
تمام دالیلی که باعث می شوند ویندوز هنگ کند

ود که در رترین مشکالتی به شمار میها از جمله رایجفریز شدن برنامهصفحات آبی، مشکالت هنگام بوت و 

.اندازي مجدد رایانه استشود و تنها راه خالصی از آنها نیز راهعامل ویندوز مشاهده میسیستم

اندازي دوباره رایانه در این شـرایط نیز مشکالت مربوط به خودش را دارد که برخی  دانید راهطور که میهمان

شده هم ریختگی اطالعات ذخیرهنها عبارت است از: ذخیره نشدن و ناتمام ماندن کارهاي در حال انجام و بهآ

.دیسکروي هارد

کننده بودن اســتفاده از رایانه در عالوه بر اینها، مشــکل بســیار بزرگ دیگري نیز وجود دارد و آن هم خســته

ا رایانه عامل عصبانی شده و کار بهاي متوالی در سیستمگچنین شرایطی است. بسیاري از کاربران با بروز هن

هاي عامل ویندوز باگکاربران بر این اسـت که سـیستم  شـود. تصـور برخی  کننده میبراي آنها بسـیار خسـته  

ده طور نیست. به عقیشود، اما نظر کارشناسان اینها موجب بروز این مشکالت میبسـیاري دارد و همین باگ 

عامل پایدار است و بسیاري از کاربران نیز با ثبات و بدون مشکل به استفاده ندوز یک سیستمکارشـناسان، وی 

.پردازنداز آن می

تواند صـددرصـد فاقد هرگونه مشـکل یا باگ باشـد، اما مهندسان مایکروسافت تا حد     افزار نمیالبته یک نرم

ــتم  ــیس ــورت بروز خطا و باگ طراحی کردهعامل ویندوز را فاقد زیادي در این امر موفق بوده و س اند و در ص

د کنند. در این میان، کاربرانی وجود دارنها نسبت به رفع آنها اقدام میمشـکالت نیز بسرعت با ارائه اصالحیه 

ی هاي متوالعامل مشکل دارند و بیش از سایر کاربران با خطاهاي رایج ویندوزي و هنگکه مدام با سـیسـتم  

عامل ویندوز کاربران باید به این نکته توجه داشته باشند که هنگ کردن جزئی از سیستمشوند. این مواجه می

ترین این دالیل عبارت دالیل متعددي رخ دهد. برخی از برجستهشود و این امر ممکن است بهمحسـوب نمی 

:است از



حافظه و بورد اصلی

شود و در اصطالحفحه آبی همــــــراه میعامل مخصوصا آنهایی که با یک صها در سیستمبسیاري از هنگ

Blue Screen Of Death دلیل مشـــکالت ناشـــی از حافظه رم یا بورد اصـــلی رایانه رخ نام دارد، به

ره باید در حافظه رم ذخیدهد. دلیل بروز این خطا نیز فراهم نبودن امکان دسـترسی به اطالعاتی است که  می

.شود

توانید یک حافظه رم جدید را جایگزین حافظه کنید، پیش از هر کاري میخواهیـد خودتـان اقدام   اگر هم می

مشکل  که با رم جدیدقبلی کنید! در این شـرایط اگر مشـکل رفع شد، یعنی رم معیوب بوده است. در صورتی  

.شودهمچنان باقی بماند، یعنی حافظه رم سالم است و مشکل به بورد اصلی مربوط می

تنظیمات بایوس

ها در بیشـتر موارد داراي تنظیماتی از طرف کارخانه اسـت که این تنظیمات نیز در بسیاري   صـلی رایانه بورد ا

ــخـت   ــازگاري کامل دارد. این تنظیمات میموارد بـا سـ ــط تواند بهافزارهاي مختلف سـ دالیل مختلفی توسـ

ــ تکنیســین ان برســد، ما به پایها و متخصــصــان رایانه تغییر کند، اما زمانی که ظرفیت باتري بورد اصــلی ش

عامل شــما گردد و این برگشــت به حالت اولیه ممکن اســت با ســیســتمتنظیمات بایوس به حالت اولیه برمی

.سازگار نباشد

دست یک متخصص بسپارید تا تنظیمات مورد نیاز را دوباره روي رایانه شما باید رایانه را بهدر چنین شرایطی 

ــیکی از عمده .اعمـال کند  ــرایط براي کاربران بهترین مشـ هم خوردن آید، بهوجود میکالتی که در این شـ

عنوان مثال چنانچه اولویت اول بوت روي حافظه فلش قرار بگیرد و فراموش هاي بوت رایانه است. بهاولویت

ــوید و فکر کنید  اسکنید، حافظه فلش خود را از درگاه یو ــت با خطاي بوت مواجه ش بی جدا کنید، ممکن اس

.طور کل با مشکل مواجه شده استندوز رایانه بهوی

سکته قلبی

چار حمله عامل درجیستري ویندوز همانند قلب ویندوز است و هنگامی که با مشکل مواجه شود، یعنی سیستم

قلبی شـده است! در صورت بروز این شرایط نیز احتمال وقوع هرگونه هنگ یا ناهماهنگی در عملکرد صحیح  

ز توانید احتی عدم بوت صــحیح آن وجود دارد. براي رفع مشــکالتی از این قبیل نیز می عامل و ســیســتم 

.است ccleanerافزار قدرتمند ها نیز نرمهاي رجیستري کمک بگیرید. یکی از این پزشکپزشک



اندازهاي اشتباه یا معیوبراه

ــطهافزارهاي راهدرایور یا همان نرم ــختانداز، واسـ ــختنرم افزار واي میان سـ ــت که به سـ افزارها افزار اسـ

 افزارهايانداز بدرسـتی عمل نکند، با سخت هاي راهفهماند چه کاري را باید انجام دهد. چنانچه این برنامهمی

صدمه دیده باشد، ممکن است موجب هنگ کردن رایانه و حتی  هاي آنمربوط سازگاري نداشته باشد یا فایل

.نمایش خطاي صفحه آبی بشود

ور طشود اغلب با یک کد خطا همراه بوده و در مواردي نیز بهواسـطه این مشـکل پدیدار می  هایی که بههنگ

ادر همین راحتی قافزار دخیل در بروز مشکل نیز قابل مشاهده است. در صورتی که بهکامال واضـح نام سخت 

ــخت ــخیص پیغام خطا یا س ــید نیز میبه تش ــتجو کردتوانید پیغام افزار معیوب نباش ه تا خطا را در گوگل جس

.اطالعات بیشتري راجع به آن کسب کنید

تواند راه حل مناسبی براي رهایی از مشکالت مربوط به حذف درایور و نصـب مجدد آخرین نسـخه از آن می  

.این بخش باشد

دیسکمشکالت هارد

عامل هنگام بوت شدن با مشکل ســتماید اما در موارد متعدد، ســیاگر تنظیمات بایوس را بدرسـتی انجام داده 

.دیسک رایانه مربوط استدیسک یا درایو بوت نیست، مشکل به هاردمواجه است و قادر به شناسایی هارد

ی کنید به فایل خاصشود که سعی میدیسـک در بیشـتر موارد هنگامی مشاهده می  مشـکالت مربوط به هارد 

پذیر براحتی امکان Disk Benchیسک با استفاده از ابزاردروي آن دسترسی پیدا کنید. تست سالمت هارد

.است

افزاريتداخل سخت

هاي رومیزي از پایداري ها نســبت به رایانهتاپعامل لپاند که ســیســتم بســیاري از کاربران بر این عقیده

ترین لکه مهمبتاپ ارتباط ندارد عامل نصب شده روي لپبیشـتري برخوردارند. این پایداري بیشـتر به سیستم  

ممکن  عبارت دیگر،تاپ با یکدیگر است. بهکار رفته در لپافزاري بهدلیل آن، سـازگاري کامل قطعات سخت 

ختلفی اید قطعات ماي که در اختیار داشتهاسـت شما هنگام تهیه رایانه رومیزي خود باتوجه به سلیقه و بودجه 

طعات با یکدیگر سازگاري کاملی نداشته و موجب فریز را تهیه کرده باشـید. در مواردي مشـاهده شـده این ق   

.استعامل و نمایش خطاي صفحه آبی شده شدن سیستم



صورت یک عالمت خطر زرد به Device Managerاین ناسـازگاري در اغلب موارد با مراجعه به بخش 

.رنگ قابل مشاهده است

اشتباه در بایوس و برخی دالیل دیگر از جمله عوامل  افزار، تنظیماتانداز، معیوب بودن سختافزارهاي راهنرم

.تاثیرگذار در بروز این خطاست

یروسو

یچ ها هشود و از نظر کاربرانی که به امنیت خود توجهی ندارند این ویروسها ویروسـی می گاهی اوقات رایانه

ها و آلوده شــدن رایانه به سکند. اما بســیاري از مشــکالت ناشــی از وجود همین ویرومشــکلی را ایجاد نمی

هاي سیستمی ها ممکن اسـت پردازشـگر مرکزي را اشـغال و درایورها را حذف کنند، فایل   آنهاسـت. ویروس 

الیل بســیار تواند دعامل را تغییر دهند. این تغییرات میویندوز را پاك کرده یا تنظیمات مدیریتی در ســیســتم

ــ    ــدن یــا حتی قف ــنـی بـراي هنــگ کردن، فریز شــ ــامــهروشـ ــد ل کردن برن ــاشــ ــمــا ب .هــاي شـ

منبع تغذیه

افزارهاي رایانه شما از سازگاري کاملی با یکدیگر برخورداراست، تنظیمات بایوس را بدرستی انجام اگر سـخت 

هاي دیسک، بورد اصلی و حافظه رم هم مطمئن هستید اما باز هم رایانه شما در بازهاید، از سـالمت هارد داده

ــنهاد می اندازي مجدد میهنگ یا راهزمانی متفاوت دچار  ــود، پیش ــی کنیدش منبع  .کنیم منبع تغذیه را بررس

ارمشکالتاین…رسـانی و سـوزشـدن، کاهش توان برق  تواند در صـورت نیم تغذیه یا همان پاور رایانه می

تواند تمان نیز میساخبرقدرزیادنوسانوجودوولتاژافتاوقاتگاهی. باشدداشتههمراهبهشمارایانهبراي

.گونه مشکالت باشددلیل بروز این

هاي دردسرسازافزارنرم



عامل بشوند. اما گاهی اوقات بروز مشکالت در توانند موجب هنگ کردن سـیسـتم  افزارها نمیطورکلی، نرمبه

ــازد. این  عامل را با مشــکل مواجهتواند عملکرد ســیســتمهاي فراوان در آن میافزار یا وجود باگیک نرم س

زار افافزار مورد نظر اجرا شود. پس چنانچه هنگام اجراي یک نرمآید که نرموجود میمشکالت اغلب زمانی به

ــنهاد می       ــمـا هنـگ کرد یـا برنـامه مربوط به حالت فریز درآمد، پیشـ افزار را از روي کنیم آن نرمرایـانـه شـ

بوده و  عامللیت اجراي خودکار هنگام بوت سیستمافزارها نیز داراي قابعامل حذف کنید. برخی نرمسـیسـتم  

.وجود بیاوردعامل، مشکالتی را بهممکن است در لـحظه بوت شدن سیستم

گرما

ــاسقطعات رایانه ــت به آنها اي به گرما حسـ بوده و افزایش دما در محفظه قرارگیري این قطعات ممکن اسـ

رت خودکار در صورت افزایش حرارت، از کار افتاده و با صوآسـیب برسـاند. در بسیاري از موارد این قطعات به  

عامل صورت هنگ کردن سیستمشـود ؛ اما این قطع فعالیت به این کار مانع از معیوب شـدن قطعه مربوط می 

هاي هشدار متوالی یا بوق وجود آمده با بوقشود. در مواردي نیز خطاي بهاندازي مجدد آن مشـاهده می یا راه

ه توانید بهاي هشدار و خطاهاي مربوط به هریک از آنها مید. براي آشـنایی بیشتر با انواع بوق شـو اعالم می

.راهنماي بورد اصلی مراجعه کنید


