آضٌبیی بب ضٍش استفبزُ اظ سبهبًِ هؼبهالت بطذط گطٍُ ًطم افعاضی غحطا
زض هطحلِ اٍل کبضبط هی ببیست ًبم کبضبطی ٍ ضهع ػبَض زضیبفت ضسُ اظ کبضگعاضی هطبَطِ ضا ٍاضز ًوَزُ تب بتَاًس غفحِ اغلی
سبهبًِ ضا هطبّسُ کٌس.
بب ٍضٍز بِ سبهبًِ اٍلیي پٌل قببل هطبّسُ غفحِ اغلی است کِ بِ ضطح ظیط هی ببضس:

-1غفحِ اغلی
زض غفحِ اغلی هطرػبت کبضبطی ٍ ٍؾؼیت حسبة کبضبط هطبّسُ هیطَز.زض قسوت پبییي غفحِ آیکًَی بِ ضکل
زیسُ هیطَز کِ بِ کبضبط اهکبى هطبّسُ اطالػبت پبیِ سْن هَضز ًظط ضا هیسّس.کبضبط هیتَاًس بب کلیک ضٍی ایي ػالهت ًوبز سْن
هَضز ًظط ذَز ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ ٍ بب شذیطُ کطزى ًوبز ،اطالػبت پبیِ ای سْن ضا زض ببظاض سطهبیِ هطبّسُ کٌس.
زض قسوت ببالی غفحِ آیکًَی بِ ضکل

زیسُ هیطَز کِ اضتببط سبهبًِ ضا بب ّستِ هؼبهالت ًطبى هیسّس.اگط اضتببط

بطقطاض ببضس آیکَى ضٍضي هی ببضس اهب اگط اضتببط بِ ّط زلیلی بب ّستِ هؼبهالت قطغ ببضس ٍ بِ ضٍظ ضسبًی اًجبم ًطَز ایي آیکَى
بِ ضکل

زیسُ هیطَز.

زض قسوت ببالی غفحِ ٍؾؼیت حسبة کبضبط هطبّسُ هیطَز کِ ضبهل هَاضز ظیط هی ببضس :هبًسُ حسببساضی هقساض هَجَزی
کبضبطًعز کبضگعاض ضا ًطبى هیسّس کِ هیتَاًس بب آى هؼبهلِ کٌس
اػتببض زضیبفتی هقساض هبلغی است کِ کبضبطػالٍُ بط هَجَزی حسبة ذَز بط اسبس اػتببض ٍ ٍجِْ ذَز اظ کبضگعاضی زضیبفت
هیکٌس.
هسسٍزی ببًک هقساض هبلغی است کِ کبضبط بِ غیط اظ هبًسُ حسببساضی یب اػتببض ذَز زضکبضگعاضی بطای ذطیس ٍفطٍش استفبزُ
هیکٌس.
قسضت ذطیس بِ هجوَع هقبزیط هبًسُ حسببساضی ٍ اػتببضزضیبفتی کبضبط اضبضُ هیکٌس.زض ٍاقغ هقساض کل تَاى هبلی کبضبط ضا بطای
هؼبهلِ ًطبى هیسّس.
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 -2ثبت سفبضش
زض ایي قسوت کبضبط سفبضضبت ذَز ضا بطای ذطیسٍفطٍش ثبت هیکٌس.
زض ببالی ایي پٌل قسوت تٌظیوبت زیسُ هیطَز کِ کبضبط هی تَاًس حجن سْبم هَضز ًظط ،اػتببض سفبضش ضا هطرع کٌس .الظم بِ
شکط است کبضبط هی تَاًس آذطیي حجن ٍ اػتببض ٍاضز ضسُ ضا بِ ػٌَاى پیص فطؼ بطای ثبت سفبضضبت شذیطُ کٌس.
کبضبط پس اظ اًجبم تٌظیوبت هَضز ًظط هی تَاًس اًتربة سطیغ ًوبز ضا اًجبم زّس.کبضبط ابتسا هی ببیست گطٍُ هؼبهالتی هَضز ًظط
ذَز ضا زض قسوت اًتربة گطٍُ اًتربة کٌس.بب اًتربة گطٍُ هَضز ًظط ،کبضبط هی ببیست بطای اًتربة ًوبز هَضز ًظط ضٍی
آیکَى

کلیک کطزُ ٍ ًبم ًوبز هَضز ًظط ذَز ضا شذیطُ کٌسّ.ن چٌیي کبضبط هی تَاًس بطای ایجبز گطٍُ هؼبهالتی جسیس

ضٍی آیکَى
آیکَى

کلیک کطزُ ٍ ًبم گطٍُ ّبی هَضز ًظط ذَز ضا شذیطُ کٌس.کبضبط هی تَاًس بطای ٍیطایص ًبم گطٍُ ضٍی
ًبم گطٍُ ضا تغییط زّس ٍ ّن چٌیي بب کلیک ضٍی آیکَى

هی تَاًس گطٍُ هَضز ًظط ضا حصف کٌس.

کبضبط هی تَاًس بب اًتربة گطٍُ ٍ سپس ًوبز هَضز ًظط اطالػبت سْبم هَضز ًظط ضابِ ضکل ظیطهطبّسُ کٌس.

کبضبط هی تَاًس بب کلیک ضٍی آیکَى

ًوبز هَضز ًظط ضا حسف کٌس ٍ زضاًتْبی ایي قسوت بب کلیک ضٍی سفبضضبت

ذَز ثبت کٌس .بب کلیک ضٍی ایي قسوت پٌجطُ ای بِ ًبم اضسبل سفبضش ببظ هیطَز کِ کبضبط هی تَاًس ًَع سفبضضبت ذَز ضا
هطرع کٌس.
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کبضبط هی تَتٌس هجسزا حجن سفبضش ٍ قیوت هَضز ًظط ٍ هٌبغ هبلی ضا کِ ضبهل هبًسُ ضیبلی ٍ اػتببض ٍ ببًک سبهبى ٍ هلت هی
ببضس ضا اًتربة کٌس.
کبضبط هیتَاًس کوتطیي حجوی ضا کِ بطای هؼبهالت هَضز ًظط زاضز زض قسوت حس اقل حجن هؼلَم کٌس تب سبهبًِ هقساضی کوتط اظ
هیعاى تؼییي ضسُ تَسط کبضبط ضا هؼبهلِ ًکٌس.
ّن چٌیي زض ایي قسوت ٍیژگی ّبی ذبظ زیسُ هیطَز کِ بب فؼبل کطزى آى هی تَاًس تؼساز سفبضضبت ذَزضا زض قسوت تکطاض
هؼلَم کٌس ٍ ّن چٌیي زض حجن ًوبیطی سفبضضبت  HIDDENضا هطرع هی کٌس.

تبػطُ:
ایي ًکتِ قببل شکط است کِ حجن ًوبیطی یب ّ HIDDEN ORDERب بطای جلَگیطی اظ ایجبز ببظاض گَسفٌسی ٍ افعایص غف
ذطیس ٍ فطٍش بطای ًوبز ّبی ذبغی زض ببظاض هی ببضسّ.ن چٌیي هقساض حجن ًوبیطی ببیس اظ هقساض اغلی کِ کبضبط هبیل بِ هؼبهلِ
آى هی ببضس کوتط ببضس.

زض اًتْبی غفحِ سفبضضبت جبضی کبضبط کِ زض حبل اًجبم هی ببضس قببل هطبّسُ هی ببضس.
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 -3زفتطچِ سفبضضبت
ایي قسوت ضبهل سفبضضبت ببظ ،اجطا ضسُ ،حصف ضسُ ،زض جطیبى هی ببضس.
کبضبط هی تَاًس بب کلیک ضٍی سفبضضبت اجطا ضسُ سفبضضبتی کِ اًجبم ضسُ اًس ضا هطبّسُ کٌس .
زض غَضتی کِ کبضبط اظ سفبضش اػتببض ضٍظ استفبزُ کٌس ٍ تؼسازی اظ سْبم هَضز ًظطش هؼبهلِ ًطَز ٍ تب پبیبى ببظاض هٌتظط هؼبهلِ
سْبم ذَز بوبًس هی تَاًس ایي زستِ اظ سْبم ذَز ضا زض برص سفبضضبت زض جطیبى هطبّسُ کٌس.ایي قسوت زض ٍاقغ تؼسازی اظ
سْبم هؼبهلِ ضسُ ٍ سْبهی کِ زض اػتببض ضٍظ بطای هؼبهلِ قطاض زاضًس ضا ًطبى هی زٌّس.
زض غَضتی کِ کبضبط اظ سفبضش هؼتبط تب لغَ بطای هؼبهالت ذَز استفبزُ کٌس ٍ زض ٍاقغ هٌتظط هؼبهلِ ضسى سْبم ذَز است هی
تَاًس ایي زستِ اظ سْبم ذَز ضا زض قسوت سفبضضبت ببظ هطبّسُ کٌس.
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 -4پَضتفَی آًالیي
بب کلیک ضٍی قسوت پَضتفَی سْبم تؼساز سْبم ٍ ًطخ سْبم هؼبهلِ ضسُ زض تبضید ّبی هرتلف قببل هطبّسُ است.
زض قسوت پَضتفَی سْبم ًوَزاض حجن ًوَزاض قیوت ذطیس ٍ ًوَزاض قیوت جبضی قببل هطبّسُ است.

زض قسوت سوت ضاست پَضتفَی بطای تٌظیوبت یک آیکَى بِ ضکل

زیسُ هیطَز کِ کبضبط هی تَاًس بِ ًسبت تقبؾبی

ذَز ًوبیص ًوَاض ّب یب ّطساض ّب ضا فؼبل یب غیط فؼبل کٌس.
زض سوت ضاست ّط سْن هَضز هؼبهلِ آیکًَی بِ ضکل

بطای ایجبز ّطساضّب زیسُ هیطَز کِ کبضبط هی تَاًس زضغس ًَسبى

کل هیعاى سَز ٍ ظیبى قیوت ّط سْن ضا بٌب بِ تقبؾبی ذَز تغییط زّس.
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حجن سْبم هؼبهلِ ضسُ بِ غَضت ًوَزاض زایطُ ای قببل هطبّسُ است.
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ًوَزاض قیوت ذطیس ًیع قیوت سْبم هؼبهلِ ضسُ ضا بِ قیوت ذطیساضی ضسُ بِ غَضت ًوَزاض زایطُ ای ًطبى هیسّس.
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کبضبط هی تَاًس زاضایی ّبی ذَز ضا بط اسبس قیوت لحظْبی ببظاض زض ًوَزاض قیوت جبضی هطبّسُ کٌس.
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-5زیسُ ببى ببظاض
ایي قسوت ضاهل دیذُ باى هي ،هظٌِ باصاسٍ بیطتشیي تغییش قیوت است.
دس بخص دیذُ باى هي کاسبش هی تَاًذ با اًتخاب گشٍُ ٍ ًواد هَسد ًظش ًَساًات قیوت سْام هَسد ًظش خَد سا هطاّذ کٌذ.
الصم بِ رکش است کاسبش دس قسوت تٌظیوات باالی هٌَ هی تَاًذ ًوایص اطالعات بْتشیي هظٌِ ٍ اطالعات بیطتشیي تغییش سا فعال یا
غیش فعال کٌذ.
دس قسوت دیذُ باى باصاس ّواًٌذ قسوت ثبت سفاسش کاسبش هی تَاًذ ًواد ٍ گشٍُ ّای هَسد ًظش خَدسا ایجاد ٍیشایص ٍ یا حزف
کٌذ.
دس سوت چپ دیذُ باى باصاس آیکًَی بِ ضکل

دیذُ هیطَد کِ کاسبش قادس هی باضذ ًام بشخی اص ضشکت ّایی کِ توایلی

بِ دسیافت اطالعات بَسسی ضاى سا ًذاسد سا رخیشُ کٌذ.
هظٌِ باصاس قادس بِ ًوایص بْتشیي تقاضا ٍ بْتشیي عشضِ دس باصاس هی باضذّ .ن چٌیي دس ایي قسوت کاسبش دس قسوت

قادس

بِ تٌظین تعذاد خشٍجی ّای هَسد ًظش است.
دس اًتْای ایي بخص بیطتشیي تغییشات قیوت باصاس قابل سٍیت هی باضذ .کاسبش ّن چٌیي دس ایي قسوت قادس بِ تٌظین تعذاد خشٍجی
ّای هَسد ًظش است.

 -6پیبم ّب
کاسبش دس ایي قسوت قادس است پیام ّای هذیش سیستن آًالیي ٍ پیام ّای اسسالی اص ساصهاى بَسس ٍ ّن چٌیي خطاّایی کِ کاسبش
دس هعاهالت بِ ّش دلیل اًجام دادُ ٍ ثبت هعاهالت با هطکل هَاجِ ضذُ است بِ صَست پیام ّای خطا هطاّذُ کٌذ.

 -7حسببساضی
کاسبش دس ایي قسوت قادس است صَست حساب خشیذ ٍ فشٍش ّای خَدس ا دس حساب آًالیي خَد هطاّذُ کٌذ.ضوٌا کاسبش با
تعییي باصُ صهاًی هَسد ًظش هی تَاًذ حساب ّای خَد سا دس یک دٍسُ صهاًی هطاّذُ کٌذ.
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دس قسوت حسابذاسی کاسبش قادس است هبالغ هَسد ًظش سا بِ صَست آًالیي بِ حساب خَد ٍا سیض ٍ بشداضت کٌذ .قابل رکش است
ایي بخص بِ صٍدی قابل استفادُ هی باضذ.

-8تٌظیوبت
کاسبش قادس است دس ایي قسوت سهض عبَس خَد سا بشای اهٌیت بیطتش هعاهالت تغییش دّذ.

هَاضزی کِ ببیس تَسط کبضبطاى قبل اظ ٍضٍز بِ سبهبًِ هؼبهالت بط ذط ضػبیت ضَز
 -1تطجیحب بْتط است کبضبط بطای استفبزُ اظ ایي سبهبًِ اظ جستجَگط  FIREFOXاستفبزُ کٌس.
ً -2بم کبضبطی ٍ ضهع ػبَض بطای ّط کبضبط ضرػی ٍ هسئَلیت حفظ آى ّب بِ ػْسُ ذَز کبضبط هی ببضس.
 -3تطجیحب بْتط است کبضبط بطای حفظ هسبئل اهٌیتی پس اظ ٍضٍز بِ سبهبًِ ،ضهع ػبَض ذَز ضا تؼَیؽ ًوبیس.
 -4کبضبطببیس پس اظ اًجبم هؼبهالت بطای حفظ هسبئل اهٌیتی ضٍی قسوت غفحِ اغلی ًطبًگط هَس ضا چٌس ثبًیِ ًگِ زاضتِ تب
کلوِ ذطٍج هطبّسُ ضَز سپس ضٍی ذطٍج کلیک کطزُ تب بِ طَض کلی اظ سبهبًِ ذبضج ضَز.

بب تطکط
ضطکت ضّپَیبى پطزاظش گستط غحطا
سحط ًفط
(کبضضٌبس پطتیببًی)
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