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پیدا کردن مشکل  اینکه سیستم شما مشکل سخت افزاری دارد مرحله اول  نتیجه گیری   تواناتک: 
است. تازه باید بفهمید که کدام بخش از سخت افزار سیستم شما دچار مشکل است. در این مطلب درباره 

آن توضیح خواهیم داد.

صفحه آبی رنگ
وقتی یک صفحه آبی رنگ به جای ویندوز می بینید به احتمال بسیار زیاد مشکل سخت افزاری است. 
در این صفحه آبی رنگ اکثر مواقع راجع به درایوری که به مشکل برخورده یا نوع خطایی که سیستم با 

آن مواجه شده ، توضیح داده شده است.
مثال فرض کنید در صفحه آبی راجع به »NV4_disp.dll« توضیح داده شده است. با یک سرچ ساده 
در اینترنت متوجه می شوید که این درایور کارت گرافیک شما است. احتمال می رود که کارت گرافیک 

شما کار نمی کند.

وضعیت SMART هارد را چک کنید
هارد ها ویژگی »SMART« به معنای تکنولوژی گزارش، تحلیل و خود-تست را در دل خود دارند. 
روش این است که هارد خود را چک می کند که به مشکلی برخورده است یا نه و پیش از عدم کار کامل 
به شما هشدار می دهد. البته این ویژگی کامل نیست و ممکن است هارد دچار مشکل شده باشد حتی اگر 
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»SMART« به شما بگوید که همه چیز خوب است.
اگر هر نوع هشداری از جنس »SMART error« دیدید، هارد شما در حال قطع شدن و از کار افتادن 

است. با استفاده از برنامه »CrystalDiskInfo« می توانید وضعیت هارد را چک کنید.

RAM را چک کنید
از کار افتادن »RAM« می تواند باعث مشکالت فراوانی شود. اگر سیستم اطالعاتی را به آن بفرستد 
و اطالعات غلطی را از آن دریافت کند، مشکالت مختلف از قبیل از کار افتادن اپلیکیشن ها، صفحه آبی 
رنگ و غیره به وجود بیاید. از ویژگی »Memory Diagnostics Tool« در ویندوز می توانید برای چک 

کردن »RAM« استفاده کنید.

سطح حرارت را چک کنید
داخل سیستم شما چقدر گرم است؟ گرمای بیش از حد ممکن است به صفحه آبی، از کار افتادن و 
خاموش شدن سیستم منجر شود. ممکن است به دلیل بودن در هوای بیش از حد گرم، از کار افتادن فن ها 

یا گرد و خاک زیاد سیستم شما دچار گرمای بیش از حد شود.
سیستم شما دائما دمای خود را چک می کند و شما نیز می توانید این اطالعات را ببینید. به طور کلی 

این اطالعات در »BIOS« موجودند اما می توانید از طریق »SpeedFan« یا »Speccy« نیز آن ها را ببینید.
اگر سیستم شما دچار گرمای بیش از حد می شود ممکن است به دلیل استفاده از برنامه هایی مانند 
بازی ها باشد که به پردازنده فشار زیادی وارد می کنند. سعی کنید در اینگونه موارد از ادامه اجرای آن 

برنامه خودداری کنید.
این ها بخش هایی از مشکالت سخت افزاری است که ممکن است بتوانید آن ها را برطرف کنید.


