ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ روز ﻫﺎی ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر
اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﺸﻼت ﻋﺠﯿﺒ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻏﻮل ﺷﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺴﯿﺎر دور از اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻞ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﯾﺎ ﻣﺸﻞ ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﯾﺎ ﻗﻄﻌ ﻫﺎی ﺑ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﯾ ﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮ را از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﻨﺪازد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
راه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ اﻗﺪام ﮐﺮد.

راه ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ وﺟﻮد ﻣﺸﻼت ﮐﻮﭼ و اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺸﻼﺗ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮش ﺷﺪن اﮐﺎﻧﺖ و ﯾﺎ ﻣﺸﻞ ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﺖ ﺧﺮاﺑ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺣﺬف و آﺧﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ آن را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ :
ﻋﻠﺖ ﺧﺮاﺑ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﻗﺪﯾﻤ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﻠ ﺧﻮد را ،ﺣﺬف ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ آن را داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ورژن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠ اﺳﺘﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﻣﺸﻠﺘﺎن ﺣﻞ ﺷﻮد.

ﭘﺎک ﮐﺮدن داده و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :
ﯾ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد ،ﺣﺬف دﯾﺘﺎ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺶ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻋﻤﻠ ﮐﺮدن اﯾﻦ روش ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 _1وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  settingﮔﻮﺷ ﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ.
 _2در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  appرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 _3اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را از ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
 _4ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﭘﺎک ﮐﺮدن داده و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺎن  clear cache , clear dataﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ.
 _5اﮔﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ اﯾﻦ ﮐﺎدر دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ دوﺑﺎره وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺷﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی دﯾﺮی را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻌ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ آی ﭘ: 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰار ﻫﺎﯾ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺸﻼت را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن ﺑﺮﺧ از ﻋﺲ ﻫﺎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را رﻓﻊ ﮐﺮده و ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آی ﭘ ﮔﻮﺷ ﺗﺎن ﻋﻠﺖ ﺧﺮاﺑ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد و روﺷﻦ ﺷﺪن دﻻﯾﻞ ﻣﺸﻼت دﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی
را از اﯾﻨﺴﺘﺎ دﻟﺴﺮد ﮐﻨﺪ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن روﺷﻦ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.

اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد را دی اﮐﺘﯿﻮ ﮐﻨﯿﺪ :
در ﺑﺮﺧ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ دی اﮐﺘﯿﻮ ﮐﺮدن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺸﻞ ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻞ ﮐﺮد ﻣﺎ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻮل ﺻﺪ در ﺻﺪی ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﻣ
ارزد ﮐﻪ ﺑﺮای دو ﺳﺎﻋﺖ اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن آن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺷﺪه و ﻣﺸﻞ وﺻﻞ ﻧﺸﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن ﺣﻞ ﺷﻮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ :
اﮔﺮ روش ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺸﻞ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﻞ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اذﯾﺖ ﻣﯿﺮده رﻓﻊ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷ ﺗﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠ ﮐﺮدن اﯾﻦ روش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺣﺘ
ﻋﺲ و ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻫﺮ ﺳﻨﺪ دﯾﺮی را از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎن را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﻠ ﻧﺪارﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮔﻮﺷ ﺗﺎن را ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﯾﺎ ﻣﺸﻞ وﺻﻞ ﻧﺸﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن رﻓﻊ ﺷﻮد.

از ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ !
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ وارد اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﻓﻌﻼ ﺗﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﺮده و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎر ﺳﺨﺘ ﭘﯿﺶ رو ﻧﺪارﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ وارد ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد
ﺷﺪه و آدرس ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺴﺎﮔﺮام را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺨﺶ  log inوارد ﭘﯿﺞ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺸﻮﯾﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻫﻔﺘﻪ ی ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم از اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮدم ﺧﺎرج ﺑﺸﻮم و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﺮ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود
دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮدم را داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪم .ﺗﻤﺎﻣ راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﭘﺴﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ را اﻧﺠﺎم دادم اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻨﺪه را ﺣﻞ ﻧﺮد از اﯾﻦ رو ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﻣﺪﺗ از
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﺷﺪ و ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ وارد اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺷﻮم.

