ًحَُ قرار دادى هحصَل
بسن اهلل الرحوي الرحین

سالم ثِ ّوِ ی دٍستبى ٍ کبسثشاى ػضیض فشٍضگبُ فبیل دات کبم
ثْتَى پیطٌْبد هیکٌن ّش سٍص کِ خَاستیذ کبس سا تَ سیستن هب ضشٍع کٌیذ اٍل یِ ثسن اهلل ثگیذ ثؼذ ثگیذ الْی ثِ اهیذ تَ
یِ چٌذ ثبس ّن ثگیذ یب سصاق کِ ّن ثب ًبم خذا ضشٍع کشدُ ثبضیذ ّن تَ کبس ثشکت ثبضِ....
اهشٍص هیخَام ثِ صَست کبهل ٍ دلیك ًحَُ گزاضتي هحصَل سا دسسیستن ّوکبسی دس فشٍش فشٍضگبُ فبیل سا ثِ صثبى
سبدُ آهَصش ثذّنً .ب گفتِ ًوًَِ ثب ایي کِ ایي آهَصش یِ رسُ سیضُ کبسی داسُ اهب ثشاحتی دستتَى ػبدت هیکٌِ ٍ دیگِ
کبس ساحت هیطِ .اص عشفی توبم ایي کبسّب ست ضذُ ثب الگَسیتن ّبی هَتَس ّبی جستجَ ّستص ٍ ثِ ضذت سٍی افضایص
فشٍش ضوب تبثیش خَاّذ گزاضت...
حبال ثشین سشاؽ آهَصش:
اٍل اص ّوِ ٍاسد حسبة کبسثشیتَى ثطیذ.ثؼذ اص ٍسٍد ثِ حسبة کبسثشیتَى ثب صفحِ ای هثل تصَیش صیش هَاجِ هیطَیذ کِ
ثب کلیک ثش سٍی گضیٌِ اضبفِ کشدى فبیل ثِ صفحِ ی ثبسگزاسی هحصَل هیشٍیذ

دس ایي هشحلِ ثب صفحِ صیش سٍثشٍ هیطَیذ کِ ثبیذ آى سا تکویل کٌیذ ،گشچِ ثشای ّش کذٍم کلی هغلت ّست اهب تب جبیی
کِ جب داسُ تَضیح هیذم ٍ پیطٌْبد هیکٌن اگِ هیخَایذ ثْتش ًتیجِ ثگیشیذ ثْتش دس هَسد ّش کذٍم یِ چٌذ دلیمِ تَ
ایٌتشًت تحمیك کٌیذ.

*********

اٍلیي گضیٌِ ًوبیص ثشای ثبصاسیبثی است یؼٌی افشاد دیگش ثتَاًٌذ هحصَالت ضوب سا ثفشٍضٌذ ٍ ثبصاسیبثی کٌٌذ ٍ خالصِ تَ
فضبی ایٌتشًت ثشای ضوب تجلیؾ ثیطتشی ثطَد ٍ احتوبل فشٍش ثبالتش ثشٍد .اص ًظش هي ثْتشُ ایي تیک سا ثضًیذ چَى دس
افضایص فشٍش ضوب تبثیش ثسیبسی داسد.

گضیٌِ ثؼذی ًبم هحصَل است  .ایي لسوت خیلی هْوِ ٍ ثْتشُ اص کلوبت اضبفِ خَدداسی کٌیذ هثال کلوبت داًلَد ٍ
خشیذ تَش ًجبضِ .حذاکثش  05کبساکتش ثبضِ چَى اگِ ثیطتش ثطِ دیگِ اسوص ًویطِ ًبم فبیل ثلکِ هیطِ تَضیحبت کِ
ّیچ ٍلت هَسد تبییذ هَتَسّبی جستجَ ًخَاّذ ثَد .حتوب فبسسی ثبضِ .اص کلیذ ٍاطُ ّبی هثل هشثغ ٍ ستبسُ ٍ اسلص ٍ ....
استفبدُ ًکٌیذ سؼی کٌیذ ًْبیت ثیي  3تب  6کلوِ ثبضِ .ایي لسوت چیضیِ کِ گَگل اٍل اص ّوِ تَ ّوِ ی سبیت ّب
هیآیذ ایي هَسد سا جستجَ هیکٌذ ٍ اگش ثتَاًیذ اسن اصلی فبیل سا ثِ صَست دلیك ثٌَیسیذ گَگل ثِ سشػت ثِ ًتیجِ
هیشسِ.....

کبدس ثؼذی هشثَط ثِ لیٌک هحصَل است  .ثِ ضوب پیطٌْبد هیکٌن حتوب ایي هَسد سا فبسسی ثٌَیسیذ .ایٌجب هیتَاًیذ
کلوبتی هثل داًلَد ٍ همبلِ ٍ  ...استفبدُ کٌیذ .ایٌجب یِ جَسایی ًبم دٍهِ ٍ ثْتشُ یِ رسُ ثب اسن فبیل فشق کٌِ .تَ ایي هَسد
ّن دلت کٌیذ اص کلیذ ٍاطُ ّبیی هثل هشثغ یب ثِ ػجبستی  ٍ #یب ستبسُ * ٍ اسکص ٍ ثک اسلص ٍ  ....استفبدُ ًکٌیذ .دلت
کٌیذ ایٌجب ٍاججِ کِ کوتش اص  05کبساکتش ثبضِ یب ثِ ػجبستی دلت کٌیذ کوتش اص  0کلوِ ثبضذ .گَگل ثؼذ اص ػٌَاى هیشُ
سشاؽ لیٌک ّب ........برای راحتی کار ّن هیتَاًید ًام هحصَل را در لیٌک هحصَل کپی کٌید.
ًکتِ  :اگر خطای لیٌک تکراری داد یعٌی ایي هحصَل در فرٍشگاُ فایل ٍجَد دارد ٍ باید لیٌک هحصَل را
کوی تغییر بدّید تا عولیات اضافِ کردى هحصَل اًجام شَد.

هَسد ثؼذ کبدس دستِ ثٌذی است  .دس ایٌجب دستِ ای کِ هحصَل ثِ آى هشتجظ است یب ًضدیک ثِ آى است سا اًتخبة کٌیذ

ایي لسوت ثبسگزاسی تصَیش هحصَل است .کِ ثْتش است یک ػکس ثب فشهت  ٍ pngیب  jpgدس سبیض کوتش اص  005دس
 005پیکسل ٍ حجن کوتش اص  05کیلَ ثبیت آپلَد کٌیذ .ایي هَسد ػالٍُ ثش ثْجَد سئَ(یؼٌی ثْیٌِ سبصی سبیت ثشای
هَتَسّبی جستجَ) هیتًَِ یک صیجبیی خبصی ثِ فشٍضگبُ ضوب ثذُ ٍ تبثیشضَ هیتًَیذ ثِ ٍضَح تَی فشٍضگبُ خَدتبى
هطبّذُ کٌیذ....

کبدس هشثَط ثِ ثبسگزاسی فبیل  :دس ایي لسوت یِ چٌذ هَسد سا دلت کٌیذ تب هطکلی پیص ًیبد.اٍل ایٌکِ ًْبیتب حجن ّش
فبیل ثشاتَى هطخص ضذُ فبیل ّبی حجین سا آپلَد ًکٌیذ چَى ّن صهبى ثش است ٍ ّن ثشای ّبست هطکل ایجبد هیکٌذ ثب
ایي حبل ثْتشُ ّوشاُ فبیل یِ تصَیش هؼشفی فشٍضگبُ سا ّن دس فبیل صیپ لشاس ثذیذ خالصِ ّش چٌذ تب فبیل کِ ضذ ثْتشُ
فطشدُ کٌیذ کِ ّن حجن پبییي ثیبیذ ٍ ّن تَاًبیی آپلَد فبیل ّبی ثیطتشی داضتِ ثبضیذ .حتوب دلت کٌیذ کِ ایٌجب فمظ
فبیل سا آپلَد کٌیذ ًِ تصَیش هحصَل ساّ .ش چِ فبیلی سا کِ آپلَد هیکٌیذ ثضسگتش ثبضذ دس اًتْب ثب صدى دکوِ اضبفِ کشدى
هحصَل صهبى ثیطتشی ثشای اپلَد ًیبص است پس ثشای آپلَد صجَسثبضیذ....

لیوت فبیل :ثش اسبس ًَع هحصَل حجن آى تؼذاد صفحبت ٍ هٌحصش ثِ فشد ثَدى ٍ کویبة ثَدى ٍ لبثل ٍیشایص ٍ
دستکبسی ثَدى ٍ  ....است
اگش خَدتبى تَلیذ کشدُ ثبضیذ اسصش ثبالتشی داسد ٍ ّویطِ لیوتی کِ هیگزاسیذ لیوتی هٌغمی ثبضذ ٍ خَدتبى سا جبی
خشیذاس ثگزاسیذ ٍ ثؼ ذ لیوت ثگزاسیذ ٍ دس تْیِ فبیل دلت الصم سا داضتِ ثبضیذ کِ فبیل خَة ٍ لیوت هٌبسجی سا ثگزاسیذ
کِ هطتشی ساضی ثبضذ چَى یک هطتشی ساضی  005هطتشی ّوشاُ خَد هیآٍسد ٍ هطتشی ًبساضی ً 0055فش ًبساضی

ّوشاُ خَد داسد ایٌغَس ًجبضذ کِ ثؼذ اص خشیذ کلی ًفشیي پطت سشتَى ثبضِ .تجشثِ کبسیجِ هي ًطَى دادُ کِ اگش حتی
هبّی یک ًفش سا اص سبیتن ساضی ثفشستن ثشُ یِ تجبست خیلی هحکوی سا ساُ اًذاختن ٍ ّش کذٍم اص اٍى افشاد کلی ثشای هي
هطتشی هی آٍسًذ ثْتَى پیطٌْبد هیکٌن حتوب ایٌکبسٍ اًجبم ثذیذ .یبدتَى ثبضِ حتوب قیوت را بِ صَرت ریال لشاس ثذیذ.
لیوت ّب سا ثبالی  055تَهبى لشاس ثذّیذ ........

دسصذ ثبصاسیبة  :ایي لسوت ثِ اٍى تیک اثتذایی سثظ داسُ یؼٌی اگِ تیک سا فؼبل کٌیذ ایي ػذد اسصش پیذا هیکٌِ  .فشضب
ضوب فبیلی سا لشاس دادیذ کِ لیوتص دُ ّضاس تَهبى ّستص .ثؼذ اص ایٌکِ هطتشی خشیذ اًجبم هیذُ ثِ چٌذ عشیك هوکٌِ ثِ
فبیل ضوب سسیذُ ثبضِ یب اص عشیك فشٍضگبُ خَدتَى ٍ یب تَسظ ثبصاسیبة ّب ٍ یب تَسظ صیشهجوَػِ ّب ٍ ...کِ ّش کذام
تَضیحبت هشثَط ثِ خَدش سا داسد...ثِ صَست اتَهبت سیستن ثیست دسصذ اص لیوت فبیل سا ثِ حسبة سیستن ٍاسیض
هیکٌذ .هیوًَِ ّطتبد دسصذ دیگش کِ اگش تَسظ خَدتبى فشٍش سفتِ ثبضِ ّطتبد دسصذ ثِ ضوب هیشسذ ٍ اگش تَسظ
ثبصاسیبة ثِ فشٍش ثشسِ ایي ػذد تَ کبدس تبثیش هیضاسُ فشضب ضوب لشاس هیذیذ  35دسصذ _ اص  055دسصذ کل  35دسصذ کن
هیطَد ٍ هیشُ ثِ حسبة ثبصاسیبة (یؼٌی کسی کِ هحصَل ضوب اص فشٍضگبُ اٍ فشٍش سفتِ است) ٍ ثمیِ ّضیٌِ هیشُ تَ
حسبة ضوب .یؼٌی دٍّضاس تَهي هیشُ تَ حسبة سیستن.سِ ّضاس تَهي هیشُ تَ حسبة ثبصاسیبة ٍ پٌج ّضاس هیبد تَ حسبة
خَدتَى .دس اثتذا ضبیذ ثگیذ ایي همذاس حیفِ ثشُ جیت ثبصاسیبة ٍلی ایٌَ ثْتَى ثگن اگِ ایي ػذد صیبد ثبضِ ثبصایبة ثْتش
ثشای فشٍش تالش هیکٌِ ٍ سؼی هیکٌِ فبیل سا ثفشٍضِ اص عشفی صذّب ٍ یب ّضاساى ًفش فبیل ضوب سا تَ فضبی ًت جبّبیی
هثل ٍثالگ ّب ٍ سبیت ّبضَى ٍ یب ضجکِ ّبی اجتوبػی ٍ  ...ثبصاسیبثی هیکٌٌذ

تؼذاد صفحبت  :اصال فٌت سا دسضت ًکٌیذ تب صفحبت ثیطتش ضَد چَى ایي دصدی ثِ حسبة هیآیذ  .پس تؼذاد صفحبت سا
صحیح ٍ ثش اسبس هتي اصلی ٍاسد کٌیذ ٍ صفحِ ػٌَاى ٍ فْشست ٍ  ...سا حسبة ًکٌیذ ٍ اگِ هحصَلتبى صفحِ ای ًیست
ػذد یک سا ٍاسد کٌیذ ٍ دس هتي تَضیح اعالػبت دلیك ثِ هطتشی ّب ثذّیذ .

لسوت ثؼذی یب ثِ ػجبستی کبدس ثؼذی خیلی خیلی خیلی هْوِ.یِ جَسایی ثِ ػمیذُ هي ایي لسوتِ کِ ثبػث فشٍش فبیل
هیطِّ.ش چی کِ هیگَین سا اًجبم ثذّیذ تضویي هیکٌن ّش دٍ ًفش کِ هیبد ثِ ایي صفحِ یِ ًفشش دلص ثخَاد خشیذ اًجبم
ثذُ.
سؼی کٌیذ حتوب اص یک یب دٍ تصَیش دس سبیض  055دس  055پیکسل استفبدُ کٌیذ ثْتشُ حجوص کوتش اص  055کیلَثبیتثبضذ(ثضٍدی آهَصش کبّص حجن تصَیش سا ّن لشاس هیذّین)
حتوب تب جبیی کِ جب داسُ تَضیحبت سا ثیص اص  05خظ تبیپ کٌیذ ایي جَس ًجبضِ اص جبیی کپی کٌیذ.اصال ثْتشُ یکخظ ّن اص جبیی چیضی کپی ًکٌیذ چَى تَ سبل ّبی اخیش ثِ ضذت گَگل ٍ هَتَس ّبی دیگِ هتَجِ کپی ثَدى
تَضیحبت هیطي ٍ اهتیبص هٌفی ثْتَى هیذى پس اص دلتبى ثٌَیسیذ کِ ایي فبیل چیِ ٍ چِ کبسثشدّبیی داسد .هیتَاًیذ
کلوات ٍ تیتر ّای هْن آى سا ثگزاسیذ ٍ یب فْرست آى سا ثگزاسیذ.
حتوب اص لیٌک داخلی استفبدُ کٌیذ(ایي لسوت سا دلیك ٍ کبهل تَ یِ ساٌّوبیی دیگِ تَضیح هیذم)داخل تَضیحبت حتوب ًَع فبیل سا رکش کٌیذ هثال ثگَییذ ًَع فبیل چیست پی دی اف یب ٍسد یب اسالیذ یب ّش چیض دیگِ ٍثؼضی ٍلتْب ثؼذ اص خشیذ هخبعت هتَجِ هیطَد کِ فبیل ثِ صَست پی دی اف ٍ ؿیش لبثل ٍیشایص ّست ٍ ًبساضی هیطَد.
ثِ تَضیحبت لجلی دلت کٌیذ ٍ ٍاحذ فبیل کِ چیضایی هثل تؼذاد صفحِ ٍ دلیمِ ٍ ًَع فبیل ٍ حتوب ًَع فبیل ٍ حجنفبیل سا ثٌَیسیذ.
حتوب تلفي یب ایویل خَدتبى سا ثگزاسیذ هٌظَسم سبیت ًیست ثلکِ ضوبسُ ّوشاُ ٍ یب ایویلتَى ّستص کِ ایٌجَسیهخبعت ثب اعویٌبى خبعش خشیذ کٌذ ٍ حتی هیتًَِ اصتَى سَاالتی لجل ٍ ثؼذ اص خشیذ ثپشسِ ٍ ثؼذ ثب اعویٌبى خشیذ کٌذ ٍ
اگِ ثب هطتشی ّب دٍست ضَیذ ثؼذا حتی سفبسش کبس ّن ثِ ضوب هیذٌّذ.
اص کبسّب یی هثل اًتخبة فًَت هٌبست یب ثضسگ کشدى تیتشّب ٍ یب سًگی کشدى ثؼضی اص هتَى ثبػث هیطِ هخبعت ثب یًِظن خبصی هَاجِ ثطِ ٍ سبیتبى جزاة ثطِ.
هغبلجی کِ هیٌَیسیذ ثِ دٍس اص ٍالؼیت ًجبضذ تب هخبعت جزة ثطِ هثال کذ ثبصی دٍ ًفشُ ًَضتیذ ثؼذ داخل تَضیحبترکش هیکٌیذ کذ ثبصی سِ ٍ یب چْبس ًفشُ......گشچِ ثب ّش گًَِ ػذم تغبثمی هَاجِ ثطین کل حسبثتَى هسذٍد هیطِ ٍلی
ثبصم پیطٌْبد هیکٌن خَدتَى سا جبی خشیذاس لشاس ثذیذ.
خیلی هْوِ کِ ٍلتی ایي لسوت سا ًَضتیذ ّوِ هتي سا ثگیشیذ ٍ ثؼذ کپی کٌیذ یؼٌی لجل اص فشستبدى فبیل کپی کٌیذ یِ
هَلغ فبیل آپلَد ًطذ یب ایٌتشًت لغغ ضذ یب ّشهطکلی پیص اٍهذ صحوبتتبى ّذس ًشٍد.....

*********
کلوبت کلیذی:
ایي سِ هَسد ثشای افضایص فشٍش ثِ ضذت هْن ّستٌذ ٍ کال هشثَط ثِ سئَ ّستص کِ اگش سػبیت ثطَد هَتَسّبی
جستجَ ثِ ضذت ثِ ضوب تَجِ هیکٌي ٍ دس ًْبیت سبیتتَى اص سلجبتَى جلَ هیفتي....
حتوب کوتش اص  005کبساکتش تبیپ کٌیذ.ثیي ّش کلوِ یِ اسپیس یِ ٍیشگَل ٍ ثؼذ دٍثبسُ یِ اسپیس لشاس ثذیذثشای ًوًَِ  .....ػکس  ،تصَیش  ،آهَصش  ،خشیذ ،ساٌّوب.....دلت کٌیذ ثیي ّش کلوِ هب سِ کبساکتش لشاس دادین یِ اسپیس کِ ّوَى فبصلِ ّستص ثؼذ یِ ٍیشگَل لشاس دادین
ثؼذ دٍثبسُ اسپیس گزاضتین.
حتوب ثیي  6تب  8جولِ تک کلوِ ای ٍ یب دٍ کلوِ ای استفبدُ کٌیذ .اگِ ثیطتش ثبضِ ًِ تٌْب فبیذُ ای ًذاسُ ثلکِ اهتیبصهٌفی ّن حسبة خَاّذ ضذ.
 حتوب کلوبت هشثَط ثِ فبیل ٍ تَضیحبت ثبضِ سؼی ًکٌیذ کلوبت ًبهشثَط ثٌَیسیذ چَى تَسظ الگَسیتن هشؽ هگسخَاس ضکبس هیطِ ٍ یِ دفؼِ کل صحوبتتَى هیشُ َّا اص عشفی کلوبت هجتزل ّن ثبضِ اگِ تَسظ هب ضٌبسبیی ثطِ سشیؼب ثب
ضوب ثشخَسد خَاّین کشد.

*********
تَضیحبت :یب تَضیحبت گَگل ....ایي ّن ثشای گَگل هْن است ّن ثشای هخبعت چَى  05دسصذ هطتشی ّب اص سوت
گَگل هیبیٌذ پس ایي لسوت سا دس حذ یک خظ تَضیح هختصش ثذّیذ.

تَ تصَیش صیش دلت کٌیذ...
فلص لشهض  :اسن فبیلتًَِ
فلص آثی  :لیٌک فبیلتًَِ
فلص سجض  :تَضیحبت فبیلتًَِ کِ تَ ایٌجب لشاس هیذیذ

*********
تگ ّب یب ثشچست ّب :کلوبت کلیذیِ ٍ تبثیشش خیلی صیبدُ ثب ایي تفبٍت کِ هیتَاًیذ جوالت چٌذ کلوِ ای استفبدُ کٌیذ
یب تؼذادش ثیطتش اص  05جولِ ثبضِ ثبصم اص ًظش هي ثْتشُ صیبد افشاط ًکٌیذ چَى ّوَى دُ پًَضدُ جولِ اٍل فمظ تبثیش
داسى.سؼی کٌیذ اص جوالت پشسطی استفبدُ کٌیذ یب کلوبتی هثل داًلَد ّن استفبدُ کٌیذ
ًکتِ :ثشای سشػت ثیطتش کلوبت کلیذی سا دس ٍسد کپی کٌیذ ٍ ثب گضیٌِ ٍ find&replaceیشگَل سا ثب ػالهت | ػَض
کٌیذ ٍ ثؼذ دس لسوت ثشچست ّب لشاس ثذّیذ.

*********
دس آخش حتوب گضیٌِ اضبفِ کشدى هحصَل سا ثضًیذ تب ّوِ چیض اػوبل ضَد ٍ هحصَلی کِ سبختیذ ثِ فشٍضگبُ اضبفِ ضَد.
ایي صفحِ تب صهبًی کِ فبیل ثبسگضاسی ًطَد دس حبل کبس ثبلی هیوبًذ ٍ ایي صهبى ثِ حجن فبیل ثستگی داسد.

*********
ٍ ثؼذ اص چٌذ دلیمِ ثبالی ّویي صفحِ حتوب ثبیذ ایي گضیٌِ ّب ثیبیذ ٍگشًِ فبیلتَى ثجت ًطذُ.دلت کٌیذ هیضاى صهبى
ثبسگزاسی فبیل ثِ سشػت ایٌتشًت ٍ حجن فبیلتَى سثظ داسُ .یِ فبیل یک هگبثبیتی ثب ایٌتشًت سشػت  0هگبثیتی تَ کوتش اص
پٌضدُ ثبًیِ آپلَد هیطِ.

اگِ سَالی ثشاتَى پیص اٍهذ حتوب ثِ صَست تیکت یب اص ّش عشیك دیگِ ای ثب پطتیجبى ّبهَى دس استجبط ثبضیذ.
ثب تطکش

