ساهاًِ ثثت هؼاهالت اهالک ٍ هستغالت کطَر
راهنمای نصب پیشنیازهای ورود با امضای دیجیتال (توکن)
جْت ٍرٍد تا تَکي ًیازهٌذ ًصة دٍ ًرمافسار زیر در سیستنػاهل ٍیٌذٍز ّستیذ:
 -1سیلَرالیت ً ٍ 5سخِی تاالتر آى
ً -2رمافسار پیصًیاز اهضای دیجیتال ضرکت خذهات اًفَرهاتیک راّثر
اتتذا کلیِ هرٍرگرّای ایٌترًتی خَد را تستِ ٍ سپس ًرمافسارّای زیر را تِ ترتیة از آدرسّای ایٌترًتی دریافت ٍ سپس ًصة کٌیذ:
1- http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156&v=5.0.61118.0
2- http://www.raahbar.com/sl/ClientBin/ris-slp.exe

تؼذ از ًصة هَفق ّر دٍ ترًاهِ ضوا هیتَاًیذ تا استفادُ از دستگاُ تَکي خَد ٍارد سایت ضَیذ.
درصَرتیکِ پس از ًصة ترًاهِّا در ٍرد تِ ساهاًِ تا اهضای دیجیتال دچار خطا ضذُایذ اتتذا تخص خطاّای رایج را هرٍر کردُ ٍ در صَرت
ػذم رفغ اضکال ،تا هرکس تواس ساهاًِ تِ ضوارُ  121-2662تواس حاصل ًواییذ.

صفحِ 1

ساهاًِ ثثت هؼاهالت اهالک ٍ هستغالت کطَر
موارد خطاهای رایج:
 -1دریافت پیام خطای ًاهطخص در IE 11

 IE 11دارای یک تخص اهٌیتی جذیذ است کِ از دسترسی سیلَرالیت تِ تَکي جلَگیری هیکٌذ ترای غیرفؼال کردى آى تصَرت زیر ػول
کٌیذٍ :ارد هٌَی  ٍ Toolsسپس  Internet Optionsضَیذ .گسیٌِ زیر را غیر فؼال کٌیذ تِ ػثارتی تیک کٌار آًرا ترداریذ ٍ رخیرُ ًواییذ ٍ
سپس هرٍرگر را تستِ ٍ دٍتارُ تاز ًواییذ.

 -2پیام ػذم ًصة یا خطا در ٌّگام ًصة ًرمافسار پیصًیاز اهضاء:
ًرمافسار پیصًیاز ٍرٍد تا اهضا (فایل دٍم) تِدرستی تر رٍی کاهپیَتر فرد ًصة ًطذُ است یا تاریخ سیستن ػاهل اضکال دارد.
ترای رفغ ایي هطکل الزم ب رکر است کِ در سیستنػاهلّای ٍیٌذٍز ّفت تِ تؼذ ٌّگام ًصة آى کارتر یا تایذ  Adminسیستنػاهل تاضذ
یا تر رٍی فایل ًصة راست کلیک کردُ ٍ گسیٌِ  Run as administratorرا استفادُ ًوایذ .تؼذازآى کافی است تر رٍی کلیذ Install

کلیلک کٌیذ ٍ در آخر تر رٍی  Finishکلیک کٌیذ تا هراحل ًصة تِ اتوام ترسذ.

در صَرت ػذم رفغ هطکل حتوا چک ًواییذ کِ تاریخ سیستم ػاهل ضوا تا تاریخ رسوی هطاتق تاضذ.

صفحِ 2

ساهاًِ ثثت هؼاهالت اهالک ٍ هستغالت کطَر
ٌّ -3گام ٍرٍد پیام " سختافسار تَکي هتصل ًیست یا سختافسار تِدرستی ضٌاسایی ًطذ" دریافت هیکٌیذ:
در صَرتی ایي پیام را دریافت هیکٌیذ کِ تَکي ضوا تِدرستی تِ کاهپیَتر هتصل ًطذُ تاضذ ٍ یا ایٌکِ تَکي تِدرستی تَسط سیستنػاهل
ضٌاسایی ًطذُ تاضذ .تَجِ ًواییذ کِ دستگاُ پس از اتصال تِ کاهپیَتر دارای چراؽ چطوکزى ًثَدُ ٍ چراؽ آى ثاتت تاضذ .ازآًجاییکِ تٌَع
تَکي ّای هَجَد در تازار زیاد است جْت اطویٌاى از اتصال دستگاُ تِ کاهپیَتر خَد از راٌّوای آى استفادُ ًواییذ.
تَکي ّایی کِ در حال حاضر در ایي ساهاًِ پطتیثاًی هیضًَذ هطاتق تا سختافسارّای اػالهی هرکس صذٍر گَاّی ریطِ کطَر ایراى است
کِ در ٍبسایت هرکس صذٍر گَاّی هیاًی ػام ٍزارت صٌؼت ،هؼذى ٍ تجارت رکر گردیذُ است.
http://www.mocca.ir/mfportal/index.aspx?portal=MFPortal&Page=13#xyz1

 -4در صفحِ ٍرٍد تِ ساهاًِ پیام ػذم ًصة سیلَرالیت را دریافت هیکٌیذ:
در ایي هَارد اگر فایل اٍل را تِدرستی ًصةکردُایذ تِ دلیل تٌظیوات هرٍرگر اهکاى استفادُ از سیلَر الیت ٍجَد ًذارد .جْت رفغ آى تایذ
اتتذا پالگیي سیلَرالیت را فؼال ًواییذ .جْت فؼالسازی پالگیي تِ تخص راٌّوای فؼالسازی پالگیي در اداهِ هراجؼِ ًواییذ ٍ درصَرتیکِ
فایل اٍل تِدرستی ًصة ًطذُ است .تار دیگر آى را ًصة ًواییذ .درصَرتیکِ سیلَرالیت کِ ترای ٍرٍد تا اهضا در ساهاًِ هَردًیاز است
تِدرستی تر رٍی هرٍگر ضوا ًصة ًطذُ تاضذ در ٌّگام ٍرٍد تِ ایي صفحِ پیام زیر را دریافت هیکٌیذ:

اگر ّر دٍ فایل را ًصةکردُایذ ٍ دٍتارُ ایي پیام را هطاّذُ هیکٌیذ تِ دلیل غیرفؼال تَدى پالگیي است؛ کِ راٌّوای فؼالسازی در زیر
تَضیح دادُضذُ است.

صفحِ 3

ساهاًِ ثثت هؼاهالت اهالک ٍ هستغالت کطَر
راهنمای فعالسازی پالگین سیلورالیت در مروگرها:

در هرٍرگر Internet Explorer

اتتذا ٍارد هٌَی  Manage Addon > Toolsضَیذ .سپس در لیست  Microsoft Silverlightرا یافتِ ٍ تر رٍی گسیٌِ  Enableکلیک
کٌیذ .درصَرتیکِ ایي آیتن در لیست ًیست .پالگیي رٍی هرٍرگر ًصة ًطذُ است .فایل اٍل را ًصة ًواییذ.

در هرٍرگر Firefox

اتتذا ٍارد صفحِ ٍرٍد ساهاًِ اهالک ضَیذ .سپس در قسوت تاال در ًَار آدرس تِصَرت زیر ػول کٌیذ:
اتتذا رٍی آیکَى کٌاری سایت کلیک کٌیذ.

صفحِ 4

ساهاًِ ثثت هؼاهالت اهالک ٍ هستغالت کطَر

سپس تر رٍی گسیٌِ  Allow and Remeberکلیک ًوایذ.

در هرٍرگر Google Chrome

ًسخِ  ٍ 45تاالتر از آى پطتیثاًی ًویطَد .از هرٍرگر دیگری استفادُ ًواییذ.
تَجِ :از ًسخِ  42تا ًسخِ  45گَگل کرٍم (ٍ هرٍگرّایی کِ تر پایِ گَگل کرٍم ّستٌذ) ایي هرٍرگر تصَرت خَدکار پالگیي سیلَرالیت را
غیرفؼال کردُ است .درصَرتی کِ ًسخِ هرٍرگر کرٍم ضوا  42تِ تؼذ است از رٍش زیر ترای فؼال سازی پالگیي استفادُ ًواییذ.
ٍارد هرٍرگر خَد ضذُ در قسوت آدرس ػثارت زیر را تایپ ًواییذ:
chrome://flags/#enable-npapi

صفحِ 5

ساهاًِ ثثت هؼاهالت اهالک ٍ هستغالت کطَر
هطاتق ضکل زیر ایتن زرد رًگ را پیذا کردُ ٍ رٍی گسیٌِ  Enableکلیک ًواییذ:
(در صَرتی کِ ایي گسیٌِ در حال حاضر فؼال ّست تِ آى دست ًسًیذ).

در قسوت پاییي ّواى صفحِ گسیٌِ ظاّر هیطَد کِ سثة اجرای هجذد هرٍرگر خَاّذ ضذ .رٍی آى کلیک کٌیذ

تؼذ از تاز ضذى هرٍرگر درصَرتی کِ سیلَالیت ًصة است:
ٍارد صفحِ ٍرٍد تِ ساهاًِ اهالک ضَیذ .در قسوت تاالی ًَار آدرس تر رٍی ػالهت ضرتذر قرهس هطاتق ضکل زیر کلیک ًواییذ:

از هٌَی ظاّرضذُ رٍی گسیٌِ  Always allow plug-ins onکلیک ًواییذ ٍ سپس دکوِ  Doneرا کلیک ًواییذ.

صفحِ 6

