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Útmutató az DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY Blue Screen of Death
hibaA Guide to the DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY Blue Screen of
Death Error
Más néven a STOP üzenetet, a DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY Blue Screen of Death hiba egy ritka
Windows-hiba, hogy általában akkor történik, amikor egy program, ami nem egyeztethet? össze a
rendszert használják. Automatikusan, a számítógép leáll, hogy megakadályozzák további végzetes
adatvesztést. A szokásos okok a következ?k: 1) a. Dll fájl hiányzik vagy sérült az utóbbi id?ben, 2) a
memória kiosztás a számítógép hibás, és 3) a számítógép feldolgozza hibás adatokat. A korábban nem
mentett munka vagy az adatok azonnal elvesztette, miután a hiba történt.

Nagyon sok módja van a rögzít? DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY hiba. Azok számára, akik nem
számítógép hozzáértés, a legegyszer?bb módja a rögzítés ez a hiba, hogy nem a kézi frissítés módon,
hogy visszatér a legutóbbi sikeres betöltés. Annak érdekében, hogy ezt, meg kell indítani a számítógépet,
és várja, hogy elérje a BIOS üzeneteket. Azonnal nyomja meg az F8 billenty?t, miután látta a BIOS
üzenetet. Vegye figyelembe, hogy ha a szoftver kéri, hogy menjen a BIOS-beállítások, majd megnyomja
az F8 billenty?t hamarabb. Miután sikeresen az F8 billenty? lenyomásával, egy fekete képerny? jelenik
meg, és most úgy dönt, a “Windows Advanced Options”. Ezután jelölje ki a “Legutolsó helyes
konfiguráció”, és nyomja meg az Enter gombot.
Másik manuális módja a rögzítés az adott hiba, hogy adjunk több memóriát az operációs rendszer.
Próbálja meg eltávolítani a legújabb program telepítve. Ez lehet a f? oka a problémának. Egy program
törléséhez, kattintson a Start gombra, és menj a Vezérl?pult parancsra. Kattintson a Programok és
szolgáltatások, majd távolítsa el a legújabb, ha nem a legkisebb prioritást, a program.

Amikor az els? két folyamat nem megszerezni a kívánt eredményt, nem a bonyolultabb kézi frissítés
módon megnyitja a számítógépet, és jelentkezzen be a számítógépre rendszergazdaként. Kattintson a
Start gombra, majd a Minden program, és megy a Rendszereszközök menüpontra, és válassza a
Rendszer-visszaállítás. Ezután kattintson a számítógép visszaállítása egy korábbi id?pontra gombra,
és Most ki lehet választani az új f? rendszer javítás. Indítsa újra a számítógépet a folyamatot.
Az emberek fejlettebb számítógépes ismeretek, másrészt, van egy másik lehet?ség a rögzít?
DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY problémát. Az automatizált módon csak akkor szabad végezni, ha a kézi
módon nem sikerült. Indítsa el a folyamat letöltése Driver javítás szoftvert a gyártótól. Vírusok és telepíti
azt. Kövesse az utasításokat a szoftver. Indítsa újra a számítógépet befejezése után a folyamatot.
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