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 «   خدا هب انم »   

{ } 
 (این فایلویرایش  جدیدتریندانلود ) بروزرسانی شده است 03/10/1401این فایل آخرین بار در تاریخ 

 ر مهم:کتذ

، شود یداً تقاضا مکیا زیان عزیاز دانشجو لذا شود، یم یناش محصوالت یعدم مطالعة راهنمااز گزارش شده، الت کثر مشکه اکنیبا توجه با .1

 .دننکبدقت مطالعه  را "محصول یآموزش دانلود، نصب و فعالساز" راهنمایابتدا ش از شروع به استفاده از محصول، یپ

از  زیر بیت ترتیبا رعا انکاالم یحت الس،کافزار  نرم یاجراهنگام  یت فنالکشاصورت بروز در  شود یم تقاضاز یان عزیدانشجواز  .2

 :مند شوند بهرهپشتیبانی  خدمات

a. ذیل یمطالعة متن راهنما 

b.  :ارسال پیام برای آیدی پشتیبانی تلگرامیeehomeAdmin@ 

c.  :ارسال ایمیل برای واحد فنی سایتinfo@mtaghavi.ir 

d.  02122945229 خانة برقت یریمدبا  یتلفنتماس 

 

 :باشد فایل زیر می دوهر در این راهنما،  "فایل نصبیِ پلیر"مقصود از 

   EEhome_Player.exeبا نام فایلهای ویدیویی فایل نصب پلیر .1

 EEhome_EbookPlayer.exeفایل نصب پلیر فایلهای متنی با نام  .2

1نشد دایبرنامه پ ازین شیپ"پیام با هنگام اجرای فایلهای کالس ، پلیر فایل نصبیِکردن  installعلیرغم  -1
 توانم می. چطور شوم میمواجه  "

 مشکل را حل کنم؟این 

اید. برای حل مشکل، لطفاً ابتدا پلیر  نکردهبروز این مشکل این است که شما ترتیب نصب پلیرها را رعایت رایجترین دلیل برای پاسخ: 

 ایبوکها و سپس پلیر ویدیوها را نصب فرمائید.

2نشد دایبرنامه پ ازین شیپ"پیام  ز هم باباعلیرغم اجرای راهکار مرحلة قبل، هنگام اجرای فایلهای کالس  -2
 توانم می. چطور شوم میمواجه  "

 مشکل را حل کنم؟این 

شوید، این احتمال وجود دارد که  اید ولی باز هم با این خطا مواجه می نصب کردهرا  3آخرین نسخة پلیراگر مطمئن هستید که پاسخ: 

ل، کن مشیرفع ا ی. براکرده باشدحذف  تاناز روی کامپیوترروس یبعنوان و نصبیِ پلیر رال یفاحتی پلیر یا خود  اشتباهاً، شما روسیو یآنت

 :بعنوان مثالخود قرار دهید.  ویروس آنتی( Exclusionsفایلهای نصبی پلیر را در لیست استثنائات )ذیل توضیحات طبق   ستیافک

                                                           

 "operation did not complete successfully because the file contains a virus or potentially unwanted software" :یا پیام -1

 "operation did not complete successfully because the file contains a virus or potentially unwanted software" :یا پیام -2

 ، با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.آخرین نسخة پلیرلطفاً جهت دریافت  - 3

http://dl.mtaghavi.ir/FAQs.pdf
http://dl.mtaghavi.ir/setup_guide_2.pdf
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ویروس دیگری روی کامپیوتر  آنتی هیچ ،ویندوز استانداردِ ویروس آنتیمطمئنید که بجز استفاده میکنید و  10ویندوز اگر از  .1

 :1بصورت زیر عمل کنیدکافیست ، شما نصب نشده

a.  یعنی نصبیِ هایفایل این آموزشطبق( پلیر: EEhome_Player.exe  وEEhome_EbookPlayer.exe ) را در

 قرار دهید. Exclusionsلیست 

b. ًرا ریستارت کنید.  کامیپوتر حتما 

c. هایفایل EEhome_EbookPlayer.exe  وEEhome_Player.exe  مجدداً اجرا و نصب کنید.با رعایت ترتیب را 

d. هایفوق مشکل حل نشد، فایل احلاگر با انجام مر player.exe  را نیز در لیست  دنوجود دار زیر هایمسیر درکه

Exclusions :قرار دهید 

C:\Program Files (x86)\EEhome Player\player.exe 

C:\Users\<username
2
>\AppData\Local\EEbook\player.exe 

 بصورت زیر عمل کنید: استفاده میکنید، ESET ویروس اگر از آنتی .2

a.  ویروس  آنتیبا کلیک روی آیکونESET موقتاً آنرا ر کنار ساعت ویندوزد ،pause  یاdisable ( آموزشکنید.) 

b.  فایلEEhome_Player.exe  را در لیستPerformance exclusions (آموزش) قرار دهید. 

c.  فایلEEhome_Player.exe  را در لیستDetection exclusions (آموزش) قرار دهید. 

d.  همانند مرحلة قبل، مسیرC:\Windows\Microsoft.NET  را نیز در لیستDetection exclusions .قرار دهید 

e. ًرا ریستارت کنید. کامیپوتر حتما 

f. هایفایل EEhome_Player.exe  وEEhome_EbookPlayer.exe .را مجدداً اجرا و نصب کنید 

g.  مراحل فوق باز هم مشکل حل نشد، قطعاً مشکلی در آنتی ویروس شما وجود دارد و با  دقیقاگر پس از اجرای

uninstall  ،معموالً در این حالت، خود آنتی ویروس میشود )حل مشکل به احتمال زیاد نمودن آنتی ویروسeset  نیز

 (.دیدگی و غیرایمن بودن آنتی ویروس را نمایش میدهد هشدار آسیب

است، ولی اگر خودتان ( نیز مشابه ویروس رایگان و اورجینال کسپراسکی آنتیویروسها )مانند:  برای سایر آنتی کردن Exclude مراحلِگرچه  :نکته

 .قادر به انجام این کار نیستید، میتوانید از پشتیبانی تلگرامی کمک بگیرید

محسوب  false positives یخطاکه نوعی  ی فوق،ح داده شده، خطایز توضین PCWorld این مقاله از سایت معتبرِه در کهمانطور  :رفع ابهام

رایگان یا  یروسهایو ین خطا عموماً در آنتیند )اک ییشناسا روسیوعنوان را ب میخ خوشافزار  نرم یک اشتباهاًروس شما، یو یشود آنتیم سببشود، یم

 شود(.یمشاهده م شده کرک

نمایش داده توسط مرورگر  "This File Can’t Be Downloaded Securely"پیام  ،مرورگر فایل نصبی پلیر توسطدانلود هنگام  -3

 ؟این مشکل را حل کنمچطور . میشود

 راهکارهای زیر را بررسی کنید:به ترتیب برای حل این مشکل پاسخ: 

 .دیاستفاده کن( Internet Explorer)یا همان  ندوزیمرورگر استاندارد ودیگر مانند مرورگر از یک  .1

                                                           

 نیز راهگشا باشد. لینکآموزش موجود در این البته در برخی از موارد ممکن است  -1

2- username ِویندوز شماست. همان نام کاربری 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/add-an-exclusion-to-windows-security-811816c0-4dfd-af4a-47e4-c301afe13b26#:~:text=Go%20to%20Start%20%3E%20Settings%20%3E%20Update,%2C%20file%20types%2C%20or%20process.
https://support.eset.com/en/kb548-disable-protection-in-eset-windows-home-products#:~:text=Open%20your%20Windows%20ESET%20product,Click%20Setup%20%E2%86%92%20Computer%20protection.&text=Click%20Pause%20Antivirus%20and%20antispyware%20protection.&text=Select%20the%20length%20of%20time,down%20menu%20and%20click%20Apply.
https://help.eset.com/eis/14/en-US/idh_performance_exclusions.html
https://help.eset.com/eis/14/en-US/idh_detection_exclusions.html
https://www.kaspersky.co.uk/downloads/thank-you/try-free-cloud-antivirus
https://www.pcworld.com/article/2883692/virustotal-tackles-false-positive-malware-detections-plaguing-antivirus-and-software-vendors.html
https://it-planet.ir/36862
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 .کنید را انتخاب keepگزینة  keepو  Discardهای  کلیک کرده و از بین گزینهدانلود شده فلش کنار فایل روی  .2

 کش مرورگر خود را پاک کنید. .3

این مشکل را حل چطور . ناگهان حذف میشود پلیر فایل نصبیِ، نمودن آناکسترکت ام اما پس از  دانلود کردهپنل کاربریم را از فایل پلیر  -4

 ؟کنم

 .ویروس خود قرار دهید آنتی exclusionsرا در لیست  پلیر نصبیِفایل برای حل این مشکل کافیست طبق توضیحات بند قبل، پاسخ: 

مشکل  توانم این می. چطور شوند شوم و ویدیوها باز نمی می مواجه پلیر )تصویر زیر( کردن uninstallپیام با  باز کردن ویدیوها، هنگام -5

 را حل کنم؟

 

 .ویروس خود قرار دهید آنتی exclusionsرا در لیست  پلیر فایل نصبیِکافیست طبق توضیحات بند قبل،  ن مشکلبرای حل ایپاسخ: 

با پیام  یا ،شوند ویدیوها منقطع پخش می یا ،افتد هیچ اتفاقی نمی یا، ام ولی هنگام اجرای فایلهای کالس را نصب کرده پلیر فایل نصبیِگرچه  -6

 مشکل را حل کنم؟ این توانم می. چطور شوم میزیر مواجه 

 

یا  های با نامهای طوالنی پوشهیا  های تودرتو پوشهمطمئن شوید که فایلهای کالس را داخل تدا اباین مشکل، برای حل پاسخ:  .1

 به ترتیب راهکارهای زیر را بررسی کنید:اگر باز هم مشکل حل نشد، و  اید قرار نداده فارسی

 (.سورس فایلرا دانلود و نصب کنید. سپس کامپیوتر را ریستارت کرده و مجدداً پلیر را نصب کنید ) ل موجود در این لینکفای .2

 (.سورس فایلنلود و نصب کنید. سپس کامپیوتر را ریستارت کرده و مجدداً پلیر را نصب کنید )را دا ل موجود در این لینکفای .3

مواجه  "بسته شد رمنتظرهیبرنامه به صورت غ"با پیام یا، 1شوند ویدیوها بطور ناگهانی بسته می یا، با دور تند هنگام مشاهدۀ ویدیوها -7

 مشکل را حل کنم؟ این توانم می. چطور شوم می

                                                           

 بماند.فن سیستم نیز دائماً روشن کند و ممکن است  میشدیداً کاهش پیدا نیز سرعت سیستم معموالً در این حالت  -1

https://dl2.soft98.ir/soft/m/Microsoft.Visual.C.All.Package.2022-06-21.rar
https://soft98.ir/software/programming/3134-visual-c-2.html
https://cdna.p30download.ir/p30dl-software/Microsoft.Visual.C.Plus.Plus.Redistributable.Package.June.2022_p30download.com.rar
https://p30download.ir/fa/entry/37458/
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 برای حل این مشکل، کافیست به ترتیب راهکارهای زیر را بررسی کنید:پاسخ: 

 کنید. installکرده و سیستم را ریستارت کنید. سپس دوباره پلیر را  uninstallپلیر را  .1

 (.سورس فایلرا دانلود و نصب کنید. سپس کامپیوتر را ریستارت کرده و مجدداً پلیر را نصب کنید ) ل موجود در این لینکفای .2

 (.سورس فایلنلود و نصب کنید. سپس کامپیوتر را ریستارت کرده و مجدداً پلیر را نصب کنید )را دا ل موجود در این لینکفای .3

 این مشکل را حل کنم؟ توانم می. چطور شوم میمواجه  "Init Display Error" ، با خطایِکالس هایفایلاجرای  هنگام -8

حتماً ابتدا مطمئن شوید که درایور  برای رفع این مشکل،روی ویندوز غیرفعال شده باشد.  aeroقابلیت دهد که  زمانی رخ می خطااین پاسخ: 

 و چنانچه مشکل حل نشد، بترتیب راهکارهای ذیل را بررسی کنید: 1اید کارت گرافیک را به درستی نصب کرده

 (.آموزش تغییر تم ویندوزخود را حداقل یکبار تغییر دهید ) 2تم ویندوزفعال کنید. سپس حتماً  این آموزشرا طبق  aeroقابلیت  .1

به . سپس دیکن okکرده و آنرا  پیتارا  sysdm.cplعبارت  ،Run ۀدر پنجر کرده واب خرا انت Run ةنیاستارت، گز یاز منو .2

 .(مرجعانتخاب کنید )را  Save taskbar thumbnail previews ةنیگز کیتبروید و  Advanced >> Settingsمسیر 

 اگر با انجام مراحل فوق باز هم مشکل شما حل نشد، لطفاً با پشتیبانی تلگرامی تماس بگیرید. .3

 این مشکل را حل کنم؟ توانم می. چطور شوم میمواجه  "An unhandled error occurred" ، با خطایِکالس هایفایلاجرای  هنگام -9

 برای حل این مشکل، راهکارهای ذیل را بترتیب انجام دهید:پاسخ: 

 appdata%\ir.eehome.player% :دیرا پاک کن هپوشکل محتوای سپس به مسیر مقابل بروید و  .1

 ، متن خطا را برای واحد پشتیبانی سایت ارسال فرمائید.copyبا استفاده از دکمة  .2

این مشکل را حل  توانم می. چطور شوم میمواجه  "Player.exe Has stopped working" ، با خطایِکالس هایفایلاجرای  هنگام -10

 کنم؟

را دانلود و  Microsoft .NET Framework 4.7.2 offline installer package nowنرم افزار  ،نکیلاین مراجعه به با پاسخ: 

جدی آسیب دچار ویندوز  عامل سیستمفایلهای هستة با اجرای راهکار فوق نیز مشکل مرتفع نشد، این بدین معناست که  اگر. دینصب کن

 .3فرمائید سالم نصبجدید و  ندوزیوباید یک و  اند شده

 این مشکل را حل کنم؟ توانم می. چطور شوم میمواجه  0x8007048 ، با خطایِکالس هایفایل ی ازبرخ اجرای هنگام -11

                                                           

 .قرار گرفته باشد عالمت تعجبدر کنار نام گرافیک  Device Managerنباید در اگر کارت گرافیک به درستی نصب شده باشد،  -1

2-Windows Theme 
  ممکن است رخ بدهد. ،نیز باشد بسیار ضعیفکامپیوتر  افزار در شرایطی که سخت" Player.exe Has stopped working"خطای البته  -3

https://dl2.soft98.ir/soft/m/Microsoft.Visual.C.All.Package.2022-06-21.rar
https://soft98.ir/software/programming/3134-visual-c-2.html
https://cdna.p30download.ir/p30dl-software/Microsoft.Visual.C.Plus.Plus.Redistributable.Package.June.2022_p30download.com.rar
https://p30download.ir/fa/entry/37458/
https://www.elmefarda.com/aero-peek/
http://mytarfand.com/how-to-install-custom-themes-and-visual-styles-in-windows/
https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ed2b6c41-4cb4-4c0b-a072-a72f71071d61/rtm-aero-peek-not-available-or-not-working?forum=w7itproui
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=863265
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و تنها راهکار حل آن، نصب مجدد یک ویندوز سالم و  1ددچار آسیب جدی شده باش عامل سیستماین خطا زمانی ظاهر میشود که هستة پاسخ: 

 :کمک کنند این مشکلبه حل  بطور موقتممکن است نیز راهکارهای ذیل با این حال . جدید میباشد

، d:\A\B\C\D\E\F یِبعنوان مثال، بجای مسیر تودرتو. دیندهقرار با نامهای طوالنی تودرتو  یدر پوشه هامحصول را فایلهای  .1

 .قرار دهید d:\F سادۀ مسیر دررا فایلها 

 و کامپیوتر را ریستارت کنید و سپس دوباره آنرا نصب کنید. 2کرده Uninstallپلیر را  .2

 استفاده بفرمائید. a.EEhomeمانند  و کوتاهساده انگلیسیِ بسیارو از یک نام  دادهرا تغییر  آن فایلنام پیش از اجرای هر فایل،  .3

 این مشکل را حل کنم؟ توانم می. چطور شوم میمواجه  "شد افتینامعتبر از سرور در جهینت" با خطایِ ،کالس هایفایلاجرای  هنگام -12

خانة برق نباشد. برای حل این مشکل بترتیب راهکارهای  سیستم شما قادر به برقراری ارتباط با سرورِاین پیام زمانی ظاهر میشود که پاسخ: 

 زیر را بررسی بفرمایید:

 appdata%\ir.eehome.player% :دیرا پاک کن هپوشکل محتوای سپس به مسیر مقابل بروید و  .1

ویروس است  از آنتیاین بدان معناست که اشکال مشکل حل شد،  چنانچهویروس کامپیوتر خود را بطور موقت غیرفعال کنید.  آنتی .2

 (.ویروس پیشنهادی خانة برق دانلود آنتیویروس دیگر مشکل حل میشود ) و با نصب یک آنتی

 مشکل حل میشود یا خیر؟ vpnبررسی کنید که آیا با استفاده از  .3

یک  یدبالذا و است ویندوز  عامل سیستمفایلهای هستة دیدگی جدی  تنها دلیل ممکن، آسیب، واقع نشدفوق مؤثر  هایاگر راهکار .4

 .و پس از نصب ویندوز، ابتدا پلیر را نصب و تست کنید شودروی سیستم نصب سالم جدید و  ندوزیو

این مشکل را حل  توانم می. چطور شوم میمواجه  "ستیبا سرور همسان ن لیفا نیمشخصات ا" ، با خطایِکالس هایفایلاجرای  هنگام -13

 کنم؟

 دانلود بفرمایید.از پنل کاربری خود فایل را آن کافیست مجدداً  آنو برای حل  رخ میدهدناقص یا خراب فایل  این مشکل بدلیل دانلودِپاسخ: 

چطور . شوم میمواجه  "کاربر گرامی شماره سریال مورد نظر وجود ندارد"پس از وارد نمودن شماره سریال، پلیر فعال نمیشود و با پیام  -14

 مشکل را حل کنم؟این 

دقتی در  تنها دلیل بروز آن، بیاند و  برای کاربرانی رخ میدهد که چندین محصول از محصوالت خانة برق را تهیه کرده غالباًاین مشکل پاسخ: 

را داشته باشید ولی اشتباهاً در حال  کنترل 3پکیج وارد نمودن شماره سریال میباشد. بعنوان مثال ممکن است شما قصد باز نمودن ویدیویی از 

 باشید! مدار 3پکیج وارد نمودن شماره سریال 

 .تغییر بدهند فایل رخدادنگار، باید شماره سریال خود را طبق دستورالعمل موجود در نمیشودآغاز  شماره سریال آنها با دانشجویانی که : مهم تذکر

 این مشکل را حل کنم؟ توانم می. چطور شوم میمواجه زیر  ، با خطایِکالس هایفایل ی ازبرخ اجرای هنگام -15

                                                           

 بخصوص بدلیل آلوده شدن سیستم به ویروس -1

 است.دچار آسیب جدی شده هستة ویندوز مؤید این مطلب است که نیز  نشد، همین موضوع uninstallبطور کامل پلیر اگر  -2

https://www.kaspersky.co.uk/downloads/thank-you/try-free-cloud-antivirus
http://www.mtaghavi.ir/?p=7854
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که ورژن پلیر با ورژن فایلهای ویدیویی )یا متنی( مطابقت نداشته باشد. برای حل این مشکل زمانی ظاهر میشود معموالً این خطا پاسخ: 

 دانلود بفرمایید.نیز مجدداً فایلهای ویدیوی )یا متنی( را  عالوه بر پلیر، کافیست

. شوم میمواجه  "و مجددا پلیر را باز کنید دیکنبروز را  کیکارت گراف وریدرالطفاً "را باز کنم، با پیام  وقتی سعی میکنم یکی از فایلها -16

 چطور مشکل را حل کنم؟

فعال بودنِ ، نادر برای ظاهر شدن این پیامممکن دلیل  تنها ،1اید که درایور کارت گرافیک را به درستی نصب کرده یدمطمئناگر  پاسخ:

 را انجام دهید: ذیلمشکل بترتیب راهکارهای  این روی سیستم شماست. برای حلبر  Hyper-Vقابلیت 

 پشتیبانی سایت مکاتبه فرمائید.، با واحد Hyper-Vکنندۀ اتوماتیک  جهت دریافت فایل غیرفعاللطفاً  .1

 BIOSرا بصورت دستی غیرفعال کنید. بدین منظور کافیست وارد  Hyper-V، باید قابلیت راهکار قبلی مفید واقع نشدچنانچه  .2

virtualizationو سپس گزینة سیستم خود شوید، 
مراحل این  این لینکآموزش موجود در . دیکن disable وسیرا از داخل با 2

 .3کار را توضیح میدهد

 چطور این مشکل را حل کنم؟ .شوم میمواجه  "دیدار نترنتیبه ا ازینرم افزار ن نیاستفاده از ا یبرا"پیام با  ،هنگام فعّالسازی محصول -17

. یا عدم دسترسی به اینترنت( VPNدسترسی شما به اینترنت با اشکال مواجه شده است )مثالً بدلیل استفاده از نشان میدهد که  پیاماین پاسخ: 

 و مجدداً پروسة فعّالسازی را انجام دهید.متصل شوید اینترنت  به 4واقعی خود IPبا  کافیستمشکل این برای رفع 

 است. صفر قاًیشما دق نترنتیمصرف ا یاست، ول یضرور لمهایف ۀجهت مشاهد نترنتیکه گرچه اتصال به ا دییلطفاً توجه بفرما توجه!

 ؟در لحظاتی از نمایش فیلم، تصویر به هم میریزدشوند ولی  می Playفیلمها  -18

 تلگرامی مراتب را به واحد پشتیبانی در صورت مواجهه با این مشکل،لطفاً گرچه احتمال وقوع این خطا بسیار پائین است، با این حال، پاسخ: 

 سایت منتقل فرمایید.

ا ناشناخته یخراب بودن  یه به معناکل یر ذیمانند تصاو یخطاهائبا ردن آن، ک Extractامّا در هنگام  ام هردکدانلود ت یسا را از یلیفا -19

 نم؟کل را حل کن مشی. چطور اشوم میمواجه ، دنباش یل دانلود شده میبودن فا

                                                           

 .قرار گرفته باشد عالمت تعجبدر کنار نام گرافیک  Device Managerنباید در اگر کارت گرافیک به درستی نصب شده باشد،  -1

 Intel Virtualization Technologyیا  -2

 .باشدنیز  vtxو  vtd، و ویژگیهای Secure Bootنمودنِ غیرفعال ممکن است نیاز به  -3

 و ... VPNیعنی بدون استفاده از  -4

https://www.thewindowsclub.com/disable-hardware-virtualization-in-windows-10
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. بنابراین چنانچه با پیامی هستندو بدون مشکل سالم اند و از هر نظر  اند، بارها و بارها تست شده قرار گرفتهروی سایت ی که بر فایلهایکلیة : تذکر مهم

 کنید. تسترا  ذیلو ابتدا راهکارهای  !نکنیداید، دوباره آن فایل را دانلود  مبتنی بر خرابی فایل دانلود شده مواجه شده

 : ظاهر میشوندل یبه دو دل خطاهای فوقپاسخ: 

 وتر شمایامپک یبر رو WinRARافزار  نرم یا حرفهنسخة نصب نادرست  الف(

 لیفادانلود شدن خراب  ب(

 :دینک یر را بررسیز یهاارکراهب یبه ترتل، کمشن یا حل یبرا

ل دانلود شده را یفا ،و سپس با استفاده از آن دینکدانلود و نصب  کنین لیاز ارا  Zip-7 گانِیافزارِ را نرم افزار مناسب: نصب نرم .1

Extract دینک. 

 خراب: ل دانلود شدۀیر فایتعم .2

a.  افزار  ة نرمن نسخیآخرWinRAR  آن را  حتماًو د ینکنصب و دانلود  کنین لیاز اراRegister چنانچه  دیز بنمائین(

Register د عبارت ینباد، یانجام داده باشح یردن را بطور صحکevaluation پنجرۀ  یدر باالWinRAR ظاهر شود). 

b.   افزار رمن WinRAR  افزار نرمط یداخل محاز  د وینکاجرا را WinRAR فشرده را دانلود  (یها)لیه فاک یبه محل

 ییباالنوار ه در ک Repair مةکر آنها، دیتعم یبرارده و کرا انتخاب ( دانلود شده یها)لیفاة یلکو د یبرود یا ردهک

 د.یرا بزنوجود دارد افزار  نرم

c.  یلهایفا ۀریذخ یمناسب برا یمحل Repair  دینکانتخاب شده. 

d.  یلهایفا ۀریذخ یه براک یبه محل Repair   را دیجد یاه لیو فاد ینکمراجعه د یرده بودکشده انتحاب Extract  د.ینمائ 

 :رینظ ییبا خطاهاو شود  ینمل دانلود یفا یت را دارم ولیسا یموجود بر رو یلهایاز فا یکیقصد دانلود  -20

This Site Can't Be Reached  ال شده است؟کت دچار اشیساه کن لزوماً بدان معناست یاا ی. آشوم میمواجه 

 ل عبارتند از:کن مشیرفع ا یار مؤثر براکراه چندر، یخ پاسخ:

a.  قطع کردن فیلترشکن یاVPN 

b. ردن مودمکست یر 

c. ترویامپکردن کست یر 

d. مرورگر شِکردن ک کپا 

https://www.7-zip.org/download.html
https://soft98.ir/software/compress/21-winrar.html
https://soft98.ir/software/compress/21-winrar.html
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e. 1استفاده از یک مرورگر دیگر
 

f.  2زمانی دیگرموکول کردن دانلود به
 

ن اختالل یه اکنیا یبرا یلیچ دلیه یباشد، ول یم ینترنتیت ااختالال ل،یفا یک دانلود نشدنِ یِل اصلیگرچه دل هکد یتوجه فرمائلطفاً : ر مهمکتذ

 ینترنتیدهندۀ ا سیاز موارد از جانب سرو یاریال در بسکن اشیو براساس آمار موجود، ا خانة برق باشد وجود ندارد یسرورها الزاماً از جانب

 د:ینکر عمل ید بصورت زیتوانیر، میا خیباشد  یما م یل فوق از جانب سرورهاکه مشکنینان از ایاطم ی. بهرحال براباشد یمز یعز اربرانک

a. د:ینکمراجعه  ریز یتهایاز سا یکی به 

https://mihanmonitor.com/ 

https://www.uptrends.com/tools/uptime 

b. د.ینکادر مقابلتان وارد کد را در یشو یبا خطا مواجه م آن ه هنگام دانلودک یلیآدرس فا 

c. د.ینک یکلک "یبررس"مة کد یرو 

d. خانة برق وجود ندارد. یسرورها جانباز  یالکاش چیه هکبدان معناست ن یبود، ا( سبز) مثبت یج بررسیاگر نتا 

ت شما یل در سایگرچه حجم فامثالً  است. شدهمشخص شما ت یه در ساکاست  یمقدار متر ازکحجم آن  یام ول ردهکرا دانلود  یلیفا -21

1GB  0.5 ام، ردهکه من دانلود ک یلیحجم فاامّا  ،شده استدرجGB نم؟کل را حل کن مشیاست. چطور ا 

ا ید و یریت تماس بگیسا یبانیپشتواحد با ا یست یافک ،آنمواجهه با در صورت  یول است صفر باًیتقرل کمشن یاوقوع احتمال گرچه پاسخ: 

امل دانلود کل بصورت یفاتا د ینکمحصول را دانلود مجدداً و  دینکاضافه  ? سؤالعالمت  یک، دانلود کنیلمربوط به آدرس  یانتها ه بهکنیا

 :آنرا بصورتد یباباشد،  یم http://dl.mtaghavi.ir/Print_guide.pdf :مورد نظر شما کنیلچنانچه بعنوان مثال ) شود

http://dl.mtaghavi.ir/Print_guide.pdf?  دینکدر مرورگر خود وارد). 

 ینترنتیدهندۀ ا سیسرو حافظة پنهانِ وشده  Refresh ل،یبه آن فامربوطه  کنیلتا  شود یمسبب ، دانلود کنیل یک یانتهادر  ? عالمت سؤال استفاده از نمادِ :تهکن

 .گرددن یگزیشما جا یاز سرور برا یدیشن جدکانکو شود  کپاشما 

 ؟انتقال دهمم وتریامپک کسیددر هارد یگرید ر دلخواهیمسپوشة محصول را به  ،لهایردن فاک Extractپس از  توانم میا یآ -22

 بلهپاسخ: 

ر محصول یو از آن مس نمکو ... منتقل  یمثل فلش ممور یجانب یها پوشة محصول را به حافظه ،لهایردن فاک Extractپس از  توانم میا یآ -23

 ؟نمکرا اجرا 

 .شود یمه نیتوص یفکیو  یبه لحاظ فنار کن یا یبله ولپاسخ: 

 داشته باشم؟ یدسترس همآماده  مهیجزوات ن قفل بدون PDF لیبه فا توانم میا یآ -24

 .شما وجود دارند یاربرکپنل نشده در  یبصورت قفلگذارآماده،  نیمهة جزوات یلکبله، پاسخ: 

 آن وجود دارد؟ یابیان بازکا امیام. آ ردهکال محصولم را گم یسر شماره -25

                                                           

 .را بصورت خراب یا ناقص دانلود کند ی سایر سایتها نیززمانی ضرورت پیدا میکند که مرورگر فعلی، فایلها معموالًاین حالت  -1

 زیرساخت کشور رخ دهد.دهد که اشکالی در شبکة  این حالت بسیار نادر بوده و معموالً زمانی رخ می -2

https://mihanmonitor.com/
https://www.uptrends.com/tools/uptime
http://www.mtaghavi.ir/my-account/downloads/
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ل به یمیا یکد یا ردهکه ین محصول خود را تهیش از ایه پک یلیمیست از همان ایافکال محصول خود یشماره سر یابیباز یبله. برا پاسخ:

ار، کن یر است با توجه زمانبر بودن اکل شود )الزم بذیمیشما ا یال مجدداً برایشماره سرد تا ینکارسال  info@mtaghavi.irآدرس 

 انجامد(.یبه طول ب یارکروز  2تا شما ال یشماره سر یابین است پروسة بازکمم

 یوتر شخصیامپکبه را افزار  نرم توانم میا یام. آ ردهکفعال  خودموتر یامپکبجز  یوتریامپک یرو اًافزار خود را اشتباه نرم، یدقت یل بیبدل -26

 ؟دهمبانتقال  مخود

ند ین فراینقل و انتقال قفل، اپروسة و زمانبر بودن  یدگیچیل پیبدل یولو صرفاً برای یکبار امکانپذیر است  یبلحاظ فنان کن امیابله  پاسخ:

 .باشد یم یبانینة پشتیمستلزم پرداخت هز

 شود؟ یالس مکافزار  ال در استفاده از نرمکندوز موجب بروز اشیا نصب مجدد ویآ -27

جاد یشما ا یالس براکفایلهای در استفاده از  یتیچ محدودیار هکن ید و اینکض یندوز خود را تعوید به دفعات دلخواه ویر. شما مجازیخ پاسخ:

 ند.یکنم

ا نهی بهتر یبا آرزو  

(یاستاد تقو يت رسم ی وبسا خاهن ربق )   

mailto:info@mtaghavi.ir

