دس ٍٙٞبْ سا ٜا٘ذاصی سیستٓ اتٔٛبسی ٖٛاداسی دس سبصٔبٖٛٔ ،اسدی اص قشف وبسثشاٖ تحت ػٛٙاٖ «پیطٟٙبد»« ،سٛاَ»  ٚیب
«خكب» دس ٘شْافضاس ،ثٔ ٝتِٛیبٖ  ٚساثكیٗ اتٔٛبسی ٖٛاداسی ٔٙتمُ ٔیٌشدد .ثشای سفغ ٞشٌ ٝ٘ٛاثٟبْ ،ضٙبخت اٍ٘یض ٜوبسثش
 ٚدسن اص ٘ح ٜٛایجبد خكب یب ٔسئّ ،ٝإٞیت ٚیژٜای داسد .دس ادأٌ ٝشٜٞٚبی ٔختّف سٛاالت ٔكشٚح ٝجٟت وٕه ثٝ
سفغ اثٟبٔبت وبسثشاٖ سیستٓ اسائٌ ٝشدیذ ٜاست.
اِٚیٗ ٌش ،ٜٚسٛاالتی ٞستٙذ و ٝوبسثشاٖ ثذ ٖٚدس ٘ظش ٌشفتٗ ٘حٛ٘ ٚ ٜٛع استفبد ٜآٟ٘ب اص سیستٓ  ٚثػٛست ػٕٔٛی ٔكشح
ٔیوٙٙذٔ .جٕٛػٛٔ ٝاسدی و ٝػٕذتبً ثالفبغّ ٝپ اص ٘ػت ٘شْافضاسٞبی اسائ ٝضذ٘ ٜسجت ث ٝوبسایی ٙٔ ٚكك ػّٕىشد
ثشخی لبثّیتٞب ،اسائٔ ٝیٌشد٘ذ .ایٗ سٛاالت دس ثشخی ٔٛاسد ث ٝاضتجب ٜتحت ػٛٙاٖ «اضىبَ» ٘ »Bug« ٚیض ٔكشح
ٔیٌشد٘ذ .تؼذاد ایٗ ٔٛاسد ثٔ ٝشٚس  ٚػّٕیبتی ضذٖ سیستٓ ،ث ٝسشػت وبٞص ٔییبثذ.ایٗ دست ٝاص سٛاالت ثب ػٛٙاٖ
سٛاالت ٔتذا َٚػٕٔٛی ٔیثبضذ.
دٔٚیٗ ٌش ،ٜٚسٛاالتی ٞستٙذ و ٝث٘ ٝحٛ٘ ٚ ٜٛع وبسثشی افشاد استجبـ داضتٔ ٚ ٝختع ٌشٞٚی خبظ اص وبسثشاٖ ٔیثبضذ.
ایٗ سٛاالت ثب تٛج ٝث ٝأىب٘بتی ٔیثبضذ و ٝوبسثش ثٛاسك ٝسٕت سبصٔب٘ی خٛد ث ٝآٟ٘ب دستشسی داسد.
سٔٛیٗ ٌشٔ ،ٜٚطىالتی ٞستٙذ و٘ ٝبضی اص ػٛأّی خبسج اص ٘شْ افضاسٞبی اسائ ٝضذٔ ٜیثبضٙذ .اضىبالت سیستٓ ػبُٔ،
ٔشٚسٌش ٚة ،ػذْ ٘ػت غحیح تجٟیضات جب٘جی ٔب٘ٙذ اسىٙش یب پشیٙتش ٕٞ ٚچٙیٗ ٔطىالت سختافضاسی (ٔطىالت ٘بضی
اص دستٍب ٜوبسثشی ،ضجى ٚ ٝتجٟیضات جب٘جی ٔب٘ٙذ اسىٙش  )...ٚاص جّٕ ٝایٗ ٔٛاسد ٔیثبضٙذ .الصْ است جٟت سفغ ایٗ
ٔٛاسد ث ٝساثف اتٔٛبسی ٖٛسبصٔبٖ ٔشاجؼٌ ٝشدد.
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ورود به سيستم
دتٟتؼّتبتُ
 .1آیا اهکاى رخیرُ ضذى رهسػثَر ترای جلَگیری از تایپ هجذد آى در ّر تار ٍرٍد تِ سیستن ٍجَد دارد؟
خیش ،چ ٖٛأىبٖ ٚسٚد ث ٝسیستٓ تٟٙب اص قشیك تبیپ وذوبسثشی  ٚسٔض ٔی ثبضذ ثٙبثشایٗ ػذْ ٕ٘بیص سٔض ػجٛس ث ٝغٛست
پیصفشؼ دس جٟت تبٔیٗ أٙیت سیستٓ ٔیثبضذ.
 .2آیا هحذٍدیتی در تؼذاد ٍ ًَع کاراکترّای کذ کارتری ٍ رهس اًتخاتی ٍجَد دارد؟
حذالُ تؼذاد وبساوتش وذ وبسثشی  ٚ 1حذالُ تؼذاد وبساوتش سٔض  ٚ 5حذاوثش  16وبساوتش ٔیثبضذ دس ٔٛسد ٘ٛع ایٗ
وبساوتشٞب ٘یض ٔحذٚدیتی ٚجٛد ٘ذاسد .تغییش وذ وبسثشی ضٕب تٛسف ٔذیش سیستٓ أىبٖپزیش است ِٚی تغییش سٔض دس
اختیبس وبسثش ٔیثبضذ.
 .3درجِ اّویت کذکارتری ٍ رهس در ایي سیستن تا چِ هیساى است؟
وذ وبسثشی  ٚسٔض ٞش وبسثش ٚسیّٚ ٝسٚد ا ٚث ٝداخُ سیستٓ است  ٚثٛاسك ٝایٙىٔ ٝىتٛثبت ث ٝغٛست دستی ٌشدش
ٕ٘ییبثذ دس حىٓ أؿبء وبسثش ٔیثبضذ.
ً .4حَُ تغییر رهس را در ایي سیستن چگًَِ است؟ آیا درتؼذاد تغییر رهس هحذٍدیتی ٍجَد دارد؟
دس تؼذاد دفؼبت تغییش سٔض ٔحذٚدیتی ٚجٛد ٘ذاسد  ٚثشای تغییش سٔض دس داخُ سیستٓ ٔسیش صیش سا قی وٙیذ:
ٔسیش ٛٙٔ :1ی ػٕٔٛی/تٙظیٕبت ضخػی /تغییش سٔض
ٔسیشٛٙٔ :2ی اثضاس سٕت ساست /تٙظیٕبت ضخػی /تغییش سٔض
 .5آیا اهکاى تغییر کذ کارتری ٍجَد دارد؟
وذ وبسثشی دس داخُ سیستٓ تٛسف ٔذیش سیستٓ ایجبد ٔیٌشدد ،چٙب٘چ ٝوذ وبسثشی ضٕب ثػٛست ٘بدسست تؼشیف ضذٜ
است ثب ساثف سبصٔبٖ تٕبس ثٍیشیذ.

2

صفحه رابط كاربري
ـ وبسثشی
آیا اهکاى تغییر رًگ کادر غفحِ راتط کارتری ٍجَد دارد ؟
ثّ ،ٝجٟت تغییش سً٘ وبدس غفحٔ ٝسیش صیش سا قی وٙیذ:
ٔسیش ٛٙٔ :1ی ػٕٔٛی /تٙظیٕبت ضخػیTheme /
ٔسیشٛٙٔ :2ی اثضاس سٕت ساست /تٙظیٕبت ضخػیTheme /

ساختار درختي(كارتابلها)

سبختبس دسختی(وبستبثُٞب)

 .1تفاٍت هیاى کارتاتلّای هتػل تِ ًام کارتر ٍ کارتاتلّای هتػل تِ سوت کارتر چیست؟
وبستبثُٞبی ٔتػُ ث ٝسٕت ،وبستبثُٞبی سبصٔب٘ی (ؤ ٝخػٛظ ٔىبتجبت سسٕی  ٚسبصٔب٘ی است)  ٚوبستبثُٞبی ٔتػُ
ث ٝاسٓ ،وبستبثُٞبی ضخػی (ؤ ٝخػٛظ ٔىبتجبت غیش سسٕی است) ٔیثبضٙذ.
 .2اساهی کارتاتلّای سازهاًی ٍ ضخػی تطرح ریل است:
وبستبثُٞبی سبصٔب٘ی :وبستبثُ ٘بٔٞٝب /وبستبثُ پیطٛٙی ٞب /وبستبثُ فى ٞب
وبستبثُٞبی ضخػی :وبستبثُ پیبْٞب
 .3آیا پس از تغییر سوت کارتر ٍ یا ػذم حضَر اٍ ترای هذت زهاى طَالًی اهکاى اًتقال کارتاتل ٍی تِ
سوت جذیذ ٍ یا فرد دیگر ٍجَد دارد؟
ایٗ أىبٖ دس داخُ سیستٓ ٚجٛد داسدٛٙٔ :ی اداسی /تفٛیؽ اختیبس /تؼییٗ وبسثش ٔٛسد ٘ظش
دس غیش ایٙػٛست ثب ٔذیش سیستٓ تٕبس ثٍیشیذ.
٘ىت : ٝدس غٛستی و ٝثخٛاٞیذ وبستبثُ خٛد سا دس اختیبس ضخع دیٍشی لشاس دٞیذ حتٕب اص أىبٖ تفٛیؽ اختیبس استفبدٜ
ٕ٘بییذ ٞ ٚیچٌب ٜسٔض ػجٛس خٛد سا دس اختیبس فشد دیٍشی لشاس ٘ذٞیذ.
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ً .4حَُ اًتقال ًاهِّا در داخل کارتاتلّا در فرآیٌذ دریافت چگًَِ است؟
٘بٔ ٝپ اص دسیبفت ،دس داخُ پٛض٘« ٝبٔٞٝبی دسیبفتی» لشاس ٔی ٌیشد چٙب٘چ٘ ٝسخ ٝاغُ سا اسجبع ثض٘یذ ٘بٔ ٝث ٝداخُ
پٛض٘« ٝبٔٞٝبی اسجبع داد ٜضذٙٔ »ٜتمُ خٛاٞذ ضذ  ٚضٕب ٔیتٛا٘یذ ثبیٍب٘ی ضخػی سا دس صیش ایٗ پٛض ٝایجبد وٙیذ.
 .5در چِ غَرت هوکي است یک کارتر دارای چٌذ کارتاتل تاضذ؟
دس غٛستی و ٝوبسثش سیستٓ داسای ثیص اص یه سٕت سبصٔب٘ی ثبضذ ث ٝتؼذاد سٕتٞب وبستبثُٞبی سبصٔب٘ی (٘بٔ،ٝ
پیطٛٙی  ،فى ) ثػٛست ٔجضا ٚجٛد خٛاٞذ داضت.
 .6آیا اهکاى ارسال یک ًاهِ تِ چٌذ کارتاتل هختلف ٍجَد دارد؟
٘بٔٞٝب دس ٞش ِحظ ٝداسای ٔبٞیت خبظ (٘بٔٞٝبی دسیبفتی٘ ،بٔٞٝبی اسسبِی٘ ،بٔٞٝبی اسجبع داد ٜضذٔ )ٜیثبضذ و ٝثب
تٛج ٝثٔ ٝبٞیت خٛد دس داخُ ایٗ پٛضٞٝب جبی ٔیٌیشد.
 .7آیا اهکاى ایجاد پَضِّای دلخَاُ در ساختار درختی (تایگاًی ضخػی) ٍجَد دارد؟
ٞش وبسثش ٔیتٛا٘ذ وّیٔ ٝىتٛثبت خٛد سا ث ٝغٛست دِخٛا ٜپٛضٝثٙذی وٙذ  ٚثبیٍب٘ی ضخػی لبثُ جستج ٛایجبد ٕ٘بیذ.
٘ىت ٟٓٔ ٝدسثبس ٜثبیٍب٘ی ضخػی ٔىتٛثبت ایٙست وٞ ٝش ٔىتٛة فمف دس یه صیش پٛض ٝأىبٖ رخیش ٜضذٖ داسد.
سٚش دیٍش ثبیٍب٘ی ضخػی اص قشیك قجمٝثٙذی ٘بٔٞٝب ٔی ثبضذ ؤ ٝی تٛاٖ ثب وّیه ساست سٚی ٞش ٘بٔ ٚ ٝتؼشیف
قجمٝثٙذی ٔٛسد ٘ظش خٛد اص ایٗ أىبٖ استفبدٕٛ٘ ٜد٘ .ىت ٟٓٔ ٝدسثبس ٜقجم ٝثٙذی ضخػی ایٙست وٞ ٝش ٔىتٛة دس
چٙذیٗ پٛض ٝأىبٖ رخیش ٜضذٖ داسد.
 .8آیا اهکاى  Copy/Pastکردى پَضِّا در داخل کارتاتل ٍجَد دارد؟
صیش پٛضٞ ٝبی سبخت ٝضذ ٜدس صیش ٞش پٛضٔ ٝشثٛـ ث ٝپٛضٔ ٝخػٛظ ث ٝخٛد ثٛد ٚ ٜأىبٖ  Copyوشدٖ آٖ دس صیش سبیش
پٛضٞٝب ٚجٛد ٘ذاسد.
 .9آیا اهکاى هرتةسازی زیر پَضِّای ساختِ ضذُ تػَرت دلخَاُ ٍجَد دارد؟
صیش پٛضٞٝب ث ٝتشتیت حشٚف ٔشتت ٔیض٘ٛذ .دس غٛستی و ٝثخٛاٞیذ پٛضٞٝب سا ث ٝغٛست دِخٛأ ٜشتت وٙیذ وبفیست دس
اثتذای ٘بْ ٞش پٛض ٝػذدی سا ٚاسد وٙیذ تب پٛضٞٝب ٔشتت ٌشدد.
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 .10کلیذ ٍاشُ در قسوت تاالی ساختار کارتاتل چِ کارتردی دارد؟
ثٙٔ ٝظٛس جستج ٛثش سٚی سبختبس پٛضٞٝب  ٚصیش پٛضٞٝبی سبخت ٝضذٔ ٜیثبضذ.

كارتابل نامهها

وبستبثُ ٘بٔٞٝب

 .1در چِ غَرت یک کارتر هیتَاًذ تؼذاد دلخَاُ هکتَب را در یک غفحِ هطاّذُ کٌذ؟
ثشای تغییش تؼذاد ٔىتٛثبتی لبثُ ٔطبٞذ ٜدس یه غفحٔ ٝیتٛا٘یذ پ
ضٕبس» دس سٕت چپ ثبالی غفحٔ ٝىتٛثبت ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخبة وٙیذ.

اص ٚسٚد ث ٝوبستبثُ ٔٛسد ٘ظش دس ٌضی« ٝٙتؼذاد

ً .2حَُ ایجاد تایگاًی ضخػی در ایي ًرمافسار تِ چِ غَرت است؟
أىبٖ ایجبد صیشپٛض ٝثٕٙظٛس دستٝثٙذی ٘بٔٞٝب (ثبیٍب٘ی ضخػی) دس صیش تٕبٔی پٛضٞٝبی اغّی ٚجٛد داسد  ٚجٟت
سبخت ایٗ صیش پٛضٞٝب ٔسیش صیش سا قی وٙیذ:
وّیه ساست ثش سٚی پٛضٛٔ ٝسد ٘ظش /پٛض ٝجذیذ /تبیپ ػٛٙاٖ /ثجت
 .3آیا هوکي است ًاهِای پس از ارجاع ّوچٌاى در کارتاتل ًاهِّای دریافتی تاقی تواًذ؟
ثّ ،ٝچٙب٘چ٘ ٝسخ ٝسٛ٘ٚضت ٘بٔ ٝاسجبع داد ٜضٛد٘ ،سخ ٝاغُ آٖ ٕٞچٙبٖ دس وبستبثُ ٘بٔٞٝبی دسیبفتی ثبلی خٛاٞذ ٔب٘ذ.
 .4آیا ترای اًتقال ًاهِّا از یک پَضِ تِ پَضِّای دیگر اهکاى ٍ Drag & Dropجَد دارد؟
خیش ،ثٙٔ ٝظٛس ا٘تمبَ ٔىتٛثبت ث ٝدس ٖٚصیش پٛضٞٝب ٔسیش صیش سا قی وٙیذ :وّیه ساست ث ٝسٚی ٔىتٛة /ا٘تمبَ /ا٘تخبة
پٛضٛٔ ٝسد ٘ظش
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 .5حرٍف W,A, Oدر کٌار ّر ًاهِ در کارتاتل تِ چِ هفَْم هی تاضذ؟
 : Wدس ٔمبثُ ٔىتٛثبتی ٚجٛد داسد و ٝدسیبفت وٙٙذ ٜآٖ قی یه ٌشدش وبس ) (Work Flowثبضیذ.
 : Aچٙب٘چ ٝثطىُ ثشي وبغز ثبضذ ٘طبٍ٘ش ٚجٛد ٔتٗ دس داخُ ٔىتٛة است  ٚچٙب٘چ ٝثطىُ ٌیش ٜثبضذ ٘طبٍ٘ش ٚجٛد
پیٛست )ٔ (Attachmentیثبضذ.
 : Oچٙب٘چ ٝثطىُ ثشي وبغز ثبضذ ٘طبٍ٘ش ٚجٛد یبدداضت ثشٚی ٔىتٛة ٔیثبضذ  ٚچٙب٘چ ٝثطىُ یه صً٘ ثبضذ
٘طبٍ٘ش ٚجٛد یبدآٚس ثشٚی ٔىتٛة است.
 .6اهکاى هرتةسازی ًاهِّای هَجَد در کارتاتل تر چِ اساسی ٍجَد دارد؟
أىبٖ ٔشتتسبصی ٔىتٛثبت ثش اسبس ٔٛاسد صیش ٚجٛد داسد:
ضٕبس ٜثجت /تبسیخ ثجت /فشستٙذ /ٜاِٛٚیتٛٔ /ؾٛع
وبفیست ثشٚی ٞش ستٌ ٖٛضیٝٙای ؤ ٝیخٛاٞیذ ثش اسبس آٖ ٔىتٛثبت (ث ٝغٛست غؼٛدی یب ٘ضِٚی) ٔشتت ضٛد وّیه
وٙیذ.

 .7رًگ پاکتّا در کٌار ّر ًاهِ تِ چِ هفَْم است؟
لشٔض٘ :طبٍ٘ش ٘بٔٞٝبیی است و ٝتٛسف دثیشخب٘ٔ ٝشثٛق ٝث ٝػٛٙاٖ ٘بٔ ٝدسیبفتی ثجت ضذ ٜاست.
آثی٘ :طبٍ٘ش ٘بٔٞٝبیی است و ٝتٛسف دثیشخب٘ٔ ٝشثٛق ٝث ٝػٛٙاٖ ٘بٔ ٝاسسبِی ثجت ضذ ٜاست.
صسد٘ :طبٍ٘ش ٘بٔٞٝبی داخّی  ٚدس٘ٚی سبصٔبٖ ٔیثبضذ.
چٙب٘چ ٝثشٚی ٞش یه اص پبوتٞب ػالٔت فّص ٚجٛد داضت ٘طبٍ٘ش آ٘ست و ٝقی اسجبع دسیبفتوٙٙذ٘ ٜبٔٔ ٝیثبضیذ.
سً٘ پبوت پیطٛٙی

 ٚپیبْ ٕٛٞاس ٜصسد سً٘ ٔیثبضذ.
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 .8تفاٍت هکتَب  Boldتا هکتَب هؼوَلی در چیست؟ آیا اهکاى تثذیل هیاى آًْا ٍجَد دارد؟
ٔىتٛثبت ٔطبٞذ٘ ٜطذ ٜث ٝغٛست ٔ Boldیثبضٙذ  ٚدس غٛست ٔطبٞذ ٜاص ایٗ حبَ خبسج ٔیض٘ٛذ .چٙب٘چ ٝثخٛاٞیذ
جٟت جّت تٛج ٝدس سجٛع ٔجذد ث ٝوبستبثُٔ ،ىتٛة سا ث ٝحبِت ٔطبٞذ٘ ٜطذ ٜتجذیُ وٙیذ ِٚی ضىُ پبوت حبِت
ثبصضذ ٜثبلی ٔیٔب٘ذ وبفیست ٔسیش صیش سا قی وٙیذ :وّیه ساست ثشٚی ٔىتٛة /تجذیُ ث ٝجذیذ
 .9در کارتاتل ًاهِّای دریافتیً ،اهِ ارسالی (پاکت آتی) ٍجَد دارد ػلت چیست؟

صٔب٘ی دس وبستبثُ ٘بٔٞٝبی دسیبفتی٘ ،بٔ ٝاسسبِی (پبوت آثی) لشاس ٔیٌیشدو ٝضٕب ٌیش٘ذ ٜسٛ٘ٚضت آٖ ٘بٔ ٝثبضیذ.
 .10تفاٍت تیي فرستٌذُ ٍ فرستٌذُ ًاهِ در کارتاتل ًاهِّای دریافتی در چیست؟
فشستٙذ٘ ،ٜطبٍ٘ش ٘بْ  ٚسٕت أؿبء وٙٙذ٘ ٜبٔ ٝاست  ٚفشستٙذ٘ ٜبٔ٘ ،ٝطبٍ٘ش ٘بْ  ٚسٕت اسجبع دٙٞذ٘ ٜبٔ ٝث ٝضٕب
ٔیثبضذ.

سٛاَ ٔ:ٟٓ
 .11آیا اهکاى ارجاع ،اختتام ،اًتقال ،تثذیل تِ جذیذ تِ غَرت یکجا ٍ دستِای ًاهِّا ٍجَد دارد؟
ثّ ،ٝجٟت اسجبع دستٝای ٔىتٛثبت ٔسیش صیش سا قی وٙیذ:
ا٘تخبة ٔىتٛثبت ٔٛسد ٘ظش (ثب ٌشفتٗ وّیذ  shiftیب  /)ctrlوّیه ساست ثشٚی آخشیٗ ٔىتٛة ا٘تخبثی /اسجبع ،اختتبْ،
ا٘تمبَ ،تجذیُ ث ٝجذیذ
 .12آیا اهکاى ایجاد یادآٍر ضخػی ترٍی ًاهِّا ٍجَد دارد؟
ثّ ،ٝجٟت ایجبد یبدآٚس ضخػی ثشٚی ٔىتٛثبت وبفیست ٔسیش صیش سا قی وٙیذ:
وّیه ساست ثشٚی ٔىتٛة ٔٛسد ٘ظش /ا٘تخبة ٌضی ٝٙیبدآٚسی

سٛاَ ٔ:ٟٓ
 .13دستَر یک ًاهِ را در کذام قسوت هیتَاى هطاّذُ کرد؟
ث ٝس ٝغٛست ٔیتٛاٖ آخشیٗ دستٛس ثشٚی ٘بٔ ٝسا ٔطبٞذ ٜوٙیذ:
ٔسیش ٌ :1طٛدٖ ٘بٔ /ٝاقالػبت اغّی /ضشح آخشیٗ اسجبع
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ٔسیش ٌ :2طٛدٖ ٘بٔ /ٝپیٍیشی /ا٘تخبة ضبخٔ ٝشثٛق ٝث ٝخٛد (و ٝثػٛست لشٔض سً٘ ٕ٘بیبٖ است)
ٔسیش ٌ :3طٛدٖ ٘بٔ /ٝسبیش اقالػبت /تبسیخچٝ
ٔسیش  :4ا٘تخبة ٘بٔ ٝدس وبستبثُ  ٍٝ٘ /داضتٗ ٔبٚس ٔ /طبٞذ ٜضشح آخش اسجبع
 .14پٌجرُ کلیذ ٍاشُ تِ چِ هفَْم است؟
وّٕبت وّیذی ٘بٔ ٝدس ٍٙٞبْ ثجت تٛسف ٔسئ َٛثجت دس ایٗ لسٕت ٘ٛضتٔ ٝیضٛد تب جٟت دستشسیٞبی ثؼذی
ثٝساحتی لبثُ جستج ٛثبضٙذ.

نامه

٘بٔٝ

 .1آیا اهکاى کپی کردى هتي یا پیَست یک هکتَب ترٍی دستگاُ کارتر ٍجَد دارد؟
ثّ ،ٝوّیذ دسیبفت دس تٕبٔی لسٕتٞبی سیستٓ ٚظیف ٝرخیش ٜاقالػبت (فبیُ ٔتٗ  ٚپیٛست) سا ا٘جبْ ٔیدٞذ .جٟت
رخیش ٜوشدٖ وبفیست ٔسیش صیش سا قی وٙیذ:
دسیبفتSave /
 .2چٌاًچِ در ًاهِ تِ هرجؼی اضارُ ضَد (ػطف ،تازگطت ،پیرٍ )....،آیا اهکاى هطاّذُ ایي ًاهِ هرجغ ٍجَد
دارد؟
ثّ ،ٝجٟت ٔطبٞذٔ ٜشجغ یه ٘بٔٔ ٝسیش صیش سا قی وٙیذ:
ثبصوشدٖ ٘بٔ /ٝسبیش اقالػبتٔ /شاجغ
 .3چگًَِ ترای تْیِ یک ًاهِ جذیذ هیتَاى هرجغ (ػطف ،تازگطت ،پیرٍ )....،آًرا تؼییي ًوَد؟ یا اتػال
ًاهِّا تِ یکذیگر چگًَِ است؟
ٔسیش : 1ا٘تخبة ٘بٔٛٔ ٝسد ٘ظش اص وبستبثُ ٘بٔٞٝب /وّیه ساست  ٚا٘تخبة تٟی ٝپیطٛٙی
(ػكف ،ثبصٌطت ،پیش)....،ٚ
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یب ٘بٔ ٝداخّی /تؼییٗ ٘ٛع ٔشجغ

ٔسیش  : 2وّیه ثشٚی سبیش اقالػبتٚ /اسد ٕ٘ٛدٖ اقالػبت ضٕبس ٚ ٜتبسیخ ٘بٔ ٝدس لسٕت ٔشاجغ

 .4چگًَِ هیتَاى از غحت ضوارُ ًاهِ درج ضذُ در هرجغ ًاهِ اطویٌاى حاغل ًوَد؟
وّیه ثش سٚی سبیش اقالػبتٚ /اسد ٕ٘ٛدٖ اقالػبت ضٕبس ٚ ٜتبسیخ ٘بٔ ٝدس لسٕت ٔشاجغ /وّیه ثش سٚی ػالٔت سئٛاَ/
دس غٛست دسج اقالػبت غّف پیغبْ ث ٝغٛست تػٛیش ریُ ٕ٘بیص دادٔ ٜی ضٛد.

جٟت اقٕیٙبٖ اص غحت اقالػبت ٔشجغ ٚاسد ضذٔ ٜیتٛاٖ ثب استفبد ٜاص وّیذ س٘ ٝمك »...« ٝدس لسٕت جستجٚ ٛ
ٌضاسضٍیشی٘ ،بٔٔ ٝشثٛق ٝسا جستج ٚ ٛا٘تخبة ٕ٘بییذ.
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 .5آیا اهکاى ایجاد یادداضت ضخػی ترٍی هکتَب ٍجَد دارد؟
ثّ ،ٝجٟت ایجبد یبدداضت ضخػی ثش سٚی ٔىتٛة وبفیست ٔسیش صیش سا قی وٙیذ:
وّیه ساست ثشٚی ٔىتٛة ٔٛسد ٘ظش /یبدداضت
 .6آیا اهکاى هطاّذُ یادداضت ضخػی ترای افراد دیگر ٍجَد دارد؟
یبدداضت ٔیتٛا٘ذ ث ٝد ٚغٛست خػٛغی  ٚلبثُ سؤیت ثشای سبیشیٗ ٚجٛد داضت ٝثبضذ وٛ٘ ٝع آٖ اص قشیك Check
ٕ٘ Boxبیص ثشای سبیشیٗ تؼییٗ ٔیٌشدد.

 .7هٌَی پیگیری ضاهل چِ قسوتّای هْوی هیتاضذ؟
سشثشي پیٍیشی ضبُٔ ٔٛاسد صیش ٔیثبضذ:
ِ یست دسیبفت وٙٙذٌبٖ  ٚاسسبَوٙٙذ٘ ٜبٔٝ
ِ یست اسجبػبت
ثب وّیه ثش ٘بْ ٞش وبسثش ٔٛاسد ریُ لبثُ ٔطبٞذٔ ٜیثبضذ:
٘ بْ  ٚسٕت وبسثش
 اِٛٚیت دسیبفت ٔىتٛة (فٛسی ،آ٘ی)....،
٘ بْ اسجبع دٙٞذٔ ٜىتٛة (٘بْ وبسثش اسجبعدٙٞذ ٜدس ایٗ لسٕت لبثُ ٔطبٞذٔ ٜیثبضذ).
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٘ىت :ٝدس غٛست تفٛیؽ ثٛدٖ وبستبثّی ث ٝچٙذ وبسثش دس ایٗ لسٕت ٘بْ اسجبعدٙٞذٔ ٜطخع است.
٘ سخٝای اص ٘بٔ ٝو ٝوبسثش دسیبفت وٙٙذ ٜآٖ ثٛد( ٜاغُ ،سٛ٘ٚضت)...،
ٚ ؾؼیت ٘بٔ ٝدس وبستبثُ ٞش سٕت (ٔخت)....،ْٛ
 تبسیخ ثجت ٘بٔ ٝثشای سٕت ٔشثٛق ٝیب تبسیخ دسیبفت اسجبع
 تبسیخ ٔطبٞذ٘ ٜبٔ ٝتٛسف وبسثش (و ٝثػٛست خٛدوبس صدٔ ٜیضٛد).
 تبسیخ اسجبع ٘بٔ ٝتٛسف وبسثش
ٔ ذت صٔبٖ ّٟٔت اسجبع
 .8در چِ غَرت هیتَاى پس از ارجاع یک ًاهِ آًرا در درٍى کارتاتل ًاهِّای دریافتی خَد حفظ کرد؟
چٙب٘چ٘ ٝسخ ٝاغُ ٘بٔ ٝاسجبع ٘طٛد یؼٙی ٍٙٞبْ اسجبع ٌضی ٝٙسٛ٘ٚضت سا ا٘تخبة ٕ٘بییذ٘ ،بٕٔٞ ٝچٙبٖ دس داخُ وبستبثُ
٘بٔٞ ٝبی دسیبفتی ثبلی خٛاٞذ ٔب٘ذ.
 .9تفاٍت هیاى رًٍَضت ٍ رًٍَضت هخفی در چیست؟
ٌیش٘ذٌبٖ سٛ٘ٚضت  ٚاغُ دس ٍٙٞبْ پیٍیشی ٔطبٞذٔ ٜیض٘ٛذ ِٚی ٌیش٘ذٌبٖ سٛ٘ٚضت ٔخفی لبثُ پیٍیشی ٘یستٙذ.
 .10تفاٍت کلیذ «ارجاع» ٍ «ارجاع ٍ اًتقال» در داخل پٌجرُ ارجاع چیست؟
وّیذ اسجبع  ٚا٘تمبَ ػال ٜٚثش اسجبع ٘بٔ ٝآ٘شا ث ٝصیشپٛض ٝدِخٛا ٜضٕب ٔٙتمُ ٔیوٙذ  ٚاص ایٗ قشیك ٕٞشا ٜاسجبع ثشای
خٛدتبٖ دستٝثٙذی ٔیض٘ٛذ .دس حبِی و ٝوّیذ اسجبع تٟٙب ػُٕ اسجبع سا ا٘جبْ ٔیدٞذ ٘ ٚبٔ ٝث ٝوبستبثُ ٘بٔٞٝبی اسجبع
داد ٜضذٙٔ ٜتمُ ٔیضٛد.
 .11آیا هوکي است در ارجاع یک ًاهِ چٌذ گیرًذُ اغل ٍجَد داضتِ تاضذ؟
چٙب٘چ ٝالذاْ و ٙٙذ ٜثشٚی ٘بٔ ٝثیص اص یه ٘فش ثبضذ آٍ٘ب٘ ٜبٔ ٝداسای ثیص اص یه ٌیش٘ذ ٜاغُ خٛاٞذ ثٛد.
 .12آیا هوکي است در ارجاع یک ًاهِ گیرًذُ اغل ٍجَد ًذاضتِ تاضذ؟
چٙب٘چ ٝاسسبَ ٘بٔ ٝفمف ثػٛست سٛ٘ٚضت ثبضذ ،سیستٓ ثب اػالْ ایٗ ٔكّت ثب ٚجٛد اسسبَ سٛ٘ٚضتٞب ثٌ ٝیش٘ذٌبٖ اجبصٜ
خشٚج ٘سخ ٝاغُ سا اص داخُ ٘بٔٞٝبی دسیبفتی ٘خٛاٞذ داد.
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 .13در غَرت فراهَش کردى ّHotkeyا خَد در سیستن در ٌّگام ارجاع چِ تایذ کرد؟
جٟت استفبد ٜاص ایٗ ِیست دس ٍٙٞبْ اسجبع وبفیست د ٚوّیذ  Ctrl+F1:سا ثفطبسیذ ،تب ِیست ٞHotkeyبی ٔٛجٛد
ظبٞش ضٛد  ٚثشای ا٘تخبة ٞشیه اص آٟ٘ب وبفیست سٚی پبساف ٔٛسد٘ظش  Double Clickوٙیذ.

 .14هفَْم هْلت در زهاى ارجاع چیست؟
دس غٛستی و ٝثخٛاٞیذ ثشای ٌیش٘ذ ٜاسجبع خٛد ّٟٔت تؼییٗ وٙیذ ٔی تٛا٘یذ ّٟٔت سا اص پٙجش ٜاسجبع ا٘تخبة  ٚتبسیخ ٚ
صٔبٖ ّٟٔت سا تؼییٗ وٙیذٌ ،یش٘ذ ٜآٖ تب صٔبٖ تؼییٗ ضذ ٜتٛسف ضٕب ٔججٛس ث ٝپبسخٍٛیی  ٚیب لشاس دادٖ یه یبدداضت
ػٕٔٛی ثشٚی آٖ ٔیثبضذ ٚ .دس غیش ایٗ غٛست سیستٓ ثٌ ٝیش٘ذ ٚ ٜفشستٙذ ٜاخكبس ٔیدٞذ.
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 .15آیا اهکاى ساخت گرٍُّایی از گیرًذگاى ارجاع در داخل سازهاى ٍجَد دارد؟
ثّ ،ٝضٕب ٔیتٛا٘یذ سٕتٞبیی سا و ٝحجٓ ثیطتشی ٔىبتج ٝسبصٔب٘ی (٘بٔ ،ٝپیطٛٙی  )...،ثب آٟ٘ب داسیذ دس دسٌ ٖٚشٜٞٚبی
وبسٔٙذی ضخػی خٛد لشاس دٞیذ ٞ ٚش ثبس ثجبی جستج ٛدس ٔیبٖ تؼذاد صیبدی اص اسبٔی سبصٔب٘ی تٟٙب ٘بْ ٌشٛٔ ٜٚسد٘ظش
خٛد سا جستج ٛوٙیذ .جٟت سبخت ٌش ٜٚوبسٔٙذی ضخػی وبفیست ٔسیش صیش سا قی وٙیذ:
ٔٛٙی ضخػیٌ/ش ٜٚوبسٔٙذی ضخػی /اؾبف /ٝػٛٙاٖ ٌش/ٜٚجستجٛی وبسثش ٔٛسد ٘ظش  ٚفؼبَ وشدٖ  Check Boxوٙبس
٘بْ ٚی /ثجت
 .16آیا اهکاى رخیرُ پاراف ّا/دستَراتّ/اهص ّای هتذاٍل در داخل سیستن ٍجَد دارد ؟
ثّ ،ٝضٕب أىبٖ رخیش ٜوشدٖ آٟ٘ب اص وّیذ  F1تب  F12سا داسیذ ٔ ٚیتٛا٘یذ اص ایٗ ٔٛاسد دس وّیٞ Text Box ٝبی ٔٛجٛد
دس سیستٓ استفبدٕ٘ ٜبئیذ .جٟت رخیش ٜپبساف ٞب /دستٛساتٞ /بٔصٞبی ٔتذا َٚدس داخُ سیستٓ ٔسیش صیش سا قی
وٙیذ:
 Outlook barضخػی/تٙظیٕبت ضخػیٞHotkey /بی وبسثش
 .17در غَرت فراهَش کردى لیست پارافّا ،آیا اهکاى هطاّذُ لیست پارافّا ٍجَد دارد ؟
دس غٛست فشأٛش وشدٖ  ٚیب ثشای ٔطبٞذِ ٜیست پبسافٞب/دستٛساتٞ/بٔص ٞبی ٔی تٛا٘یذ اص وّیذ  Ctrl+F1استفبدٜ
ٕ٘بییذ.
 .11هراحل اًجام غحیح ارجاع ًاهِ چگًَِ است؟
الصٔ ٝا٘جبْ یه اسجبع غحیح حشوت غحیح دس داخُ پٙجش ٜاسجبع است .حشوت غحیح دس پٙجش ٜاسجبع ٕٛٞاس ٜاص
سٕت ساست ث ٝچپ ٔیثبضذ ،جٟت ا٘جبْ یه اسجبع ثذ ٖٚاضىبَ ٔسیش صیش سا ث ٝتشتیت قی وٙیذ:
ا٘تخبة دثیشخب٘ /ٝا٘تخبة ٌیش٘ذ( ٜوبسٔٙذ یب ٌش ٜٚوبسٔٙذی ضخػیٌ /یش٘ذٞ ٜبی ٔشتجف) /تؼییٗ ّٟٔت  ٚاِٛٚیت اسجبع
جٟت ٌیش٘ذ/ ٜضشح پبساف اسجبع /دس غٛست ِض ْٚاستفبد ٜاص(لّٓ ٘ٛسی-پیٛست) /ا٘تخبة ٘ٛع ٌیش٘ذ( ٜاغُ-سٛ٘ٚضت-
سٛ٘ٚضت ٔخفی)
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 .19چٌاًچِ تخَاّین ّوراُ تا ارجاع هکتَب فایلی را ّن تػَرت پیَست ارسال کٌین تِ چِ غَرت ػول
هیکٌین؟
جٟت اسسبَ فبیُ ثػٛست پیٛست ٕٞشا ٜثب اسجبع ٔسیش صیش سا قی وٙیذ:
ا٘تخبة ٌیش٘ذ( ٜوبسٔٙذٌ-ش ٜٚوبسٔٙذیضخػی ٌ/یش٘ذٞ ٜبی ٔشتجف) /ضشح پبساف اسجبع /استفبد ٜاص ٌضی« ٝٙپیٛست»/
ا٘تخبة ٘ٛع ٌیش٘ذ( ٜاغُ-سٛ٘ٚضت-سٛ٘ٚضت ٔخفی)

سواالت عمومي
 .1درغَرت ػذم اهکاى استفادُ از اسکٌر ٍ یا الگَی ًاهِ چِ تایذ کرد؟
ایٗ د ٚلبثّیت ثب استفبد ٜاص اثضاسٞبی دیذٌب ٜا٘جبْ ٔیٌشد٘ذ .ث ٝػجبست دیٍش تٟٙب لبثّیت وُ ٔجٕٛػ ٝو ٝدس سٕت وبسثش
ا٘جبْ ٔیٌشدد اٍِٛی ٘بٔ ٚ ٝاسىٗ ٔیثبضذ .ثشای فؼبَ ٕ٘ٛدٖ ایٗ لبثّیتٞب اثتذا ثبیذ اثضاس ٘ػت ٌشدد .ثشای «٘ػت اثضاس»
ثب ساثف ٔشثٛقٕٞ ٝبٕ٘ ًٙٞبییذ .دس غٛست ٔطبٞذ ٜپیبْ خكب ٍٙٞبْ وبسثشی دوٕ ٝاسىٙش  ٚیب فبیُ  ،wordساٞىبسٞبی
صیش سا ث ٝتشتیت ثشسسی ٕ٘بییذ.
دس ثؼؿی ٔٛاسد ٔشٚسٌش ٚة اجبص ٜاستفبد ٜاص اثضاس ٘ػت ضذ ٜسا
ٕ٘یدٞذ .ثشای اقٕیٙبٖ اص ایٗ ٔٛسد دسٔٛٙی ثبالی غفحٔ ٝشٚسٌش
ٚة خٛد ث ٝلسٕت Toolsسفتٌ ٚ ٝضی Internet Option ٝٙسا
وّیه ٔیٕ٘بییٓ .سپ پٛض Security ٝسا ثبص ٔیوٙیٓ .دس ایٗ
لسٕت ثب وّیه ثشسٚی وّیذ  Custom Levelپٙجش ٜدیٍشی ثبص
ٔیضٛد و ٝدس ایٗ پٙجشٌ ٜضیRun Components Signed ٝٙ
 ٚ with Authenticodeسبیش ٔٛاسدی و ٝثComponents ٝ
ٔشثٛـ ٔیٌشد٘ذ سا دس حبِت  ٚ Enableیب  Promptلشاس
ٔیدٞیٓ.
دس غٛستی و ٝثب ا٘جبْ تٙظیٕبت فٛق ٔطىُ ٕٞچٙبٖ ثبلی ثٕب٘ذ،
اص ٘ظش ٘ػت ٘شْ افضاسٞبی  ٚ officeیب اسىٙش اقٕیٙبٖ حبغُ
ٕ٘بییذ  ٚدس غیشایٙػٛست ثب ٔسئِٛیٗ ضجى ٝتٕبس حبغُ ٕ٘بییذ.
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 .2دسغٛست ػذم دسترسی تِ تؼضی قاتلیتّا هاًٌذ ارجاع ،ثثت ًاهِ ٍ یا هطاّذُ ًام ضخػی کِ
هیخَاّین تِ ایطاى ارجاع دادُ ضَد ،چِ تایذ کرد؟
ٞش سٕت ثست ٝثٛ٘ ٝع وبسی و ٝا٘جبْ ٔیدٞذ داسای دستشسیٞبی ٔتفبٚتی است ،دستشسی ث ٝثؼؿی لبثّیتٞب ٔب٘ٙذ
اسجبع ،ثجت ٚ . . . ٚاثست ٝث ٝسٕت  ٚدستشسی ٞبی ٔتٙبست ثب آٖ سٕت است .اػكبی دستشسی لبثّیتٞبی ٔختّف ثٝ
وبسثشاٖ ثب غالحذیذ ٔذیش ٔشثٛق ٝغٛست ٔیٌیشد.
 .3هحذٍد ضذى اهکاًات ارجاع یا ػذم اهکاى ارجاع تِ ضخع هَرد ًظر
دس غٛستی و ٝأىبٖ اسجبع یه ٘بٔ ٝػبدی ث ٝسٕت خبغی ٘جبضذ ،ث ٝایٗ ٔؼٙی است و ٝضٕب ث ٝوبسثش ٔٛسد ٘ظش
دستشسی ٘ذاسیذ .دستشسی سٕتٞب ث ٝیىذیٍش تٛسف ٔذیش سیستٓ  ٚلسٕت «ٌشٜٞٚبی وبسٔٙذی» دس ثخص «ٔذیشیت
سیستٓ» اػٕبَ ٔیٌشدد.
سٛاَ ٔ:ٟٓ
 .4ػذم هطاّذُ ًام ضخع گیرًذُ ًْایی ًاهِ در ارسال پیطٌَیس یا ًاهِ تِ چِ ػلت هیتاضذ؟
ثشای ٔطبٞذٌ ٜیش٘ذٟ٘ ٜبیی پیطٛٙی

٘بٔ ٝاثتذا ثبیذ أؿبء وٙٙذ٘ ٜبٔ ٝسا ٔطخع ٕ٘بییذ.

 .5ػذم اهکاى الػاق ٍ یا هطاّذُ یک فایل خاظ دلیلص چیست؟
دس غٛستیى ٝسیستٓ ث ٝقٛس وّی ثب اِػبق فبیُ یب ٔطبٞذ ٜآٖ ٔطىُ داضت ٝثبضذ ،ثبیذ ٔشاتت سا ث ٝساثف ٔشثٛقٌ ٝضاسش
ٕ٘ٛد .ایٗ ٔسئّ ٝتٛسف وبسثشاٖ سیستٓ لبثُ حُ ٘یست.
دس ٔٛاسدی و ٝیه یب چٙذ فبیُ خبظ لبثُ اِػبق  ٚیب ٔطبٞذ٘ ٜجبضذ ٔطىُ اص فبیُٞبی ٔٛسد ٘ظش است  ٚثبیذ ٔٛاسد
ریُ ثشسسی ضٛد:
 فبیُ تٛسف ٘شْ افضاس دیٍشی ثبص ٘طذ ٜثبضذ.
 سبختبس فبیُ دچبس خُّ ٘طذ ٜثبضذ.
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 .6چرا اهکاى جاتِجایی پٌجرُّای ًرمافسار (اهکاى ٍ ) minimizeجَد ًذارد؟
دس د ٚغٛست أىبٖ جبثجبیی یه پٙجشٚ ٜجٛد ٘ذاسد:
 اٌش پٙجشٜای ث ٝغٛست « »Modalثبص ثبضذ ،پٙجشٜٞبی صیشیٗ لبثُ حشوت ٕ٘یثبضٙذ .ایٗ اغُ دس ٔٛسد
تٕبٔی ٘شْافضاسٞبی سیستٓ ػبُٔ ٚیٙذٚص ػُٕ ٔیٌشدد.
 ثؼؿی اص پٙجشٜٞب ثشای سشػت ٘شْافضاس دس دَ پٙجش ٜدیٍش (ٔب٘ٙذ پٙجشٔ ٜشجغ ٘بٔ )ٝقشاحی ضذٜا٘ذ .ایٍٝ٘ٛٙ
پٙجشٜٞب ٘یض أىبٖ جبثٝجبیی ٘ذاس٘ذ.
 .7ػذم اهکاى ٍرٍد تِ هرٍرگر ٍب ( )Internet Explorerچیست؟
ٔشٚسٌش  Internet Explorerاص لبثّیتٞبی سیستٓ ػبُٔ ٚیٙذٚص ٔیثبضذ .دس غٛست ایجبد ٞشٌ ٝ٘ٛخّّی دس ٔشٚسٌش ثب
اقالع ث ٝساثف ٔشثٛق ٚ ٝیب ٔسئ َٛضجى ،ٝاختالَ سیستٓ ػبُٔ خٛد سا ٔشتفغ ٕ٘بییذ.
 .1ػذم اهکاى ٍرٍد تِ ًرمافسار دلیلص چیست؟
دس ثؼؿی ٔٛاسد أىبٖ اتػبَ ث ٝثش٘بٔٔ ٚ ٝطبٞذ ٜغفحٚ ٝسٚد ث ٝسیستٓ ٔیسش ٘یست .دسایٗ حبِت اتػبَ سیستٓ خٛد
ث ٝضجى ٚ ٝیب تٙظیٕبت ضجى ٝسیستٓ خٛد سا ثشسسی ٕ٘بییذ .اتػبَ ضٕب ث ٝضجىٔ ٝحّی ایٙتش٘ت تٛسف اتػبَ دیٍشی
فشأ ٓٞیٌشددِ .زا دستشسی ثٙٔ ٝبثغ آٖ دِیُ ث ٝغحت اتػبَ ضٕب ٕ٘یٌشدد.
ًکتِ هْن:
در غَرتی کِ تخَاّیذ کارتاتل خَد را در اختیار ضخع دیگری قرار دّیذ حتوا از اهکاى تفَیض اختیار
استفادُ ًواییذ ٍ ّیچگاُ رهس ػثَر خَد را در اختیار فرد دیگری قرار ًذّیذ.
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