
 

 

 

 

AMI Beep Codes 

 .میباشد. بنابراین مشکلی در حافظه سیستم به وجود آمده است DRAM اشکال از یک بوق:

 .حافظه فاقد تعادل است. تساوی گردش در حافظه به درستی کار نمیکند دو بوق:

 .سیستم بر میگردد RAM سیستم در دسترس نیست که به کیلوبایت مورد نیاز برای شروع و راه اندازی 64 سه بوق:

 .میشود Motherboard تایمر سیستم شما با مشکل مواجه شده است که مانع از درستی همزمان عملکرد چهار بوق:

 .با مشکل مواجه است  :  CPU پنج بوق

کیبورد با مشکل مواجه شده است و مانع کنترل کننده  IC با مشکل مواجه است A20/Keyboard ورودی  : Controller :شش بوق

 .برای سوییچ کردن پردازنده میشود A20 از ورود

 .با مشکل مواجه است Virtual حافظه مجازی هفت بوق:

 .نمیتواند بر روی فریم های بافر کارت ویدئو بنویسد BIOS .حافظه کارت ویدئو مشکل دارد هشت بوق:

 .دچار خطا است Motherboard روی BIOS ROM شما مشکل دارد، چیپ : ROM نه بوق

 .میشود CMOS مانع از فعل و انفعال با Motherboard مشکل دارد. ایرادی در  : CMOS :ده بوق

 .حافظه دچار مشکل شده است Level 2 در Cache :یازده بوق

 .سیستم ویدئویی دچار مشکل شده است یک بوق بلند و دو بوق کوتاه:

 .ایرادی همانند مشکل در سه بوقیک بوق بلند سه بوق کوتاه: 

 .عملگر تست کننده خطا دارد یک بوق بلند هشت بوق کوتاه:

 .یا از ویدئو RAM اشکال از بوق مداوم:

 

Phoenix Beep Codes 

فاده کرده ایم. است -این شرکت از بوق های دنباله دار استفاده میکند. برای مشخص کردن فاصله بوق ها از خط تیره 

یعنی اول یک بوق، سپس دو بوق و نهایتأ هم سه بوق. ورژن چهارم به پایین این  3-2-1به معنای یک توقف و ادامه. 

 .محصول از سه بوق و از ورژن چهار به باال از چهار بوق استفاده میکند

 .مشکل دارد CPU/Motherboard :1-2-1-1یا  1-1-1-3

 .و یا یکی از اجرای داخلی مشکل دارد Motherboard :3-3-1-1یا  2-3-1-1یا  1-3-1-1یا  1-1-2-3

 .است KB 64: اشکال از حافظه 4-3-1-1یا  3-3-1-1یا  1-1-3-2

1-1-4-1: Cache در Level 2 حافظه دچار مشکل شده است. 

 .است I/O اشکال از پورت :1-1-4-3

 .است Power Management مشکل از :1-2-1-1

 .: و یا یکی از اجرای داخلی مشکل دارد3-1-2-1یا  1-2-1-2

 .یا ورودی کیبورد مشکل دارد BIOS ROM :3-2-2-1یا  1-2-2-1

 .تایمر سیستم ایراد دارد :1-2-3-1

 .است DMA مشکل از :1-2-3-3

 .است IRQ مشکل از :1-2-4-1
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