نحوه رفع مشکل از کار افتادن ناگهانی اپلیکیشنها در اندروید

هطىلی ٍجَد دارد وِ ًِ تٌْا وارتراى هثتذی تلىِ وارتراى حرفِای اًذرٍیذ را ًیس درگیر خَد هیوٌذ؛ تا ایي تفاٍت وِ
گرٍُ دٍم هعوَال هیداًٌذ هطىل را چگًَِ هرتفع ًوایٌذ .تعضی اٍلات ،زهاًی وِ از یه اپلیىیطي استفادُ هیوٌیذ،
ًاگْاى آى اپلیىیطي تستِ ضذُ ٍ پیغاهی تِ صَرت “ً has stoppedام اپلیىیطي  ”Unfortunatelyدر هماتل ضوا
ظاّر هی ضَد .هتاسفاًِ ایي پیغام حتی در زهاًی وِ از اپلیىیطي استفادُ ًویوٌیذ ّن ًوایص دادُ هیضَد .ترای حل
ایي هطىل در اداهِ تا ها ّوراُ تاضیذ.
پاک کردن فضای اپلیکیشنها
ایي هطىل هوىي است در هَرد اپلیىیطيّای هخاطثیي ،گالری ،الًچر یا ّر اج دیگری رخ هیدّذ .اها رًٍذ رفع هطىل
عوَها یىساى است.
اتتذا ،تایذ تِ تخص تٌظیوات در گَضیَّضوٌذ اًذرٍیذی خَد هراجعِ ًواییذ.
سپس در تخص تٌظیوات تِ دًثال  Application Managerیا  Appsترٍیذً( .ام ایي لسوت تستِ تِ دستگاُ
اًذرٍیذی ضوا هتفاٍت است)
تِ سرتري اپلیىیطٌی “ ”Allترٍیذ.
از تیي لیست اپلیىیطي ّای ایي سرتري ،تِ دًثال اپلیىیطٌی وِ ًام آى در پیغام خطا آهذُ تَد ترٍیذ؛ تر رٍی آى اضارُ
ًوَدُ ٍ ٍارد صفحِی گسیٌِّای آى ضَیذ.
در ایٌجا ضوا هیتَاًیذ  Cache ٍ Dataاپلیىیطي را پان ًواییذ.
تَصیِ هیوٌین اتتذا الذام تِ پان وردى ً Cacheوَدُ ٍ ٍضعیت هطىل را تررسی ًواییذ ٍ در صَرت ظاّر ضذى
هجذد پیغام خطاً ،سثت تِ پان وردى  ،Dataالذام ًواییذ.

در ایٌجا رور ایي ًىتِ الزم است وِ پان وردى  Dataتِ هعٌی پان وردى تغییراتی است وِ در تٌظیوات اپلیىیطي
صَرت گرفتِ است ًِ ٍ ،هحتَای اصلی ترًاهِ! هثال تا زدى دووِ  Clear Dataدر اپلیىیطي  Galleryتصاٍیر ضوا پان
ًخَاٌّذ ضذ ٍ .اها پان وردى  ،Cacheاطالعات رخیرُ ضذُای را وِ اهىاى لَد ضذى سریعتر اپلیىیطيّا را فراّن
هیوٌٌذ ،پان وردُ ٍ از ایي طریك هطىل ایي خطا را ًیس هرتفع هیًوایذ.

پاک کردن اپلیکیشن
اگر اپلیىیطي ضوا جسٍ اجّای سیستوی ًثاضذ ،هاًٌذ Contacts؛ هیتَاًیذ آى را ً Uninstallوَدُ ٍ دٍتارُ ًصة
ًواییذ.
ریست نرمافزاری ()Soft Reset
اگر گَضی ضوا ترای هذت طَالًی فعال تَدُ است ،اًجام یه ریست ًرمافساری سادُ هیتَاًذ راُ حلی تسیار هَثر تاضذ.
در ایي رٍش گَضی ضوا خاهَش ٍ سپس رٍضي هیضَد ٍ ّیچ اطالعاتی ّن پان ًویضَد .خاهَش وردى چٌذ رٍز
یىثار گَضی ،آى ّن تِ هذت چٌذ دلیمِ هیتَاًذ خیلی از هطىالت یه گَضی وٌذ را از جولِ هطىل اجّا ،ضثىِ ،صذا،
ایویل ٍ … را هرتفع ًوایذ.
ریست کارخانهای ()Factory Reset
در تذتریي حالت ،زهاًی وِ ّیچ وذام از هَارد فَق جَاب ًذاد ،هجثَر تِ اًجام ّ Factory Resetستین .اها لثل از
آًىِ تخَاّین الذام تِ ریست وارخاًِای ًوایین ،تایذ از توام اطالعات هَرد ًیاز تهآج تْیِ ًوَد ،چراوِ تعذ از ریست
تواهی اطالعات هَجَد تر رٍی گَضی ضوا تِ پیطفرض وارخاًِای آى تازهیگردد ٍ .پس از  Factory Resetهیتَاًیذ
الذام تِ ًصة هجذد اجّای خَد ًواییذ.

