بيام خدا

راٍيهایی فػال کردن هب شایت رشیلری در شاناىٌ IRTLD.COM
با غرض شالم ه خصتٌ ىباطید خدنت ٍهٌ کاربران ه ٍهکاران غزیز
در ایو انُزش قصد داریم کٌ ىحًُ فػال کردن ادرس اىحصاری خُدتان در شرهیس  IRTLD.comرا طرح دٍیم  .در هاقع طها با ایو شرهیس
نیتُاىید کاربران ریر نجهُغٌ ( شاب رشیلر ٍا ) خُدتان را ندیریت کيید
انکاىاتی کٌ با فػال کردن ایو شرهیس برای طها نَیا نیظُد
قابل ذکر اشت ایو شرهیس فقط نخصُص ىهایيدگان نیباطد ه زیر ىهایيدگان ىهیتُاىيد از ایو شرهیس اشتفادً کييد
 .1داطتو یک ادرس اىحصاری با تُجٌ بٌ ىام دانيٌ یا شاب دانيٌ طها
 .2انکان ا یجاد حصاب کاربری بدهن تائید نا جَت غضُیت در زیر گرهً طها
 .3انکان اشتفادً پاىل ندیریت دانيٌ فقط نخصُص اغضا زیر نجهُغٌ طها

نراحل فػال شازی :
 .1ایجاد یک دانيٌ یا شاب دانيٌ با تُجٌ بٌ  IPذکر طدً در ٍاشت یا شرهر خُد .قابل ذکر اشت جَت شاخت شاب ده نیو یک a
 entryباید تػریف کيید  .در صُرت نظکل نیبایصت با بخض پظتیباىی طرکت ٍاشتیيگ خُد تهاس بگیرید
 .2بٌ حصاب کاربری خُددر شاناىٌ  IRTLD.COMهارد طُید
 .3بٌ بخض نظاٍدً اظالغات کاربری هارد طُید
 .4در قصهت ٍای ىام دانيٌ ادرس ند ىظرتان ه در قصهت غيُان شایت ٍم غيُان ند ىظرتان را هارد ه در اىتَا دکهٌ تائید را کلیک
کيید  .اگر ایو کار صُرت ىگیرد ادرس تػریف طدً طها بصُرت شایت  IRTLD.comغهل نیکيد ه طها ىهیتُاىید زیر ىهایيدً
داطتٌ باطید ه تهانی کاربران جدید بصُرت ىهایيدً تػریف نیظُىد

Ip: 188.165.5.157
اگر تهام نراحل را کانل اىجام دادً باطید نیتُاىید از ادرس خُد برای نػرفی پاىل زیر ىهایيدگان بٌ نظتری ٍایتان اشتفادً کيید ه ىیازی ىیصت
کٌ زیر ىهایيدگان طها بٌ پاىل نا هارد طُىد
قابل ذکر اشت کٌ طها نیتُاىید بیيَایت زیر ىهایيدً تػریف کيید ه بٌ حصاب تهانی اىَا از اغتبار خُدتان  .اغتبار اىتقال دٍید

با تظکر
بخض فرهش ه پظتیباىی
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