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1

تشای استفادُ اص ایي ًشم افضاس،اتتذا تایذ ًشم افضاس سهض یکثاس هظشف "سهضًوا" سا اص سایت تاًک هسکي تِ آدسس
 www.bank-maskan.irاص طشیق هٌَی خذهات الکتشًٍیکی  /خذهات هثتٌی تش تلفي ّوشاُ  /خذهات سهض
یکثاس هظشف یا اص طشیق لیٌک اسسال شذُ تِ شواسُ تلفي ّوشاُ ،داًلَد ًواییذ .پس اص ًظة ،هطاتق شکل  1سهض
ٍسٍد خَد سا کِ تایذ شاهل عذد ٍ حشٍف تَدُ ٍ حذاقل ّشت کاساکتش تاشذٍ ،اسد کشدُ ٍ دس تخش تکشاس سهض
ٍسٍد ًیض تایذ عیٌا سهض تعییي شذُ دس قسوت قثلٍ ،اسد شَد ٍ سپس گضیٌِ ثثت سهض ٍسٍد سا اًتخاب کٌیذ .تایذ
تَجِ داشت کِ دس ایي هشحلِ ،الصم است ایٌتشًت تلفي ّوشاُ فعال تاشذ ،اها پس اص ثثت اطالعات ،دیگش ًیاصی
تِ آًالیي تَدى ٍجَد ًذاسد.

شکل 1
2

تِ هٌظَس تغییش سهض ٍسٍد خَد ،تا تَجِ تِ شکل  ٍ 7اًتخاب گضیٌِ دٍم اص هٌَی هشخض شذُ دس شکل ،تحت
عٌَاى "تغییش سهض ٍسٍد"  ،هیتَاًیذ سهض ٍسٍد خَد تِ تشًاهِ سا تغییش دّیذ تذیي طَست کِ سهض فعلی ٍ سهض
جذیذ سا ٍاسد کشدُ ٍ ثثت سهض ٍسٍد سا لوس کٌیذ (هطاتق شکل .)2

شکل 2

3

ایي تشًاهِ تا اثش اًگشت ًیض قاتلیت ٍسٍد داسد ٍ هطاتق شکل  3اگش تلفي ّوشاُ ایي ٍیژگی سا داسا تاشذ،
پٌجشُای هثٌی تش استفادُ اص اثش اًگشت تِ جای سهض عثَس ًوایش دادُ هی شَد .تا ثثت گضیٌِ تلِ ٍاسد طفحِای
هطاتق شکل  4هیشَیذ.

شکل 3

الصم تِ تَضیح است ،دسطَست عذم فعالساصی دس ایي هشحلِ ،اهکاى فعالساصی اثش اًگشت اص هٌَی کشَیی
هطاتق شکل  7هقذٍس هیتاشذ.

4

دس ایي هشحلِ قاتلیت هزکَس پس اص تاییذ اثش اًگشت ،دس تشًاهِ رخیشُ هیشَد.

شکل 4

5

تشای غیش فعال کشدى اثش اًگشت ،تا تَجِ تِ هٌَی شکل  ٍ 7اًتخاب گضیٌِ سَم اص هٌَی هشخض شذُ دس ایي
شکل تحت عٌَاى "غیش فعال کشدى اثش اًگشت" ،هی تَاًیذ اثش اًگشت سا غیش فعال کٌیذ ،تذیي طَست کِ سهض
ٍسٍد تِ تشًاهِ سا ٍاسد کشدُ ٍ گضیٌِ غیش فعال کشدى اثش اًگشت سا اًتخاب کٌیذ( .شکل )5

شکل 5

6

پس اص ٍسٍد تِ تشًاهِ دس طَستی کِ قثال تَکٌی رخیشُ ًکشدُ تاشیذ ،طفحِای هطاتق شکل ً 6وایش دادُ
هیشَدّ .واًطَس کِ دس تشًاهِ ًیض هشخض شذُ تا لوس عالهت تعالٍُ هیتَاًیذ اٍلیي تَکي/تَکي جذیذ سا ثثت
کٌیذّ .وچٌیي دس هٌَی کشَیی سوت ساست تشًاهِ (شکل  )7تا اًتخاب گضیٌِ اٍل تحت عٌَاى "تعشیف تَکي
جذیذ" ًیض هیتَاًیذ تَکي جذیذ اضافِ کٌیذ.

شکل 6

7

شکل 7

8

پس اص اًتخاب گضیٌِ تعشیف تَکي جذیذ ،دس طفحِای هطاتق شکل  8تا ٍاسد کشدى شواسُ کاست ٍ ٍسٍد یا
اسکي سشیال تَکي چاج شذُ دس سسیذ (تا استفادُ اص گضیٌِ ثثت تَکي تَسط اسکي تاسکذ) ٍ ّوچٌیي ٍسٍد کذ
فعالساصی هَجَد دس پیاهک اسسال شذُ دس تلفي ّوشاُ ٍ لوس گضیٌِ افضٍدى تَکي ،پس اص تشسسی اطالعات،
تَکي کاست اضافِ هیشَد.

شکل 9

9

پس اص ایي هشحلِّ ،واًٌذ شکل  ،9کاست ثثت شذًُ ،وایش دادُ هیشَد .الصم تِ رکش است جْت اختظاص
هجذد تَکي جذیذ تِ کاستی کِ قثال دس لیست تَکي ّا ثثت شذُ است ،تایذ تَکي قثلی حزف ٍ یکثاس دیگش
عولیات ثثت اًجام شَد.

شکل 8

10

اگش تخَاّیذ جضئیات تَکي رخیشُ شذُ خَد سا تثیٌیذ تا لوس گضیٌِ جضئیات دس شکل  ،9طفحِای هطاتق تا
شکل ً 10وایش دادُ شذُ کِ شواسُ کاست ٍ شواسُ سشیال تَکي سا ًشاى هیدّذ.

شکل 01

11

جْت حزف تَکي ،تا لوس گضیٌِ حزف کِ دس شکل  9هشخض است ٍ پس اص تاییذ پیغام ًوایش دادُ شذُ
ّواًٌذ شکل  ،11هیتَاًیذ تَکي هَسد ًظش خَد سا حزف کٌیذ.

شکل 00

12

تشای دسیافت سهض یکثاس هظشف تشای کاست هَسد ًظش ،تا لوس گضیٌِ "دسیافت سهض کاست" طفحِای هطاتق
شکل ً 12وایش دادُ هیشَد کِ سهض پَیای یکثاس هظشف سا ًوایش هیدّذ .هْلت استفادُ اص ایي سهض یک
دقیقِ هیتاشذ کِ تا ًَاس صهاى دایشُای ٍ ًاسًجی سًگ هشخض شذُ است.

کپی کردن رمز

شکل 02

13

تِ هٌظَس تغییش صتاى تشًاهِ تِ اًگلیسی تا تَجِ تِ شکل  ،7گضیٌِ چْاسم هٌَی هشخض شذُ تحت عٌَاى
"تغییش صتاى تِ اًگلیسی  "Enسا اًتخاب کٌیذ .سپس تا تَجِ تِ پیغام هشخض شذُ دس شکل  ،13دس طَستی کِ
تشای تغییش صتاى اطویٌاى داسیذ ،گضیٌِ تغییش صتاى سا لوس کٌیذ.

شکل 01

الصم تِ رکش است اگش تٌظیوات ساعت تلفي ّوشاُ اص حالت خَدکاس خاسج شَد ،دس فشآیٌذ تَلیذ سهض تشًاهِ
اختالل تِ ٍجَد خَاّذ آهذ.
14

تَجِ تِ ًکات ریل جْت ًظة ٍ اجشای تشًاهِ حائض اّویت هی تاشذ :
 -1تشًاهِ ًسخِ آًذسٍیذ طشفاً تش سٍی سیستن عاهل آًذسٍیذ ًسخِ  5تِ تاال قاتل ًظة هی تاشذ.
 -2تِ هٌظَس ثثت یا حزف تَکي جذیذ دس تشًاهِ  ،ضشٍسی است تا ّشگًَِ  proxy ٍvpnدس گَشی دس
حالت غیش فعال تاشذ .دس طَست عذم اجشای فشآیٌذ هزکَس  ،الصم است یک تاس ٍاسد ٍضعیت پشٍاص گَشی
( )Flight Modeشذُ ٍ سپس اص ایي ٍضعیت خاسج شَیذ.
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