رفع مشکالت فنی متداول سیستم ها پس از نصة قطعات  15,عیة اصلی کامپیوتر شما و جواب آن...
 -1پص از ّصت قطؼبت ،ضیطتٌ َّ bootی غ٘د.
اثتذا از درضت ث٘دُ تَبٍی اتصبالت ٍطَئِ غ٘یذ .مبثيٖبی ثرق ٗ  dataرا اٍتحبُ َّبییذ ٗ ٍطَئِ غ٘یذ مٔ ثرق ٗارد دضتگبٓ
ٍیغ٘د (تطت ضبدٓ  :آیب فِ  CPUمبر ٍی مْذ) .اگر از تَبٍی اتصبالت ٍطَئِ ث٘دیذ  ،ضپص  BIOSدضتگبٓ را ثرٗز َّبییذ.

 -2چگّ٘ٔ ٍBIOSبدرثرد را ثرٗز مْیٌ ؟
اثتذا جذیذتریِ  BIOSرا از ضبیت ضبزّذٓ دریبفت َّبییذٍ .ؼَ٘ال ایِ ثطتٔ غبٍو دٗ فبیو ،ینی ثب پطّ٘ذ  ٗ exeدیگری ثب پطّ٘ذ
 romیب  binاضت .یل  bootable floppyثطبزیذ ٗ ضپص فبیوٕبی BIOSرا رٗی آُ مپی َّبییذ .دضتگبٓ را ثب  floppyث٘ت
مْیذ ٗ فبیوٕبیی مٔ رٗی آُ مپی مردیذ را اجرا مْیذ.
ٍثبه :
اضبٍی فبیيٖب e14.bin ٗ flash.exe :
ّح٘ٓ اجرا از  floppy : a:flash.exe e14.binرا تبیپ مردٓ ٗ ضپص دمَٔ  Enterرا ثسّیذ.

ْٕ -3گبٍی مٔ فقط یل ٕبرد SATAثٔ دضتگبٓ ٗصو اضتٗ ،یْذٗز ثرٗی ضیطتٌ ّصت َّیػ٘د.
ٗارد  BIOSدضتگبٓ غ٘یذ .ثطتٔ ثٔ ّ٘ع ٍبدرث٘رد ٗ ،ارد  Advance Settingsیب  Integrated Perpheralsغذٓ  ٗ ،در قطَت
تْظیَبت ٍرث٘ط ثٔ  ،IDEحبىت  SATAرا از  Raidخبرج ٗ ثطتٔ ثٔ ّ٘ع ٍبدرثرد ثٔ  IDE ،Non-Raidیب  SATAتغییر دٕیذ.

-4اثتذای ّصت ٗیْذٗز ٕ ،برد SATAدر صفحٔ ّصت غْبختٔ َّی غ٘د.
ثرای غْبضبیی ٕبرد  SATAت٘ضط ٗیْذٗز ،احتیبج ثٔ floppyدرای٘ر ٍی ثبغذ .ایِ  floppyثٔ ٗضیئ CDمٔ َٕرآ ٍبدرثرد اضت
قبثو تٖیٔ اضتٍ .ؼَ٘ال ثطتٔ ثٔ ّ٘ع ٍبدرثرد در غبخٔای ثٔ ّبً ٗ floppyimage ،ide driver ،drvdsk ،driverج٘د دارد.
اطالػبت ایِ غبخٔ را مٔ َٕ٘ارٓ حبٗی فبیيی ثٔ ّبً ٍ TxtSetup.oemی ثبغذ ثٔ ص٘رت مبٍو ثرٗی یل  floppyمپی مْیذ.
 floppyرا داخو دضتگبٓ قرار دادٓ ٗ اثتذای ّصت ٗیْذٗز ثٔ ْٕگبً ّػبُ دادُ صفحٔ آثی ،در پبییِ صفحٔ از غَب ٍیخ٘إذ مٔ
دمَٔ  F6را فػبر دٕیذ .در ایِ ْٕگبً  F6را ثسّیذ ٗ ضپص ٍْتظر ثَبّیذ تب ثرّبٍٔ ّصت ٗیْذٗز از غَب ّ٘ ٗ floppyع مْترىر
ٍبدرثرد را ض٘اه مْذ .ثؼذ از ایِ ٍراحو ٗیْذٗز ٕبرد را غْبضبیی مردٓ ٗ ادأٍ ّصت اّجبً ٍی غ٘د.
الزً ثٔ رمر اضت مٔ  windowsجذیذی مٔ ثذُٗ ّیبز ثٔ  floppyرٗی تَبً ٍبدرثردٕب مبر ٍیمْذ در حبه حبضر در ایِ ٍرمس
ٍ٘ج٘د ٗ قبثو تٖیٔ ٍی ثبغذ.

 -5چرا داخو  ،windows ٗ BIOSظرفیت ٕبرد مَتر از ٍیساُ اضَی آُ َّبیع دادٓ ٍیػ٘د؟
ضبزّذٓ ٕبی ٕبرد ظرفیت را ثر اضبش ٕر میي٘ ثبیت =  1000ثبیت ٍحبضجٔ ٍی مْْذ ٗىی ّرً افسارٕب ٕر میي٘ثبیت =1024
ثبیت  .ثٔ ایِ ترتیت ظرفیت اضَی ٕبردٕب در ٍقیبش گیگبثبیت ٍ ،ؼَ٘ال  7درصذ ثیػتر از ٍیساّی اضت مٔ ت٘ضط ّرً افسار
َّبیع دادٓ ٍیغ٘د.

-6ثؼذ از ّصت ٕبرد ثٔ دضتگبٓ  ،ظرفیت آُ ثطیبر مَتر از ٍقذار ٗاقؼی (ٍثال َّ)GB33بیع دادٓ ٍی غ٘د.

ضبیس ٕبرد ثٔ ٌٕ ریختٔ اضت  .ثرای رفغ ٍػنو اثتذا ٍ BIOSبدرثرد را ثرٗز َّبییذ  .ضپص جبٍپر ٕبرد را رٗی  masterقرار
دٕیذ ٗ ثٔ آُ مبثو ٕ ،برد یب درای٘ ّ٘ری دیگری ٍتصو ّنْیذ ٗ دضتگبٓ را رٗغِ مْیذ  .اگر ثبز ٌٕ ٍػنو ثرطرف ّػذ از ثرّبٍٔ
 Maxblastغرمت  ٗ Maxtorیب  Datalife guardغرمت  WDاضتفبدٓ َّبییذ.

ْٕ -7گبً ّصت ٗیْذٗز  ،ثؼذ از ایْنٔ فبیوٕب مپی غذ ٗ دضتگبٓ  restartغذ  ،پیغبً ٍno boot diskیدٕذ.
ٍؼَ٘ال ایِ حبىت ْٕگبٍی پیع ٍی آیذ پبرتیػِٕب ثٔ درضتی تْظیٌ ّػذٓ ثبغْذ ٗ یب ٕ MBRبرد ثٔ ٌٕ ریختٔ ثبغذ .ثرای پبرتیػِ
ثْذی از ثرّبٍٕٔبی  MaxBlastغرمت  Maxtorیب Datalife guardغرمت  WDاضتفبدٓ َّبییذ.

 -8پبرتیػِ ٕبرد ٗ اطالػبت رٗی آُ ثؼذ از ٍذتی خ٘دثٔ خ٘د پبك ٍی غ٘د.
ٕبردٕبی جذیذ ثب ظرفیت  ٗ GB160ثبالتر فقط رٗی ٕ windowsبی ،xp-mediacenter ،xp-servicepack 2
 ٗ servicepack 4،2003-servicepack 1-2000جذیذتر ّصت ٍی غّ٘ذ  .در ص٘رت ّصت رٗی ایِٕ windowsب ثب
 servicepackپبییِتر ٗ یب ّصت آُ در دضتگبٕی مٔ  windows 98/meدارد ٗ یب ّصت windows 98/meرٗی آُ،
اطالػبت ٗ پبرتیػِ ٕبرد پبك ٍیغ٘د.

ٗ -9یْذٗز رٗی ٍبدرثرد ثب چیپضت  nforce3یب  nforce4غرمت ّnvidiaصت َّیغ٘د.
ایِ ٍػنو ٍؼَ٘ال ْٕگبً ّصت ٗیْذٗز رٗی ٕبردٕبی  Maxtor SATA-2ث٘ج٘د ٍی آیذ .ثرای رفغ ایِ ٍػنو اثتذا BIOS
ٍبدرثرد را ثرٗز َّبییذ .اگر ٗیْذٗز قجال ّصت غذٓ  ،درای٘رٕبی جذیذ  nforceرا از ضبیت  www.nvidia.comدریبفت ٗ
ّصت َّبییذ .اگر ٍػنو ثرطرف ّػذٕ ،برد را ثرای ثرٗز مردُ firmwareآُ ثٔ ایِ ٍرمس ارضبه َّبییذ.
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رٗی مبرت گرافیل ثطیبر داؽ ٍیغ٘د ٗ رٗی آُ ّیس فِ ٗج٘د ّذارد.

مبٍپی٘ترٕبی جذیذ ثٔ ضَت مٌ مردُ فِٕبی ٍ٘رد اضتفبدٓ در ضیطتٌ ٕطتْذ  .ثٔ َٕیِ دىیو رٗی ٍبدرثردٕب ٗ مبرتٕبی گرافیل
جذیذ از فِ اضتفبدٓ َّیغ٘د .دٍبی مبر مبرتٕبی گرافیل تب  60درجٔ ضبّتیگراد در حبىت ػبدی ٍجبز ٍیثبغذ  .ثرای خْل ّگٔ
داغتِ قطؼبت داخو  ، caseحتَب ثبیذ از  caseاضتبّذارد ثب گردظ ٕ٘ای ٍْبضت (یل فِ در جي٘ ثرای ٍنع ٕ٘ای ضرد ٗ یل فِ
در ػقت ثرای خرٗج ٕ٘ای گرً ) اضتفبدٓ غ٘د.

ْٕ -11گبً دیذُ فیيٌ ثب مبرت گرافیل دارای چیپ  ،6200دضتگبٓ ْٕگ ٍی مْذ.
ثرای رفغ ایِ ٍػنو درای٘ر مبرت گرافیل ّطخٔ  84.21را ّصت َّبییذ  .ایِ درای٘ر در ایِ ٍرمس ٍ٘ج٘د ٍیثبغذ .ثرای رفغ
ٍ٘قتی ایِ ٍػنو ٗ ،ارد  control panelغذٓ ٗ از آّجب  displayرا اّتخبة َّبییذ .ضپص  Settingsرا اّتخبة مردٓ ٗ رٗی
 Advancedميیل مْیذ .در صفحٔ جذیذ Troubleshootرا اّتخبة ٗ  Hardware accelerationرا رٗی خط ضً٘ از چپ
قرار دٕیذ.

 -12دضتگبٓ ْٕگبً اجرای ثبزی ْٕگ ٍیمْذ.
ثبزیٕبی مبٍپی٘تری از تَبٍی ت٘اُ دضتگبٓ اضتفبدٓ ٍیمْْذ .اگر قطؼٔای م٘چنتریِ ٍػنيی داغتٔ ثبغذ در ثبزیٕبی ضْگیِ
اغنبه خ٘د را ّػبُ ٍیدٕذ .ثرای رفغ ایِ ٍػنو اثتذا BIOSدضتگبٓ خ٘د را ثرٗز َّبییذ  .ضپص تَبٍی درای٘رٕبی دضتگبٓ خ٘د

(ٍبدرثرد  ،مبرت گرافیل  ،مبرت ص٘تی ٗ  )...را ثرٗز َّبییذ .از گردظ ٕ٘ای ٍْبضت داخو  ٗ caseخْل ٍبّذُ قطؼبت داخو
caseاطَیْبُ پیذا مْیذ.

 ٍِ Writer -13در ّرً افسارٕب(ٍبّْذ ) neroغْبختٔ َّیغ٘د.
ثرای دضتگبٕٖبی جذیذ  ،ثبیذ از ّطخٕٔبی جذیذتر ّرً افسارٕب اضتفبدٓ َّبییذّ .طخٕٔبی قذیَی ٍؼَ٘ال دضتگبٕٖبی  writerجذیذ
را َّیغْبضْذ.

 -14چگّ٘ٔ ٍیت٘اُ از قبثيیت  Lableflashاضتفبدٓ مرد؟
 Lableflashفقط ثرٗی  DVD-Rیب  DVD+Rقبثو اضتفبدٓ اضت ٗ رٗی  DVD+RWقبثو اضتفبدٓ ّیطت  .ثرای ایْنبر ثبیذ از
ّرًافساری مٔ قبثيیت پػتیجبّی از  Lableflashرا دارد (ثرای ٍثبه ( nero 7 premiumاضتفبدٓ َّبییذ.

 -15ظرفیت  flash memory cardمَتر از ٍقذار ٗاقؼی َّبیع دادٓ ٍیغ٘د.
 memory cardرا در دضتگبٕی قرار دادیذ مٔ قبثيیت پػتیجبّی از آُ را ّذاغتٔ اضت  .ثرای ایْنبر ثبیذ  memory cardرا در
دضتگبٕی قرار دٕیذ مٔ قبثيیت پػتیجبّی از آُ ٍقذار حبفظٔ را دارا اضت ٗ ضپص آُ را فرٍت َّبییذ.

ٍْجغ  :ضبیت ّگبٕک

