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عیب یابی عمومی نرم افزار آرمان

 00000001و Security Code 00000000

نمایش این پیغام دالیل مختلفی دادد هی بیاا بادیی

ب باییس ت یم

Event

 Viewerیی تم هنتال شود Event Viewer .ت یمت ا ابیرادهیا یینیسی بیاا
مشاهسه دییسادها ی خطاها م باشس ه تمام جرئیات هادهاد نامافرادها طااح
شسه ب صودت ایتانسادد ددیب پوشی ا بی نیام  Applicationا ییا شیاخ هیا
 Event Viewerثب خواهس شس .نیواد  Startیینیسی دا بیا هنییس ی بیا دی

My

 Computerهلیس دای موس دا برنیس .ا نیواد بیا شیسه بیا دی  Manageهلییک
هنیس.

بعس ا با شسب پنجاه  Computer Managementبا دی  Event Viewerهلیک هنیس .حاال ا گرین ها اضاف شسه دد یم

چپ ،یادد

بخش  Applicationشویس .محتویات داخل  Applicationدییسادها ی خطاهای ه تنس ه ب یییل نامافرادها مختلف داخل این بخش
ثب شسه ای  .موادد ه دد یتوب  Sourceب ها هلم  Armanتابل مشاهسه م باشس مابوط ب نام افراد دماب ای  .با دی

ب دیباد

هلیک هاده ی اطالعات ذها شسه دد ت م  Descriptionدا بادی نماییس.

 :Security Code 00000002دد صودت تطع ی یصل شسب ادتباط شبک با این پیغام دیبای م شویس .عل تطع ی یصل شسب شبک خود دا
بادی هاده ی ب دا دفع نماییس( .بادی ادتباطات شبک  ،هابلها ،یوئیچ ی تجهیرات شبک ی )...
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 00000019و :Security Code 00000006
عل

مشاهسه این پیغام ،تسیم بودب یدژب نام افراد دماب نصب شیسه ی ییا

تنظیم نبودب باب یی تم م باشس .باا با طاف هادب مشیکل باییس یدژب
منطبق با بانک اطالعات نام افراد با دی یی تم نصب گادد .همچنیین دد
صودت تنظیم بودب باب یی تم با دی

باب ها غیا اییتانسادد اطالعیات

یدژب نامافراد ب ددیت خوانسه نخواهس شس ی با این پیغام دیبای خواهیس شس.
نواد  Startیینسی دا با هنیس ی با دی  Control Panelهلیک هنیس .پیس ا
با شسب  Control Panelیادد بخش تنظیمات باب یی تم یا

Regional and

Languageشویس.

ا پنجاها ه مقابل شمای یادد ت م  Formatsشویس ی یپس باب انگلی

ی یا فادی دا انتخاب نماییس.
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 :Security Code 00000007دد صودت یدید ب نام افراد دماب با هادبا ه تبال یادد نام افراد دماب شیسه ی هنیو نیام افیراد دمیاب دا
نب ت باشس ،با دی ن خ تبل اجاا شسه تویط این هادبا ،پیغام مذهود دیسه شسه ی نام افراد ب ت خواهس شس (هلمی عبیود خیود دا دد
اختیاد دیگااب تااد نسهیس ی دد صودت الرام ب این هاد دد ایلین فاص

ب دا تغییا دهیس .همچنین م توانیس دد صودت نییا بیاا دیگیا

هادبااب ،هادبا جسیس ایجاد نماییس).

Security Code 00000009

نام افراد ب هلیس  ATSدد دجی تا یینسی دیتای نسادد .باا دفع ایین مشیکل باییس
دیتای ها مابوط ب ایتفاده ا این هلیس دد بخش دجی تا یینسی اصالح یا ییاایش
گادد .توج داشت باشیس ه باا انجام این هاد نیا ب اطالعات هاف دد مین دجی تا
یینسی ی بخشها دیگا ب خواهس بود ی دد صودت انجام عملیات نا گاهان دد این بخش
امکاب صسم دیسب یی تم عامل یجود داشت ی منجا ب تعمیا یا تعویض یی یتم عامیل
خواهس بود .تمام توضیحات ه دد این بخش دد مودد حقوق دیتای یینسی ادائ می -
شود ،تنظیمات اختیاد بوده ی اظهاد نظا دد مودد چگونگ اجاا ایین دیتایی هیا بیا
عهسه مسیااب یا مابها م باشس Start .یینسی دا با هنیس ی با دی  Runهلیک هنیس .بعس
ا با شسب  Runدد نواد نوشتاد

ب هلم  regeditدا تایپ ی  OKهنیس.

بعس ا بیا شیسب پنجیاه  Registry Editorبیا
دی عالمی ی م بی ی مابیییوط بی ی گرینی ی
 HKEY_LOCAL_MACHINEهلیک هنییس
تا یا شاخ ها با شونس بعیس بیا دی عالمی
م ب گرین  Softwareهلیک هنیس تا محتوا
یا شاخ ها

ب ب نمایش دد یس .حاال ا یا

شاخ ها  Softwareبا دی  ATSهلیس دای
موس دا برنیس ی بیا دی  Permissionsهلییک
هنیس بعس ا با شسب بخش  Permissions for ATSشما
م توانیس حقوق دیتای هادبااب یینیسی دا ددیب ایین
بخییش تعایییف نماییییس( .دد یی ییتمهییا  64بیت ی ا
یاشییییاخ  Softwareیادد  Wow6432Nodeشییییسه ی
بادی  ATSموجود دد این بخش هلیس دایی میوس دا
برنیس).
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Security Code Security Code 00000010

عل مشاهسه این پیغام عسم دیتای نام افراد ب فایل  HLS.txtم باشس HLS.txt( .فایل متن مابوط ب ددس تفل یخ افراد
دماب م باشس) باا دفع این مشکل بایس دیتای ها مابوط ب این فایل اصالح گادد .دد صودت ه دماب ب صودت پیش فاض دد این
ددس نصب شسه باشس:
C:\Program Files\Arman Co\Arman Total Software\HLS.txt

باا اصالح دیتای ها با دی فایل  HLSهلیس دای موس دا برنیس ی بیا دی

Properties

هلیک هنیس .پس ا با شسب  Propertiesیادد ت م  Securityشویس ی دیتای ها میودد
نظا خود دا با دی فایل  HLSتنظیم نماییس.

دد صودت ه ت م  Securityدا مشاهسه نم هنیس؛  Control Panelدا با هنیس ی یادد  Folder Optionsشیویس .بعیس یادد ت یم
شسه ی ا تنظیمات این بخش تیک )Use Sharing Wizard (Recommendedدا بادادیس ی  OKهنیس.
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Security Code 00000011-1

دالیل مختلف مشاهسه این پیغام عسم امکاب ادتباط با بانک اطالعات بنا با یک ا حاالت یا م باشس:
-

خاموش بودب یاید SQL
نام افراد SQL

-

 Stopبودب یاییسها

-

تطع بودب ادتباط یی تم با یاید  SQLدد شبک

-

صسم دیسب بانک اطالعات

خاموش بودب یاید  :SQLدد صودت خاموش بودب یاید  SQLنام افراد دماب ب بانک اطالعات هادبااب دیتای نخواهس داش ی اجیاا
نخواهس شس .بنا با این ال م ای یاید دیشن باشس.
 Stopبودن سرویسهای نرم افزار  :SQLدد صودت  Stopبودب یاییسها نام افراد  SQLهی یظیفی ادائی ییاییس ی جمیع ید
اطالعات ادیال ب بانک اطالعات دا دد شبک با عهسه دادد نیام افیراد
دماب اجاا نخواهس شس .باا  Startهیادب ییاییسهیا ایین مااحیل دا
دنبال هنیس :نواد  Startیینیسی دا بیا هنییس ی بیا دی

Control Panel

هلیییک هنیییس یادد ت ییم  Administrative Toolsشییویس،ا ت ییم
 Servicesیاییسهای دا ه ا حال

اجاا خودهاد خادج شسهانیس دا

مجسد  Startهنیس.

قطع بودن ارتباط سیستم با سرور  SQLدر شبکه :دد صودت تطع بودب ادتباط یی تم با یاید  SQLنام افراد دمیاب اجیاا نخواهیس
شس .دالیل بای این مشکل ،تطع بودب ادتباطات شبک ی مشکالت داخل ی دد باخ موادد یجود نام افرادها با

دادنیسه ماننیس Firewall

ه مانع ادتباط یی تم با یاید  SQLخواهس شس .باا دفع مشکل شبک  ،ادتباطات شبک ماننس :یوئیچ ،هابلها ی ابرادهای ه مابوط بی
باتااد ادتباط دد شبک م باشس هنتال شود .باا تنظیم نامافراد  Firewallبهتا ای ا ت م داهنما نام افراد  Firewallباا تنظیم
صحیح ی دتیق ب ایتفاده شود .ال م ب ذها ای ه ادتباط دی پودت  TCP 1433باتااد میگادد.
صدمه دیدن بانک اطالعاتی  :SQLممکن ای ب دالیل ماننس تطع شسب ناگهان باق بانک اطالعات  SQLدد حال  Suspectedتااد
گافت باشس .بهتاین داه حل باا با طاف هادب مشکل با گادانسب اطالعات ا بک پ م باشس باا با گادان اطالعات ا بک پ مااحل
یا دا با دی یاید دماب دنبال هنیس .نواد  Startیینسی دا با هنیس ی یادد  All Programsشویس .بعس یادد

Arman Co\Arman Database

 Config\Arman Database Configشویس ی با دی با گادانسب ن خ پشتیباب بانک اطالعات هلیک هنییس .توجی داشیت باشییس هی دد
صودت داشتن ن خ پشتیباب تادد ب با گادانسب اطالعات ا بک پ خواهیس بود.
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 :Security Code 00000012دد صودت مشاهسه این هس خطا ،تفل ییخ افیراد مابیوط بی نیام افیراد دمیاب دا بعیس ا همیاهنگ بیا
هادشنایاب شاه

دماب ،جه تعمیا یا تعویض ب شاه ادیال نمائیس.

Security Code 00000013-1

باا دفع این پیغام موادد یا دا بادی نماییس:
-

یصل بودب تفل دماب
پودت USB

-

اتصال صحیح تفل ب

-

بادی نام یی تم

-

یصل بودب ادتباطات شبک با یاید تفل

-

بادی تنظیمات  Firewallیا نام افرادها مشاب

-

نصب بودب یاییس تفل ی اجاا بودب ب با دی یاید

دد صودت متصل شسب صحیح تفل ب یی تم دد ت یم

Device Manager

ی دد بخییش  Human Interface Devicesتح ی عنییواب

HID-Compliant

 Deviceشنایای م شود.
دد صودت تغییا نام یاید ،تفل دماب باا نام افراد تابل شناییای نخواهیس
بود.
دد صودت تطع بودب ادتباط یی تمها با یاید تفل دد شبک  ،تفل دماب تابل شنایای نبوده ی دد نتیج نام افراد دماب اجاا نخواهس شس.
دد باخ موادد نیر نام افرادها  Firewallا ادائ یاییس تفل دد شبک جلوگیا م هنس ،ه دد این صودت نییا بی تنظییم نیام افیراد
 Firewallخواهس بود.
یاییس تفل یخ

افراد

دماب  Sctنیام دادد .بیاا

بادی چگونگ هادهاد یاییس ،نواد  Startیینیسی دا
با هنیس ی با دی  Control Panelهلیک هنیس .بعیس ا
بیا شیسب  Control Panelا بخیش

Administrative

 Toolsیادد  Servicesشیییویس ی چگیییونگ عملکیییاد
یاییس  Sctدا بادی نماییس.
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 :Security Code 00000013-5, 00000013-6, 00000013-8, 00000013-9عل مشاهسه این پیغیام تطیع بیودب ادتبیاط شیبک  ،یجیود
اختالل دد ادتباطات شبک  ،یجود  Firewallی یا نام افراد ها مشاب م باشس .باا دفع این مشکل موادد مذهود دا بادی ی دفع نمائیس.
 :Security Code 00000020عل ب یجود مسب این مشکل تطع شسب ادتباط نام افراد دماب با تفل یخ افراد ی اختالل دد باتااد
ادتباط شبک بوده ه باعث یاف نشسب تفل دماب حین اجاا بانام خواهس شس .باا دفع این مشکل ادتباطات بیین یی یتم هیادبا بیا
یاید دماب دد شبک هنتال گادد.
پیغام قفل آرمان یافت نشد :

ایلین تسم هنتال اتصال فیریک تفل با یاید مابوط ی دیشن بودب یاید میباشس.

چنانچ تفل جسا شسه ،ب دا متصل نموده دد غیا این صودت ا اتصال صحیح ب اطمیناب حاصل نماییس .همانطود ه پیش ا این نیر ذها
شس تفل دماب ب نام  HID Compliant Deviceدد بخش  Device Managerشنایای میگادد.
دد باخ موادد نیر ب دالیل ماننس تطع ناگهان باق ،صسم دیسب یی تم عامل یا یینسی  ،حمل ییایسها هامپیوتا ی موادد ایین
چنین ممکن ای تنظیمات تفل دد نام افراد دچاد مشکل شسه باشس ی دد هنگام اجاا نام افراد دماب با پیغام تفیل دمیاب یافی نشیس
دیبای شویس .بعس ا بادی صح ادتباط شبک  ،با دی  Yesهلیک هنیس ی ددس  IPیاید تفل دماب دا یادد هاده ی بیا دی  OKهلییک
نماییس .دد صودت دفع نشسب مشکل ب محل نصب نام افراد دماب دفت ی فایل  HLS.txtدا بیابیس ی ب دا با هنیس .ددس پیش فاض محل
نصب نام افراد دماب:
C:\Program Files\Arman Co\Arman Total Software\HLS.txt

دد صودت ه نام یاید تفل دماب دد این فایل متن بود ب دا پاک هنیس ی ب جا نام یاید تفل ،ددس  IPیی تم یاید تفل دا دد این
بخش یادد هنیس .اگا با پیغام باال با دی یی تم ه تفل دماب ب ب متصل شسه ای دیبای م شویس IP ،یا ددس  Loopbackیی تم
یعن  127.0.0.1دا دد فایل متن  HLS.txtیادد هنیس ی تغییاات دا ذخیاه نماییس .دد صودت ه با دی یی تم یاید دماب باا امنیی
بیشتا ا نام افراد  Firewallایتفاده م شود ،دد ت م تنظیمات نام افراد  Firewallبادی گادد ه ییاییس  Sctهی مابیوط بی ادائی
یاییس تفل دد شبک م باشس ب صودت خودهاد ب عنواب ییایس یا یایی

مشکوک دد لی

ییاه نام افراد تااد نگافت باشس.

*** یاییس  Sctا پودت  TCP 9050دد شبک باا ادائ یاییس ایتفاده م هنس ***
بعس ا بادی تمام موادد ،دد صیودت دفیع نشیسب مشیکل بی نیواد  Startیینیسی دفتی ی یادد  Control Panelشیویس .بعیس یادد بخیش
 Administrative Toolsشویس ی  Servicesدا با هنیس .ا یاییسها ایین بخیش ،ییاییس  Sctدا پییسا هنییس ی چگیونگ هیادهاد ایین
یاییس دا بادی نمائیس .دد صودت  Startنبودب یاییس ،یاییس دا مجسد داه انسا

هنیس .با دی یاییس هلیس دای موس دا برنیس ی

با دی  Startهلیک هنیس .دت داشت باشیس ه اگا دد هنگام اجاا مجسد یاییس با پیغام خطا مواج شسیس مشکل دا با م ئول مابوط
ی یا هادشنایاب شاه

دماب دد میاب بگذادیس.

در صورت مشاهده سایر کدهای خطایی که در این بخش ذکر نشده است با شرکت آرمان تماس بگیرید و مشکل
را با کارشناسان ما در میان بگذارید.
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