آموزش نصب و ساخت اکانت ( Lichessلیچس)
الف .از طریق تلفن همراه
در ابتدا با توجه به سیستم گوشی همراه خود می توانید نرم افزار  Lichessرا دانلود و نصب نمایید.

پس از اینکه نرم افزار را دانلود و نصب کردید ،مانند شکل زیر روی گزینه ی موردنظر کلیک کنید:

سپس گزینه ی ورود را کلیک کنید:

اگر قبال عضو بوده اید کافی است نام کاربری و رمز خود را وارد کنید؛ در غیر این صورت روی گزینه نام
نویسی کلیک کنید.

برای ثبت نام باید ایمیل معتبر که رمز آن را به خاطر دارید ،داشته باشید.
گزینه ها را مطابق شکل زیر پر کرده و سپس گزینه نام نویسی را بزنید.

در خاتمه برای شما ایمیلی ارسال می شود؛ کافی است وارد ایمیل شده و روی لینک مربوطه کلیک کنید تا ثبت
نام کامل شود.

ب .از طریق سایت
اولین قدم برای عضویت در لیچس
برای شروع فرآیند ساخت اکانت ابتدا وارد سایت لیچس به آدرس  Lichess.orgشوید و بعد از ورود به سایت بر روی
عبارت  SIGN INکه در گوشه سمت راست باالی سایت مشاهده می شود کلیک کنید تا به صفحه عضویت که به شکل زیر است
هدایت شوید.

این صفحه مربوط به صفحه ورود به سایت لیچس ا ست اما در حال حا ضر ما از این بخش نمی توانیم وارد سایت شویم چرا که
ثبت نام خود را تکمیل نکرده اید .به همین منظور در این صفحه ابتدا بر روی کلمه  Registerکه در زیر دکمه آبی قرار دارد
کلیک می کنیم تا وارد صفحه اصلی ثبت نام در لیچس شویم.

تکمیل مشخصات و عضویت در سایت لیچس
اگر مراحل را در ست پیش رفته با شید وارد صفحه ای خواهید شد که به مانند عکس باال ا ست ،در این مرحله شما باید در کادر
اول که نو شته شده  user nameنام کاربری خود را وارد کنید( سعی کنید از نام کاربری ا ستفاده کنید که قبال ا ستفاده ن شده
چون در غیر این صورت برای نام کاربری شما خطا خواهد داد) سپس در کادر دوم که  passwordنوشته شده رمز خود را وارد
کنید و سعی کنید از رمز های قوی ا ستفاده کنید تا اکانت شما مطمئن با شد در زیر کادر  passwordچهار خانه وجود دارد که
میزان قدرت رمز شما را نشان می دهد و هرچقدر رمز شما قوی باشد رنگ این کادر ها عوض خواهد شد و رنگ سبز رمز قوی
و رنگ قرمز یعنی رمز ضعیف است بعد از وارد کردن رمز ایمیل خود را در کادر مربوط که به عبارت  emailمشخص است وارد
کنید و سپس چهار تیک مربوطه را به سمت راست بکشید تا سبز شوند این تیک ها مربوط به پذیرش قوانین سایت است و بعد از

تکمیل موارد فوق بر روی کادر آبی رنگ که بر روی آن عبارت  REGISTERنو شته شده کلیک کنید تا ثبت نام شما تکمیل
شود.

گام آخر عضویت در سایت لیچس
حاال باید به ایمیل خود مراجعه کنید و بر روی لینکی که از طرف وب سایت لیچس برای شما ار سال شده ا ست کلیک کنید تا
روند ثبت نام شما تکمیل شود.

