
  
  Swiss Manager  روش کار کردن با برنامه

Heinz Herzog   سازنده برنامه:  

 Swiss-Manager Unicode( این برنامه  8نسخه  قرار دارد که 8و  7در این مجموعه دو نسخه :توجه  
Version (  یپ یعنی می توانید در این نسخه اسامی را فارسی تا. ویژگی سازگاري با زبانهاي مختلف استداراي

  .در این راهنما طرز کار برنامه به صورت ساده بیان می شود .کنید
 :Next > Install > Finish      Setup :مراحل نصب 

براي این منظور به پوشه  .را نیز نصب کنید نیز قرار داده شده که می توانید آن فایل نصب راهنماي انگلیسی :توجه 
  .برنامه بروید

  :نامه پنجره اي به صورت زیر باز می شود بعد از نصب و باز کردن بر

  
  تا به پنجره ) بار 2.(که شما باید براي فعال کردن کامل برنامه بر روي گزینه        کلیک کنید 

  :زیر برسید 

 



و یـا بـا    . نماینـد  تهیـه می توانند با تماس با کمیته مسابقات فدراسیون این کد را  هیئت هاي شطرنج و داوران رسمی
 .اقدام نمایند  manager.at-http://swissاز طریق سایت برنامه  یورو  199خت پردا

  .می باشد که داراي محدودیت است) نمونه نمایشی( Demoاگر کد برنامه را وارد نکنید برنامه به صورت  :توجه 

•      Demo-version :  
Round robin up to 6 participants را می پذیرددور  5نفر یعنی  6براي جدول دوره اي   
Swiss-System tournaments up to 60 participants/4 rounds   کشی می کنددور قرعه  4 در جدول سوئیسی فقط
Team round robin up to 6 teams  دور 5(تیم را می توانید وارد کنید  6فقط(  
Team Swiss-System tournaments up to 20 teams/4 rounds   دور قرعه کشی می کند 4در جدول سوئیس تیمی فقط  

                                                                                              :تغیر زبان برنامه به انگلیسی 

  
 Okو بـر روي  را انتخاب  Englishدوم  را کلیک کرده سپس  زبان Sprachauswahlگزینه  Extrasاز منوي 

  .کلیک کنید
  :برنامه داخل نماي ظاهري 

  
  .ایم با اعداد فوق شماره گذاري نموده آنها را آیکونشخص شدن هر در این آموزش براي م

   )Fileدر منوي (باز کردن تورنمنت -2 )Fileدر منوي (ایجاد تورنمنت جدید  – 1
  )Pairingدر منوي (انجام قرعه کشی  -4 )Fileدر منوي (ذخیره کردن تورنمنت  -3
در منوي (  اطالعات بازیکنان در بازرسی و تغییر -6 )Inputي در منو( وارد کردن یا پاك کردن بازیکن از مسابقه -5

Input (7-  ثبت نتایج) در منويInput(  
  )Inputدر منوي (درج تاریخ و ساعت شروع هر دور  -9)Inputدر منوي (تغییر در اطالعات تورنمنت  -8

روي نمـایش بـر   خروجـی  لیسـت هـاي    تنظیم کلیـه  -Info(11در منوي (جستجو بازیکنان در لیست ریتینگ  -10
تنظـیم   -Output (13در منـوي  (تنظیم کلیه لیست هاي خروجـی روي چـاپ    – 12) OutPutدر منوي (صفحه 

  )Outputدر منوي (کلیه لیست هاي خروجی روي ذخیره فایل 
 )Listsدر منـوي  (الفبـایی بازیکنـان  لیسـت خروجـی    -15 )Infoدر منوي ( لیست خروجی اطالعات بازیکنان -14
در (لیست خروجی رده بنـدي بازیکنـان   -17 )Listsدر منوي ( )اولیه(لیست خروجی بازیکنان بر مبناي ریتینگ -16

  )Listsدر منوي ( لیست خروجی قرعه کشی -18 )Listsمنوي 
آپلود فایـل در سـایت    -Specials( 21در منوي (تنظیمات برنامه -20 )Listsدر منوي (لیست خروجی نتایج -19

chess-results.com ) در منويInternet (22-  راهنماي برنامه) در منوي?(  
  .در این آموزش هر جا صحبت از گزینه شماره مورد نظر شد منظور آیکون هاي باال است :  توجه



  :در سوئیس انفرادي آموزش استفاده
  .است کارهایی که باید انجام دهید آورده شده ترتیبدر زیر به صورت ساده 

  
  
  
  

فقط باید دقت کنیـد کـه بعـد از وارد     .شده ترتیب استفاده از این برنامه را نشان می دهد شماره هاي قرار داده:  توجه
 Resortگزینـه   Inputکردن اسامی در صورت داشتن بازیکنان ریتینگ دار قبـل از انجـام قرعـه کشـی از منـوي      

Starting همیشه به پیامهاي پنجره قرعه کشی دقت کنید.(را کلیک کنید(  
در ضمن سیو کردن تورنمنـت  . پرینت بگیریدو نتایج آن از قرعه کشی  F9  وF10 با زدن کلید  انیدمی تو در هر دور

  .کار دارید 5و  4 مراحلبا در دور هاي بعد  .را فراموش نکنید
  .روي کیبورد را بزنید F5نهایی کلید  رده بنديدر پایان براي گرفتن 

  : 5تا  1تشریح مراحل 
  :ود تا پنجره اي همانند زیر باز ش .کلیک کنید 1براي ایجاد یک تورنمنت ابتدا بر روي گزینه 

  

  
  .کلیک کنید okسپس بر  اساس نوع تورنمنت سیستم قرعه کشی را انتخاب و بر روي دکمه 
  .بعد کادري شبیه زیر باز می شود تا فایل تورنمنت را در رایانه خود ذخیره کنید

   
ی شود به مسیر پیش فرضی که تورنمنت ذخیره م. گذاشته ایم Chessboard.irکه در این آموزش نام تورنمنت را 

  Documents\SwissManagerUniCode\Turniere\ :صورت
فایل شما بر  Saveبا کلیک بر روي دکمه . شما می توانید این مسیر را تغییر دهید و در جاي دیگري آن را ذخیره کنید

   :باز می شود  Tournamentروي رایانه تان ذخیره شده و پنجره 

 مثل مسابقات آزاد  - سوئیس انفرادي  -1
مثل ) با احتساب نتایج تیمی(سوئیس انفرادي  -2

مسابقات آموزش و پرورش که چند تیم خاص 
به صورت سوئیس انفرادي مسابقه می دهند و 

ه بر نتایج انفرادي با جمع اعضاي تیم بعد عالو
  .نتایج تیمی نیز بدست می آید

 سوئیس تیمی  -3
براي تعداد محدودي بازیکن که همه (دوره اي  -4

 )با هم بازي می کنند
 دوره اي تیمی -5

1  
  

2  
  

3  
  

4  
  

5 

  تغییر اطالعات تورنمنت -2 ایجاد تورنمنت جدید -1
  تغییر عنوان و اسامی داوران

 و تعداد دور و پوئن شکنی 

 ن نتایج دوروارد کرد -5

 وارد کردن اسامی -3 قرعه کشی  -4



  
بعد از پرکردن . این پنجره نوشته شود عنوان مسابقه و تعداد دورها می باشدحتما ضروري است تا در که چیزي 

  :کلیک کنید تا کادر درج اسامی بازیکنان ظاهر شود  Okمشخصات مسابقه بر روي دکمه 

  
 در قسمت باال می توانید. که ما در قسمت پایین می توانیم بازیکنان را تایپ کنیماین پنجره داراي دو قسمت است 

بازیکنان را از طریق لیست ریتینگ فیده وارد کنید که براي مسابقات مهم که اکثر بازیکنان ریتینگ دار هستند کار را 
  شده و بر روي گزینه دوم Rating Listبسیار آسان می کند براي این کار ابتدا وارد منوي 

 Update Fide-RatingList کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود : 

 عنوان مسابقه

 تعداد دور

  ریتینگ نام  نام خانوادگی



 
  .ا باید فایل زیپ شده جدید ترین لیست ریتینگ فیده را داشته باشید که در پوشه برنامه قرار داده شده استسپس شم

) players_list ( آن را در رایانه خود کپی کنید و با کلیک بر روي بخشSelect سپس بر . آدرس آن را وارد کنید
  پنجره دیگري باز می شود حاال بر ،ز لود شدندر پایین سمت چپ کلیک کرده و بعد ا Start Importروي دکمه 

  )یعنی وارد کردن بازیکنان( بزنیدرا  5و گزینه شماره . کلیک کنید Okروي 
نام بازیکنان را تایپ کنید اگر در لیست فیده موجود باشد نام   : Name Or Codeدر پایین پنجره در قسمت  

  .بر روي نام فرد آن را به قسمت پایین می آوریدو با دو بار کلیک کردن . بازیکن نشان داده می شود
  .را بزنید manually Inputدکمه  5براي تایپ مجدد اسامی بازیکنان بعد از بستن پنجره باید در گزینه :  توجه

  :F6قرعه کشی 
  :پنجره زیر باز شود تا ) f6کلید (را بزنید 4گزینه براي قرعه کشی (Resort)از مرتب کردن اسامی بعد 

  



 .یا به عهده برنامه بگذارید تا تصادفی انتخاب کند. را انتخاب کنید 1در دور اول می توانید رنگ مهره بازیکن میز 
 دکمه Startرا بزنید اگر نخواهید قرعه کشی کند بعد از  Okو سپس دکمه . کلیک کنید Startسپس بر روي دکمه 

 Cancel را بزنید.  
  :F7درج نتایج 

کـه بـه   . یج بـاز شـود  تا پنجره ثبت نتـا  بر روي صفحه کلید را بزنید F7یا کلید  را زده 7ارد کردن نتایج گزینه براي و
  :صورت زیر است 

  
 8ابتدا باید تیک ابزار خاص را از گزینه ... باشد که نتایج خاص را وارد کنید مثال براي دو بازیکن صفر بزنید یا اگر نیاز 

  :فعال کنید  Otherدر قسمت زبانه  

  
  :اند  که در زیر توضیح داده شده .سپس ابزار درج نتایج به صورت کامل نشان داده می شود

  

  

  
  

 برای تغییر رنگ دو بازیکن 

 برای رفتن بھ دور قبل 

 مخفی کردن میزھایی کھ نتایج آن وارد شده
 میزھا نمایش ھمھ

  .است 1همتاي آن بر روي صفحه کلید عدد کلید  –برد سفید 
  .است 3همتاي آن بر روي صفحه کلید عدد کلید  -برد سیاه 
  .است 4همتاي آن بر روي صفحه کلید عدد کلید  .به این دلیل که بازیکن سیاه غایب بوده استاما  –برد سفید 

  .است 6همتاي آن بر روي صفحه کلید عدد کلید  .براي هر دو بازیکن چون غایب بوده اند 0
  .است 2همتاي آن بر روي صفحه کلید عدد کلید  – مساوي

  .است 0همتاي آن بر روي صفحه کلید عدد کلید  - پاك کردن نتیجه یک میز
  .است 5همتاي آن بر روي صفحه کلید عدد کلید  .غایب بوده است سفیدبه این دلیل که بازیکن اما  – سیاهبرد 

دور در هنگام قرعه کشی  دور بازيبعد از یک  ؛و به روز دیگري موکول شدهبازي انجام نشده  که وقتی - مقطعی مساوي
   7همتاي آن بر روي صفحه کلید عدد کلید - .را درج کنید )adjourned(از شما می خواهد که نتیجه بازي معوقهبعد 

  



یک خط تیره می اندازد تا بتوانید دور بعـد را قرعـه کشـی     8با زدن عدد براي بازیهایی که نتیجه آنها مشخص نیست 
  .کنید

  :سواالت  و نکات  
 وارد کنیم چه می کنیم؟ 1ا بخواهیم بعد از قرعه کشی دور نفر ر 3اگر در یک جدول زوج  - 1

. اسامی بازیکنان را وارد مـی کنـیم   5ابتدا از گزینه ) بعد از نوشتن اسامی در برگه و قرعه کشی دستی بین آنها: (جواب 
چـپ  که در سمت . پنجره اي باز می شود. را انتخاب می کنیم Set New Playerگزینه  Pairingسپس از منوي 

آنها را دو به دو انتخاب و بر اساس رنگی که بازي می کنند دکمـه  . را نشان می دهدقرعه کشی نشده اند بازیکنانی که 
Pair بازیکن  3مثال در تصویر زیر  .را می زنیمg , h , i  وارد جدول شده اند که بینg و h   بازي انداخته ایم و چون

  :ل کلیک می کنیم او Pairسفید باشد بر روي   gمی خواهیم 

  
در این حالـت  . کلیک می کنیم)استراحت( Set byeنیز از سمت چپ انتخاب کرده و بر روي دکمه را  iو بازیکن 

   .کلیک کنید Okپیغام زیر نشان داده می شود که بر روي 

  
   قبل از قرعه کشی دور بعد دوباره باید جدول را مرتب کنیداگر بازیکنانی که اضافه شده اند ریتینگ دار باشند 

دور اول نفر در  3نفر را در دور دوم وارد جدول کنیم خود برنامه براي هر  3در صورتی که این  :توجه 
  . باخت منظور می کند و مانند فوق عمل می کنیم

 اگر بخواهیم قرعه دو یا چند میز را تغییر دهیم چه می کنیم ؟  - 2
و بازیکنـان مـورد نظـر را     .را انتخـاب مـی کنـیم    Set New Playerگزینـه   Pairingاز منوي همانند سوال قبل 

در این حالت بازیکنان به سمت چپ پنجره منتقـل  . زنیم را می Remove Pairingو گزینه ) میز مورد نظر(انتخاب 
بـراي جابجـایی رنـگ دو     .مورد نظر کلیک می کنیم Pairقبل آنها را دو به دو انتخاب و بر روي  سوالشده و همانند 

در این حالت میز ها جابجا می شوند براي مرتب کردن ترتیـب   .استفاده می کنیم Change Colorبازیکن از گزینه 
  . را انتخاب کنید Resort Pairing List  گزینه Inputها از منوي میز



 اگر یک بازیکن قبل از اعالن قرعه کشی دور اول بخواهد انصراف دهد چه می کنیم؟  - 3
چون بازیکن هیچ بازي نکرده و حریفی نداشته است می توانیم بجاي اسم او نام دیگري در صورت وجود تایپ کنیم یـا  

 می شویم و بازیکن مورد نظر را انتخاب و دکمه  6یا  5براي این کار وارد گزینه . اك کنیمپ  نام بازیکن را
Delete در این حالت پیغامی مبنی بر مطمئن بودن از این کار نشان داده می شود که بر روي  .را می زنیمyes  کلیک
رد نظر قرعه کشی شده است آیا هنوز باید بازیکن مو: اگر قرعه کشی انجام شده باشد پیغام دومی می آید که .می کنیم

در این حالت یک بازیکن بدون قرعه می ماند که یا باید برایش استراحت بزنید . کلیک کنید yesپاك شود؟ باز بر روي 
شوید و  Rdبراي این کار وارد منوي . که حالت دوم درست است. یا این دور را کال پاك کرده و از اول قرعه کشی کنید

و پاك کردن دور می توانیم روي دور قبلـی  ) Option( 22ما بدون رفتن به گزینه .( را انتخاب کنید 0ل یعنی دور قب
خوبی این کار این است که در دور هاي باالتر که بازیکنان انصرافی داریم دیگر آنها را با پاك . مجددا قرعه کشی کنیم

کلیک کنید و قرعه کشی مجدد را انجام دهید کـه   4گزینه سپس بر روي .) کردن قرعه کشی به جدول بر نمی گرداند
  . کلیک کنید Startحاال پنجره قرعه کشی باز شده و باید بر روي . کلیک کنید yesدو پیغام می آید در هر دو بر روي 

 چه می کنیم؟  بخواهد انصراف دهد 4بعد از دور اگر یک بازیکن  - 4
را انتخاب کنید تا پنجره اي باز شود که اسامی بازیکنان را نشـان مـی    Player  Excudeگزینه Pairingاز منوي 

یـا بـر روي   . مانده را برداریـد کنید تا پنجره جدیدي باز شود و تیک تمام دورهاي باقیمورد نظر را انتخاب  بازیکن. دهد
  .کلیک کنید تا همه تیک ها را بردارد Do not Pair Remaining Rounds   دکمه

از قرعه  او را توجه کنید که وقتی بازیکنی بازي کرده دیگر نمی توان او را از جدول پاك کرد و فقط باید به همین روش
  .در صورت حذف او حریفانی که از او امتیاز گرفته اند امتیازشان از بین می رودچون  کشی بیرون بیاوریم

 : پهلوانزاده داور بین المللی مهرداد
  :زیر بروید به سایت  یدتهیه و نصب آخرین نسخه این نرم افزار می توانجهت 

manager.at-www.swiss      
مهندس الجوردي زاده به خوانندگان تقدیم شده است که مـی توانـد    ترجمه منوهاي نرم افزار توسط آقاي

  .بسیار مفید باشد
 بار برنامه را شروع می کنید، مرحله اول انتخاب زبان برنامه است که فرض ما بر این راي اولینوقتی ب 

دستیابی به نسخه کامل  در این مرحله شما براي. است که شما زبان انگلیسی را براي برنامه برگزیده اید
ماس با کمیته مسابقات می توانند با ت هیئت هاي شطرنج و داوران رسمی( باید کد مربوطه را وارد کنید 

  )فدراسیون این کد را دریافت نمایند
 نوع مسابقه را مشخص سازید، که فرض غالب اولین گزینـه یـا مسـابقه بـا سیسـتم سـوئیس       سپس باید

سازید و بعـد از آن   انفرادي است، سپس نامی را که می خواهید به فایل این مسابقه بدهید را باید مشخص
است ولی مـوردي کـه بایـد حتمـاً      ... بقه ، نام برگزار کننده، نام سرداور ونوبت مشخص ساختن نام مسا

باید نام بازیکنان شرکت کننده را وارد کنیـد، شـما    در مرحله بعد شما. می باشد  تعداد دور  مشخص شود
ازیکن، کار شامل وارد کردن نام و نام خانوادگی بازیکن، ملیت ب کنید، این باید بازیکنان را تک به تک وارد

انجـام قرعـه    است وقتی وارد کردن اسامی بازیکنان پایان پذیرفت تنها یک مرحله تـا ... بازیکن و ریتینگ
 که با رجوع بـه منـوي   ریتینگ است سکشی دور اول باقیست و آن هم مرتب کردن نام بازیکنان بر اسا



Input > Resort  ،مرحله بعدي ورود به منوي امکان پذیر است pairing  ت که بـراي ایـن   اس
بازیکن شماره یـک در میـز یـک را     نیز وجود دارد، حال مهم اینست که رنگ مهره F6 دکمه میانبر منو

 بازیکنـان معلـوم گـردد و بعـد بـا زدن کلیـد       وارد سازید که مطابق قوانین بایست با قرعه کشی در جمع
Pairing نـوي انجـام مـی شـود، بـراي دیـدن قرعـه کشـی الزم اسـت کـه م          قرعه کشی List > 
Pairing را بزنید و یا دکمه F10 ،را فشار دهید  

یا پرینتر مشخص شده باشد  این باشد که خروجی فایل Outputتنها مشکل ممکن است در خروجی ( 
پس از این که . حال دیگر دکمه ها و عملکردشان براي شما روشن است )تغییر یابد Screen باید به  و

به صـفحه ورود   F7 نتایج اعالم گردید بایست با زدن دکمه  ازیها برگزار وکردید و ب قرعه کشی را چاپ
مجـدداً وجـود    F6 انجام قرعه کشی دور بعد با زدن دکمـه  نتایج را وارد کنید، امکان  نتایج وارد شوید و

 .به همین ترتیب تا دور آخر می توانید پیش بروید دارد و
 :نکته چند

تنهـا   بازیکنان ریتینگ دار را با وارد کـردن مـثالً    کردن مشخصات کاملبه شما امکان وارد  این برنامه-
یک کشـور را بـه شـما     از روي بازیکنان  نام بازیکن یا شماره شناسایی در فیده و یا انتخاب با یک کلیک

 .خواهد داد
  مـی کـنم ،  قبل از خروج برنامه نتایج را بر روي رایانه خود ذخیـره نماییـد پیشـنهاد     دور به دور بایست -

انتهـایش   از انجام قرعه کشی و پس از وارد کردن نتایج، اطالعات مسابقه را در فایلی جدید کـه در  پیش
را از دست دهید به حـداقل   شماره دور نیز وارد شده است وارد کنید تا به این ترتیب امکان اینکه اطالعات

 .برسد
دهیـد   را انجـام ... دیدن نتایج، تغییر قرعه کشی مسابقات چنانچه بخواهید هر عملی اعم از  در جریان - 

 .استفاده کنید Rd به اطالعات آن دور از منوي ورودبایست براي 
الزم  ،ادامه بازیها انصراف دهد براي حذف آن بازیکن از قرعـه کشـی دورهـاي بعـد     هر گاه بازیکنی از -

دور یا دورهـاي بعـدي    نسبت به حذف آن بازیکن از pairing>Exclude player منوي است از
تمام برنامه ،شما می توانید به منـوي ویـژه    در  همانگونه که در اینجا دیده می شود. مسابقات اقدام نمایید

 .وارد شوید بازیکنان با شماره ، نام و یا کلیک کردن
 .شد هدبازیکنان بالفاصله در کلیه اطالعات مربوط به آن بازیکن اعمال خوا... ریتینگ، تغییرات نام، -
 مسـابقات همچـون بسـیاري از دیگـر اطالعـات مربـوط بـه مسـابقه در منـوي          امتیـاز شـکنی ویـژه   -

Input>Tournament در آغاز مسابقات اعـالم و   قرار دارد و مطابق قوانین این اطالعات بایست
 .در فایل مسابقات وارد گردد

 اي آن از سایت نرم افزار پیاده سازي وآخرین نسخه نرم افزار و فایل ریتینگ و راهنم پیشنهاد می شود -
 .بر روي رایانه نصب و استفاده شود



 پیش که با این نرم افزار آشنا شده ام آنرا بسیار سـودمند تـر از دیگـر نـرم افزارهـاي      از دو سال  نگارنده
استفاده نموده ام و بازیکنان و برگـزار  موجود یافته ام و در بسیاري از مسابقات بین المللی با موفقیت از آن 

  بوده اند و لیست هاي فراوانی جهت دریافت هر گونه اطالعـات از آن قابـل اخـراج    کنندگان از آن راضی
بسرعت کـار   است و عالوه بر آن معتقدم که یک داور با حداقل دانشی که در باال ذکر شده می تواند بوده

افزار از راهنماي اصلی آن توسـط   ترجمه متن راهنماي منوهاي نرم  فرا گیرد، همچنینبا این نرم افزار را 
تقـدیم شـده   به خواننـدگان    و کشور می باشند آقاي مهندس الجوردي زاده که از داوران خوب استان قم

 :است

 File یلمنوي فا

  :مسابقه جدید

  .Start a new tournamentنگاه کنید به          

  :فراخوانی مسابقه

یک پنجره انتخاب فایـل  . شود این گزینه براي فراخوانی مسابقاتی که قبال ذخیره شده، استفاده می         
توانیـد بـا    یل، شما میبعد از انتخاب و فراخوانی فا. شود شود و فایل مسابقه مورد نظر، برگزیده می ظاهر می

  ...).کشی و  نظیر وارد کردن نتایج، چاپ لیستها، قرعه(آن کار کنید 

  :ذخیره مسابقه

از . کنـد  ذخیـره مـی  ) هارد دیسک یا فالپی دیسـک (این گزینه، اطالعات مسابقه را بر روي رایانه          
  ).اگر گزینه این عمل فعال باشد( شود فایل مسابقه جاري، ابتدا بطور اتوماتیک نسخه پشتیبان تهیه می

  :ذخیره مسابقه به عنوان

  .ذخیره مسابقه تحت یک نام جدید         

  :شروع برنامه جدید

  .Process several tournaments simultaneouslyنگاه کنید به          

  :یادداشت



دداشـتهاي خـود را در آن   توانیـد یا  شـود کـه شـما مـی     سازي آن یک پنجره ظاهر مـی  بعد از فعال         
شـود اگـر    این پنجره مستقل از مسابقه است و بطور اتوماتیک در شروع به کار برنامـه، دیـده مـی   . بنویسید

  .تنظیم شده باشد Optionsگزینه متناسب در پنجره 

  :تنظیمات چاپگر

  .نمایش پنجره استاندارد تنظیمات چاپگر در ویندوز         

  :خروج

. شـود  اگر اطالعات مسابقه ذخیره نشده باشـد انجـام آن از کـاربر درخواسـت مـی     . خروج از برنامه         
بعد از نام مسابقه قرار ) پایین صفحه(در نوار وضعیت برنامه * هروقت که اطالعات تغییر کند یک عالمت 

  .گیرد می

تعـداد ایـن عنـاوین    . شـوند  یهمه مسابقات جدید یا فراخوانی شده بطور اتوماتیک در منوي فایـل وارد مـ  
گیرد و وقتـی برنامـه اجـرا     آخرین مسابقه فراخوانی شده در جایگاه اول قرار می. باشد عدد می 8حداکثر تا 

تواننـد از طریـق کلیـد     ایـن عنـاوین مـی   ). شود خوانده می(گیرد  شود بطور اتوماتیک در حافظه قرار می می
[Delete file list]  از منويspecials\Options حذف شوند.  

 کشی منوي قرعه

  :ها کشی منوي قرعه

همچنین نگاه کنیـد بـه   . کند اي را باز می کشی براي انتخاب مسابقات سویسی یا دوره پنجره قرعه         
Pairing dialog.  

  :اي تیمی فقط براي مسابقات دوره

  ):کشی لیست ثابت قرعه(تهیه جدول 

هـا   کشی قرعه). کشی تیمها انجام شد بعد از اینکه قرعه(ي تمام دورها کشی بازیکنان برا تهیه قرعه         
  .بعدا قابل تغییر است

  ):انفرادي(فقط براي مسابقات سویسی 

  :تعیین بازیکن جدید



کشـی   یا تغییر قرعـه (کند  کشی هر دور مجاز می کشی دستی را براي بازیکنان جدیدالورود بعد از قرعه قرعه
  ).دور جاري

  :کنتعیین بازی

  .کند کشی دستی براي دور بعدي را مجاز می قرعه         

  :خارج کردن بازیکن

بازیکنان خـارج شـده   . کند فراهم می) بطور موقتی(امکان خارج کردن بازیکن از جدول مسابقه را          
بدون رنـگ   گیرند شود و هر دور، صفر امتیاز می کشی نمی هنوز در جدول مسابقه هستند اما براي آنها قرعه

  .مهره

  :استراحت دادن به بازیکن

  .کند امکان تنظیم استراحت بطور دستی براي بازیکنان را فراهم می         

  :ادامه دادن بازیکن

بازیکنان خارج شده، امکان ورود به جدول در دورهـاي بـاقی     براي. در مقابل خارج کردن بازیکن         
  .کند مانده را فراهم می

  :مسابقات سویسی تیمی فقط براي 

  :تعیین تیم جدید

یـا تغییـر   (کنـد   کشی هر دور مجـاز مـی   کشی دستی را براي تیمهاي جدیدالورود بعد از قرعه قرعه         
  ).کشی دور جاري قرعه

  :تعیین تیم

  .کند کشی دستی براي دور بعدي را مجاز می قرعه         

  :خارج کردن تیم

تیمهاي خارج شده هنوز در جدول . کند فراهم می) بطور موقتی(یم از جدول را امکان خارج کردن ت         
  .گیرند بدون رنگ مهره شود و هر دور، صفر امتیاز می کشی نمی مسابقه هستند اما براي آنها قرعه



  :استراحت دادن به تیم

  .کند امکان تنظیم استراحت بطور دستی براي تیمها را فراهم می         

  :ن تیمادامه داد

تیمهاي خارج شده، امکان ورود به جدول در دورهاي باقی مانـده    براي. در مقابل خارج کردن تیم         
  .کند را فراهم می

 منوي ورودي

  :ورود بازیکنان

ــراهم مــی            ــان را ف ــذف بازیکن ــر و ح ــد  امکــان ورود، تغیی ــه  (کن ــد ب ــاه کنی  Input of نگ
participants.(  

  :بازیکنان

  ).Input of participantsنگاه کنید به (کند  امکان تغییر و حذف بازیکنان را فراهم می         

  :نتایج

بـراي مسـابقات تیمـی همچنـین اطالعـات      . کنـد  امکان ورود، تغییر و حذف نتایج را فـراهم مـی           
  .توان وارد کرد، تغییر داد یا حذف کرد بازیکنان را می

  :مسابقه

 Tournament dataنگاه کنید بـه  . (کند ن ورود و تغییر اطالعات مسابقه را فراهم میامکا         
dialog.(  

  :تیمها

نگـاه کنیـد بـه    . فقـط بـراي مسـابقات تیمـی    . (کند امکان ورود، تغییر و حذف تیمها را فراهم می         
Team dialog.(  

  :مکانها



نگاه کنیـد  . اي  فقط براي مسابقات تیمی دوره. (کند می امکان ورود، تغییر و حذف مکانها را فراهم         
  ).Sites dialogبه 

  :تاریخها

  ).Date Dialogنگاه کنید به . (کند امکان ورود و تغییر تاریخ براي هر دور را فراهم می         

  :سازي مجدد مرتب

بـه  ) تا زمان بسـتن فـرم  (نها اصوال بازیکنان در زمان ورود اسامی آ). فقط براي مسابقات سویسی(         
. فعـال باشـد   "sort start rank automaticly"شـوند اگـر گزینـه     طور اتوماتیـک مرتـب مـی   

این گزینه، زمانی مورد نیاز است که بـازیکنی  . گیرد سازي بر اساس ریتینگ، عنوان و الفبا صورت می مرتب
از آنجا که شـماره اولیـه بـر    . یتینگ تغییر کندکشی دور اول وارد جدول شود یا ر بعد از قرعه) یا بازیکنانی(

  .سازي مجدد در این حاالت انجام شود کشی تأثیر دارد، باید مرتب قرعه

سازي بر اساس جمع ریتینگ بهترین  مرتب. مشابه آن براي مسابقات سویسی تیمی نیز امکان دارد         
میز انجـام   4مثال اگر مسابقه روي ). اصلی نه بر اساس لیست(شود  انجام می) بر حسب ریتینگ(بازیکنان 

توانـد بطـور    شـماره اولیـه مـی   . گردد سازي استفاده می بازیکن برتر براي مرتب 4شود، از جمع ریتینگ  می
  .Team dialogدستی تغییر داده شود در 

  :حذف بازیکنان

بعـد از تأییـد،   . گـردد  د مـی اند نشان داده شده و حذف آنهـا پیشـنها   همه بازیکنانی که بازي نکرده         
  .بازیکن از مسابقات حذف خواهد شد

 منوي اطالعات

آمـار  "و  "بـازیکن "در حالـت  ). به غیر از لیستهاي ریتینگ(منوي اطالعات فقط مشتمل بر لیستها است  
  .، بازیکن باید ابتدا انتخاب شود"ریتینگ بازیکن

  :لیستهاي ریتینگ

  ).Input of participantsنگاه کنید به (کند  راهم میامکان جستجوي ریتینگ را ف         

  :وضعیت مسابقه



کند بطوري که نمـاي سـریعی از مسـابقه     کشی و نتایج همه دورها ارائه می اطالعاتی درباره قرعه         
شود تا اگر مشکلی وجود داشـت   در اینجا یک تست سازگاري داخلی از اطالعات گرفته می. خواهیم داشت

  .اده شودنمایش د

  :بازیکن

اگر لیست، چاپ شود اطالعات بیشتري نسبت به صفحه . دهد اطالعاتی درباره بازیکنان بدست می         
این لیست توسط مـدیر مسـابقات، مهـر و امضـاء شـده و بـه عنـوان تأییدیـه         . تصویر در بر خواهد داشت

ریتینـگ فدراسـیون آنهـا داده     بـراي محاسـبات  ) کنندگان خارجی بخصوص شرکت(مسابقات به بازیکنان 
  .شود می

  :شوند به شکل زیر محاسبه می) المللی ملی و بین(دو سطر پایانی 

  2017/  10/  3.5  :ملی

) یا خود بازیکن(اگر یک حریف . ریتینگ ملی خود بازیکن است+ جمع ریتینگ ملی تمام حریفان  2017
المللـی نیـز نداشـته     اگر او ریتینگ بـین . ده خواهد شدالمللی استفا ریتینگ ملی نداشته باشد، از ریتینگ بین

امتیـاز   3.5. باشـد  یک مـی + برابر با تعداد حریفان  10عدد . شود در نظر گرفته می 1200باشد، براي او 
  .شود ها در نظر گرفته نمی جریمه. بازیکن است

  2117/  10/  3.5  :المللی بین

یـا  (اگر یک حریـف  . المللی خود بازیکن است ریتینگ بین+ المللی تمام حریفان  جمع ریتینگ بین 2117
برابر با تعداد  10عدد . شود در نظر گرفته می 2000المللی نداشته باشد، براي او  ریتینگ بین) خود بازیکن

المللی  اگر بازیکنی تعداد حریفان مورد نیاز با ریتینگ بین. امتیاز بازیکن است 3.5. باشد یک می+ حریفان 
بـازیکن   8دوري، تعداد  9مثال در مسابقات . یابد نمایش می ------) با خود بازیکن  %80(باشد نداشته 

  .بازیکن 7دوري،  8بازیکن و در  6دوري،  7در . المللی مورد نیاز است با ریتینگ بین

  :تیم

  .دهد اطالعاتی درباره تیمها می         

  :استراحت

  ).فقط براي مسابقات سویسی(دهد  ها می اطالعاتی درباره همه استراحت         



  :خارج کردن

  ).فقط براي مسابقات سویسی(دهد  اند می اطالعاتی درباره همه بازیکنانی که بازي نکرده         

  :ها آمار عنوان

  ... ).المللی،  استادان بزرگ، استادان بین(دهد  داران مسابقه را نشان می آمار عنوان         

  :ها آمار فدراسیون

  .دهد حاضر در مسابقه را نشان می) کشورهاي(هاي  آمار فدراسیون         

  :ها آمار بازي

  .دهد ها در هر دور از مسابقه را نشان می ها و جریمه آمار بردهاي سفید و سیاه، تساوي         

  :آمار ریتینگ

  .دهد نشان میگذاري اولیه  تغییرات ریتینگ همه بازیکنان را به ترتیب شماره         

  :آمار ریتینگ بازیکن

  .دهد تغییرات ریتینگ همه دورها براي یک بازیکن را نشان می         

  :اطالعات عناوین فیده

  .شود از آن به عنوان کمک براي محاسبه عناوین فیده استفاده می         

  :تأیید عنوان

  .این لیست یک فرم درخواست براي عناوین فیده است         

  :زارش مسابقه فیدهگ

  .یک فایل اکسل  تولید گزارش مسابقه از نوع         

 منوي خروجی

  :مانیتور 



  .گیرد باکس قرار می ها روي مانیتور در یک لیست خروجی لیست         

  :چاپگر

  .گیرد ها روي چاپگر قرار می خروجی لیست         

  :فایل

  .گیرد قرار می) الپییا ف(ها روي هارد دیسک  خروجی لیست         

  :پارامترهاي چاپگر

شـود قبـل از    پنجره چاپگر با پارامترهاي مختلف چاپ ظاهر مـی ) فرض بطور پیش(اگر فعال باشد          
  .شود در غیر این صورت، لیست فورا از طریق چاپگر چاپ می. آنکه لیستی چاپ شود

 منوي دور

خواهید لیست نتایج دور سوم را ببینیـد در   مثال شما می. شود در این منو، دور مورد نظر انتخاب می         
شما باید از این منو، دور سوم را انتخاب کنیـد و سـپس ازمنـوي    . حالی که هم اینک در دور چهارم هستیم

  .اطالعات مورد نظر را ببینیدنتایج /لیست

 ها منوي لیست

  سویسی 

  :الفبایی

  .بر حسب الفباتولید لیست مرتب شده بازیکنان          

  :شماره اولیه

  .تولید لیستی از همه بازیکنان به ترتیب شماره اولیه         

  :نهایی/ جدول موقتی 

  نگاه کنید به (هاي مورد نظر  تولید لیستی از همه بازیکنان مطابق با امتیازشکنی         

Tie-breaks (determination of the final rank).(  



  :دولج/ بندي اولیه  رده

  .همه بازیکنان به ترتیب شماره اولیه cross-tableتولید          

  :ها امتیازشکنی/ جدول 

  .هاي مورد نظر همه بازیکنان مطابق با امتیازشکنی cross-tableتولید          

  :کشی قرعه

  ).بدون نتایج(کشی  تولید لیست قرعه         

  :نتایج

  ).نتایجبا (کشی  تولید لیست قرعه         

  :الفبایی

  ).دو ستونی(تولید لیست همه بازیکنان به ترتیب الفبا          

  :شماره اولیه

  ).دو ستونی(تولید لیستی از همه بازیکنان به ترتیب شماره اولیه          

  :نهایی/ جدول موقتی 

  ).ونیدو ست(هاي مورد نظر  تولید لیستی از همه بازیکنان مطابق با امتیازشکنی         

  :هاي مسابقه کارت

فراخـوانی  اگـر لیسـت   . تولید لیستی براي هر دور که در آن حریفان و امتیازاتشان مشخص اسـت          
در ). زیرا در غیر اینصورت، لیست بسیار طـوالنی خواهـد شـد   (کند  ، فقط اولین سه دور نمایش پیدا میشود

  .توانند انتخاب شوند رهاي مورد نظر می، دو)Print, print previewنگاه کنید به (منوي چاپ 

  ):ها رده(قیمت ترازها 

  .تولید لیست قیمت ترازها         

  :میز



  .تولید لیست میزها         

  :تجزیه و تحلیل سنجشی

  ).فقط معتبر براي تجزیه و تحلیل سنجشی(کشی  کشی درباره کمیت قرعه تولید لیست قرعه         

  :چک

لیست به دو بخش . باشد کشی دستی موجود می ت، همه اطالعات مورد نیاز براي قرعهدر این لیس         
  :شود تقسیم می

در بخش اول، اطالعاتی براي هـر محـدوده امتیـاز وجـود دارد، تعـداد بازیکنـان در ایـن محـدوده، تعـداد          
بـه ایـن    wwwwدر اضافه رنـگ مـثال   . سیاه دریافت کنند و اضافه رنگ/بازیکنانی که باید مهره سفید

. معنی است که چهار بازیکن در این محدوده امتیازي، مناسب است که رنگ سفید اضـافی دریافـت کننـد   
  .گیرند اگرچه مناسب بود رنگ سفید بگیرند بدین ترتیب دو نفر از این بازیکنان رنگ مهره سیاه می

ان، نام، ریتینگ، امتیاز، توزیـع  اش، عنو بندي میانی رده: در بخش دوم، اطالعات هر بازیکن وجود دارد نظیر
  .رنگ، رنگی که مناسب است در این دور دریافت کند، شناوري دو دور آخر و همه حریفانش

  :فیده

  .المللی مورد نیاز است این لیست فقط در مسابقات بین          

  اي دوره

  :کنندگان شرکت

  .کنندگان تولید لیستی از همه شرکت         

  ):تینگری(کنندگان  شرکت

  .کنندگان به ترتیب ریتینگ تولید لیستی از همه شرکت         

  :کشی قرعه

  ).با نتایج(کشی همه دورها  تولید لیست قرعه         

  :نهایی/ جدول موقتی 



  نگاه کنید به . (هاي مورد نظر کنندگان مطابق با امتیازشکنی تولید لیست همه شرکت         

Tie-breaks (determination of the final rank).(  

  :جدول/ بندي اولیه  رده

  .همه بازیکنان به ترتیب شماره اولیه cross-tableتولید          

  :ها امتیازشکنی/ جدول 

  .هاي مورد نظر همه بازیکنان مطابق با امتیازشکنی cross-tableتولید          

  اي تیمی سویسی تیمی و دوره 

  :الفبایی بازیکنان

  .تولید لیست همه بازیکنان مرتب شده بر حسب الفبا         

  :تیمها

  .تولید لیست همه تیمها         

  :ترکیب تیمها

  .، مطابق با شماره اولیه)به ترتیب میز(تولید لیست تیمها همراه با نام بازیکنان آنها          

  :ترکیب تیمها با امتیازات

  .هاي مورد نظر ، مطابق با امتیازشکنی)به ترتیب میز(ازیکنان آنها تولید لیست تیمها همراه با نام ب         

  :نتایج تیمی/ کشی  قرعه

  .کشی تیمی همه دورها تولید قرعه         

  :نتایج میزها/ کشی  قرعه

  .کشی بازیکنان در دور مشخص تولید قرعه         

  :هاي مسابقه کارت



  .هاي مسابقه در دور مشخص تولید کارت         

  :نهایی/ جدول موقتی 

  نگاه کنید به . (هاي مورد نظر تولید لیست همه تیمها مطابق با امتیازشکنی         

Tie-breaks (determination of the final rank).(  

  :جدول/ بندي اولیه  رده

  .همه تمیها به ترتیب شماره اولیه cross-tableتولید          

  :ها امتیازشکنی/ جدول 

  .هاي مورد نظر همه تیمها مطابق با امتیازشکنی cross-tableتولید          

  :چک

  .باشد کشی دستی موجود می در این لیست، همه اطالعات مورد نیاز براي قرعه         

  :لیست عملکرد بازیکن

  .تولید لیست همه بازیکنان مطابق با معیارهاي انتخاب شده در پنجره مسابقه         

  :الیست میزه

شـماره  . تولید لیست همه بازیکنان بر حسب میز مطابق با معیارهاي انتخاب شده در پنجره مسابقه         
  .کرده است  میز، میانگین شماره میزهایی است که بازیکن روي آن بازي

  ):همه میزها(لیست میزها 

شـماره  . شده در پنجره مسابقهتولید لیست همه بازیکنان بر حسب میز مطابق با معیارهاي انتخاب          
باشد که بستگی به میزهایی که بـازیکن واقعـا روي آنهـا بـازي کـرده       میز همان میز در پنجره بازیکن می

  .است ندارد

  .بندي موقوف به بازیکن دوم است اگر معیاراي انتخابی یکسان باشند آنگاه رده

 منوي اختصاصی



  :ها گزینه 

  ).Basic settingsنگاه کنید به (شود  مترهاي عمومی استفاده میاز آن براي تنظیم پارا         

  :به هنگام سازي ریتینگ

  ).مخصوص بازیکنان اتریشی(به هنگام کردن لیست ریتینگ          

  :فایل مدیر ریتینگ

  .مخصوص اتریش         

  :صدور اطالعات/ورود

 Data Exchangeنگاه کنیـد بـه   (شود  یهاي دیگر استفاده م براي تبادل اطالعات با برنامه         
with other programms.(  

  :PGNفایلهاي 

  ).PGN-Filesنگاه کنید به (شود  استفاده می pgnبراي تولید یا مقایسه فایلهاي          

  :ها برچسب

  .تولید لیستی از همه بازیکنان همراه با شماره اولیه، عنوان، نام، فدراسیون و ریتینگ         

  :نصب

شـود   به منظور دستیابی به عملکرد کامل برنامه استفاده مـی  registration codeبراي ورود          
  ).Installation of the programنگاه کنید به (

  :اتصاالت

بـه ایـن برنامـه اسـتفاده       TUN, .TUR, .TUT, .TUM.  براي ارجاع فایلها با پسـوند          
هـاي   آیکـن . شـود  ن فایلها دوبار کلیک شود، برنامه بطور اتوماتیک اجرا مـی اگر روي هر یک از ای. شود می

  .توانند تولید شوند ویندوز هم می

  :از نصب خارج کردن



  ).Deinstallation of the programنگاه کنید به (از نصب خارج کردن برنامه          

  :تست میز

اي دو بـار   ماره میزها پیوسته باشد و هـیچ شـماره  کند که ش بررسی می) فقط براي مسابقات تیمی(         
  .تکرار نشود

  :امتیازي 100قانون 

  .مخصوص اتریش         

  :هاي مسابقه انجمن

  .مخصوص اتریش         
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