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کٌض؟ كبُض  تغ ػول هی آیب ثَ ایي هلکْکیض کَ ؿیـتن كوب آلْصٍ ثَ یک ثض افؼاع اؿت؟ چغا؟ ثَ ایي صلیل کَ اػ دض هؼوْل کٌض

هفذَ هغّعگغ سْص   افؼاع اهٌیتی كوب اػ کبع افتبصٍ اؿت؟ كبُض ًوبیق تجلیغبت ثغ ًبهٌتظغٍ ُـتیض؟ ًغم   ُبی ثبػ كضى ثغًبهَ

 كوب آلْصٍ كضٍ اؿت؟ ؟! آیب ؿیـتن ُـتیض؟ چَ كضٍ

 ًکتَ اهٌیتی عّػ: اگغ هلکْک ثَ آلْصٍ ثْصى ؿیـتن سْص ُـتیض: تْقف، اطویٌبى، اؿکي...

 ایض، ثبیض کبعُبی ػیغ عا هض ًظغ قغاع صُیض؛ افؼاع هلکْک كضٍ صع دبلتی کَ ثَ آلْصٍ ثْصى ؿیـتن سْص ثَ یک ثض

ّ ایي   ّص اطالػبت دـبة ثبًکی یب گظعّاژٍ ثبكض، سْصص اعیاػ ُغگًَْ سغیض آًالیي ّ ػولیبت ثبًکی کَ كبهل ّع - 1

 ػولیبت عا هتْقف کٌیض.

کن ثَ یک آتی ّیغّؽ ّ یک  اػ فؼبل ّ ثَ عّػ ثْصى ًغم افؼاع اهٌیتی سْص هطوئي كْیض. ؿیـتن كوب ثبیض صؿت – 2

 فبیغّال هجِؼ ثبكض.

هْعصی هلکْک گؼاعف كض، پبک یب  ػ ؿْی آًتی ّیغّؽ ؿیـتن سْص کٌیض ّ ُغ هْعصی عا کَ ا ا اقضام ثَ اؿکي  ؿغی – 3

 قغًطیٌَ ّ صع هْعت لؼّم اػ اؿکي پیق اػ ثْت كضى ؿیـتن ػبهل اؿتفبصٍ کٌیض.

یب صع عّی   ، صع ثـیبع اػ هْاعص کبعثغاى ثٌب ثَ صالیلی اػ جولَ ایٌکَ ؿیـتن صچبع کٌضی ثیق اػ اًضاػٍ كضٍ«تبثٌبک»ثَ گؼاعف 

كًْض، گوبى ثَ ایي  غیغ هٌتظغٍ ّ سْصکبع اجغا هی  ُب آیض ّ یب ایٌکَ ثغسی ثغًبهَ هی ًبسْاؿتَ ثَ ًوبیق صع هغّعگغ آًِب تجلیغبتی

تْاًض ًلبًی اػ آلْصٍ ثْصى ؿیـتن ثَ یکی اػ اًْاع  ثغًض کَ ؿیـتن آًِب ّیغّؿی كضٍ اؿت. صع دبلی کَ ُوَ ایٌِب هی هی

 ُوَ ایٌِب، ًلبًی اػ آلْصگی ؿیـتن ًیـت. ثضافؼاع ثبكض ـ ثٌب ثَ هْاعص سبم ـ اهب ُوْاعٍ

افؼاع هْجْص ثغای  گًَْ ثض 9ثغای آًکَ ثضاًیض آیب ؿیـتن كوب آلْصٍ ثَ ثضافؼاع كضٍ چٌض هغدلَ کبع الػم اؿت؛ ًشـت ایٌکَ ثبیض 

یي صعک ّ صعیبفت اًض ـ ثلٌبؿیض. ُوچٌ  ًْع فؼبلیت ّ ػولکغص هلشن ّ طجقَ ثٌضی كضٍ  ای عا ـ کَ ثٌب ثغ ؿیـتن ُبی عایبًَ

کٌض ًیؼ صع كٌبؿبیی ؿیـتن آلْصٍ هِن اؿت. پؾ اػ  ایٌکَ یک ثض افؼاع چگًَْ هٌتلغ كضٍ ّ سْص عا صع ؿطخ ؿیـتن تکثیغ هی
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افؼاع كضٍ اؿت یب   ّیغّؽ یب ثض تْاًیض اػ یکی اػ صٍ ًلبًَ ّ ػالین ػیغ ثغای صعیبفت ایٌکَ ؿیـتن كوب آلْصٍ ثَ یک گًَْ  آى هی

 بصٍ کٌیض.سیغ، اؿتف

 

تْاًض ثٌب ثَ صالیلی صیگغ ًیؼ ثغّػ کٌض،  طکغ ایي هِن الػم اؿت، ُوبى گًَْ کَ گفتَ كض، ایٌِب ػالیوی اؿت کَ ثغسی اػ آًِب هی 

 افؼاع اؿت. بکی اػ آلْصگی ؿیـتن ثَ یک ثضُوؼهبى صع ؿیـتن، صع ثیلتغ هْاقغ د  اهب ّجْص چٌض ػبهل ّ ًلبًَ ػیغ

  کٌضی ثیق اػ دض ؿیـتن ػبهل – 1

 



 کٌٌض. ُبی كوب ثَ صعؿتی ػول ًوی صُض یب آًکَ ثغًبهَ کٌیض، ُیچ ّاکٌلی عر ًوی عّی آیکْى ُب کلیک هی ّقتی  – 2

 

 كْص. یب سبهْف هی –  Freeze –کٌض  كضٍ، ثَ اهطالح ٌُگ هی Rebootؿیـتن ػبهل ثی صلیل  – 3

 

 

 



 ؿبػی صّثبعٍ ًیـت. افتض ّ قبصع ثَ فؼبل ًبگِبًی اػ کبع هی آًتی ّیغّؽ یب ًغم افؼاع اهٌیتی كوب  – 4

 

 كْص. عّ هی ُبیی اػ صیـک ؿشت یب ثغسی صعایْ ُب ّجْص ًضاعص ّ ایي تالف ثب پیغبم سطب عّثَ اهکبى صؿتغؿی ثَ ثشق – 5

 

 

 

 

 



 كْص ّ اهکبى پغیٌت گغفتي اػ هـتٌضات فغاُن ًیـت. صؿتغؽ سبعج هیپغیٌتغ كوبیکجبعٍ اػ  – 6

 

افؼاع یب کضی   آیض کَ دبکی اػ آلْصٍ كضى ؿیـتن ثَ ّیغّؽ اؿت. هؼوْال ًبم ًغم هی عّی ؿیـتن كوب ثَ ًوبیق صع ُبیی  پیبم 7

 هؼلْم اؿت. هلشن ّ ًب کٌض ًب کَ ایي پیبم عا هبصع هی

 

 

 

 

 



آیض. ایي  هی هغّعگغ كوب ثَ ًوبیق صع عّی ؿیـتن ػبهل ّ ثَ ّیژٍ ثغ  ُبی ًب سْاؿتَ  سْاؿتَ ّ صع ػهبى ُبی تجلیغبتی ًب پیبم – 8

 ُبی آلْصٍ ثْصى ؿیـتن ثَ ثض افؼاع اؿت. تغیي ًلبًَ یکی اػ جضی

 

ُب هلکالت جضی ّجْص صاكتَ ّ هؼوْال ایي کبع  ثغای صاًلْص ّ ًوت یک ًغم افؼاع اهٌیتی هبًٌض آًتی ّیغّؽ ّ یب ؿبیغ ثغًبهَ – 9

 آهیؼ ًیـت. هْفقیت

 

یت ّ ُب ثَ كکل ػج یکجبعٍ ًبپضیض ّ پـًْض فبیل  ُبی صیگغ اػ صیـک ؿشت صؿکتبپ یب ثشق  ُبی هْجْص ثغ ى ُب یب آیکْ فبیل – 11

 كًْض. ُب هشفی هی ُب ّ ثغًبهَ کٌض ّ پْكَ غغیجی تغییغ هی

 
 تْؿط ؿیض عّح اهلل ؿبصاتی 1393اعؿبل صع تبعيز چِبعكٌجَ چِبعم تیغ 


