تْجَ هِن:
چٌاًچَ اص ّيٌذّص  XPتشاي اتصال تَ عايت اعتفادٍ هيکٌيذ ّ دس

فشم اًتخاب ّاحذ ُيچ اطالعاتي سا

هالحظَ ًويکٌيذ تشاي سفع هشکل تايغتي هشاحل صيش سا طي کٌيذ
 .1دس  Internet Explorerتَ هٌْي  Toolsسفتَ ّ  Option Internetسا اجشا ًوائيذ.
 .2تَ تة  Securityسفتَ ّ  Security level for this zoneسا تشّي  Medium-lowتٌظين ًوائيذ.
 .3دکوَ  Default levelسا کليک ًوائيذ.

ًحٍْ اًتخاب ّاحذاصطشيك ايٌتشًت
تْجَ هِن:



تِتش اعت اص هشّسگش ايٌتشًت اکغپلْسس اعتفادٍ گشدد.
جِت اعتفادٍ اص ّب عايت

هذيشيت اهْس آهْصشي داًشگاٍ ّ اًتخاب ّاحذ ايٌتشًتي

ًام کاستش  :شواسٍ

داًشجْيي هي تاشذ ّ سهض عثْس :شواسٍ شٌاعٌاهَ تعشيف شذٍ اعت ،جِت اطويٌاى اص

صحت هْاسد

رکش شذٍ تخصْص شواسٍ شٌاعٌاهَ تَ کاسشٌاعاى اهْس آهْصشي داًشکذٍ ُاي تاتعَ هشاجعَ فشهاييذ
تا خللي دس اًتخاب ّاحذ صْست ًگيشد



دس هحشهاًَ ًگاٍ داشتي شواسٍ شٌاعٌاهَ خْد دلت فشهاييذ.



تا هشاجعَ تَ تخش ساٌُواي عايت هي تْاًيذ اص چگًْگي اًتخاب ّاحذ ،اطالعات کافي تذعت آّسيذ.



داًشجْياى هحتشم لطفاً دساًتخاب دسّط دلت الصم دسخصْص تطاتك دسّط تا

عال ّسّد  ،دّسٍ ّ ...

داشتَ  ،صيشا اًتخاب گضيٌَ ًادسعت غيش لاتل حزف هي تاشذ.



دس صْست تشّص ُشگًَْ هشکل دس سًّذ اًتخاب ّاحذ ايٌتشًتي تا کاسشٌاعاى هحتشم آهْصشي داًشکذٍ
ُاي هشتْطَ تواط حاصل فشهاييذ.

ثذيٓي اعت ًْکبسي ؽًب داَؾجٕيبٌ يحتشو ،يٕجت ْشچّ ثٓتش ؽذٌ اسائّي خذيبت دس ايٍ ثخؼ خٕاْذ ثٕد.

هشاحل اًتخاب ّاحذ:
 -1اثتذا ثشاي ٔاسد ؽذٌ ثّ صفحّ ي أنيّي ثجتَبو ،آدسط ايُتشَتي سا دس َٕاس آدسط يشٔسگش ٔة کبيپيٕتش خٕد تبيپ
کُيذ.

عپظ ثّ قغًت اَتخبة ٔاحذ ايُتشَتي ٔاسد ؽٕيذ.

 -2دس قغًت يؾخص ؽذِ ،يبَُذ ؽکم صيش ثشاي ٔسٔد ثّ اعالػبت ؽخصي خٕد ،ثشاي ثبس أل ٔ ثجت دسخٕاعت
خٕد ،يغًئٍ ثبؽيذ کّ َٕع کبسثشي ،کهًّ داَؾجٕ سا يؾخص يي کُذ .اگش ايٍ حبنت دسعت فؼبل َجبؽذ اص ادايّ ي
اَجبو کبس ثبصيي يبَيذ .عپظ ثب ٔ اسد کشدٌ کذ داَؾجٕيي خٕد ٔ ٔسٔد کهًّ ي ػجٕس ييتٕاَيذ ثّ قغًت ثجت َبو ٔاسد

ؽٕيذ .رکش ايٍ َکتّ حبئض اًْيت اعت کّ کهًّ

ي ػجٕس ثشاي أنيٍ استجبط ،ؽًبسِ

ي ؽُبعُبيّ ي ْش داَؾجٕ

ييثبؽذ.
هشخصات کاستشي خْد سا چک کٌيذ.
ثؼذ اص ٔسٔد ثّ عيغتى ٔ ظبْش ؽذٌ صفحّ

اصهي پيَٕذ ْبيي دس

عًت ساعت صفحّ ظبْش يي ؽٕد .ثش سٔي اَتخبة ٔاحذ

سا کهيهک

کُيذ.

اًتخاب ّاحذ
چُبَچّ قجال ثشاي داَؾجٕ تٕعظ اداسِ آيٕصػ دسٔعي
جٓت اَتخبة ٔاحذ پيؾُٓبد ؽذِ ثبؽذ ،نيغت کهيّ آٌ
دسٔط ثًٓشاِ گشِٔ يب گشِٔ ْبي يشثٕعّ ثشَبيّ ْفتگي
ٔ تبسيخ ايتحبٌ ثّ ًَبيؼ دسخٕاْذ آيذ ..ايٍ نيغت ثّ
داَؾجٕکًک يي کُذ تب ُْگبو اَتخبة ٔاحذ دسط يٕسد
َظش خٕد ثًٓشاِ گسِٔ يشثٕعّ سا ثشاحتي اَتخبة کُذ
اگش چُبَچّ دسٔط پيؾُٓبدي يٕسد تبئيذ ٔ دنخٕاِ ؽًب

َجبؽذ يي تٕ اَيذ .دس قغًت اَتخبة ػًهکشد ٔاسد ثخؼ دسٔط اسائّ ؽذِ َيًغبل ؽٕيذٔ دسعٓبي يٕسد َظش خٕد سا
ثُب ثش َظش داَؾکذِ اَتخبة ًَٕدِ ٔ کذ دسعٓب سا يبداؽت کُيذ .

اگش ثخٕاْيذ اص عبػبت دسط ٔ عبػت ايتحبَي ٔ اعتبد يشثٕعّ يغهغ ؽٕيذ سٔي کذ دسط کيک کُيذ تب يُٕ صيش
ظبْش ؽٕد .

ثؼذ يجذدا" ٔاسد ثخؼ اًتخاب ّاحذ ؽذِ ٔ کذ دسعٓب سا ٔاسد قغًت يؾبْذِ دسٔط ,كذ دسط ٔ کذگشِٔ دسط خٕد
سا ثّ تشتيت ٔاسد كُيذ.الصو ثّ ركش اعت كّ ايٍ دسٔط دس نيغت دسٔط يٕسد َظش اضبفّ ييؾَٕذ ثبيذ ثذاَيذ ؽًب ُْٕص
ثجت َٓبئي َکشدِ ايذ ٔ تب صيبَي کّ ثجت َٓبئي َکُيذ ْيچ دسعي ثشاي ؽًب ثجت َخٕاْذ ؽذ.

1ـ دس قغًت اضبفّ كذ دسط ٔ كذ گشِٔ يٕسد َظش سا ٔاسد ًَٕدِ ٔ عپظ گضيُّ اضافَ تَ ليغت سا كهيك كُيذ .

 -2اگشدسيؾبْذِ دسٔط  ,ؽًب يتٕجّ اؽتجبِ دس اَتخبة ؽذِ ثبؽيذ ييتٕاَيذ آَشا اصالح کُيذ ثّ ايٍ تشتيت کّ دس
عتٌٕ أل جذٔل يؾبْذِ دسٔط ؽًب ييتٕاَيذ ثب کهيک کشدٌ يک عغش سا اَتخبة ٔ ٔيشايؼ کُيذ  .ايٍ ػًم ثشاي ْش
عغش جذاگبَّ صٕست ييگيشد .
 -3ثؼذ اص ايُکّ دسٔط يٕسد َظش خٕد سا اَتخبة ًَٕديذ ثبيذ دسٔط خٕد سا ثثت ًِايي کُيذ تب دس عيغتى ثجت
گشدد.انجتّ چُبَچّ خٕاعتيذ دسط يب دسٔعي سا پبک کُيذ يي تٕاَيذ يي تٕاَيذ اص دکًّ پاک کشدى دسّط اًتخاتي
اعتفبدِ ًَبييذ.
 -4اکٌُٕ دسٔط اَتخبثي ؽًب ثجت يٕقت ؽذِ اعت ٔ يک عاعت صيبٌ داسيذ تب دسٔط خٕد سا َٓبيي کُيذ  .ثب کهيک
کشدٌ ثش سٔي دکًّ ًِايي کشدى اًتخاب ّاحذ ٔاسد صفحّ پشداخت ؽٓشيّ يي ؽٕيذ ٔ يي تٕاَيذ ؽٓشيّ خٕد سا
پشداخت ًَبييذ(.انجتّ يي تٕاَيذ اص عشيق قغًت پشداخت شِشيَ (َ )onlineيض ؽٓشيّ خٕدسا پشداخت ًَبييذ.
تْجَ :دس صْستي کَ ّضعيت هالي شوا دس عيغتن تغتاًکاس تاشذ ُش دسعي سا کَ اًتخاب ًوْديذ آى
سا ثثت ًِايي ّ عپظ دکوَ ًِايي کشدى اًتخاب ّاحذ سا کليک کٌيذ تا اص هثلغ طلة شوا کغش
گشدد .صهاًيکَ تذُکاس شذيذ تَ هذت يک عاعت ّلت داسيذ تا هاًذٍ شِشيَ خْد سا پشداخت ًواييذ .

 -3ثؼذ اص ثجت َٓبيي ييتٕاَيذ ثّ ثخؼ تائيذيَ اًتخاب ّاحذ يشاجؼّ ٔ اَتخبة ٔاحذ خٕد سا يؾبْذِ ًَبئيذ اگش چُبچّ
دعتشعي ثّ چبثگش داسيذ يي تٕاَيذ اص تبئيذيّ خٕد چبپ ثگيشيذ.

پشداخت شِشيَ ()online

ًْبَغٕس کّ گفتّ ؽذ ؽًب تب يک عبػت ٔقت داسيذ تغٕيّ حغبة کُيذ دس غيش ايُصٕست کهيّ ٔاحذْبي اَتخبثي
حذف يي گشدد جٓت پشداخت ايُتشَتي دس قغًت پشداخت ؽٓشيّ سفتّ ٔ ؽکم صيش يؾبْذِ يي گشدد .دکًّ پشداخت
سا کهيک ًَبييذ.
ثؼذ اص آٌ صفحّ صيش ثشاي ؽًب ًَبيبٌ يي ؽٕد کّ يقذاس کبسيضدي کّ اص ثبَک ثّ حغبة ؽًب اضبفّ يي گشدد سا
اػالو يي کُذ

ثؼذ اص کيک ثش سٔي  okصفحّ صيش يؾبْذِ يي گشدد کّ دس صٕست تًبيم جٓت پشداخت ثبيذ ثش سٔي دکًّ ثهّ کهيک
ًَبييذ .الصو ثّ رکش اعت جٓت پشداخت ؽٓشيّ حتًب ثبيذ اص کبستٓبي ػضٕ ؽتبة کّ قبثهيت پشداخت ايُتشَتي آٌ فؼبل
ؽذِ اعت سا اعتفبدِ ًَبييذ .جٓت دسيبفت اعالػبت ثيؾتش دس ايٍ صييُّ ثش سٔي نيَک ساٌُواي پشداخت ايٌتشًتي
کاستِاي شتاب کهيک ًَبييذ (.تؼذادي اص ثبَکٓبي ػضٕ ؽتبة ػجبستُذ اص
صبدسات،ثبَک يغکٍ ٔ کهيّ ثبَکٓبي خصٕصي )

:ثبَک عبيبٌ،ثبَک يهي،ثبَک يهت،ثبَک

ثؼذ ا ص تبييذ ايٍ صفحّ ٔاسد صفحّ ثبَک ؽذِ ٔ اعالػبت کبست خٕد سا ثبيذ دس قغًتٓبي خٕاعتّ ؽذِ ٔاسد ًَبييذ کّ
ايٍ صفحّ ثّ ؽکم صيش ًَبيبٌ يي گشدد .

شواسٍ کاست  :ؽًبسِ  16سقًي حک ؽذِ سٔي کبست يي ثبؽذ .سهض ايٌتشًتي :يُظٕس سيض دٔو (سيضي کّ جٓت
خشيذ ايُتشَتي اص عشيق دعتگبِ ػبثش ثبَک ثبيذ فؼبل گشدد ).کذ عَ سلوي يا چِاس سلوي سّ يا پشت کاست )(cvv2
 :يُذسج ثش سٔي کبست

يي ثبؽذ

 .تاسيخ اًمضاي کاست  :يُذسج سٔي کبست يي ثبؽذ دس غيش ايُصٕست ثبيذ اص

دعتگبِ ػبثش ثبَک آٌ سا دسيبفت کشد  .حشّف تصْيش سا ًْبَغٕس کّ ثّ ؽًب َؾبٌ دادِ ؽذِ ٔاسد ًَبييذ  .ثؼذ اص تکًيم
دکًّ تبييذ سا کهيک ًَبييذ  .کّ صفحّ صيش ظبْش يي گشدد.

دس صٕستي کّ َتيجّ تذّى خطا ثبؽذ حتًب ثبثذ دکوَ تکويل فشآيٌذ خشيذ سا کهيک ًَبييذ  .دس غيش ايُصٕست پشداخت
ؽًب َبتًبو يي ثبؽذ .ثؼذ اص آٌ صفحّ صيش ًَبيبٌ ؽذِ کّ يشحهّ آخش کبس ؽًبعت ٔ ؽًب ثبيذ ايٍ صفحّ سا

پشيٌت

گشفتّ ٔ َضر خٕد َگّ داؽتّ ٔ يک کپي اص آٌ سا َيض ثّ ّاحذ هالي تحٕيم دْيذ،تب دس پشَٔذِ يبني ؽًب ثجت گشدد .

هشاحل حزف ّ اضافَ
پظ اص اخز ثشگ حزف ٔ اضبفّ دسٔط يٕسد َظش ثّ صٕست دعتي دس قغًت يشثٕعّ دسج ؽذِ ٔ ثّ تبئيذ اعتبد ساًُْب ٔ يذيش گشِٔ
سعبَذِ ييؾٕد  .عپظ تٕعظ خٕد داَؾجٕ دس كبيپيٕتش ثبيذ ثجت ؽٕد  .دس خبتًّ ثشگّ حزف ٔ اضبفّ اَجبو ؽذِ ثبيذ تحٕيم اداسِ
آيٕصػ داَؾكذِ گشدد .

حزف ّ اضافَ
1ـ دس قغًت اضبفّ كذ دسط ٔ كذ گشِٔ يٕسد َظش سا ٔاسد ًَٕدِ ٔ عپظ گضيُّ اضبفّ سا كهيك كُيذ (.يبَُذ ثخؼ اَتخبة ٔاحذ ػًم
يي کُذ)
 2ـ ثؼذ اص يغًئٍ ؽذٌ اص صحت كذ دسط ٔ كذ گشِٔ گضيُّ اَتخبة دس نيغت سا كهيك ًَبييذ  .ثذيٍ تشتيت دسط يٕسد َظش دس
قغًت پبييٍ ( َتيجّ ) ًَبيبٌ يي ؽٕد .
 -3جٓت تغييش گشِٔ ثبيذگشِٔ جذيذ سا ثجت ًَٕدِ ٔ كليذ اعوال تغييشات فْق كهيك ًَبئيذ  .کهيّ تغييشات ثب ْى اَجبو يي
پزيشد.
تزكش :

چُبَچّ دسط ٔاسد ؽذِ اص َظش كذ دسط ٔ گشِٔ ،تذاخم عبػت دس دسط ٔ ايتحبٌ ،تكشاسي ثٕدٌ  ،ػذو سػبيت پيؼ
َيبص ٔ ْى َيبص ٔ يب دسعي قجال گزساَذِ ؽذِ

ْ ,يچگَّٕ يؾكهي َذاؽتّ ثبؽذ دس قغًت َتيجّ ٔ،ضؼيت آٌ ثّ

صٕست ثجت ؽذِ ًَبيؼ دادِ يي ؽٕد  .دس غيش ايُصٕست دسط دس اَتخبة ٔاحذ داَؾجٕ ثجت َٓبيي َخٕاْذ ؽذ .

انف ) اگش ٔاحذ ْبي پيؾُٓبدي پبعخ گٕي َيبص اَتخبة ٔاحذ ؽًب دس تشو يش ثٕعّ ًَي ثبؽذ ثبيذ ُْگبو اَتخبة ٔاحذ
حضٕسي ثّ اداسِ آيٕصػ

داَؾكذِ يشاجؼّ كُيذ  ٔ .كهيّ يشاحم اَتخبة ٔاحذ ( ايضبي اعتبد ساًُْب ٔ يشاجؼّ ثّ

آيٕصػ ٔ گشفتٍ تبييذيّ ) سا عي كُيذ دس غيش ايٍ صٕست َيبصي ثّ يشاجؼّ ثّ اداسِ آيٕصػ ٔ يب ايضبي اعتبد ساًُْب
ًَي ثبؽذ .تبييذيّ اَتخبة ٔاحذ سا خٕد يي تٕاَيذ اص عيغتى پشيُت ثگيشيذ ٔ َضد خٕد َگّ داسيذ .
ة )چُبَچّ داَؾجٕيي ثّ ْش دنيم َتٕاَذ  ,اَتخبة ٔاحذ سا اص عشيق ايُتشَت تب تبسيخ يبد ؽذِ اَجبو دْذيي ثبيغت
عجق تقٕيى داَؾگبْي ثّ آيٕصػ داَؾکذِ يشاجؼّ ًَبيُذ

.ثذيٓي اعت پظ اص تبسيخ

ٔاحذي ثشاي داَؾجٕصٕست َخٕاْذ گشفت ٔ يغئٕنيت آٌ ثّ ػٓذِ داَؾجٕ يي ثبؽذ .

يبد ؽذِ ْيچ گَّٕ اَتخبة

