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 واسد ماهانه کاسنامه افضاس نشم اص اةتذا آمىصان دانؾ اطالعات یعنی اظت، ماهانه کاسنامه اـلی افضاس نشم ةا استتاط دس افضاس نشم اص ةخؾ این
 دس  سا آمىصؼگاه دس ؼذه ةشگضاس تعتی های آصمىن اطالعات ةتىاننذ مدرتم کاسةشان تا گشدد می فشاهم مدیطی ظپغ و ؼذ، خىاهذ افضاس نشم
 .کننذ واسد اظت ؼذه اسائه افضونه ـىست ةه که افضاس نشم این

 تعذاد یا  و -) آمىص دانؾ ؼذه انتخاب ـدیذ های گضینه تعذاد و آصمىن ظئىاالت کل تعذاد پایه ةش تعتی آصمىن یک اـلی اطالعات وسود
 نهایتا و منىده کمک خىد کاسةشان ةه اطالعات وسود دس افضاس نشم این که گیشد می ؼکل ،(آمىص دانؾ تىظط ؼذه انتخاب غلط های گضینه
ذ آنها مهمرتین که سا تعتی آصمىن نتایج اسائه ةشای الصم اطالعات ظایش  سا اظت ؼذه ةشگضاس تعتی آصمىن دس آمىص دانؾ دسظت پاظخ %دـس

 .گزاسد می منایؾ ةه
 دس که هایی دکمه اص الصم ظتىنهای ظایش تکمیل ةشای و کنیذ واسد لیعت دس سا دسظت های پاظخ تعذاد فقط آمىص دانؾ هش ةشای تىانیذ می
 .کنیذ اظتفاده انذ ؼذه اسائه کاسةش ةه کمک ةشای افضاس نشم

  افضاس نشم دس کاسةش ةه کمک منظىس ةه هایی دکمه ؼىد می دیذه ساظت ظمت تفىیش دس که هامنطىس   
 .کنذ تکمیل آمىصان دانؾ ةشای سا ،درست تعداد ظتىن تنها کاسةش تا انذ، ؼذه داده قشاس   



 قاةل مداظتاتی، و کلی ـىست ةه ها دکمه تىظط نیاص مىسد اطالعات ظایش
 تعذاد جای ةه تىاننذ می مدرتم کاسةشان التته.ةىد خىاهذ خىدکاس تکمیل

  تعذاد دسج منظىس ةه الصم مداظتات ظایش تا .کننذ واسد سا غلط تعذاد دسظت،
ذ و (دسظت/غلط)  .ؼىد انجام خىدکاس ـىست ةه %دـس

 دسج ةجای تىاننذ می مدرتم کاسةشان ةین این دس ةاؼذ، می گزسواژه اسائه ةا مخاطتین ةه تعتی کاسنامه اسائه افضاس، نشم امکانات اص دیگش یکی
  ةفىست ها.گزسواژه ةخىاهیذ اگش کننذ، اظتفاده اظت ؼذه گشفته نظش دس ها.گزسواژه تىلیذ ةشای که امکاناتی اص آمىص دانؾ هش ةشای گزسواژه

  که ؼذ خىاهذ تىلیذ گزسواژه آمىصانی دانؾ ةشای که ةذانیذ، ةایذ ؼىنذ، تىلیذ اتىماتیک و تفادفی   
 .کنیذ کلیک             آیکن سوی تىانیذ می گزسواژه تىلیذ ةشای و ةاؼذ، خالی آنها ی گزسواژه   

 .کنیذ اظتفاده ها هضینه کاهؾ ةشای افضونه همین های گزسواژ اص تىانیذ می کنیذ، می اظتفاده ماهانه کاسنامه دسخت نجات ی.افضونه اص اگش
 .کنیذ نفث و دانلىد                                        :آدسط اص سا مشةىطه افضونه ةایذ اظت، فعال غیش دکمه این اگش

 :اظت آمىصان دانؾ انتخاب قاةلیت ةخؾ این دس مهم امکان ظىمین
 .ؼذ خىاهذ داده رشکت اینرتنتی تعتی کاسنامه تىلیذ و گضاسؼات، دس ةاؼذ، داؼته سا انتخاب      تیک که آمىصی دانؾ هش
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 :وسود و تنظیم اطالعات پاظخنامه دانؾ آمىصان می تىانذ ةشای همه دانؾ آمىصان و یا ةه تفکیک کالط انجام ؼىد

 :کشدن اطالعات اص ةاالی ظتىن ها اظتفاده کنیذ( مشتث)دس هش دو ـىست می تىانیذ ةشای ظىست



 واسد هم صیش آمىصان دانؾ دسظت های پاظخ تعذاد اطالعات مثال ؼىد، می انجام هم صیش ـىست ةه لیعت دس اطالعات وسود که آنجا اص
 اطالعات وسود ةشای ةاؼذ، می ماهانه کاسنامه افضاس نشم دس منشات وسود ةه ؼتیه که داسد وجىد افضاس نشم این دس وضعیتی ؼىد، می افضاس نشم
 مىجث کاس این کنیذ، واسد سا ظتىن اطالعات ظپغ و ؼىد فعال تا کنیذ کلیک دوةاس ظتىن هش صیش های ظلىل سوی ةش کافیعت ظتىن هش
 رسعت ةا اطالعات وسود کاس تا نؽىد، منتقل دیگش فیلذهای ةه  (Curser)کشرس کاسةش، تىظط کلیذ ـفده Enter کلیذ صدن اص پغ ؼىد می

 .گشدد امکانپزیش ةیؽرت
 
 

 اظت؛ دلیل همین ةه اظت، ؼذه فعال غیش آمىصان دانؾ انتخاب ةخؾ اگش
 کنیذ، عىض سا ـفده یکتاس ةخؾ این ؼذن فعال ةشای
 :کنیذ کلیک ـفده ةاالی های صةانه سوی (ـفده کشدن عىض) اینکاس ةشای

 



 :کنیذ واسد اطالعات تعتی آصمىن چنذین ةشای تىانیذ می افضاس نشم این دس
 آمىصان دانؾ یا کالط و سؼته هش ةشای میتىانذ آصمىن هش ظئىاالت کل تعذاد و تىضیذ تعتی، آصمىن عنىان
 .نذاسد وجىد تعتی ظئىاالت اینگىنه مذیشیت ةشای مدذودیتی ةناةشاین ةاؼذ، متفاوت خاؿ

 آن دس متعذد های دوسه دس تىانیذ می که ؼىد می تلقی (اطالعاتی ةانک)دیتاةیغ یک عنىان ةه آصمىن هش
 افضاستان نشم دس سا مختلف تعتی های آصمىن اطالعات ةتىانیذ تا ؼذ خىاهذ مىجث اینکاس کنیذ، واسد اطالعات

 .کنیذ آسؼیى
 ةایذ اطالعات متامی کنیذ می انتخاب جاسی تعتی آصمىن عنىان ةه سا آصمىن یک که هنگامی کنیذ دقت

 مىسد مجذد اطالعات تنظیم و ثتت کاس و ؼىنذ واسد افضونه ةه ماهانه کاسنامه افضاس نشم اص آصمىن آن ةتا متناظث
 اظتاست سی افضاس نشم یکتاس ةایذ جاسی، تعتی آصمىن تغییش اص پغ منظىس همین ةه ؼىد واقع ةشسظی و تدلیل

 آن ةه ةایذ دوةاسه، و ؼذ خىاهیذ خاسج افضاس نشم اص مناظث، پیام دسیافت ةا و خىدکاس ـىست ةه یعنی -.ؼىد
 .کنیذ کلیک خىد سایانه دظکتاپ دس آن آیکن سوی افضاس نشم ةه وسود ةشای ؼىیذ، واسد

 



 .ؼذ خىاهذ دیذه ها آصمىن صةانه دس آصمىن عنىان
 .ؼىد می مؽاهذه Index.html فایل دس آصمىن تىضیذ و



 .کنیذ تنظیم سا آمىصان دانؾ خانىادگی نام و نام ، ماهانه کاسنامه افضاس نشم دس اةتذا
 تا دهیذ انجام ةخؾ هامن دس سا الصم مداظتات و تنظیم سا (ظئىاالت کل تعذاد و دسظت پاظخهای تعذاد) منشات و تعتی آصمىن مؽخفات

ذ  .کنیذ انتخاب سا آنها و کشده تعیین گزسواژه آمىصان دانؾ ةشای ؼىد، تعیین ها پاظخ دـس
 (.ؼذ خىاهذ داده رشکت اینرتنتی تعتی کاسنامه تىلیذ و گضاسؼات، دس ةاؼذ، داؼته سا انتخاب      تیک که آمىصی دانؾ هش)

 

 .ؼىنذ تىلیذ اینرتنتی های فایل تا کنیذ کلیک                                                      دکمه سوی و
 

 .ؼذ خىاهیذ هذایت testhtml های فایل خاوی پىؼه ةه ادامه دس
 .دهیذ قشاس اینرتنت دس سا خىد کاسنامه های فایل که اظت سظیذه آن وقت اکنىن
 ةاؼذ ؼذه تنظیم ای ؼیىه ةه و ةاؼذ سوؼن مذام که کامپیىتشی یعنی) .داسیذ رسوس یک ةه نیاص اینرتنت دس کاسنامه های فایل دادن قشاس ةشای

 یک ةایذ همچنین و داسیذ گزسواژه دسیافت ةه نیاص رسوس یک اص اظتفاده ةشای .(دهذ منایؾ خىد ةیننذگان ةه سا مىجىد های فایل ةتىانذ که
 .کنیذ فعال سا خىد کاسةشی خعاب ةتىانیذ هم و کنیذ دسیافت سا ها گزسواژه ةتىانیذ هم تا ةاؼیذ، داؼته (e-mail)الکرتونیکی پعت
 .(کنیذ اظتفاده این، ةه ؼتیه چیضی یا و  «سایگان رسوس» کلمه اص) کنیذ اظتفاده گىگل جعتجىی اص مناظث، رسوس یک کشدن پیذا ةشای



 یک تعیین ةشای مثال یک ةا «دهم؟ قشاس اینرتنت دس سا ها کاسنامه چگىنه» دکمه سوی کلیک ةا
  تفىیشی ساهنامی ـىست ةه که ؼذ خىاهیذ سوةشو ها فایل قشاسدادن منظىس ةه اینرتنتی رسوس

 .کنذ می کمک ؼام ةه کاس این دس

 «!دهم؟ قشاس اینرتنتی تعتی کاسنامه دس سا آمىصان دانؾ تفىیش چگىنه» دکمه سوی کلیک ةا
 که ؼذ خىاهذ اسائه افضاس نشم مدرتم کاسةشان ؼام خذمت صمینه همین دس هایی ساهنامیی
 اینرتنتی رسوس دس اینرتنتی های کاسنامه دس سا آمىصان دانؾ ؼذه اظکن های عکغ میتىانیذ

 .دهیذ قشاس



 :ؼىنذ می دیذه صیش های ةخؾ قعمت این دس قتل ـفده دس ؼذه داده تىضیذ ساهنامی دکمه دو جض ةه
 :اینرتنتی تعتی کاسنامه ؼکل تنظیم ةه مشةىط های ةخؾ
 :تعتی کاسنامه ةاالی آسم تعیین

  سا آمىصؼگاه  تاةلىی تفىیش مثل تفىیشی تا دهذ می اجاصه ؼام ةه ةخؾ این
 .دهیذ قشاس آمىصان دانؾ همه اینرتنتی تعتی کاسنامه دس

 .کنذ می کمک ؼام ةه ،100×700 :ظایض ةا  Header فىلذس دس منىنه تفاویش
 آمىصی دانؾ تفىیش ةذون یا آمىصی دانؾ تفىیش ةا تىانذ می کاسنامه ؼکل
 های تلفن و فیضیکی آدسط و آمىصؼگاه ظایت وب آدسط کاسنامه دس .ةاؼذ

 .اظت تنظیم قاةل آمىصؼگاه
 .دهیذ قشاس آمىصان دانؾ همه ةشای عمىمی ـىست ةه سا پیامی هش میتىانیذ کاسنامه پیام منت ةخؾ دس

 کاسنامه دس پیامها ةخؾ دس ؼذه تنظیم پیاهای :ةاشید داشته توجه
 خاوی اختفاـی ـىست ةه آمىص دانؾ هش ةشای که ؼذ خىاهذ گنجانذه

 یکجا سا آمىصان دانؾ همه پیامهای میتىانیذ همچنین ةاؼذ، میتىانذ پیامی
 .نگشدد دسج کاسنامه دس تا کنیذ خزف ةخؾ هامن دس

 :ةگنجانیذ تىانیذ می کاسنامه دس پیام مذل دو
 اختفاـی های پیام - 
 عمــــىمی های پیام - 



 :ؼىنذ می دیذه صیش های ةخؾ قعمت این دس همچنین
 :ها گزسواژه و ها فایل مذیشیت ةه مشةىط های ةخؾ

 :اظت صیش رشح ةه ها دکمه عملکشد
 افضاس؛ نشم testhtml فىلذس دس testhtml پعىنذ ةا های فایل متام خزف-
 .ؼذ نخىاهنذ پاک ... و تفاویش ماننذ ها فایل ظایش        
 کاسنامه؛ منایؾ های گزسواژه انفشادی گضاسػ چاپ-

 اینرتنتی های کاسنامه مؽاهذه منظىس ةه اولیا ةه تدىیل ةشای       
 ؛کاسنامه منایؾ های گزسواژه لیعت گضاسػ چاپ-

 ... و تلفنی های پاظخگىیی همچنین و آمىصان دانؾ تفىیش فایل نامگزاسی ةشای گیشی ةهشه ةخفىؿ و ها گزسواژه مذیشیت منظىس ةه       
 لىگىی و اینذکغ های فایل و تفاویش اینرتنتی، تعتی کاسنامه های فایل مذیشیت منظىس ةه testhtml های فایل خاوی پىؼه کشدن ةاص-

   و آمىصؼگاه



 :ؼىنذ می دیذه صیش های ةخؾ قعمت این دس همچنین
 :(اینرتنتی های کاسنامه ةه دظرتظی ةشای گزسواژه، دسیافت)اینذکغ فایل تىلیذ ندىه تعیین ةه مشةىط های ةخؾ
 خىدتان که ـىستی ةه سا اینذکغ فایل میتىانیذ آنکه ةش عالوه

 فایل ؼکل دهیذ، قشاس اینرتنت دس و کنیذ تنظیم خىاهیذ می
 :ةاؼذ صیش های ـىست ةه تىانذ می اینذکغ
 (ةاؼذ منایان گزسواژه تایپ هنگام یعنی) آؼکاس گزسواژه

 دهذ می پیام کاسةش ةه فاسظی کذهای تنظیم ةشای که عتاستی ةا همشاه
Please set Encoding your Browser to: Arabic Windows 

 (ؼىد دیذه **** گزسواژه تایپ هنگام یعنی) پنهان گزسواژه
 دهذ می پیام کاسةش ةه فاسظی کذهای تنظیم ةشای که عتاستی ةا همشاه

 
 .ةاؼذ فاسظی کذهای تنظیم ساهنامی عتاست ةذون تىانذ می ةاال مذل دو هش



 :ؼىنذ می دیذه صیش های ةخؾ قعمت این دس همچنین
 اینرتنتی های فایل تىلیذ ةه مشةىط های ةخؾ

 :(testhtml فشمت ةا اینرتنتی های کاسنامه)
 

 تعتی کاسنامه های فایل اظتخشاج                                               دکمه
 آموزان دانش انتخاب ةخؾ دس که ؼذ خىاهذ انجام آمىصانی دانؾ ةشای اینرتنتی
 آمىصان دانؾ اص نفش دو یکی ةشای اةتذا اظت، ةهرت معمىال .ةاؼنذ ؼذه انتخاب
 ةه نعتت ها کاسنامه دسظتی ةشسظی اص پغ و کنیذ، تىلیذ اینرتنتی تعتی کاسنامه

 .کنیذ اقذام آمىصان دانؾ اص ةیؽرت گشوهی تىلیذ
 .کنیذ مؽاهذه سا آنها testhtml پىؼه دس تىانیذ می ها کاسنامه تىلیذ اص پغ

 :ةگنجانیذ تىانیذ می کاسنامه دس پیام مذل دو
 اختفاـی های پیام - 
 عمــــىمی های پیام - 

 ةشای میتىانیذ آمىصان.دانؾ ةخؾ دس
 دس اختفاـی پیغام آمىص دانؾ هش

 ... و پاظخنامه، وضع تىـیف مىسد
 .کنیذ دسج



 .داد خىاهیم تىضیذ اینرتنت دس سا کاسنامه دادن قشاس ندىه مثال یک ةا
 داسیذ، ظایت وب اگش ؼام نذاسنذ، ظایت وب که اظت کاسةشانی ةشای تىضیذ این
 و هعتیذ؛ گزسواژه و کاسةشی نام داسای خىدتان ظایت وب ةه دظرتظی ةشای پغ
 ةا اینرتنتی فضای ؼام ةه که هایی ظایت اص یکی دس داؼت نخىاهیذ الصم

 .کنیذ نام ثتت کننذ می اسائه کىتاهی مذت ةشای رایگان و مستقیم دسرتسی
 ظایتهایی اص یکی ةه معتقیم دظرتظی ةا اینرتنتی فضای دسیافت و نام ثتت ةشای

 ظایت وب مثال این دس ما ؼىیذ، واسد دهنذ می کاسةشانؽان ةه سا امکان این که
gigfa.com اینرتنتی مشوسگش ةا اةتذا داد؛ خىاهیم قشاس ةشسظی مىسد سا (Firefox) 

 :ةشویذ صیش آدسط ةه
www.gigfa.com/free-hosting-services/signup-system 

 عتىس کلمه ةشای دلخىاه سمض یک کاسةشی نام ةشای دلخىاه نام یک
 .ؼذ خىاهذ اسظال  ایمیلتان ةه سمضها کنیذ،چىن واسد سا خىد الکرتونیکی پعت ختام

 .کنیذ کلیک نام ثتت دکمه سوی کشده،و واسد پایینرت کادس دس سا سنگ صسد امنیتی کذ



 تىضیذ  آن دس که کنیذ می دسیافت پیامی ادامه دس
 ؼذه اسظال ؼام ایمیل ةه فعالعاصی کذ که اظت داده
 خعاب و ؼذه واسد خىد ایمیل ةه ةایذ ؼام.اظت

 فعال اینرتنتی رسوس کننذه اسائه دسظایت سا خىد کاسةشی
 یا یکعال ةشای معمىال اینرتنتی رسوس اص اظتفاده .کنیذ

 خىاظتیذ چنانچه یکعال اص پغ.اظت سایگان خذود همین
 کننذه اسائه رشکت عملکشد اص ـىستیکه دس تىانیذ می

 کنیذ؛ متذیذ متلغی پشداخت ةا آنشا ةىدیذ ساضی رسویغ
 اص یکعال تا دوةاسه جذیذ، کاسةش نام ةا تىانیذ می همچنین

 ةشای نگشانی جای ةناةشاین کنیذ، اظتفاده سایگان رسوس
 وجىد ةدثی اما.نذاسد وجىد اینرتنتی های رسوس اص اظتفاده

 دس تىانیذ می که خاسجی و داخلی رسوسهای مىسد دس داسد
 .کنیذ کعث اینرتنت طشیق اص اطالعاتی نیض مىسد این



 .ؼىیذ واسد خىد الکرتونیکی پعت ةه•
 کنیذ کلیک اظت ؼذه اسظال ؼام ةه رسوس دهنذه اسائه رشکت اص که ایمیلی سوی•
 و کنذ می متفل رسوس کننذه اسائه ظایت ةه سا ؼام که عتاستی سوی نامه، ؼذن ةاص اص پغ•

 .کنیذ کلیک کنذ می فعال سا ؼام کاسةشی خعاب
 .ؼىد ـادس رسوس ةه دظرتظی سمضهای و ؼىد فعال ؼام کاسةشی خعاب تا کنیذ ـرب قذسی•
 



 :اظت صیش رشح ةه سوةشو مثالی تفىیش
 gigfa_16442964    :کاسةشی نام

 ftp.gigfa.com    :رسوس آدسط
 .ایذ کشده تعیین خىدتان نام ثتت هنگام که اظت سمضی هامن عتىس سمض
  اص ،(هاظت) اینرتنتی فضای ةه فایل اسظال ندىه مىسد دس دسخت نجات افضونه ساهنامی دس

mycomputer معشفی ةه افضونه این دس کشدیم، اظتفاده cuteFTP پشداخت خىاهیم: 
 اص سا افضاس نشم این یتىانیذ م ؼام

 :کنیذ دانلىد اینرتنت



 :ةعاصیذ جذیذ connection اتفال یک ةایذ افضاس، نشم ةه وسود و نفث اص پغ

دس ( فضای اینرتنتی)آدسط هاظت 
 .اظت  ftp.gigfa.com:این مثال



 کاسنامه های فایل که فشمائیذ می مؽاهذه سوةشو ؼکل دس
 .ؼىنذ می کپی اینرتنت ةه TestHtml فىلذس اص اینرتنتی

 

 :صیشانذ رشح ةه سوةشوی پنل دو
 :ساظت ظمت پنل

 

 سا اینرتنتی رسوس هاظت سوی مىجىد های فایل پنل این دس
 .فشمائیذ می مؽاهذه

 :چپ ظمت پنل
 سا خىدتان کامپیىتش سوی مىجىد های فایل پنل این دس

 کاسنامه افضاس نشم تىظط ها فایل این کنیذ، می مؽاهذه
 .انذ ؼذه تىلیذ (دسخت نجات افضونه)ماهانه

 .کنیذ سها ساظت ظمت پنل دس و ةگیشیذ ماوط ةا سا TestHtml  فىلذس کافیعت



 کنیذ، مشاجعه خىد ظایت اینرتنتی آدسط ةه تىانیذ می نیض ها کاسنامه دیذن ةشای
 http://amozeshgah.gigfa.com/TestHTML/index.html   :ظایت آدسط کشدیذ مؽاهذه قتلی های ـفده که هامنطىس اینجا دس مثال

 .ةىد خىاهنذ مؽاهذه قاةل عتىس گزسواژه دسج ةا آمىصانتان دانؾ اولیا تىظط و انذ گشفته قشاس آنجا دس ها کاسنامه که اظت،
 کىچک و ةضسگ خشوف ةه ظایت وب این ةاؼیذ داؼته دقت

 .اظت خعاط



 (کنرتلی کذ)گزسواژه نام ةه و کنیذ اظکن سا آمىصان دانؾ تفاویش ةایذ اةتذا
 .کشد خىاهذ کمک ؼام ةه ها گزسواژه لیعت کنیذ،گضاسػ رخیشه                فىلذس دس

 کاسنامه ؼکل تعیین ةه مشةىط لیعت اص اینرتنتی تعتی های کاسنامه تىلیذ هنگام
 .کنیذ انتخاب سا آموز دانش تصویر ةا تست، کارنامه چهاسم یا دوم گضینه

 
 
 
 
 

 اینرتنتی  های کاسنامه تىلیذ اص پغ        

 
 .ؼذ خىاهذ داده منایؾ کاسنامه دس نیض آمىص دانؾ تفىیش        

testhtml 



 کنیذ اظکن سا آمىصان دانؾ پاظخنامه تفاویش ةایذ اةتذا
 (کنرتلی کذ+scan)گزسواژه نام ةه و

 .کشد خىاهذ کمک ؼام ةه ها گزسواژه لیعت گضاسػ کنیذ، رخیشه                فىلذس دس
 کاسنامه ؼکل تعیین ةه مشةىط لیعت اص اینرتنتی تعتی های کاسنامه تىلیذ هنگام
 .کنیذ انتخاب سا پاسخنامه تصویر ةا تست، کارنامه چهاسم یا ظىم گضینه

 
 
 
 
 

 اینرتنتی  های کاسنامه تىلیذ اص پغ          
 .ؼذ خىاهذ داده منایؾ کاسنامه دس نیض آمىص دانؾ پاظخنامه تفىیش          

testhtml 
****** scan.jpg 


