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اییط ک کاریم افتد. در   ت از ازش مرکزی رایانه است که به ندر واحد پرد ها یک از کار بیفتد قطعا تن هشر

 رفع کند. و  ن را تعمی  آمتخصص میتواند 

 

 

 

 

 

 مطلب شامل این عنوان های پوشش دهنده در 

 _دالیل خرابی پردازنده

 _عالئم خرابی پردازنده

ی از بروز   خرابی  _پیشگی 

ن پردازنده در س عالئم خرابی و  ن کالینت وخت   رکامپیوت  و  پتا پ، لتت 

وری آخود به خودی انجام یم دهد تا ارزیابی شود که  و  ریس خودکار ر رایانه یک ب یا تمام لوازم جانبی ضر

وع به کار لپب .! تاپ درست کار  رای شر  میکند یا خی 

دازی مجدد )بوت( مجددا اه اناست فرایند ر  این ارزیابی نشان دهد که پردازنده رایانه خراب یا سوخته اگر 

ند.  قطع شده و  ر  مادربرد بوق اخطار می 

 

 



کار   این صدای بوق اخطار  معنای  از تا مشکل را دقیق  کامپیوتر کمک میکند،  کدهابی هستند که به یک تعمی 

 . د د و عیب یابی کنکد بوق متوجه شو 

 

 

 

 

 

 ردازنده سوختهمادربورد یا پ

تواند پردازنده را می والبر مدت با لپ تاب یا کامپیوتر کردن ط  گرمای بیش ازحد وارد شده نایسر از کار 

 که از بسوزاند ، که ع
ی

سد ظاهر الوه بر بوی سوختگ  روی لپ تاب به مشام می 
ی

 و ذوب شدگ
ی

 سوختگ

. اگر  خارج کنید و پردازنده را بردارید  نآجایگاه  از  مادربرد را مادربرد یا پردازنده ظاهر میشود، دراین هنگام 

غی  قابل استفاده  و  سیب ببیند آپردازنده به طور کیل  گرمای وارد شده به سیستم شدید باشد ممکن است

ن حتما چک  آ پس از  کنید و   ا وارد مدار پردازنده جدید ر  این حالت تنها راه حل این است که یک شود در 

ر  ر عیب یابی نمایید. آ سالم باشد و کنید که مادربرد نی   ن را نی 

 

 

 

 

 

 

 

 



ن و   افتادن پردازنده ر اک  از  دالیل سوخت 

ر وسمانند هر  یگ دیگری پردازنده نی 
ر برود  یم تواند به راحبر بسوزد و  یله الکیر  . از بی 

ک اورکال  طول عمر پردازنده ، گرما،   که میتواند طول یک عمر پردازنده را افزایش دهد ،شامل:   هابی یتم آ

 یم باشد.  مادربرد بی کیفیت ،شدن، افزایش ناگهابر قدرت ولتاژ 

 گرما

 ستانه تحمل طبییع پردازنده فراتر آ سطح این حرارت از  هنگام کارگرما تولید میکند اما اگر  خود پردازنده در 

ای هیچگاه توان یپردازنده میسوزد و غی  قابل استفاده میشود. برود  ن را آک خنک کننده )فن( وکاربرد بسر

ید و  ن را بهانه نخریدن نکنید دلیل گران بودن آگران بودن   ،هنگام خرید فن درسیستم دست کم نگی 

ده تهویه مناسب و سیستم های خنک کننده ه ر قابلیت گسیر  ت. خنک سازی شی    ع سیستم اس می 

 پردازندهطول عمر 

ی داشته باشند، کنند و   کار   اجزای کامپیوتر بیشیر  سایر  بعضر ازپردازنده میتوانند از  ین  طول عمربیشیر بیشیر

داشته  ل است،ساداشت پنج طول عمرکه میتوان از پردازنده انتظار  ر پردازنده حبر اگرعملکرد صحییح نی 

ر برود. در یک سیستم پیچیده   ،به درسبر مراقب شود  باشد و   کامپیوتری میتواند به شعت از بی 

 اورکالک شدن پردازنده

 

 

 

 

 
 



طراخ پردازنده های مرکزی به گونه ای نها درجه بندی میشوند برخر از آک اساس شعت کال بر  پردازنده ها 

اما این  فراهم کنند، کامپیوتر   تر  شی    ع و  یش شعت کالک را جهت عملکرد بهیر امکان افزا هشده اند ک

موثر ول عمر حد باعث کاهش طبیش از  فشار  ه دنبال دارد و میتواند عالوه بر افزایش شعت هزینه هابی ب

 پردازنده شود. 

 قدرت و ولتاژ 
ن
 قبر  افزایش ناگهاب

هستند و میتوانند سال ها  های امروزی به گونه ای بهینه شده اند که بسیار قابل اعتماد بسیاری از پردانده 

 میکنید که رعد و برق زیاد رابی کار کنند با این حال اگر در مداوم و بدون خ به طور 
ی

ند و یا منطقه ای زندگ ر می 

ر ت ولتاژ ناگهابر و باالی برق نجریان است این افزایش قدر خطوط برق ناپایداردر  یتواند یک پردازنده را م ی 

جهت  ما به برق نزنید واز محافظ ولتاژ بنابراین هیچگاه رایانه خود را مستقی کار بیندازد ،  بسوزاند واز 

 محاظت از لپ تاپ در برابر افزایش ناگهابر برق استفاده کنید. 

 مادربرد بی کیفیت

سیستم یک اجزای مختلفر تشکیل شده است. در  دربرد از جمله اتصاالت پیچیده درسیستم است که از ما

ر  مادربرد گایه اوقات یک خازن تادن کل مادربرد و با قطعات افار ک  از  میتواند باعث خرابی و بی کیفیت نی 

و شی    ع روی شود، بنابراین سیع کنید همیشه قبل از خرید یک مادربرد یک بریس سخت افزاری دیگر 

 خاآاقب بر مر  مادربرد انجام دهید و
ی

 روی مدگ
ی

 د. ن باشآزن یا خوردگ

 

 

 

 

 
 



 

ن   نآعالئم خرابی پردازنده یا سوخت 

ر و یا حبر پس از   معموال هر پردازنده درهنگام از   د. میشو  مشکل دچار آن  کارافتادن یا سوخیر

 عالئم معمول خرابی پردازنده

  یا حبر صحفه نمایش روشن میشود بدون صدا بدون بوق و  ر _کامپیوت

وع بهروشن  کامپیوتر   _  عمل  ویل سیستم عامل هنوز حرکت میکند میشود فن با شعت بسیار باالبی شر

ی را انجام نیم دهد    . بارگی 

 روشن میشود اما بالفاصله خود به خود خاموش میشود.  _کامپیوتر 

باره خاموش چند دقیقه روشن ماندن به یک ه نمایش پس از فحستم عامل دیگری صسی_در ویندوزو یا هر 

 یم ماند، صه بدون اجرای هیفحصروی همان میشود و یا 
ر
 ه نمایش قفل میشود . فحچ عملکرد دیگری باق

پیغام  )میشود  وتر پیغام خطای توقف سیستم بی دربی ظاهر ه نمایش لپ تاپ یا کامپیفحروی ص _بر 

 . بی مرگ ( ظاهر میشود که نشان دهنده بروز مشکل در پردازنده استآخطا معروف به صحفه 


