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  يابی گارد اشکال

 

   سازگاریاشکال
  : سازگاری می توان اشاره کرداشکاالتبه اين سه نکته ناشی از 

  Bootتوقف  -١

نشانگر در گوشه بااليی " ، يک مورد اينست که PCبعد از آنکه کارت متصل و نصب شد، هنگام راه اندازی 

 بعد از آنکه PC"  اينست که ، مورد ديگر" متوقف می شودPCچپ بر روی صفحه سياه چشمک می زند  و 

به نمايش درآمد، متوقف می ) ME/ NT/ 2000/ XP/ 2003  و نه  ٩٨/٩۵فقط ويندوز ( لوگوی ويندوز 

  ". شود

  

 کارت متصل نشده  -٢

، مورد ديگر اينست که "شده باشدکارت متصل ن مانند شرايط " بعد از متصل کردن کارت، يک مورد اينست که 

با وجود آنکه )  گرمboot ( rebootبه خوبی کار می کند، اما در حالت )  سردboot( کارت در حالت روشن "

 آنرا BIOS را فشار داده ايم، reset کرده ايم يا دکمه reboot را فشار داده ايم، از ويندوز Ctrl-Alt-Delما 

  ". ناديده می گيرد

  

٣- Boot شدن مکرر  

سيستم  می کند و      نمی تواند boot به طور مکرر PCبعد از اتصال کارت، چه نصب شده باشد چه نباشد، 

  .  کندboot را عامل

  

 :  سازگاری را برطرف نماييماشکاالتاين  کارت، boot و چگونگی BIOSبه  تنظيمات ما می توانيم با توجه 

  

 BIOS تنظيمات

- virus protection boot sector        غير فعال باشد بايد.  

- Boot device priority در برخی از مدلهای                   BIOS بايد LAN firstباشد .  

- Legacy PCI Slot                                     بايد فعال باشد     . 

- Interrupt 19 Capture                                  فعال  
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 گارد کردن  Boot  چگونگی

  .  فراهم آورده استBoot توليدی، سه نوع حالت BIOSرق و تنظيمات انواع بعنوان ويژگی سازگاری با بگارد 

 سازگاری قبلی که در اين نوشته اشکاالت و با هرکدام از داديد را در حالت تنظيمات قبلی قرار BIOSاگر شما 

  : را برطرف کنيداشکال می توانيد با انجام مراحل زير اين ،موديدبرخورد نبه آن اشاره شده است 

١- PC خود را روشن کرده و دکمه CTRL+B را نگهداريد تا پيغامی برای تغيير انتخاب حالت BOOT 

  . دريافت کنيد

 .  تغيير دهيد٣ يا ٢  BOOT حالت  را با انتخابBOOTشما می توانيد حالت  -٢

  

  اشکاالتليست 

  تی وصل نشده است؟ هيچ کارگويی طوری راه اندازی می شود که PCرا متصل کرده ام، اما  من گارد -سوال

  اشکالشرح مفصل 

 را به حالت معمولی شروع سيستم عاملهيچ منوی نصبی ظاهر نمی شود، و کامپيوتر ، بعد از راه اندازی مجدد

  .می کند

  

  :داليل احتمالی ممکن است اينها باشند

  . کارت به طرز مناسبی متصل نشده است -

 .منبع تغذيه ظرفيت کمی دارد -

- CMOS توضيح داده شده است١همانطور که در صفحه . ( نشده استنظيمت به طور مناسبی ( 

 .  در مادربرد متناسب نيستBIOS با Bootحالت  -

 Boot حالت سيستم عامل شدن load قبل از CMOSبعد از تنظيمات  CTRL+Bشما می توانيد با فشار دادن 

  . را تغيير دهيد

  

  :راههای برطرف کردن اشکاالت

  .  را تميز کنيدslot را عوض کنيد، يا کارت يا slotد، يا کارت را مجددا وصل کني -
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اگر منبع تغذيه کار نمی کند، با فروشنده يا توليد کننده کامپيوتر خود تماس بگيريد و يا منبع تغذيه و يا خود  -

 . کامپيوتر را تعويض کنيد

 . تنظيم کنيد توضيح داده شد، مجددا ١ در صفحه BIOS را همانطور که در مشخصات BIOSمشخصات  -

 .  کارت را تغيير دهيدBootحالت  -

 

   ويندوز مجددا بوت می کند؟loading هميشه قبل از PC،  بعد از نصب کردن گارد-سوال

  

  :تجزيه و تحليل داليل ممکن

  . در مادربرد وجود داردPCI بين کارت و شيار نامناسبی اتصال -

- CMOS نشده استتنظيم به طور مناسبی  . 

 .  در مادربرد سازگاری نداردBIOS با  کارتbootحالت  -

  

  :راههای برطرف کردن اشکاالت

 . و کارت را تميز کنيدslot را عوض کنيد يا slotکارت را دوباره وصل کنيد، يا  -

 .   را به حالت گارد  تغيير دهيدbootحالت  -

 کامل سيستم loading و ويندوز قبل از داده شده يک صفحه آبی نشان PC،  بعد از نصب کردن گارد-سوال

  . متوقف می گرددعامل 

  

  : تجزيه و تحليل داليل ممکن

- CMOS نشده استتنظيم به طور مناسب .  

 .  نصب شده است، سيستممديريتیيک آنتی ويروس يا نرم افزار  -

  

   :راههای برطرف کردن اشکاالت

  .  توضيح داده شده است مجددا تنظيم کنيد١ را مانند آنچه که در صفحه BIOSمشخصات  -

 را غيرفعال کنيد، درايور و نرم افزار کارت را نصب کرده، کارت را متصل مديريتیآنتی ويروس يا ابزار  -

شد، اگر اشکال برطرف ن.  را دوباره فعال کنيد، سپس ذخيره نماييدمديريتینماييد سپس آنتی ويروس يا ابزار 
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 را قبل از نصب کردن کارت از حالت نصب خارج کنيد، سپس مديريتیشما بايد آنتی ويروس يا ابزار 

  .  نصب نماييد مجددادوباره آنها را

- Mode Bootتغيير دهيد گارد  را به . 

 

  : اين پيغام ظاهر می شودPC بعد از وصل کردن کارت و روشن کردن -سوال

“Run syschk /nr”  

  :ل داليل ممکنتجزيه و تحلي

گارد  برای نصب شدن . وجود ندارد برای گارد فضايی هيچ Boot Recordاين پيغام به معنی آنست که در  -

  .  داردBoot Record سکتور بر روی ۴نياز به 

  

  :راههای برطرف کردن اشکاالت

  :اين اشکال با انجام مراحل زير برطرف خواهد شد -

  . جدا کنيدPCکارت را از  -١

 .  درست کنيدMe يا ويندوز ٩٨ از ويندوز Bootيک ديسک  -٢

 .، کپی نماييدسی دی کارتموجود بر ”tool“از دايرکتوری   را”sysclr17.exe“فايل  -٣

۴- PC را از ديسک Boot کنيد و اين دستور را تايپ کردن و enterرا فشار دهيد . 

     A:\>sysclr17 

نيد، اگر راه اندازی نشد از اين دستور برای بازيابی  کBootشما بايد سيستم عامل را بعد از اين دستور : نکته

  .وضعيت قبلی استفاده کنيد

A:\>sysclr17 r      

 

  : بعد از وصل کردن کارت و روشن کردن کامپيوتر اين پيغام ظاهر می شود-سوال

“Run syschk /hdd” 

 

  :تجزيه و تحليل داليل ممکن
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  . ب ندارد تناسHDD با CMOS در تنظيمات HDDحالت دستيابی  -١

 HDD اشتباهی وجود داشته باشد يا بين مادربرد و HDD در FAT يا  partition tableممکن است در  -٢

 . وجود داشته باشداتصال نامناسبی

 توضيح داده ٢ به کامپيوتر خود وصل کرده ايد و يکی از آنها مشکلی مانند آنچه در HDDشما بيش از يک  -٣

 . شد دارد

  

  :ن اشکاالتراههای ممکن برطرف کرد

 يا اتوماتيک را انتخاب LBA و ه را چک کردCMOS درتنظيمات (Access Mode) حالت دسترسی -١

  . نماييد

 Fdisk:  اجرا کنيدDOS  اين دستور را از HDD partition table در مشکلبرای برطرف کردن  -٢

/MBR سپس کامپيوتر را  restartنماييد  .  

 اشتباهی وجود داشته باشد، partition tableاگر در .  را اجرا کنيدpartition magicيا می توانيد برنامه 

 partition را انتخاب کنيد تا Yesبرنامه آنرا تشخيص داده و پيشنهادی برای رفع اشکال خواهد کرد، شما 

tableدرست شود   .  

  .  را عوض کنيدHDDشما می توانيد کابل بين مادربرد و  -٣

، سعی کنيد آنها را يکی بعد از داشته باشد وجود مشکلی کامپيوتر  اضافی شما درHDDممکن است در  -۴

 توضيح داده شد ٢ کجاست، سپس آنرا مانند آنچه در مشکل ازديگری وصل کنيد تا تشخيص دهيد که 

  . برطرف نماييد

  

  . را نصب کرده ام اما کارت بازيابی نکرد من گارد -سوال

  

  :تجزيه و تحليل داليل ممکن 

  . رده ايد که درايور را در سيستم عامل خود نصب کنيدشما فراموش ک -١

 فعال  هم در کامپيوتر خود داريد، هنگاميکه در حال نصب درايور بوديد، آن”anti-spyware“شما برنامه  -٢

 . بوده است
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  :راههای برطرف کردن اشکال

پيوتر را خاموش و سپس کام درايور را نصب کنيد  اول شويد، سپسوارد administratorشما بايد بعنوان  -١

  . کارت را وصل کنيد

 داريد، ابتدا بايد آنرا غير فعال کنيد، سپس درايور را نصب کرده و بعد ”anti-spyware“اگر شما برنامه  -٢

، سپس بوسيله کارت کنيد را فعال anti-spywareحاال می توانيد دوباره برنامه . کارت را نصب نماييد

 .  ذخيره سازی نماييد

  

  

  . کلمه رمز را فراموش کرده ام من-سوال

  

  :راههای برطرف کردن اشکال

 را hotkeysاگر نشد، می توانيد کلمه رمز شماره سريال در منوی .  را امتحان کنيدdefaultابتدا کلمه رمز  -١

  . بنويسيد و آنرا برای فروشنده ارسال کنيد تا کلمه رمز را بدست آوريد

 شد دوباره آنرا خاموش کنيد، loadرده، بعد از آنکه سيستم عامل کارت را جدا کنيد، کامپيوتر را روشن ک -٢

  .   را برای نصب کارت تايپ نماييد”Softlock“ پيش فرضسپس کارت را مجددا وصل کنيد و کلمه رمز 

  


