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هثاًی :هفاّین پایِ
فٌاٍسی اطالػات

دس ایي هْاست داٍطلة الصم اػت کِ ػاختواى فیضیکی کاهپیَتش ؿخصی سا تـٌاػذ ٍ هفاّین پایِ فٌاٍسی اطالػات اصجولِ :رخیشُ کشدى دادُّا،
حافظِ  ،کاستشدّای ًشم افضاسی هثتٌی تش کاهپیَتش دس جاهؼِ ،کاستشد ؿثکِّای اطالػاتی دس پشداصؽ ٍ تَصیغ اطالػات سا تذاًذ  .داٍطلة ّوچٌیي
تایذ دسک کٌذ کِ چشا ٍ چگًَِ ػیؼتنّای هثتٌی تش فٌاٍسی اطالػات دس ّش ػاصهاى ٍ ؿشکتی تشپا ؿذُ اػت .ػالٍُ تش ایي الصم اػت داٍطلة تِ
اهٌیت اطالػات ٍ هَضَػات حقَقی ٍ قاًًَی هشتثط تا کاهپیَتش ًیض تَجِ کافی داؿتِ تاؿذ.

ٍیٌذٍصUsing the :

دس ایي هشحلِ داٍطلة الصم اػت ًـاى دّذ داًؾ ٍ صالحیت الصم تشای اػتفادُ اص ػولکشد پایِ کاهپیَتش ؿخصی ٍ ػیؼتن ػاهل آى سا داساػت،
ٍی ّوچٌیي تایذ قادس تاؿذ تطَس هَثش تا هحیط سٍهیضی ) (Desktopػیؼتن ػاهل کاس کٌذ .اٍ ّوچٌیي تایذ قادس تاؿذ کِ فایلّا ٍ فْشػتّا ٍ
صیشفْشػتّا سا هذیشیت ٍ ػاصهاًذّی ًوایذ ٍ تذاًذ چگًَِ آى ّا سا کپی کٌذ ،اًتقال دّذ ٍ حزف ًوایذ .داٍطلة ّوچٌیي تایذ قادس تاؿذ تا
ؿواّای سٍهیضی ) (Iconتِ خَتی کاس کشدُ ٍ پٌجشُّا سا اداسُ ًوایذ .ػالٍُ تش ایيّا ٍی تایذ تتَاًذ اص اتضاسّای جؼتجٍَ ،یشایؾ ٍ هذیشیت چاج
کِ ّوشاُ ػیؼتن ػاهل اػت تِ خَتی اػتفادُ ًوایذ.
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دس تخؾ اٍل (اطالػات) داٍطلة الصم اػت تَاًایی اًجام اهَس پایِ جؼتجَ دس ٍب سا تا اػتفادُ اص ًشمافضاسّای کاستشدی ٍ هَتَسّای جؼتجَی
سایج داؿتِ تاؿذ ّ .وچٌیي تایذ تتَاًذ ًتایج جؼتجَ سا تشسػی ًوَدُ ٍ صفحات هَسدًظش خَد سا ًـاى کٌذ ٍ گضاسؿات جؼتجَ ٍ صفحات ٍب سا
چاج ًوایذ .دس تخؾ دٍم (استثاطات) داٍطلة تایذ قادس تاؿذ اص ًشمافضاسّای پؼت الکتشًٍیک تشای اسػال ٍ دسیافت پیام ،الحاق کشدى یک فایل تِ
پیام ،ػاصهاًذّی ٍ هذیشیت پیامّا دس فْشػت ٍ صیشفْشػتّا اػتفادُ ًوایذ.
دس ایي هْاست داٍطلة الصم اػت ًـاى دّذ تَاًایی اػتفادُ اص کاستشدّای ٍاطُپشداصّا دس کاهپیَتش ؿخصی سا داساػت ،اٍ تایذ دسک تَاًایی اًجام
دػتَسات پایِ هشتثط تا ایجاد ،ؿکلدادى ٍ اتوام یک هتي دس ٍاطُ پشداص سا داؿتِ تاؿذّ .وچٌیي داٍطلة تایذ ًـاى دّذ صالحیت الصم تشای
اػتفادُ اص قاتلیتّای پیـشفتِ تش ٍاطُ پشداصّا هاًٌذ ایجاد جذاٍل اػتاًذاسد ،اػتفادُ اص ػکغ ٍ تصَیش دس یک هتي ،آٍسدى ٍ اًتقال یک ؿی دس
هتي ٍ اػتفادُ اص اتضاسّای ایجاد ٍ تشکیة پؼت الکتشًٍیک سا داساػت.
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دس ایي هْاست الصم اػت داٍطلة هفاّین پایِ صفحِگؼتشدُّا سا فْویذُ ٍ ًـاى دّذ تَاًایی اػتفادُ اص کاستشدّای صفحِ گؼتشدُ دس کاهپیَتش
ؿخصی سا داساػت .اٍ تایذ داًؾ ٍ تَاى اًجام دػتَسات پایِ هشتثط تا تَػؼِ ،ؿکلدادى ٍ اػتفادُ اص یک صفحِ گؼتشدُ سا داسا تاؿذّ .وچٌیي
تایذ تتَاًذ اػوال سیاضی ٍ هٌطقی اػتاًذاسد سا تا اػتفادُ اص فشهَلّا ٍ تَاتغ پایِ اًجام دّذ .داٍطلة ّوچٌیي تایذ ًـاى دّذ صالحیت الصم سا
تشای اػتفادُ اص قاتلیتّای پیـشفتِتش صفحِگؼتشدُّا هاًٌذ آٍسدى ٍ اتصال یک ؿی ٍ ایجاد ًوَداسّا داساػت.
آؿٌایی تا اًَاع دادُ ّاً ،حَُ ٍسٍدٍ ،یشایؾ ٍ قالة تٌذی دادُ ّا ،هذیشیت کاستشگْا ،اػتفادُ اص فشهَل ّا ٍ تَاتغ ،تشػین ٍ ٍیشایؾ ًوَداسّا ٍ
اهادُ ػاصی خشٍجی چاج اص هَاسد هطشح ؿذُ دس ایي هْاست هی تاؿذ.
دس ایي هْاست الصم اػت داٍطلة ،ؿایؼتگی خَد سا دس اػتفادُ اص اتضاسّای اسائِ هطالة دس کاهپیَتش ؿخصی ًـاى دّذ .اٍ تایذ قادس تاؿذ ٍظایفی
ّوچَى ایجاد ،ؿکل دادى ٍ آهادُ کشدى هطالة تشای اسائِ ٍ ًوایؾ سا اًجام دّذٍ .ی ّوچٌیي تایذ تَاًایی ایجاد اسائِّای هتفاٍت هتٌاػة تا
هخاطثاى ٍ هَقؼیت ّای هختلف سا داسا تَدُ ٍ تتَاًذ اػوال پایِ تشای کاس تا گشافیک ٍ ًوَداسّا ٍ اػتفادُ اص اًَاع هَثش ًوایؾ اػالیذ سا اًجام دّذ.
 .دس ایي دٍسُ داًؾ پزیشاى هی آهَصًذ کِ چگًَِ هطالة هَسد ًظش خَد سا جْت اسائِ دس ػویٌاسّا ٍ ٍ ...اسد اػالیذ ًوَدُ ٍ تا اػوال افکت ّا ٍ
جلَُ ّای ٍیظُ آى سا تِ هخاطثاى اسائِ ًوایٌذ.
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دس ایي هْاست الصم اػت داٍطلة هفاّین پایِ تاًکّای اطالػاتی سا فْویذُ ٍ ًـاى دّذ تَاًایی اػتفادُ اص تاًکّای اطالػاتی دس کاهپیَتش
ؿخصی سا داساػت .ایي هْاست تِ دٍ تخؾ تقؼین هی ؿَد اٍلیي تخؾ ،هْاست ٍ تَاًایی داٍطلة دس طشاحی یک تاًک اطالػات ػادُ تا اػتفادُ اص
تؼتِّای ًشم افضاسی اػتاًذاسد اػت ٍ دٍهیي تخؾ ،تَاًایی اٍ سا تشای تاصیاتی اطالػات اص یک تاًک اطالػات ایجاد ؿذُ (تا اػتفادُ اص اتضاسّای
هَجَد دسخَاػت ٍ جؼتجَ  ،اًتخاب ٍ هشتةػاصی) اسصیاتی هیکٌذّ .وچٌیي داٍطلة تایذ قادس تِ ایجاد ٍ اصالح گضاسؽّا تاؿذ ٍ ًحَُ هذیشیت
جذاٍل  ،پشع ٍ جَ ّا ،فشم ّا ٍ گضاسؽ ّا سا آهَصؽ تثیٌذ.
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