
کروم کروم مرورگر در Cache کردن پاك







 

همچنین به عنوان راه میانبر می توانید . 

روي پیست کرده و اینتر کنید و سپس بر 

 Cookies and Other site data در حالت انتخاب باشد .

 chrome://settings/clearBrowserData پیست کرده و اینتر کنید و سپس بر /را در نوار آدرس مرورگر کپی

  .کلیک نمایید

 Cookies and Other site dataتوجه فرمائید چک باکس

 chrome://settings/clearBrowserDataعبارت

کلیک نمایید Clear Data دکمه

 



  در مرورگر فایرفاکس Cache پاك کردن

  

  

  

 



 

چنانچه فایرفاکس شما ورژن جدید باشد با تصویر فوق متفاوت است و می بایست 

پیست نموده سپس /را نوار آدرس کپی about:preferences#privacyعبارت 

و  Clear Historyاینتر کنید و در پنجره اي که باز می شود بر روي دکمه هاي 

Clear Data کلیک نمایید. 



Top of Form 

 در مرورگرهاي مختلفiThenticate   راهنماي استفاده از سامانه

  :از کلیک بر روي لینک مربوطه در هریک از مرورگرهاي زیر، طبق توضیحات موجود در عکس مراحل را انجام دهیدکاربر گرامی جهت استفاده از این سامانه پس 

 Mozilla Firefox 
 Google Chrome 
 Internet Explorer 

 Firefox مرورگر .1

http://gigalib.org/ithen-help.aspx
http://gigalib.org/ithen-help.aspx
http://gigalib.org/ithen-help.aspx






 

 :پس از طی مراحل فوق وارد صفحه اصلی سامانه می شوید که جهت ثبت درخواست، مشاهده نتیجه و حذف مقاله مراحل ذیل را انجام دهید



 ثبت و آپلود مقاله

 

  :بهتر از یک عنوان مناسب استفاده نمایید. را وارد نماییددر این مرحله عنوان و متن مقاله 



 

 مشاھده نتیجھ

یک  Report نمایش نتیجه ممکن است بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد که در جدول در زیر ستون. پس از آپلود مقاله وارد صفحه زیر می شوید

  .می باشد Saving در عکس ذیل هنوز نتیجه آماده نشده است و در حال .نوشته شده استدکمه به نمایش در میاید که میزان درصد مشابهت بر روي آن 



 

در ردیف مربوطه به نمایش در نیامد می توانید صفحه را بارگزاري مجدد نمایید تا مانند  Report چنانچه بعد از یک دقیقه دکمه درصد در زیر قسمت

  :نتیجه بررسی مقاله در صفحه بعد به نمایش در میاید% 44کلیک بر روي دکمه در مثال با  .صفحه زیر دکمه به نمایش درآید





 

 حذف مقاله

در سمت چپ وارد صفحه زیر می شوید و می توانید با  My Document پس از مشاهده نتیجه حتما اقدام به حذف مقاله نمایید که با مراجعه به قسمت

  .به حذف نماییدکلیک بر روي آیکون مشخص شده در تصویر اقدام 



 



Chrome مرورگر .2

 



 

 :پس از طی مراحل فوق وارد صفحه اصلی سامانه می شوید که جهت ثبت درخواست، مشاهده نتیجه و حذف مقاله مراحل ذیل را انجام دهید



 ثبت و آپلود مقاله

 

  :ماییدبهتر از یک عنوان مناسب استفاده ن. در این مرحله عنوان و متن مقاله را وارد نمایید



 

 مشاهده نتیجه

یک  Report نمایش نتیجه ممکن است بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد که در جدول در زیر ستون. پس از آپلود مقاله وارد صفحه زیر می شوید

  .می باشد Saving است و در حالدر عکس ذیل هنوز نتیجه آماده نشده  .دکمه به نمایش در میاید که میزان درصد مشابهت بر روي آن نوشته شده است



 

در ردیف مربوطه به نمایش در نیامد می توانید صفحه را بارگزاري مجدد نمایید تا مانند  Report چنانچه بعد از یک دقیقه دکمه درصد در زیر قسمت

  :اید به نمایش در می نتیجه بررسی مقاله در صفحه بعد% 44در مثال با کلیک بر روي دکمه  .صفحه زیر دکمه به نمایش درآید



  



 

 حذف مقاله

در سمت چپ وارد صفحه زیر می شوید و می توانید با  My Document پس از مشاهده نتیجه حتما اقدام به حذف مقاله نمایید که با مراجعه به قسمت

  .کلیک بر روي آیکون مشخص شده در تصویر اقدام به حذف نمایید



 



 Internet Explorer مرورگر .3

 

 :پس از طی مراحل فوق وارد صفحه اصلی سامانه می شوید که جهت ثبت درخواست، مشاهده نتیجه و حذف مقاله مراحل ذیل را انجام دهید



 ثبت و آپلود مقاله

 

  :بهتر از یک عنوان مناسب استفاده نمایید. در این مرحله عنوان و متن مقاله را وارد نمایید



 

 مشاهده نتیجه

یک  Report نمایش نتیجه ممکن است بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد که در جدول در زیر ستون. له وارد صفحه زیر می شویدپس از آپلود مقا

  .می باشد Saving در عکس ذیل هنوز نتیجه آماده نشده است و در حال .دکمه به نمایش در میاید که میزان درصد مشابهت بر روي آن نوشته شده است



در ردیف مربوطه به نمایش در نیامد می توانید صفحه را بارگزاري مجدد نمایید تا مانند  Report بعد از یک دقیقه دکمه درصد در زیر قسمت چنانچه

  :نتیجه بررسی مقاله در صفحه بعد به نمایش در میاید% 44در مثال با کلیک بر روي دکمه  .صفحه زیر دکمه به نمایش درآید





 



 حذف مقاله

در سمت چپ وارد صفحه زیر می شوید و می توانید با  My Document از مشاهده نتیجه حتما اقدام به حذف مقاله نمایید که با مراجعه به قسمتپس 

  .کلیک بر روي آیکون مشخص شده در تصویر اقدام به حذف نمایید

Bottom of Form 
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