
 هناخ ریگدزد
 الاب عونت و تمیق ن4"تهب اب هناخ ریگدزد عاونا شو"ف
 و هتفرگ ام زا ار سح نیا یهاگ نیقراس اما .تسا تینما و شمارآ یارب یناکم ام یارب هشیمه هناخ
 یلام تامدص تسا نکمم و هتفر الاب Gایسب هناخ مزاول تمیق نینچمه .دنزادنا یم رطخ هب ار ام تینما
 هگن رود دوخ یصخش مPWح زا ار نیقراس میناوت یم هناخ ریگدزد بصن اب .دوش دراو ام هب یPیذپان ناربج
 .میشاب Pطاخ هدوسآ دوخ هناخ تینما تباب میتسه هک یناکم ره و نامز Pه رد و مGWاد
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  بوخ هناخ ریگدزد کی یاه یگژیو •
  یتراک میس ریگدزد •

  هناخ ریگدزد یاه دنرب نC,تهب •

 هناخ ریگدزد دروم رد یتاحیضوت
 هناخ ریگدزد ی0کرم ل,تنک یاه تیلباق

 هرامش اب هدننک نفلت ی هلیسو هب Pطخ مالعا تروص رد( هاگتسد یوG هدننک نفلت یاراد .1
 (دریگ یم سامت هدش فPWعت هاگتسد یارب لبق زا هک ییاه سامت

 نیا هب دنک یم هدافتسا BACK UP یPطاب hا کیتاموتا روط هب هاگتسد قPب عطق تروص رد .2
 .دوش یمن لاعف ریغ ای و شوماخ ناونع چیه هب هاگتسد بیترت

 نفلت هب تراک میس قPWط زا کیتاموتا روط هب لmنم ریگدزد هاگتسد نفلت عطق تروص رد .3
 .دوش یم لصو هدننک

 یارب Gازفا مرن هلیسو هب تنرتنیا هب hاین نودب ایند زا هطقن ره زا لPتنک تیلباق .4
ANDROID   و IOS 

 رازفا مرن یوP Gب میس یب یاه تنگم و میس یب یاه یمشچ یPطاب ندش فیعض مالعا .5



 هناخ ریگدزد یتینما متسیس طسوت توافتم درف 4 ات 1 طسوت یGWm همانرب و لPتنک تیلباق .6

 
 بوخ هناخ ریگدزد کی یاه یگژیو
 دنمشوه یاه تیلباق یاراد هک تسا یPیگدزد ،نکاما ریگدزد و هناخ ریگدزد هلمج زا اه ریگدزد نPWتهب
 :دشاب Gادروخرب hWP یاه تیلباق زا دیاب لmنم ریگدزد نPWتهب. دشاب هناخ ریگدزد

 دشاب میس یب

 نآ رد هک ارچ دنراد ار ندش یفخم تیلباق و دنرادن بصن ناکم رد یتیدودحم میس یب هناخ یاه ریگدزد
 جاوما زا هدافتسا تلع هب میس یب یاه ریگدزد هک دنرواب نیا رب یGایسب اما درادن دوجو یشک میس اه
 جاوما زا هک دینک هدافتسا ییاه نیGyود زا دیناوت یم روظنم نیمه هب دنهد شهاک ار تینما دنناوت یم
 .دننک یم هدافتسا یصاصتخا

 رود هار 2ا ل/تنک تیلباق

 دیتسه ترفاسم هک ینامز Gد ای و دینک کچ ار دوخ راک لحم دشاب جایتحا دیاش دیتسه هناخ رد هک ینامز
 نیا دشاب دنمشوه هک یا هناخ ریگدزد .دیهد رارق یسرPب دروم یتینما رظن زا ار دوخ هناخ هک تسا زاین
 و دینک لPتنک ار نآ دیناوتب تنرتنیا هب یسرتسد نودب یتح یا هطقن ره زا هک دهد یم امش هب ار تیلباق



 .دیوش هاگآ دوخ لحم تینما زا

 
 نابیتشپ ی/تاب نتشاد

 دای نیقراس هتشذگ رد .درب یم هرهب نابیتشپ یPطاب hا هک تسا نیا ”هناخ ریگدزد“ گرmب یایازم زا یکی
 ادتبا هک دنک یم راک تروص نیا هب یتینما متسیس،دراد هناخ ریگدزد یا هناخ هک ینامز هک دندوب هتفرگ
 هزوPما اما .دنزادرپب هناخ تقرس هب تحار لایخ اب و دتفیب Gاک زا هناخ ریگدزد ات دندرک یم عطق ار هناخ قPب
 .دنامیم شاب هدامآ اه تعاس ات هناخ ریگدزد دوش عطق مه طیحم قPب Pگا یتح نابیتشپ یPتاب دوجو اب

 ینو/یب و یلخاد ر@?آ نتشاد

 ود نیا .دشاب یم وmیپ WP{آ ای و یلخاد رW{آ کی و ینوPیب WP{آ ای و وگدنلب کی یاراد بوخ هناخ ریگدزد کی
 زا رود هطقن کی Gد لmنم زا جGاخ رد ینوPیب WP{آ ای وگدنلب .دننک نیمضت ار امش هناخ تینما دنناوت یم
 نیا یفرط زا .دزادنایب Gاک زا ار نآ و دشاب هتشاد یسرتسد نآ هب دناوتن قGاس ات دریگ یم رارق سرتسد
 کمک زین یلخاد رW{آ .دنیبن بیسآ رگید ثداوح ای و ناراب Pثا رد هک دریگ یم رارق هظفحم کی نوGد رW{آ
 .دنک کرت ار لحم و دوش برطضم قGاس ،ندش لاعف تروص رد تقرس نامز Gد ات دنک یم

 ینو/یب Dواک نتشاد

 تسا نکمم تروص نیا ریغ رد . دشاب هتشاد ظفاحم رواک دیاب هناخ یارب تیفیک اب و بوخ ریگدزد کی
 ظفاحم کی دوجو ای و بصن تیلباق دیاب هناخ ریگدزد دPWخ زا شیپ اما . دنیبب بیسآ و هدش بارخ عPWس
 یلماوع ربارب Gد و ، دنک ربارب دنچ ار هناخ ریگدزد رمع لوط دناوت یم بوخ بسانم رواک کی . دینک کچ ار



 یPیگولج ریگدزد ندید بیسآ زا و هدرک تظفاحم ، یگتسکش و هPyض ای و ندش سیخ و تبوطر دننام
 . دنک

 هدننک نفلت متسیس نتشاد 

 ار امش اب سامت و طابترا یGارقرب ییاناوت اه ریگدزد یخرب اهنت . دنتسین یگژیو نیا یاراد اه ریگدزد همه
 رد تروص ود هب اه ریگدزد نیا . تسا یلومعم یاه ریگدزد ربارب نیدنچ اه نآ تیبوبحم هزوPما هک دنراد
 میس یاه ریگدزد . دنوش یم لصو نفلت هب هک ییاه ریگدزد و یتراک میس یاه ریگدزد ، دنراد دوجو Gازاب
 رد .دوش امش و Pیگدزد طابترا عطق ثعاب دناوتیمن قGاس هک دنتسه هتفرشیپ ییاه ریگدزد ، یتراک
 ریگدزد هب و هدرک عطق ار امش اب Pیگدزد طابترا نفلت عطق اب قGاس تباث نفلت هب Pیگدزد ندوب لصو تروص
 . دنک رارقرب سامت امش اب ات دهد یمن ار ناکما نیا

 یمشچ روسنس هب لصتم 

 هچ اه ریگدزد رثکا هزوPما .تسا بوخ هناخ ریگدزد کی یاه یگژیو نPWت مهم زا یمشچ روسنس نتشاد
 اه روسنس نیا یلک روط هب .دنتسه لصتم یمشچ روسنس هب  اه نآ میس یب عون هچ و Gاد میس عون
 هک تسا نیا بلاج هتکن .دننک یم رادشه نداتسرف هب مادقا یداع ریغ تاکرح ییاسانش اب هک دنتسه
 زین دود یتح ای و هشیش نتسکش روسنس دننام زین یPگید یاه روسنس هکلب یمشچ روسنس اهنت هن
 یاه روسنس دادعت هچره .دهد عالطا اعPWس ار یلکشم و Pطخ هنوگ ره دشاب Gداق ریگدزد ات دراد دوجو
 ابPWقت ار یPطخ هنوگره نداد تسد زا لامتحا و هدوب Pت ساسح ریگدزد نآ ، دشاب Pتشیب Pیگدزد کی
 .دنک یم نکممریغ

 یتراک میس ریگدزد
Gوh هب Gیدزد رامآ زو Gهب هناخ یاه ریگدزد ، یگدنز لحم تینما زا رطاخ نانیمطا یارب .تسا شیازفا هب و 
 .دنا یتراک میس یاه ریگدزد ، هناخ یاه ریگدزد نPWت یدرGyاک و نPWت دیدج زا یکی . دنا هدمآ امش کمک
 یاه ریگدزد نیا . مینک انشآ رتشیب اه نآ یاه یگژیو و عاونا اب ار امش ات مGWاد دصق وG نیا زا
 زا ار درف اجرد و هدرک رارقرب سامت دوخ هدش هریخذ هرامش اب ندش لاعف ماگنه رد دنناوت یم دنمشوه
 تباث نفلت ینابیتشپ هب یhاین یتراک میس یاه ریگدزد نیا دینادب تسا بلاج . دننک هاگآ رطخ زوPب
 ندوبن ای و نفلت ندوب عطق تروص رد یتح ات دیهد رارق ریگدزد دوخ رد ار تراک میس دیناوتیم و هتشادن
 یارب اهنت ریگدزد نیا یاه روسنس دینادب تسا  بلاج  . دنشاب هتشاد ار تسرد درکلمع ییاناوت زین قPب
 و هدرک ییاسانش زین ار یhوس شتآ و دود دناوت یم هکلب ، تسین سانشان دارفا و قGاس صیخشت
 . دنک علطم هلصافالب ار هناخ بحاص



 یتراک میس یاه ریگدزد یارب هیذغت عبنم زا هدافتسا تیلباق

 هچ اه ریگدزد عاونا .تسا لاس مرگ یاه لصف رد صوصخ هب جیار Gایسب قافتا کی قPب ندش عطق
 کی hا هدافتسا اب اما .دنتفا یم راک زا قPب ندش عطق تروص رد و دننک یم راک قPب اب ، نکاما هچ و یگناخ
 ریگدزد ندش شوماخ و نداتفا راک زا عنام ،عبنم رد هدش هریخذ و یGارطضا قPب hا ناوت یم هیذغت عبنم
 ندرک لصتم و بصن لیلد نیمه هب دنراد یناسآ بصن و هدوب دنمشوه یتراک میس یاه ریگدزد . دیوش
 دنک رارقرب Pیگدزد فلتخم یازجا رد ار هتیسPWتکلا و قPب ناPWج ، قPب یعطق نامز Gد هک هیذغت عبنم کی
 . دوب دهاوخن یGاوشد راک ،

 یتراک میس ریگدزد یگژیو

 یGارقرب هب ناوت یم اه نآ تیلباق نPWت دیدج زا . دنراد یفلتخم عاونا هناخ رد یتراک میس یاه ریگ دزد
 هجوت اب یصخشم یاه مایپ نداتسرف ییاناوت اه لدم نیا زا یخرب یتح . درک هراشا نفلت دنچ اب طابترا
 تیلباق ، یتراک میس یاه ریگدزد یاه یگژیو نPWت مهم زا . دنراد زین ار هناخ بحاص هب هدمآ شیپ Pطخ هب
 یاه نیGyود ، یترارح یاه روسنس ندرک لصتم اب دیناوت یم امش ؛ تساه نآ یhاس دنمشوه
 یارب دGWاد هک یا هناخ رگا . دینک دنمشوه ار دوخ یتراک میس ریگدزد قPWح نالعا بصن ای و هتسGyادم
 رد سیلپ هرامش نداد رارق اب دیناوت یم ، تسا یPگید رهش رد دینک یم هیهت یتراک میس ریگدزد نآ
 یاه ریگدزد . دریگب سامت سیلپ اب Pیگدزد هناخ زا یدزد ماگنه ات دینک یGاک هدش هریخذ یاه هرامش
 هتسد نیا زا یکی هداس و یPیوصت یاه ریگدزد . داد رارق یفلتخم یاه یدنب هتسد رد ناوت یم ار هناخ
 میس هناخ ریگدزد یاه یگژیو Pگید زا یتسیل اب ار امش ات مGWاد میمصت تلوهس یارب اما . تساه یدنب
 : مینک انشآ یتراک
 میس یب نوh نیدنچ نتشاد و اه روسنس لPتنک تیلباق نتشاد
 کمایپ طسوت طابترا یGارقرب و یناسر عالطا ییاناوت
 فلتخم یاه هوPگ رد اه سامت و اه کمایپ یدنب هتسد تیلباق
 فلتخم مرالآ عون دنچ فPWعت



 هناخ یاف یاو هب لاصتا تیلباق

 
 یلومعم عون اب یتراک میس عون یاه توافت

 ، دود صیخشت روسنس دننام یتاکارتشا و اه تهابش یلومعم یاه ریگدزد و یتراک میس یاه ریگ دزد
 ات میوش انشآ زین ناشیاه توافت اب تسا رتهب اما .دنتسه اراد ار تنگم روسنس و یمشچ روسنس
 نیلوا . میشاب هتشاد تسرد و بسانم یباختنا و مینک هسیاقم مه اب ار Pیگدزد عون ود نیا رتهب میناوتب
 یGارقرب تهج یلومعم ریگدزد . تسا نفلت طخ هب یلومعم ریگدزد لاصتا ، ود نیا توافت نPWت مهم و
 دهد یم ار هزاجا نیا ناقراس هب عوضوم نیا ، دنک یم هدافتسا نفلت طخ زا ، رطخ ماگنه رد امش اب طابترا
 اب ،دنمشوه ای و یتراک میس یاه ریگدزد اما ؛ دنوش امش هب Pیگدزد مایپ ندیسر hا عنام نفلت عطق اب ات
 قGاس لیلد نیمه هب ، دنک یم امش هب مایپ نداتسرف هب مادقا یاف یاو یتح ای و تراک میس زا هدافتسا
 . تشاد دهاوخن ار امش اب یتراک میس ریگدزد طابترا عطق ناکما

 هناخ ریگدزد یاه دنرب نC,تهب
 ریگدزد یاه دنرب.مینادب ار بوخ هناخ ریگدزد یگژیو دیاب هناخ ریگدزد یاه دنرب نPWتهب ندرک ادیپ یارب
 و Pت تیفیکاب Gازاب Gد دوجوم ینیچ یاه هنومن زا و دنتسه یبوخ و لوبق دروم یاه تیلباق یاراد یناریا
 الاب یدمآراک و تیفیک رب هوالع هک تسا نیا یناریا هناخ ریگدزد دPWخ اب هطبار Gد بلاج هتکن .دنرت ماود اب
 تباقر لباق ییاه ریگدزد دنا هتسناوت یناریا یاه دنرب .دیا هدرک تیامح زین یلم تادیلوت زا ، بولطم و
 هتسناوت هکلب دنا هتشاد ناریا رد یبوخ شوPف اهنت هن هک یتروص هب دننک دیلوت یجراخ یاه ریگدزد اب



 .دننک زاب دوخ یارب ییاج زین یجراخ یاه رازاب Gد دنا

 
 کیسالک تکرش

 ریگدزد عاونا دیلوت و یحارط هنیمز Gد ناشخرد و ینالوط یا هقباس نتشاد اب کیسالک هدش هتخانش دنرب
 هدرک یموب الماک یلوصحم دیلوت هب مادقا یناریا صصختم یوPین یPیگ راک هب اب بوغرم و تیفیکاب یاه
 ادیپ ار دوخ نارادفرط زین یجراخ یاه رازاب و اه روشک رد یتح هکلب ناریا رد اهنت هن هک یGوط هب .تسا
 زا شیب Gد شوPف لاح رد الاب عونت اب و تیفیک اب کیسالک تکرش یاه ریگدزد رضاح لاح  رد .تسا هدرک
  .دنشاب یم ناریا رد یگدنیامن یس

  لاو/یاف تکرش

 دراد ریگدزد تامدخ و دیلوت هنیمز Gد هدش هتخانش یمان و ناشخرد یا هقباس هک یناریا یاه دنرب هلمج زا 
 ههام شش یتناراگ نینچ مه و عPWس ییوگخساپ و هنازوG ینابیتشپ هب هجوت اب .تسا لاوPیاف تکرش
 اب دنرب نیا .تسا تکرش نیا یGاک لوصا نPWت مهم زا یPتشم تیاضر هک دش هجوتم یتحار هب ناوت یم
 کش یب .دهد سپ ار دوخ ناحتما و هدرک تباث ار دوخ تیفیک هتسناوت یمان و گرmب یاه هژوPپ Gد تکرش
 .تسا لاوPیاف یاه ریگدزد باختنا هناخ ریگدزد باختنا رد ام یاه داهنشیپ hا یکی

 GMK تکرش

 یم دراد اه ریگدزد عاونا شوPف و تخاس هنیمز Gد یPتمک هقباس اتبسن هک یناریا یاپون یاه تکرش زا 
 لاح رد و دنک ادیپ ییالاب شوPف یهاتوک تدم رد تسناوت تکرش نیا .درک هراشا GMK تکرش هب ناوت



 و ایند زوG ی{ولونکت یPیگ راک هب اب تکرش نیا .دراد ناریا رس ات رس رد یGایسب یاه یگدنیامن رضاح
 فرصم نیب Gد و هدرک دیلوت الاب تیفیک اب یتالوصحم تسناوت دوخ دیلوت طخ رد نیصصختم زا هدافتسا
 .دنک بسک ییالاب تیبوبحم ناگدننک
 
 


