راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم در روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﺒﺰﺳﺎزه
 .۱اﺑﺘﺪا دﮐﻤﻪ "ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در روﯾﺪاد" را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

 .۲در ﺑﺨﺶ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دارﯾﺪ ،ﮐﺪ را در ﮐﺎدری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺶ آﺑﯽ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ

ﺷﺪه وارد ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ "اﻋﻤﺎل ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ" را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻋﻤﺎل
ﺷﻮد.

در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دﮐﻤﻪ "درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ" را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

 .۳در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ،اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ وارد ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻨﺠﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺷﺎرژ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﻠﯿﺖ روﯾﺪاد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "ﺗﺎﻴﻳﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺒﺰﺳﺎزه" را ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ "ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش" را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

 .۴اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ وﺻﻞ
ﺷﺪه و ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﺘﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﺘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎرژ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﯽروﯾﺪ.
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 .۵در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و
روﯾﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت روﯾﺪاد ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،وارد ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﺪه و از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ "داﻧﻠﻮدﻫﺎی ﻣﻦ" را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ روﯾﺪاد ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺳﺮﺑﺮگ "دورهﻫﺎی داﻧﻠﻮدی ﻣﻦ" ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

روی ﻧﺎم روﯾﺪاد ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪاد ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد.
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ وﺑﯿﻨﺎر ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع وﺑﯿﻨﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،وارد ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺧﻮد ﺷﺪه ،روی ﻋﺒﺎرت "ﻟﯿﻨﮏ ورود ﺑﻪ وﺑﯿﻨﺎر" زده و وارد ﻣﺤﯿﻂ وﺑﯿﻨﺎر ﺷﻮﯾﺪ.
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