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 د؟ یکن ی را انتخاب م کیکدام  د،یو لپ تاپ انتخاب کن وتر یکامپ ن یب د یبخواه اگر

 

ها   وتر یلپ تاپ ها بر خالف کامپ رایدوران انتخاب شما لپ تاپ باشد؛ ز   نیکه در ا می زن ی حدس م ما 
  نیتاپ و همچن لپ  ت یاهم د، یسبک وزن و قابل حمل هستند. در واقع، اگر دائمًا در حال حرکت هست

  یبه بررس قالهم نی. ما در ادیدان  یشوند را م  ی م جادیتاپ اکه اغلب در لپ  یج یاز مشکالت را یبرخ 
  یهر کدام راهکار مختصر یو برا میپرداز  یها م  وتریلپ تاپ و کامپ راداتیا نیتر  جیرا مورد از 15

 .می ده یارائه م

 

 شدن لپ تاپ  کند .1

استفاده   جهیدر نت  شوند،ی م رهیآن ذخ یرو یادیز  یها و برنامه ها ل یکه فا  یمعمواًل زمان ها تاپلپ
موقت،  یها ل یبا حذف فا   میکنی م هیمشکل، توص  نیاز ا یریجلوگ ی. براشوندی منظم، کند م

که به طور منظم از آنها استفاده   ییها دسکتاپ خود و خالص شدن از شر برنامه یسازمانده 
را به هارد   ی میقد یها  لیفا  دیتوان  یم ن ی. همچندیآزاد کن سکیرا در هارد د ییفضا  د،یکنیمن

 . دیتا عملکرد لپ تاپ خود را بهبود ببخش دیاکسترنال انتقال ده

 

 شدن خودکار  خاموش .2

و   سی تجمع گرد و غبار در ک ل یاز حد است که معمواًل به دل ش یب یگرما   لی به دل اد یبه احتمال ز  نیا
ور کامل  آن را به ط  دیکن یشود، سع یشود. اگر لپ تاپ شما مرتب خاموش م  یم جادیاطراف فن ا

  چهیهوا به در  دنیکار، دم نیانجام ا یراه برا نی. ساده تر دیتا از گرد و غبار خالص شو   دی کن زی تم
  نی. اگر ادی که لپ تاپ کامال خاموش است انجام ده یکار را زمان نیکه ا د یاست. مطمئن شو  یکنار
 . دیکن هیلپ تاپ خود ته یفن خنک کننده برا ک ی دیتوان ی نکرد، م یکمک 

 

 با سرعت بال  ی باتر هیتخل .3

دارند. اما   ی خوب یساعت عمر باتر 5تا   4از   شی ب  ،یمعمواًل در صورت استفاده مداوم از باتر ها تاپلپ
است که تعداد   نیا د یانجام ده دیکه با  یکار نیشود، اول  یم یلپ تاپ شما به سرعت خال  یاگر باتر

پنجره   نیچند اشتن شود. از باز نگه د یم یاترب  یاضاف  هیباعث تخل  نی. ادیباز را کاهش ده یکارها 



.  دیکن یریلپ تاپ خود جلوگ  یباتر  شتریب  هیتا از تخل د یکن رفعالیبلوتوث را غ  نهیو گز  د یکن یخوددار
  XP  ندوزی. اگر از و دینگه دار  نییرا پا  ییو روشنا  دی را روشن کن «یدر انرژ  ییدر آخر، حالت »صرفه جو 

. به طور  دی کن کی برق« در کنترل پنل خود کل یها نه ی»گز   یو رو دیبرو  مات« یبه »تنظ د،یکنی استفاده م
 System« را در Energy Saver» ،ییروشنا  م یتنظ یو برا دیبرو  مات« ی مشابه، در مک بوک، به »تنظ

Preferences دیجستجو کن . 

 

   WiFi  یاتصال به شبکه ها عدم .4

در لپ تاپ شما خاموش است و   ما یحالت هواپ ا یکه آ دینک  یبررس د،یمشکل مواجه بوده ا نیبا ا اگر
  ی. تنها کاردیآداپتور شبکه را دوباره نصب کن یورها ی. در مرحله بعد، دراریخ ا یروشن است  یفا  یوا

 … است که نیا دیانجام ده دیکه با 

 

  ک ی« کل Manage» یکرده و رو کی « در دسکتاپ خود راست کلMy PC»  ا ی« My Computer» یرو
 . دیکن کی « کلDevice Manager» ی. بعد، رودیکن

.  دیخود بگرد می س یمنو به دنبال آداپتور ب نیا  ر یو در ز  دیکن  کی « کلNetwork Adapters» یرو اکنون
 .دی« را بزنInstall»  ا ی« Enableراست کرده و » کی آن کل یرو

شما مجددًا   یورها یو درا دیکن  کی « کلScan for hardware changes» یکار، رو نیاز انجام ا پس
 نصب خواهند شد.

 

 ی نشدن باتر شارژ .5

  د،ی کن ضیآن را تعو  دیباشد، با  یاگر لپ تاپ شما تحت گارانت  یلپ تاپ شما شارژ نشد، حت  یباتر اگر
پ شما قابل جدا شدن  لپ تا  یشوند. اگر باتر  یسازنده پوشش داده نم یها در دوره گارانت  یباتر رایز 
 . دیکن ضیلپ تاپ را تعو  دیبا  ست،ین

 

 یدو سال از دوره گارانت   ا ی کی در لپ تاپ وجود دارد، به خصوص پس از   گریاز مسائل د یاریبس
شود. اگر لپ   یم ره ی، نقص پردازنده و غLCD  یهارد، خراب یمادربرد، خراب ی شامل خراب نیسازنده. ا

رات در  یتعم نهینگران هز  ست یشده پوشش داده شده است، الزم ن د یدتم  یتاپ شما با برنامه گارانت 
 یاست که در گارانت  ی شامل همه موارد Onsitegoشده   دیتمد ی. طرح گارانت دیلحظه باش نیآخر 

 شود.  یضمانت سازنده شروع م انیاستاندارد سازنده پوشش داده شده است و بالفاصله پس از پا 

 



 صدا   نداشتن .6

صدا و سطوح صدا را    یکه دکمه ب یبلندگو باشد. هنگام ا ی کروفونیممکن است مربوط به م  نیا
: به  دیکن  یاستفاده م ندوز یمثال اگر از و   ی. براریخ ا یمشکل ادامه دارد  ا یآ د ینیبب  د،یکرد یبررس

Control Panel  رضف ش یپ ماتی و آن را به تنظ د یصدا را دوبار عالمت بزن  یها  نهیو گز  دیبرو  
  ،یو چه خروج  یتاپ، چه ورودلپ  یکار نکرد، مشکل صدا نی. اگر ادیرا فشار ده Applyو   دیبرگردان

 تاپ دارد. لپ  ریبه توجه متخصص تعم  ازیمعمواًل ن

 

 کردن لپ تاپ  هنگ .7

همراه خود تجربه کرده   یتلفن ها  ی حت  ا ی وتریهنگ کردن را در لپ تاپ، کامپ راد یشما هم ا احتماال
  دینتوان گریصفحه قفل کند و شما د  کی یشما بر رو  وتریکامپ ا یکه لپ تاپ  یزمان ی. به عبارت دیا

 . ندیگو   یم ستم یرا هنگ کردن س  دیانجام ده یکار

 

 داشته باشد.  ینرم افزار ا ی یسخت افزار ل یتواند دال ی کردن م هنگ

 

 باشد: ری تواند شامل موارد ز  یم دادیرو  نیا یسخت افزار لیدال

 

با  یطراح  ینرم افزار ها  ا یها  یهمچون باز ییکه کارها  یدر زمان نییپا  ت یبا ظرف کیگراف کارت
 . دیده  یباال انجام م کیگراف

برنامه   نیباز شدن چند ل یتواند به دل ی است که م ریکش رم موجب نبودن تصو  تیبودن ظرف نییپا 
 کرده است. باهم باشد که حافظه کش را پر 

پر شده و   با یتقر   ندوزیو  ینصب شده بر رو وریمعنا که احتماال درا نیهارد به ا تیبودن ظرف نییپا 
کند. جهت رفع   ی حالت عموما لپ تاپ کند کار م  نیبرنامه وجود ندارد. )در ا یجهت اجرا یکاف  یفضا 

که   پ عامل لپ تا  ستمیس وریدرا تیکه ظرف می توجه داشته باش دیمشکل با  نیاز ا یریشگیپ ا ی
 فضا داشته باشد.(  یاست به اندازه کاف  ندوز یعموما و 

بر   می مستق ریگرما تاث نیشود و ا ستمیتواند مانع خنک شدن س ی عمل نکردن فن لپ تاپ م درست
 شود.  ی م ستمیگذارد و باعث هنگ کردن س  یم CPU یرو



صورت که دستورات   نیه اشود. ب  ستمیتواند باعث هنگ کردن س   یم ز ین CPUنبودن  قدرتمند 
انجام شود   نییشود که پردازش اطالعات با سرعت پا  یقدرتمند موجب م CPUو نداشتن  ادیز  ییاجرا

 امکان پردازش وجود نداشته باشد. یبه صورت کل  ا یو 

خنک   یفن ها  یتوان وجود گرد و غبار رو یها م وتریکامپ ا یهنگ کردن لپ تاپ ها و  لیدال  گرید از
تواند موجب خاموش شدن دستگاه    یم یشود و حت   یم ستم یکننده است که باعث داغ شدن س

 شود. 

   

 

 لپ تاپ  رادات یا .8

 دهد  یخطا نشان م امیپ ا یشود  ی باز نم برنامه

  ی حت  ا یامه مشکل وجود دارد، مانند نصب مجدد، بستن برن نیرفع ا یبرا  یادیز  نیآنال یحل ها  راه
 لیفا  ا ی انهیرا روسیمانند و  ی جد لی دل نیکار جواب نداد، ممکن است چند نیحذف نصب، اما اگر ا

 شما داشته باشد.  ستمیس یخراب رو ندوزیو  یها 

 

  رکاریتعم کی نوع خطا، اگر مشکل برطرف نشد، با  نیا ریتعم یساده برا یپس از امتحان روش ها  یحت 
 . دیمتخصص مشورت کن

 

 شود  ی تاپ روشن نم لپ .9

  لی دل نیکننده است. ممکن است به انگران دهد،ی را نشان نم ات یاز ح یانشانه چیتاپ هلپ  یوقت 
  ب یمادربرد آس ی)جک( رو DC یورود ا یکند  ینم  نیرا تام ی شارژ باتر یبرا یباشد که شارژر ولتاژ کاف 

 دارد.   ریتعم یبه حذف مادربرد برا از ین رایصصان واگذار کرد ز به متخ  دیرا با  بینوع ع نیاست، ا دهید

 

 استارت(  یمجدد مکرر )ر یانداز راه .10

  ی نشده باشد( م ره یکه ذخ یشود )مخصوصًا زمان یمجدد م یکار راه انداز انهیشما در م ستم یس یوقت 
 یاز مشکالت سخت افزار یاریبس  لی تواند به دل یمجدد مکرر م یتواند آزاردهنده باشد. راه انداز

 ( باشد. یستریرج ا ی) ندوز یو  ستمیس یها  لیخراب شدن فا  ا یمختلف 

 



 دهد   یتاپ صدا م  لپ .11

رسد همه   یتاپ شما در حال کار است؟ به نظر مکه از لپ  دیاده یرا شن یرمعمول یو غ  ی دائم یصدا ا یآ
لپ تاپ است که   ریاز وجود مشکل تعم یتق تق نشانه ا یکند، اما صدا ی خوب است و کار م زیچ
 برطرف شود.  دیبا 

 

و نقاط نصب   دهید  بی لپ تاپ آس یاز لوالها  یک ینشانه آن است که  یمشکل در حالت عاد نیا
کنند و باعث خاموش شدن   یم ر یدر فن گ تیقطعات شل در نها  نیشکسته شده است. ا یک یپالست

 رساند(. یم  بیبدتر از آن به کل عملکرد لپ تاپ آس  یحت   ا یشود ) ی لپ تاپ شما م

 

 ش یگرما  مشکل .12

گرم   یمشکالت داخل  لی تواند به دل ی چقدر خنک باشد، لپ تاپ شما م یخارج  یکه دما  ست ین مهم
  یم گریشود، مشکل د ی اپ مپرز در فن ها است که باعث داغ شدن لپ ت جادیا رادیا نیتر   جیشود. را

  ال بعد از چند س  GPUشود و  یاستفاده م CPUانتقال گرما از  یباشد که برا  یکونیلیس  ریتواند خم
از حد اکثر لپ تاپ ها قبل از خاموش شدن   شی ب  یشود مشکل گرما   یباعث م نیشود و ا یخشک م

 درجه هستند.   105 ی منیا یدما  یخودکار لپ تاپ دارا

 

  نیبه قطعات لپ تاپ شما شود و از ا ی دائم بی تواند باعث آس ی گرفتن مداوم در معرض گرما م قرار
 دارد.   هیاول ریبه تعم ازیرو ن

 

 لپ تاپ  ی رو عی ما ختنیر .13

  یخود را رو یها تاپ. ما معمواًل لپ ستی معمول ن ریپ تاپ غل یرو وهیآب، قهوه، آب م ختنیر 
فنجان قهوه بخار پز لذت   ک یکار از  نی در ح ا ی میدهیقرار م یخورقهوه ا ی یناهارخور یزها یم
 .میبر یم

 

مادربرد   ا ی دها یتواند به کل   یم عیما  د؟یانجام ده دیتوان  یم یافتد اما چه کار ی اتفاق م تصادفات
 برساند.  بی لپ تاپ شما آس

 



پارچه  ک یخارج شود و لپ تاپ را با  عیتا ما   دیاست که لپ تاپ را وارونه قرار ده نیکار ا نیبهتر 
  نیاما بهتر  د، یباش DIY یاز راه حل ها  یتا حداکثر رطوبت را جذب کند. به دنبال برخ  د یکن ز یخشک تم
 . دیکن یخود را بررس ستمیو س دیاپ مراجعه کنلپ ت ریمتخصص تعم کیاست که به  نیراه حل ا

 

 ی باتر مشکالت .14

شارژ   وبیسخت افزار شارژ مع ا ی یمیقد یها  یباتر  لی شد که لپ تاپ شما به دل  دیخواه متوجه
 PLUGGED IN NOT“ نجا یدر ا جیرا اریبس یخطا  امیپ کیشود.  یشارژ نم ی به کند ا یشود  ینم

CHARGING” باشد. یباتر یخراب ا ی کروسافتیما  ندوزیو  یخطا  لی تواند به دل یخطا م نیا و  است 

 

  دیبا  یبرجسته کردن باتر  د،یباش یو به دنبال نماد باتر د یسمت راست نگاه کن نییبه گوشه پا  اگر
  نیبه ا نکهیقبل از ا دی کن یرا بررس هیرا به شما نشان دهد. لطفًا سوکت منبع تغذ یباتر تیوضع

را   یتربا  دیبا  تری میقد یها تاپلپ یسخت افزار است. برا ا ی یکه مشکل از باتر می برس جهینت
 . دیکن ضیتعو 

 

 کنند  یکار نم دها ی از کل یبرخ  .15

مشکل مربوط   نیکنند؟ ا ی حروف کار نم یو برخ   دیکردن هست پ یآمده که در حال تا  شیپ یمواقع ا یآ
  یبررس یاست که در حال از کار افتادن است. برا یدی بلکه مربوط به صفحه کل ست،یو غبار نبه گرد 

 . رداست نه مادرب بورد یکه مقصر ک دیو مطمئن شو  دیرا وصل کن USB دی صفحه کل  کیموضوع،  نیا


