
یکوک یخط مش  

 

خود و بهبود تجربه  تیاز وب سا نهیاستفاده به یها برا یاز کوک بماسشرکت سهامی عام  فلز صنعتی تجاری به عنوان  ما

 ماتیها را در تنظ یکوک دیتوان ی، م دیها استفاده نکن یاز کوک دیده یم حیاگر ترج. میکن یشما استفاده م یکاربر

به شما  میخواه یحال ، ما م نیبا ا. دیمسدود کن ایحذف  ریها در ز یحذف کوک قیدق حاتیدر توض ایمرورگر خود 

.بگذارد ریما تأث تیممکن است در استفاده شما از وب سا نیکه ا میکن یادآوری خود را از مرورگر  یکوک ماتیاگر تنظ 

به  دیتوان یشما م. دیکن یما قبول م تیها را در وب سا یکه شما استفاده از کوک میکن ی، فرض م دینده رییخود تغ

داشته  یما دسترس تیدر وب سا کننده و توضیحات متن روشن قیشده از طر یجمع آور یمقررات مربوط به داده ها

.دیباش  

 

 

ما  تی، به منظور بهبود خدمات ما و بهبود تجربه شما در هنگام استفاده از وب سا یارائه تجربه شخص یها برا یکوک

ما طراحی گردیده است..برای استفاده بهتر ش  

 

 ریدر ز نیعناو نیاز ا یشوند. برخ یابیمختلف ارز نیتوانند تحت عناو یها با توجه به هدف و شکل آنها م یکوک

:شرح داده شده است  

 

کوکی های  نشست / جلسه: آنها کوکی های موقتی هستند ، وقتی مرورگر خود را می بندید حذف می شوند ، یعنی 

 دائمی نیستند. آنها برای مواردی از جمله تضمین امنیت و استمرار سایت ما و شما در حین بازدید استفاده می شوند.

  
کوکی های مداوم: آنها در زیر پوشه های مرورگر شما با یک حرکت یا تا زمانی که فاصله زمانی داخل فایل کوکی  

تمام شود ، نگهداری می شوند. این کوکی ها به ما کمک می کنند تا وب سایت اطالعات مربوط به شما را در بازدید 

 بعدی به خاطر داشته باشد.

 

 

کوکی های شخص اول و سوم: کوکی های شخص اول کوکی هایی هستند که توسط سایت ما استفاده می شود. کوکی 

 های شخص ثالث کوکی هایی هستند که در رایانه شما خارج از سایت ما نصب شده اند.

 

کوکی های ضروری: اینها کوکی های ناشناس هستند که به منظور عملکرد مناسب و ارائه درست وب سایت 

http://www.bemasmetal.com/.تنظیم شده اند 

  

: یلیو تحل یکاربرد یها یکوک    

 یکاربرد یها یما از کوک  میرا بهبود بخشو تجربه مرور شما  میشما را به خاطر بسپار دهیبرگز ماتیتنظبرای اینکه 

به خود جلب  یشتریاز صفحات ما توجه ب کیکدام  مینیدهد بب یکه به ما امکان م یلیتحل یها یو کوک  میکن یاستفاده م

 یها یکوک. میده یما خدمات مناسب را ارائه م تیدر سا کیتراف دنیشوند و با د یممشاهده  شتریکنند ، کدام منابع ب یم

.ناشناس هستند زین عتیطب نیا  

 

 

و  یکاربرد یها یو کوک یدائم یها ی، کوک یاجبار یها یاز کوک بماسشرکت سهامی عام  فلز صنعتی تجاری 
.کند یاستفاده م لیوب موبا ای تیدر وب سا یلیتحل  

 

 

 

 

کوکی های مورد استفاده به جز موارد اجباری و شخص اول که توسط سایت ما استفاده می شود عبارتند 

 از:

 
 

http://www.bemasmetal.com/
http://www.bemasmetal.com/


 گوگل: کوکی های گوگل می تواند برای بسیاری از اهداف استفاده می شود.

 

به عنوان مثال ، به خاطر سپردن تنظیمات جستجوی ایمن و نشان دادن تبلیغات مرتبط تر ، همچنین به 

تعیین تعداد بازدید کنندگان به صفحه کمک می کند و به شما در استفاده و ثبت نام برای خدمات ارائه شده 

توسط گوگل کمک می کند. همچنین از آن برای محافظت از داده های شما یا به خاطر سپردن تنظیمات 

 تبلیغ خود استفاده می شود.

 

 کاربر با دنبال کردن دستورالعمل ذکر شده در پرونده )کمک( مرورگر اینترنت  و یا در وب سایت های 

     www.youronlinechoices.eu و یا www.allaboutcookies.org  

مداوم را رد  یها یکوکهمچنین و  نشست/جلسه یها یرا حذف کرده و با مراجعه  کوک یدائم یها یکوک دیتوان یم

وب  ای تیبه استفاده از وب سا کند ، ممکن است یجلسه خوددار یها یکوک ای یدائم یها یاگر کاربر از کوک. دیکن

همه به  وارد کردن جلوگیری از کانال ها ممکن است قادر به  نیا  . در این صورتمورد نظر خود ادامه دهد لیموبا

صورت بپذیرد. محدود یدسترس ایبوده و عملکردها   

 

 

 

 

 

 

شوند؟ یها چگونه حذف م یکوک  

.دیخود را انتخاب کرده و دستورالعمل ها را دنبال کنشوند. فقط مرورگر  یحذف م یها به راحت یاکثر کوک  

 

 کروم

 

 ۱-در صفحه کلید دگمه های کنترل + شیفت + حذف را با هم کلیک کنید.

 ۲-یک فاصله زمانی تعیین نمایید.

 ۳-جعبه تعیید )کوکی و داده های دیگر وب سایت ( را انتخاب نمایید. 

دیکن کیدکمه "پاک کردن داده" کل یبر رو-۴  

 

 
 

 

http://www.allaboutcookies.org/


 

 پاک کردن داده های مرور
 پایه ای                   پیشرفته

 
 - محدوده زمانی: ۷ روز گذشته
 - تاریخچه مرور: ۱۳۲۳موارد

 - تاریخ بارگیری: هیچ کدام
 - کوکی ها و سایر اطالعات سایت

 از ۱۴۹ سایت )شما نمی خواهید از حساب گوگل خود خارج شوید(
  -تصاویر و پرونده های ذخیره شده

 کمتر از۳۱۸  مگابایت
 

 گذرواژهها و دیگر دادههای ورود به سیستم
 (یساز همگام) پسورد ۱

 

 تکمیل خودکار از داده ها

 

 لغو

 پاک کردن داده ها

 

 برای پاک کردن داده های مرور فقط از این دستگاه ، ضمن نگه داشتن آن در حساب گوگل شما

 

 خروج از سیستم

 



 

 فایر فاکس

 

 

 ۱-در صفحه کلید دگمه های کنترل + شیفت + حذف را با هم کلیک کنید.

 ۲-یک فاصله زمانی تمیز کننده تعیین نمایید.

 ۳-جعبه تعیید )کوکی ها ( را انتخاب نمایید. 

دیکن کی" کلحاال داده ها را پاک کندکمه " یبر رو-۴  

 

 

 

 

 

 
 

 تمام تاریخ را پاک کنید
 محدوده زمانی برای پاک کردن: همه چیز

 همه موارد انتخاب شده پاک خواهند شد
 این عمل قابل بازگشت نیست

 تاریخ
 تاریخچه مرور و پایین آمدن

 کلوچه ها
 ورود به سیستم فعال

 حافظه نهان
 فرم و تاریخچه جستجو

 داده ها
 تنظیمات سایت

 داده های وب سایت آفالین
 اکنون روشن است

 لغو

 



 سافاری

 -از منوی سفری انتخاب را کلیک نمایید

 - به بخش حفظ حریم خصوصی بروید

 -روی "مدیریت داده های وب سایت" کلیک کنید

 -روی "حذف همه" کلیک کنید

 

 

 

 حریم خصوصی

به طور کلی / زبانه / تکمیل خودکار / کلمه عبور / جستجو / امنیتی / حریم خصوصی / وب سایت ها / فرمت / 
 پیشرفته

 
 این وب سایت ها داده های ذخیره شده را می تواند برای ردیابی مرور شما استفاده کند.

حذف داده ها ممکن است ردیابی را کاهش دهد ، اما ممکن است از وب سایت ها خارج شود و یا رفتار وب سایت را 
 تغییر دهد.

 
 همه را پاک کم

 انجام بده
 
 



 اج
 
 

 ۱-در صفحه کلید دگمه های کنترل + شیفت + حذف را با هم کلیک کنید.

 ۲-جعبه"کوکی ها و داده های ذخیره شده وب سایت" را انتخاب کنید

دیکن کی" کلپاک کن دکمه " یبر رو-۴  

 
 
 

 

 

 



 پاک کردن داده های مرور
 تاریخچه مرور

 کوکی ها و داده های ذخیره شده وب سایت
 ذخیره داده ها و پرونده

 برگه ای که من کنار گذاشته ام یا اخیرا   بسته شده است
 تاریخچه بارگیری

 از داده ها
 رمز عبور

 نمایش بیشتر
 تمیز کردن

 
 همیشه وقتی این مرورگر را می بندم ، این کار را پاک کنید

 خاموش
 تغییر آنچه مایکروسافت اج در مورد من را در ابر)کلود( می داند

 تاریخچه جستجوی بینگ را پاک کنید
 بیشتر بدانید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اینترنت  اکسپلورر
 
 

 ۱-در صفحه کلید دگمه های کنترل + شیفت + حذف را با هم کلیک کنید.

 ۲-جعبه"کوکی ها و داده های ذخیره شده وب سایت" را انتخاب کنید

دیکن کی" کلپاک کن دکمه " یبر رو-۴  

 

 

 

 

 

ینترنتیمرورگر ا خچهیتارحذف   

 یها تیکه وب سا دیموقت را حفظ کن ینترنتیا یها لیها و فا یک: کودیمورد عالقه خود را حفظ کن تیوب سا یها داده

دهند شینما عتریرا حفظ کرده و سر دهیبرگز ماتیموردعالقه شما را قادر سازد تنظ  

 



مشاهده  یکه برا ییو رسانه ها ریاز صفحات وب ، تصو یینسخه ها: تیو پرونده وب سا نترنتیموقت ا یپرونده ها

شوند یم رهیذخ عتریسر  

 

 رهیذخ یبرا تیشما توسط وب سا انهیشده در را رهیذخ یداده ها گاهیپا ایپرونده  :تیوب سا یها و داده ها یکوک

تیوب سا تیبهبود اولو ای دهیبرگز ماتیتنظ  

دیکرده ا دیکه بازد ییتهایوب سا ستی: لخچهیتار  

دیکرده ا یریکه بارگ ییپرونده ها ستیل: یریبارگ خیتار  

دیکرده ا رهیشده در فرم ها را ذخ رهیعات ذخاطال فرم: یها داده  

شوندی، به طور خودکار پر م دیاکرده دیکه قبالً بازد یتیشده که هنگام ورود به وب سا رهیذخ یها: گذرواژههاگذرواژه  

:شود ینم یریگیو پ کسیویاکت لتری، ف یابیحفاظت از رد  

مکان  ییشناسا یمحافظت برا یابیشده با استفاده از رد لتریف یکردن داده ها لتریموجود شامل ف یها تیاز وب سا یستیل

درخواست ها  یریگیپ یشما را ارسال کنند و استثنا برا دیمربوط به بازد اتیتوانند جزئ یکه به طور خودکار م ییها

.ستین  

 

حذف سابقه مرور درباره  

 حذف

شد لغو  
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