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اهکاًات ٍ رفغ ًیاسّا

•

•

•

•
•

چٌاًچِ دارای فایلْای تا ارسش هثل ًوًَِ سَال  ،جشٍُ  ،هقالِ  ،طزح تَجیْی ،
فایل تزًاهِ ًَیسی ٍ  ...هیثاشیذ ٍ قصذ فزٍش داریذ  ،تْتزیي راُ ػزضِ ایٌتزًتی
آى هیثاشذ .
راُ حل اٍل ساخت یک فزٍشگاُ ایٌتزًتی است کِ در ّستی شاج  h a s tis h o p .irتِ
رایگاى هیتًَیذ چٌیي فزٍشگاّی تساسیذ ٍ تالفاصلِ فؼالیت فزٍش خَد را شزٍع
کٌیذ .
اس هشیت ّای دیگز ّستی شاج ایي است کِ هیتَاًیذ فایلْایی کِ در سایت قزار
هیذّیذ را تِ صَرت هشتزک تا دیگز فزٍشگاّْا تِ فزٍش تزساًیذ ٍ پَرساًت
خَد را تؼٌَاى هالک اثز دریافت کٌیذ .
ٍ یا اگز چٌاًچِ فایل هٌاسثی ًذاریذ هیتَاًیذ یک فزٍشگاُ تساسیذ ٍ فایلْای
دیگزاى را تزای فزٍش تگذاریذ ٍ تؼٌَاى فزٍشٌذُ پَرساًت دریافت کٌیذ !
ًگزاى ّیچ چیش ًثاشیذ  ،کلیِ ایي فزایٌذ تٌْا تا چٌذ کلیک در تٌظیوات پٌل شوا
اهکاى پذیز است !

قذم اٍل  :ػضَیت در سایت

• قثل اس ّز چیش تِ آدرس  h a s tis h o p . irهزاجؼِ کٌیذ ٍ تزرٍی گشیٌِ ساخت
فزٍشگاُ کلیک کٌیذ تا فزم ثثت ًام ًوایاى شَد.

قذم دٍم  :تکویل فزم

• در ایي هزحلِ شوا تایذ فزم ثثت ًام را تا اطالػات دقیق پز کٌیذ.
• آدرس ایویل شوا تایذ یک آدرس هَجَد تاشذ چَى گشارشات ٍ اطالػات هَرد ًیاس
جْت تاسگزداًی رهش ػثَر اس طزیق ایي آدرس ّست ٍ اس پٌل شوا قاتل تغییز ًیست .
• ساتذاهیي تِ هؼٌای سیز داهٌِ هیثاشذ تطَر هثال در تصَیز سیز آدرس فزٍشگاُ هیشَد
 r e z a .h a s tis h o p .irالثتِ کِ هیتَاًیذ داهٌِ اختصاصی ً e x a m p le .c o mیش تِ فزٍشگاُ خَد
اضافِ کٌیذ

قذم سَم ٍ :رٍد تِ هذیزیت

• تؼذ اس تکویل فزم تالفاصلِ تِ پٌل هذیزیت خَد ٍارد هیشَیذ ٍ اهکاًات فزٍشگاُ
(ًوَدارّا  ،گشارشات  ،صَرتحساتْا ٍ  ) ...را خَاّیذ دیذ .
• تزای افشٍدى فایل تزرٍی ”افشٍدى هحصَل“ در هٌَی سوت راست کلیک کٌیذ .

قذم چْارم  :تارگذاری فایل هحصَل

• در ایي هزحلِ شوا تایذ فایل را اس سیستن خَد اًتخاب کٌیذ ٍ تِ فزٍشگاُ خَد
اضافِ کٌیذ (اصطالحا آپلَد کٌیذ) کِ در تصَیز هزاحل آى هشَْد است .

قذم پٌجن :
اطالػات هحصَل
کِ تصَرت شکل هقاتل ٍارد
هیکٌیذ

قذم ششن  :تائیذ ٍ اًتشار

• هحصَل شوا تصَرت ”هٌتظز“ تِ سایت اضافِ هیشَد تا هذیز تزرسی ٍ تائیذ کٌٌذ

• تؼذ اس تائیذ هذیزیت هحصَل تِ سایت اضافِ شذُ ٍ هشتزیاى شوا هیتَاًٌذ در آدرس
فزٍشگاُ شوا یؼٌی  r e z a .h a s tis h o p .irآًزا هشاّذُ کزدُ ٍ خزیذ کٌٌذ.

هشاّذُ هحصَل در فزٍشگاُ

سایز اهکاًات در ّستی شاج
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•
•
•
•

تؼذ اس خزیذ ّز فایل درصذ پَرساًت ّا تِ تزتیة تِ حساب فزٍشٌذُ ٍ حساب
هالک فایل اضافِ هیشَد چٌاًچِ فزٍشٌذُ ٍ هالک یک شخص تاشٌذ ّ ،ز دٍ
پَرساًت تِ حساب شوا اضافِ هیشَد کِ در تاین فؼلی چیشی ًشدیک  97درصذ
ّشیٌِ پزداختی هشتزی هیثاشذ .
یؼٌی چٌاًچِ فایل شوا ّشار تَهاى تاشذ  970تَهاى تِ حساب شوا اس ّز فزٍش
اضافِ هیشَد .
در ّز سهاى ٍ هکاًی هیتَاًیذ هَجَدی حساب را تا ثثت یک درخَاست تسَیِ ،
تِ حساب تاًکی تاى هٌتقل کٌیذ .
پزٍسِ اًتقال ٍجِ تَسط کارهٌذاى شزکت اًجام هیشَد .
پیشٌْاد هیکٌن جْت تزرسی سایز اهکاًات حتوا در سایت ّستی شاج ػضَ
شَیذ.
• w w w .h a s tis h o p .ir

