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Death Hata AGP GEÇERS?Z ER???M Blue Screen A GuideA
Guide to the AGP INVALID ACCESS Blue Screen of Death Error
Görüntülerin olu?turulmas?n? h?zland?r?r GPU (Grafik ??leme Birimi) veya görsel i?lem birimi AGP
(H?zland?r?lm?? Grafik Ba?lant? Noktas?) bellekte yetkisiz bir manipülasyon ya da de?i?tirilmesini yürüttü
zaman “AGP GEÇERS?Z ER???M” BSOD hatas? (Ölüm Blue Screen) görünebilir . Bu yüklü video
sürücüsü, veya eski BIOS (Basic Input / Output System) ile bir hata veya sorun bir göstergesidir. Bu
BSOD hata ço?u durumda, yüklü video sürücüsü düzgün test, ya da imzas?z de?ildir.
Bu BSOD hatas? veya Windows Dur kaydedilmemi? belgelerin kayb? mesaj? sonuçlar? ve sistemi
yeniden ba?latmak için kullan?c? için ça??r?r. Yeni bir cihaz önce bu ayg?t? kald?r?yor BSOD hata
görünümünü, monte edilmi? ise, genellikle sorunu çözer.
Bu BSOD hata da “AGP_INVALID_ACCESS” ve sistem geçersiz AGP bellek eri?imi tespit etti
kullan?c?ya bildirir “Windows DUR 0x00000104? olarak bilinir.
“AGP GEÇERS?Z ER???M” BSOD hata her zaman bir video cihaz?n?n ya da yüklü ayg?t sürücüsü ile
ilgilidir. Bu BSOD hatay? düzeltmek için, video cihaz?, ?oför ve video adaptör aras?ndaki uyumluluk
sorunlar? için kontrol etmelisiniz. Sen donan?m modelini ve bu cihazlar için resmi siteleri sa?lanan bilgileri
kontrol ederek yapabilirsiniz. Ayr?ca sürücünün uyumlu sürümü için Nvidia ve Intel ekran sürücüler için
indirme siteleri kontrol edebilirsiniz. Sen sürücüsünü güncelle?tirmek, ya da sistem ve yüklü ayg?tlar ile
uyumlu sürümü yükleyebilirsiniz.
Bu BSOD hatas? donan?m tan?lama yaz?l?m?n? kullanarak do?rulamak bir hatal? donan?m nedeniyle
olmas? da mümkündür.
BSOD hatas? eski BIOS nedeniyle ise, son sistem BIOS sürümünü edinmek için bilgisayar?n?z?n
üreticisine ba?vurun. Sorun BIOS’u güncelledikten sonra devam ederse, BSOD hatas? CPU ve bellek
ayarlar?n? overclock sonucu parametre ayarlar?na ba?l? olabilir.
Her zaman oldu?u gibi yorum bölümünde a?a??da herhangi bir yorum veya sorunuz b?rakmak veya bize
bir soru sormak lütfen ReviverSoft Yan?tlar .
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