .را جدا کنید

پروب قرمز به سر سیم زرد رنگ و پروب سیاه را به سر سیم سیاه  دوشاخه را در پریز جا دهید

 .قرار دهید 2۱رنج آن را در ولت متر روی  رنگ، موجود در یکي از کانکتورها اتصال دهید و

 .حال بایستي ولت متر عدد صفر را نشان دهد

 



با بهم  (سپس با استفاده از یک تکه سیم دو سر سیم سبز و سیاه، )موجود در کانکتور مادربرد

 .وصل کنید

 سیاه کهحاال بایستي فن پاور به حرکت در آمده و اختالف پتانسیل موجود در دو سر سیم زرد و 

ولت را نشان بدهد. این امر حاکي از صحت کارکرد پاور بوده و  12اهم متر به آنها وصل است، 

 .چنانچه غیر از این باشد اشکال کار از پاور است و باید به تعمیر آن بپیردازیم

 وبود، تنها به درستي آن اکتفا نکنید. از صحت اختالف پتانسیل در د 12البته اگر ولتاژ سیم زرد 

نیز اطمینان  (ولت 5ولت( و بنفش ) 3.3ولت( ، نارنجي ) 5قرمز )  -سر سیم های سیاه 

 .حاصل کنید

 

شود و مشکالت آن یا یکی از قطعاتی است که زیاد دچار مشکل می منبع تغذیه در کنار هارد درایو و فن

 تحت ٬در هر صورت ند.اها دچار مشکل شدهناشی از فن داخل خود منبع تغذیه است و یا باز هم خازن

 آن یضتعو ممکن گزینه تنها –هیچ شرایطي نباید اقدام به تعمیر یک منبع تغذیه معیوب کنید 

 آن داخل باالیی ولتاژ که دارد وجود زیادی بسیار احتمال هم باز ٬حتی اگر به ظاهر خراب باشد .است

 .کنید امتحان را تغذیه منبع و بردارید مترمولتی یك که کنمنميتوصیه. باشد شده ذخیره

  

دو راه برای شناسایی یك منبع تغذیه معیوب وجود دارد. یکی استفاده از یك منبع تغذیه یدکی است و 

 را فعلی قطعه ٬دیگری نصب همین منبع تغذیه روی یك کامپیوتر دیگر. اگر یك منبع تغذیه یدکی دارید

اش رو بع تغذیهمن ٬دارید یدکی کامپیوتر یك اگر هیچگاه .کنید آن جایگزین را یدکی قطعه و درآورده

 .ممکن است سیستم جدید را دچار مشکل کنید کنیدنآورده و منبع تغذیه مشکوك را روی آن امتحان در

مشخص است که به این ترتیب اگر اشکال از منبع تغذیه باشد به مسئله پی خواهید برد. به منظور جلوگیری 

های فیش بر عالوه جدید هایمادربورد. ایدکرده متصل را لیدها همه که ویدش مطمئن ٬گیری اشتباهاز نتیجه

. هستند نیز پین ۸ یا 4 هایفیش نیازمند گرافیك کارت یا پردازشگر برق تأمین برای ٬پین ۰1بزرگ 

 هاییرابط چنین دنبال به خود یو پی سی فن اطراف در  یا و کنید مطالعه را مادربوردتان راهنمای دفترچه

راهنمای رایگان نگاهی به داخل و خارج  آنگاه ٬کنید متصل آنجا در چیزی باید که رسید نظر به اگر. بگردید

 .تغذیه هایرابط به مربوط صفحات مخصوصاً. کنید مطالعه و کرده دانلود را کامپیوتر
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آخرین راه باقی مانده این است که قطعه مشکوك را در یك کامپیوتر دیگر امتحان کنید اما بدانید که 

کنم از انجام دادن این عمل با احتمال دارید این کار به قطعه شما آسیب بزند. بنابراین توصیه می

 خودداری کنید.افزارهایی که برایتان اهمیت دارند سخت

 

 :کرد حل را مشکل X قطع کردن

 فرسایطاقت مرحله وارد توانیدمی ٬اگر همه قطعات غیرضروری را جدا کردید و کامپیوتر به خوبی باال آمد

 و بروید قطعات و هاکارت سایر سراغ سپس ٬کنید شروع گرافیك کارت با. شوید قطعات تك تك آزمایش

 .کنید پیدا گرفته را سیستم شدن روشن جلوی که ایقطعه تا دهید ادامه قدرآن را روند این

 بوق زدن:

 به ٬کامپیوترها واقعا قدرت خوبی در تشخیص اشکاالت خود دارند و اغلب از طریق یك سری بوق خاص

 توانیدمی اما است متفاوت ٬مختلف سازندگان بین در هابوق این نوع اگرچه. پردازندمی خطا کدهای تولید

چه راهنما یا وبسایت دفتر. گرافیك کارت یا و حافظه یا ٬است یو پی سی از اشکال یا که باشید مطمئن

 توانیدمی ٬شرکت سازنده مادربوردتان را جهت آگاهی از معنای هر بوق خاص مطالعه کنید. عالوه بر این

 شارها آن به توانممی که بوقی ترینمتداول. بیندازید های قدیمیکدهای عمومی بوق بایوس جدول به نگاهی

 قرار از ناشی تنها تاس ممکن اشکال و باشدمی حافظه در خطا نشانه که است ممتد بوق سری یك ٬کنم

 خارج خود جای از نقل و حمل جریان در اغلب که) باشد خود شیار در حافظه کارت صحیح نگرفتن

 (.شودمی
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کند اما گاهی اوقات در حین استفاده صدای یك سری شود و به درستی کار میاگر کامپیوترتان روشن می

 شتربی اتفاق این. است رفته باال حد از بیش یو پی سی دمای که است این معنایش ٬خوردبوق به گوشتان می

و خاك روی گرماگیر  گرد توانیدمی ٬مدت کوتاه حل راه یك عنوان به. دهدمی رخ فن عملکرد نقص دلیل به

)هیت سینك( و فن را پاك کنید اما به فکر تعویض کل قطعه باشید. به دالیلی این موضوع را در لیست 

اما  کنمتوانید انجام دهید نیاوردم و انجام این عمل را به افراد مبتدی توصیه نمییتعمیراتی که خودتان م

 .این کار را بیاموزید نیست بد ٬افزار کامپیوترتان به صورت کارآمد عمل کنداگر مصمم هستید سخت

 .کامپیوتر ما آهسته راه اندازي مي شود-آموزش عیب یابي کامپیوتر 

 .چه کنیم اگر : کامپیوتر شخصی ما آهسته راه اندازی می شود

اندازی می شوند . رایج ترین مشکلی هستند که کاربران نسبت به آن پی سی هایی که با سرعت آهسته راه 

واجرای یك برنامه به چیزی در حدود یك دقیقه  power اعتراض دارند . کامپیوتری که بین فشردن دکمه

ثانیه برای شما به اندازه یك قرن بگذرد . کامپیوتری  ۶1وقت نیاز دارد کامپیوتر نرمالی است . حتی اگر آن 

مانی بیش تر از این صرف کند ممکن است دچار یك مشکل کوچك باشد )یا فقط ممکن است یك که ز

دقیقه زمان برای انجام این کار وقت صرف کند ممکن  5یا  4کامپیوتر قدیمی باشد( . اما کامپیوتری که 

 . است دارای یك یا چند مشکل باشد که باید توجهی جدی به رفع مشکل آن داشته باشید

شکل مربوط به بوت شدن کند . باید مربوط به نرم افزار باشد ، خصوصاً وقتی که تعداد زیادی نرم اغلب م

افزار در زمان بوت شدن ویندوز در حال اجرا باشند اما این موضوع نباید اولین چیزی که با آن می پردازید 

و ویروس ها  spyware نباشد . شما ابتدا باید مشکالت سخت افزاری را چك کنید . کار را با چك کرد

دنبال کنید و اگر متوجه شدید که سرعت بوت کامپیوتر پس از اضافه کردن نرم افزار و سخت افزار جدید 

بطور ناگهانی افت محسوسی پیدا کرده است ، ممکن است منشاء کند شدن بوت کامپیوتر را پیدا کرده 

 . باشید

باعث کند شدن بوت کامپیوتر شده باشد . بوت  در نهایت ، اگرچه ممکن است یك مشکل عمده و بزرگ

 .های طوالنی نتیجه تعداد زیادی تاخیر کوچك هستند که در کنار هم باعث کند شدن کامپیوتر می شوند 

بوت شدن یك کامپیوتر نیاز به اجرای چندین گام پشت سرهم دارد بنابراین امکان این کامالً وجود دارد که 

 . ثانیه ای را برطرف کنید ۶1ی ، یك تاخیر ثانیه ا ۶تاخیر  01با حذف 

  چك های ابتدایی سخت افزاری

وقتی یك یا چند قطعه سخت افزاری دچار اشکال می شوند و یا از کار می افتند امکان این که سرعت 

کامپیوتر افت کند وجود دراد و یك بوت کند ممکن است تنها یکی از نشانه های قابل توجه این امر باشد . 

 . بختانه ، انجام تست ها و کنترل های الزم در این زمینه بسیار ساده هستندخوش
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ابتدا ، یك نفس عمیق بکشید ، کامپیوتر را باز کنید )با فرض این که کامپیوتر شما ، لپ تاپ نیست( و آن را 

رارت روشن کنید . از روشن بودن و کار کردن تمام فن ها اطمینان حاصل کنید . برخی از فن ها به ح

حساس هستند و تا زمانی که گرم باشند سرعت الزم را پیدا نمی کنند )یا اصالً شروع به چرخش نمی کنند( 

. بنابراین به آن ها اجازه دهید مدتی کار کنند . به آن فن هایی که از کار افتاده به نظر می رسند توجه کنید 

 . تان می توانید، این کار را انجام دهیدو از یك متخصص بخواهید آن ها را تعویض کند ، یا اگر خود

پردازنده را به خوبی بررسی نمائید . اگر آن با گرد و غبار  heatsink سپس ، پی سی را خاموش کنید و

پوشیده شده است . ان را با قوطی هوای فشرده )که در تمام فروشگاه های الکترونیکی موجود است( یا با 

ر به شما اطمینان می دهد که پردازنده به راحتی قادر است خودش را یك برس کوچك تمیز کنید . این کا

خنك کند زیرا بیش تر پردازنده های مدرن در صورتی که بیش از حد گرم شوند با سرعت ساعت پائین تری 

 . کار می کنند و یك سرعت ساعت پایین تر می تواند منجر به بروز بوت های کند شود

ماژول حافظه که با حداقل سرعت خود کار می کند نیز می تواند فرآیند بوت یك پردازنده ، دیسك سخت یا 

بار کوشش برای  01شدن را آهسته کند . به عنوان مثال ، یك دیسك سخت ممکن است نهایتاً بعد از 

خواندن از آن کار کند و ویندوز ممکن است قبل از این که از دسترسی به این دیسك دست بردارد سعی 

 . بار از این دیسك بخواندکند چندین 

 را که شما می توانید از سایت Ultimate Boot CD قابل بوت شدن به نام CD خوشبختانه ، ما یك

www . ultimatebootcd . com  دانلود کنید را توصیه می کنیم . این سی دی دارای چندین تست

م تولید کنندگان عمده دیسك ژنریك برای پردازنده و حافظه است و شامل تست های سخت افزاری تما

سخت می باشد و به دلیل این که این یك سی دی قابل بوت شدن است . شما برای انجام تست های این 

دیسك نیازی به بارگذاری ویندوز ندارید . شما می توانید در عرض چند لحظه تمام تست های مربوط به 

ی مربوط به حافظه در طی شب انجام گیرد . انجام پردازنده را انجام دهید اما اجازه دهید یکی از تست ها

تست های مربوط به دیسك سخت فقط به چند دقیقه زمان نیاز دارد اما اگر می توانید یك شب دیگر را 

 . صرف کنید ، برای دستیابی به نتایج بهتر ، یك تست عمیق تر را انجام دهید

 چه کنیم اگر : سیستم دچارمشکالت ویدئویي شود

مشکالت ویدئویی معموالً باعث می شوند که شما نتوانید روتین های عادی عیب یابی را دنبال کنید . در این 

مقاله به برخی از مشکالت رایجی که ممکن است با آن ها برخورد کنید و همچنین راه حل های موجود 

 . برای برطرف کردن آن ها را بررسی می نمائیم

  یش ندهداگر مانیتور شماچیزی را نما



کامپیوتر را چك کنید . اولین قدم در برطرف کردن این مشکل ، اطمینان یافتن از این است که کامپیوتر 

را فشار دهید . به طور معمول ، در صورتی که کامپیوتر در  Power شما به خروجی برق متصل باشد . دکمه

هایی که در قسمت  LED اه کردن بهحال کار کردن باشد شما می توانید با گوش کردن به صدای فن و نگ

جلوی کامپیوتر قرار گرفته اند از این موضوع اطمینان یابید . گاهی اوقات شما همزمان ، با بوت شدن 

از بلندگوهای آن می شنوید . اگر پی سی شما بوت نشد ، باید اقدامات دیگری  beep کامپیوتر ، یك صدای

  . انجام دهید

مانیتور شما چیزی را نشان نمی دهد . اطمینان یابید که کابل برق آن به یك  مانیتور را چك کنید . اگر

خروجی برق متصل باشد و کامالً در داخل مانیتور جای گرفته باشد . همچنین اطمینان یابید که کابل 

کارت ویدئویی یا مادربرد متصل شده باشد . پیچ های کانکتور کابل  DVI یا VGA ویدئویی نیز به درگاه

یدئویی را به منظور اطمینان از این که تمام اتصاالت به درستی برقرار شده اند سفت کنید . هر دو کابل را و

به منظور یافتن قطعی های احتمالی چك کنید . اگر تعدادی از سیم ها و کابل ها قطع شده بودند . یا اگر 

 یاز به تعویض کابل یا مانیتور داشتهتعدادی از پین های کانکتور کابل ویدئویی خم شده بود. ممکن است ن

روی مانیتور را فشار دهید . اگر نوری مشاهده کردید ، در نتیجه مطمئن می شوید  Power باشید . دکمه

که مانیتور سیگنال را دریافت می کند . اگر مانیتور شما دارای کنترل های فیزیکی میزان روشنایی و 

را به منظور اطمینان از این که به طور ناخواسته دستکاری نشده  کنتراست باشد ، سعی کنید این کنترل ها

 . باشند چك کنید

اگر هیچ کدام از این اقدامات نتیجه ای در برنداشت و اگر یك مانیتور یدکی در اختیار داشتید ، آن را به 

نید . اگر یب یابی ککامپیوتر وصل کنید . اگر مانیتور دوم کار کرد ، پس شما خودتان باید مانیتور قبلی را ع

 . هر دو مانتیور کار نکردند باید کمی عمیق تر به بررسی مشکل بپردازند

کارت ویدئویی را چك کنید . آداپتور گرافیکی شما ، مسئولیت هر چیزی را که می بینید برعهده دارد ، 

نوعاً به همراه یك یا دو پی سی ها  . بنابراین اشکاالت ویدئویی ، به مشکالت کارت ویدئویی مربوط می شود

که ما از آن ها با عنوان آداپتورهای گرافیکی  built – in variety : نوع آداپتور گرافیکی عرضه می شوند

 که کارت های گرافیکی نام دارند . آداپتورهای گرافیکی توکار )یا standalone variety یاد می کنیم و

built – in )  شمار می رونددر واقع بخشی از مادربورد به . 

 اشکاالت کارت گرافیک-آموزش عیب یابي کامپیوتر

برای مشخص کردن اشکاالت مربوط به یك کارت گرافیکی مستقل ، کامپیوتر را خاموش کنید و کیس را باز 

داخلی آن ، برای  نمائید . در حالی که کامپیوتر هنوز هم به برق متصل است و قبل از لمس کردن قطعات

تخلیه الکتریسیته ساکن ، یکی از بخش های فلزی رنگ نشده را لمس نمائید . سپس ، کابل برق را درآورید 

اگر کارت گرافیکی به درستی در شکاف توسعه  .، کابل ویدئویی را جدا کنید و کارت گرافیکی را چك کنید 

سته بود که چك کردن آن را دشوار می کرد در جای گرفته بود یا اگر گرد و خاك زیادی بر روی آن نش

http://computersara.blogfa.com/post/277/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%db%8c%d8%a8-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9


نتیجه باید کانکتورهای منبع تغذیه را در آورید . پیچ های پشتی را باز کنید و کارت را از شکاف توسعه 

بیرون بکشید . ممکن است برای آزاد کردن کارت گرافیکی مجبور باشید زبانه آن را خم کنید . پس از انجام 

کارت را از شکاف توسعه درآورید . حاال کارت را به دقت بررسی کنید ، گرد و خاك را این کار ، با دقت زیاد 

کارت گرافیکی را دوباره در سر  . از روی آن پاك کنید و همچنین شکاف توسعه مادربرد را نیز تمیز کنید

بندید ، کابل شده باشد . پیچ های آن را ب alignجای خود قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که با شکاف ، 

 . ویدیوئی را به آن متصل کنید و کیس را ببندید و کامپیوتر را روشن کنید

اگر شما کارت گرافیکی دیگری نیز بر روی سیستم خود دارید ، آن را در شکاف توسعه همین کارت نصب 

 سی و برطرفکنید . اگر این کار نیز مشکل شما را حل نکرد ، احتماالً باید اشکال کارت گرافیکی را برر

 . کنید

اجزا و قطعات داخلی کامپیوتر را چك کنید . گاهی اوقات ، قطعاتی که در مجاورت مانیتور یا کارت گرافیکی 

مربوط می  ram قرار گرفته اند می توانند باعث بروز مشکالت ویدئویی شوند. یکی از این اشکاالت رایج ، به

ما به شکلی نادرست نصب شده باشند و یا از کار افتاده شود. اگر ماژول های رم موجود بر روی سیستم ش

یك  . باشند ، صفحه نمایش شما شناسایی نمی شود و کامپیوتر بوت نمی گردد . کامپیوتر از خاموش کنید

قسمت فلزی از کیس را برای تخلیه الکتریسیته ساکن لمس کنید و کامپیوتر را از برق بکشید . ماژول های 

برای برداشتن ماژول ها ، کلیپ هایی را که در دو انتهای هر  . راست پردازنده قرار دارندرم عموماً در سمت 

ماژول ها را برای  . ماژول قرار دارند فشار دهید . با انجام این کار ، ماژول ها باید از شکاف خود بیرون بزنند

و چنان چه از نظر فیزیکی آگاهی از خرابی های قابل رویت چك کنید ، گرد و غبار آن ها را پاك کنید 

اشکالی در آن ها مشاهده نکردید ، آن ها را مجدداً سر جای خود بگذارید . اطمینان حاصل کنید که ماژول 

ها به درستی در شکاف های خود قرار گرفته باشند و سپس ماژول ها را برای جای گرفتن در شکاف های 

پی سی را به برق متصل کنید و آن را روشن نمائید . اگر  مربوطه رو به پائین فشار دهید . کیس را ببندید .

 . داشته باشید ram مشکل هنوز هم وجود داشت . ممکن است نیاز به عیب یابی

اگر بعد از امتحان تمام راه های باال هنوز هم نمی توانید تصویری بر روی مانیتور خود ببینید ، هر یك از 

 .این اشکال شده باشندقطعات پی سی شما می تواند باعث بروز 

CMOS را پاك کنید . CMOS (یا Complimentary Metal Oxide Semiconductor )  زمان ،

به شکلی  BIOS ساعت داخلی و تنظیمات سیستمی اصلی کامپیوتر شما را نگه می دارد. اگر تنظیمات

و  CMOS کردن حافظهممکن است نیاز به پاك  .نادرست تعریف شده باشند و کامپیوتر شما بوت نشود

 . بازیابی تنظیمات پی سی به حالت کارخانه ای پیدا کنید

را دست کاری کنید مگر این که به این کار وارد باشید . در این فرآیند باید کیس  CMOS سعی نکنید

ا باز رکامپیوتر را باز کنید ، در نتیجه این کار را با احتیاط انجام دهید . کامپیوتر را خاموش کنید ، کیس 

کنید ، الکتریسیته ساکن را همان گونه که در باال توضیح داده شد تخلیه کنید و کامپیوتر را از برق بکشید . 



را تامین می کند مشخص کنید این باطری  CMOS سپس مکان باطری دکمه ای سیستم را که انرژی

را مشاهده کنید که از سه  CMOS شبیه به یك سکه است . در نزدیکی این باطری ، شما می توانید جامپر

جامپر را بردارید و  CMOS  ،cap جامپر یا پین بر روی مادربرد تشکیل می شود . برای پاك کردن حافظه

ثانیه در همین جا قرار دهید .  01را در حدود  cap . آن را حرکت دهید و آن را در پین میانی قرار دهید

انید ، بازگرداندن آن به مکان اولیه بسیار مهم است زیرا در جامپر را به محل اولیه خود برگرد capسپس ، 

پاك شد ، کیس را ببندید ، پی سی را به برق  CMOS غیر این صورت کامپیوتر بوتنخواهد شد . وقتی

متصل کنید و آن را روشن کنید . ممکن است در حالی که کامپیوتر بوت می شود مجبور باشید برای تائید 

 . پیوتر به حالت کارخانه ای بازگشته ، دکمه ای را فشار دهیداین که تنظیمات کام

 


