
 راھکار برای تھويه مطبوع کيس کامپيوتر  ۶

. یابد ع#وه بر افزایش دمای محيط خارج، دمای ھوای محيط داخل منزل یا محيط کار نيز افزایش میفصل تابستان  در

معتقدند  ITامروزه بسياری از کارشناسان . یابد به تناسب ھمين تغييرات دمای داخل کيس سيستم نيز افزایش می

یکی از وسایل . کند افزایش کارکرد و طو9نی شدن عمر قطعات کمک شایانی میکه خنک کردن قطعات کيس به 

سازی و تھویه  باشند که اھميت زیادی در خنک ھا می ای و حتی سرورھا فن ھای رایانه بسيار پرکاربرد در سيستم

  .پردازیم راھکار برای تھویه مطبوع محيط داخل کيس می ۶در این ترفند به معرفی . سيستم دارند

  

  .را تميز و گردگيری کنيد CPUھا، بویژه فن  ھر ھفته درب کيس خود را باز کنيد و تمامی فن -١

  

ھا با سرعت به چرخش درآیند  ھا را تميز نکنيد، این کار باعث می شود فن ھرگز با جاروبرقی و وسایل مشابه فن -٢

. ھد و حتی ممکن است فن دیگر کار نکندکا و سبب گرم شدن ناگھانی موتور فن شده و از عمر مفيد آن بشدت می

  .توانيد از دستمال با چند قطره آب برای تميز کردن استفاده کند شما می

  

با نگاه کردن به اطراف کيس . ھا اضافه کنيد ھای ویژه فن است، فن را به این جایگاه  اگر کيس شما دارای جایگاه -٣

ھای کيس انواع مختلفی دارند که شما  ھمچنين جعبه. د یا خيرخواھيد دید که جاھای خالی برای نصب فن وجود دار

  .ھایی که جایگاه فن بيشتری دارند استفاده کنيد توانيد برای تھویه بھتر از کيس می

  

، کارت گرافيک و جعبه کيس را دارید از فروشنده بخواھيد یک CPU ،Powerاگر قصد خرید فن برای قطعاتی نظير  -۴

ھای بيشتر در افزایش تھویه  ھا به خاطر سرعت و پره این فن. ھای زیاد به شما بدھد و پره فن با دور چرخش با9

شود که کمی گران  ھای آبی دربازار یافت می ھمچنين چند سالی است که فن. مطبوع به شما کمک خواھند کرد

کنيد تا دما را به حداکثر  ھا استفاده کنيم از این فن قيمت ھستند، اگر از نظر مالی مشکلی ندارید پيشنھاد می

  .کاھش دھند

  

بيشترین . ھا، سریعاً چک کنيد چه مشکلی پيش آمده که سبب ایجاد صدا شده است با کوچکترین صدای فن -۵

ھا  سوز شدن فن ھا، گرد و خاک شدید دور فن و یا نيم ھا با یک شئ خارجی مثل کابل عوامل صدا به دليل تماس فن

  .باشد می

  

و مادربورد سيستم  CPUسرعت و راندمان دمای . ھای کيس است ترین فن ترین و حساس ی از مھمیک CPUفن  -۶

شود و یا  می Resetھمچنين اگر احساس می کنيد سيستم بدون دليل . سيسم دنبال کنيد BIOSخود را از تنظيمات 

  .ی که داده شد چک کنيدرا با توجه به توضيحات CPUکند و یا کند عمل می کند ابتدا فن  پی ھنگ می در پی

 


