ردیف

پاسخ

سوال

1

حتوا تاید ترای دستگاُ  ،سیوکارت ایراًسل خریداری شَد؟

2

آیا تاید حتوا  PIN Codeسیوکارت ترداشتِ شَد؟

3

آیا الزم است  GPRSسیوکارت فعال شَد؟

تلِ .ترای ارتثاط دستگاُ تا سرٍر تایستی  GPRSسیوکارت فعال شَد.

4

آیا ًصة ایي دستگاُ اختاللی در عولکرد خَدرٍی هي ایجاد ًوی کٌد؟

خیرً .صة ایي دستگاُ ّیچگًَِ اختاللی در عولکرد خَدرٍ ایجاد ًوی کٌذ.

5

تلفي ّوراُ هي َّشوٌد ًیست  ،چِ کار تاید تکٌن؟

ًرم افسار در دٍ ًسخِ ٍب ٍ هَتایل آهادُ شذُ است .در صَرتی کِ قاتلیت ًصة

6

خَدرٍی هي هجْس تِ دزدگیر خیلی حرفِ ای است ،آیا هی تَاًن از ایي

تلِ .تٌظیوات دستگاُ تِ گًَِ ای است کِ تٌْا تا اپراتَر ایراًسل هی تَاًذ
ارتثاط ترقرار کٌذ.
تلِ .ترای فعال شذى سیوکارت تررٍی دستگاُ ،تایذ حتوا  PIN Codeسیوکارت
ترداشتِ شَد.

ًرم افسار تررٍی هَتایل ٍجَد ًذارد هی تَاًیذ از ًسخِ ٍب تا اهکاًات
تسیارهحذٍدتر استفادُ کٌیذ.

سیستن در کٌار دزدگیر استفادُ کٌن؟
7

ًوی خَاّن پس از ًصة ایي دستگاُ کسی از اعضای خاًَادُ ام هتَجِ
هَقعیت خَدرٍام شًَد ،ایي اطویٌاى ٍجَد دارد کِ تٌْا خَدم استفادُ کٌٌدُ

تلِ .عولکرد ایي سیستن تا سیستن دزدگیرکاهال هتفاٍت است ٍ ّیچگًَِ
شثاّتی تا یکذیگر ًذارًذ ٍ هی تَاًٌذ تعٌَاى هکول ّن ترای تاهیي اهٌیت
خَدرٍ هَرد استفادُ قرار گیرًذ.
تلِ .سیستن ایي قاتلیت را دارد کِ تٌْا دارای یک کارتر تاشذ ( در صَرت ًیاز
هی تَاًیذ کارتراى دیگری را ّن تِ سیستن اضافِ کٌیذ ) .

از ایي سیستن تاشن ؟
8

خَدرٍی هي هجْس تِ رّیاب است ،ایي سیستن چِ تفاٍتی تا رّیاب ًصة
شدُ تر رٍی خَدرٍی هي دارد؟

ٍظیفِ رّیاب ,راٌّوایی راًٌذُ ٍ سرًشیٌاى خَدرٍ جْت تعییي هسیر هی تاشذ
اها ٍظیفِ ردیاب خَدرٍ ثثت ٍ اًتقال اطالعات جْت هذیریت ٍ یا کٌترل خَدرٍ
هی تاشذ.

9

کد فعال سازی ترای ٍرٍد تِ ًرم افسار ترای هي پیاهک ًوی شَد  ،علت
چیست؟

11

ًرم افسار  ،تررٍی گَشی هي ًصة ًوی شَد چرا ؟

علت ایي است کِ تایستی سرٍیس دریافت پیاهک ّای تثلیغاتی تررٍی گَشی
شوا فعال تاشذ.

ایي ًرم افسار تررٍی گَشی ّای دارای ًسخِ اًذرٍیذ  4تِ تاال قاتل ًصة است.

