
 

 

 اموزش کامل نحوه فعالیت در پی تی سی:

 

 درباره کتاب:

سالم. این کتاب برای اموزش کامل سایت های پی تی سی ایجاد شده.شاید دوستانی که با پی تی سی کار میکنند بگن پی تی 

به اموزش نداره ولی من بهتر دیدم یه کتاب باشه که کلیه مباحث پی تی سی رو بتونید به سی که خیلی ساده است نیاز 

 اطالع افراد تازه وارد برسونیم.

سالم  4پی تی سی یه سیستم کسب درامد از اینترنته. هر شخصی میتونه در این سایت ها فعالیت کنه. کلیک های منو بچه 

 انجام میده.

 4قط میمونه اطالعات حسابتون که باید بدید تا پول به حسابتون واریز بشه. این از دست بچه یعنی کارش خیلی ساده است ف

 ساله برنمیاد.

اگر به کسب درامد از این سایت ها اعتقاد ندارید و فکر میکنید کالهبرداریه و از دادن اطالعاتتون ترس دارید پیشنهاد 

ن باز کنید و هیچ پولی در ان قرار ندید. چون اگر به خاطر همین میکنم همین االن یه حساب بانکی در ملت برای خودتو

 ترس قید کسب درامد رو بزنید یه شانس بزرگ رو از دست دادید..

 کسب درامد از طریق پی تی سی بدون نیاز به حتی یک لایر سرمایه گذاری است پس این فرصت رو از دست ندید

 پی تی سی چیست؟ توضیح نحوه کار این سایت ها:

یعنی شما برای کلیک هایتان  به معنای پرداخت برای کلیک می باشد. Paid To Clickپی تی سی مخفف کلمه انگلیسی 

 پول میگیرید.

شاید به نظرتون غیر منطقی بیاد ولی اگر متن زیر رو بخونید متوجه میشید سایت های کلیکی از کجا پول میارند برای 

 کلیک هایتان میدهند.



 

 

 در رو(  avabux)  اواباکس سایت. 

 بهترین از یکی که.  بگیرید نظر

 2 اواباکس.  هست سی تی پی سایتهای

 بر عالوه و میکنه ساپورت رو نفر

 خوبی سود هم نفر 2 اون به خودش،

 کیا نفر دو اون ؟ چطوری ، میرسونه

 همون یا advertiser یکیشون ؟ هستند

 یا Member دیگری هست دهنده آگهی

 شما و من که سایت اعضای همون

 واقع در دهنده اگهی آقای این.  هستیم

 این همه میخواد که داره سایت یک

 االب خاطر به اینکه یا و ببینند رو سایت

 مثال روزی میخواد سایش رتبه رفتن

 . بخوره سایش لینک روی کلیک 0555

 میگه ، اواباکس به میده رو سایش میاد

. ببینند رو سایتش نفر 0555 یعنی بخوره لینکش روی کلیک تا 0555 روزی که میدم بهت رو سایتم این من اواباکس آقای

 و.  میگیره مثال برای تومان25 دهنده اگهی آقای سایت یا و آگهی روی کردن کلیک بار هر برای میاد اواباکس آقای و

 از میشه داده اجازه این بهمون.  هستیم اواباکس سایت عضو که شما و من بعد و.  میکنه ثبت اواباکس توی رو سایش

 یک وسط این اواباکس یعنی. بگیریم تومان50 کلیک بار هر برای تقریبا و کنیم کلیک اگهی اون روی که اواباکس طرف

 اگهی از  تومان25 آگهی روی کلیک بار هر برای مثال میاد. میکنه هم خوبی سود که هستند اعضا و دهنده آگهی بین رابط

 به رو هست تومان0 که الباقی و میده ما به تومان50 و اگهی اون روی میکنیم کلیک شما و من به میده و میگیره دهنده

  . هست متفاوت سایت هر در قیمتها و بود مثال برای اعداد این.  میفرسته خودش حساب

 هستند حاال که با منطق سایت های پی تی سی اشنا شدید باید بدونید این سایت ها خطرناک هم

ببینید ممکنه شخصی سایت پی تی سی بزنه از تبلیغ دهنده پول بگیره ولی به اعضا  نده. اعضا یا همون کاربران هم بعد 

کلیک  5555کلیک میخواست فقط  0555اینکه ببینند سایت پرداختی نداره دیگه کلیک نمیکنند و مثال اگر تبلیغ دهنده 

 بدست بیاره .

سایت های کلیکی اشنا شدید متوجه میشید کاربرها برای کسب درامد بیشتر به سایت پول واریز  همچنین بعدا که بیشتر با

 میکنند. ولی سایت بهشون هیچ پولی پرداخت نمیکنه. خب اینجوری کاربرها ضرر میکنند.

ر د تا دسرمایه گذاری در سایت های پی تی سی اجباری نیست پس پیشنهاد من اینه بدون سرمایه گذاری فعالیت کنی

 صورتی که سایتی کالهبردار شد فقط وقتتون هدر بره.

اگر با پیچ و خم های پی تی سی اشنا بشید میتونید وقت کمتری رو در هر سایت استفاده کنید و  وقت هم چیز باارزشیه ولی

 هزار در ماه داشته باشید 055ساعت درامد ماهیانه  5.0الی 5بعدا با فعالیت روزانه 

پی تی سی اشنا میشید درامد اندک اون شما رو از ادامه راه پشیمون میکنه ولی شما میتونید بعد از فعالیت به ابتدا که با 

 مدت یک سال به فکر سرمایه گذاری بیفتید و درامد خود را باال ببرید

 در پی تی سی به دو روش میشه درامد خود را باال برد:

ت های پی تی سی متعدد ایرانی و خارجی عضو شوید و بدون سرمایه .وقت بیشتری صرف کنیم: شما میتونید در سای5

 گذاری از هر سایت درامد ناچیزی داشته باشید و مجموع انها ماهیانه درامد شما را باال میبرد.



 

 

 سایت عضو شده سرمایه بگذارید 3یا  2.سرمایه بیشتر بگذاریم: اگر پول زیادی دارید و میتونید سرمایه گذاری کنید در 2

 دقیقه فعالیت کنید . سرمایه تان برایتان کار میکند و درامد شما را باال میبرد 55و فقط روزی 

من روش اول رو پیشنهاد میکنم . چون متاسفانه سایت های کالهبردار بیشتر از سایت های معتبر هستند. حتی سایتی بوده 

که از یک سال بیشتر فعالیت کرده ولی باز هم کالهبردار شده. پس دقت کنید اگر میخواهید سرمایه بگذارید سرمایه ای 

 یتان پیش نیاید. مشکلی برابگذارید که در صورت از دست دادنش 

بودند دوستانی که پول قرض میکردند و سرمایه میگذاشتند و پولشان پریده یا دوستانی که سرمایه گذاری میلیونی کردند و 

 کل ماه شان را با ترس و لرز خوابیدند و ارامش نداشتند پس فقط در صورتی که پولتان زیادی کرده سرمایه بگذارید.

ایت ها ثبت نام کنید و به کودکان نحوه فعالیت را اموزش دهید و به ازای فعالیت چیزی که اگر وقت کافی ندارید در س

 دوست دارند به انها بدهید. اینطوری وقت شما هدر نمیره.

میلیون از طرق مختلف از اینترنت  3در یک گفت و گوی بین اقای زارع )مدیر اوا باکس( و من ایشان گفتند ماهیانه 

 هزار تومان از من میگیرد. 555چنین گفتند کلیک های من را بچه ده ساله ام انجام میدهد و ماهی درامد دارند و هم

پس به هیچ عنوان قبل از اشنایی کامل با پی تی سی سرمایه گذاری نکنید.این را هم بدانید به هیچ طریقی نمیتوانید از 

 معتبر داشته باشید که کم مدیری همچین مدرکی میدهد. مدیران پی تی سی پولتان را پس بگیرید مگر اینکه سفته یا مدرک

فکر کنم با این حرف های من کال دلزده شدید و میگین اصال دور و بر پی تی سی پیدامون نشه بهتره ولی اینو هم بدونید 

 میگم تا اگرکسب درامد از اینترنت با ریسک همراه است. حاال به هر طریقی باشه. منم همین ابتدا همه خطرات رو بهتون 

 رمایه گذاری کردید و پولتون رفت نگین کاش از اول میدونستم.س

در دنیای واقعی هم این اتفاقات میفته. یکی از اشناها یک و نیم سال پیش یک نفر کار میکرد و طرف حقوق نمیداد البته 

وقتی نداشت ولی وقتی دید دیگه پول اوایل ادم خوبی بود و پول میداد تا جایی که همین اشنای ما هم بهش پول قرض میداد 

بده نیست گفت میخوام برم جای دیگه کار کنم. طرف هم با هزار جور محاسبه که اون روز نبودی و فالن روز چین و 

به  305هزار تومان هم فقط 005هزار تومان تبدیل کرد و تازه از اون  005چنان درامد یک سال و نیم فعالیتش رو به 

ز جلو چشمشم هست ولی چون سند و مدرک معتبر نداره نمیتونه پولشو پس بگیره. بماند اینکه اون دستش رسید. هر رو

شخص هم بچش به یه بیماری سخت گرفتار شد و مرد ولی در کل میخوام اینو بگم دنیای مجازی و واقعی نداره باید 

 زرنگ باشی. اگه نمیتونی نباید سرمایه بذاری

 

 سایت های ایرانی یا خارجی:

متاسفانه پی تی سی ایران خیلی بده و بیشتر افراد سعی دارند فقط در خارجی ها فعالیت کنند .سایت های خارجی هم اسکم 

میشن ولی خب ایرانی ها رکورد شکستند. فعالیت در سایت های خارجی هم مثل ایرانی هاست تنها فرقش اینه که اونا به 

پول باید یه حساب های الکترونیکی مجازی داشته باشید مثل پرفکت مانی و حساب ایران پرداخت نمیکنند و برای برداشت 

 بتون اون مبلغ رو به یک صرافی مطمئن برای تبدیل بدین.بیت کویین و غیره و بعد از واریز اون سایت ها به حسا

یر کاربرها در مورد این کتاب فقط سایت های ایرانی رو اموزش میده و شما میتونید با مراجعه به انجمن باکسی از سا

 سایت های خارجی سوال کنید.

 ایا کسب درامد از این طریق حالل و قانونی است:

بله نحوه زیرمجموعه گیری این سایت ها مثل سایت های هرمی نیست و همچنین شما باید هر روز فعالیت کنید تا درامد 

مشاهده نشده که این سایت ها غیر قانونی باشد فقط پلیس داشته باشید پس این سایت ها شرعی است و اینکه تا االن موردی 

 فتا در مورد این سایت ها هشدار میدهد سرمایه گذاری نکنید.



 

 

 اموزش عضویت:

برای ثبت نام شما به هیچ پولی نیاز ندارید. ثبت نام رایگان است و شما فقط به یک کامپیوتر /ایمیل/خط اینترنت/و یک شماره حساب 

 دتان نیاز داریدبرای واریز درام

این مورد رو دقت کنید شما میتوانید در چندین سایت پی تی سی عضو شوید ولی در هر سایت فقط یک بار باید عضو شوید.از هر 

. هر چند برادر یا خواهرتان هم بخواهند در ان سایت عضو شوند ولی از هر خط اینترنت فقط یک خط اینترنت باید یک بار عضو شد

ضو شود یعنی از هر خانواده یک نفر. مگر اینکه شما دو خط اینترنت داشته باشید. در صورت عضویت بیش از یک نفر میتواند ع

بار همه حساب های شما مسدود میشود. این را هم توجه کنید اگر دو خط اینترنت دارید شماره حساب برای واریز درامد نباید در دو 

 متفاوت باشد.سایت یکی باشد و باید دو حساب از دو شخص 

 و کنید تعیین خود برای کاربری نام یک شما. هست shila30 من کاربری نام مثال. دارید کاربری نام یک به نیاز نام ثبت برای شما

 .کنید استفاده ان از ها سایت همه در

 سایت رد شما اگر ولی باشد متفاوت سایتی هر در رمزتان میکنند توصیه ها بعضی. دارید عبور رمز یک به نیاز کاربری نام از بعد

 ان و کنید انتخاب ها سایت همه برای سختی رمز کنید سعی پس. است سختی کار رمز انهمه سپردن خاطر به باشید عضو زیادی های

 رمزتان رفتن لو صورت در. ندهید کس هیچ به را

 .کنید عوض را ها سایت همه رمز باید

 کلین چون.دارید معتبر ایمیل یک به نیاز رمز از بعد

 یدتای قبل.شد خواهد ارسال ان به حسابتان سازی فعال

 .دهید برداشت درخواست نمیتوانید حساب

 سایت به را شما که شخصی یعنی معرف:معرف

 زا درامد هم شخص ان برای شما. کرده معرفی

. نکنید عوض بود هرچه را معرف نام. بود خواهید

 ان اب شما که کشیده زحمتی یا کرده تبلیغ حتما شخص

 را معرف نام و نکنید نامردی پس شدید اشنا سایت

 .نکنید عوض

 در را ان حتما. است مهم خیلی تولد سال:تولد سال

 ار رمزتان که صورتی در تا بزنید یکی ها سایت همه

 را انحسابت بتوانید شد هک اکانتتان یا کردید فراموش

 در تصویر نوشته شده سال میالدی ولی.بگیرید پس

 میتوانید شمسی را هم وارد کنید

 قوانین ارائه خدمات : باید"بله قبول میکنیم" را انتخاب کنید.

 در قسمت کد امنیتی همان حروفی که در تصویر میبینید باید عینا بنویسید

د یه پول به شما هنوز بایتا اینجا عضوت شما تقریبا کامل شده. از همین االن میتوانید وارد شوید کسب درامد کنید ولی برای پرداخت 

 )تایید ایمیل و تنظیمات حساب(که بعدا توضیح خواهم داد. سری تنظیمات دیگر را انجام دهید



 

 

 ورود به سایت:

 

 برای ورود روی دکمه ورود کلیک میکنید

و نام کاربری و رمز عبوری که در قسمت  

 عضویت وارد کردید مینویسید. 

 بگذارید.قسمت رمز عبور دوم را خالی 

در قسمت کد امنیتی همان حروفی که در 

 تصویر میبینید باید عینا بنویسید

 

تصویر زیر مانند کنترل پنل حسابتان هست. 

البته تازگی ها کمی پیشرفته تر شده و این 

  تصویر یک نمونه ساده است.

 

 تایید ایمیل:

با خط در تصویر در قسمتی که 

قرمز مشخص شده هشدار داده شده 

در این سایت ایمیل شما تایید  که

 نشده است.

برای تایید ایمیل روی کلمه"این 

لینک " کلیک کنید. همچنین میتوانید 

ایمیل هم -از قسمت تنظیمات سایت

 به پنجره زیر راه یابید.

 



 

 

 مشخص شده ایمیل معتبر خود  3در کادری که با عدد

 را وارد کنید و روی جمله" اینجا کلیک کنید" که با 

 نشان داده شده کلیک کنید. ایمیلی برایتان میاید  4عدد 

 که دارای چند عدد می باشد. .)شاید ایمیل به پوشه 

 اسپم یا هرزنامه رفته باشد(.ان اعداد را کپی و در 

 وارد کنید سپس رمز عبور خود را در کادر  0کادر 

 اخر بنویسید و ذخیره تغییرات را بزنید.

 

 

 

 

 شروع کسب درامد:

 برای دیدن اگهی روی دکمه اگهی های کلیکی کلیک کنید

 

در صفحه باز شده تعدادی اگهی ها فعال هستند و تعدادی غیر فعال . اگهی های فعال اگهی های مدیر هستند و برای فعال شدن سایر 

 اگهی ها باید اگهی های مدیر را ببینید.

 

 وشته " گروه سرمایه گذاری شهر " کلیک کنید تبدیل به عالمت تیک میشودروی اگهی کلیک کنید. مثال در تصویر باال شما روی ن

 روی عالمت تیک هم کلیک کنید .سپس پنجره ای باز میشود و نوار سبز )یا هر رنگ دیگری( شروع به پر شدن میکند



 

 

 

 ک کنید.بعد از نوشتن جمله" از حمایت شما متشکریم..." میتوانید پنجره را ببندید و اگهی بعدی را کلی

بعد از مشاهده همه اگهی های مدیر اگهی های دیگر هم فعال میشوند. اگر میخواهید درامد بیشتر با صرف وقت بیشتر داشته باشید 

همه اگهی ها را ببینید ولی اگر میخواهید با سرمایه گذاری درامد خود را باال ببرید نیازی به دیدن همه اگهی ها نیست. شما میتوانید 

 های استاندارد را ببینید. فقط اگهی

هر اگهی ای که مشاهده کنید درامد ان همان موقع به حساب جاری شما در سایت واریز میشود. شما مجبور به مشاهده همه اگهی ها 

 ید.شنیستید. اگر زیرمجموعه دارید سایت برایتان مشخص میکند باید چه تعداد اگهی ببینید تا از زیرمجموعه هایتان درامد داشته با

 

این تعداد در سایت  اگهی استاندارد ببینید. 55در سایت باال برای اینکه از کلیک روز بعد زیرمجموعه هایتان درامد داشته باشید باید 

 های مختلف متفاوت هست.

کردید و در سایت سرمایه گذاری مشاهده اگهی های کوچک و خیلی کوچک هیچ تاثیری بردامد از زیرمجموعه ها ندارد. پس اگر 

 ندارید فقط اگهی های استاندارد را ببینید ولی اگر زیرمجموعه ندارید بهتر است برای درامد بیشتر سایر اگهی ها را هم ببینید. وقت

 نحوه جذب زیرمجموعه مستقیم:

شما کلیک میکنند زیرمجموعه اجاره ای را با سرمایه گذاری در سایت میتوانید بخرید . این زیرمجموعه ها به مدت یک ماه برای 

 مگر اینکه انها را با پرداخت دوباره هزینه شان تمدید کنید .



 

 

ولی زیرمجموعه مستقیم برای همیشه زیرمجموعه شما میمانند. زیرمجموعه مستقیم ، زیرمجموعه ای هست که هنگام ثبت نام در 

میتوانید این زیر مجموعه را هم از سایت بخرید سایت نام کاربری شما را به عنوان معرف وارد کند و یا از لینک شما عضو شود.

ولی پیشنهاد میکنیم اینکار را نکنید. چون اغلب زیرمجموعه ها فعال نیستند و پولتان هدر میرود. در صورت فعال بودن هم باید مدت 

 طوالنی ای کلیک کند تا پولی که برایش خرج کردید را به شما برگرداند.

از طریق گزینه ای در کنترل پنل شما با یکی از نام های بنر جذب زیرمجموعه، بنر تبلیغاتی،ابزار  لینک زیرمجموعه گیری خود را

زیرمجموعه گیری و غیره میتوانید به دست بیاورید. بعد از کلیک روی یکی از این کلمات صفحه ای مانند صفحه زیر برایتان باز 

میشود.

 

میباشد و گزینه دوم  65*464یتوانید نوع بنر)تصویر بنر( را انتخاب کنید. بنر اول در قسمتی که خط قرمز دور ان کشیده شده است م

هم در همین سایز ولی با عنوان پویا هست. یعنی نام کاربری و میزان درامد شما از ان سایت را هم نشان میدهد. و گزینه سوم هم در 

 وعه گیری استفاده کنید.میباشد. از این تصاویر میتوانید برای زیر مجم 245در  525سایز 

قسمت نام کاربری دارای دو حالت میباشد. نام کاربری معمولی که در قسمت معرف نام شما را قرار میدهد و نام کاربری مخفی که 

در قسمت معرف یک عدد نشان میدهد که کد زیرمجموعه گیری شماست . فرق دومی اینست که اشخاصی که از طریق لینک شما 

 یدانند زیرمجموعه چه کسی شده اند.عضو میشوند نم

 در قسمت لینک، لینک زیرمجموعه گیری شما و در قسمت بنر ادرس تصویر انتخابی شما قرار دارد.

هم کدی است که هر دو مورد باال را در  htmlمیتوانید از این دو در وبالگ خود استفاده و اقدام به جذب زیرمجموعه کنید. قسمت کد 

 . خود قرار داده

ما میتوانید از طریق یاهو مسنجر و شبکه های اجتماعی و یا معرفی اشنایان و دوستان برای خود به صورت رایگان و با تبلیغ در ش

 سایر سایت های کلیکی با پرداخت هزینه زیرمجموعه جمع کنید.فایلی برای جذب زیرمجموعه رایگان در سایت باکسی موجود است.
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 تنظیمات حساب:

 تصویر زیر صفحه تنظیمات حساب را نشان میدهد

 

 

 فعال کردن پیام خصوصی:

 پیام خصوصی را فعال میکند -شماره یک

انجمن ها ایجاد میکنید وضعیت شما)تعداد زیرمجموعه، میزان جاری، میزان مشخص میکند در موضوعاتی که شما در -شماره دو

 برداشت( نشان داده شود یا نه.

 قسمت سوم هم میتوانید اواتار یا تصویری که از شما در انجمن نشان داده شود را مشخص کنید

 هم برای ذخیره تغییرات 4دکمه 

 تغییر رمز عبور ها:

 مشخص شده بروید 0که در تصویر باال با عدد  برای تغییر رمز عبورها به تبی

 :ایمیل

 ( بروید. قبال توضیح داده شده6برای تایید و تغییر ایمیل به این تب )شماره 

 حساب:شماره تنظیمات 
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قسمت اصلی پی تی سی این است. برای اینکه 

درامد شما به حسابتان واریز شود باید اطالعات 

 این صفحه را کامل پر کنید

 

قسمت نام و نام خانوادگی صاحب حساب، در 

خب معلومه باید چی رو وارد کنید . نام صاحب 

 حساب رو

در قسمت شماره شبا، شماره شبای حسابتون رو 

وارد کنید. این رو میتونید اینترنتی با دادن 

شماره حساب به دست بیارید میتونید هم از 

 بانک بگیرید.

 را بنویسیدرقمی روی کارت  56شماره کارت: شماره 

 نام بانک: خب نام بانک را بنویسید: ملت، مسکن ، کشاورزی، نام بانکی که مشخصات کارتش رو دادید

 :paylineشماره حساب 

 توضیح میدهم ان این حساب یک نوع حساب الکترونیکی هست که میتونید به راحتی برای خودتون باز کنید. بعدا در مورد

 عبور خود را بنویسید و ذخیره تغییرات را بزنید.بعد از وارد کردن اطالعات رمز 

 

 برداشت درامد:

 اما قبلش باید قوانین برداشت رو رعایت کرده باشید.شیرین ترین قسمت پی تی سی اینجاست. درامد خودتون رو برداشت کنید.

 قوانین برداشت:

 هر سایتی قوانین خاص خودش رو داره.رایج ترین قوانین اینها هستند:

 تایید ایمیل: یعنی ایمیلتان باید تایید شده باشد که قبال توضیح دادم چطور تایید کنید-1

 حساب از کنید برداشت را مبلغ نمیتوانید ان از کمتر یعنی.. میدهد نشان را سایت برداشت حداقل قانون این=  سایت برداشت حداقل-2

 .جاری

 

 برداشت حداقل این که کنید توجه -تومان 120222 اخر تا سوم برداشت و-تومان 0222 دوم برداشت-تومان2222 اول برداشت= مثال

 .میگذارند سهام قانون برداشت حداکثر کنترل برای سایتها در معموال …حداکثر نه هست

داشته باشید. امتیاز  2222تومان باید  2222. امتیاز: برای برداشت باید امتیازتان به اندازه مبلغ برداشت باشد. برای برداشت 3.

 امتیاز به راحتی بدست میاد .در بعضی سایت ها هم میشه امتیاز رو خرید

 .بازیافت سرمایه: این برای افرادی که میخواهند اولین برداشت را بکنند معنی ندارد.4

تومان یعنی  2222تومان رسیده شما باید نصف  0222تومان را انجام دادید و جاریتان به برداشت دوم  2222اگر برداشت اول 

 تومان را بردارید. 0222تومان را به سایت واریز کنید. تا بتوانید  1222



 

 

 دمیتوان سایت در است گذاشته که ای سرمایه دوبرابر هرکس میکند بیان قانون این= گذاری سرمایه برابر دو برداشت قانون .0

های پی تی سی این قانون رو بعد از برداشت اول دارند یعنی  بذارید.بیشتر سایت پول باید شما برداشت از قبل یعنی …کند برداشت

برای برداشت اول نباید پول بذارید. اگر سایتی برای برداشت اول این قانون را داشت بهتر است صفحه را ببندید و اصال نزدیک این 
 سایت نیایید.

 کنید برداشت 0222 بعد ریدبگذا سایت در تومان 2022 باید اول کنید برداشت میخواهید 0222 شما= مثال

 ایتس انجمن در شد واریز حسابش به پول و زد برداشت اینکه از بعد کاربر که میکند بیان قانون این= خود برداشت اعالم قانون-6

 کند اعالم( پرداخت یا ها پرداحتی اثبات) قسمت در

 تشکر.شد واریز حسابم به تومان 0222 مبلغ به من اول برداشت سالم==< اینصورت به= مثال

 ..نیدک برداشت را نظر مورد مبلغ تا باشید داشته باید سهام نظر مورد تعداد…  است برداشت سقف برای قانون این= سهام قانون-7

 (بود مثال یک فقط این است شده گفته قانون به بنا.) …داشت سهام 3 باید تومان 220222 تا 120222 برداشت برای=  مثال

 درصد 99 در …شود رعایت برداشت دو بین فاصله عضویت اساس بر که میکند بیان قانون این: برداشت فاصله رعایت قانون-8

 واریز نه است برداشت زمان از فاصله این سایتها

 حداقل باید کنید ثبت را درخواست که زمانی از شما. …است روز 12 سایت برداشت فاصله و کردید ثبت را برداشتتان شما= مثال

 .بزنید برداشت هیس روز 2 هر مثال نمیتونید …کنید ثبت بعدیو درخواست بعد روز 12

شماره تلفن:باید شماره تلفن همراه خود را بدهید. از طریق قسمت تنظیمات میتوانید شماره تلفن خود را بدهید. نگران نباشید هیچ -9

 مزاحمتی در کار نیست

هزار تومان برداری و نه بیشتر. باقی موجودی تان باید بماند برای ماه  12میتونید  یعنی شما حداکثر در یک ماه-حداکثر برداشت-12

 بعد

 هم در اکثرشون دیده میشه. ولی بقیه قوانین در چند سایت دیده میشوند 4تا قانون سوم رو میشه گفت همه سایت ها دارند. قانون 

دوباره به جاری شما اضافه میشود. دقت کنید قبل برداشت  عدم رعایت قوانین باعث برگشت خوردن برداشت میشود. یعنی مبلغ
قوانین رارعایت کرده باشید. در صورت برگشت خوردن امتیاز شما کم میشود و همچنین برداشت شما عقب تر می افتد. مثال اگر 

زیاد شود. یعنی اگر امروز روز دیگر میتوانید برداشت کنید و شاید حتی حداقل برداشت هم  12امروز برداشتتان برگشت خورد شما 

 هزار شود. 0222تومان بردارید برایبرداشت بعدی باید صبر کنید موجودی شما  2222میتونستید 

 پس حتما قوانین را رعایت کنید.

 ادامه برداشت درامد:

 برای برداشت در بیشتر سایت ها باید روی تصویر زیر کلیک کنید:

 

 شما میپرسد میخواهید چگونه واریز شود: بعد از کلیک صفحه ای باز میشود که از

 پایا: بدون کارمزد



 

 

 تومان 055شتاب بانکی: با کارمزد . معموال 

 تومان 20پی الین: اگر تنظیمات حساب پی الین را تکمیل کرده باشید میتوانید از طریق این گزینه بردارید با کارمزد فکر کنم 

 

 خرید تبلیغ:

قط میخواهید ترافیک سایتتان را باال ببرید) یعنی همون کار تبلیغ دهنده را بکنید( ولی نمیخواهید پولی اگر دنبال کسب درامد نیستید و ف

 بپردازید میتوانید در سایت فعالیت کنید و با همان موجودی خود تبلیغ بخرید.

از جاری به  0555مثال شما میخواهید  برای اینکار ابتدا جاری را به سپرده منتقل میکنید . اینکار با کارمزد انجام میشود یعنی اگر

 تومان کارمزد کم میشود. 555به سپرده تان افزوده میشود و  4055سپرده انتقال دهید 

 /افزایش موجودی سپرده:نحوه انتقال جاری به سپرده

سایر افزایش موجودی روی افزایش موجودی کلیک کنید.)این گزینه در بعضی سایت ها افزایش موجودی سپرده نام دارد که ان را از 

 ها متمایز میکند(

 

تومان است. یعنی شما باید حداقل  555در این صفحه برای انتقال جاری به سپرده گزینه حساب سایت را بزنید. در تصویر باال حداقل 

 تومان در جاری داشته باشید که بتونید انتقال دهید. 555

تلف می اید ولی در این تصویر پارس پال نوشته. با کلیک روی این گزینه روش بعدی از طریق پارس پال هست که با نام های مخ

باید از حساب بانک خود پول بردارید. اگر سایتی مهمی دارید اینکار را بکنید تا کمکی به اعضا هم بشه و بتونند درامد بیشتری داشته 

 باشند اگر نه همان جاری خود را انتقال دهید.



 

 

 رمجموعه اجاره ای هم خرید و همچنین میتوان ارتقاء داد و یا امتیاز خرید. برای درامد بیشتر.با موجودی سپرده میشود زی

ولی در نظر داشته باشید اگر تازه با پی تی سی اشنا شدید هیچ وقت از طریق عابر بانک سرمایه گذاری نکنید و بیشتر همان 

 موجودی جاری را استفاده کنید.

 یک اشتباه:

من جاری خود را زیاد میکنم بعد جاری را به سپرده انتقال میدهم زیرمجموعه میگیرم و به همین طریق پیش میروم شاید شما بگویید 

تا درامد زیادی به دست بیارم. ولی این کامال اشتباه است. اوال اینکه از سایت های پی تی سی تا میتونید برداشت کنید. چون معلوم 

 نیست روز بعدش اسکم بشن یا نه.

که هیچی . تا اینا مطمئن باشید اگر درامد خود را بردارید و نصف ان را به سایت بریزید و زیرمجموعه بگیرید بیشتر سود میکنیددوم

برندارید و مدام انتقال دهید.شاید سایت مدت زیادی دوام نیاورد و اسکم شود انوقت شما با انهمه کلیک حتی یک لایر هم برداشت 

 هدر میرود.نکردید و کل وقت شما 

 خرید کلیک یا تبلیغ:

 حال که موجودی سپرده را افزایش دادید. از طریق خرید کلیک میتوانید برای خودتان کلیک بخرید.

غیرت اینکه دوباره عکس ویرایش کنم را نداشتم. در تصویر پایین سمت چپ دکمه برداشت که عالمت اچار دارد میتوانید تبلیغات 

 خود را مدیریت کنید

 

 بعد از کلیک روی ان دکمه صفحه ای مثل صفحه زیر باز میشود.

 



 

 

 تعداد کلیک ها و پنل های تبلیغاتی شما را نشان میدهد. که در حالت معمول همه صفر میباشد. 55در قسمت 

 تعرفه قیمت ها در سایت ها تفاوت دارد.تعرفه قیمت ها را نشان میدهد. 2در قسمت 

 .رید و مدیریت کنید.در قسمت یک میتوانید اگهی بخ

 تومانی را میخرید. 4555کلیک مینی  255( کلیک بخرید. مثال بر طبق تصویر باال شما 4ابتدا باید از طریق خرید کلیک)

 ( کلیک و اگهی میخرید.0بعد روی افزودن اگهی )

 در قسمت عنوان اگهی یک عنوان برای اگهی تان میگذارید

 ان اگهی میدهیددر قسمت توضیحات ، توضیحی در مورد 

 در قسمت لینک هم ادرس صفحه ای که باید باز شود را وارد کنید.

 نوع اگهی را هم مشخص میکنید و تایید را میزنید.

 اگهی افزوده میشود ولی باید صبر کنید تا مدیر اگهی را تایید کند.ممکن است یک یا دو روز طول بکشد.

 در تصویر باال( کلیک کنید 0غات روی دکمه مدیر اگهی ها)بعد از دو روز با برگشت به صفحه مدیریت تبلی

 فعال کردن اگهی:

 اگر اگهی تایید شده باشد دیده میشود. روی ان کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود.

 

 اگهی را فعال یا متوقف کنید. 5در دکمه 

 به اگهی کلیک اضافه کنید. 2با دکمه 



 

 

 دکمه اگهی فورا حذف میشود .اگهی را حذف کنید.با زدن این  3با دکمه 

 در قسمت وضعیت اگهی هم تعداد کلیک های انجام شده و باقی مانده نمایش داده میشود.

 ولی ما چند نوع تبلیغات در سایت های پی تی سی داریم.این توضیحات برای خرید کلیک بود 

 عضویتی: اگر میخواهید چند نفر در سایت دلخواهتان عضو شوند

 میخواهید بنر شما در سایت نمایش داده شودبنری:اگر 

 کلیکی : که روی ان کلیک میشود

 لینک ویژه: لینک شما را در صفحه اول سایت نمایش میدهد.

 هستند. مشابه اینهااینها نمونه بود . تبلیغات دیگری هم اضافه شده ولی در کل همه 

 خرید زیرمجموعه:

 اید موجودی سپرده رو شارژ کنید.برای خرید زیرمجموعه اجاره ای یا مستقیم ب

 فرق زیرمجموعه اجاره ای و مستقیم:

 روز زیرمجموعه شماست ولی مستقیم برای همیشه. 35زیرمجموعه اجاره ای برای 

 بعد از شارژ سپرده از کنترل پنل/خرید زیرمجموعه/ نوع زیرمجموعه ای که میخواید رو انتخاب میکنید.

چون قابلیت تعویض دارند یعنی اگه فعال نبودند عوضشون میکنید ولی زیرمجموعه مستقیم رو نمیشه بهتره اجاره ای انتخاب کنید 

 عوض کرد و شاید اصال براتون یک کلیک هم نکنه.

زیرمجموعه اجاره ای ارزان تر اند و معموال پایان ماه ، ما از خریدشون سود میکنیم ولی زیرمجموعه مستقیم باید چندین ماه بگذره 

 ا انها سود ببریم و شاید تا اون موقع سایت بسته بشه.تا م

 پس کال قید خرید زیرمجموعه مستقیم رو بزنید.

 

 بعد از خرید شما باید زیر مجموعه هایتان را کنترل کنید که ایا فعال هستند یا نه.



 

 

 2 به عکس زیر دقت کنید:

د انها را انتخاب و تعویض کنید. در بعضی سایت ها تعویض تا از زیرمجموعه ها امروز و دیروز کلیک نکرده اند پس میتوانی 

 رایگان است و در بعضی با هزینه انها تعویض میشوند.

 

 

در تصویر پایین دقت کنید. بعضی از زیرمجموعه ها قرمز شده اند. در تصویر باال همه قرمز شده اند.این یعنی اینکه این زیر 

 و باید انها را تمدید کنید.نحوه تمدید کردن در عکس گفته شده است.مجموعه ها به زمان انقضا نزدیک میشوند 

 

 



 

 

  این موارد را دقت کنید:

 ساعت نرسید انها را تمدید نکنید. 24تاریخ انقضای زیرمجموعه ها به کمتر از برای سود بیشتر مادامی که 

 زیرمجموعه داشته باشید و کنترل کردنشان سخت باشد. 455هیچ وقت از پرداخت خودکار و... استفاده نکنید مگر وقتی که باالی 

روز اتفاقی برایش افتاده  4-2روز غیر فعال میشوند تعویض نکنید. شاید در این  4-2زیرمجموعه هایی که هر روزه کلیک میکنند و 

جموعه بعضی سایت ها ربات روز هم به او مهلت دهید.البته زیر م 0باشد و بعد از ان دوباره هر روز کلیک کند. پس اگر شده تا 

 هستند و هر روز کلیک میکنند.

 ارتقاء:

این قسمت رو فقط کسایی که قصد سرمایه گذاری دارند بخونند یا افرادی که زیر مجموعه زیادی دارند در حدی که دیگر نمیتوانند 

 زیر مجموعه بگیرند.

 ر زیرمجموعه ها در ان سطح را به سپرده واریز کنیدبرای ارتقاء باید به مبلغی به اندازه هزینه ارتقاء و خرید حداکث

 

تومان برای ارتقاء  30555به طور مثال در تصویر باال اگر شما بخواهید حساب خود را به برنزی به مدت یک ماه ارتقاء دهید باید 

 تومان. 520555تومان( واریز کنید.یعنی  355زیرمجموعه )هر زیرمجموعه  355تومان برای خرید حداکثر  05555و 

 ارتقاء عضویت بدون خرید زیرمجموعه سود ندارد بلکه ضرر هم میکنید.

 0زیرمجموعه شما هر روز کلیک کنند.و میانگین کلیک انها  355تومان هست. اگر همه  2.0ارزش هر کلیک زیرمجموعه در باال 

مان سود خالص.که مقداری برای کارمزد و غیره تو 32055تومان در جاری خواهید داشت. یعنی  500055باشد شما بعد از یک ماه 

 کم میشود.



 

 

زیر مجموعه در یک مدت تست کنید یا از افرادی که ارتقاء دادند بپرسید. این میانگین  0الی  5میانگین کلیک ها را یا باید با خرید 

  باال پایین میشود .حتما قبل از ارتقاء با افرادی که ارتقاء داده اند مشورت کنید.

 اینجا اموزش های پی تی سی تمام میشود ولی حساب پی الین را قرار شد برایتان توضیح دهم.در 

 پی الین)حساب های الکترونیکی(:

 http://www.payline.irپی الین یک بانک هست مثل ملت، کشاورزی ولی الکترونیکی است.شما با وارد شدن به این ادرس 

میتوانید برای خود یک حساب ایجاد کنید.دقت کنید که باید برای ثبت نام اطالعات دقیق خود را وارد کنید. این سایت ها پول را به 

 حساب شخصی که در پی الین حساب باز کرده میریزند.

عهد نامه شناسنامه و همچنین یک تفقط ثبت نام در این سایت کافی نیست باید حسابتان را با فرستادن اسکن کارت ملی و صفحه اصلی 

تومان با درخواست شما ان را به شماره حسابی که به ان دادید واریز  0555تجاری کنید. این حساب بعد از رسیدن موجودی تان به 

 میکند.

پی و نی/اگورانی هستند. حساب های بیت کویین/پرفکت مایحساب های الکترونیکی دیگر مثل جهان پی /پارس پال وجود دارند که ا

این سایت ها معتبر هستند. شما با استفاده از این سایت ها میتوانید در وبالگ و سایت خود یک غیره هم وجود دارد که خارجی هستند.

 درگاه پرداخت ایجاد کنید و اجناس مورد نیاز خود را بفروشید.

 وجود مشکل از کاربران سواالت خود را بپرسید. برای راهنمایی در مورد این سایت ها به انجمن باکسی سر بزنید و در صورت

 

 روش شناسایی سایت های اسکم:

 ماا باشد داشته را موارد این از یکی سایتی دارد امکان. کردیم اشاره اسکم های باکس شناسایی های روش به کلی طور به اینجا در

 .است اسکم نظر مورد سایت دهد می نشان مورد چند داشتن اما نباشد اسکم

 سایت گفتمان تاالر طریق از شناسایی

 ندارد گفتگو تاالر یا انجمن که سایتی -

 کرد ایجاد تاپیک آن انجمن در توان نمی که سایتی -

 نیست خبری مدیر از طوالنی مدت به آن انجمن در که سایتی -

 شود می پاک انجمنش های پست و ها تاپیک دلیل بی که سایتی -

 است نیاز مدیر اجازه به تاپیک یا پست نمایش برای که سایتی -

 است کرده وضع خاصی شرایط پست ارسال برای که سایتی -

 شود می مشاهده مدیر های تاپیک فقط آن انجمن در که سایتی -

 هستند پاسخ بی هنوز روز چند از بعد ها تاپیک که سایتی -

 سایت ساختار و اسکریپت طریق از شناسایی

 کند می استفاده رایگان اسکریپت از که سایتی -

 باشد ویروس یا خطا از پر اسکریپتی داری که سایتی -

 سایت های پرداخت طریق از شودشناسایی باز و بسته مرتبا   سرور و اسکریپت بهانه به که سایتی -

http://www.payline.ir/


 

 

 ندارد ها پرداخت اثبات بخش که سایتی

 است نشده ثبت کاربران توسط پرداختی هیچ آن انجمن در که سایتی -

 دارد طوالنی برداشت میان وقفه و باال برداشت حداقل که سایتی -

 باالست نامعقولی طور به کاربران به اش شده ثبت های پرداخت میزان که سایتی -

 باشد نشده بروز طوالنی مدت به آن های پرداخت بخش که سایتی -

 است نکرده واریز حسابتان به مبلغی اما کرده تایید را شما پرداخت که سایتی -

 کند می پرداخت کاربران از بعضی به تنها که سایتی -

 ها آگهی طریق از باشدشناسایی می سایت در گذاری سرمایه به مشروط آن از برداشت که سایتی -

 سنت 2 از بیشتر یا تومان 55 از بیشتر مثال کند می پرداخت نامعقولی رقم آگهی مشاهده برای که سایتی -

 باشد کلیک از کاربر درآمد از کمتر کلیک هر خرید هزینه آن در که سایتی -

 باشد نداشته وجود ای کننده تبلیغ و شود دیده سایت خود به مربوط های آگهی آن در که سایتی -

 ها تعرفه و قوانین طریق از شودشناسایی دیده اسکم های سایت های آگهی آن در که سایتی -

 باشد نداشته خدمات قوانین بخش که سایتی -

 کند می تغییر مرتبا یا دارد نامعقول و عجیب قوانین که سایتی -

 باشد نشده اشاره ها تعرفه درباره متداول سواالت یا قوانین بخش در که سایتی -

 دارد وجود شما حساب دلیل بی بستن امکان باشد شده ذکر آن قوانین در که سایتی -

 دارد پایینی ارتقای و زیرمجموعه اجاره قیمت که سایتی -

 کند پرداخت نامعقولی و باال سود تواند می کند می ادعا که سایتی -

 روش مشاهده سریع تبلیغات:

 را خود های کلیک تمام دقیقه 50 با میتوانید ، روز در ساعت 5 از بیشتر زمانی صرف جای به ، میشود گفته که ای نکته پنج این با

 . دهید انجام

 

 : اول نکته

 گوگل ، دنیا حاضر حال مرورگرهای سریعترین و بهترین از یکی ، داشت خواهد شما عملکرد سرعت در بسزایی نقش مرورگر

 . است کروم

 25 ژنور از.)  کنید دانلود گوگل از مستقیما میتوانید را کروم گوگل ، است کرده لغو را ایرانیان تحریم گوگل اینکه به توجه با

 ( است شده استفاده

 : دوم نکته

 .کنید غیرفعال خود مرورگر تنظیمات از را عکس بارگذاری حتما ها، آگهی مشاهده برای

 



 

 

 : Google Chrome 25 در

Settings >Show advanced settings>Content settings 

 ماش. باشد می استثناعات لیست شد باز که ای صفحه این کنید، کلیک" Images" قسمت در" Manage exceptions" روی بر سپس

 را کسع و میشوید مواجه مشکل با باشد، فعال غیر عکس نمایش اگر که کنید وارد را تصویری کد یک باید سایت به ورود قسمت در

 غیر مجددا آنرا تصویری کد کردن وارد از پس و فعال را عکس نمایش میتوانید موقت طور به لیست این با. کرد نخواهید مشاهده

  .دهید قرار لیست این در را خود استفاده مورد های سایت نام که است کافی منظور این برای. کنید فعال

 [*.] : کنید وارد را عبارت این ابتدا و کرده کلیک کادر درون

 بزنید اینتر و کنید وارد را نظر مورد سایت نام سپس

 اردو لیست این در را هستید عضو درآنها که هایی سایت تمام حال میشود، استثناعات لیست وارد نظر مورد سایت کار این انجام با

 . کنید ذخیره www بدون را ها سایت که کنید دقت.  کنید

 : سوم نکته

 واریز اشم حساب به تبلیغ آن مبلغ و رسیده اتمام به معین زمان مدت تا باشد فعال شده باز آگهی پنجره باید تبلیغات، مشاهده برای

 آگهی سراغ به سپس و باشید آگهی زمان مدت رسیدن اتمام به منتظر ثانیه 65 یا ثانیه 35 باید ناچار به شما منظور این برای. شود

 . دارد احتیاج زیادی زمان موضوع همین که بروید دیگر

 : ما پیشنهادی راه حال

 و (tab چند از استفاده با) بپردازید همزمان طور به سایت چند های آگهی مشاهده به خود مرورگر از پنجره یک در نمیتوانید شما

 پنجره چند در و کرده باز جدا طور به پنجره چند میتوانید اما. کنید Minimize را پنجره آگهی، مدت شدن سپری درهنگام نمیتوانید

 !ببرید اتمام به را ها آگهی زمان جداگانه

 : چهارم نکته

 ذخیره کروم گوگل مرورگر در را تان کاربری حساب به ورود اطالعات نمیتوانید آسمان گروه های سایت در میدانید که همانطور

 رد. )  کنید ذخیره کروم گوگل مرورگر در را عبورتان رمز و کاربری نام مانند ورود اطالعات میتوانید زیر مراحل طبق اما.  کنید

 )کنید ذخیره میتوانید را اطالعات فاکس فایر مرورگر

 رمز و اربریک نام همان با باید کنید دقت. )  کنید نام ثبت سایت عبور رمز و کاربری نام همان با سایت پشتیبانی قسمت در باید ابتدا

 ) کنید نام ثبت پشتیبانی در ، اید کرده استفاده سایت در که عبوری

 کلیک ار فعالسازی لینک و شده وارد خود ایمیل به ، شد خواهد ارسال شما برای فعالسازی ایمیل یک ، پشتیبانی در نام ثبت از بعد

 : بروید پیش زیر مراحل طبق ، کردید نام ثبت پشتیبانی قسمت در اینکه از بعد.  کنید

 . کنید کلیک" ورود" روی بر سپس و کنید وارد را خود عبور رمز و کاربری نام -1

 روی بر.  خیر یا شود ذخیره شما عبور رمز هستید مایل که میشود سوال شما از صفحه باالی در میشود باز که ای صفحه در -2

 . کنید کلیک اطالعات ذخیره

 . شوید خارج ، کاربری پنل به شدن وارد از بعد -3

 . شوید وارد نظر مورد سایت کاربری حساب به ورود صفحه به حال -4

 . شود ظاهر شما کاربری نام تا کنید کلیک دوبار کاربری نام کادر در -5



 

 

 وارد ار کاربریتان نام دستی صورت به نبود ذخیره شما کاربری نام اگر.  بگیرد قرار کادر در تا کنید کلیک را تان کاربری نام -6

 لمراح نشد جایگذاری عبور رمز اگر اما است تمام کار که شد جایگذاری اتوماتیک صورت به بود شده ذخیره عبور رمز اگر.  کنید

 . کنید طی را زیر

 برای شما از دوباره ورود از پس و کنید وارد را خود عبور رمز و کاربری نام مجددا و کنید مراجعه پشتیبانی قسمت به مجددا -7

 خارج دوباره ، کاربری پنل به شدن وارد از پس.  کنید انتخاب را اطالعات ذخیره گزینه دوباره ، میشود سوال اطالعات ذخیره

  شوید

 

 و شوید وارد سایت در تان کاربری حساب به ورود صفحه به اگر و است شده ذخیره مرورگر در کامل صورت به شما اطالعات -8

 صورت به شما عبور رمز که میکنید مشاهده ، کنید انتخاب را تان کاربری نام و کنید کلیک دوبار کاربری نام کادر روی بر

 . میشود جایگذاری اتوماتیک

 سریع دسترسی برای مارک بوک ایجاد

 ممکن زمان کمترین در شما دلخواه های سایت به سریع بسیار شدن وارد برای مناسب بسیار ویژگی یک مرورگرها در مارک بوک

 ، کنید دیدن سایت آن از بودید مایل هرگاه و میکنید ذخیره مرورگرتان مارک بوک در را نظر مورد سایت آدرس یکبار شما.  است

 . شد خواهید سایت وارد کلیک یک با تنها

 منوی تا کنید" کلیک راست" آدرس نوار زیر در مارک بوک نوار روی بر ، کردید باز را کروم گوگل که هنگامی منظور این برای

 Add" روی بر کار این برای ، کنید بندی دسته را خود های سایت تا کنید درست مختلفی فولدرهای میتوانید شما.  شود باز آن

Folder "کنید کلیک . 

 در را کلیک ازای در پرداخت های سایت اینجا در که کنید تایپ را خود پوشه نام" Name" قسمت در میشود باز که ای پنجره در

 . بزنید را Save کلید سپس.  میکنیم ذخیره" PTC" نام با ای پوشه

.  شوید وارد باکس آسمان سایت به اکنون.  است شده ظاهر مارک بوک منوی در که کرد خواهید مشاهده را PTC نام با ای پوشه حال

 مایل که زمان هر در تا کنید ذخیره را صفحه این باید شما.  بروید کاربری حساب به ورود صفحه به تا کرده کلیک" ورود" روی بر

 . بروید ورود صفحه به بالفاصله شوید باکس آسمان در کاربریتان حساب وارد بودید

 . کنید کلیک" Edit" روی بر.  شود باز زیر منوی تا کنید کلیک است شده مشخص که ستاره شکل روی بر

 . کنید ذخیره آنرا و کنید وارد را Aseman Bux ، نام قسمت در و کنید کلیک PTC روی بر" Bookmarks bar" قسمت از ابتدا

 آسمان در کاربریتان حساب به که بودید مایل گاه هر شما و است شده ذخیره باکس آسمان سایت PTC ی پوشه در که میکنید مشاهده

 . بروید سایت ورود صفحه به مستقیما تا کنید کلیک Aseman Bux روی بر است کافی تنها شوید وارد باکس

 . باشید داشته دسترسی ها سایت تمام به سرعت به تا دهید انجام نیز دیگر های سایت برای را کار این

 نداشته ها سایت نام کردن حفظ به نیازی دیگر تا کنید ذخیره خود برای را مختلفی های سایت و بسازید دیگری های پوشه میتوانید

 ! باشید

میتوانید رمز عبور ها را ذخیره کنید تا دیگر نیاز به وارد کرد رمز عبور و نام کاربری  lastpassهمچنین با استفاده از نرم افزار 

 نباشد.

 نرم افزار ذخیره نام کاربری و رمز عبور:

اینکار  lastpass سی فعالیت میکنند از وارد کردن مداوم نام کاربری و رمز عبورها کالفه میشوند. نرم افزاردوستانی که در پی تی 

میتوانید رمز عبور ها را ذخیره کنید تا دیگر نیاز به وارد کرد رمز عبور و نام  lastpassبا استفاده از نرم افزار را ساده میکند. 

از این نرم افزار میتوانید رمز عبور های متفاوت برای هر سایت در نظر بگیرید و مطمئن باشید همچینین با استفاده کاربری نباشد. 

 هرگز انها را فراموش نمیکنید.



 

 

 را دانلود کنید در ادرس زیر هم اموزش ان گذاشته شده است. lastpassبا سرچ در گوگل میتوانید نرم افزار 

http://buxi.ir/froum/showthread.php?tid=491 

 

 

امیدوارم توضیحات کامل رو داده باشم .اگر جایی نیاز به کمک داشتید از طریق سایت باکسی بپرسید. از ابتدای ثبت نام تا دریافت 

 پول شما را راهنمایی میکنیم.

 موفق باشید

 و ازاد است مانعی نداردانتشار این مقاله 

 شیال شمس

http://buxi.ir/froum/showthread.php?tid=491

