روش حل عدم شناسایی توکن توسط اینترنت اکسپلورر
Windows has blocked this software because it can’t verify the publisher Error
با توجه به عدم به روز بودن سیستم عامل بسیاری از مشترکین و همچنین تعدد گزارشات رسیده مبتنی بر برخورد کاربران محترم
با این مساله بر آن شدیم تا آموزشی تصویری و مرحله به مرحله جهت حل این مشکل برای شما عزیزان فراهم سازیم :


همچنین آگاه باشید به این دلیل که زیر ساخت های مناسب برای استفاده از توکن تنها در مرورگر اینترنت اکسپلورر
وجود دارد  ،برای استفاده از این سیستم فقط از نسخه استاندارد مرورگر اینترنت اکسپلورر ساخت شرکت مایکروسافت
استفاده کنید.



شناسه کاربری سیستم شما باید امکان نصب و تغییر مورد نیاز در این آموزش را باید داشته باشد  ،در صورتی که چنین
امکانی در سیستم تحت اختیار شما فراهم نیست  ،از مسئول فناوری اطالعات ناظر بر سیستم خود بخواهید این امکان را
یا برای شما فراهم کند یا با استفاده از شناسه کاربری خودش تغییرات مورد نیاز ( توضیح داده شده در این آموزش) را بر
روی سیستم شما اعمال سازد

مرحله اول :
 -1در منوی باالی صفحه روی گزینه  toolsبروید.
 -2در زیر منوی باز شده بر روی  internet optionsکلیک کنید.
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مرحله دوم
 -1وارد تب  Securityشوید.
 -2در قسمت انتخاب  zoneگزینه ی  trusted sitesرا انتخاب کنید.
 -3در قسمت انتخاب سطح  ، zoneسطح آن را در پایین ترین سطح ممکن قرار دهید.
 -4در صورتی که هر گونه تفاوتی با شکل زیر مشاهده کردید ،روی reset all zones to default level
کلیک کنید و سپس مراحل را دوباره انجام دهید.
 -5روی دکمه  sitesکلیک کنید.
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مرحله سوم :
 -1آدرس سایت یا ای پی که در اختیار شما قرار گرفته را در این قسمت وارد کنید.
 -2تیک گزینه مشخص شده را بردارید.
 -3روی دکمه  addکلیک کنید و گس از تائید تمامی مراحل با کلیک بر دکمه  okتمامی تنظیمات انجام شده را تایید
کنید.
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با تشکر.
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