ساٌّوای ایداد اًَاع آصهَى
هاطٍل آصهَى
دس هاطٍل آصهَى ػیؼتن یادگیشی الکتشًٍیکی ششکت في آٍساى اطالعات ٍػتا اهکاى اسائِ آصهَى تِ دٍ طَست عادی ٍ
خَدکاس ٍخَد داسد کِ ّش یک اص ایي آصهَى ّا خَد تِ دٍ شکل هتفاٍت صیش پیادُ ػاصی شذُ اًذ .

آصهَى عادی
آصهَى عادی :

آصهَى خَدکاس
آصهَى خَدکاس :

آصهَى عادی تا پاػخٌاهِ

آصهَى خَدکاس تا پاػخٌاهِ

آصهَى عادی :
آصهَى عادی آصهًَی الکتشًٍیکی هی تاشذ کِ دس آى ػَاالت تا تعذاد هشخض ٍ تِ طَست یکؼاى اص هخضى ػَاالت
آصهَى یا تِ طَست دػتی ػاختِ هی شًَذ  .دس ایي آصهَى تواهی کاستشاى ػَاالت یکؼاًی داشتِ کِ ایي ػَاالت تِ
طَست دػتی تَػط اػتاد یا کاستش داسای دػتشػی  ،اًتخاب هی شًَذ .
تشای دػتیاتی تِ ایي تخش پغ اص ٍسٍد تِ هاطٍل آصهَى تش سٍی دکوِ ایداد آصهَى طثك تظَیش کلیک کشدُ ٍ گضیٌِ
ایداد آصهَى سا اًتخاب ًواییذ .

تا اًتخاب گضیٌِ ایداد آصهَى ٍاسد طفحِ ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش صیش هی شَیذ کِ دس صیش تِ تَضیح ّش یک اص
لؼوتْای آى هی پشداصین .

چْاس گضیٌِ عٌَاى آصهَى ً ،وشُ ً ،وشُ لثَلی ٍ ضشیة ًوشُ اخثاسی تَدُ ٍ دس ایي هذل آصهَى تایذ تا اطالعات هٌاػة
پش شًَذ .
پغ اص اًتخاب عٌَاى آصهَى دس لؼوت ًوشُ اص ً ،وشُ دس ًظش گشفتِ شذُ تشای آصهَى سا ٍاسد کٌیذ.
ضشیة ًوشُ  :دس لؼوت اخضاء ًوشُ تشای هحاػثِ ًوشُ آصهَى ضشیة دس ًظش گشفتِ شذُ دس ایي لؼوت لحاظ هی گشدد
تشای هثال شوا دس طَل دٍسُ خَد هی تَاًیذ چٌذیي آصهَى تا ضشایة هتفاٍت داشتِ تاشیذ کِ ایي ضشایة دس ًوشُ
پایاًی لحاظ هی گشدد .
ًوشُ لثَلی  :عذد لشاس گشفتِ شذُ دس ایي لؼوت دسطذ ًوشُ ایؼت کِ اگش کاستش دس آصهَى کؼة کٌذ دس آى لثَل
شذُ اػت .
دکوِ اًتظاب اهتیاص  :تا کلیک تش سٍی ایي دکوِ تا فشم ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش صیش هَاخِ هی شَین :

دس ایي فشم هیتَاًیذ تِ ًوشُ کؼة شذُ تَػط کاستشاى اهتیاص خَب  ،هتَػط  ،عالی ٍ ....تذّیذ.
لؼوت تا  :دس ایي تخش هیضاى کؼة ًوشُ الصم تشای دػتیاتی تِ اهتیاص سا هشخض هی کٌین تشای هثال چٌاًچِ ًوشُ
کل آصهَى تشاتش تا  011تاشذ اگش کاستش ً 01وشُ کؼة کٌذ اهتیاص خَب تِ ٍی اطالق هی گشدد .
تا صدى کلیذ افضٍدى سدیف خذیذی تشای تعشیف اهتیاص تعذی تَخَد هی آیذ کِ تاصُ ًوشُ آى اص سدیف لثلی ششٍع
هیشَد تشای هثال طثك تظَیش اص ًوشُ  01تا  61اهتیاص هتَػط سا دسیافت هی کٌٌذ.

تاسیخ ششٍع ٍ تاسیخ پایاى  :چٌاًچِ تخَاّین آصهَى دس یک تاصُ صهاًی خاص تشگضاس شَد اص ایي دٍ فیلذ اػتفادُ هی
کٌین دس ایي حالت چٌاًچِ ػاعت آصهَى هشخض ًشَد ػیؼتن تِ طَست پیش فشع تشای ّش دٍ لؼوت صهاى 11:11
تاهذاد سا لحاظ هی کٌذ.
تَخِ  :تا لثل اص فشا سػیذى صهاى آصهَى کاستشاى دسع ًویتَاًٌذ آصهَى هَسد ًظش سا هشاّذُ ًوایٌذ .
تاسیخ داًلَد پاػخٌاهِ  :آصهَى تشگضاس شذُ داسای یک پاػخٌاهِ اص خَاب ّای طحیح ػَاالت آصهَى هی تاشذ
چٌاًدِ تخَاّیذ کاستشاى پاػخ ّای طحیح سا داشتِ تاشٌذ تاسیخ تشای داًلَد آى دس ایي لؼوت هشخض هیکٌیذ کِ
دس ایي حالت کاستش تا فشا سػیذى صهاى هَسد ًظش تا کلیک تش سٍی گضیٌِ ششکت دس آصهَى هی تَاًذ پاػخٌاهِ ػَاالت
سا هشاّذُ ًوایذ .

تاسیخ هشاّذُ ًوشُ  :اگش هی خَاّیذ کاستش شوا دس یک تاسیخ خاص ًوشُ خَد سا هشاّذُ کٌذ دس ایي لؼوت تاسیخ
هَسد ًظش خَد سا ٍاسد ًواییذ .دس غیش ایي طَست اگش شوا دس ایي آصهَى تیک هشتَط تِ اػتفادُ اص ًوشُ دّی خَد کاس سا
تضًیذ کاستش تالفاطلِ پغ اص اتوام آصهَى ًوشُ خَد سا هشاّذُ هی کٌذ .
ًَع آصهَى  :طثك تَضیحات اٍل ها دٍ ًَع آصهَى عادی داسین تا تاص کشدى لیؼت کشَیی ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش
دس ایي لؼوت هی تَاًین ًَع آصهَى خَد سا اًتخاب کٌین چٌاًچِ آصهَى سا تا عٌَاى "آصهَى تا توام اًَاع ػَاالت "
اًتخاب کٌین آصهَى تِ طَست عادی ایداد هی شَد ٍ اگش گضیٌِ "آصهَى چْاس گضیٌِ ای تک خَاتی" اًتخاب کٌین
آصهَى عادی تا پاػخٌاهِ سا ایداد کشدُ این .
فیلتش تش اػاع سًح  :IPچٌاًچِ تیک ایي لؼوت صدُ شَد فمط سًح هشخظی اهکاى اتظال تِ ػاهاًِ سا خَاٌّذ داشت
.
توام ػَاالت دس یک طفحِ  :اگش اص لیؼت کشَیی گضیٌِ توام ػَاالت دس یک طفحِ سا تضًیذ کاستش شوا تشای ششکت
دس آصهَى توام ػَاالت سا هطاتك تظَیش دس یک طفحِ هی تیٌذ.

ّش ػَال خذاگاًِ دس یک طفحِ  :چٌاًچِ طثك تظَیش ّش ػَال خذاگاًِ دس یک طفحِ سا اًتخاب کٌیذ ،کاستش شوا
تشای ششکت دس آصهَى ّش ػَال سا هطاتك تظَیش دس یک طفحِ هی تیٌذ .
تَخِ  :دس ایي حالت تا اًتخاب ّشگضیٌِ دس طفحِ تایذ دکوِ ثثت پاػخ سا تضًیذ تا خَاب شوا تشای ًوشُ دّی ثثت
گشدد .

دفعات هداص ششکت  :عذدی کِ دس ایي لؼوت لشاس گیشد تیاًگش تعذاد دفعاتی اػت کِ کاستش هیتَاًذ لثل اص صدى دکوِ
پایاى آصهَى تِ ّش دلیلی اعن اص لطعی ایٌتشًت  ،لطعی تشق ٍ ...اصطفحِ آصهَى خاسج شَد ٍ دٍتاسُ دس آصهَى ششکت
کٌذ .

غیش لاتل اعتشاع تاشذ  :چٌاًچِ تیک ایي لؼوت صدُ شَد دس ایي آصهَى کاستش ًویتَاًذ اعتشاضی سا ثثت ًوایذ دس غیش
ایي طَست اگش تیک ایي لؼوت صدُ ًشذُ تاشذ کاستش شوا طثك تظَیش اهکاى ثثت اعتشاع تشای آصهَى سا خَاّذ
داشت تشای ایي هٌظَس تش سٍی گضیٌِ عولیات کلیک کٌیذ تا لیٌک اعتشاع سا هشاّذُ ًواییذ.

تَخِ  :کاستش پغ اص هشاّذُ ًوشُ خَد هی تَاًذ دس لؼوت عولیات تخش اعتشاع سا هشاّذُ ًوایذ دس غیش ایي طَست
تا لثل اص ثثت ًوشُ کاستش ،ایي اهکاى تشای ٍی هیؼش ًویثاشذ .
اهکاى سیؼت آصهَى تَػط کاستش دس طَست هشدٍدی ٍخَد داشتِ تاشذ  :اگش تخَاّیذ کاستش شوا اهکاى ششکت دس
آصهَى سا دس طَست سد شذى دس آصهَى داشتِ تاشذ ایي تیک سا تشای ایي آصهَى فعال هی کٌیذ  .تشای ایي هٌظَس کاستش
شوا اص لؼوت ًمش ّا تایذ داسای دػتشػی "سیؼت آصهَى دس طَست هشدٍدی" تاشذ .
ٍضعیت لثَلی تِ کاستش ًوایش دادُ ًشَد  :دس لؼوت ًوشات آصهَى سًگ ػثض تیاًگش لثَلی دس آصهَى ٍ سًگ لشهض
تیاًگش هشدٍدی دس آصهَى هی تاشذ اگش هی خَاّیذ کاستش هتَخِ لثَل شذى یا هشدٍد شذى خَد ًشَد تیک ایي
لؼوت سا تضًیذ تا کاستش ًوشُ خَد سا تحت ّش ششایطی تا سًگ هشکی هشاّذُ کٌذ .
اػتفادُ اص ػیؼتن ًوشُ دّی خَدکاس  :دس ایي حالت دس طَستی کِ دس ایي ًَع آصهَى دکوِ پایاى آصهَى پغ اص ثثت
پاػخ صدُ شَد ػیؼتن تِ طَست خَدکاس تِ ًوشُ دّی هی پشداصد .
تَخِ  :چٌاًچِ تیک ایي لؼوت صدُ شَد دٍ ًَع ػَال خای خالی  ٍ ،تششیحی اص لؼوت ایداد ػَاالت آصهَى حزف
هیگشدد .
الگَی ًوایش ػَاالت سًذٍم تاشذ  :تا صدى تیک ایي تخش تشتیة لشاس گشفتي ػَاالت تشای کاستشاى هختلف هتفاٍت
هی شَد .تا صدى ایي تیک شوا لاتلیت اػتفادُ اص "الگَی ًوایش گضیٌِ ّا سًذٍم تاشذ" سا ًیض پیذا هی کٌیذ تا صدى
تیک ایي لؼوت عالٍُ تش ایٌکِ تشتیة ًوایش ػَاالت دس افشاد هختلف هتفاٍت اػت تشتیة ًوایش گضیٌِ ّای یک
ػَال ّن تشای افشاد هختلف هتفاٍت هی شَد .
صهاى ػٌح هْلت دّی تِ آصهَى پغ اص خشٍج هتَلف ًشَد  :تِ طَست پیش فشع اگش صهاًی تشای آصهَى دس ًظش
گشفتِ شَد چٌاًچِ کاستش تِ ّش دلیلی اص طفحِ آصهَى خاسج شَد صهاى ػٌح آصهَى هتَلف هی شَد تا دٍتاسُ کاستش

ٍاسد طفحِ آصهَى شَد اها اگش تیک ایي لؼوت صدُ شَد ٍ کاستش اص طفحِ آصهَى خاسج گشدد صهاى ػٌح هتَلف ًشذُ
ٍ کاستش صهاى خَد سا اص دػت هی دّذ  .یعٌی اگش کاستش  5دلیمِ اص طفحِ آصهَى خاسج شَد تِ اًذاصُ  5دلیمِ اص صهاى
آصهَى ٍی کؼش هی گشدد.
پغ اص یکثاس خَاتگَیی پاػخ ّا دیگش لاتل ٍیشایش ًثاشٌذ  :اگش تیک هشتَط تِ ایي لؼوت صدُ شذُ تاشذ چٌاًچِ
کاتش دکوِ ثثت پاػخ سا لثل اص صدى پایاى آصهَى تضًذ دیگش لادس تِ ٍیشایش خَاب ّای خَد تا تشگشت تِ طفحِ
آصهَى ًخَاّذ تَد دس حال حاضش طثك تظَیش صیش تِ طَست پیش فشع لثل اص صدى پایاى آصهَى اهکاى ٍیشایش خَاب
ّا ٍخَد داسد .

پغ اص پایاى آصهَى ػَاالت لاتل هشاّذُ ًثاشٌذ  :تا صدى تیک ایي لؼوت چٌاًچِ پغ اص صدى دکوِ پایاى آصهَى
کاستش دٍتاسُ ٍاسد طفحِ آصهَى شَد تا پیغام ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش صیش هَاخِ هی شَد .

اسػال ًظش تشای ّش ػَال فعال تاشذ  :اگش تیک هشتَط تِ ایي لؼوت صدُ شَد طثك تظَیش کاستش هیتَاًذ ًظش خَد سا دس
هَسد ػَال رکش کٌذ .

اػتاد دسع یا کاستش اسشذ ًیض اص هؼیش صیش اهکاى هشاّذُ ًظش کاستش دس هَسد ػَال سا داسد.
آصهَى

آصهَى هَسد ًظش

عولیات

ٍاسد کشدى ًوشات

ًوشُ دادى

طثك تظَیش تش سٍی دکوِ ًوشُ دادى کلیک کٌیذ .

پغ اص کلیک تش سٍی ًوشُ دادى تا طفحِ ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش هَاخِ هی شَین کِ هیتَاى دس ایي حالت ًظش
کاستش سا هشاّذُ کشد.

اهکاى داًلَد پاػخٌاهِ فشاگیش  :اگش تیک ایي لؼوت صدُ شذُ تاشذ ّوضهاى تا تاسیخ داًلَد پاػخٌاهِ آصهَى کاستش
هی تَاًذ پاػخٌاهِ خَد سا ًیض هشاّذُ ٍ داًلَد کٌذ.
ًوایش تَضیحات  -تَافمٌاهِ دس اتتذای آصهَى ّ :واًظَس کِ دس تظَیش ًوایش دادُ هی شَد شوا هیتَاًیذ تَضیحاتی
سا دس کادس ًوایش دادُ شذُ ٍاسد کٌیذ کِ کاستش دس طفحِ اٍل آصهَى آى سا هشاّذُ خَاّذ کشد.

 : Headerهتي ٍاسد شذُ دس ایي لؼوت دس تاالی توام طفحات آصهَى ًوایش دادُ هی شَد
 : Footerهتي ٍاسد شذُ دس ایي لؼوت دس اًتْای توام طفحات آصهَى ًوایش دادُ خَاّذ شذ .

آصهَى عادی تا پاػخٌاهِ :
ایي آصهَى شثیِ تِ آصهَى عادی هی تاشذ تا ایي تفاٍت کِ داسای پاػخٌاهِ ای طثك تظَیش دس ػوت ساػت طفحِ
آصهَى هی تاشذ کِ تا کلیک تش سٍی ّش گضیٌِ  ،گضیٌِ اًتخاتی ثثت شذُ ٍ دیگش ًیاصی تِ صدى دکوِ ثثت پاػخ دس
اًتْای آصهَى ٍ یا دس اًتْای ّش طفحِ اص آصهَى ًوی تاشذ  .ایي تفاٍت اص هضایای ایي آصهَى ًؼثت تِ آصهَى عادی هی
تاشذ .

ایداد آصهَى خَدکاس :
تعشیف آصهَى خَدکاس  :آصهَى خَدکاس آصهًَی اػت کِ دس آى اػاتیذ هی تَاًٌذ آصهًَی طشاحی کٌٌذ کِ دس آى اص
تیي ػَاالت "هخضى ػَاالت آصهَى" تعذاد هشخظی سا تِ طَست سًذٍم تشای ّش داًشدَ اًتخاب ًوایٌذ تشای هثال
اگش هخضى ػَاال ت آصهَى شوا داسای  011ػَال تاشذ اػتاد دسع هی تَاًذ  01ػَال سا تِ طَست سًذٍم اص ایي تعذاد
تشا ی ّش داًشدَ اًتخاب ًوایذ دس ایي حالت هوکي اػت کلیِ  01ػَال یک داًشدَ تا داًشدَی دیگش هتفاٍت تاشذ .
ًوشُ دّی دس ایي آصهَى حتوا تِ طَست خَدکاس خَاّذ تَد  ٍ .ایي یکی دیگشاص تفاٍت ّای آصهَى عادی تا آصهَى
خَدکاس هی تاشذ.
تشای ایداد ایي آصهَى تش سٍی گضیٌِ ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش صیش کلیک ًواییذ.

پغ اص کلیک تش سٍی ایداد آصهَى خَدکاس ٍاسد طفحِ ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش صیش هی شَیذ کِ تِ اختظاس تِ
تَضیح دس هَسد ّش یک اص لؼوت ّای هشتَطِ هی پشداصین .

عٌَاى آصهَى :
دس ایي لؼوت ًام هٌاػة تشای آصهَى تشگزاس شذُ سا اًتخاب هی ًوایین.
کذ آصهَى :
پش کشدى ایي لؼوت اختیاسی اػت ٍ شوا هیتَاًیذ تش اػاع دػتِ تٌذی خَد کذی سا دس ایي لؼوت ٍاسد ًواییذ.
ًوشُ اص :
دس ایي لؼوت ًوشُ دس ًظش گشفتِ شذُ تشای آصهَى سا ٍاسد هی کٌین .
ضشیة ًوشُ :

ضشیة لحاظ شذُ تشای ایي آصهَى خاص دس تیي آصهَى ّای ایداد شذُ دس ایي لؼوت ًَشتِ هی شَد.
ًوشُ لثَلی :
ایي لؼوت تا دسطذ دس ًظش گشفتِ هیشَد ٍ دسطذ ًوشُ کؼة شذُ اص آصهَى اػت کِ تیاًگش ًوشُ لثَلی ٍی هی تاشذ
تشای هثال اگش ًوشُ آصهَى اص  01تاشذ ٍ شوا دس ایي لؼوت عذد  51%سا ٍاسد ًواییذ کؼة ًوشُ  01تیاًگش لثَلی هی
تاشذ.

دفعات هداص ششکت :
عذدی کِ دس ایي لؼوت لشاس گیشد تیاًگش تعذاد دفعاتی اػت کِ کاستش هیتَاًذ لثل اص صدى دکوِ پایاى آصهَى تِ ّش
دلیلی اعن اص لطعی ایٌتشًت  ،لطعی تشق ٍ ...اصطفحِ آصهَى خاسج شَد ٍ دٍتاسُ دس آصهَى ششکت کٌذ .

تاسیخ ششٍع ٍ تاسیخ پایاى  :چٌاًچِ تخَاّین آصهَى دس یک تاصُ صهاًی خاص تشگضاس شَد اص ایي دٍ فیلذ اػتفادُ هی
کٌین دس ایي حالت چٌاًچِ ػاعت آصهَى هشخض ًشَد ػیؼتن تِ طَست پیش فشع تشای ّش دٍ لؼوت صهاى 11:11
تاهذاد سا لحاظ هی کٌذ.
تَخِ  :تا لثل اص فشا سػیذى صهاى آصهَى کاستشاى دسع ًویتَاًٌذ آصهَى هَسد ًظش سا هشاّذُ ًوایٌذ .
تاسیخ داًلَد پاػخٌاهِ  :آصهَى تشگضاس شذُ داسای یک پاػخٌاهِ اص خَاب ّای طحیح ػَاالت آصهَى هی تاشذ
چٌاًدِ تخَاّیذ کاستشاى پاػخ ّای طحیح سا داشتِ تاشٌذ تاسیخ تشای داًلَد آى دس ایي لؼوت هشخض هیکٌیذ کِ
دس ایي حالت کاستش تا فشا سػیذى صهاى هَسد ًظش تا کلیک تش سٍی گضیٌِ ششکت دس آصهَى هی تَاًذ پاػخٌاهِ ػَاالت
سا هشاّذُ ًوایذ .
تاسیخ هشاّذُ ًوشُ  :اگش هی خَاّیذ کاستش شوا دس یک تاسیخ خاص ًوشُ خَد سا هشاّذُ کٌذ دس ایي لؼوت تاسیخ
هَسد ًظش خَد سا ٍاسد ًواییذ .دس غیش ایي طَست کاستش تالفاطلِ پغ اص اتوام آصهَى ًوشُ خَد سا هشاّذُ هی کٌذ .
ًوشُ هثثت ّش ػَال :
پش کشدى ایي لؼوت اخثاسی هی تاشذدس ایي ًَع آصهَى شوا تایذ تشای ّش ػَال ًوشُ هثثت آى سا اعالم ًواییذ تشای
هثال هیتَاًیذ ًوشُ هثثت ّش ػَال سا  0دس ًظش تگیشیذ.
ًوشُ هٌفی ّش ػَال :

پش کشدى ایي لؼوت اخثاسی هی تاشذ ٍ دس ایي هذل آصهَى شوا تایذ ًوشُ هٌفی ّش ػَال سا لحاظ ًواییذ دس طَستی
کِ ًوشُ هٌفی تشای ایي لؼوت دس ًظش ًگشفتِ ایذ دس ایي کادس عذد " " 0را وارد ومایید.
پس از پر کردن قسمت ٌای ذکر شدي بر روی گسیىً بعدی کلیک ومایید  .در ایه حالت شما با صفحً ومایش دادي شدي در
تصویر زیر مواجً می شوید .

تعذاد ػَاالت هخضى :
عذد ًوایش دادُ شذُ دس ایي لؼوت تیاًگش تعذاد ػَاالت هخضى تا ٍیظگی ّای اًتخاب شذُ دس  4لیؼت صیش آى اعن اص
دسع،گشٍُ ػَال ًَ ،ع ػَال ٍ ػطح ػَال هی تاشذ.
گشٍُ ػَال :
دس ایي لؼوت گشٍُ ػَال هَسد ًظش خَد سا اص تیي گشٍّای ػَال اًتخاب ًواییذ.
ًَع ػَال :
دس ایي لؼوت اص تیي اًَاع ػَاالت ًَع ػَال هَسد ًظش خَد سا اًتخاب ًواییذ.
ػطح ػَال :
دس ایي لؼوت دسخِ ػختی ػَاالت هَسد ًظش خَد سا اًتخاب ًواییذ.

تعذاد هَسد ًظش :
دس ایي لؼوت تعذاد هَسد ًظش اص ػَاالت تا تٌظیوات ایداد شذُ سا اًتخاب ًواییذ تشای هثال  0تا .
ٍ ػپغ تش سٍی کلیذ افضٍدى سا تفشاسیذ دس ایي حالت شوا تا طفحِ ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش صیش هَاخِ هی شَیذ.

ًکتِ  :اگش هی خَاّیذ تعذادی ػَال دیگش تا تٌظیوات هتفاٍت تِ ػَاالت ایي آصهَى اضافِ کٌیذ هشاحل تاال سا تشای
تٌظیوات خذیذ ػت کشدُ ٍ دٍتاسُ کلیذ افضٍدى سا تفشاسیذ.
حزف اص لیؼت :
طثك تظَیش تٌظیوات خَد سا اًتخاب ٍ ػپغ تش سٍی کلیذ حزف اص لیؼت تفشاسیذ دسایي حالت تعذاد ػَاالت اًتخاتی
تش اػاع تٌظین هشتَطِ اص لیؼت ػَاالت حزف هی شَد.

تش سٍی گضیٌِ تعذی تفشاسیذ .

لؼوت ّای ًوایش دادُ شذُ دس تظَیش تاال کاهال شثیِ تِ آصهَى عادی هی تاشذ ٍ هی تَاًیذ تشای ایي لؼوت اص
ساٌّوای ًَشتِ شذُ تشای ایي تخش دس تاال اػتفادُ ًواییذ.
.

