
ادخ مان هب

لئاسم روآدای هنوزفا یربراک یامنهار

؟تسیچهلئسمروآدایهنوزفا

هک دینک نییعتدیناوت یم نآ یهلیسو هبهک تسا ریگیپ یاهتیلباق زا یکی هلئسم روآدای هنوزفا
هژورپ یاضعا و امش هب ،)هناهامو یگتفه ،هنازور( نیعم یاههرود رد ،دنراد یصاخ طیارش هک ییاهراک
ای کمایپ امش هب ناتدوخ هب طوبرم زاب یاههلئسم زور ره هک دیدنمقالع امش لاثم روط هب .دنوش یروآدای
.دیهد ماجنا ار راک نیا دیناوتیم ،هنوزفا نیا زا هدافتسا اب .دوش لیمیا ای مارگلت

هلاسم روآدای هنوزفا یزاسلاعفیگنوگچ

.مینکیم هفاضا رظندروم یهژورپ هب ار هنوزفا نیا ،میدرک یرادیرخ زا ار هلاسم روآدای هنوزفا هکنآ زا سپ
.میشاب هتشاد ار هژورپ یاهرازبا باختنا یسرتسد ای )Admin( ربهار یسرتسد دیاب راک نیا یارب

.میوریم رظن دروم هژورپ لخاد هب ادتبا راک نیا یارب .1
.مینکیم باختنا ار تامیظنت شخب .2
لاعف ار »هلاسم روآدای« یهنیزگ سپس و هدرک باختنا ار اهرازبا )TAB( تمسق ،تامیظنت شخب رد .3

.مینکیم

  



.ددرگیم هدوزفا هژورپ یاهرازبا هب »اههلاسم روآدای« مان هب دیدج بت کی،راک نیا ماجنا زا سپ

اههلاسم روآدای یهنوزفا یاهشخب اب ییانشآ

:میوشیم انشآ هنوزفا نیا یاهشخب اب ادتبا ،اههلاسم روآدای یهنوزفا اب راک یارب

 

 

.دهدیم شیامن امش هب ار دنتسه لاعف رضاح لاح رد هک ییاهروآدای تسرهف شخب نیا  .1
لاسرا ناربراک یارب )اهنشیکیفیتون( اهیروآدای نآ یانبم رب دیهاوخیم هک یراتسج امش شخب نیا رد .2

.دینکیم باختنا ار دوش
.دینکیم باختنا ار دوش لاسرا اهروآدای نآ ساسا رب دیهاوخیم هک یبوانت یهرود شخب نیا رد .3
باختنا دوش لاسرا اهروآدای دیهاوخیم رظن دروم بوانت یهرود رد هک ار ییاهزور ،شخب نیا رد .4

.دینکیم

:تسا حرش نیا هب یبوانت یهرود ره اب طبترم یاههنیزگ

هنازور بوانت یهرود )فلا

زور ره •
رابکی زور ود ره •
رابکی زور هس ره •
رابکی زور راهچ ره •
رابکی زور جنپ ره •
رابکی زور شش ره •



یگتفه بوانت یهرود )ب

هبنش ره •
هبنشکی ره •
هبنشود ره •
هبنشهس ره •
هبنشراهچ ره •
هبنشجنپ ره •
هعمج ره •

هناهام بوانت یهرود )ج

هام ره لوا •
هام ره مود •
هام ره موس •
• ....

هام ره مکی و یس •

.دوش لاسرا اهشقن مادک یارب رظندروم یاهروآدای هک دینکیم باختنا امش شخب نیا رد .5
.دسرب هدنریگ تسد هب یریسم هچ زا امش یاهروآدای هک دینکیم باختنا تمسق نیا رد .6

.دراد دوجو روآدای لاسرا ناکما کمایپ و مارگلت ،همانایار ریسم هس زا رضاح لاح رد

اههلاسم روآدای هنوزفا اب راکیگنوگچ

یروآدای ناربراک هب ییاهزیچ هچ میراد زاینهک مینک نییعت دیاب ادتبا اههلاسم روآدای هنوزفا اب راک یارب
هتفه نیا رد و تسا نآ لوئسم رظندروم ربراک و تسا زاب هک ار ییاهراک میهاوخیم لاثم روط هب .دوش
.مینک یروآدای وا هب هتفه ره هبنش زور رد دسریم ارف نآ دیسررس

+« یهنیزگ سپ .مینک داجیا میراد زاین هچنآ اب بسانتم راتسج کی دیاب تسخن راک نیا یارب

.میزاسیم هدوب نامرظن دم هک یطیارش اب راتسج کی تمسق نآ رد و مینکیم باختنا ار »دیدجراتسج

:تسا ریز لکش یاهلابرغ لماش راتسج ،میدرک نایب هک یلاثم رد

یروآدای وا دوخ هب صوصخم یاهراک ،ربراک ره هب ،دینک باختنا ار >>نم<< ترابع لوئسم شخب رد رگا *
هدشدای درف نآیاهراک ،نابراک یهمه هب دینک باختنا تمسق نیا رد ار یصاخ مان رگا اما .دوشیم
.دش دهاوخ یروآدای

رگا ًالثم .مینکیم باختنا ار رظن دروم بوانت یهرود ،رظن درومراتسج باختنا و تخاس زا سپ .1



ره« ار رادقم و یگتفه ار بوانت یهرود ،دوش یروآدای هتفه ره یهبنش ،رظندروم یاهراک میهاوخیم
.مینکیم میظنت »هبنش

تشاد تقد دیاب .مینکیم باختنا دننک تفایرد ار اهروآدای میهاوخیم هک ییاهشقن ،دعب یهلحرم رد .2
ام یهژورپ رد هک یناربراک یهمه هب میدرک باختنا هک یراتسج قباطم اهروآدای ،شقن ره باختنا اب هک
.دوشیم لاسرا دنراد ار شقن نآ

قیرط زا هک دراد ار ناکما نیا ریگیپ .تسا یروآدای لاسرا یهناسر باختنا ،هنوزفا نیا اب راک یارب رخآ ماگ .3
،ییاضق تاماقم روتسد ساسا رب رضاح لاح رد( .دنک لاسرا ار اهیروآدای مارگلت ای کمایپ ،همانایار
.)تسا هدش فقوتم مارگلت قیرط زا یناسرعالطا

 

 


