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 هقدهو

 تو نام خدا

 

اهـّفٍ ثب گنتـه ػاًو كٌبّؿی اطالػبت ّ ًويی صیبتی کَ ایي ػاًو ػؿ فًؼگی اًنبًِب ایلب هی کٌؼ ، 

اثقاؿ ّ ًیبف ؿّف اكقّى ثيـ ثـای اطالع اف هضیط پیـاهْى عْػ ، امتلبػٍ اف ایٌتـًت کَ یکی اف هؼؿتوٌؼتـیي 

 اطالع ؿمبًی هی ثبىؼ ثَ رقء رؼا ًيؼًی اف فًؼگی آًِب ثؼل گـػیؼٍ امت.

ی تؼبهل ثب آًبى ؿاف ایي ؿّ ًگـه ٍضیش ػؿ طـاصی ٍلضبت ّة ثـای اطالع ؿمبًی ػهین ثَ کبؿثـاى ّ ثـهـا

 ثنیبؿ صبئق اُویت هی ثبىؼ.

ي هّْْع عْاُین ىؼ کَ مؼی ىؼٍ ثب ًگبٍ ثَ ثـعی اف مبیت ُبی پـ ثبفػیؼ کٌٌؼٍ ّ کبؿثـػی هتْرَ ای

امت تب اطالػبت هْؿػ ًیبف کبؿثـاى ثَ ؿاصتی ثب یک ؿاُجـی ٍضیش ػؿ اعتیبؿ آًبى هـاؿ گیـػ ّ ثب امتلبػٍ اف 

تکٌْلْژی ُبی ؿّف ػؿ طـاصی ، ٍلضبتی ثب رؾاثیت ُبی گـاكیکی ثنیبؿ ثبال ّ ػؿ ًِبیت ثب مـػت کبؿثـػی 

 گیـػ.هبثل تْرَ ػؿ اعتیبؿ ایيبى هـاؿ 

آىٌب ىْین کَ هب ؿا ػؿ ایزبػ   (MCCIP Portal)پْؿتبل میگوب  هی عْاُین ثب ًضٍْ کبؿکـػ ػؿ ایي هزبل

 یبؿی هی کٌؼ.یبػ ىؼٍ ُـچَ آمبًتـ مبیت ُبیی ثب هبثلیت ُبی 
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 ًرًد تو هحیط هدیریت

 .ؿا ػؿ هضل آػؿك هـّؿگـ ّاؿػ هی ًوبئین پٌل هؼیـیت آػؿكة  ،اثتؼا ثـای ّؿّػ

 

 ثبیؼ ًبم کبؿثـی ّ گؾؿّاژٍ ؿا ػؿ آى ّاؿػ ًوْػٍ ّ تبییؼ ًوبیین.پٌزـٍ ای ثـای هب ثبف هی ىْػ کَ ثالكبٍلَ 

 

ٍلضَ ای ؿا هالصظَ هی کٌین کَ ػؿ آى اهکبى اًتغبة فیـ ثب ّاؿػ ًوْػى اطالػبت ًبم کبؿثـی ّ گؾؿّاژٍ 

ُـ کبؿثـ پل اف ّؿّػ تٌِب لینت فیـپْؿتبل ُبیی ؿا هيبُؼٍ هی کٌؼ  پْؿتبل ّ ؿاُجـکل پْؿتبل ّرْػ ػاؿػ.

 کَ ثَ آًِب ػمتـمی ػاؿػ.

صبل ثـای آًکَ هب ثب فیـپْؿتبل ّ ًضٍْ مبعت آى آىٌب گـػین ثب اًتغبة ؿاُجـکل پْؿتبل ّاؿػ هضیط هؼیـیت 

 ثَ توبم فیـپْؿتبل ُب ػمتـمی ػاؿین.ُوبًطْؿ کَ هی ثیٌیؼ ّ هی ىْین 
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 ر پٌرتالزی

 تؼـیق فیـ پْؿتبل:

هزوْػَ یب مبفهبى کبؿی هب هی تْاًؼ ػاؿای ثغيِبی گًْبگْى ثب صیطَ کبؿی هيغٌ ّ هـثْط ثَ عْػ 

 ثبىؼ کَ ایي ثغو ُب یب هزوْػَ ُب ثب تْرَ ثَ میبمت ُـ هزوْػَ ػاؿای تٌْع امت.
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ثقؿگتـ هؼبًّت ُبی هغتللی ػؿ یک هخال ػؿ یک ػاًيکؼٍ گـٍّ ُبی هغتلق آهْفىی ؿا ػاؿین  ّ یب ػؿ اىل 

 ػاًيگبٍ ّرْػ ػاؿػ هخال هؼبًّت آهْفىی ، پژُّيی ّ ...

ثب هؼیـیتی  ُـ یک اف گـٍّ ُب یب هؼبًّت ُبی هؾکْؿ ًیبفهٌؼ آى ُنتٌؼ کَ ػاؿای مبیتی هنتول ّ هؼوْال

 ت.رؼا اف مبیـیي ثبىٌؼ ّ ثَ ُویي ػلت هلِْم فیـپْؿتبل ػؿ پْؿتبل میگوب تؼـیق ىؼٍ ام

پْؿتبل میگوب مبعت مبیتی رؼاگبًَ ثـای ُـ ثغو ، هؼبًّت یب ... ؿا هوکي مبعتَ ّ هؼیـیت آى ًیق 

ُـ رؼاگبًَ ثـای  (URL)آػؿك هی تْاىکَ صتی  زبتب آً ًوبیؼثـای ُوبى ثغو یب هؼبًّت تؼـیق هی 

 فیـپْؿتبل تؼـیق کـػ.

 

 نحٌه ساخت زیر پٌرتال :

كوط کبؿثـ ؿاُجـپْؿتبل اربفٍ مبعت فیـپْؿتبل ؿا ػاؿػ ّ مبیـ کبؿثـاى ثـای ایزبػ َ الفم امت تؾکـ ػاػٍ ىْػ کاثتؼا 

 کٌٌؼ تب ایي کبؿ ؿا ثـای آًِب اًزبم ػُؼ.ؿاُجـ پْؿتبل ػؿعْامت اف فیـپْؿتبل ثبیؼ 

ثـ ؿّی پْؿتبل )آیکْى کـٍ( کلیک ؿامت هی کٌین ،مپل اف پٌزـٍ رؼیؼ ثبف ىؼٍ ثـ  ثـای مبعت فیـ پْؿتبل

 گقیٌَ "اّبكَ کـػى فیـپْؿتبل" کلیک هی ًوبئین. ؿّی

 

ػؿ ٍلضَ رؼیؼ ثبف ىؼٍ كیلؼُبیی ؿا هالصظَ هی ًوبئیؼ کَ ثـای مبعت یک فیـپْؿتبل رؼیؼ ثبیؼ تکویل 

 گـػًؼ ،ایي كیلؼُب ؿا ثب ُن هْؿػ ثـؿمی هـاؿ هی ػُین :
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 ػٌْاى فیـ پْؿتبل: – 1

هضتْایی کَ هـاؿ امت ػؿّى ایي فیـ پْؿتبل هـاؿ فهبًی ّ یب ػمتَ ثٌؼی مبهتٌبمت ثب  ًبهی ػؿ ایي كیلؼ

 کٌین.ػُین ّاؿػ هی 

 ًبم کبؿثـی هؼیـ: – 2

 اًتغبة هی ًوبئین. ًبم کبؿثـی هؼیـ ؿا اف کوجْ

ٌُْف مبعتَ ًيؼٍ ًبم کبؿثـی هوکي امت  ،ًجْػى ًبم کبؿثـ هْؿػ ًظـ ػؿ لینت کوجْییهْرْػ ػؿ ٍْؿت 

 اًتغبة ًوْػٍ ّ ًبم کبؿثـی ؿا ػؿ كیلؼ هوبثل آى ّاؿػ هی ًوبئین.ثبىؼ ، گقیٌَ رؼیؼ ؿا 

 پل اف مبعتَ ىؼى کبؿثـ اىبؿٍ ىؼٍ ، هؼیـیت فیـپْؿتبل ثـای آى کبؿثـ هینـ عْاُؼ ثْػ.
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3 – URL :فیـ پْؿتبل 

ػؿ ایي كیلؼ اگـ ثغْاُین فیـ پْؿتبل هب آػؿك هنتویوی ثـای ػمتـمی ػاىتَ ثبىؼ هوؼاؿ هٌبمجی ؿا 

 هـاؿ هی ػُینَْؿت فیـػاهٌَ ث

ثبىؼ هی تْاًیؼ فیـ پْؿتبلی ؿا ثب آػؿك  www.yourname.comىوب پْؿتبل اٍلی هخال اگـ آػؿك  

example.yourname.com .ثبفیبثی ًوبئیؼ 

 هضل هـاؿ گیـی:

فیـ یک ػؿ ایي هـصلَ هضل هـاؿ گیـی فیـ پْؿتبل ؿا هيغٌ هی کٌین کَ هخال ػؿ ؿیيَ هـاؿ گیـػ ّ یب ػؿ فیـ 

 .پْؿتبل ػیگـ

 فیـ پْؿتبل پیو كـُ :

اگـ تیک هـثْط ثَ ایي گقیٌَ فػٍ ىْػ فیـ پْؿتبل مبعتَ ىؼٍ فیـپْؿتبل پیو كـُ کل پْؿتبل هـاؿ هی گیـػ 

آػؿك مبیت هب هـارؼَ کٌٌؼ ٍلضَ عبًَ ایي فیـپْؿتبل ؿا ثَ ػٌْاى ٍلضَ  ّ پل اف آى کبؿثـاى ّهتی ثَ

 عبًَ کل پْؿتبل عْاٌُؼ ػیؼ.

 تٌظیوبت پیيـكتَ:

 ، فثبى مبیت ّ ُؼؿ ّ كْتـ آى ؿا هيغٌ هی ًوبئین. URLػؿ ایي هنوت ًْع 

ػؿ آیٌؼٍ ثَ تّْیش آى ػؿ اًتِبی ایي ثغو ػّ کلیؼ اكقّػى کبؿثـاى ّ اكقّػى گـٍّ ؿا هالصظَ هی ًوبئیؼ کَ 

 عْاُین پـػاعت
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 صفحات

ًوْػى ؿّی ًبم فیـ  ؿامت ثـای مبعت ٍلضَ کبؿ ػىْاؿی ؿا پیو ؿّ ًغْاُین ػاىت ّ كوط ثب کلیک

پْؿتبل یب ٍلضَ هْرْػ کَ اف تت ٍلضبت هبثل ػمتـمی هی ثبىؼ ّ ثب اًتغبة گقیٌَ اّبكَ کـػى ٍلضَ ، 

 ثـؿمی هی کٌین.آیتن ُبی آًـا ثب ُن  ٍلضَ رؼیؼی ثـای ىوب ثبف عْاُؼ ىؼ کَ
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 ػٌْاى :

 ػٌْاًی ؿا هتٌبمت ثب هضتْایی کَ هی عْاُین ػؿّى آى هـاؿ ػُین ّاؿػ هی ًوبئین.

 ػؿ هنوت تؼییي تن ، صبىیَ ّ هبلت ، هْاؿػی ؿا کَ هؼًظـهبى امت اًتغبة هی ًوبیئن.

 هی ثبىؼ.هْاؿػ كْم هؼوْال طـاصی ىؼٍ ّ ًبم آًِب ثـای هزوْػَ هيغٌ 

پل اف اًتغبة تن ، صبىیَ ّ هبلت کلیؼ ؽعیـٍ ؿا كيبؿ ػُیؼ تب ٍلضَ ؽعیـٍ گـػػ فیـا اگـ کلیؼ ؽعیـٍ ؿا 

كيبؿ ًؼُیؼ ٍلضَ مبعتَ ًغْاُؼ ىؼ ّ ػؿ ٍْؿت طْالًی ىؼى تـییـات ّ ًليـػى کلیؼ ؽعیـٍ ثَ ػلیل 

ّؿّػ هزؼػ ثب ًبم کبؿثـی عْاُؼ ثْػ. هالصظبت اهٌیتی ػیگـ ٍلضَ هبثل ؽعیـٍ ىؼى ًغْاُؼ ثْػ ّ ًیبفهٌؼ 

(Session Expired) 
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ثب کلیک موت  صبل پل اف ؽعیـٍ مبفی ثـ ؿّی ًبم ٍلضَ کلیک هی ًوبئین تب ّاؿػ هضیط ّیـایو آى گـػػ.

 .ؿامت ؿّی ًبم ٍلضَ ّ اًتغبة ّیـایو ایي ٍلضَ ًیق هی تْاى ایي کبؿ ؿا اًزبم ػاػ
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ػؿ پبئیي ٍلضَ ثب تْرَ ثَ ًْع هبلجی کَ اًتغبة ًوْػٍ ایؼ پبؿت ُبی ُوبًطْؿ کَ هالصظَ هی كـهبئیؼ 

هغتللی ػؿ اعتیبؿ ىوب هـاؿ هی گیـػ کَ ىوب هی تْاًیؼ ّة پبؿت ُبی هْؿػًظـتبى یب ُوبى اهکبًبت ؿا 

 ػؿّى آًِب هـاؿ ػُیؼ.

ًی ّ ... ُنتٌؼ ّة پبؿت ُب ػاؿای ػمتَ ثٌؼی ُبی هغتللی اف رولَ ّة پبؿت ُبی پـکبؿثـػ ، اطالع ؿمب

 کَ ػمتـمی ثَ توبهی آًِب ًیق اف طـین گقیٌَ ُوَ ّة پبؿت ُب هینـ هی ثبىؼ.

 

عْة امت کَ ثَ ایي ًکتَ ثـای ػّمتبًی کَ کَ ثب ًبم ّة پبؿت آىٌبیی چٌؼاًی ًؼاؿًؼ اىبؿٍ کٌین کَ 

اطالػبتی ؿا تْمط آى پیبػٍ مبفی ُـیک اف اهکبًبت پْؿتبل ؿا کَ هی عْاُین اف آى امتلبػٍ ًوبئین ّ 

 هٌتيـ مبفین تْمط یک ّة پبؿت ٍْؿت هی پؾیـػ ،ػؿّاهغ ّة پبؿت ُب هؼـف اهکبًبت مینتن ُنتٌؼ.

پل ثَ طْؿ مبػٍ تـ ثَ ُـیک اف اهکبًبت ّاژٍ ّة پبؿت ّ هضلی ؿا کَ ّة پبؿت ُب ػؿ هبلت ػؿّى آى هـاؿ 

 هی گیـًؼ پبؿت اطالم هی کٌین.

 ت ُب هتٌبمت ثب ّة پبؿتی کَ هی عْاُؼ ػؿّى آى هـاؿ گیـػ اًتغبة ىْػهؼوْال مؼی هی ىْػ ًبم پبؿ

ًضٍْ هـاؿ ػاػى ّة پبؿت ُب ػؿ ربیگبٍ هْؿػ ًظـ ًیق ثؼیي ىکل امت کَ ّة پبؿت هْؿػ ًظـ ؿا ثَْؿت 

Drag&Drop .کيیؼٍ ّ ػؿ آى ربیگبٍ هـاؿ هی ػُین 
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 .ن کَ ثَ تّْیش آًِب هی پـػافینػؿ ثبال ثب ّاژٍ ُبی هبًٌؼ تن ، صبىیَ ّ هبلت هْارَ ىؼی

ػؿ ّاهغ ؿًگ ّ لؼبة مبیت امت ، هخال ؿًگ كًْت ُب ، مبیق آًِب ، ّغین ّ یبًبفک ثْػى ، تـییـ ؿًگ  تن :

هتي ثب هـاؿ گـكتي ثـؿّی آى ّ ... ُوَ ػؿ تن تؼـیق هی ىًْؼ کَ ػؿهنوت هؼیـیت تن ُب هبثل هيبُؼٍ ّ 

 ی ثبىؼ.ًضٍْ ػمتـمی ُب ػؿ آیٌؼٍ تّْیش ػاػٍ عْاُؼ ىؼ.اف هنوت ّیـایو تن ُب هبثل ّیـایو ه

ُوبى کبػؿُبیی امت کَ ػّؿ ُـ ّة پبؿت هتٌبمت ثب گـاكیک ٍلضَ هـاؿ هی گیـػ. هؼیـیت ایي  حاشیو:

 صبىیَ ُب ػؿ هنوت هؼیـیت هبلت امت کَ هتؼبهجب تّْیش ػاػٍ هی ىْػ.
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ُب ػؿّى آى هـاؿ هی گیـًؼ ، توبم تَبّیـ ٍلضَ ؿا ثَ پبؿت ُبیی تونین هی کٌؼ کَ ّة پبؿت  قالة:

هـثْط ثَ ثٌـ مبیت ّ ... تْمط هبلت پیبػٍ مبفی هی گـػػ کَ هؼیـیت ّ ّیـایو هبلت ًیق اف طـین 

 هنوت هؼیـیت هبلت ُب ٍْؿت هی پؾیـػ.

 

ػؿ ایٌزب ثؼ ًینت اىبؿٍ ای ػاىتَ ثبىین ثَ اهکبًبتی کَ پل اف ؿامت کلیک ًوْػى ثـ ؿّی ًبم ٍلضَ 

 ػؿ اعتیبؿ هب هـاؿ هی گیـػ.
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 هيبُؼٍ ٍلضَ : ثـای هيبُؼٍ ی ًوبی عـّری ٍلضَ پل اف تـییـات -

اّبكَ کـػى ٍلضَ : ثـای مبعت ٍلضَ ػؿ فیـ ٍلضَ كؼلی )مبعت ٍلضبت ثَْؿت ػؿعتی هی  -

 تْاًؼ اػاهَ ػاىتَ ثبىؼ(

اتلبهی کَ ػؿ ٍْؿت ّیـایو ایي ٍلضَ : ثبف ىؼى ٍلضَ رِت ّیـایو ٍلضَ ، هيبثَ ُوبى  -

 کلیک ثـ ؿّی ًبم ٍلضَ اتلبم هی اكتؼ.

 صؾف ایي ٍلضَ : ثب اًتغبة ایي گقیٌَ ٍلضَ صؾف عْاُؼ ىؼ. -

 صؾف ایي ٍلضَ ثب كـفًؼاى: ثـای صؾف یک ٍلضَ ثَ ُوـاٍ فیـ ٍلضَ ُبیو امتلبػٍ هی ىْػ. -
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ػٍ هی ىْػ کَ ایي اهـ ربثَ رب کـػى ایي ٍلضَ : ثـای ربثزب ًوْػى هضل هـاؿ گیـی ٍلضَ امتلب -

 ثب اًتغبة گقیٌَ ُبی "كـفًؼ" یب " هجل اف" ٍلضَ ػیگـ هینـ هی گـػػ.

 

اّبكَ کـػى فیـ پْؿتبل : اهکبى اّبكَ کـػى فیـپْؿتبل رؼیؼی ؿا ػؿ فیـ ایي ٍلضَ یب فیـپْؿتبل ؿا  -

 كـاُن هی مبفػ.

اًتنبة ثَ ػٌْاى عبًَ : ایي ٍلضَ ؿا ثَ ػٌْاى ٍلضَ عبًَ یب ٍلضَ اٍلی آى فیـپْؿتبل هـاؿ هی  -

 ٌُگبم ًوبیو فیـپْؿتبل ایي ٍلضَ ثؼٌْاى ٍلضَ اٍلی هيبُؼٍ هی ىْػ.ػُؼ ّ 

 

ٍلضَ ىغَی اػهیي : ثب اًتغبة ایي گقیٌَ ػؿ هـارؼبت ثؼؼی ثَ هضیط هؼیـیت ػؿ هیبى توبهی  -

 اثتؼا ثبؿگقاؿی ىؼٍ ّ ػؿ اعتیبؿ هؼیـ هـاؿ هی گیـػ. ٍلضبت ایي ٍلضَ
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 ًب پارت ىا

ُوبًطْؿ کَ ػؿ هنوت مبعت ٍلضبت ثؼاى اىبؿٍ کـػین ّة پبؿت ُب ػؿ ّاهغ ػؿّافٍ ًوبیو اهکبًبت 

 هْرْػ ػؿ پْؿتبل هب هی ثبىٌؼ.

ِب ػعل ّ تَـكی ثـعی اف ّة پبؿت ُب ٍـكب رِت ًوبیو ثـعی اف اطالػبتی ُنتٌؼ کَ هب ػؿ ػاػٍ ُبی آً

 ًغْاُین ػاىت ّ ػؿ ّاهغ آؿىیْی ثـای آًِب ّرْػ ًؼاؿػ.

هبًٌؼ فهبى ػیزیتبل مـّؿ ، فهبى ػوـثَ ای ، آهبؿ ثبفػیؼ ، آة ّ ُْا ّ ... اف ایي هجیل  ًوبیيی ّة پبؿت ُبی

 ّة پبؿت ُب هی ثبىٌؼ.

                          

)ّة پبؿت ُبی  اطالػبتی کَ تْمط آًِب ًوبیو ػاػٍ هی ىْػًْع ػیگـ ّة پبؿت ُب ، آًِبیی ُنتٌؼ کَ 

اف طـین یک آؿىیْ ّاؿػ هی ىْػ ، ػؿ ّاهغ اطالػبت هـثْط ثَ آؿىیْ عْػ ؿا ًوبیو هی (  اطالع ؿمبًی

 ػٌُؼ.

 ثطْؿ هخبل ّة پبؿت اعجبؿ ، هتْى ػوْهی ، ؿّیؼاػُب ، گقاؿىبت ّ ...
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یي ّة پبؿت ُب ثـای مِْلت ػؿ کبؿثـػ ّ ػمتـمی ثَ ػمتَ ثٌؼی ُوبًطْؿ کَ ػؿ هجل ثؼاى اىبؿٍ کـػین ا

ُبی هغتللی تونین ىؼٍ اًؼ کَ ػمتـمی ثَ آًِب ؿا ثب تْرَ ثَ ًْع اهکبى هْؿػ ًظـ هب هینـ هی 

 مبفػ.

 صبل کَ ثب ّة پبؿت آىٌب گيتین ، مـاؽ تٌظیوبت آًِب هی ؿّین.

 ػؿّى یکی اف پبؿت ُب هـاؿ هی ػُین.ثـای ًوًَْ یکی اف ّة پبؿت ُب هخال اف ًْع عجـ ؿا 
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ثب کلیک ثـ ؿّی آیکْى چـط ػًؼٍ )کَ اگـ ثـ ؿّی آى ثبینتین تّْیضی ًیق ًوبیبى هی ىْػ ثب ػٌْاى 

 تٌظیوبت ّة پبؿت( آیتن ُبیی ًوبیبى هی ىًْؼ کَ ثَ تّْیش آًِب هی پـػافین:

 

بؿت ًوبیو ػاػٍ ىْػ اًتغبة هی ػٌْاى : ػٌْاًی هـتجط ثب اطالػبتی کَ هی عْاُین تْمط ایي ّة پ

 ًوبئین کَ الجتَ اگـ تیک هـثْط ثَ آى ؿّىي ثبىؼ ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ ّ ػؿ ؿیـ ایٌَْؿت عیـ

ػاػٍ هی ىْػ ّ ػؿ ؿیـ ًوبیو ػؿ ٍلضَ : ػؿٍْؿت ؿّىي ثْػى تیک ، ایي ّة پبؿت ػؿ ٍلضَ ًوبیو 

لْػ ٍلضَ ؿا پبؿت ػؿ ٍلضَ لْػ ًيؼٍ ّ مـػت  ػؿ ٍْؿتیکَ تیک ًوبیو ػؿ ٍلضَ ثـػاىتَ ىْػ ّةایٌَْؿت عیـ. 

 .ًوی کٌؼ کن

ًوبیو آؿىیْ : اگـ ایي گقیٌَ تیک عْؿػٍ ثبىؼ ػؿ ٍلضَ ًْىتَ ای ثب ػٌْاى "ثیيتـ" ّرْػ ػاؿػ کَ ػاؿای 

)توبهی اعجبؿی کَ هـثْط ثَ ایي ّة  لیٌک هی ثبىؼ ّ هبؿا ثَ ٍلضَ آؿىیْ ایي ّة پبؿت ُؼایت هی کٌؼ.

 ثبىٌؼ(پبؿت هی 

ًوبیو آؿ.اك.اك: ػؿ ػًیبی اهـّف ایٌتـًت رِت امتلبػٍ مبیت ُب اف اطالػبت یکؼیگـ ثب ؽکـ هٌجغ، 

ثْرْػ آهؼٍ امت کَ ػؿ ّاهغ یک مبیت تْمط یک آػؿك ، عـّری ؿا  (RSS)تکٌْلْفی ثب ًبم " آؿ.اك.اك"
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عْػ اف اطالػبت  (RSS Feed)اػالم هی کٌؼ ّ مبیت ػیگـ ثب هـاؿ ػاػى آى آػؿك ػؿ "آؿ.اك.اك عْاى"

مبیت هـرغ امتلبػٍ ًوْػٍ ّ آًـا ًوبیو هی ػُؼ ّ ُـ کبؿثـی کَ ثغْاُؼ اف آى اطالػبت امتلبػٍ ًوبیؼ 

 ثب کلیک ثـ ؿّی لیٌک ثْرْػ آهؼٍ ثَ مبیت هـرغ هتَل هی گـػػ.

ثَ ّة  RSSػٌْاى  ػؿ ایٌزب اگـ هب تیک هـثْط ثَ ایي گقیٌَ ؿا ثقًین ، ػؿ عـّری عْاُین ػیؼ کَ آیکًْی ثب

پبؿت هب اّبكَ هی گـػػ کَ ثب کلیک ثـ ؿّی آى آػؿمی ؿا کَ مبیت هـرغ ػؿ اعتیبؿ مبیت ُبی ػیگـ هـاؿ 

 هی ػُؼ عْاُین ػاىت.

یؼٌی اگـ ایي آػؿك ؿا مبیت ػیگـی ػؿ "آؿ.اك.اك عْاى" عْػ هـاؿ ػُؼ اطالػبت هْرْػ ػؿ ایي ّة پبؿت  

 هبؿا عْاُؼ ػیؼ ّ ثب کلیک ثـ ؿّی ُـ یک اف لیٌک ُب ثَ مبیت هب هتَل عْاُؼ ىؼ.

 ًوبیو تبؿیظ : ثب ؿّىي ًوْػى آى تبؿیظ ػؿد ثـای ُـ عجـ ػؿ ّة پبؿت ًوبیبى هی گـػػ

 پ : ثب ؿّىي ًوْػى ایي گقیٌَ اهکبى چبپ ؿا ثـای ایي ّة پبؿت كـاُن آّؿػٍ این.ًوبیو چب

ًوبیو ًظـات : ػؿ ٍْؿتیکَ تیک ایي گقیٌَ ؿا ؿّىي ًوبئین اهکبى ػؿد ًظـات کبؿثـاى ثـای اطالػبت ّة 

 پبؿت ایزبػ کـػٍ این.

پبؿت اعجبؿ هی ثبىٌؼ ّ هی  تؼؼاػ ؿکْؿػ ػؿ ٍلضَ اّل : ػؿ ایي كیلؼ تؼؼاػ ؿکْؿػُبیی کَ ػؿ ایي ّة

عجـ ػاىتَ ثبىین، كوط هی  20عْاُین ػؿ ٍلضَ اّل ًوبیو ػاػٍ ىًْؼ ّاؿػ هی کٌین، یؼٌی اگـ هخال 

ػؼػ آًِب ػؿ اثتؼا ًوبیو ػاػٍ ىْػ ّ لینت کلی آًِب ثب فػى کلیؼ آؿىیْ هبثل هيبُؼٍ ثبىؼ،  5عْاُین 

 .ػُؼ هی ًوبیو ؿا اعجبؿ توبم ػُین هـاؿ 0 ایٌزب ػؿ اگـ ؿا ػؿ كیلؼ هؾکْؿ ّاؿػ هی ًوبئین. 5ػؼػ 
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تؼؼاػ آیتن ٍلضَ ػاعلی : ػؼػی کَ ػؿ ایي كیلؼ ّاؿػ هی ًوبئین هؼیي کٌٌؼٍ تؼؼاػ ؿکْؿػُبیی )عجـُبیی( 

 امت کَ ػؿ ٍلضَ آؿىیْ هی عْاُین ًوبیو ػاػٍ ىْػ.

عجـ ػاؿین ، پل اف ّؿّػ ثَ هنوت  20 هـاؿ ػُین ، اف آًزب کَ کال 10ثطْؿ هخبل اگـ هب ایي هوؼاؿ ؿا ثـاثـ 

عجـ ؿا هی ثٌین ّ هبثوی ؿا ػؿٍلضَ ػّم )ثـ امبك ػؼػی کَ ّاؿػ ًوْػٍ این ٍلضَ ثٌؼی  10آؿىیْ هب 

 ایزبػ هی گـػػ(

 

ػؿ اًتِبی ایي هنوت هنتطیل آثی ؿًگی ؿا هالصظَ هی ًوبئیؼ کَ اگـ ثـ ؿّی آى ثب هْك ثبینتین 

 ْاى اًتغبة ػمتَ ًوبیبى هی گـػػ.عْاُین ػیؼ کَ تّْیضی ثب ػٌ
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 ػؿایٌزب ؽکـ ایي ًکتَ الفم امت کَ ُـ ّة پبؿت ثـای ًوبیو اطالػبت اف ػّ پبؿاهتـ امتلبػٍ هی ًوبیؼ.

تیک ٍلضَ ، یؼٌی آى ؿکْؿػی ؿا کَ هی عْاُین ػؿ آى ٍلضَ ًوبیو ػُین ثبیؼ تیک هـثْط ثَ آى  – 1

  کَ ایي اهـ ثَ چَ ىکل ٍْؿت پؾیـ امت. ٍلضَ عْؿػٍ ثبىؼ کَ ػؿ آیٌؼٍ عْاُین ػیؼ

 اهب گبُی اف یک ًْع ّة پبؿت ثیو اف یک ػؼػ ػؿ ٍلضَ ػاؿین

 ّة پبؿت عجـ ػؿ یک ٍلضَ ػاؿین کَ هی عْاُین ُـ کؼام اطالػبت عبٍی ؿا ًوبیو ػٌُؼ. 2ثطْؿ هخبل 

طالػبت هغًَْ عْػه هخال ّة پبؿت اعجبؿ ػلوی كوط اعجبؿ ػلوی ؿا ًوبیو ػُؼ ّ اعجبؿ اهتَبػی ًیق ا

 ؿا. ػؿ ایٌزب اف ػمتَ ثٌؼی امتلبػٍ هی کٌین.

 

ػمتَ ثٌؼی ، یؼٌی ؿکْؿػُبیی ؿا ًوبیو هی ػُؼ کَ ػاؿای ػمتَ ثٌؼی ثبىؼ ّ ّة پبؿت ثَ آى  – 2

ػمتَ هتَل امت.ػؿ ٍْؿتیکَ ّة پبؿت ثَ ػمتَ ثٌؼی عبٍی هتَل ًجبىؼ توبهی اطالػبتی ؿا کَ تیک 

 ٌؼ ًوبیو هی ػُؼ.آى ٍلضَ ؿا ػاىتَ ثبى
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اگـ اف ػمتَ ثٌؼی امتلبػٍ ًکٌین ، ُـ ػّ ّة پبؿت اطالػبتی یکنبى ، کَ ُوبى اعجبؿی ُنتٌؼ کَ تیک 

 ٍلضَ ؿا ػاؿًؼ ًوبیو هی ػُؼ.

اهب اگـ اف ػمتَ ثٌؼی امتلبػٍ ًوبئین ، ّ ُـیک اف ّة پبؿت ُب ؿا ثَ ػمتَ ثٌؼی هغتٌ عْػ ٍّل ًوبئین ، 

هْؿػ ًظـ ؿا ثَ ؿکْؿػ هْؿػ ًظـ یب ُوبى اعجبؿ ًنجت ػُین، آًگبٍ اتلبهی کَ هی  ّ ُوچٌیي ػمتَ ثٌؼی

کَ ػؿ ػمتَ ثٌؼی هغتٌ عْػىبى هیؼٌُؼ اكتؼ آًنت کَ ُـ یک اف ّة پبؿت ُب اطالػبتی ؿا ًوبیو 

 هْرْػ امت.یؼٌی اعجبؿ ػلوی اطالػبت ػلوی ّ اعجبؿ اهتَبػی اطالػبت اهتَبػی
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 ثٌؼی ّ ًضٍْ ایزبػ آى ثطْؿ هيـّس مغي عْاُین گلت.ػؿ آیٌؼٍ ػؿ هْؿػ ػمتَ 

 

 تٌظیوبت گـاكیکی:

ػ کَ ثطْؿ اعتَبٍی ثـای ُـ ّة پبؿت تٌظیوبتی ػثب کلیک ثـ ؿّی آیکْى هْؿػ ًظـ پٌزـٍ ای ظبُـ هی گـ

 ؿا ػؿّى عْػ ربی ػاػٍ امت کَ هی تْاًین تـییـات ػلغْاُوبى ؿا ثـ ؿّی آى اػوبل ًوبئین.
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تْاى ایٌگًَْ ثیبى کـػ کَ هب ػؿ ٌُگبم مبعت ٍلضَ تن  ّ صبىیَ ای ؿا اًتغبة ًوْػین ، کَ ػؿّاهغ هی 

ّة پبؿت ُب ثَْؿت پیو كـُ تٌظیوبت عْػ ؿا اف آى ػؿیبكت هی کٌٌؼ ، اهب ػؿ هنوت تٌظیوبت گـاكیکی 

هـثْط ثَ تن هی تْاى ُـ ّة پبؿت ؿا ثطْؿ اعتَبٍی تٌظین ًوْػ.ػؿ ایي صبلت مینتن ػیگـ تٌظیوبت کلی 

 ّ صبىیَ ؿا ًبػیؼٍ گـكتَ ّ اف پبؿاهتـُبی تٌظین ىؼٍ ػؿ هنوت تٌظیوبت گـاكیکی امتلبػٍ هی ًوبیؼ.

 صبل ثـعی اف ایي تٌظیوبت ؿا ثب ُن هْؿػ ثـؿمی هـاؿ هی ػُین.

 ًوبیو صبىیَ : ػؿ ٍْؿتیکَ تیک آى ؿا ثـػاؿین ػیگـ صبىیَ ای ػّؿ ّة پبؿت هب ًوبیو ػاػٍ ًغْاُؼ ىؼ.

ػؿ ٍْؿتیکَ تیک ؿا ػاؿا ثبىؼ صبىیَ ًوبیو ػاػٍ عْاُؼ ىؼ ّ ُوبًگًَْ کَ ػؿ ثبال اىبؿٍ ىؼ صبىیَ ای 

 ؿا ًوبیو هی ػُؼ کَ ػؿ ٍلضَ تٌظین ىؼٍ امت.

اگـ ثغْاُین صبىیَ ؿا تـییـ ػُین هطبثن آًچَ هْؿػ پنٌؼ هبمت ، اف کوجْی ؿّثـی "ًوبیو صبىیَ" هی 

 ٍ ػؿّى پْؿتبل ػمتـمی ػاىتَ ثبىین.تْاًین ثَ صبىیَ ُبی تؼـیق ىؼ
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پل اف آى ثب گقیٌَ ُبی ًوبی عبًَ ، آؿىیْ ، هضتْا ّ چبپ ؿّثـّ هی ىْین . اف آًزب کَ اثتؼا ثبیؼ ػؿ هْؿػ 

ّاژٍ "ًوب" تّْیضبت هجنْطی اؿائَ گـػػ ّمپل هْاؿػ كْم هْؿػ ثـؿمی هـاؿ گیـػ، ػؿ صبل صبّـ اف 

 ثغو هـثْطَ ثطْؿ کبهل ثب آًِب آىٌب ىْین.تّْیش آى ٍـكٌظـ هی کٌین تب ػؿ

ن ىجیَ ثَ آًچَ ػؿ هنوت تٌظیوبت ّة پبؿت هْرْػ ثْػ یٌیػؿ موت چپ پٌزـٍ تٌظیوبت آىٌبیی ؿا هی ث

 ، اف آًزب کَ ػؿ هنوت هجل ثَ تّْیش آى پـػاعتَ اف تکـاؿ آى ٍـكٌظـ هی ًوبئین.

 تـیي آًِب هی پـػافین : ػؿ ؽیل آى گقیٌَ ُبیی ّرْػ ػاؿًؼ کَ ثَ تّْیش کبؿثـػی

 فثبى : فثبى هـثْط ثَ ایي ّة پبؿت ؿا اًتغبة هی کٌین.
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 ًوبیو اطالػبت:

ثؼّى ػمتَ : ػؿ ٍْؿت اًتغبة ایي گقیٌَ ّة پبؿت اطالػبتی ؿا کَ ػؿ آى ٍلضَ ػاؿای ػمتَ ثٌؼی  -

 ًجبىٌؼ ًوبیو هی ػُؼ.

ػمتَ ثٌؼی اًتغبة ىؼٍ آى هی ثبىؼ فیـ ػمتَ : ػؿ ایي صبلت ّة پبؿت ػالٍّ ثـ اطالػبتی کَ ػؿ  -

 ، اطالػبت ػمتَ فیـ هزوْػَ آى ؿا ًیق ًوبیو هی ػُؼ.

ُوبًطْؿ کَ هالصظَ هی ًوبئیؼ یک ظبُـ ًوبیيی  ّة پبؿت ثَ ػٌْاى ًوًَْ ػؿ هنوت هیبًی پٌزـٍ هـاؿ 

 ین.گـكتَ امت کَ ثب اػوبل ُـیک اف تـییـات هی تْاًین پیو ًوبیو آًـا ػؿ ایي ّة پبؿت ثجیٌ

ػؿ ثبالی ایي ظبُـ ًوبیيی کوجْیی ّرْػ ػاؿػ ثب ػٌْاى تٌظیوبت کَ  ُـیک اف آیتن ُبی هْرْػ ػؿ آى 

 هنوتی اف ظبُـ ًوبیيی یک ّة پبؿت هی ثبىؼ.

 

ػؿ ٍْؿت اًتغبة ُـیک اف آًِب هی تْاًین تـییـات ػلغْاُوبى ؿا ثب امتلبػٍ اف اهکبًبتی کَ ػؿ هنوت 

 اعتیبؿ هب هـاؿ گـكتَ اػوبل ًوبئین. پبئیٌی موت ؿامت پٌزـٍ ػؿ
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هخال ثب اًتغبة تَْیـ هی تْاى طْل ّ ػـُ آًـا تـییـ ػاػ ّ یب ثب اًتغبة ػٌْاى هی تْاى ًضٍْ ًوبیو ػٌْاى 

 آى ؿکْؿػ هبًٌؼ ؿًگ ًْىتَ ، ّغین ثْػى یب ًجْػى آى ، مبیق ّ ... ؿا ّیـایو کـػ.

 

اًتغبة کٌین کَ تیک هـثْط ثَ ًوبیو آى ػؿ هنوت ؿامت الجتَ ثبیؼ ػؿ ًظـ ػاىتَ ثبىین، آیتوی ؿا  

 پٌزـٍ عْؿػٍ ثبىؼ ، ػؿ ؿیـ ایٌَْؿت هبثل تٌظین ًغْاُؼ ثْػ.

ثطْؿ هخبل اگـ تیک هـثْط ثَ ًوبیو آؿىیْ ؿّىي ًجبىؼ ًوی تْاى ثـ ؿّی گقیٌَ "ثیيتـ" کَ ػؿ ٍْؿت 

 بل ًوْػ.كؼبل ثْػى آى ػؿ فیـ ّة پبؿت ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ تـییـاتی اػو

 ػؿ اػاهَ ثب ػًجبل کـػى تَبّیـ هی تْاًیؼ ثیيتـ ثب ایي تـییـات آىٌب ىْیؼ.
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 تٌظیوبتی ؿا کَ ػؿ ثبال ثؼاى اىبؿٍ کـػین اف فثبًَ گـاكیکی ػؿ پٌزـٍ تٌظیوبت گـاكیکی ثْػ.

تٌظیوبتی ٍْؿت هی فثبًَ ػیگـی ًیق ثب ًبم اعتَبٍی ّرْػ ػاؿػ، ػؿ ایي فثبًَ ثـای ثـعی اف ّة پبؿت ُب 

 پؾیـػ.

 ثَ ػٌْاى هخبل ثـای ّة پبؿت تجلیـبت هی تْاى طْل ّ ػـُ تٌظین ًوْػ.

 

 ػؿ هْؿػ ّة پبؿت ُب چٌؼ ًکتَ ؿیق ًیق ثبهیوبًؼٍ کَ ػؿ ؽیل ثَ آى هی پـػافین.

 ػؿ ثبالی ُـ ّة پبؿت آیکًِْبیی ؿا هالصظَ هی کٌین کَ ُـیک ػولی ؿا اًزبم هی ػٌُؼ :

 ؿت ؿا هی ثٌؼػ ّ اف ٍلضَ صؾف هی ًوبیؼ.بت ّة پایي ػاله   -

ایي گقیٌَ ثب ُـ ثبؿ کلیک، یک ّة پبؿت اف ًْع ّة پبؿت هْرْػ اّبكَ هی کٌؼ )تکـاؿ( الجتَ ثؼّى   -

 ػؿ ًظـ گـكتي تٌظیوبت ّة پبؿت هْرْػ.

موت ثبال ّ پبئیي ػؿ پبؿت ربؿی امتلبػٍ هی  ربثزب کـػى ّة پبؿت ثَایي ػالهت ُب ثـای   -

 ىْػ.

ّة پبؿت ُب هیبى پبؿت ُبی هغتلق صـکت ایي آیکْى کَ آىٌب تـ اف ثویَ ثَ ًظـ هی ؿمؼ، ثـای   -

 امتلبػٍ هی ىْػ.
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 نوا ىا

 تؼـیق ًوب :

 ثـای ایٌکَ کبهال ّ ثطْؿ هلوْك ثب هلِْم ًوب آىٌب ىْین ثب هخبل آؿبف هی کٌین.

 www.nioc.irّ یب پْؿتبل ىـکت هلی ًلت ػؿ آػؿك   www.moi.irثب هـارؼَ ثَ پْؿتبل ّفاؿت کيْؿ ػؿ آػؿك 

 عْاُین ػیؼ کَ اعجبؿ ثَ ىکل هغتللی ًوبیو ػاػٍ هی ىًْؼ.

 

http://www.moi.ir/
http://www.nioc.ir/
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 ؿت ُب)اعجبؿ( ؿا "ًوب" گْئین.ایي ًضٍْ ًوبیو ُبی هغتلق اف ّة پب

ّفاؿت کيْؿ یک ًْع اف اعجبؿ ثَْؿت هتي صـکتی ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ ، ًْع ػیگـ ثَْؿت مبیت هخال ػؿ 

ّرْػ تَْیـ ػؿ موت ؿامت ّ هتي عالٍَ عجـ ػؿ موت چپ ّ ًْع ػیگـ ثطْؿ ثبلؼکل یؼٌی تَْیـ ػؿ 

 موت چپ ّ هتي عالٍَ ػؿ موت ؿامت ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ.

پل ُـ مَ اف یک ًْع ّة پبؿت ُنتٌؼ ّلی ًضٍْ ًوبیو آًِب هتلبّت امت یؼٌی ُـیک ًوبی رؼاگبًَ 

 ای ػاؿًؼ.
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 دستو ىستند : 4نواىا 

ًوبی عبًَ : کَ ُوبى ًوبیی امت کَ ػؿ ثبال ثؼاى اىبؿٍ کـػین ّ اكـاػ پل اف ّؿّػ ثَ پْؿتبل ػؿ  -

 هـصلَ اّل ثب آى هْارَ هی ىًْؼ.
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پل اف کلیک کـػى ثـ ؿّی یک ؿکْؿػ هخال اعجبؿ ّهتی کَ ّاؿػ هضیطی هی ىْین کَ ًوبی هضتْا :  -

 هتي آى هبثل هيبُؼٍ امت ػؿ ّاهغ ثب ًوبی هضتْا هْارَ هی ىْین.
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ًوبی آؿىیْ : ػؿ ٍْؿتی کَ ثب کلیک ثـ ؿّی گقیٌَ ثیيتـ ّاؿػ ٍلضَ آؿىیْ یک ّة پبؿت ىْین ػؿ  -

 ّاهغ ًوبی آؿىیْ آًـا هی ثیٌین.

 

 

 



  ؿاٌُوبی پْؿتبل میگوب

 

37 www.sigma.ir  

 

ًوبی چبپ : یکی اف گقیٌَ ُبی اعتیبؿی هب ػؿ تٌظیوبت ّة پبؿت هـاؿ ػاػى اهکبى چبپ ثـای آى ّة  -

پبؿت ثْػ.ثب ؿّىي ثْػى هبثلیت كْم کبؿثـاى ػؿ هتي عجـ ّ یب آؿىیْ آى آیکًْی ثَ ىکل پـیٌتـ 

اؿ هی هيبُؼٍ هی کٌٌؼ کَ ثب کلیک ثـ ؿّی آى ًنغَ پـیٌتی ؿکْؿػ)عجـ( ػؿ اعتیبؿ ایيبى هـ

 گیـػ.آًچَ ػؿ ًنغَ پـیٌتی هی ثیٌین ُوبى ًوبی چبپ هی ثبىؼ.
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صبل کَ ثب هلِْم ًوب آىٌب ىؼین هی تْاًین ثب هنوتی کَ ػؿ تٌظیوبت گـاكیکی ّة پبؿت ، هـثْط ثَ 

 ًوبمت کبؿ کـػٍ ّ اف امتلبػٍ کـػى آى لؾت ثجـین.

،هْرْػ امت کَ ثَْؿت پیو كـُ ػؿ مینتن ػؿ ُـیک اف کوجُْبی هـثْط ثَ ًوبُب لینتی اف ًوبُب 

 هْرْػ ُنتٌؼ ّ هؼوْال ثب تْرَ ثَ ًْع ًوبیيی کَ ػاؿًؼ ًبهگؾاؿی ىؼٍ اًؼ.
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 ىا دستو تندیهدیریت 

ُوبًطْؿ کَ اف ًبم ایي ثغو پیؼامت ، هی عْاُین هبثلیتی ؿا هْؿػ ثـؿمی هـاؿ ػُین کَ تْمط آى هی 

 ػمتَ ثٌؼی اطالػبت ، هٌظن ًوْػى آًِب ّ تلکیک آًِب ؿا هضون مبفین.تْاًین اُؼاكی ُوچْى 

ػؿ ّاهغ ّهتی هب یک ػمتَ ثٌؼی ایزبػ هی کٌین ّ ثغو ُبی فیـ هزوْػَ آًِب ؿا ًیق هی مبفین ، 

ػمتیبثی ثَ آًِب ؿا ًیق مـیؼتـ ّ مِل تـ ًوْػٍ این ّ اف ایي ػمتَ ثٌؼی ُب هی تْاًین ػؿ رنتزْ ُب ّ 

 ب امتلبػٍ ًوبئین.كیلتـیٌگ ُ

 اکٌْى ثب ًضٍْ ایزبػ ػمتَ ثٌؼی ّ هؼیـیت آى آىٌب هی ىْین.

 ثـای ػمتـمی ثَ هؼیـیت ػمتَ ثٌؼی ُب ، اف فثبًَ هؼیـیت ّاؿػ هنوت هؼیـیت مبعتبؿ عْاُین ىؼ.

 

 پل اف ّؿّػ ثَ ایي ثغو ، ػؿ هضیطی کَ هالصظَ هی کٌیؼ ؽکـ چٌؼ ًکتَ الفم ثَ ًظـ هی ؿمؼ.

هی ثیٌیؼ کَ هؼیـیت ػمتَ ثٌؼی عبلی اف ػمتَ ُب ًوی ثبىؼ ، ػؿ ٍْؿتیکَ هب ٌُْف  ػؿ اثتؼا -

اهؼاهی ثَ مبعت آى ًٌوْػٍ این، لؾا هتؾکـ هی ىْین کَ ثـعی اف ػمتَ ثٌؼی ُب ثَْؿت عْػکبؿ 

 اف طـین مینتن مبعتَ هی ىًْؼ کَ ثَ ُیچ ػٌْاى ًجبیؼ مؼی ػؿ تـییـ یب صؾف آًِب ػاىت.

 " Master Treeثب ًبم "ػؿعت ػمتَ ثٌؼی ؿاُجـ" ّ "یؼٌی ػؿعت ُبی 
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ُوبًطْؿ کَ هالصظَ هی کٌیؼ ػالٍّ ثـ ػؿعت ُبی اىبؿٍ ىؼٍ ػؿ ثبال ػؿعت ػیگـی هْرْػ امت  -

، کَ ایي ػؿعت ًیق ثـ احـ مبعتَ ىؼى فیـ پْؿتبل رؼیؼ ایزبػ گـػیؼٍ امت ، یؼٌی ُـ فهبى کَ 

 ػؿعت رؼیؼی ثَ ُوبى ًبم ایزبػ هی گـػػ.فیـپْؿتبل رؼیؼی مبعتَ هی ىْػ ثَ افای آى 

 

 پل اف ؽکـ ًکبت كْم ، صبل هيـْل مبعت ػمتَ ثٌؼی رؼیؼ هی ىْین.

ثـای ایي اهـاثتؼا الفم امت کَ پل اف کلیک ًوْػى ثـ ؿّی گقیٌَ "ػمتَ ثٌؼی رؼیؼ "ػؿ هنوت هـثْط ثَ 

ی ثـای آى ؽکـ ًوْػٍ ّ مپل ؽعیـٍ ًبم ػمتَ ثٌؼی، ًبم ػلغْاُی ؿا ّاؿػ ًوبئین ّ اگـ ًیبف امت تّْیض

 ًوبئین.

 

پل اف ؽعیـٍ ىؼى ػؿعت كْم هی ثیٌین کَ هضلی ثـای ایزبػ ثغيِبی فیـ هزوْػَ آى ػؿ اعتیبؿ هب هـاؿ 

 گـكتَ امت.
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ثـای ایزبػ ثغو فیـ هزوْػَ ًیق الفم امت کَ اثتؼا ثـ ؿّی گقیٌَ رؼیؼ کلیک ًوْػٍ ّ مپل هوبػیـ 

 تّْیضبت ّ تـتیت هـاؿگیـی ؿا ّاؿػ ًوبئین.هـثْط ثَ ًبم ، 
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ثـای ایزبػ ثغو ُبی ثؼؼی ُن ثَ ُویي ىکل ػول هی کٌین ، كوط اگـ هی عْاُین ثغيی کَ رؼیؼ 

ثب ثغو ثبالئی ثبىؼ ، تیک هـثْط ثَ گقیٌَ "ؿیيَ" ؿا ؿّىي هی کٌین ّ اگـ  (Level)هی مبفین ُن ؿػٍ 

بىؼ، اثتؼا ًبم ثغو ؿا ثب کلیک اًتغبة هی کٌین ، مپل کلیؼ هی عْاُین فیـ هزوْػَ ثغو ثبالئی ث

 رؼیؼ ، صبل اگـ ثغيی ؿا ایزبػ ًوبئین ثَْؿت فیـ هزوْػَ ای اف ثغو هجلی مبعتَ عْاُؼ ىؼ.
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 مبعت ػؿعت ُب)ػمتَ ثٌؼی( ّ فیـ هزوْػَ آًِب هضؼّػیتی ػؿ ثـًؼاؿػ.

کـػى ثـ ؿّی ًبم آى ثغو ّ اًتغبة گقیٌَ  رِت صؾف ّ ّیـایو ُـیک اف ثغو ُب ، هی تْاى ثب کلیک

 ّیـایو ّ یب صؾف ، ػول هْؿػ ًظـ ؿا ثَ اًزبم ؿمبًؼ.



  ؿاٌُوبی پْؿتبل میگوب

 

44 www.sigma.ir  

 

ىبیبى ؽکـ امت کَ رِت ثِجْػ کبؿکـػ مینتن ّ امتلبػٍ هلیؼ اف ػمتَ ثٌؼی ُب پیيٌِبػ هی ىْػ کَ 

پْؿتبل مبعتَ تب صؼ اهکبى مؼی ىْػ ػمتَ ثٌؼی ُبی هـثْط ثَ ُـ فیـ پْؿتبل ػؿ ػاعل ػؿعت ُوبى فیـ

ىْػ تب ُن تلکیک اطالػبت ثـ امبك فیـپْؿتبل ُب ثَ عْثی اًزبم پؾیـػ ّ ُن کبؿ هب ثـای اػوبل هزْفُب 

 کَ ػؿ هجبصج آتی ثب آى آىٌب عْاُیؼ ىؼ ، مِل تـ گـػػ.

 هخال ػمتَ ثٌؼی اعجبؿ هـثْط ثَ فیـپْؿتبل آهْفه ، ػؿ ػاعل ػؿعت فیـ پْؿتبل آهْفه مبعتَ ىْػ.
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 ًرًد اطالعاتنحٌه 

 ثـای ّؿّػ اطالػبت هـثْط ثَ ُـ ّة پبؿت ػّ ؿاٍ ّرْػ ػاؿػ

 اف طـین عْػ ّة پبؿت هـثْطَ – 1

 اف طـین هنوت آؿىیْ اطالػبت – 2

هب ػؿ ایي ثغو ؿّه اّل ؿا کَ هضبمي ثنیبؿی ؿا ػاؿا هی ثبىؼ ، هْؿػ ثـؿمی هـاؿ ػاػٍ ّ ػؿ ثغو 

 ػاعت.ُبی آتی ثَ ؿّه ػّم ًیق عْاُین پـ

 

 ًرًد اطالعات از طریق ًب پارت

ُوبًگًَْ کَ هالصظَ هی كـهبئیؼ ، ػؿ ُـ ّة پبؿت ّ ػؿ کٌبؿ آیکْى ُبی تٌظیوبت گـاكیکی ، تٌظیوبت ّة 

 پبؿت ّ ... آیکًْی ثَ ىکل ػالهت + ّرْػ ػاؿػ.

 

 هب هی ثبىؼ.ثب کلیک ثـ ؿّی ایي آیکْى ّاؿػ هنت رؼیؼی هی ىْین کَ ػؿ ّاهغ آؿىیْ ّة پبؿت ربؿی 

ثـای ػؿک ثِتـ رولَ كْم ، ؽکـ هزؼػ ایي ًکتَ الفم امت کَ ُـ ّة پبؿت اف ػّ پبؿاهتـ ثـای عْاًؼى 

اطالػبت ّ ًوبیو آًِب ػؿ ٍلضَ امتلبػٍ هی کٌؼ، اّلی تیک ٍلضَ ، یؼٌی ػؿ آى ؿکْؿػ)هخال عجـ( تیک 

ثٌؼی ػؿ ًظـ گـكتَ این ، ایي ػمتَ ثٌؼی ٍلضَ هـثْطَ عْؿػٍ ثبىؼ ، ػّم ایٌکَ اگـ ثـای ّة پبؿت ػمتَ 

 ثَ آى ؿکْؿػ ًیق هٌتنت ىؼٍ ثبىؼ.
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اف تّْیضبت ثبال ایي ًتیزَ صبٍل هی ىْػ کَ اگـ اف طـین کلیک ثـ ؿّی ػالهت + ثَ ّؿّػ اطالػبت 

ثپـػافین ، ؿکْؿػی کَ ایزبػ هی کٌین ، تیک ٍلضَ ّ ػمتَ ثٌؼی )ػؿ ٍْؿت ّرْػ( ثَْؿت عْػکبؿ ثَ آًِب 

 بل هی گـػػ.ًوًَْ آًـا ػؿ تَبّیـ هی تْاًیؼ هالصظَ ًوبئیؼ.اػو

 

 

چْى هب ثـای ًوًَْ اف ّة پبؿت اعجبؿ امتلبػٍ ًوْػٍ این ، پل ّاؿػ هضیطی عْاُین ىؼ کَ رِت ایزبػ 

 عجـ هی ثبىؼ ّ آیتن ُبی هغتٌ عْػ ؿا ػاؿا هی ثبىؼ.

، ػٌْاى ، عالٍَ ّ هتي ّاؿػ ُبی ، ؿّتیتـ  ػؿ هضیط پیو ؿّ ثـای مبعت یک عجـ هوبػیـ الفم ؿا ػؿ كیلؼ

 ّ آًـا ؽعیـٍ هی ًوبئین. ًوْػٍ
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پل اف ؽعیـٍ عجـ هی ثیٌین کَ فثبًَ ُبیی ػؿ ثبالی ٍلضَ كؼبل ىؼًؼ کَ ثَ تّْیش آًِب کَ توـیجب ػؿ 

 توبهی آؿىیُْب یکنبى ُنتٌؼ هی پـػافین.

 بیو هی ػُؼ.اطالػبت عجـ کَ اکٌْى ّاؿػ کـػین ؿا ًو فثبًَ هضتْا :  -

ّ هی تْاًین  ایي فثبًَ کل مبعتبؿ ػؿعتی ٍلضبت پْؿتبل ؿا ثب ُوبى تـتیت ًوبیو هی ػُؼفثبًَ ٍلضَ :  -

 ٍلضبت ؿا ثَ ػلغْاٍ اّبكَ ّ یب کن کٌین.

اگـ ثـای عجـ ایزبػ ىؼٍ کًٌْی ّاؿػ ایي فثبًَ ىْین عْاُین ػیؼ کَ تیک هـثْط ثَ ٍلضَ هْؿػ ًظـ 

 ف طـین ّة پبؿت ّ ػؿ ٍلضَ هيغٌ عجـ ؿا ػؿد ًوْػٍ این.ؿّىي امت فیـا کَ هب ا
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فثبًَ ػمتَ ثٌؼی: ػؿ ایي فثبًَ ، ػمتَ ثٌؼی هْؿػ ًظـهبى ؿا ثَ عجـ هٌتنت هی کٌین ، کَ ثـای عجـ  -

 اىبؿٍ کـػین. ثَ ػلت آىربؿی ، ػؿ ایي فثبًَ ًیق تیک الفم عْؿػٍ امت ، کَ ػؿ ثبال 

گـٍ ػمتَ ثٌؼی ؿاُجـ ثَْؿت عْػکبؿ ؿّىي هی ىْػ ّ ثِتـ  الفم ثَ ؽکـ امت کَ تیک هـثْط ثَ

 ) ایي گـٍ كوط ثـای ؿاُجـ پْؿتبل هبثل هيبُؼٍ امت.( امت کَ ُیچگبٍ ثـػاىتَ ًيْػ.

 

فثبًَ تَبّیـ : فثبًَ ثؼؼی تَبّیـ هی ثبىؼ کَ ػؿ ایي هنوت هی تْاى تَبّیـ هـثْط ثَ آى عجـ یب  -

اهکبًپؾیـ امت ، اّل آًکَ ػکل ؿا اف ؿّی کبهپیْتـ ىغَی  ؿکْؿػ ؿا اّبكَ ًوْػ کَ اف ػّ طـین

 ثبؿگقاؿی ًوْػٍ ّ آپلْػ ًوْػ ، یب اف تَبّیـ هْرْػ ػؿ آؿىیْ مینتن ثِـٍ رنت.

 

ىبیبى ؽکـ امت تَبّیـی کَ ػؿ ایٌزب ثَ عجـ هٌتنت هی گـػًؼ ثب تَبّیـی کَ ػؿ هتي عجـ هوکي 

 امت هْرْػ ثبىؼ هتلبّت امت.
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: ػؿ ایي فثبًَ هی تْاى كبیل ُبی هـثْط ثَ آى عجـ یب ؿکْؿػ اّبكَ کـػ کَ ُوبًٌؼ هـاؿ فثبًَ كبیل ُب -

ػاػى تَْیـ ، ُن هی تْاى ػؿ لضظَ كبیل ؿا ثبؿگقاؿی ّ آپلْػ ًوْػ ّ یب اف كبیلِبی هْرْػ ػؿ آؿىیْ 

 امتلبػٍ کـػ.

 

تؼـیق ًوْػ کَ ایي کلیؼ ّاژٍ ُب ػؿ فثبًَ کلیؼ ّاژٍ : ػؿ ایي فثبًَ هی تْاى ثـای عجـ کلیؼ ّاژٍ ُبیی ؿا  -

ایزبػ اؿتجبط ثیي اعجبؿ هلیؼ ّاهغ هی ىْػ.ثؼیي ىکل کَ اگـ چٌؼ عجـ کلیؼ ّاژٍ یب کلیؼ ّاژٍ ُبی 

یکنبًی ػاىتَ ثبىٌؼ ، ثب امتلبػٍ اف یک ّة پبؿت هطبلت هـتجط هی تْاى ، ثب ثبف ًوْػى یکی اف آًِب 

 يبى ؿا هيبُؼٍ ًوْػ.لینت هب ثوی عجـُبی هـتجط ثَ ُوـاٍ لیٌک

 

فثبًَ هزْفُب : اهکبًبت ایي فثبًَ ثب تّْیضبتی کَ ػؿ ثغو هؼیـیت کبؿثـاى ثؼاى عْاُین پـػاعت  -

 هيغٌ هی گـػػ.
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 فثبًَ آهبؿ : آهبؿ ّ اطالػبتی تبؿیظ مبعت ، کبؿثـ مبفًؼٍ ، آهبؿ ثبفػیؼ ّ ... ػؿ اعتیبؿ هب هـاؿ هی ػُؼ. -

 

ی کَ ثؼاى ُب اىبؿٍ ػاىتین توـیجب ػؿ توبهی آؿىیْ ُب هْرْػ ّ یکنبى هی فثبًَ ُبی كْم ّ تّْیضبت

 ثبىؼ.

 

 



  ؿاٌُوبی پْؿتبل میگوب

 

51 www.sigma.ir  

 

 ًرًد اطالعات از طریق قسوت آرشیٌ اطالعات

 ثـای ّؿّػ اطالػبت اف ایي ؿّه اثتؼا الفم امت کَ اف فثبًَ هؼیـیت ّاؿػ هنوت آؿىیْ اطالػبت ىْین.

 پْؿتبل ؿا هْارَ عْاُین ىؼ.پل اف ّؿّػ ثب لینتی اف آؿىیْ ُبی هْرْػ ػؿ 

 ثب اًتغبة ُـیک اف ػٌبّیي هْرْػ ّاؿػ آؿىیْ کلی آى عْاُین ىؼ.

 

پل اف ّؿّػ ثَ آؿىیْ ُـیک هخال ُوبى اعجبؿ، هضیطی هيبثَ آًچَ ػؿ هـصلَ هجل ػیؼین ، ًوبیبى هی 

 گـػػ .

 ٍ ّ آًـا ؽعیـٍ هی ًوبئین.ثـای ّؿّػ اطالػبت ثـ ؿّی عجـ رؼیؼ کلیک کـػٍ ّ هوبػیـ الفم ؿا ّاؿػ ًوْػ

 ُوبًٌؼ هـصلَ هجل پل اف ؽعیـٍ مبفی فثبًَ ُب ثبال كؼبل هی گـػًؼ.
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اثتؼا ثَ فثبًَ ٍلضَ هی ؿّین ّ آًچَ هی ثیٌین ثیبًگـ آًنت کَ تیک ُیچ ٍلضَ ای ؿّىي ًيؼٍ ّ هب 

ٌی ّؿّػ اف طـین ثبیؼ تؼییي ًوبئین کَ عجـ ػؿ چَ ٍلضَ ی هی تْاًؼ ًوبیو ػاػٍ ىْػ )ػؿ ؿّه هجلی یؼ

 ّة پبؿت ، تیک ٍلضَ عْؿػٍ ىؼٍ ثْػ(

 

مپل ثَ فثبًَ ػمتَ ثٌؼی هی ؿّین ّ ػؿ ایي هنوت ًیق هتْرَ عْاُین ىؼ کَ عجـ هب ثَ ُیچ ػمتَ 

ای هٌتنت ًيؼٍ امت ّ اگـ ثـای ًوبیو ػؿ ٍلضَ ًیبف ثَ ػاىتي ػمتَ ثٌؼی ػاؿػ ، هب ثبیؼ تیک ػمتَ 

 ؿّه هجلی ػمتَ ثٌؼی ؿا ًیق اف ّة پبؿت گـكتَ ثْػ(.هـثْطَ ؿا ؿّىي ًوبئین.)ػؿ 

 

فثبًَ ُبی ثؼؼی تٌظیوبتی ُوبًٌؼ آًچَ ػؿ ؿّه اّل اىبؿٍ ىؼ ػاؿًؼ ّ ثـای پـُیق اف تکـاؿ ، اف ؽکـ آًِب 

 عْػ ػاؿی هی ًوبئین.

 

 

 

 



  ؿاٌُوبی پْؿتبل میگوب

 

53 www.sigma.ir  
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 هدیریت هنٌىا

ُب ّ تٌظیوبت هـثْط ثَ آًِب آىٌب ػؿ هـاصل گؾىتَ ثب ًضٍْ مبعت ٍلضَ، هـاؿ ػاػى ّة پبؿت 

  گيتین.صبل فهبى آى ؿمیؼٍ کَ ػمتـمی ثَ ایي ٍلضبت، ّة پبؿت ُب ّ ... اف طـین هٌْ ؿا كـاُن آّؿین.

 ، هؼیـیت مبعتبؿ ، ّاؿػ هنوت هؼیـیت هٌُْب هی ىْین.هؼیـیت  اف ثغوثـاي مبعتي هٌْ 

 

 عْاُین ىؼ. َ ایي ثغو ثب ٍلضَ ای ثَ ىکل فیـ هْارَپل اف ّؿّػ ث
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هی  ّاؿػ ْثـاي هٌ هتٌبمت ثب ًْع امتلبػٍ ،  یًبه ، ثـاي مبعتي يک هٌْ اثتؼا ػؿ ثغو ػٌْاى هٌْ

  ثـ ؿّی ؽعیـٍ کلیک هی کٌین.ّ مپل ًوبیین 

 تب فهبًي کَ هٌْي رؼيؼي ؿا ؽعیـٍ ًکٌیؼ، ًوي تْاًیؼ اف توبهي اهکبًبت ثغو پبيیيهبثل ؽکـ امت 

 امتلبػٍ کٌیؼ. ٍلضَ 

 

 : ؿا ثب ُن پی هی گیـینصبل هـاصل مبعت 

 ػکوَ اػوبل تـییـات

ايزبػ گـػػ ثـاي هيبُؼٍ ػؿ ثغو پیو ًوبيو ثبيؼ ؿّي گقيٌَ  اػوبل تـییـات ػؿ هٌْ ُـ تـییـي کَ 

 کلیک ىْػ تب ًتبيذ تـییـات ػيؼٍ ىْػ.

  ًْع هٌْ 

 .ًوْػًْع هٌْ ؿا هي تْاى ثَ ىکل هؼوْلي ) اكوي يب ػوْػي ( يب ثَ ىکل ػؿعتي تٌظین 

هي تْاى ًْع هٌْ ُب ؿا ثَ ُن تجؼيل کـػ. يؼٌي هٌْي هؼوْلي ؿا هي تْاى ثَ هٌْي ػؿعتي ّ ثبلؼکل 

 تـییـ ػاػ.

 تٌظیوبت هٌْ  

 ػؿ صبلت هؼوْلي ثَ ىکل فيـ امت.  
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 صبلت ىٌبّؿ 

اكوي يب ػوْػي ثْػى هٌْ ؿا هيغٌ هي کٌؼ. "ؿامت ّ چپ" هؼبػل اكوي ّ "پبيیي" هؼبػل ػوْػي  

 امت.

 تأعیـ ًوبيو ػاػى ّ هغلي کـػى 

ثب تؼییي ػؼػ هٌبمت هي تْاى مـػت ظِْؿ ّ هغلي ىؼى فيـهٌْ ُب ؿا تٌظین ًوْػ. ػؼػ ثقؿگتـ ًيبى 

 ػٌُؼٍ تأعیـ ثیيتـ ػؿ ًوبيو فيـ هٌْ امت.

 بيوًضٍْ ًو

 ًضٍْ ًوبيو آيتن ُبي هٌْ ؿا اف رِت ًوبيو اف ؿامت ثَ چپ يب اف چپ ثَ ؿامت هيغٌ هي ًوبيؼ.

 IEاكکت ػؿ  

 اكکت ظبُـ ىؼى هٌْ ػؿ هـّؿگـ ّة ؿا هي تْاى ثَ ػلغْاٍ تٌظین ًوْػ. 

 ػؿ صبلت ػؿعتي تٌظیوبت هٌْ ُوبى امت کَ ػؿ هـصلَ هجل ) ػؿ ثغو ًْع هٌْ( تّْیش ػاػٍ ىؼ.
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 اّبكَ کـػى آيتن 

ایي ػکوَ یک  ًوْػىهی کٌین ّ ثَ افای ُـ ثبؿ کلیک  ايي گقيٌَ يک آيتن رؼيؼ ثَ هٌْ اّبكَ ثب امتلبػٍ اف 

 گـػػ.یتن رؼیؼ ثَ اًتِبی هٌْ اّبكَ هی آ

 ی هب ثَ ىکل فیـ ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ.هٌْ ،پل اف اًتغبة گقيٌَ  اّبكَ کـػى آيتن 

 

 

 ػؿد کـػى آيتن

.ػؿ ناّبكَ کٌی وبى يتن ػلغْاُآيتن رؼيؼ ؿا ثَ ثؼؼ اف هٌْاهٌْایي اهکبى ؿا ثَ هب هی ػُؼ کَ ايي گقيٌَ 

ؿا اًتغبة  هي کٌین  1ايزبػ کٌین. گقيٌَ  هٌْ ايتن رؼيؼ 2ّ  1هخبل ثبال، كـُ کٌیؼ ثغْاُین گقيٌَ اي ثیي 

 ىؼ : ّ گقيٌَ ػؿد کـػى آيتن  ؿا هي فًین. ًتیزَ ثَ ايي ٍْؿت عْاُؼ
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 اّبكَ کـػى فیـ هٌْ

 .ثـای اّبكَ کـػى فیـ هٌْ ثَ ایتن هْؿػ ًظـ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ 

اّبكَ کٌین ایتن هْؿػ ًظـ ؿا اًتغبة ّ اّبكَ کـػى فیـ  3هی عْاُین یک فیـ هٌْ ثَ هٌْ ایتن ػؿ هخبل ثبال 

 هٌْ ؿا هی فًین 

 

 صؾف کـػى آيتن 

ثـاي ايي کبؿ، ثبيؼ ثب امتلبػٍ اف ایي گقیٌَ هی تْاًین ایتن هٌْ یب ایتن فیـ هٌْ ی هْؿػ ًظـ ؿا صؾف کٌین 

گقيٌَ اي ؿا کَ هي عْاُیؼ صؾف کٌیؼ اًتغبة ًوبيیؼ ّ مپل ػکوَ صؾف کـػى آيتن ؿا ثقًیؼ. ثَ ايي 

 صؾف عْاُؼ ىؼ. ایتن تـتیت آى 

ؿا صؾف کٌین،  ثـاي ايي کبؿ آى ؿا اًتغبة هي کٌین. ّ  2يتن رؼيؼكـُ کٌیؼ ػؿ هخبل ثبال  ثغْاُین هٌْ ا

 .گقيٌَ صؾف ؿا هي فًین

 

 پبک کـػى هٌْ

 ايي گقيٌَ کل هٌْيي کَ مبعتَ ىؼٍ ؿا ثب توبم فيـهٌُْبيو پبک عْاُؼ کـػ. 

 ایتن ُبی پْؿتبل

 ؿکْؿػُبی پْؿتبل ػاىتَ ثبىیناىیب یب ،ایي گقیٌَ ایي اهکبى ؿا ثَ هب هیؼُؼ کَ هب ایتن هٌْیی اف ٍلضبت

 ثب کلیک ثـ ؿّي ايي ػکوَ، پٌزـٍ رؼيؼي ثَ ىکل فيـ ظبُـ هي ىْػ 
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فثبًَ اىیب ؿا اًتغبة ّ پل اف  ، ثـای اًتغبة ایتن هٌْ اف اىیب کَ ػؿ ّاهغ ُوبى ّة پبؿت ُبی هب ُنتٌؼ

 .ػُؼ ى ٍلضَ ؿا ثـای اًتغبة هب ًوبیو هیآاًتغبة ٍلضَ لینت ّة پبؿت ُبی ػاعل 

 

ثـاي مبعتي هٌْ اف ؿکْؿػُبي اطالػبتي، ؿّي گقيٌَ ؿکْؿػُب کلیک هي کٌین.ػؿ ٍلضَ اي کَ ثبف هي 

ىْػ، اثتؼا اف ثبال، هنوت آؿىیُْب، آؿىیْ هْؿػًظـهبى ؿا کَ هـاؿ امت اف ؿّي ؿکْؿػُبي آى هٌْ مبعتَ 

 ىْػ اًتغبة هي کٌین.

بتي آى ظبُـ هي ىْػ ّ ثَ ايي تـتیت هي تْاًیؼ ثب اًتغبة آؿىیْ هْؿػ ًظـ لینت ؿکْؿػُبي اطالػ

 ؿکْؿػُبيي کَ هـاؿامت تيکیل هٌْ ػٌُؼ ؿا اًتغبة ًوبيیؼ.
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Cut Item 

 . ًوبئیؼهٌْ آيتن اًتغبة ىؼٍ ؿا ثـيؼٍ ّ ايي اهکبى ؿا هي ػُؼ کَ آى ؿا ػؿ ربي ػيگـي ػؿد 

Copy style 

هـثْط ثَ يک هٌْ آيتن ؿا کپي ّ ثـاي هٌْ آيتن ػيگـ ّ ػؿٍْؿت ًیبف  Styleهي تْاى ثَ کوک ايي هبثلیت 

 .ػؿهْؿػ فيـهٌُْبي آى آيتن اػوبل کٌین. كـُ کٌیؼ تٌظیوبت هٌْ آيتوي ؿا ثَ ىکل فيـ اًزبم ػاػٍ ايؼ

 

 

 کٌین  هی  pasteفًین ّ ؿّی ایتن اؿتجبط ثب هب  ؿا هی  copystyle کـػٍ ّ گقیٌَیتن ٍلضَ ی اّل ؿا اًتغبة آ
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 هی ىْػ ای ثَ ىکل فیـ ًوبیبىپٌزـٍ  pasteثؼؼ اف فػى ػکوَ  الجتَ تْرَ كـهبيیؼ 

 

 

  کپی ىؼٍ ثـ کؼام هْاؿػ اػوبل گـػػ.style اًتغبة کٌیؼ کَ  عْاُیؼ تْاًنت پٌزـٍػؿ ايي 

 پل اف تیک فػى گقيٌَ ُبي هْؿػ ًیبف، ػکوَ تأيیؼ ؿا کلیک ًوبيیؼ تب تٌظیوبت اػوبل ىْػ.

 

 ك هٌْآػؿ

 ،ػؿ ایي هنوت لیٌک ایتن هٌْ ؿا ثَ آػؿك هْؿػ ًظـ هیؼُین کَ آػؿك هی تْاًؼ یکی اف ٍلضبت 

 اطالػبتی اف اؿىیْ یب  یک ّة پبؿت )اىیب ( اف یک ٍلضَ ثبىؼ .
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 هنٌي درختي 

 

 

 هنٌي هعوٌلي

 

 

 يتنآهٌْ 

ػؿ ايي ثغو هي تْاى هٌْ آيتن اًتغبثي ؿا اف ًظـ ػٌْاى، ػـُ، ًضٍْ ًوبيو ) ػؿ ُویي ٍلضَ يب ٍلضَ 

ُنتٌؼ، هبثلیت  CSSػيگـ(، آػؿك ّ ظبُـ تٌظین کـػ. ثـاي کبؿثـاى پیيـكتَ کَ هبػؿ ثَ ًْىتي کؼُبي 

اربفٍ هي ػُؼ پیو ثیٌي ىؼٍ کَ ثَ آى ُب  Mouse Overتؼـيق امن کالك ػؿ صبلت اينتب ّ صبلت 

 ٍلضَ اي کَ ػؿ آى هٌْ هـاؿ ػاؿػ اّبكَ کٌٌؼ. Themeػلغْاٍ عْػ ؿا ػؿ  CSSپل اف مبعتي هٌْ کؼُبي 

 آيتن ُبي هٌْ

) ُن ػؿ هٌْي  تـییـاتی اػوبل کٌیؼ کَ ؿّی توبم ایتن ُبی هٌْ اػوبل ىْػ. ػؿ ايي ثغو هي تْاًیؼ

 هؼوْلي ّ ُن ػؿ هٌْي ػؿعتي (
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 هضتْاي هٌْ 

گقيٌَ هي تْاًیؼ ّيژگي ُبي ظبُـي پل فهیٌَ ّ صبىیَ ُبي کل هٌْ ؿا تٌظین ًوبيیؼ. ) ُن ػؿ  ػؿ ايي

 هٌْي هؼوْلي ّ ُن ػؿ هٌْي ػؿعتي (

 .ػؿ تَْیـ فیـ ُن ًوًَْ ای ا هٌْی ػوْػی ّ اكوی اهبػٍ ىؼٍ هبثل هيبُؼٍ امت
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 تنظیوات پیشرفتو

ّ آیتن ُبی آى آىٌب ىْین ثَ تّْیش چٌؼ ّاژٍ هی  پیو اف آًکَ ثَ ًضٍْ ػمتـمی ثَ ایي تٌظیوبت 

 پـػافین.

 چیؼهبى :

فهبًی کَ هب ػؿ مبعت یک ٍلضَ هبلجی ؿا اًتغبة هی کٌین ، تن ّ صبىیَ ثَ آى ًنجت هی ػُین ، ّ ثب 

تْرَ ثَ پبؿت ُبی هْرْػ ، ّة پبؿت ُبی هْؿػ ًیبفهبى ؿا ػؿًّيبى هـاؿ هی ػُین ّ ؽعیـٍ هی کٌین ، ػؿ 

 یک چیؼهبى ایزبػ ًوْػٍ این.ّاهغ 

پل هی تْاى گلت هبلت ،تن ، صبىیَ ّ ًضٍْ هـاؿ گیـی ّة پبؿت ػؿّى آًِب ّ صتی ػؿعتِبی هٌتنت 

 ىؼٍ ثَ آًِب اف عٍَْیبت چیؼهبى ُنتٌؼ ّ ػؿ هبلت یک چیؼهبى تؼـیق هی ىًْؼ.
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هخال اعجبؿ ػؿ ّة پبؿت ٍلضَ اٍلی یؼٌی ُوبى عـّری اٍلی ٍلضَ ، یؼٌی ُوبًزب کَ ٍلضَ اٍلی : 

 اعجبؿ ًوبیو ػاػٍ هی ىًْؼ.
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پل اف کلیک کـػى ثـ ؿّی یک ؿکْؿػ هخال یک عجـ ّاؿػ ٍلضَ ػیگـی هی ىْین ، هتي عجـ ؿا ٍلضَ هضتْا: 

 هی ثیٌین ، کَ ثَ آى ٍلضَ هضتْا گْیٌؼ.
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ػؿ ٍْؿت كؼبل ثْػى  اگـ ثَ ربی کلیک کـػى ثـ ؿّی ؿکْؿػ  ، ثـ ؿّی گقیٌَ "ثیيتـ" کٍَلضَ آؿىیْ : 

آؿىیْ ػؿ ّة پبؿت هبثل ًوبیو امت کلیک ًوبئین ثبف ُن ّاؿػ ٍلضَ رؼیؼی عْاُین ىؼ کَ آًـا ٍلضَ 

 هبثل هيبُؼٍ ُنتٌؼ. ػؿ آى توبهی ؿکْؿػُبی آؿىیْ آؿىیْ ًبهٌؼ ّ
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 الفم ثَ ؽکـ امت کَ توبهی تّْیضبت كْم هـثْط ثَ پْؿتبل میگوب هی ثبىؼ.

ی كْم آىٌب گيتین ، عْة امت کَ ثؼاًین ، ٍلضبت هضتْا ّ آؿىیْ ًیق هبًٌؼ ٍلضَ صبل کَ ثب ّاژٍ ُب

 اٍلی ، ػاؿای تٌظیوبتی ُنتٌؼ.

 

 صبل پل اف تؼبؿیق هؾکْؿ ثـ ؿّی ػکوَ تٌظیوبت پیيـكتَ ػؿ ٍلضَ کلیک هی کٌین.

 ثب ٍلضَ رؼیؼی ؿّثـّ عْاُین ىؼ کَ تٌظیوبت پیيـكتَ تـی ػؿّى آى تؼجیَ ىؼٍ امت.

 ُن ایي تٌظوبت ؿا ثـؿمی هی کٌین.ثب 
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 ػٌْاًی امت کَ ػؿ ٍْؿت تؼـیق ػؿ پٌزـٍ هـّؿ گـ هبثل هيبُؼٍ امت.ػٌْاى پٌزـٍ ٍلضَ : 

اگـ تیک هـثْطَ ؿا ثـ هی ػاؿین ، ایي ٍلضَ ثَ ػٌْاى ٍلضَ ؿیـ كؼبل ىٌبعتَ ىؼٍ ّ ٍلضَ كؼبل ثبىؼ : 

 پیـبم هتٌبمت ثب آى ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ.

ضَ ًوبیو ػاػٍ ىْػ: ػؿ ٍْؿتیکَ ایي تیک عبهْه ثبىؼ ػیگـ ػٌْاى ٍلضَ هبثل هيبُؼٍ ػٌْاى ٍل

 ًغْاُؼ ثْػ.

 ُوبًطْؿ کَ اف ًبم آى پیؼامت هی تْاى فثبى ٍلضَ ؿا اف ایي هنوت اًتغبة ًوْػ.فثبى : 

 ػؿ ًظـ گـكتَ عْاُؼ ىؼ. RSSػؿ ٍْؿت ؿّىي ًوْػى آى ثـای کل ٍلضَ یک عـّری :  RSSعـّری 
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اگـ ایي گقیٌَ اًتغبة ىْػ ُوبًگًَْ کَ هالصظَ هی ًوبئیؼ آیتن ُبی رؼیؼی ثـای ٍلضَ لیٌک ثبىؼ : 

 تٌظین ًوبیبى هی ىْػ.

 کَ هی تْاى اًتغبة ًوْػ ػؿ ُویي ٍلضَ ثبف ىْػ یب ػؿ ٍلضَ رؼیؼهوَؼ لیٌک : 

url  : آػؿك ایٌتـًتی هْؿػ ًظـ ؿا ّاؿػ هی ًوبئین.لیٌک 

ػول هی کٌؼ تب اف طـین ایي ٍلضَ ثَ ٍلضَ  Forwarderػؿ ایي صبلت ػؿ ّاهغ ٍلضَ ثَ ػٌْاى یک 

 ایٌتـًتی هْؿػ ًظـ ػیگـی ػمتـمی ػاىتَ ثبىین.

ػؿ ایي هنوت هی تْاى هتٌی ؿا ػؿ هْؿػ اطالػبتی کَ اف کبؿثـاى ػؿیبكت هی ىْػ صـین ىغَی کبؿثـاى: 

اٍ ػیگـ هـاؿ ػاػ کَ کبؿثـاى هی تْاًٌؼ ثب کلیک ثـ ؿّی گقیٌَ صـین ّ هْاًیي ّ هوـؿات ّ یبُـ هْؿػ ػلغْ

 ىغَی کبؿثـاى اف هطبلت ػؿّى آى آگبُی یبثٌؼ.

 

 ُوبًگًَْ کَ ػؿ ثبال گلتین هی تْاًین ٍلضبت هضتْا ّ آؿىیْ ؿا ًیق هی تْاًین ّیـایو ًوبئین.

 َ ثبىٌؼ.تثَ عْػ ؿا ػاىّ ُوچٌیي ُـیک اف ٍلضبت هضتْا ّ آؿىیْ هی تْاًٌؼ چیؼهبى هـثْط 

ثـای ػمتـمی ثَ ایي هضیط ُبی ّیـایو ُوبًگًَْ کَ هی ثیٌین ، کلیؼ ّیـایو ٍلضَ هضتْا ّ کلیؼ 

 ّیـایو ٍلضَ آؿىیْ ّرْػ ػاؿػ.

 اثتؼا ثَ مـاؽ ٍلضَ هضتْا هی ؿّین، پل ثـ ؿّی کلیؼ ّیـایو ٍلضَ هضتْا کلیک هی ًوبئین.
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تی ىجیَ ثَ ٌُگبم مبعت ّ ّیـایو ٍلضَ ػؿ اعتیبؿ هبمت ، تن ، ُوبًطْؿ کَ ػیؼٍ هی ىْػ تٌظیوب

 صبىیَ ّ هبلت.

 

ُـیک اف هْاؿػ كْم ؿا ثَ ػلغْاٍ اًتغبة هی کٌین ، ّة پبؿت ُبی هْؿػ ًظـ ؿا ػؿ ربیگبُو هـاؿ هی ػُین 

 ّ ؽعیـٍ هی کٌین.

ی هبلت ؿا هی ثیٌین ، ؽکـ یک ًکتَ ثنیبؿ صبئق اُویت امت کَ ػؿ ایي ٍلضَ ّ ػؿ هنوتی کَ پبؿت ُب

ّرْػ ػاؿػ کَ هب ػؿّى آى ُیچ ّة پبؿتی ؿا هـاؿ ًوی ػُین، فیـا ایي پبؿت ثـای  [Control]پبؿتی ثب ًبم 

 ثبؿگقاؿی اطالػبت ؿکْؿػ هی ثبىؼ)هخال ُوبى عجـی کَ ثـای ػیؼى هتي کبهلو ثـ ؿّی آى کلیک ًوْػین(
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ّاؿػ ٍلضَ ای هيبثَ آًچَ ػؿ هنوت ّیـایو ٍلضَ هضتْا ثب کلیک ثـ ؿّی کلیؼ ّیـایو ٍلضَ آؿىیْ ًیق 

 ػیؼین، عْاُین ىؼ.

تٌظیوبت هـثْط ثَ تن ، صبىیَ ّ هبلت ؿا اًزبم هی ػُین ، ّة پبؿت ُبی ؿا ػؿ هضل عْػىبى هـاؿ هی 

 ػُین ّ ؽعیـٍ هی ًوبئین.

 اىت.ؿكتبؿی هيبثَ ٍلضَ هضتْا ؿا عْاُین ػ [Control]ثـای ٍلضَ آؿىیْ ًیق ثب پبؿت 

اگـ عبطـتبى ثبىؼ ػؿ هجبصج كْم ثب ّاژٍ ای ثب ًبم چیؼهبى آىٌب ىؼین ، کَ ُـگبٍ ٍلضَ مبعتَ هی 

 ىْػ ّ تٌظیوبت اًزبم هی پؾیـػ ، چیؼهبًی ایزبػ هی گـػػ.

ًیق چیؼهبًی مبعتَ ىؼٍ ّ  بٍلضَ هضتْا ّ آؿىیْ ؿا ّیـایو کـػٍ ّ ؽعیـٍ هی کٌیؼ ، ثـای آًِ ٌُگبهیکَ

 ػ.ؽعیـٍ هی گـػ
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ْ چیؼهبًِبی آؿىیْ ّ هضتْا ٌُگبم مبعت فیـپْؿتبل مبعتَ هی ىًْؼ ّ ُـ ٍلضَ چیؼهبى هضتْا ّ آؿىی

 .ث هی ثـػؿا اف ٍلضَ پؼؿ ثَ اؿ

 اهب ًکتَ هِن تـ آًنت کَ ایي چیؼهبًِب ثَ چَ کبؿ هب هی آیٌؼ ّ کزب هی تْاًین اف آى امتلبػٍ کٌین.

 ػؿ پبمظ ایي مْال رْاة ایي امت کَ :

ػؿ هزوْػَ عْػ هوکي امت تؼؼاػ ٍلضبت ثنیبؿی ؿا ػاىتَ ثبىین کَ اف ًظـ تن ، صبىیَ  هبلت ّ هب 

هضل هـاؿ گیـی ّة پبؿت ُب ىکل یکنبًی ؿا ػاؿا ثبىٌؼ ّ كوط ػؿ هضتْای آًِب تلبّتی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ 

 چَ ثـای ٍلضَ اٍلی ، چَ ثـای هضتْا ّ صتی آؿىیْ.

ي امت کَ توبم ٍلضبت ؿا مبعتَ ّ تک تک آیتن ُبی هـثْط ثَ تن ، یک ؿاٍ ثـای مبعت ٍلضبت كْم ای

صبىیَ ، هبلت  ّ ّة پبؿت ُب ؿا تٌظین کٌین، اهب ؿاٍ مبػٍ تـ ثؼیٌگًَْ هی ثبىؼ کَ اثتؼا یک ٍلضَ ای ؿا 

کَ ثطْؿ کبهل هيغَبتی ؿا کَ هب هی عْاُین ػاؿا ثبىؼ ثنبفین ، مپل اف چیؼهبى آى ػؿ ٍلضبت ػیگـ 

 ًوبئین.امتلبػٍ 

 ثـای امتلبػٍ اف چیؼهبى یک ٍلضَ ثـای ٍلضَ ػیگـ ؿاٍ فیـ ؿا پی هیگیـین:

 ّاؿػ ثغو تٌظیوبت گـاكیکی هی ىْین. -

ػؿ کٌبؿ کلیؼ ّیـایو ُـیک اف ٍلضبت گقیٌَ "..." هيبُؼٍ هی ىْػ، ثـای ُـکؼام کَ هی  -

 عْاُین تـییـات چیؼهبى ؿا اػوبل ًوبئین گقیٌَ "..." ؿا كيبؿ هی ػُین.

 ػؿ هضیط رؼیؼ پیو ؿّی هب ػؿ اثتؼا ًبم چیؼهبًِبی كؼلی هبثل هيبُؼٍ امت.

ّ ػؿ ؽیل آى کوجْ ثبکنی ّرْػ ػاؿػ کَ ًبم ٍلضَ ای ؿا کَ هی عْاُین اف چیؼهبى آى امتلبػٍ ًوبئین، ػؿ 

 ایٌزب هبثل ػمتـمی امت.
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 پل اف آى ػّ گقیٌَ پیو ؿّ ػاؿین

 گقیٌَ اّل :چیؼهبى رؼیؼ مبعتَ ىْػ

ػؿ ٍْؿت اًتغبة ایي گقیٌَ اف چیؼهبى ٍلضَ اًتغبثی یک کپی گـكتَ ىؼٍ ّ ثب ًبم رؼیؼ ؽعیـٍ ىؼٍ ّ ثَ 

 ٍلضَ كؼلی هب ًنجت ػاػٍ هی ىْػ.ػؿ اکخـ هْاهغ هب اف ایي ًْع کپی امتلبػٍ هی ًوبئین.

 گقیٌَ ػّم : اف چیؼهبى هْرْػ امتلبػٍ گـػػ

ى ٍلضَ اًتغبثی هب تـییـ هی یبثؼ اهب چیؼهبًی ثب ًبم رؼیؼ ػؿ ایي صبلت چیؼهبى ٍلضَ كؼلی هب ثَ چیؼهب

 ؽعیـٍ ًوی ىْػ ّ ػؿ ّاهغ یک چیؼهبى ػؿ چٌؼ ربی هغتلق هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ.

اف آًزب کَ اگـ هب ػؿ چیؼهبى هْرْػ تـییـی صبٍل ًوبئین ، ػؿ توبم ٍلضبتی کَ ػاؿای آى چیؼهبى ُنتٌؼ 

تلبػٍ اف صبلت ػّم تٌِب فهبًی هخوـ حوـ امت کَ هب هی عْاُین ثطْؿ ایي تـییـ هيبُؼٍ هی ىْػ ،ام

 ُوقهبى چٌؼیي ٍلضَ ثَ یک ىکل تـییـ یبثٌؼ.

 ػؿ ؿیـ ایٌَْؿت ثَ ُیچ ػٌْاى امتلبػٍ اف ایي گقیٌَ پیيٌِبػ ًوی گـػػ.
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 هعرفی ًب پارت ىا

 ػؿ ایي ثغو ثَ هؼـكی ّ ثـؿمی ثـعی اف ّة پبؿت ُب هی پـػافین

 

 ّیـایو مبیتآعـیي 

 ایي ّة پبؿت ثطْؿ عْػکبؿ ، تبؿیظ آعـیي ثـّف ؿمبًی اطالػبت مبیت ؿا یبكتَ ّ ًوبیو هی ػُؼ.

 

 آعـیي ّیـایو ٍلضَ 

ؿمبًی اطالػبت ٍلضَ فایي ّة پبؿت ػولکـػی هيبثَ ّة پبؿت كْم ػاؿػ ثب ایي تلبّت کَ تبؿیظ آعـیي ثـّ

 آى هـاؿ گـكتَ امت(ؿا ًوبیو هی ػُؼ. )ٍلضَ ای کَ ّة پبؿت ػؿّى 

 

 آعـیي ّیـایو فیـ ٍلضبت ّ ٍلضبت

ُوبًگًَْ کَ اف ًبم ایي ّة پبؿت پیؼامت ، ػولکـػ آى تلبّتی ثب ّة پبؿت ُبی كْم ًؼاؿػ ، كوط ایي ثبؿ 

اطالػبت آعـیي ثـّفؿمبًی ؿا ػؿ فیـ ٍلضبت ًیق یبكتَ ّ ًوبیو هی ػُؼ. )ٍلضَ ای کَ ّة پبؿت ػؿ آى 

 ی کَ كـفًؼاى ایي ٍلضَ هضنْة هی گـػًؼ(هـاؿ ػاؿػ ّ ٍلضبت
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 آلجْم تَبّیـ 

 ْم اف تَبّیـ ًوبیو ػُینـ ػلغْاُوبى ؿا ثَْؿت یک آلجتَبّی ثب امتلبػٍ اف ایي اهکبى هی تْاًین

 

 (RSS Feed)آؿ اك اك عْاى 

اؿائَ  RSSثـای ػؿیبكت ّ ًوبیو اطالػبتی هی ثبىؼ کَ تْمط مبیت ُبی ػیگـ ثب امتلبػٍ اف تکٌْلْژی 

 هی گـػػ.

 

 آئیي ًبهَ ُب 

 ثـای ایزبػ ّ اؿائَ آئیي ًبهَ ُبی مبفهبى هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ.
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 اعجبؿ 

یکی اف پـکبؿثـػتـیي ّة پبؿت ُبی هْرْػ ػؿ پْؿتبل ، ّة پبؿت اعجبؿ هی ثبىؼ.ایزبػ ّ ًوبیو اعجبؿ تْمط 

 ایي ّة پبؿت ٍْؿت هی پؾیـػ.

 

 اعجبؿ آؿىیْی

ػمتـمی ثَ آؿىیْ اعجبؿ اف ایي ّة پبؿت امتلبػٍ هی ىْػ کَ هبثلیت اًتغبة ثبفٍ فهبًی ؿا ًیق ػاؿا ثـای 

 هی ثبىؼ.
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 امتبًؼاؿػُب

رِت پیبػٍ مبفی هْاًیي ّ امتبًؼاؿػُبی مبفهبى هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ ّ ًوبیيی هيبثَ آئیي 

 ًبهَ ػاؿػ.

 

 اطالػبت ّ عؼهبت

ًوبیو ّ ػمتَ ثٌؼی اطالػبت ، ثَْؿت گـٍّ ُب ّ فیـ گـٍّ ُبی هزقا ثکبؿ ثـػٍ ایي ّة پبؿت ػؿ ؿامتبی 

 هی ىْػ.

 

  اكـاػ

اف ایي ّة پبؿت هی تْاًیؼ ثـای تؼـیق کبؿثـاى پْؿتبل ، کبؿهٌؼاى)پـمٌل( مبفهبى ّ یب هؼـكی اكـاػ ثَ 

 ُوـاٍ تَْیـ ّ اطالػبت رقئی تـ ػؿ مبیت امتلبػٍ ًوبئیؼ.
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 اًتيبؿات

 .تلبػٍ اف ایي ّة پبؿت هی تْاًیؼ ًيـیبت ػاعل هزوْػَ عْػ ّ یب ًيـیبت هـتجط ؿا هؼـكی ًوبئیؼثب ام

 

 ثبفػیؼُب

ایي ثغو آهبؿی اف ثبفػیؼکٌٌؼگبى پْؿتبل ىوب ؿا چَ ػؿ کل پْؿتبل ّ چَ ػؿ یک ٍلضَ عبً ًوبیو هی 

 َ ؿا ًوبیو هی ػُؼ.ػُؼ.ثغيی اف آى آهبؿ کل تب کٌْى ؿا ًوبیو ػاػٍ ّ ثغيی ػیگـ آهبؿ ؿّفاً
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ثب کلیک ثـ ؿّی گقیٌَ ثیيتـ ، ایي ّة پبؿت گقاؿه ربهغ تـی ؿا ثَ ىکلی کَ ػؿ ثبال هالصظَ هی کٌیؼ ، 

 عْاُیؼ ػیؼ.

 

 پغو فًؼٍ

ایي ّة پبؿت هبػؿ امت  كیلوی ؿا اف هضل پغو کَ هی تْاًؼ آؿىیْ كیلن، ػّؿثیي ، ّثکن ّ یب تَبّیـ 

 کبؿثـاى ًوبیو ػُؼ.تلْیقیًْی ثبىؼ ؿا ثـای 

رؼَ هی کٌؼ كیلن هْؿػ ًظـ ؿا اف ُـ هنوتی کَ اًکتَ هبثل تْرَ آًنت کَ ٌُگبهیکَ کبؿثـ ثَ مبیت هـ

 ػؿ صبل پغو امت هيبُؼٍ هی کٌؼ ّ ًوی تْاًؼ آًـا ثَ ػوت ثبفگـػاًؼٍ ّ اف اثتؼا ًگبٍ کٌؼ.)پغو فًؼٍ(
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 پغو فًؼٍ کْچک

 ثب ایي تلبّت کَ اًؼافٍ ظبُـ ًوبیو کْچکتـ هی ثبىؼ. کبؿثـػی ُوبًٌؼ ّة پبؿت كْم ػاؿػ تٌِب

 

 پغو ؿیـ فًؼٍ

ایي ّة پبؿت پغو ّیؼئْ ؿا ثَْؿت ؿیـ فًؼٍ اًزبم هی ػُؼ ّ کبؿثـ هی تْاًؼ ُـ فهبى کَ ثَ مبیت هـارؼَ 

 هی کٌؼ ثتْاًؼ كیلن هْؿػ ًظـ ؿا ػیؼٍ ّ آًـا ثَ رلْ یب ػوت ثجـػ.

 

 پـمو ُبی هتؼاّل

ػؿ مبیت ُب آىٌب ثبىیؼ کَ ػؿ آى پـمو ُبی پـتکـاؿ یب هتؼاّل ثَ ُوـاٍ پبمظ آًِب  FAQىبیؼ ثب ًبم 

هـاؿ ػاػٍ ىؼٍ امت.ایي ّة پبؿت اهکبى پیبػٍ مبفی چٌیي ثغيی ؿا کَ ػؿ مبیت ُبی كبؿمی ثَ آى 

 پـمو ُبی هتؼاّل گلتَ هی ىْػ ، ػؿ اعتیبؿ ىوب هـاؿ هی ػُؼ.

 

 پـّژٍ ُب

 ی ّ ًوبیو پـّژٍ ُبی اًزبم ىؼٍ ّ یب ػؿ صبل اًزبم مبفهبى امتلبػٍ هی گـػػ.اف ایي ّة پبؿت ثـای هؼـك

  

 تبؿیظ ّ فهبى ػیزیتبل

 تبؿیظ ّ فهبى ؿا ثَْؿت ػهین اف ؿّی اطالػبتی کَ اف کبهپیْتـ کبؿثـ ػؿیبكت هی کٌؼ ًوبیو هی ػُؼ.
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 تبؿیظ ّ فهبى ػیزیتبل مـّؿ

بل" ػاؿػ ثب ایي تلبّت کَ اطالػبت تبؿیظ ّ فهبى ؿا اف کبهپیْتـ ػولکـػی هيبثَ ّة پبؿت "تبؿیظ ّ فهبى ػیزیت

 مـّؿ ػؿیبكت هی کٌؼ.

 

 تبؿیظ ّ فهبى ػوـثَ ای

ّة پبؿتی ثـپبیَ پلت كـم كلو هی ثبىؼ کَ فهبى ثب ظبُـی فیجب ىجیَ ثَ یک مبػت ػیْاؿی ػوـثَ ای 

 ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ.

 

 تجلیؾ ُب

امتلبػٍ هـاؿ گـكتَ ّ هی تْاًؼ ػاؿای لیٌک ثـ ؿّی تَْیـ ثبىؼ.ُوچٌیي ثـای پیبػٍ مبفی تجلیـبت هْؿػ 

 هی تْاى ثـای ًوبیو آى اف ثبفٍ فهبًی امتلبػٍ ًوْػ.
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 توْین

یک توْین کبهل امت کَ اهـّف ّ ؿّفُبی تؼطیل ػؿ آى هيغٌ ىؼٍ ّ هی تْاًیؼ توْین ؿا ثَ مبل ّ هبٍ 

 هْؿػ ًظـهٌتول ًوبئیؼ.

 

 توبك ُب

ّة پبؿت هی تْاًیؼ ثـای مبعت یک ثغو "اؿتجبط ثب هب" امتلبػٍ ًوبئیؼ.اطالػبت توبك ثب مبفهبى اف ایي 

 اف رولَ ىوبؿٍ توبك ، آػؿك ّ ... ؿا هـاؿ ػُیؼ.

 

 رنتزْ

ثـای رنتزْ ػؿ اطالػبت یک ٍلضَ اف ایي ّة پبؿت امتلبػٍ هی ىْػ .ؿکْؿػُبی یبكتَ ىؼٍ ؿا هيغٌ 

 ک اف آًِب هی تْاًیؼ اطالػبت ؿا ثَْؿت کبهل هالصظَ ًوبئیؼ. ًوْػٍ ّ ثب کلیک ثـ ؿّی ُـی
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 چت

یب ثَ اٍطالس  Roomّة پبؿت چت،اهکبى گلتگْی فًؼٍ ثَْؿت روؼی ؿا كـاُن هی کٌؼ.ىوب هی تْاًیؼ ػؿ 

 گلتگْ ػاىتَ ثبىیؼ. (Guest)اتبم گلتگْ ثَْؿت فًؼٍ ّ آًالیي ثب کبؿثـاى پْؿتبل ، صتی کبؿثـ هِوبى 

 

 ػمتْؿالؼولِب

 ثـای هؼـكی ّ ًوبیو ػمتْؿالؼول ُبی مبفهبى اف ّة پبؿت "ػمتْؿالؼولِب" امتلبػٍ هی کٌین.
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 ؿّیؼاػُب 

ًوبیو ؿّیؼاػُب ّ تبفٍ ُبی مبفهبى ّ یب هـتجط ثب مبفهبى ؿا ، هی تْاى ثب ىیٍْ ای هتلبّت ّ ثَْؿت  

 ًوْػ.هتضـک )ػوْػی( ، ثب امتلبػٍ اف ایي ّة پبؿت پیبػٍ مبفی 

                                     

 فثبًِب

 ثب امتلبػٍ اف ایي ّة پبؿت هی تْاًیؼ فثبى مبیت ؿا تـییـ ػُیؼ.

 

 مبفهبى ُب

ثـای هؼـكی ىـکت ُب ، مبفهبى ُب ی ُوکبؿ ّ یب فیـهزوْػَ ُب آًِب ایي ّة پبؿت ؿا هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ 

 هی ػُین.



  ؿاٌُوبی پْؿتبل میگوب

 

86 www.sigma.ir  

 

 ٍْؿت رلنبت

 ًوبیو ٍْؿت رلنبت مبفهبى ُب یب اػاؿت کبؿثـػ ػاؿػ.ثـای هؼـكی ّ 

 

 ّیکی

ّیکی اثقاؿینت رِت حجت ّ پیگیـی اطالػبت ّ ثَ اىتـاک گؾاىتي ػاًنتَ ُبی عْػ ثب ػیگـاى.ثب 

 امتلبػٍ اف ّیکی هی تْاًیؼ یک ػایـٍ الوؼبؿف مبعتَ ّ ثب کوک مبیـیي آًـا تکویل ًوبئیؼ.

 

 آة ّ ُْا

 ػؿ ؿّفُبی آتی هی ثبىؼ. ثیبًگـ ّّؼیت آة ّ ُْا

 

 كـّىگبٍ الکتـًّیکی

 بى ایزبػ یک كـّىگبٍ الکتـًّیکی ّ عـیؼ ایٌتـًتی ؿا كـاُن هی آّؿػ.کاه

 

 كـم

ثـای امتلبػٍ اف عؼهبت الکتـًّیک پْؿتبل اف طـین كـم مبف )ّؿّػ، ًوبیو ّ هؼیـیت( هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ 

 هی گیـػ.
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 ًويَ مبیت

توبهی ٍلضبت یک فیـپْؿتبل هی تْاًین اف ایي ّة پبؿت امتلبػٍ ًوبئین.ػؿ ثـای ػاىتي ًويَ ای اف 

ٍْؿتیکَ ثغْاُین كوط ٍلضبت عبٍی ؿا ًوبیو ػُین ، هی تْاًین ثب مبعت یک ػمتَ ثٌؼی ّ هٌتنت 

 کـػى ٍلضبت ّ ّة پبؿت هـثْطَ ثَ ػؿعت هؾکْؿ ، ایي ُؼف ؿا هضون مبفین.
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 ًْاؿ ؿاُجـی

وب پیو آهؼٍ امت کَ ثـای ػمتـمی ثَ یکنـی اطالػبت عبً یب یک ٍلضَ عبً اصتوبال ثبؿُب ثـای ى

ّ ...  ػؿ یک مبیت ًیبف ثَ گؾاؿًؼى چٌؼ هـصلَ ّ یب ػؿّاهغ گؾؿ اف چٌؼ ٍلضَ ػاىتَ ثبىیؼ ، ثـای ایٌکَ 

بػٍ هنیـ پیوْػٍ ىؼٍ تب ؿمیؼى ثَ ًوطَ ربؿی ؿا هيبُؼٍ ًوبئیؼ هی تْاًیؼ اف ّة پبؿت ًْاؿ ؿاُجـی امتل

ًوبئیؼ.ایي ّة پبؿت ػالٍّ ثـ ًوبیو هنیـ پیوْػٍ ىؼٍ ایي هبثلیت ؿا ًیق ػاؿػ کَ ُـیک اف هـاصل ػاؿای 

 لیٌک ثْػٍ ّ ثب کلیک ثـ ؿّی آًِب ثَ ٍلضَ هْؿػ ًظـ اؿربع ػاػٍ ىْیؼ.
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 هٌْی اىیبء ػوْػی)اكوی(

ػوْػی ّ یب اكوی ًوبیو هی ایي هٌْ صبّی اىیبء)ّة پبؿت ُبی( ػؿّى ٍلضَ امت ّ آًِب ؿا ثَْؿت 

ػُؼ، الجتَ الفم ثَ ؽکـ امت ّة پبؿت ُبیی ًوبیو ػاػٍ هی ىًْؼ کَ تیک "ًوبیو ػؿ هٌْ" ػؿ هنوت 

تٌظیوبت گـاكیکی ّة پبؿت ثـای آًِب ؿّىي ىؼٍ ثبىؼ.ػؿ ایي هٌْ ىیء "ّؿّػ کبؿثـاى" ّ "ٍلضَ اٍلی" 

 ثَْؿت پیو كـُ هـاؿ ػاؿًؼ.

 

 هٌْی ٍلضبت ػوْػی)اكوی(

ایي هٌْ توبهی ٍلضبت یک فیـپْؿتبل ؿا ثَْؿت ػوْػی ّ یب اكوی ًوبیو هی ػُؼ.ثـای ًوبیو ثـعی اف 

ٍلضبت عبً ، هی تْاًین یک ػمتَ ثٌؼی رؼیؼ مبعتَ ّ ٍلضبت هْؿػ ًظـ ّ ّة پبؿت هـثْطَ ؿا ثَ آى 

 ًنجت ػُین.

 

 تبالؿ گلتگْ )كـّم(

ؼ ّ اهکبى ػاىتي یک تبالؿ گلتگْ ؿا ثـای ىوب كـاُن ایي هنوت یکی اف اهکبًبت تؼبهلی پْؿتبل هی ثبى

 هی آّؿػ.
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 ّؿّػ کبؿثـاى

ُوبًگًَْ کَ اف ًبم ّة پبؿت پیؼامت ، رِت ّؿّػ کبؿثـاى ثَ ٍلضَ ّ ػمتـمی ثَ اطالػبتی کَ ٍـكب 

هق ؿا ثـای آى کبؿثـ هـاؿ ػاػٍ ىؼٍ امت، هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ.ُوچٌیي ایي ّة پبؿت اهکبى تـییـ ؿ

 ًیق ، ػؿ ٍْؿتیکَ هزْف آى ػاػٍ ىؼٍ ثبىؼ ثَ کبؿثـ هی ػُؼ.

 

 

 (Theme)تؼْیِ تن ٍلضَ/مبیت 

ایي تـییـ تن ٍـكب ؿّی مینتن كـػ الجتَ  ّة پبؿت كْم ، اهکبى تـییـ تن ٍلضَ ؿا ثَ کبؿثـ هی ػُؼ.

 ٍْؿت هی گیـػ ّ یک تـییـکلی ػؿ مبیت ًینت

 

 گقاؿىبت
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 گقاؿىبت مبفهبى یب اػاؿٍ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ.ثـای اؿائَ ّ ًوبیو 

 کٌلـاًل

 ( ثب اكـاػ اؿتجبط ػاىتَ ثبىیؼ.Voiceثب امتلبػٍ اف ایي ّة پبؿت هی تْاًیؼ ثَْؿت فًؼٍ ) اف طـین ّثکن ّ یب 

 

 هتْى ػوْهی

 هؼوْال ثـای طـاصی ثغيی اف یک ٍلضَ کَ ثْؿت اینتب هی ثبىؼ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ.

 اگـ ثَ تَبّیـ فیـ ػهت کٌیؼ ًضٍْ ًوبیو ایي ّة پبؿت ّ تلبّت آى ثب عجـ ؿا هی تْاًیؼ هالصظَ ًوبئیؼ.

 

 هضَْالت

 ثـای هؼـكی ّ ًوبیو هضَْالت ّ عؼهبت مبفهبى ثب رقئیبت امتلبػٍ هی ىْػ.
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 هوبالت

 ثـای ایزبػ ّ ًوبیو هوبلَ ُبی هـتجط ثب مبفهبى کبؿثـػ ػاؿػ.

 

 هٌْ

مبعتي هٌْ ّ ًوبیو آى اف ایي ّة پبؿت امتلبػٍ هی ىْػ.الجتَ ًضٍْ مبعت هٌْ ػؿ ثغو هـثْطَ ثـای 

 ثطْؿ هلَل تّْیش ػاػٍ عْاُؼ ىؼ.

 

 ًظـعْاُی

تيـیضی ؿا ػؿ اعتیبؿ ىوب هـاؿ هی -اهکبى ایزبػ یک ًظـ عْاُی ؿا ثَْؿت تنتی یب تيـیضی ّ یب تنتی

ین ثبفٍ فهبًی ثـای ًظـ مٌزی ّ هيبُؼٍ آهبؿ ثـای کبى تٌظُبی ػیگـ ایي ّة پبؿت اه ػُؼ. اف هبثلیت

 ًظـمٌزی ُبی گقیٌَ ای هی ثبىؼ.
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 ُوبیو ُب

رِت اطالع ؿمبًی ػؿ هْؿػ ُوبیو ُب ، مویٌبؿُب ّ کٌلـاًل ُبی ثـگقاؿ ىؼٍ ػؿ مبفهبى یب مبفهبى 

 ًوبئین. ُبی هـتجط ، اف ّة پبؿت كْم امتلبػٍ هی

 

 ّة مبیت ُب

 ثـای هؼـكی ّ ًوبیو پبیگبٍ ُبی اطالع ؿمبًی امتلبػٍ هی ىْػ.
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 كبیل ُب

ثـای پیبػٍ مبفی ثغيی هيبثَ کتبثغبًَ ػیزیتبل اف ایي ّة پبؿت امتلبػٍ هی ىْػ.ایي ّة پبؿت كبیل 

کـػى ًیق هی ثبىٌؼ. ُبی هْرْػ ػؿ آؿىیْ كبیل ُب ؿا ثب تّْیضبت هـثْطَ ًوبیو هی ػُؼ کَ هبثل ػاًلْػ 

 هب هی تْاًین ثب امتلبػٍ اف ػمتَ ثٌؼی ُب ، تٌِب كبیل ُبیی ؿا کَ هْؿػ ًظـهبى امت ًوبیو ػُین.

 

 

 اهکبًبت ٍلضَ

یویٌب ػؿ هـارؼبتی کَ ثَ مبیت ُبی هغتلق ػاىتَ ایؼ ثب ّاژٍ ای ثَ ًبم "اؿمبل ثَ ػّمتبى" یب "تؼییي ثَ 

ىؼٍ ایؼ.ثـای ػاىتي اهکبًبت هؾکْؿ هی تْاًین اف ّة پبؿت ػٌْاى ٍلضَ پیو كـُ هـّؿگـ" هْارَ 

اهکبًبت ٍلضَ امتلبػٍ کٌین کَ ػالٍّ ثـ ػّ اهکبى كْم اهکبًبت ػیگـی ًیق ػؿ اعتیبؿ هب هـاؿ هی ػُؼ کَ 

 ثَ آًِب اىبؿٍ هی کٌین:
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 هـّؿگـ ػلغْاٍ لینت ثَ كـػى اّبكَ -

 چبپ -

 اك.اك.آؿ -

 ثبفػيؼ آهبؿ -

 

هنوت تٌظیوبت گـاكیکی ّة پبؿت كْم هی تْاى ّ ػؿ فثبًَ اعتَبٍی ، تیک الفم ثَ ؽکـ امت کَ ػؿ 

 ًوبیو ُـ یک اف اهکبًبت ؿا رِت ًوبیو، ؿّىي ّ یب عبهْه ًوْػ.

 

 

 

 اّهبت ىـػی

 رِت ًوبیو اّهبت ىـػی ثـ ؿّی پْؿتبل امتلبػٍ هی ىْػ
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 هطبلت هـتجط

گيتَ ّ ثَ تّْیش آى پـػاعتین.ثب ؿّىي ًوْػى  ػؿ ثغو ّؿّػ اطالػبت ثب فثبًَ ای ثَ ًبم کلیؼ ّاژٍ آىٌب

ّة پبؿت هطبلت هـتجط ػؿ ٍلضَ هضتْا کَ عجـ ػؿ آى ثبؿگقاؿی هی گـػػ ، هی تْاًین ؿکْؿػُبی عجـی ؿا 

 کَ ، ػاؿای کلیؼ ّاژٍ یکنبى ثب عجـ كؼلی ُنتٌؼ ؿا هالصظَ ًوبئین.

 

 

 

 

 

 

 

 آرشیٌىای خاص
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ّؿّػ اطالػبت اف ػّطـین هوکي امت ، یکی اف طـین عْػ ّة پبؿت ّ ُوبًگًَْ کَ هجال ثؼاى اىبؿٍ کـػین ، 

ػیگـی اف طـین آؿىیْ اطالػبت.ػؿ ایي هیبى ّؿّػ اطالػبت اکخـیت آؿىیْ ًضٍْ هيبثَ ّ تٌظیوبت توـیجب 

هيبثِی ػاؿًؼ ّ ثَ ُویي ػلت اف تّْیش هيـّس ُـیک عْػ ػاؿی ًوْػٍ ّ كوط ثَ تٌظیوبت ثـعی اف ایي 

 ػؿ ؽیل ثَ آًِب اىبؿ ىؼٍ امت هی پـػافین.آؿىیُْب کَ 

 ثـای ػمتـمی ثَ ُـیک اف آؿىیُْب اف هنیـ هؼیـیت ّ مپل آؿىیْ اطالػبت گؾؿ هی کٌین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RSSFeedآؿىیْ 
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 ثب ّؿّػ ثَ ایي آؿىیْ ، ٍلضَ ای هيبثَ آًچَ ػؿ ؽیل هالصظَ هی کٌیؼ، عْاُیؼ ػیؼ.
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رِت ػؿیبكت اطالػبت افهٌجغ یک  RssFeedآؿىیْ ، یؼٌی تؼـیق یک ثـای مبعت یک ؿکْؿػ رؼیؼ اف ایي 

 رؼیؼ" کلیک هی ًوبئین. RSSFeedمبیت ػیگـ ، اثتؼا ثـ ؿّی ػکوَ "

 ػٌْاى : ػؿ ایي هنوت ًبم هتٌبمجی ؿا ّاؿػ هی ًوبئین.

URL  آػؿك هٌجغ یب ػؿ ّاهغ ُوبى آػؿمی کَ مبیت هْؿػ ًظـ ، آًـا ثَ ػٌْاى عـّری :RSS ػاػٍ ، ػؿ  هـاؿ

 ّاؿػ هی ًوبئین. URLهنوت 

 پیبم اعطبؿ عـّد افمبیت : ػؿ ٍْؿت عـّد کبؿثـ اف مبیت ایي پیـبم ثَ ّی ًوبیو ػاػٍ عْاُؼ ىؼ.

تؼؼاػ ؿکْؿػُب : تؼؼاػ ؿکْؿػُبی هبثل ًوبیو ؿا تؼـیق هی کٌین ، ػؿ صبلت پیو كـُ ایي هوؼاؿ ثـ ؿّی 

 هی ؿکْؿػُب هی ثبىؼ.ٍلـ تٌظین هی گـػػ کَ ثیبًگـ ًوبیو توب

ؿا  RSSیب ػؼم ًوبیو ػٌْاى  و: ثب ؿّىي یب عبهْه کـػى تیک ایي ثغو ، ًوبی RSSًوبیو ػٌْاى 

 هيغٌ هی ًوبئین.

تّْیضبت ؿکْؿػُب: اگـ تّْیضی ثـای ؿکْؿػُب ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ ثب ؿّىي کـػى گقیٌَ هـثْط ثَ آى ، 

 تّْیضبت ًوبیو ػاػٍ هی ىًْؼ.

هيغٌ کـػى لیٌک ثَ عبؿد مبیت : ػؿ ٍْؿت ؿّىي ثْػى ، ػالهتی ؿا کَ ثیبًگـ لیٌک ثَ عبؿد امت ؿا 

        )       (ًوبیو هی ػُؼ.  

ًوبیو پیبم اعطبؿ : اگـ تیک عْؿػٍ ثبىؼ هوؼاؿی ؿا کَ ػؿ ثبال ثَ ػٌْاى "پیبم اعطبؿ عـّد اف مبیت" ػؿ 

 یو هی ػُؼ.بوًظـ گـكتَ این ٌُگبم عـّد اف مبیت ً

 ًوبیو ٍلضَ اعطبؿ: ثب امتلبػٍ اف ایي اهکبى لیٌک ػؿ ٍلضَ ای رؼاگبًَ ثبف عْاُؼ ىؼ.
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 آؿىیْ اطالػبت ّ عؼهبت

ثب امتلبػٍ اف ایي هبثلیت ، اهکبى ًوبیو لینت ُبیی هـتت ىؼٍ ثـ امبك هّْْع ػؿ پْؿتبل كـاُن 

طالػبت ؿا ثَْؿت طجوَ ثٌؼی ىؼٍ ّ ثَ ىکل عْاُؼ ىؼ. ػؿ صویوت ثب امتلبػٍ اف ایي آؿىیْ هی تْاى ا

 گـٍّ ُب ّ فیـگـٍّ ُبی اطالػبتی ًوبیو ػاػ.

 

 ثـای مبعت ًوًَْ ای اف ایي آؿىیْ آىٌبیی ثب هلبُین فیـ ّـّؿینت.

 : اكقّػى مطـ ّ متْى 

 : صؾف مطـ ّ متْى 
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بیی ثَ : ربثَ ربیی ملْل ثَ چپ ّ ؿامت ؿا اًزبم هی ػُؼ )اگـ ػؿ مطش ملْل ثبىؼ ربثز 

 چپ ّ ؿامت ػایـکتْؿی ُب(

 : ملْل ُب ؿا ػؿ رِت ثبال ّ پبئیي ربثزب هی کٌؼ 

 : مبعت ػایـکتْؿی رؼیؼ ػؿّى هنوت هْؿػ ًظـ 

 ثب کلیک ثـ ؿّی ػکوَ مبعت ػایـکتْؿی پٌزـٍ ای رؼیؼ ًوبیبى هی گـػػ.

 

 ػؿهنوت ػٌْاى ػایـکتْؿی ّ تّْیضبت هوبػیـ هٌبمجی ؿا ّاؿػ هی ًوبئین.

اگـ ػٌْاًی کَ هَؼ ایزبػ آًـا ػاؿین ػٌْاًی رؼیؼ امت ، ایي تیک ؿا ؿّىي هی ًوبئین، تب ػؿ ٌُگبم 

 ًوبیو ػٌْاى ػؿ کٌبؿ آى کلوَ "رؼیؼ" ػیؼٍ ىْػ.

پل اف تبئیؼ ػایـکتْؿی اّبكَ هی گـػػ. اگـ هَؼ ػاؿین کَ ػایـکتْؿی ػیگـی ػؿ ُوبى هنوت ّ ُوبى 

 ثبؿ ػیگـ تکـاؿ هی ًوبئین.مطش ایزبػ گـػػ، هـاصل كْم ؿا 

صبل ثب ؿامت کلیک ثـ ؿّی ُـیک اف ػایـکتْؿی ُبی مبعتَ ىؼٍ آیتن ُبیی ًوبیبى هی ىْػ کَ ثَ 

 تّْیش آًِب هی پـػافین
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 : اكقّػى ػایـکتْؿی ػؿّى ػایـکتْؿی هْرْػ 

 : ّیـایو ػایـکتْؿی هْرْػ 

 : صؾف ػایـکتْؿی 

 : ثـػى ثَ ثبال 

 یي: ثـػى ثَ پبئ 

 : ایزبػ لیٌک ثـ ؿّی ػایـکتْؿی 
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 ثب کلیک ثـ ؿّی گقیٌَ اّبكَ کـػى لیٌک پٌزـٍ رؼیؼی ثبف هی ىْػ کَ ػؿ فیـ هيبُؼٍ هی کٌین.

 

اگـ هوَؼ عبؿد اف پْؿتبل امت  URLػؿ هنوت ػٌْاى ، ػٌْاًی ثـای آى ػؿ ًظـ هی گیـین ّ ػؿ هنوت 

هوَؼ یکی اف ثغو ُبی پْؿتبل امت ثب کلیک ثـ  کَ آػؿك آًـا ثَْؿت ػمتی ّاؿػ هی ًوبئین ّ اگـ

 ؿّی گقیٌَ "..." ّاؿػ ثغيی عْاُین ىؼ کَ ػؿ آًزب هی تْاًین هوَؼ ؿا تؼییي ًوبئین.

ثب کلیک ؿامت ثـ ؿّی ًبم لیٌک ًیق هی تْاى اػوبلی هيبثَ ثب آًچَ ػؿ هْؿػ ػایـکتْؿی تّْیش ػاػٍ 

 ىؼ ، اًزبم ػاػ.
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 آؿىیْ ًظـعْاُی

 هی تْاى پـميٌبهَ ُب ؿا ایزبػ ّ ّیـایو ًوْػ. ػؿ ایي ثغو

 

 هتي پـميٌبهَ : هتي مْال پـميٌبهَ ؿا ػؿ ایي هنوت ّاؿػ هی کٌین.

 ًْع پـميٌبهَ : مَ ًْع پـميٌبهَ تيـیضی، تنتی ّ تنتی تيـیضی هی ثبىؼ.

ی ّرْػ ثبفٍ پبمغگْیی : ثـ امبك ، مبػت ، ؿّف ّ ػهیوَ هی ثبىؼ ّ ػؿ ایي ثبفٍ اهکبى پبمغگْی

 ػاؿػ.

 فثبى : ایي گقیٌَ ػؿ اکخـ آؿىیُْب ّرْػ ػاؿػ ّ هی تْاى فثبى هْؿػ ًظـ ؿا اف ایي هنوت اًتغبة ًوْػ.

گقیٌَ : ػؿٍْؿت اًتغبة پـميٌبهَ اف ًْع تنتی ، ایي ثغو كؼبل هی گـػػ کَ ػؿّى آى هی تْاى 

 گقیٌَ ُبی هـثْط ثَ پبمغگْیی ؿا تؼـیق ًوْػ.

ػٌْاى ّرْػ ػاؿػ کَ هتٌبمت ثب مْال آًـا تؼـیق هی ًوبئین ّ ُوچٌیي ػؿ هنوت ثـای ُـ گقیٌَ یک 

 تـتیت هضل هـاؿگیـی گقیٌَ ؿا هيغٌ هی کٌین)تـتیت هـاؿ گیـی گقیٌَ ُب(
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 پبمغِبی ػاػٍ ىؼٍ :ػؿ ٍْؿت پبمغگْیی ثَ مْال ػؿ ایي هنوت پبمغِب هبثل هيبُؼٍ امت

، ؿػ ّ یب صؾف ًوبیؼ کَ ػؿ ٍْؿت تبئیؼ، ػؿ هنوت پْؿتبل ثب کلیک  هؼیـ هی تْاًؼ پبمظ کبؿثـاى ؿا تبئیؼ

 ثـ ؿّی گقیٌَ هيبُؼٍ ًتبیذ هی تْاى پبمظ ُبی تبئیؼ ىؼٍ ؿا هيبُؼٍ کـػ.
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 آؿىیْ آلجْم تَبّیـ

ثـای ػاىتي تَبّیـ ثب ًوبیيی ىجیَ ثَ آلجْم اف ایي ّة پبؿت امتلبػٍ هی ًوبئین ، پل اف ّؿّػ ثَ 

 ٍلضَ ثبف ىؼٍ ثب آیتن ُبی فیـ هْارَ هی ىْین کَ ثَ تّْیش آًِب هی پـػافین. ایي آؿىیْ ػؿ
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 ػٌْاى آلجْم : ػٌْاًی هتٌبمت ثب تَبّیـی کَ هـاؿ امت ػؿّى آى هـاؿ گیـػ ّاؿػ هی کٌین.

 عالٍَ آلجْم : تّْیضبتی هغتَـ ػؿ هْؿػ آلجْم

وْػ. ػؿ صبلت ػبػی ًوبیو ػاػٍ ًوی هتي آلجْم : هی تْاى تّْیضبت ربهؼی ؿا ػؿ ایي هنوت ّاؿػ ً

 جْم هی تْاى ایي هتي ؿا هالصظَ ًوْػ.لىْػ ّ پل اف ّؿّػ ثَ آ

 ػکبك : هی تْاى ًبم ػکبك ؿا ػؿ ایي هنوت تؼجیَ کـػ

 اّلْیت آلجْم : ػؿ ٍْؿت ػاىتي چٌؼ آلجْم هی تْاى تـتیت ًوبیو آًِب ؿا ثؼیٌْمیلَ هـتت ًوْػ.

ػٌْاى رلؼ ایي آلجْم هـاؿ ػُین تب ػؿ ٌُگبم ًوبیو ثب آى رلؼ هيغٌ  تَْیـ : هی تْاى تَْیـی ؿا ثَ

 گـػػ.

 ّ آؿىیْ تجلیـبت آؿىیْ توْین

تبؿیظ ىـّع ّ پبیبى ًوبیو هيغٌ هی ىْػ ّ هْؿػ حجت ىؼٍ تٌِب ػؿ ایي ثبفٍ ؿّی  ُبػؿ ایي آؿىیْ

 مبیت ثَ ًوبیو ػؿهی آیؼ.
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 تایگانی ىا
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تْاًؼ یک ثبیگبًی اف امٌبػ ّ هؼاؿک ّ ... ػؿ اعتیبؿ ػاىتَ ثبىؼ ، ایي مبفهبى  ُوبًگًَْ کَ ُـ مبفهبى هی

هی تْاًؼ ػؿّى پْؿتبل عْػ ًیق آؿىیْی اف تَبّیـ ّ كبیل ُبیی کَ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ گـكتَ ّ یب هـاؿ امت 

 هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ گیـػ، ػاىتَ ثبىؼ.

 گبًی ُب هبثل ػمتیبثی امت.ایي ثبیگبًی ػؿ پْؿتبل اف هنوت هؼیـیت ّ مپل ثبی

 

 ثبیگبًی ىبهل ػّ هنوت هی ثبىؼ :

 آؿىیْ تَبّیـ – 1

 آؿىیْ كبیل – 2

ُوبًگًَْ کَ اف ًبهيبى پیؼامت ، آؿىیْ تَبّیـ هضلی ثـای ثبیگبًی ًوْػى تَبّیـ ّ ُویٌطْؿ آؿىیْ كبیل 

 هضلی ثـای ثبیگبًی ًوْػى كبیل ُب هی ثبىؼ.

ٍلضَ ای هيبثَ آًچَ ػؿ ؽیل ؿّثـّ هی ىْیؼ کَ ثَ تّْیش آیتن ُبی آى ثب ّؿّػ ثَ آؿىیْ تَبّیـ ثب 

 عْاُین پـػاعت.
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کَ ػؿ اعتیبؿ ػاؿین هنیـ تَْیـی ؿا کَ هی  Browseكبیل تَْیـ : ػؿ ایي هنوت ثب امتلبػٍ اف ػکوَ 

 عْاُین اف ؿّی مینتن عْػهبى ثبؿگقاؿی ًوبئین ، اًتغبة هی کٌین.

 ثب تَْیـ ػؿ ًظـ هی گیـین. ًبم تَْیـی : ًبهی هتٌبمت

 تّْیضبت : ػؿ ایي هنوت تّْیضبت ربهؼی ؿا هی تْاًین ثـای تَْیـ هْؿػ ًظـ ػؿ ًظـ ثگیـین.

 مپل کلیؼ ؽعیـٍ ؿا هی فًین ّ تَْیـ ثبؿگقاؿی ىؼٍ ؿا ػؿ موت ؿامت هی ثیٌین.

URL  تَْیـ : ػؿ ایي هنوت پل اف ؽعیـٍ اطالػبت آػؿك تَْیـ کَ ثَْؿت ػیتبثینی هی ثبىؼ، هـاؿ هی

 هی تْاى ایي هوؼاؿ ؿا کپی ًوْػ ّ ػؿ ربی ػیگـ اف آى امتلبػٍ ًوْػ. Copyگیـػ ّ ثب امتلبػٍ اف کلیؼ 
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 صبل ًْثت هنوت آؿىیْ كبیل هی ثبىؼ.

 ئین.آیتن ُبی ایي ثغو ؿا ثب ُن ثـؿمی هی ًوب

 

كبیل ؿا اف هنیـ هْؿػ ًظـ  ػؿ مینتن عْػهبى  Browseهنیـ كبیل : ػؿ ایي هنوت ثب امتلبػٍ اف ػکوَ 

 ثبؿگقاؿی هی ًوبئین.

 ػٌْاى كبیل : ًبم هٌبمجی ثـای كبیل ػؿ ًظـ هی گیـین.

 تّْیضبت : هی تْاًین تّْیضبت ربهؼی ؿا ػؿ ایي ثغو ثـای كبیل هـاؿ ػُین.

 

کلیک ثـ ؿّی ػکوَ ؽعیـٍ ، عْاُین ػیؼ کَ ػؿ کٌبؿ گقیٌَ "كبیل" ًبم كبیلی ؿا کَ ثبؿگقاؿی ػؿ اًتِب پل اف 

 ًوْػٍ این ثَْؿت لیٌک ػاؿ ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ ّ ثب کلیک ثـ ؿّی آى هی تْاًین كبیل ؿا ػاًلْػ ًوبئین.
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 استفاده از فیلتر )پاالیش(

 ىکل فیـ ّرْػ ػاؿػ.ػؿ ثبالی توبهی آؿىیْ ُب ًْاؿی ثـای كیلتـیٌگ ثَ 

 

ثب امتلبػٍ اف ایي هنوت هی تْاًیؼ، ؿکْؿػُبی آؿىیْی ؿا کَ ػؿّى آى هـاؿ ػاؿیؼ ثـ امبك ٍلضَ ، ػمتَ 

 ثٌؼی ، فثبى ّ کلوَ ای کَ ػؿ آى ؿکْؿػ هْرْػ امت ، كیلتـ)پبالیو( ًوبئیؼ.

ٍلضَ ثـایو ؿّىي ىؼٍ  اگـ ثـای كیلتـ ٍلضَ اًتغبة کٌیؼ ، ؿکْؿػُبیی ؿا ًوبیو هی ػُؼ کَ تیک آى

امت.ػؿ هْؿػ ػمتَ ثٌؼی ًیق ثؼیي ىکل هی ثبىؼ.ّ اگـ ُـػّ ؿا اًتغبة ًوبئیؼ ، ؿکْؿػُبیی ؿا ًوبیو 

 هی ػُؼ کَ ػؿ ٍلضَ هـثْطَ ؿّىي ّ ػمتَ ثٌؼی اًتغبثی ؿا ًیق ػاىتَ ثبىؼ.

وَ كیلتـ( ثب کلیک ثـ ؿّی پل اف اًتغبة ٍلضَ ، ػمتَ ثٌؼی ّ یب ّاؿػ ًوْػى کلوَ هْؿػ ًظـ )كیلؼ هوبثل کل

  هی تْاى ًتیزَ ؿا ػیؼ ّ ثـای صؾف آى ًیق هی تْاى اف ػکوَ "صؾف پبالیو" ػکوَ "پبالیو" 

 امتلبػٍ ًوْػ ّ لینت اطالػبت ؿکْؿػُب ؿا ثَ ىکل ػبػی ثبفگـػاًؼ.
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 تنظیوات پٌرتال

 ثغو هی ىْین. ثـای ّؿّػ ثَ ثغو تٌظیوبت فیـپْؿتبل ، اف فثبًَ هؼیـیت ّاؿػ ایي

 

 هؼیـیت فثبًِب

یکی اف اهکبًبت پْؿتبل اهکبى چٌؼ فثبًگی آى امت.ثـای تؼـیق فثبى هی تْاى اف ایي هنوت امتلبػٍ ًوْػ 

 هی کٌین.کَ الفم امت کَ فثبى رؼیؼ ؿا ایزبػ ّ پبؿاهتـُبی هـثْطَ ؿا کبهل ًوْػ. ایي پبؿاهتـُب ؿا ثـؿمی 
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 غو ًبم فثبى ؿا ثَْؿت كبؿمی ّاؿػ هی ًوبئین.ًبم فثبى ثَ كبؿمی: ػؿ ایي ث

 ًبم فثبى ثَ اًگلینی : ًبم فثبى ؿا ثَْؿت اًگلینی ّاؿػ هی کٌین.

 ًبم هضلی فثبى : ًبم هضلی فثبى ؿا ػؿ ایي ثغو تؼـیق عْاُین کـػ.

هی ّیٌؼّف هبثل ػمتبثی امت ّاؿػ  Languagesًبم كـٌُگ : ایي ًبم ؿا هطبثن امتبًؼاؿػی کَ ػؿ هنوت 

 "en-US" ّ یب "اًگلینی  fa-IRًوبئین. ثطْؿهخبل "كبؿمی 

 توْین : هی تْاى ثَْؿت ىونی ، هیالػی ّ یب هوـی تٌظین ًوْػ.

 رِت هتي : ثب تْرَ ثَ ًْع فثبى ، چپ ثَ ؿامت ّ یب ؿامت ثَ چپ اًتغبة هی کٌین.

CodePage  ُهی ثبىؼ کَ ثـ ؿّی  65001: ثَْؿت پیو كـUnicode .تٌظین امت 

فثبى كبؿمی ، اًگلینی ، ػـثی ّ آلوبًی ػؿ مینتن تؼـیق ىؼٍ امت ، ثـای  چِبؿثَْؿت پیو كـُ 

 تؼـیق فثبى رؼیؼ هی تْاًیؼ هـاصل كْم الؾکـ ؿا پی ثگیـیؼ.
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ثـای ایزبػ ثغيی ػؿ پْؿتبل عْػ ثَ فثبًی ػیگـ هی تْاًیؼ هـاصل فیـ ؿا ػًجبل ًوبئیؼ.هب ثـای هخبل فثبى 

 ًظـ هی گیـین.اًگلینی ؿا ػؿ 

ٍلضبت ّ هنوت ُبی هغتلق ایي ثغو ؿا هيبثَ آًچَ ػؿ فثبى كبؿمی ػًجبل کـػین ، هی  -1

مبفین ثب ایي تلبّت کَ فثبى ُـیک اف ایي ثغو ُب ؿا ثـ ؿّی اًگلینی هـاؿ هی ػُین.ثطْؿ ًوًَْ 

 ًوبئین.یک فیـپْؿتبل ثـای ثغو اًگلینی تؼـیق ًوْػٍ ّ هبثوی ٍلضبت ؿا ػؿ فیـ آى ایزبػ هی 

 

اف هیبى ٍلضبتی کَ ثـای فثبى اًگلینی مبعتَ این ، یکی ؿا ثَ ػٌْاى ٍلضَ عبًَ اًتغبة هی  -2

 ًوبئین.

 چیؼهبًی ؿا ثـای ٍلضبت اًگلینی ایزبػ هی کٌین. -3

 ؿػُب )هخال عجـ( ، فثبى ؿا ثـ ؿّی اًگلینی تٌظین هی کٌین.ٌُگبم ػؿد ؿکْ -4

ؿ یکی اف ٍلضبت ّة پبؿت "فثبًِب" ؿا ؿّىي کٌین ّ ثب صبل ثـای امتلبػٍ اف ایي فثبى هی تْاًین ػ -5

 " ثَ ٍلضَ اٍلی ثغو اًگلینی پْؿتبل اؿربع ػاػٍ ىْین.Englishکلیک ثـ ؿّی "
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 هؼیـیت هتـرن

 ایي هنوت ػؿ صویوت ثغو كـٌُگ لـبت پْؿتبل امت.

كبؿمی ثجیٌیؼ.ػؿ هوکي امت پل اف ّؿّػ ثَ هنوت اًگلینی مبیت ،ثـعی اف ػجبؿات ؿا ثَ فثبى 

 ایٌَْؿت هی تْاى هؼبػل اًگلینی آى ػجبؿات ؿا ػؿ هنوت هؼیـیت هتـرن تؼـیق ًوْػ.

 

ثـای تضون ایي اهـ ػؿ كیلؼ تـروَ هؼبػل اًگلینی ؿا ّاؿػ ًوْػٍ ّ ػؿ هنوت فثبى ، فثبًی ؿا اًتغبة 

 هی کٌین کَ هـاؿ امت ثؼاى تـروَ ىْػ.
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 هؼیـیت مـّؿ ایویل

هی تْاى ثب ّاؿػ ًوْػى اطالػبتی کَ ػؿ تَْیـ هی ثیٌیؼ ، پْؿتبل عْػ ؿا ثَ یک هیل ػؿ ایي هنوت 

مـّؿ هتَل ًوبئیؼ تب ػؿ رِت اؿمبل ایویل اف طـین پْؿتبل )هخال ّة پبؿت اهکبًبت ٍلضَ( اف آى ثِـٍ 

 هٌؼ گـػیؼ.

 

 ػٌْاى مـّؿ ایویل : ػؿ ایي هنوت ًبهی ػلغْاٍ ّاؿػ هی ًوبئین

ایویلی ؿا کَ هـاؿ امت اؿمبل ایویل اف طـین آى ٍْؿت  ٍ ایویل : ػؿ ایي كیلؼ آػؿكکٌٌؼ ًبم اؿمبل

 (sample@sample.com)ّاؿػ هی ًوبئین.  ػپؾیـ

 (mail.sample.com)آًـا هـاؿ هی ػُین. هخال  IPًبم مـّؿ : آػؿك مـّؿ ایویل یب 

هوؼاؿ هتٌبمت ؿا هـاؿ  POP3یب  ثبىؼ ّ SMTPپْؿت اؿتجبطی مـّؿ : ثب تْرَ ًْع هیل مـّؿ کَ اف ًْع 

تؼـیق  110ثبىؼ هوؼاؿ ؿا ثـاثـ  POP3ّ  اگـ اف ًْع   25ثبىؼ هوؼاؿ ؿا ثـاثـ  SMTPعْاُین ػاػ.اگـ اف ًْع 

 هی کٌین.

ًبم کبؿثـ : ًبم کبؿثـی ایویل یؼٌی ُوبى ًبهی کَ ػؿ هنوت "ًبم اؿمبل کٌٌؼٍ ایویل" امتلبػٍ کـػین 

 ؿا ّاؿػ هی ًوبئین.

 کلوَ ػجْؿ : ػؿ ایي ثغو هوؼاؿ کلوَ ػجْؿ صنبة کبؿثـی كْم ؿا ّاؿػ عْاُین کـػ. تـییـ
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 هؼیـیت مـّؿ پیبم کْتبٍ

ایي هنوت رِت اتَبل پْؿتبل ثَ یک هْػم ػؿ ؿامتبی اؿمبل پیبم کْتبٍ اف طـین پْؿتبل هی 

 ثبىؼ.پبؿاهتـُبی ایي ثغو ؿا ثـؿمی هی کٌین.

 

 ی ثبىؼ.تؼـیق ػٌْاى ّ ًبم هْػم ارجبؿی ه

، ثبیؼ ثَ ایي ًکتَ تْرَ ػاىت کَ اگـ مـّؿ ػاؿای پْؿت مـیبل ثبىؼ ،  Comػؿ هنوت ىوبؿٍ پْؿت 

هـاؿ گیـػ ّ اگـ پْؿت ثَْؿت هزبفی تؼـیق ىؼٍ ثبىؼ ثبیؼ هوؼاؿ  2ّ یب  1ایي هوؼاؿ ثبیؼ ؿّی ػؼػ 

 ثَ آى تؼلن ثگیـػ. 5ػؼػی ثبالی 

 ٌ هی گـػػ.مـػت اؿمبل ًیق ثب تْرَ ثَ ًْع هْػم هيغ
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 آؿىیْ کلوبت کلیؼی

ػؿایي ثغو لینتی اف کلوبت کلیؼی تؼـیق ىؼٍ ػؿ مینتن کَ ثَ ؿکْؿػُب هٌتنت ىؼٍ هی ثیٌین 

 ّ هی تْاًین آًِب ؿا هيبُؼٍ ّ ّیـایو کٌین.

 

 آؿىیْ اًْاع كبیل

هـاؿ  PDFػؿ طی کبؿکـػ ثب مینتن صتوب هالصظَ کـػٍ ایؼ کَ هخال اگـ ثـای یک عجـ كبیلی اف ًْع 

 ػُیؼ مینتن ثَْؿت پیو كـُ آیکًْی ؿا ثـای آى ػؿ ًظـ گـكتَ ّ ًوبیو هی ػُؼ.

 ػؿ ایي هنوت ىوب هبػؿ عْاُیؼ ثْػ ایي آیکًِْب ؿا تؼـیق ًوبئیؼ.

ًؼاؿػ ؿا ّاؿػ ًوْػٍ ّ ًبهی ثـای آى تؼـیق هی کٌین.مپل ثب ػؿ هنوت ًْع كبیل كـهت هٌبمت ّ امتب

کلیک ثـ ؿّی ػکوَ تَْیـ رؼیؼ ، تَْیـ یب ُوبى آیکًْی ؿا کَ هی عْاُین ثـای آى ًْع كبیل ًوبیو 

 ػاػٍ ىْػ ، اًتغبة هی کٌین.
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 ػمتَ ثٌؼی ّة پبؿت ُب

 ثـای ػمتَ ثٌؼی ّة پبؿت ُب اف ایي ثغو امتلبػٍ هی ىْػ.

َ کَ ػؿ تَْیـ هالصظَ هی كـهبئیؼ هی تْاًین ثب اًتغبة ػمتَ ثٌؼی هْؿػ ًظـ اف کوجْی ُوبًگًْ

هـثْطَ ، ّة پبؿتی ؿا ثَ آًِب اّبكَ ّ یب اف آى ػمتَ صؾف ًوْػ. ُوچٌیي تـتیت هـاؿ گیـی ّة پبؿت ًیق 

 هبثل تؼـیق امت.
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 اهکاى تائید

تـییـات ػؿ اطالػبت یک ٍلضَ ، هٌْط ثَ تبئیؼ ًوْػى آى ػؿ هؼیـیت پْؿتبل ّرْػ اهکبًی کَ اػوبل ىؼى 

 تـییـات اف طـف یک هؼیـ ثبىؼ ، ّـّؿی ثَ ًظـ هی ؿمؼ.

ػؿ پْؿتبل میگوب ایي هبثلیت ّرْػ ػاىتَ ّ پیبػٍ مبفی آى ثنیبؿ مِل هی ثبىؼ کَ هـاصل آًـا ثب ُن 

 .ثـؿمی هی کٌین

َ اثتؼا ػؿ صبلت ّیـایو ٍلضَ ػؿ کٌبؿ هضلی کَ ًبم ثـای تؼـیق ایي اهکبى ثـ ؿّی یک ٍلضَ الفم امت ک

 ٍلضَ ؿا تؼـیق ًوْػٍ این تیک "ًیبف ثَ تبئیؼ ػاؿػ" ؿا ؿّىي ًوبئین.

 

پل اف اًزبم ػول كْم عْاُین ػیؼ ، ثغيی كؼبل هی ىْػ کَ اف ػاعل کوجْی ًوبیبى ىؼٍ ، هی تْاًین 

 ین.ٍلضَ ؿا تبئیؼ کٌؼ ، اًتغبة ًوبی بتکبؿثـی ؿا کَ هـاؿ امت ، تـییـات اػوبلی ثـ ؿّی اطالػ

پل اف ایي اًتغبة ّ ؽعیـٍ ًوْػى اطالػبت ٍلضَ عْاُین ػیؼ کَ ٍلضَ ربؿی ػؿ لینت ٍلضبت ثب 

ػالهت یک تیک مجق ؿًگ ػؿ اًتِبی ًبم آى هبثل هيبُؼٍ امت کَ هلِْم آى ًیبف ػاىتي ایي ٍلضَ ثَ 

 تبئیؼ امت.
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اهکبى ثـای ٍلضَ ، پل اف ایي ُـگبٍ ثغْاُؼ اطالػبتی ػؿ ایي ٍلضَ پل اف طی هـاصل كْم ّ تؼـیق ایي 

تـییـ یبثؼ ، پیبهی ثـای ىغٌ تبئیؼ کٌٌؼٍ اؿمبل هی گـػػ کَ ایي پیـبم ُب ػؿ فثبًَ "تبئیؼ" هـاؿ هی گیـًؼ 

 ّ کبؿثـ تبئیؼ کٌٌؼٍ هی تْاًؼ ثب هـارؼَ ثَ ایي هنوت ، کبؿتبثل پیبم ُب ؿا ثجیٌؼ.

 

ُـ یک اف ؿکْؿػُب هی تْاًؼ آًـا تبئیؼ ، ؿػ ّ یب صؾف ًوبیؼ ّ ػؿ صبلت ػیگـ هی تْاًؼ آًـا ثَ پل اف ثـؿمی 

 کبؿثـ ػیگـ اؿربع ػُؼ ، کَ ُـیک اف صبالت كْم ًتیزَ ای ػؿ ثـػاؿػ:

 تبئیؼ:ػؿایي صبلت تـییـات اطالػبت ػؿ آى ٍلضَ ًوبیو ػاػٍ عْاُؼ ىؼ.

 یو ػاػٍ ًغْاُؼ ىؼ ، ّلی ؿکْؿػه ػؿ آؿىیْ ثبهی هی هبًؼ.ؿػ : ػؿ ایٌَْؿت اطالػبت ػؿ آى ٍلضَ ًوب

 صؾف : ػولکـػه هيبثَ صبلت كْم امت ثب ایي تلبّت کَ ؿکْؿػ هْؿػ ًظـ ًیق اف آؿىیْ صؾف هی گـػػ.

 اؿربع : اگـ اؿربع اًتغبة ىْػ هی تْاى ثـؿمی ایي هْؿػ ؿا ثَ کبؿثـ ػیگـی مپـػ تب آى کبؿثـ تَوین ثگیـػ.
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 تْاى کبؿتبثل ؿا ثب امتلبػٍ اف گقیٌَ ُبیی کَ ػؿ ىکل فیـ هی ثیٌیؼ كیلتـ ًوْػ.ُوچٌیي هی 
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 آهار عولکرد

 ػؿ ایي هنوت هی تْاى آهبؿ ثبفػیؼ ٍلضبت ؿا ثَ ىکل فیـ هالصظَ ًوْػ.
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 پیام ىا

 ػؿ ایي هنوت کبؿثـاى هی تْاًٌؼ ثب ُن اؿتجبط ػاىتَ ّ تجبػل پیبم ػاىتَ ثبىٌؼ.

 ثـ ؿّی پجبم رؼیؼ هی تْاى پیبم رؼیؼی ؿا تؼـیق ًوْػ.ثب کلیک 

 ػؿ تَبّیـ ؽیل هی تْاًیؼ رقئیبت ؿا هالصظَ ًوبئیؼ.

 

 ػؿ كیلؼ ًْع پیبم هی تْاى یکی اف گقیٌَ ُبی "اطالع ؿمبًی" ، "ػؿعْامت" ّ یب اىکبل ؿا اًتغبة ًوْػ.

 ُب هـاؿ ػُین.ػؿ هنوت گیـًؼٍ هی تْاًین گیـًؼگبى ؿا اف کبؿثـاى ّ یب گـٍّ 

 ػؿ هـاصل ثؼؼی ػٌْاى پیبم ّ هتي آًـا ّاؿػ هی ًوبئین.
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ػؿ هنوت ٌٍؼّم پیبم ُب هی تْاى پیبم ُبی ّؿّػی ، عـّری ّ پیبم ُبی رؼیؼ ؿا ثَ تلکیک هيبُؼٍ 

 کـػ.

 


