جهت رفع مشکالت فنی در زمینه دسترسی به سامانه استعالم الکترونیکی حتما موارد زیر رعایت گردد .

 - 1سیستٓ عأُ ٔٛسد استفاد ٜجٟت دستشسی ت ٝسأا٘ ٝاستعالْ اِىتش٘ٚیىی حتٕا ٔی تایست ٚیٙذٚص xp
ٕٞشا ٜتا سشٚیس په  2یا  3تاضذ .
ٔ - 2شٚسٌش ٔٛسد استفادٔ ٜی تایست  Internet explorerتا ٘سخ 7 ٝیا  8تاضذ (تٟتش است اص ٘سخ8 ٝ
استفاد ٜضٛد)  .تشای آٌاٞی اص ٘سخٛٔ ٝسد استفادٔ ٜی تٛاٖ ٘شْ افضاس

 internet explorerسا تاص

ٕ٘ٛدٚ ٚ ٜاسد ٔسیش صیش ضذ .
ٔٛٙی Help

ٌضیAbout Internet Explorer ٝٙ

 - 3تٞ ٝیچ عٛٙاٖ اص ایٙتش٘ت وٓ سشعت استفادٍ٘ ٜشدد  .دس تسیاسی اص ٔٛاسد ت ٝدِیُ استفاد ٜدفاتش اص
ایٙتش٘ت ٞای وٓ سشعت (  ٚ dial upیا  wimax ٚ adslتا سشعت  )128kسأا٘ ٝاستعالْ اِىتش٘ٚیىی
ت ٝصٛست ٘الص تاص ضذ ٚ ٜیا تش سٚی یه صفح ٝخاوستشی تذٞ ٖٚیچ تغییشی ٔی ٔا٘ذ  .تٙاتشایٗ ٔی
تایست اص ایٙتش٘ت ٞایی تا سشعت  ٚ 256kتاالتش استفادٕٛ٘ ٜد (تٟتش است اص سشعت 512kاستفاد ٜضٛد)
.
جهت رفع برخی مشکالت در هنگام استفاده از سامانه استعالم الکترونیکی رعایت موارد زیر می تواند
کمک زیادی به رفع مشکل نماید .

اِف )
 دس تشخی ٔٛاسد  ٚدس ٍٙٞاْ تاص ضذٖ سأا٘ ٝاستعالْ اِىتش٘ٚیىی خطای  error on pageدس پاییٗصفحٕ٘ ٝایص داد ٜضذ ٚ ٜدس ٘تیج ٝتاص ضذٖ سأا٘ ٝاستعالْ اِىتش٘ٚیىی أىاٖ پزیش ٘یست .
 ٔطاٞذ ٜتغییشات جذیذ ٛٔ ٚاسد اضاف ٝضذ٘ ٜظیش ٘اْ ضٟش ٞا  ... ٚداسای اضىاَ ٔی تاضذ .جٟت سفع ایٗ ٔطىالت ت ٝیىی اص د ٚسٚش روش ضذ ٜریُ ٚاسد پیىش تٙذی ٘شْ افضاس

 silverlightضذٚ ٜ

دس سشتشي  application storageتا استفاد ٜاص ٌضی delete all ٝٙتٕاْ ٔٛاسد ٔٛجٛد دس ِیست سا پان
 ٚسپس ٔجذداً جٟت ٚسٚد ت ٝسأا٘ ٝالذاْ ٕ٘ائیذ .

روشهای دسترسی به پیکربندی  silverlightو سربرگ application storage

 .1تش سٚی سأا٘ ٝاستعالْ اِىتش٘ٚیىی (حتی اٌش ت ٝصٛست ٘الص  ٓٞتاص ضذ ٜتاضذ) وّیه ساست وشدٚ ٜ
ٌضی silverlight ٝٙسا ا٘تخاب ٔی وٙیٓ .

ٚ .2اسد ٔسیش صیش ٔی ضٛیٓ :
microsoft silverlight

microsoft silverlight

تا استفاد ٜاص ٞش یه اص د ٚسٚش فٛق پٙجشٜ

all program

Start menu

 Microsoft sliverlight configurationتاص ضذٚ ٜ

ٔی تٛاٖ ٚاسد سشتشي  application storageضذ .

ب ) تاصٌشداد٘ذٖ تٙظیٕات  internet explorerت ٝحاِت اِٚی : ٝتشای ایٗ واس ٘شْ افضاس

internet

 explorerسا تاص ٕ٘ٛدٚ ٚ ٜاسد ٔسیش صیش ٔی ضٛیٓ :
ٔٛٙی tools

ٌضیinternet option ٝٙ

دس لسٕت پاییٗ صفحٞ ٝش د ٚدوٕٝ

سشتشي advanced

 reset ٚ restore advanced settingسا وّیه وشد ٜتا

تٙظیٕات ت ٝحاِت اِٚی ٝتاص ٌشدد .
ج ) پان وشدٖ فایُ ٞای ٔٛلت  : .... ٚتشای ایٙىاس ٔا٘ٙذ فٛق ٔجذدا ٚاسد  internet optionضذ ٚ ٜدس
سشتشي  Generalدس لسٕت  Browsing Historyتش سٚی دوٕٝ

 deleteوّیه ٔی وٙیٓ  .دس

صفح ٝای و ٝتاص ٔی ضٛد تٕاْ ٔٛاسد سا ا٘تخاب وشد ٚ ٜجٟت پان ضذٖ آٟ٘ا تش سٚی دوٕ delete ٝوّیه
ٔی وٙیٓ .
د) چٙا٘چ ٝدس ٍٙٞاْ ایجاد یه استعالِْ ،یست ٚاحذ ٞای ثثتی ِ ،یست ٘اْ ضٟش ٞا  .... ٚخاِی تٛد ت ٝایٗ
ٔعٙی است و ٝدس ٍٙٞاْ ٚسٚد ت ٝسأا٘ ٝتٕأی ٔٛاسد تاسٌزاسی ٘طذ ٜاست  .تشای سفع ایٗ ٔطىُ
ٔی تایست اص سأا٘ ٝخاسج ضذٔ ٚ ٜجذدا ٚاسد سأا٘ ٝضٛیذ  .ضٕٙا تٙٔ ٝظٛس جٌّٛیشی اص اتالف ٚلت ٘یض

تٟتش است لثُ اص ٚاسد ٕ٘ٛدٖ سایش فیّذٞا اتتذا اص تاص ضذٖ تٕأی ِیست ٞای ٔٛجٛد دسفشْ استعالْ
اطٕیٙاٖ حاصُ ٕ٘ائیذ .
٘ ) ٜصة ٔجذد ٘شْ افضاس  : silverlightتٛج ٝداضت ٝتاضیذ تشای ٘صة ٔجذد  silverlightاتتذا ٔی تایست
٘شْ افضاس فعّی سا حزف ٕ٘ائیذ  .تشای حزف وأُ ٘شْ افضاس

ٔ silverlightی تایست اص طشیك control

 panelآیى add/remove programs ٖٛسا ا٘تخاب ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ِیست ٘شْ افضاسٞای ٘صة ضذٌ ٜضیٝٙ
 Microsoft silverlightسا تیاتیذ  .سپس تاا٘تخاب آٖ  ٚوّیه تش سٚی دوٕٝ

٘ removeشْ افضاس

 Silverlightت ٝطٛس وأُ اص سٚی سیستٓ حزف ٔی ٌشدد  .پس اص حزف وأُ ایٗ ٘شْ افضاس اص طشیك روش
ضذٔ ٜی تٛا٘یذ ٘سثت ت٘ ٝصة ٔجذد آٖ الذاْ ٕ٘ائیذ .
جهت تسهیل در امر پاسخ استعالم موارد ذیل رعایت گردد:

 .1دس ساتط ٝتا سٙذ ٞای ٔطاعی و ٝداسای چٙذ ٔاِه ٔی تاضٙذ  ،ت ٝاصای ٞش ٔاِه یه استعالْ تا ٘اْ
ٔاِه  ٚتذ ٖٚروش عثاست "  ٚضشیه" تا ضٕاس ٜا٘ذیىاتٛس ٔجضا اسساَ ٌشدد .
 .2پس اص اسساَ اِىتش٘ٚیىی حتٕا اص سیستٓ پشیٙت تائیذ اخز ٌشدد.
 .3استعالْ " أالن جاسی "  " ٚت ٝاستثٙای ثٕٗ اعیا٘ی "  " ٚا٘تماَ اجشائی " فعال ت ٝصٛست دستی
ا٘جاْ ٔی ٌیشد.
 .4دس صٛست دسیافت فیضیه پاسخ استعالْ دفتشخا٘ٔ ٝجاص ت ٝا٘جاْ ٔعأّ ٝتٛد٘ ٚ ٜیاص ٘یست تا دسیافت
پاسخ اِىتش٘ٚیىی ٔٙتظش تٕا٘ذ .
 .5جٟت استعالْ پالن ٞای تجٕیعی اص

" ( " ,عالٔت وأا) تشای جذا ساصی ضٕاس ٜد ٚپالن فشعی

استفادٌ ٜشدد.
 .6دس اسٙاد ٚسث ٝایی دس لسٕت ٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی عثاست " ٚساث ٔشح " .... ْٛروش ٍ٘شدد  ٚدس صٛستیىٝ
وذ ّٔی ٔشحٛٔ ْٛجٛد ٘ثٛد اص ثثت احٛاَ استعالْ ٌشدد.
 .7دس فیّذٞای جضء  ٚوُ س ٟٓاص ٘ٛضتٗ عثاست " س " ٚ " ٟٓداً٘ " خٛدداسی ٌشدد  ٚفمط عذد روش
ضٛد دس غیش ایٙصٛست استعالْ ثثت ٕ٘ی ٌشدد.

