جهت رفع هرگونه هشکل در ساهانه استعالم الکترونیکی بروزرسانی های زیر را به
ترتیب در سیستن خود انجام دهید:

هرحله :1
هزٍرگز  Internet Explorerرا باس ًوَدُ ٍ ٍارد هسیز سیز شَیذ:
هٌَی Tools

گشیٌِ Internet option

سزبزي Advanced

در لسوت پاییي صفحِ ّز دٍ دووِ  Reset ٍ Restore advanced settingرا ولیه وزدُ تا تٌظیوات بِ حالت اٍلیِ باس گزدد.

هرحله :2
هجذداً ٍارد  Internet Optionشذُ ٍ در سزبزي  Generalدر لسوت  Browsing Historyبز رٍی دووِ
 Deleteولیه وٌیذ .در صفحِ ای وِ باس هی شَد توام هَارد را اًتخاب وزدُ ٍ جْت پان شذى آًْا بز رٍی دووِ
 Deleteولیه وٌیذ.

هرحله :3
اس طزیك یىی اس رٍش ّای سیز ٍارد تٌظیوات  ٍ Silverlightسزبزي  Application Storageشَیذ:
در صفحِ استعالم الىتزًٍیىی ولیه راست وزدُ ٍ گشیٌِ  Silverlightرا اًتخاب وٌیذ.
ٍارد هسیز سیز شَیذ:
Start menu All program Microsoft Silverlight Microsoft Silverlight
با استفادُ اس ّز یه اس دٍ رٍش فَق پٌجزُ  Microsoft Silverlight Configurationباس هی شَد ٍ هی تَاى ٍارد
سزبزي  Application Storageشذ.
در سزبزي  Application Storageبزٍ رٍی دووِ  Delete Allولیه ًواییذ ٍ سپس هجذدا جْت ٍرٍد بِ ساهاًِ
الذام ًواییذ.

هرحله:4
سیستن خَد را یه بار ریست وٌیذ.

هرحله :5
پس اس ایٌىِ سیستن را ریست وزدیذ ٍ ٍیٌذٍس هجذدا بارگذاری شذ ،اس هٌَی
ولیه ًواییذ

 Startبز رٍی Internet Explorer

ٍ پس اس باس شذى پٌجزُ ،آدرس ساهاًِ استعالم را ٍارد ًواییذ ٍ  Enterرا بشًیذ تا ساهاًِ استعالم باس شَد.

تَجِ ًواییذ وِ بزای ٍرٍد بِ ساهاًِ فمط اس طزیك هزحلِ  5الذام ًواییذ.

تذوز :1چٌاًچِ در ٌّگام ایجاد یه استعالم ،لیست ٍاحذ ّای ثبتی ،لیست ًام شْز ّا ٍ ....خالی بَد بِ ایي هعٌی
است وِ در ٌّگام ٍرٍد بِ ساهاًِ تواهی هَارد بارگذاری ًشذُ است .بزای رفع ایي هشىل هی بایست هزاحل  1تا 5
را اًجام دّیذ تا سیستن شوا بزٍرساًی شَد .ضوٌا بِ هٌظَر جلَگیزی اس اتالف ٍلت ًیش بْتز است لبل اس ٍارد
ًوَدى سایز فیلذّا ابتذا اس باس شذى تواهی لیست ّای هَجَد درفزم استعالم اطویٌاى حاصل ًوائیذ.

(((توجه نوایید که در صورت بروز هرگونه هشکل باید هراحل  5گانه ذکر شده را به ترتیب انجام دهید) ))

**********

