بسمه تعالی
مراحل نصب افزونه کروم پارسیجو به صورت آفالین
برای نصب افزونه 1کروم موتور جستجوی پارسیجو مراحل زیر را به ترتیب باید انجام دهید .سعی شده است در
هر مرحله وضعیتی که مرورگرتان در آن قرار گرفته شده است با آوردن تصویری از آن کار را برای نصب افزونه
راحتتر نماید .این مراحل عبارتند از:
 -1دانلود فایل مربوط به افزونه کروم پارسیجو که دارای پسوند ” “.crxمیباشد .این فایل را میتوانید از
طریق لینک زیر بر روی رایانهتان دانلود نمایید:
http://parsijoo.ir/parsijoo.crx
 -2در مرورگر کروم در قسمت وارد کردن آدرس(2مکانی که آدرس سایت را وارد مینمایید) ،آدرس زیر را
وارد کنید:
Chrome://extensions
توجه :آدرس را دقیقا همانند آدرس باال در مرورگرتان وارد کنید و از افزودن به ابتدای آن(مثل www
یا  )http://و آخر آن بپرهیزید.
سپس دکمه  Enterرا فشار دهید تا وارد بخش افزونههای نصب شده مرورگر کرومتان شود .در این
صورت در مرورگرتان پنجرهای مطابق شکل شماره  1به شما نشان داده خواهد شد.

- Extension
- Addressbar
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شکل  -1تصویر پنجره نمایش افزونههای نصب شده کروم

 -3به محلی از رایانهتان که فایل افزونه کروم پارسیجو در آن محل قرار دارد(محلی که در مرحله  1فایل
افزونه را در آنجا ذخیره کردید) بروید و مطابق شکل شماره  2آن را کشیده و در پنجره افزونههای کروم
که در مرحله  2به آنجا رفتهاید بیندازید.3

- Drag & Drop
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شکل  -2کشیدن و رها کردن فایل افزونه پارسیجو در بخش افزونههای کروم

سپس به شما تغییراتی که این افزونه در مرورگتان اعمال میکند را مطابق شکل شماره  3اعالم میکند و از شما
میخواهد که آن را تایید کنید .بر روی دکمه  Add extensionکلیک کنید تا افزونه بر روی مرورگرتان نصب
شود.

شکل - 3نصب شدن افزونه پارسیجو با زدن دکمه Add Ext ensi on

 -4اکنون چنانچه افزونه با موفقیت نصب شده باشد در لیست افزونهها مطابق شکل شماره  ،4افزونه پارسیجو
را مشاهده مینمایید و پیغام نصب موفقیت آمیز افزونه در گوشه باالیی سمت راست پنجره نشان داده
خواهد شد و لوگوی پارسیجو در کنار محل وارد کردن آدرس به شما نشان داده خواهد شد.

شکل  -4لیست افزونهها بعد از نصب موفقیت آمیز افزونه کروم پارسیجو

 -5چنانچه در حین کار با مرورگر کرومتان ،بخصوص بعد از اجرای مرورگر کروم پیغامی مطابق شکل شماره
 5به شما نشان داده شد بر روی دکمه  Keep Changesمطابق آنچه در شکل مشخص شده است
کلیک کنید تا پنجره بسته شود .در غیر اینصورت مرورگر کروم افزونه را غیرفعال خواهد کرد.

شکل  -5اجازه دادن فعالیت به افزونه پارسیجو بعد از نصب

با انجام مراحل ذکر شده در باال ،ازونه کروم پارسیجو برای مرورگرتان به درستی نصب شده و میتوانید از
خدمات آن استفاده نمایید.
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