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ػیت سخت افضاسُبی هطکل داس خْد ثجشیذ. ایي تشفٌذ اگش چَ یک ساٌُوبی جبهغ ثشای ػیت صدایی اص کبهپیْتشتبى 

 ًیست اهب هی تْاًذ ضوب سا ثَ سوت یبفتي هطکل کبهپیْتش ساٌُوبیی کٌذ. 
 

تش اص تطخیع آى تْسط یک تؼویشکبس ثب تجشثَ  هطوئٌأ پیذا کشدى ػیت کبهپیْتش تْسط ضخع خْدتبى ثسیبس ضیشیي

 است!
 ، کبهپیْتش سّضي ًطذ. powerاگش ثؼذ اص فطشدى دکوَ 

ثشسسی کٌیذ آیب سین ثشق هتػل است؟ آیب سش دیگش سین ثشق هتػل ضذٍ است؟ سْییچی کَ دس پطت 
بغل کٌیذ. کبثل ثشق فالپی سا چک کبهپیْتشتبى ّجْد داسد چک کٌیذ. اص اتػبل غحیح هٌجغ تغزیَ ثَ هبدسثشد اطویٌبى ح

 کٌیذ.

 
اگش ُیچ یک اص ایي کبسُب ًتیجَ ًذاد دس هشحلَ ثؼذ ُش چیضی سا کَ ثَ هبدسثشد هتػل است ثَ غیش اص کبثل ثشق، سین 

سا جذا کٌیذ. اگش ثبص ُن سیستن ثبال ًوی آیذ یک یب دّ قطؼَ اص  RAM  ّCPU، کبست گشافیک، حبفظَ powerدکوَ 
 ضوب اضکبل داسد. Caseؼیْة است. دس ایي هْسد ثَ احتوبل صیبد هبدسثشد یب هٌجغ تغزیَ سیستن ضوب ه

 
 اگش سیستن سّضي هی ضْد ّلی ثْق ًوی صًذ یب ثبال ًوی آیذ.

اثتذا ُوَ اتػبالت سا چک کٌیذ ّ دّثبسٍ اهتحبى کٌیذ. دس غْستی کَ ایي ػول هؤثش ًجْد، ثِتشیي کبس ایي است کَ هبًٌذ 

سا اص هبدسثشد جذا کشدٍ ّ دّثبسٍ  RAM  ّCPU، کبست گشافیک، حبفظَ powerیض سا ثَ غیش اص سین دکوَ ثبال ُوَ چ
 اهتحبى کٌیذ.

اگش کبهپیْتش ثَ خْثی ضشّع ثَ کبس کشد کبهپیْتش سا خبهْش کٌیذ ّ ُش ثبس یک قطؼَ سا هتػل کشدٍ ّ سپس کبهپیْتش سا 
سّضي ًطذ احتوبالً یک یب چٌذ قطؼَ هؼیْة  اگش کبهپیْتش اغال سّضي کٌیذ تب جبیی کَ هطکل سا پیذا کٌیذ ّلی

 ، هبدسثشد ّ هٌجغ تغزیَ(.CPU ،RAMداسیذ)

 
 ثْق هی صًذ، ثبال هی آیذ. کبهپیْتش سّضي هی ضْد ّ هتٌبّثب

 ضوب ثذسستی ًػت ضذٍ است اگش الصم است آى سا ثیشّى آّسیذ ّ دّثبسٍ جب ثضًیذ. RAMثجیٌیذ آیب حبفظَ 
 

 ستن سّضي هی ضْد یک سشی ثْقِبی سشیغ هی صًذ، ثبال ًوی آیذسی
ًطستَ است یب خیش.اگش هقذاس کوی اص کبست گشافیک خبسج اص  AGPثجیٌیذ آیب کبست گشافیک ثَ دسستی سّی اسالت 

 ثبضذ سیستن ثبال ًوی آیذ. AGPاسالت 

 دّ هْسد ثبال هؼوْل تشیي هْاسد ُستٌذ. چٌذ هطکل دیگش ُن ّجْد داسد کَ ثْسیلَ ایي ثْقِب ضٌبسبیی هی ضْد اهب
اگش سیستن ثبال هی آیذ ّلی هطکالتی سا هطبُذٍ هی کٌیذ دس ایي جب دّ هطکل ػوذٍ رکش هی ضْد. کبهپیْتش 

 CPUثبضذ ثخػْظ  CPUضوب دس ٌُگبم ًػت سیستن ػبهل ثبسُب اص حشکت ثبص هی ایستذ ػلت آى هی تْاًذ گشهبی 
ثخْثی ػول هی کٌذ ّ چک کٌیذ آیب CPU. چک کٌیذ آیب في INTELیوی تش ضشکت ُبی قذ CPUیب  AMDُبی ضشکت 

ًػت ضذٍ ّ هؼوْالً سًگ سیبٍ داسد( ثخْثی ًػت ضذٍ است ّ ثب  CPUُیت سیٌک )قطؼَ آلْهیٌیْهی کَ سّی 

ضوبست.  CPUکبهالً هْاصی است. هطوئي ضْیذ اص ُیت سیٌکی استفبدٍ هی کٌیذ کَ سبخت سبصًذٍ  CPUسطح 
 سیٌک اگش دسست ًػت ضْد ثیص اص آًچَ ًیبص است خٌک کبسی اًجبم هی دُذ. ُیت

 
 هطکالت صیبدی دس سیستن ػبهل ُوشاٍ ثب غفحبت آثی کَ ظبُش هی ضْد داسیذ.

، ثَ احتوبل صیبد XPّ  ۰۲۲۲ثْجْد هی آیٌذ ثخػْظ دس ّیٌذّص  Set upخطبُبیی کَ دس ٌُگبم کپی کشدى فبیل ُبی 

ضوبست. ایي اهکبى ُن ّجْد داسد کَ هطکل اص ُبسد دیسک ضوب ثبضذ اگش  RAMحبفظَ ًطبًَ ّجْد هطکل دس 
 ضوبست.  RAMدیذٍ هی ضْد یقیٌبً هطکل اص حبفظَ  Page Faultخطبُب ُوشاٍ ثب غفحبت آثی است کَ دس آًِب 


