تِ ًام ذسا
آهاضّا ًكاى هي زٌّس وِ وَزواى جْاى اؾسفازُ اظ ضاياًِ قرهي ضا تِ زواقاي زلَظيَى زطجيح هي زٌّس ،زحميماذ يه گطٍُ هحمماى ايساليايي ًكاى زازُ
حسٍز يه ؾَم وَزواى جْاى  -ضزُ ؾٌي  4زا  44ؾالِ -تِ ضاياًِ قرهي زؾسطؾي زاضًس ،تطخ اظ خػٍّكگطاى ٍ اؾسازاى زاًكگاُ تط ايي تاٍضًس وِ ظهاى اؾسفازُ اظ
ضاياًِ تطاي وَزواى تايس هحسٍز قَز تِ ػميسُ آًْا اؾسفازُ طَالًي اظ ضاياًِ هي زَاًس هَجة ذؿسگي ،ؾطزضز ،چكن زضز ٍ اػسياز وَزن تِ ضاياًِ قَز؛ زض زايلٌس
ؾي  3ؾالگي ضا تطاي آقٌايي وَزواى تا ضاياًِ اًسراب وطزُ اًس ،اها اؾسفازُ اظ ضاياًِ زض ايي وكَض وٌسطل قسُ اؾرً .طم افعاضّاي هرهَل وَزواى تايس قاهل
آهَظـ ضًگ ّا ،ػسزّا ،اقىال ٍ حطٍف الفثاي فاضؾي ٍ اًگليؿي تاقس ،اها اغلة ايي ًىسِ هَضز زَجِ لطاض ًوي گيطز ٍ تِ ػٌَاى هثال تاظي ّاي ذكي ،جٌگي ٍ
تعضگؿال زض اذسياض وَزواى لطاض هي گيطز.
هحسٍز وطزى ظهاى زؾسياتي تِ ضاياًِ زض ٍيٌسٍظ  NT ٍ 3003اظ ططيك تركْاي ؾطخطؾسي ؾيؿسن اهىاًدصيط اؾر ،اها چٌيي اهىاًازي زض ٍيٌسٍظ ٍ XPجَز
ًساضز يؼٌي ايٌىِ ظهاى اؾسفازُ واضتطاى ضا ًوي زَاى هحسٍز وطز.
هؼطفي ًطم افعاض:
ايي ًطم افعاض هي زَاًس اظ ططيك زؼطيف ظهاى واض تطاي واضتطاى ٍيٌسٍظ هحسٍزير ظهاًي الظم تطاي وَزواى ضا فطاّن ًوايسٍ .يٌسٍظ تطاي واض تا ضاياًِ افطاز گًَاگَى
تركي تِ ًام  User Accountضا خيف تيٌي وطزُ اؾر وِ زض تؿياضي اظ ٍيٌسٍظّا(ٌّ )Windows XP , Windows Vista, Windows 7, Windows 8گاهي وِ
ضاياًِ ضا ضٍقي هي وٌيس لاتل ًوايف ّؿسٌس ،حسي تطاي ّطوؽ ػىؿي ًيع زض ًظط گطفسِ اؾر زا واضتط اظ ططيك ػىؽ هَضز ػاللِ ذَز آيىي ذَز ضا قٌاؾايي
وٌسٍ .يٌسٍظ تركي ضا تطاي ايٌىِ ٍالسيي زؼييي وٌٌس وِ چمسض واضتطي(هثال فطظًسقاى) هي زَاًس اظ ضاياًِ اؾسفازُ وٌس زؼطيف ًىطزُ .ايي ًطم افعاض ظيط ٍيٌسٍظّاي
هرسلف واض ذَاّس وطز ،اظ آى جولِ:

قوا تا ايي ًطم افعاض هي زَاًيس ظهاى زؾسطؾي وَزواى تِ ضاياًِ ضا تِ چٌسيي قىل زؼييي وٌيس هثال ؾاػر قطٍع واض  5تؼس اظ ظْط تِ هسذ يه ؾاػر(ظهاى
ذاهَـ قسى ضاياًِ  6تؼساظظْط) ،يا هثال زٍ ؾاػر زض ضٍظ تِ نَضذ آظاز ّط ظهاًي وِ ذَزـ زلف ذَاؾر(تِ نَضذ زلرَاُ) .يا هثال ضٍظّاي جوؼِ واهال آظاز،
ٍ يا هثال ضٍظّاي قٌثِ واهال هوٌَع ٍ ...

راَىمای سزیغ
وصة وزم افشار:
تطاي ًهة ًطم افعاض اتسسا تايس فايل ً TCL_Setup.exeطم افعاض ضا زض اذسياض زاقسِ تاقيس(هي زَاًيس ايي فايل ضا
اظ آزضؼ ايٌسطًسي  www.Tavafi.irزاًلَز وٌيس) ،خؽ اظ زٍتاض وليه وطزى ضٍي آيىي ًهة ًطم افعاض خٌجطُ اي
تِ قىل ضٍتطٍ تِ ًوايف گصاقسِ ذَاّس قس ٍ ،خؽ اظ اًسراب زووِ ً Nextطم افعاض ضٍي ؾيؿسن قوا ًهة هي
قَز.
خؽ اظ ووي نثط تطًاهِ ًهة ذَاّس قس ٍ تِ نَضذ ذَزواض اجطا ذَاّس قس .خؽ اظ اجطاي ًطم افعاض ٍاضز ترف
هسيطيسي ًطم افعاض قَيس ٍ ،تِ هسيطير ظهاى زؾسطؾي واضتطاى تدطزاظيس.

تىظیمات يیىذيس:
ايي ًطم افعاض تط هثٌاي واضتطاى زؼطيف قسُ ،زض ٍيٌسٍظ واض هي وٌس ٍ ،تا ايي خيكفطو وِ ّوِ واضتطاى زاضاي
ضهع (گصضٍاغُ) ّؿسٌس تِ واض ذَز ازاهِ هي زّس .قوا تِ ػٌَاى ٍالسيي وَزواى تايس اتسسا واضتطاى ٍيٌسٍظ ضا
هسيطير وٌيس :يؼٌي تايس زؼسازي واضتط زض ٍيٌسٍظ زؼييي وٌيس وِ ّط واضتط تِ ًام يه ًفط ٍ ،تا آيىي(قىله)
هكرهي ٍ تا ضهع(گصضٍاغُ) هؼيٌي زض اذسياض تاقس.
استفادٌ اس وزم افشار:
تطاي ٍضٍز تِ ًطم افعاض ضٍي آيىي هطتَط تِ ًطم افعاض وِ تِ قىل ٍالسيي اؾر ،زٍتاض وليه وٌيس.
استفادٌ اس وزم افشار پیام:
تطاي ٍضٍز تِ ًطم افعاض ضٍي آيىي هطتَط تِ ًطم افعاض وِ تِ قىل فطظًس اؾر ،زٍتاض وليه وٌيس.
تؼزیف وًع کارتزان:
ضٍي يىي اظ واضتطاى زض ليؿر واضتطاى ٍيٌسٍظ ،وليه وٌيس.
ّط واضتط زض اتسسا هي زَاًس قثيِ تِ ٍالسيي تاقس يؼٌي ّيچ هحسٍزير ظهاًي زؾسطؾي تِ ضاياًِ ًساقسِ تاقس .اگط
ترَاّيس تطاي واضتطي(فطظًسزاى)هحسٍزير ايجاز وٌيس ،اتسسا تايس اظ تركي وِ زض ؾور چح تا ػثاضذ ايي واضتط
تِ ػٌَاى فطظًس زؼطيف قَز هكرم قسُ اؾسفازُ وٌيس .اظ آًجا تطاي ٍالسيي ػىؽ آهثَالًؽ تِ ًوايف زض آهسُ
وِ ًكاى هي زّس واضتطاًي وِ تيف اظ اًساظُ تا ضاياًِ واض هي وٌٌس تِ ؾالهسي ذَز لطوِ ٍاضز هي وٌٌس.
محذيد کزدن سمان دستزسی کارتزان(فزسوذان):
خؽ اظ ايٌىِ واضتطي ضا تِ ػٌَاى فطظًس زؼطيف وطزيس هي زَاًيس ظهاى زؾسطؾي اٍ ضا زض طَل يه ّفسِ تٌا تط ضٍظ
ٍ ؾاػر زؾسطؾي زؼييي وٌيس .هثال قٌثِ ّا ،واهال اؾسفازُ واضتط اًسراب قسُ هوٌَع تاقس .يا هثال يىكٌثِ ّا،
اؾسفازُ اظ ضاياًِ تطاي واضتط اًسراب قسُ آظا ز تاقس .يا هثال زٍ قٌثِ ّا ،تِ نَضذ آظاز ّط ظهاًي وِ ذَاؾر اظ
ضاياًِ اؾسفازُ وٌس ،اها جوغ ؾاػاذ اؾسفازُ قسُ اظ ضاياًِ تطاي واضتط اًسراب قسُ  3ؾاػر تاقس .يا هثال ؾِ
قٌثِ ّا ،تيي ؾاػر  5ػهط اظ زا  6ػهط اظ ضاياًِ اؾسفازُ وٌس .الثسِ هي زَاًيس هثال زٍ يا ؾِ ؾاػر ضا ػن تطاي
واضتط اًسراب وٌيس .هثال واضتط اًسراب قسُ اظ ؾاػر  4ػهط زا  7ػهط تسَاًس اظ ضاياًِ اؾسفازُ وٌيس .خؽ اظ
زٌظين ظهاى زؾسطؾي واضتطاى حسوا ضٍي زووِ تلِ (هَافمر) وليه وٌيس.
گذرياصٌ يريد تٍ وزم افشار:
تطاي ٍضٍز تِ هسيطير واضتطاى اگط لثال گصضٍاغُ زؼييي وطزُ ايس تايس گصضٍاغُ ضا زض هحل هطتَطِ ٍاضز وطزُ ٍ
ضٍي ػالهر وليه وٌيس.
تؼزیف کارتان در يیىذيس:
اگط چِ ّط يه اظ زووِ ّاي زؼثيِ قسُ زض ًطم افعاض اّوير ذال ذَز ضا زاضًس ،ليىي اظ آًجايي وِ ًطم افعاض
وٌسطل ظهاى اؾسفازُ وَزواى اظ ضاياًِ  TLCتط هثٌاي واضتطاى ٍيٌسٍظ واض ذَاّس وطز زٍ زووِ زؼطيف واضتطاى
ٍ  Refreshاظ اّوير ذاني تطذَضزاضًس :زؼطيف واضتطاى ،زض ٍيٌسٍظ اًجام هي قَز ٍ ّط ٍيٌسٍظ تطاي زؼطيف ٍ
ؾطح زؾسطؾي واضتطاى قيَُ اي ضا زض خيف گطفسِ اؾر وِ هسٌاؾة تا خيكطفر ٍيٌسٍظ اظ ًگاضـ ّاي لثلي تِ
جسيس  Windows8ٍ ...ٍ XPايي اهىاًاذ تْسط قسُ اؾر .زض تطضؾي ّاي تؼول آهسُ ّواوٌَى ًطم افعاض
وٌسطل ظهاى اؾسفازُ وَزواى ا ظ ضاياًِ ٌَّظ لاتل اؾسفازُ اؾر يؼٌي هي زَاى گفر وِ اهىاًاذ Windows8
ٌَّظ ًسَاًؿسِ اؾر اًسظاضاذ ٍالسيي ضا زاهيي وٌس ّط چٌس وِ ضقس ذَتي زاقسِ اؾر.

تؼییه گذر ياصٌ ػثًر تزای وزم افشار:
ايي ًطم افعاض ًيع هاًٌس ؾايط ًطم افعاضّا هي زَاًس (ٍ تايس) گصضٍاغُ ػثَض زاقسِ تاقس زا زٌْا ٍالسيي تسَاًٌس تِ آى
ٍاضز قًَس ٍ تطاي ؾايطيي(فطظًساى) هحسٍزير زؼييي وٌٌس.
فؼال ساسی وزم افشار:
تطاي اؾسفازُ اظ زواهي اهىاًاذ ًطم افعاض ،تايس ًطم افعاض ضا فؼال وٌيس ،زثؼاذ ػسم فؼال ؾاظي ًطم افعاض هَجة
جلَگيطي اظ ٍضٍز تِ فطظًساى تِ ضاياًِ ذَاّس قس .تِ ػثاضزي زٌْا واضتطاى ٍالسيي ٍ تسٍى هحسٍزير ظهاًي لازض
تِ ٍضٍز تِ ٍيٌسٍظ ذَاٌّس تَز .تطاي زضيافر وس فؼال ؾاظي :وس اضؾال ضا تِ آزضؼ خؿسي
 Tavvafi@gmail.comاضؾال وٌيس زا زض خاؾد تِ ًاهِ قوا ،وس فؼال ؾاظي تطايساى اضؾال قَز .ؾدؽ
وس فؼال ؾاظي ضا زض جؼثِ هسي هطتَطِ ٍاضز وطزُ ٍ ضٍي ػالهر وليه وٌيس.
محذيد کزدن تغییز تاریخ ي ساػت تًسط کارتزان:
تطذي اظ فطظًساى قوا تِ ضاياًِ زؿلط تيكسطي زاضًس آًْا خؽ اظ ٍضٍز تِ ضاياًِ زض ظهاى همطض السام تِ ػمة
وكيسى ؾاػر هي ًوايٌس ٍ ايي واض تاػث هي قَز ؾيؿسن ٍ تِ ذهَل ّويي ًطم افعاض زچاض ذطا قَز؛ قوا
هي زَاًيس تا زؼطيف واضتطي جسيس ٍ ّوِ واضُ تِ ًام ٍ ،Administratorتؿسي اهىاى زغييط ؾاػر تطاي زواهي
واضتطاى تجع واضتط هـــصوَض اظ ايي ؾَء اؾسفازُ احسوـالي جلَگيطي وٌيس.
الثسِ تايس زَجِ زاقسِ تاقيس وِ:
 -4ذَز واضتط  Administratorتايس حسوا زاضاي ضهع قَز(وِ ايٌىاض ضا هي زَاًيس خؽ اظ ٍضٍز هجسز تِ ضاياًِ اظ
ططيك واضتط  ٍ Administratorزض ترف  UserAccountاًجام زّيس)
 -3واضتطاى ٍالسيي ًيع اظ اهىاى زغييط ؾاػر تي تْطُ ذَاٌّس قس.
ّ -3وچٌاى اهىاى زغييط ؾاػر ؾيؿسن زض ترف  CMOSؾيؿسن وِ تِ ًام ّاي ّ Setup ٍ Biosن هؼطٍف
اؾر ٍجَز زاضز .تٌاتطايي ايي ترف ّن تايس هجْع تِ ضهع قسُ تاقس.

تؼزیف کارتزان يیىذيس دارای اَمیت خاصی است ،تزای تؼزیف کارتزان تٍ ضزح سیز اقذام کىیذ:

اس مىًی  Startيارد  Control Panelضًیذ

اس User Accounts ، Control Panelرا اوتخاب کىیذ

تزای تؼزیف کارتز جذیذ ريی گشیىٍ  Creat a new Userکلیک کىیذ

وحًٌ ومایص کارتزان در صفحٍ وخست يیىذيس در ایه تخص تؼییه می گزدد

دستزسی کارتز می تًاوذ محذيد ( )Limitedیا

وام کارتز جذیذ را يارد کىیذ ،تُتزاست ایه وام التیه تاضذ ،پس اس تؼییه وام

وامحذيد()Administratorتاضذ.

التیه کارتز خًاَیذ تًاوست ديتارٌ وام اي را تٍ فارسی تغییز دَیذ

ایه محذيدیت تٍ خصًظ تٍ مؼىی مذیزیت سایز کارتزان ي تغییز رمش ػثًر

ایه کار تز ريی وزم افشار  TLCتاثیز وخًاَذ داضت ،لیکه تزای کار تا يیىذيس تٍ

سایزیه ي  ....اَمیت دارد.

خصًظ  CMDمطکالت احتماال را رفغ خًاَذ ومًد.

تزای تغییز مطخصات کارتزی َز کارتز ريی آیکه مزتًطٍ کلیک کىیذ

تزای تغییز گذرياصٌ يريد تٍ يیىذيس َز کارتز ديتار یک گذرياصٌ(َزدي یکسان)
ي در خط سًم یک یادداضت يارد کىیذ

اگز کارتزی گذرياصٌ يريد تٍ يیىذيس داضتٍ تاضذ تؼذاد گشیىٍ َای مىًی
تىظیمات کارتزی اش تیطتز خًاَىذ تًد

ایه گشیىٍ ي صفحٍ تزای حذف گذرياصٌ کارتز مًرد استفادٌ قزار گزفت
الثتٍ کارتزاوی تٍ ایه صفحٍ دستزسی خًاَىذ داضت کٍ دارای وًع کارتزی
وامحذيد تاضىذ ،ي ویش خًد کارتزی کٍ َماکىًن در حال استفادٌ اس يیىذيس
َست ویش تٍ ایه تخص اس تىظیمات کارتزی خًد دستزسی دارد.

ایه صفحٍ تزای تغییز تصًیز(آیکه کارتزی) مًرد استفادٌ قزار می گیزد.

تؼزیف کارتزان يیىذيس دارای اَمیت خاصی است ،تزای تؼزیف کارتزان تٍ ضزح سیز اقذام کىیذ:

اس مىًی  Startيارد  Control Panelضًیذ

اس User Accounts ، Control Panelرا اوتخاب کىیذ

تزای تؼزیف کارتز جذیذ ريی گشیىٍ  Creat a new Userکلیک کىیذ

وام کارتز جذیذ را يارد کىیذ ،تُتزاست ایه وام التیه تاضذ ،پس اس تؼییه وام
التیه کارتز خًاَیذ تًاوست ديتارٌ وام اي را تٍ فارسی تغییز دَیذ
ایه کار تز ريی وزم افشار  TLCتاثیز وخًاَذ داضت ،لیکه تزای کار تا يیىذيس تٍ
خصًظ  CMDمطکالت احتماال را رفغ خًاَذ ومًد.

تزای تغییز مطخصات کارتزی َز کارتز ريی آیکه مزتًطٍ کلیک کىیذ

تزای تغییز گذرياصٌ يريد تٍ يیىذيس َز کارتز ديتار یک گذرياصٌ(َزدي
یکسان) ي در خط سًم یک یادداضت يارد کىیذ

اگز کارتزی گذرياصٌ يريد تٍ يیىذيس داضتٍ تاضذ تؼذاد گشیىٍ َای مىًی تىظیمات

ایه صفحٍ تزای تغییز تصًیز(آیکه کارتزی) مًرد استفادٌ قزار می گیزد.

کارتزی اش تیطتز خًاَىذ تًد

دستزسی کارتز می تًاوذ محذيد ( )Limitedیا

ایه گشیىٍ ي صفحٍ تزای حذف گذرياصٌ کارتز مًرد استفادٌ قزار گزفت

وامحذيد()Administratorتاضذ.

الثتٍ کارتزاوی تٍ ایه صفحٍ دستزسی خًاَىذ داضت کٍ دارای وًع کارتزی

ایه محذيدیت تٍ خصًظ تٍ مؼىی مذیزیت سایز کارتزان ي تغییز رمش ػثًر سایزیه

وامحذيد تاضىذ ،ي ویش خًد کارتزی کٍ َماکىًن در حال استفادٌ اس يیىذيس

ي  ....اَمیت دارد.

َست ویش تٍ ایه تخص اس تىظیمات کارتزی خًد دستزسی دارد.

تطاي ًهة ًطم افعاض اتسسا فايل  Setup.exeضا اظ ٍب ؾاير  Tavafi.irزاًلَز وٌيس ،ؾدؽ ضٍي آيىي ًهة زٍتاض وليه
وٌيس زا خٌجطُ ّاي ًهة يىي خؽ زيگطي تِ ًوايف گصاقسِ قًَس:

خؽ اظ ًهة ًطم افعاض زٍ آيىي ضٍي نفحِ زؾه زاج تِ ًوايف گصاقسِ ذَاٌّس قس.
تزخی وکات وصة :
وکتٍ ايل :زض نَضزيىِ تطاي تا چٌسم لطاض تاقس ايي ًطم افعاض ضا ضٍي ٍيٌسٍظ ذَز ًهة وٌيس ٍ لثال ضهع(گصضٍاغُ) ٍالسيي ضا زٌظين وطزُ تاقيس ،تِ هٌظَض جلَگيطي
اظ ضًٍَيؿي احسوالي ٍ ؾَء اؾسفازُ تطاي ًهة هجسز تايس ضهع لثلي ٍالسيي ضا وِ ّواوٌَى زض ؾيؿسن فؼال اؾر ٍاضز وٌيس ،ايي واض تِ هٌظَض جلَگيطي اظ ًهة
زٍتاضُ ًطم افعاض ٍ ضيؿر زٌظيواذ ،ططاحي قسُ اؾر.
تط اًساظي(ً )Uninstallطم افعاض ًيع زاضاي قطايط فَق اؾر ،زا فطظًساى ًسَاًٌس ًطم افعاض ضا (تسٍى زايح ضهع ٍالسيي)  Uninstallوٌٌس.

وکتٍ ديم :تطاي ايٌىِ زواهي ترف ّاي ًطم افعاض تِ زضؾسي واض وٌٌس تْسط اؾر زٍ ًطم افعاض Adobe Acrobat Reader ٍ Adobe Flash Player
ضا ضٍي ٍيٌسٍظ ًهة وٌيس.

اگط لثال واضتطاى ٍيٌسٍظ ذَز ضا:
 -4تِ زضؾسي زؼطيف وطزُ ايس.
 ٍ -3تطاي آًْا گصضٍاغُ اًسراب وطزُ ايس.
ٍ تِ ًام زؼطيف واضتطاى زض خاييي خٌجطُ ٍاضز ترف زٌظيواذ واضتطاى ٍيٌسٍظ قَيس ٍ ضوي
تِ واض تا ًطم افعاض ازاهِ زّيس ،اگط ًِ اظ ططيك زووِ زاضاي قىل
زؼطيف ًام واضتطي تا زض ًظط گطفسي لَاػس هطتَطِ تطاي ّط وسام اظ واضتطاى ٍيٌسٍظ گصضٍاغُ زؼييي وٌيس.
وليه وٌيس زا ليؿر واضتطاى ٍيٌسٍظ زٍتاضُ زٌظين گطزز(.واضتط  Administratorزض ايي ليؿر
ؾدؽ تِ ًطم افعاض  TLCتاظگطزيس ٍ ضٍي زووِ
ًوايف زازُ ًرَاّسقس؛ ايي واضتط واهال آظاز ٍ تسٍى هحسٍزير زؼطيف هي گطزز)
تطاي زؼييي هسل واضتطي ّط واضتط ضٍي ًام واضتطي زض ليؿر واضتطاى ٍيٌسٍظ وليه وٌيس:

زض ترف هكرهاذ واضتط ٍيٌسٍظ اًسراب قسُ ؾِ آيسن هَضز زَجِ تَزُ اًس وِ هفهل تِ زكطيح آًْا ذَاّين خطزاذر:
ػىًان:

ًام واضتطي وِ زض ترف ٍ User Accountاضز وطزُ ايس زض ايي ترف ًوايف زازُ هي قَز.

:Account Name

ًام واضتطي وِ زض ترف ٍ User Accountاضز وطزُ ايس زض ايي ترف ًوايف زازُ هي قَز.
زَجِ وٌيس :اگط تطاي اٍليي تاض ًام واضتطي فطزي ضا تِ فاضؾي زايح وٌيس هثال (خسض) ّط زٍي ايي ػثاضذ تا ّن تطاتط ذَاٌّس قس
زض چٌيي قطايطي اگط ٍاضز لؿور ّاي حؿاؼ ٍيٌسظ هاًٌس ) Command Prompt(CMDقَيس يا تِ ترف ّاي حؿاؼ
زيگطي هاًٌس فَلسضّاي ٍيػُ واضتطي ٍاضز قَيس ًام واضتطي فاضؾي ذَاٌّس تَز ايي حالر هوىي اؾر تطاي تطذي اظ ًطم افعاضّا
ايجاز هكىل ًوايس هثال تِ زهَيط ظيط زلر وٌيس:
ّواًطَض وِ هكاّسُ هي وٌيس ػثاضذ خسض تِ زضؾسي زيسُ
ًرَاّسقس .حسي اگط ًام واضتط ضا زغييط زّيس زيگط ايي ًام
انلي واضتطي تطاي ٍيٌسٍظ زغييط ًرَاّس وطز يؼٌي فمط تِ
قوا ًام زغييط وطزُ ضا زض ترف ّاي ًوايكي ًكاى هي زّس
ٍلي تا ّواى ًام اٍليِ واض هي وٌس .اگط تاض اٍل ًام واضتط ضا
 Fatherاًسراب وٌيس ٍ تؼس آى ضا تِ (خسض) زغييط زّيس .ػثاضذ  Fatherتِ ػٌَاى ًام ؾيؿسوي واضتط زؼييي ذَاّس گطزيس ،اگط
ًام واضتط  Fatherضا تِ (خسض) زغييط زّيس ّويي ضٍـ زض خيف گطفسِ ذَاّس قس؛ يؼٌي :حسي اگط ًام واضتط ضا زغييط زّيس زيگط
ايي ًام انلي واضتطي تطاي ٍيٌسٍظ زغييط ًرَاّس وطز ٍ فمط
تِ قوا ًام زغييط وطزُ ضا زض ترف ّاي ًوايكي ًكاى هي
زّس(خسض) ٍلي تا ّواى ًام اٍليِ( )Fatherواض هي وٌس .ايي
واض تاػث هي قَز وِ اؾاهي فَلسضّا تِ الزيي زٌظين گطزز زا
ووسطيي هكىل زض ٍيٌسٍظ ٍ تطًاهِ ّاي واضتطزي خسيس آيس.

اظ ليؿر واضتطاى ٍيٌسٍظ واضتطي ضا اًراب وٌيس ،ؾدؽ زؼييي وٌيس وِ ايي واضتط خسض يا هازض تاقس يا فطظًس.

واضتط خسض يا هازض ّيگًَِ هحوسٍزير ظهاًي ًرَاّس زاقر ،ليىي واضتطاى فطظًس هي زَاًٌس تِ نَضذ واهال آظاز ،زاضاي هحسٍزير واهل ،هحسٍزير ّاي ظهاًي ٍ
ؾاػسي تا تاظُ ّاي هكرم تاقٌس.

اوًاع محذيدیت َا:
 -1محذيدیت استفادٌ اس رایاوٍ تزای ريسَای خاظ
 -2محذيدیت استفادٌ اس رایاوٍ تزای ساػات خاظ اس یک ضثاوٍ ريس
 -3محذيدیت استفادٌ اس رایاوٍ تزای مذت خاظ در یک ضثاوٍ ريس

-1تزای َز ريس کارتز می تًاویذ محذيدیت َایی تؼییه کىیذ:

-2محذيدیت استفادٌ اس رایاوٍ تزای ساػات خاظ اس یک ريس
کامال آساد :زض ايي حالر ّيچگًَِ هحسٍزير ظهاًي اؾسفازُ زض يه ضٍظ تطاي واضتط لحاظ ًرَاّسقس.
تؼییه ساػات خاظ تزای دستزسی کارتز

-3محذيدیت استفادٌ اس رایاوٍ تزای مذت خاظ در یک ضثاوٍ ريس
یک ساػت در ريس (آساد)ّ :ط ؾاػسي اظ قثاًِ ضٍظ وِ ترَاّس هي زَاًس اظ ضاياًِ اؾسفازُ وٌس تِ قطط آًىِ جوغ واضوطز تيف اظ يه ؾاػر ًكَز.
دي ساػت در ريس (آساد)ّ :ط ؾاػسي اظ قثاًِ ضٍظ وِ ترَاّس هي زَاًس اظ ضاياًِ اؾسفازُ وٌس تِ قطط آًىِ جوغ واضوطز تيف اظ زٍ ؾاػر ًكَز.
سٍ ساػت در ريس (آساد)ّ :ط ؾاػسي اظ قثاًِ ضٍظ وِ ترَاّس هي زَاًس اظ ضاياًِ اؾسفازُ وٌس تِ قطط آًىِ جوغ واضوطز تيف اظ ؾِ ؾاػر ًكَز.

زض نَضزيىِ ترَاّيس هحسٍزير اؾسفازُ اظ ضاياًِ تطاي واضتطي (فطظًسي)  ،زض ّوِ ضٍظّاي ّفسِ تِ يه قىل تاقس هي زَاًيس اظ زووِ تِ خٌجطُ ّط ضٍظ زؾسطؾي
خيسا ًوَزُ ٍ خؽ اظ اًسراب ّاي هَجَز اظ ؾِ ليؿر تاظ قَي ًوايف زازُ قسُ زض قىل ظيط ،ضٍي ػالهر وليه وٌيس .تا ايي واض ذَاّيس زيس زواهي
هحسٍزير ّا تطاي ّط ضٍظ ّفسِ تِ يه قىل زٌظين ذَاٌّس قس آًگاُ تط ضٍي زووِ تلِ (هَافمر) اظ خٌجطُ انلي ًطم افعاض (هسيطير واضتطاى) وليه وٌيس.

:Log off
واضتط فؼلي ضا اظ هحيط ٍ زؾه زاج اذسهاني ذَزـ ذاضج هي وٌس ،زا اظ ططيك هٌَي انلي اًسراب واضتط ٍيٌسٍظ ٍ زغييط واضتط تِ
ٍيٌسٍظ ٍاضز قًَس.
محذيدیت:
ايي زووِ هٌجط تِ ًوايف خٌجطُ زٌظيواذ هطتَط تِ ػسم زؾسطؾي واضتطاى ػازي(خسض يا هازض ٍ
فطظًسّ -ط زٍ ًَع) تِ زغييط ؾاػر هي قَز ،تِ ػثاضزي هي زَاًيس تا ايي زووِ واضتطاى ػازي تِ جع
 Administratorضا اظ زؾسطؾي تِ زغييط ؾاػر ؾيؿسن هٌغ(ًازَاى) ًوائيس.
تؼزیف کارتزان يیىذيس:
تِ خٌجطُ  User Accountيىي اظ خٌجطُ ّاي ٍ Control Panelاضز ذَاّيس قس زا تِ زٌظين واضتطاى ٍيٌسٍظ تدطزاظيس.

تغییز گذرياصٌ:
خٌجطُ زغييط گصضٍاغُ ٍالسيي تطاي ٍضٍز تِ "ًطم افعاض وٌسطل ظهاى اؾسفازُ واضتطاى  "TLCتِ ًوايف
گصاقسِ ذَاّس قس.

راَىما:
خٌجطُ ضاٌّواي "ًطم افعاض وٌسطل ظهاى اؾسفازُ واضتطاى  "TLCتِ ًوايف گصاقسِ ذَاّس قس.

فؼال ساسی وزم افشار:
تِ هٌظَض اضؾال وس اضؾال تِ خؿر الىسطًٍيىي ( )Tavvafi@gmail.comزْيِ وٌٌسُ ًطم افعاض
ٍ زضيافر وس فؼال ؾاظي ٍاضز خٌجطُ فؼال ؾاظي ذَاّيس قس.

خزيج:
ذطٍج اظ "ًطم افعاض وٌسطل ظهاى اؾسفازُ واضتطاى . "TLC

تِ هٌظَض اطالع ضؾاًي تِ واضتطاى فطظًس اظ ًَع هحسٍير ظهاًي يي وِ زاضًس ٍ هسذ ظهاًي وِ اظ ضاياًِ اؾسفازُ وطزُ اًس ٍ هسذ ظهاًي وِ اظ واض تا ضاياًِ تطايكاى
تاليؿر ،تطًاهِ ًطم افعاضي زيگطي زْيِ قسُ اؾر وِ تِ ًام  TLCMessangerيا خيام تِ واضتطاى هحسٍز قسُ زض اذسياض واضتطاى لطاض زاضز.

ايي تطًاهِ ًطم افعاضي ػالٍُ تط آًىِ ضٍي ؾاػر ؾيؿسن زض گَقِ ؾور ضاؾر يه ًَاض وِ هسذ ظهاى اؾسفازُ قسُ ٍ تاليواًسُ فؼلي زا  Logoffواضتط ضا ًكاى
هي زّس تِ قىل ّاي هرسلف زض ذهَل هسذ ظهاى ههطفي ٍ تاليواًسُ واضتط ،تِ اٍ گعاضـ هي زّس.

زض ايي ضٍـ يه گعاضـ ولي واضتط فطظًس اظ ظهاى ؾدطي قسُ ٍ
ظهاى تاليواًسُ ذَز زض يافر هي ًوايس.

گشارش محذيدیت استفادٌ اس رایاوٍ تزای ساػات خاظ اس یک ضثاوٍ ريس

گعاضـ هسٌي اظ اهطٍظ ٍ ًام واضتط جاضي ٍ ًَع ٍ هسل
واضتطي ّوچٌيي هحسٍزير ّاي واضتط جاضي

ؾاػر فؼلي ؾيؿسن
گعاضـ زهَيطي اظ زلايك ؾدطي قسُ ٍ ٍ تاليواًسُ
زض يه ؾاػر
زايطُ فيطٍظُ اي ضًگ تِ هؼٌي تاليواًسُ
زايطُ لطهع ضًگ تِ هؼٌي ؾدطي قسُ
زايطُ چٌس ضًگ تِ هؼٌي زض حال ؾدطي قسى

گعاضـ زهَيطي اظ هحسٍزير ؾاػاذ اؾسفازُ اظ ضاياًِ
زَؾط واضتط فؼلي

گشارش محذيدیت استفادٌ اس رایاوٍ تزای مذت خاظ در یک ضثاوٍ ريس

گعاضـ هسٌي اظ اهطٍظ ٍ ًام واضتط جاضي ٍ ًَع ٍ هسل
واضتطي ّوچٌيي هحسٍزير ّاي واضتط جاضي

ؾاػر فؼلي ؾيؿسن
گعاضـ زهَيطي اظ زلايك ؾدطي قسُ ٍ ٍ تاليواًسُ
زض يه ؾاػر
زايطُ فيطٍظُ اي ضًگ تِ هؼٌي تاليواًسُ
زايطُ لطهع ضًگ تِ هؼٌي ؾدطي قسُ
زايطُ چٌس ضًگ تِ هؼٌي زض حال ؾدطي قسى

گعاضـ زهَيطي اظ هحسٍزير ؾاػاذ اؾسفازُ اظ ضاياًِ
زَؾط واضتط فؼلي

مدل محديدیت سماوی
کاربز يیىديس

مدل کاربزی

Account Type

پدر ي مادر/فزسود

کامال آساد

ممىًع

ساعتی

باسٌ سماوی

قابلیت اجزای وزم افشار

قابلیت اجزای وزم افشار پیام

مدیزیت کاربزان

بٍ کاربزان دارای

اس ساعت _ _ تا _ _

محديدیت سماوی

Administrator

Administrator

ومی پذیزد

ومی پذیزد

ومی پذیزد

ومی پذیزد

ومی پذیزد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد ودارد

Administrator

Administrator

ومی پذیزد

ومی پذیزد

ومی پذیزد

ومی پذیزد

ومی پذیزد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد ودارد

Administrator

Administrator

ومی پذیزد

ومی پذیزد

ومی پذیزد

ومی پذیزد

ومی پذیزد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد ودارد

...

Administrator

يالدیه

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد ودارد

...

Administrator

يالدیه

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد ودارد

...

Administrator

يالدیه

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد ودارد

...

Administrator

فزسود

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

...

Administrator

فزسود

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

...

Administrator

فزسود

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

...

)Standard (Limited

يالدیه

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

...

)Standard (Limited

يالدیه

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

...

)Standard (Limited

يالدیه

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد ودارد

...

)Standard (Limited

فزسود

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد دارد

...

)Standard (Limited

فزسود

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد دارد

...

)Standard (Limited

فزسود

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد دارد

قابلیت يجًد ودارد

قابلیت يجًد دارد

 :...زض ذهَل ًام واضتطي تْسط اؾر تساًيس وِ ًام واضتطي اگطچِ هي زَاًس فاضؾي تاقس ،اها ًام ّاي فاضؾي هي زَاًٌس هكىل ؾاظ تاقٌس؛ تٌاتطايي تْسط واض تطاي ًاهگصاضي واضتطاى تا ًام ّاي فاضؾي تِ قطح شيل اؾر:
اگط لهس زاضيس ًام واضتطي فاضؾي ايجاز وٌيس اتسسا يه ًام واضتطي الزيي زضؾر وٌيس ٍ ،تؼس آًطا تِ يه ًام فاضؾي زغييط ًام ( )Renameزّيس.

