
دآگرافیک   نبر

د بر آگرافیک  د و  نبر ست، ا معایب این دارای چند مزیت و  روی پردازنده اصیل قرار میگبر

ن این است که مانند گرافیک آ معایب کوچک بودن است و   ن شامل ارزان بودن و آمزیت 

ن گرافییک ندارند. آ های غبر  د توان پردازش داده های سنگیر  نبر

هزینه  این میتواند به خاطر  تاپ ها گایه مشکل تعبیه دارند و  گرافیک لپانواع   بسیاری از 

ییک باشد محدودیت  پردازنده ویا  های باال تعبیه در  ن سیب به آاست باعث  ممکن،های فبر

ن به پردازنده تحمیل بشود،باع پردازنده شود.  ث میشود که عملکرد وقتی یک گرافیک سنگیر

ن گان ضعیف شود و آ د، قابل تعویض کابنابراین باید بدانیم که  سیب ببیند. آ یه نبر رت های انبر

د نیست. آ به اندازه  کارت های گرافیک غبر  نها آقدرت  کارایی و   و  ند نیست د، آگرافیک   نبر نبر

دازد نمایش پخ میتواند به  . حد داشت بیش از  نها انتظار آ نباید از  و  ش ویدیو و.... ببر

 

 

 

 

 

دآخرابر و مشکالت کارت گرافیک   نبر

د،آرین مشکل کارت های گرافییک اصیل ت ن پردازش فا و  اجرا  مشکل در  نبر یلهای گرافییک سنگیر

ن گرافییک را اجرا افرادی ک هکهست به طوری     از  هرگز  میکنند مانند گیمرها ، ه فایلهای سنگیر

 



د استفاده نمیکنند آکارت های گرافییک  د برای اجراآهای گرافییک غبر ومعموال ازکارت  نبر  ینبر

 خود استفاده میکنند.  هایبازی 

 نه های خرابر انش

 رنگ ها
ی
 _بهم ریختیک

   ندادن  _تصویر 

 _صدای بلند فن

 _سیاه شدن صحفه

 هنگام کارهای گرافییک _هنگ کردن کامپیوتر در 

 عوامل خرابر چیپست گرافیک

شده  این عمر بگذرد کارایی آن کمبی  معیتن است که هرچه از  هر چیپ گرافییک دارای عمر 

ان عمر ن افزاوامکان خرایر آ ن  است.  کارت گرافیک لپ تاپ موثر   یش میابد عالوه بر این مبر

ن آب  و  همچنیر
ی
ن  نشت مایعات در  خوردگ ممکن است سبب ایجاد مشکل در   لپ تاپ نبر

ان  برآن بعنوان دیگر  عالوهلپ تاپ شود کارت گرافیک  ن خرایر کارت گرافیک میتوان به مبر

ن کار ولید شده توسط لپ حرارت ت ن  و  تاپ در حیر  نوسانات برق لپ تاپ اشاره کرد.  همچنیر

 میتواند سبب خرایر کارت گرافیک لپ تاپ  بیش از اجرای 
ن ن نبر اندازه بازی های سنگیر

ان حراریی که دستگاه از شود.  ن ن کاربا لپ تاپ خود،به مبر ع طخود سا الزم است که درحیر

 بیش از  میکند باشد و 
ن
ان داغ ن ن کار  مبر  با سیستم خودمراقب نفوذ مایعات و  حد نباشد.درحیر

 دستگآانواع 
ی
وامیل که هم باعث خرایر گرافیک وهم مهم ترین عاه باشید زیرا ییک از ب خوردگ

 ن است. آنفوذ انواع سیاالت به داخل  لپ تاپ همچون کیبورد میشود اجزای مهم  دیگر 



ین دلییل کهمهم  و خرایر گرافیک لپ تاپ موجب س میتوان بی
ن نوسانات جریان  شود،وخیی

این  مشکل باشد، انتقال ولتاژ دچار  شود و در  منبع تغذیه ضعیفدرصوریی که  برق است. 

ساند. آالت به کارت گرافیک ح اصیل و مناسب لپ  درنتیجه حتما باید از پاورهای سیب مبر

نکردن فن خنک کننده کارت  درست کار  عامل مخرب بعدی، خرایر و  اده کرد. تاپ استف

ن بیش از  های اجرای برنامه مداوم و  اثر کار  در نتیجه کارت گرافیک در  است. فیک گرا  سنگیر

خراب شده و  به مرور  ن نیست،آبه خنک کردن  ن جایی که فن قادر آ شود واز میحد داغ 

 میسوزد. 

 

 

 

 

شدن عملکرد چیپست  ؟نکات مهم برای بهبر

ی از  بایست در رعایت نظافت  سیب رسیدن به کارت گرافیک لپ تاپ یمآبه منظور جلوگبر

ن انجام کار با لپ ن حیر ن آتاپ دقت داشته باشید که دمای  لپ تاپ خود بکوشید و همچنیر

ی از افزایش دما لپ تاپ را روی سطوح شیشه  ن حفظ نمایید و برای جلوگبر را در سطح پاییر

ن و فراتر از توان سیو  ای فلزی و یا چویر قرار دهید.  تم و  ساجرای بازی های بسیار سنگیر

 های اصیل خود نکته بعدی اینکه همیشه از پاور  سیب برساندو آن آ کارت گرافیک میتواند به

با   حتما یک پاور  است در صوریی که نیاز به تعویض لپ تاپ برای شارژ استفاده کنید 

نکته بعدی فن خنک کننده کارت گرافیک است . در این  . کیفیت و اورجینال تهیه کنید 

ات تخصیص برای ب  است حتما از یک مرکز تعمبر
ن کردن فن کمک خصوص بهبی رریس و تمبر

 



ید  در کل سیع کنید سیستم از تهویه مناسب برخوردار باشد تا از افزایش بیش از حد دما  . بگبر

ی کنید  برای سالمت کارت گرافیک لپ تاپ  . این امر میتواند خصوصا دمای پردازنده جوگبر

  تاثبر بگذارد. 

_در مورد چیپ گرافیک همواره باید این نکته را مورد توجه قرار دهید که این قطعه یر جهت 

 موارد این پایه های چیپ گرافیک است که دچار خرایر 
دچار مشکل نمیشود بلکه در اکبر

 تصویر، نظبر  هد هر گونه اشکاالت تصویریشده است . در صوریی که شا
ی
به هم ریختیک

گبر کردن تصویر در   ،رنگ ها ، نمایش تصویر سیاه رنگ شطرنجر شدن و در هم شدن

ن  سفید و  ،نمایشگر، ایجاد خطوط افقی  یر شدن صحفه آیا مات شدن نمایش و همچنیر

عالوه  که کارت گرافیک لپ تاپ دچار مشکل شده است. صورت میتوان گفت  در این  بودیم

ن میتواند ییک دیگر از  تصویر هنگام روشن نمودن لپ تاپ موارد عدم نمایش بر همه این نبر

ن در  دالیل خرایر کارت گرافیک لپ تاپ باشد. ممکن است هنگام ورود به یک بازی سنگیر

شما هنگ کند و یا ممکن است هنگام تست سالمتی  دچار مشکل شوید و سیستم  لپ تاپ 

 ا  ام دی اطرا  چیپ بوق بزند و یا س  از کارت گرافییک هر دو سمت خازن رسامییک

ن نصب درایور گرافیک ، لپ تاپ ریست شده خطا نشان میدهد که تمایم این عوامل نبر

 . میتواند نشانگر خرایر کارت گرافیک لپ تاپ باشند 


