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 سامانهدرگاه ورود به 

  
  

  
  

پشتيباني مي نمايد،  html5مرورگري كه از  هردر  سامانهآدرس درگاه ورود به  با وارد نمودن
 Passwordو  User Nameاي مشابه تصوير فوق نمايش داده خواهد شد كه با وارد نمودن  صفحه

  آن استفاده نمائيد. و امكانات مي توانيد وارد كتابخانه شده و از منابع

Configuration 

About 

Login Button 

User Name & Password 



 

Configuration 
 Passwordبه كيفيت و اندازه تصوير و همچنين تغيير تنظيمات مربوط 

 
 

Quality/Acceleration 
توانيد با در نظر گرفتن  با استفاده از اين بخش مي - تصويرو سرعت دريافت تنظيم كيفيت 

سرعت اينترنت و دريافت تصاوير، كيفيت تصوير مناسب خود را انتخاب نمائيد. بديهي است كه 
و همچنين مصرف پهناي  تري انتخاب گردد نياز به سرعت اينترنت باالترباال تصوير هرچه كيفيت
  باشد. مي Vary Fast / Good Qualityگزينه پيشنهادي  داشت. واهيدباند بيشتري خ

  



Screen resolution 
باالتري انتخاب گردد نياز به سرعت  Resolutionهرچه  -تنظيمات مربوط به اندازه تصوير 

   داشت. و همچنين مصرف پهناي باند بيشتري خواهيداينترنت باالتر 
 باشد. مي Fit to browser windowگزينه پيشنهادي 

 
About  

  و ... افزار اطالعاتي در مورد شركت آموزش الكترونيك فرگير شريف، ويرايش نرم

 



Change Password 
  د.گير شما قرار ميدر اختيار  Passwordبا استفاده از اين گزينه صفحه اي جهت تغيير 

  



Dynamic Toolbar  
  

 
  هاي لمسي صفحه نمايش
 

  
  هاي غير لمسي صفحه نمايش

 
پس از ورود به سامانه ابتدا به صورت بسته و در گوشه سمت راست و باالي صفحه  نوار ابزاراين 

 منوي ابتدا ،كليك بر روي آنيكبار توان به دلخواه مكان آنرا تغيير داد. با  مشاهده مي شود. اما مي
با كليك بر روي فلش مذكور منوي افقي  ود كهش ميافقي باز همچنين يك فلش در جهت عمودي و 
همانطور كه در  ابزارها. اين دهند قرار ميدر اختيار را  ابزارهابرخي از ها منواين گردد.  نيز باز مي

 وت است.متفاكمي هاي لمسي و غير لمسي  هاي باال پيداست براي صفحه نمايش شكل

هاي صفحه نمايش تماس دهيد جهت  همچنين اگر اين نوار ابزار را با هر يك از اضالع يا گوشه
  متناسب با محل تماس تغيير خواهد نمود. ،آنافقي و عمودي منوهاي 



  :منوي افقي
 

Keyboard(ويژه صفحات لمسي) 
كردن وجود دارد،  هايي از برنامه كه نياز به تايپ اين كليد در بخش با استفاده از

  توان صفحه كليد را در اختيار گرفت. مي
 

Touchpad Mouse  (ويژه صفحات لمسي) 
به و كاربر مي تواند با لمس صفحه  گذارد در اختيار ميموس را  Curserگزينه  اين 

را به نقطه دلخواه هدايت كند، بدون  Curserها،  در لپ تاپ Touchpadمانند لمس 
شكل  Touchpadبا فعال نمودن  منطبق نمايد. Curserخود را بر  تد انگشاينكه نياز باش

  آن به صورت زير تغيير مي كند:

  
گردد در مواقعي كه نياز به انتخاب قسمتي از متن به منظور ترجمه، كپي،  توصيه مي

  استفاده نمائيد. Touchpadعالمت گذاري و ... وجود دارد از 
 

Disconnect 
توانيد در  كند و شما مي ن بستن نرم افزار، تنها شما را از سامانه  خارج مياين كليد بدو 

مدت مشخصي كه از سوي مدير سامانه در نظر گرفته شده است (اين زمان به  صورت 
باشد) مجدداً وارد سامانه شده و ادامه كار خود را انجام دهيد.  دقيقه مي 10پيش فرض 

شود و چنانچه فايل ذخيره  كار نرم افزار بسته ميپس از زمان تعيين شده به صورت خود
  اي داشته باشيد، بدون ذخيره تغييرات بسته خواهد شد. نشده

 

  Logoff   
[Alt+Back Space] 

كند. حتماً پس از پايان كار خود  اين كليد شما را هم  از نرم افزار و هم از سامانه  خارج مي 
  از اين گزينه استفاده نمائيد.

  



en ClipboardOp 
كه در توان متني را  دهد كه بواسطه آن مي را در اختيار قرار مياي  اين گزينه پنجره 

ايد جهت استفاده در نرم افزار  به  دستگاه خود كپي نموده(Clipboard) حافظه موقت 
 انتقال دهيد.  Serverحافظه موقت

 

 
  

  

نموده و يا آنرا تايپ  Pasteفوق به اين منظور متن مورد نظر را در داخل كادر پنجره 
متن هر قسمت از نرم افزار كه امكان ورود  . اكنون دررا بزنيد Copyكنيد، سپس كليد 
توانيد آنرا  و ... مي Speech Engine ،Search Engine ،Dictionaryوجود دارد مانند 

Paste .نمائيد  
  :شود در دو حالت اين كليد در نوار ابزار نمايش داده نمي

انتقال متن بين سرور و به صورت مستقيم  نمائيد رورگري كه از آن استفاده ميم - 1
  كند.  دستگاه شما را پشتيباني مي

مرورگر شما انتقال متن بين سرور و دستگاه شما را چه به صورت مستقيم و چه غير  -2
  نمايد. مستقيم پشتيباني نمي



  

Gestures Help  (ويژه صفحات لمسي) 
  دهد. ه راهنمايي استفاده از صفحات لمسي در محيط نرم افزار را نمايش ميگزين  اين 

  

 

براي كليك كردن با يك انگشت يكبار بر روي صفحه لمسي ضربه 
  .بزنيد

 

براي كليك راست كردن با يك انگشت يكبار بر روي صفحه ضربه زده 
  .و به مدت يك ثانيه انگشت خود را روي صفحه نگهداريد

) يا انتخاب Panبا ابزار ت دادن (مثال حركت دادن صفحه براي حرك
كردن و يا   Captureيا Highlightكردن قسمتي (به عنوان مثال براي 

پس انتخاب متن) كافيست با يك انگشت بر روي صفحه ضربه زده و 
ايد  در حالي كه انگشت خود را روي صفحه نگه داشته كوتاهاز مكثي 

  نقطه دلخواه نمائيد.اقدام به حركت دادن آن به

 

كردن كافيست با يك انگشت خود دوبار متوالي  Double Clickبراي 
  بر روي صفحه ضربه بزنيد.

 

توانيد با دو انگشت خود صفحه را لمس نموده و  براي بزرگنمايي مي
  سپس انگشتان خود را از هم دور نمائيد.



 

ه را لمس نموده و توانيد با دو انگشت خود صفح براي كوچك نمائي مي
  سپس انگشتان خود به هم نزديك نمائيد.

انگشت خود را بر روي صفحه قرار داده و به سمت  3چنانچه همزمان 
را فشار  Page Upپائين حركت دهيد، همانند اين است كه كليد 

توان براي مشاهده صفحه قبل از اين روش  ايد، مثال مي داده
  نمود. استفاده

انگشت خود را بر روي صفحه قرار داده و به سمت  3ن چنانچه همزما
را فشار  Page Downباال حركت دهيد، همانند اين است كه كليد 

توان براي مشاهده صفحه بعد از اين روش  ايد، مثال مي داده
  نمود. استفاده

انگشت خود را بر روي صفحه قرار داده و به سمت 3چنانچه همزمان
يا همان  Left Arrowنند اين است كه كليد راست حركت دهيد، هما

به عنوان مثال در هنگام  ايد. را فشار داده چپجهت سمت  كليد
كليك نموده باشيد  Resultsمشاهده نتايج جستجو زماني كه بر روي 

با استفاده از اين حركت مي توانيد صفحه قبلي كه نتيجه جستجو در 
  آن يافت شده است را مشاهده نمائيد.

انگشت خود را بر روي صفحه قرار داده و به سمت  3انچه همزمان چن
يا همان  Right Arrowچپ حركت دهيد، همانند اين است كه كليد 

به عنوان مثال در هنگام  ايد. كليد جهت سمت راست را فشار داده
كليك نموده باشيد  Resultsمشاهده نتايج جستجو زماني كه بر روي 

مي توانيد صفحه بعدي كه نتيجه جستجو در  با استفاده از اين حركت
  آن يافت شده است را مشاهده نمائيد.

  



  منوي عمودي:
  

Select Text 
 Toolbar توضيحات اين ابزار در رجوع شود به 

  
Highlight 

 Toolbarرجوع شود به توضيحات اين ابزار در 

  
Pan 

 Toolbarرجوع شود به توضيحات اين ابزار در 

  
 nslateTra لمسي)غير(ويژه صفحات 

 استفاده نمود. ن كليدايتوان از  براي ترجمه لغت انتخاب شده مي 

  
Esc Key لمسي)غير(ويژه صفحات 

دهد. مثال هنگامي  را در اختيار قرار مي صفحه كليد Escapن كليد همان عملكرد كليد اي 
ايد و اكنون قصد رهاسازي آنرا داريد  نرم افزار انتخاب نموده Toolbarكه ابزاري را از 

هاي داراي صفحه  در دستگاه با توجه به اينكهتوانيد از اين كليد استفاده نمائيد.  مي
ديجيتال آنها در حالت نرمال  صفحه كليدنمايش لمسي مانند تبلت و موبايل كه 

اين كليد توان از  ، در موقع لزوم ميدهد را در اختيار قرار نمي Escكليدهايي مانند 
 استفاده نمود. 

 
 



 نرم افزار كاد (User Interface) يرابط كاربر ياصل يها بخش

  

   

 

 
 

   توجه:
ن راهنما استفاده خواهد شد.يا يها ر بخشير فوق در سايمشخص شده در تصو ياز اسام

Popup Menu

Toolbar

Document Area 

Navigation Bar 

Main Menu 

Left Panel 

Status Bar 



Toolbar  
  

باشد كه شرح آنها  يم  Documentروياين بخش شامل تعدادي ابزار براي انجام اعمال مختلف بر 
را  Normalت يوضع Status Bar انتخاب نشده باشد ،  يچ ابزاريكه ه يدر حالتدر زير آمده است. 

توان با استفاده از  مي ، در صفحه موجود باشد Hyperlink. در اين حالت اگر دهد  يش مينما
همچنين چنانچه  ال نمود.آنرا دنب، لينك   Hyperlinkو كليك بر روي  Ctrl+Shiftكليدهاي تركيبي 

 Normalآنرا رها كرد و به وضعيت  Escتوان با استفاده از كليد  ابزاري انتخاب شده باشد مي
  بازگشت.

 

 
Select Text 

[Ctrl+Tab]      
   يا ...  Search, Translate, Speech, Copyاز متن به منظور  يانتخاب كردن بخش

مورد نظر كليك كرده و  متندر يك گوشه بدين منظور پس از انتخاب اين ابزار 
  نمائيد.   گوشه مقابل آن قسمت حركتتا  داي داشته همانطور كه كليد موس را نگه

 

Simple Search   
      [Ctrl+F]         

انتخاب شده  يها با توجه به گزينه  حاضر  Documentا عبارت در يك كلمه ي يجستجو 
 Search Tabدر 

  

Bookmark   
[Ctrl+B]      

 

  ا حذف آن در صورت وجوديو  يجار  در صفحه Bookmarkايجاد 



 

 
Note   
[Ctrl+N]  

             
  در صفحه دايجاد يك يادداشت جدي

  

  

  

  

  

  

را انتخاب نموده و در محل مورد نظر  Noteجهت يادداشت گذاري در صفحه كافي است كه ابزار 
آن  ياست بر رو  يكافتغيير و يا حذف يك يادداشت  جهت مشاهده ،كليك كنيد ، همچنين 

 نمائيد.  كليك

  

 
Highlight 

[Ctrl+H]     
 

Highlight متـقس درده ـاب شـر با رنگ انتخـورد نظـم ياـه ودن بخشـنم 

Highlight Color.   
كرده و  كليك بدين منظور پس از انتخاب اين ابزار در يك گوشه قسمت مورد نظر

  .دنمائي   گوشه مقابل آن قسمت حركتتا  داي داشته يد موس را نگههمانطور كه كل



  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

Highlight  ها، Note  و هاBookmark  عمل كه  يدر صورتهاSave ره نخواهند شد.يرد ذخيانجام نگ  
  
  

Highlight Colors 
 

  Highlightانتخاب رنگ 
  

Eraser 
[Ctrl+E]    

  
  مورد نظر را پاك كرد. Noteا يو  Highlightتوان  ين ابزار ميابا استفاده از 



 

Capture 
  

در يك گوشه  Highlight. بدين منظور نيز بايد مانند مورد نظر يعكس گرفتن از بخشها
گوشه مقابـل  تا  داي داشته كرده و همانطور كه كليد موس را نگهكليك قسمت مورد نظر

 شود: زير نمايش داده مي يمنوين عمل پس از ا . دنمائي آن قسمت حركت 

 

  
  

ـ  مي Save to file با انتخاب بـا   يصـورت يـك فايـل تصـوير    ه توان تصوير مورد نظر را ب
 Flashcardاز آن يـك   Save to cardذخيـره نمـوده و يـا بـا انتخـاب        BMP فرمـت 

  كرد. تهيه
  

Speech 
[Ctrl+Space]

  
  فزارمتن توسط نرم ا يانتخاب يخواندن قسمتها

  
 Pan 

[Ctrl+Q]  
  

  (در حالت بزرگنمايي) حركت دادن آسان صفحه در جهت دلخواه
  

 
Zoom In 

[Num +]     
  

  صفحه ينماي بزرگ



  

 
Zoom Out 

[Num -]      
  

  صفحه يكوچك نماي
  

 
Fit With 
[Ctrl+Down] 

  
  مشاهده تمام عرض صفحه

  

 
Fit Page 

[Ctrl+Up] 
 

 مشاهده تمام صفحه

  

 
e LeftRotat 

[Ctrl+Left] 
  

  صفحه به سمت چپ يادرجه 90چرخش 
  

 
Rotate Right 

[Ctrl+Right] 
 

  صفحه به سمت راست يادرجه 90چرخش 
  



 

Document Area 
  
 

  .شونديش داده ميها نما Documentبخش در اين 
  
  

Navigation Bar 
  

  گردد. استفاده مي Documentاز اين بخش جهت حركت بين صفحات يك 
  

Page Number 
 

د و ورود ين كليا يك بر روي. با كلتعداد كل صفحات و يمشاهده شماره صفحه جار
  توان به آن صفحه رفت. يشماره صفحه مورد نظر م

 

 
First Page 

[Ctrl+Home] 
  

  مشاهده اولين صفحه
  

 Page Previous 
[Page Up] 

  
  مشاهده صفحه قبل

  

 
Next Page 

[Page Down] 
  

  هده صفحه بعدمشا



 

 
Last Page 

[Ctrl+End] 
  

 مشاهده آخرين صفحه

 

 Highlighted Page Previous 
[Ctrl+Page Up] 

  

  يقبل شده Highlightمشاهده صفحه 
 

 Next Highlighted Page 
[Ctrl+Page Down] 

  

  يبعد شده Highlight صفحه مشاهده
 

 Previous Noted Page 
[Alt+Page Up] 

  

  يقبل شده يگذار Note صفحهمشاهده 
 

 Next Noted Page 
[Alt+Page Down] 

  

  يبعد شده يگذار Noteمشاهده صفحه 
 

 Previous Bookmarked Page 
[Shift+Page Up] 

 

  يقبل شده يگذار Bookmarkمشاهده صفحه 
 

 
Next Bookmarked Page 

[Shift+Page Down] 
  

 يبعد شده يگذار Bookmarkمشاهده صفحه 



Status Bar  
 

  باشد. يم جاري و همچنين نشان دهنده ابزار انتخاب شده Documentمحل نمايش نام 
  

Popup Menu  
  

 
 

هاي زير  گردد و شامل گزينه نمايان مي Document Areaدر قسمت ك راست يكلبا  Menu اين
  باشد: مي

  

Translate Selected Word 
[Space] 

  
  ترجمه لغت انتخاب شده

 

Selected Text Speech 
[Ctrl+Space] 

  
 متن توسط نرم افزار يانتخاب يها خواندن قسمت

 



Search Selected Text 
[Alt+F] 

  

 موجود در يهاDocument صفحاتمتن در تمام شده در انتخاب  كلمات يجستجو
Search List   

 
 

Copy Selected Text 
[Ctrl+C] 

 

  (Clipboard) حافظه كردن قسمت انتخاب شده متن در يكپ 
روي مرورگر شما نصب و فعال باشد در گوشه  Falsh Playerبا كپي كردن متن در حافظه اگر 

  سمت راست و باالي صفحه تصوير زير نمايان مي شود:

  
متن كپي شده به حافظه موقت سيستم شما منتقل   ،Clipboradبا كليك بر روي تصوير 

  نمائيد. Pasteآنرا در ساير محيط هاي نرم افزاري د و پس از آن شما مي توانيد شو مي
اي به شكل زير نمايش داده  نصب يا فعال نباشد به جاي تصوير فوق پنجره Falsh Playerچنانچه 

  خواهد شد:

  



TextSelect  
[Ctrl+Tab]  

  

 يا ...  Search, Translate, Speech, Copyانتخاب كردن بخشي از متن به منظور  

  

 Pan 
[Ctrl+Q]  

  

 ييدر هنگام بزرگنما حركت دادن آسان صفحه حاضر در جهت دلخواه

  

New Note   
[Ctrl+N]  
             

 ايجاد يك يادداشت جديد در صفحه

  

New Highlight   
  [Ctrl+H]  

             

 جديد در صفحه Highlightايجاد يك 

  
Bookmark   

[Ctrl+B]  
 

  ا حذف آن در صورت وجوديو  يجار  در صفحه Bookmarkد ايجا
 

Eraser   
 [Ctrl+E]  

             

  مورد نظرهاي Note و يا ها Highlightجهت پاك كردن  Eraserانتخاب ابزار 
  

Magnifier 
  

 ذره بين



Main Menu 
  

File  
 

 
Open 
[Ctrl+O]   
 

  مورد نظرDocument انتخاب و باز نمودن 
  شود: اي به شكل زير نمايان مي ب اين گزينه پنجرهبا انتخا

 



 KAD Documentsمي باشد.  MY Documentsو  KAD Documentsكه شامل دو گزينه 
قرار دارند و شما مي توانيد از آنها استفاده نمائيد  Serverهستند كه در  هاييDocumentكليه 

در پروفايل شخصي خود  هستند كه شما هاييDocumentآن دسته از  MY Documentsو 
 ايد.  ذخيره نموده

دارد كه ظرفيت مشخصي  My Documentsاي به نام  توضيح: هر كاربر در پروفايل خود پوشه
براي آن در نظر گرفته شده است. اين ظرفيت و ميزان استفاده شده از آن، در پائين 

ه جهت ذخيره سازي نمايش داده مي شود. اين پوش Save Dialogو  Open Dialogهاي  پنجره
Documentمورد نظر كاربر و يا  هاييDocumentاست كه كاربر در آنها تغييراتي مانند  هايي

  است. عالمت گذاري، يادداشت گذاري و يا نشان گذاري اعمال كرده
 

  
 

هاي جديد وجود نخواهد  در صورتي كه ظرفيت اين پوشه پر شود امكان ذخيره سازي فايل
هايي قبلي را  پيش از ذخيره فايل جديد، به ميزان الزم از فايلايست ب داشت و كاربر مي

  نمايد. حذف
  

Save 
[Ctrl+S]   
 

  حاضرDocument رات اعمال شده در ييره نمودن تغيذخ
كه پيش از اين در مسير  هاييDocumentتوجه: شما از اين گزينه صرفاً مي توانيد بر روي 

MY Documents بايست از گزينه ه نمائيد. در غير اينصورت ميايد استفاد ذخيره نموده 

Save as .استفاده كنيد  
 

 Save as  
[Shift+Ctrl+S]  

 

 My Documentsدر پوشه حاضر Document ره نمودن يذخ

 



 

Close  
[Ctrl+L]  

  
 حاضر Documentبستن 

  
  
  

 جاري Documentنمايش دهنده اطالعات ثبت شده براي  

  

Recent Documents
 

  .اند كه استفاده شده ييها Documentن ياز آخر يستيل  
 

Exit 
[Alt+E]
 

  خروج كامل از نرم افزار و سامانه
  

Document Information 



View  
 

 
 

Zoom :  
 

Zoom In 
[Num +] 

 

 نمايي صفحه بزرگ

 

Zoom Out 
[Num -]

  
  كوچك نمايي صفحه

 

Fit Width 
[Ctrl+Up]

 

 مشاهده تمام عرض صفحه

 



 

Fit Page
[Ctrl+Down]

 

 مشاهده تمام صفحه

 

Next Page 
[Page Down]   

  
 مشاهده صفحه بعد

 

PagePrevious 
[Page Up]  

  
  مشاهده صفحه قبل

 
 

First Page 
[Ctrl+Home]

 

 مشاهده اولين صفحه

 

Last Page 
[Ctrl+End]

 

  مشاهده آخرين صفحه
 

Next Highlighted Page 
[Ctrl+Page Down] 

 

  يشده بعد Highlightه صفحه مشاهد



  
vious Highlighted PageePr 

[Ctrl+Page Up] 
 

  يشده قبل Highlightمشاهده صفحه 
  

Next Noted Page 
[Alt+Page Down] 

 

  مشاهده صفحه يادداشت گذاري شده بعدي
  

Previous Noted Page 
[Alt+Page Up] 

 

  مشاهده صفحه يادداشت گذاري شده قبلي
  

markBookNext  
[Shift+Page Down] 

 

  بعدي Bookmarkرجوع به 
  

BookmarkPrevious  
[Shift+Page Up] 

 

  قبلي Bookmarkرجوع به 



 

Rotate Right 
[Ctrl+Right]

 

 صفحه به سمت راست يا درجه 90چرخش 

 

Rotate Left 
[Ctrl+Left]

 

  صفحه به سمت چپ يا درجه 90چرخش 
  

Left Panel Visible 
[F12] 

 

 Left Panelيا عدم نمايش  نمايش و



Tools 

  
 

Active Dictionary Flashcards : 



 
Memorize 

[Ctrl+F10]
 

ر به خاطر سپردن لغات موجود دگردد و امكان باز مي Memorizeبا انتخاب اين گزينه پنجره 
ن گزينه پس بهتر است از اي گردد. ميفراهم  Flashcardسيستم گانه  هاي پنج  ز جعبها جعبه اول
  استفاده شود. (Review)از مرور 

جديد و يا لغات بازگشت داده  ن جهت مشاهده لغاتاتو ياز كليدهاي موجود در اين بخش م 
  ، حذف و يا تغيير در آنها استفاده نمود. شده به جعبه اول

  
 



  

Review
[F10]

 
به  كه قبالً يامكان مرور لغات گردد ويباز م Dictionary Flashcardبا انتخاب اين گزينه پنجره 

 گردد. ياين سيستم اضافه شده است فراهم م

  
(1Card Front

 

 .باشديكارت كه در حقيقت خود لغت م يرو
 

(2Speech Button 
 

  يتلفظ لغت جار
  

(3 Card Back 
 

 .پشت كارت كه ترجمه و يا توضيح لغت است و بايد توسط كاربر بخاطر آورده شود



 
(4Edit Buttons 

 
  گردد. ياستفاده م يجهت اصالح و يا حذف كارت جار هاكليداز اين  

 
(5 Show Back Button 

 
  نمايش پشت كارت

  
(6 Pin Button 

  
 Review يباشدكه در حالت اول صفحه اصل يم  و  دو وضعيت يدارا كليداين 

 يدهد و در صورت يآن به وضعيت دوم تغيير حالت م يبر رو كليكگردد. با  يمشاهده م
وضعيت حافظه نمايان  يكنار رود نمودارها يصفحه اصل ياز رو Mouseگر  كه اشاره

شود و با  ينمايش داده م يصفحه اصل مجدداً Slide كليد يبر رو كليكگردد. با  يم
ماند.  يثابت م ي، حالت آن به وضعيت اول بازگشته و صفحه اصل Pin يرو يديگر كليك

ت حافظه را يوضع يستم بطور خودكار نمودارهايس Review هرالبته در پايان 
  دهد. يم شينما

  
(7 Slide Button 

  
  پس از نمايش نمودارها يجهت نمايش مجدد صفحه اصل



 

(8 Flashcard System Boxes 
 

موجود در هر  يكارتهاشامل : تعداد كل  Flashcardسيستم  يها نمايش وضعيت جعبه
 صحيح و غلط كاربر. يها كه بايد مرور شوند، درصد پاسخ يكارتهايجعبه، تعداد 

 
(9 Review LTM (Long Term Memory) 

 
(حافظه   Long Term Memory Boxموجود در يها در صورت نياز به مرور لغت

  گردد. يمدت) از اين گزينه استفاده م  بلند
  

ك برنامه يطبق  ن صورت است كهيبه ا Dictionary Flashcard Review نحوه استفاده از
كبار مرور در روز ي، ين زمانبنديرد (بهتريگ يخود در نظر م يمنظم كه كاربر برا يزمانبند

تنر عمل يستم بطور خودكار و بر طبق اصول جعبه اليد. سينما ين بخش مراجعه ميباشد) به ا يم
د. ينما  مرور د،شويش داده ميش نمايرا كه برا ييست كاربر كارتهاين تنها كافيد، بنابراينما يم

قسمت ر دكه  يدهد و در صورتيم نشان  اهر كارت ر يستم روين منظور سيبه ا
Preferences نهيگز Flashcard Auto Speech  كاربر  .خواند يمانتخاب شده باشد آنرا

تواند يهم م  Preferences ماتيز با توجه به تنظين بخش نيكارت ( ا  را كه در پشت يمطالب
ل شود) نوشته شده است را به خاطر يتواند توسط كاربر تكميل گردد و هم ميتكم بطور خودكار

 كليدآن دو  يش داده شده و به جايپشت كارت نما  Show Back كليد يبرروا كليك آورد. بيم
 Correct و Wrong ي رو ،گردد. چنانچه درست بخاطر آورده بود يظاهر مCorrect ر يو در غ

ه تنر بيجعبه ال يات درونيد. همانطور كه ذكر شد تمام عملينما يمكليك ، Wrongي نصورت رويا
ت حافظه به كاربر نشان يوضع يان مرور، نمودارهايرد. پس از پايگ يم  صورت خودكار انجام

  شود. يم  داده

  



Active Dictionary Flashcards : 

  

New Cards Management 
 

  : نهيگز Tools→ Preferencesقسمت كه در  يدر صورت
 Flashcard Back Auto Writing  جاد شده وارد يا ينكه كارتهايشده باشد، قبل از انانتخاب
 ل گردديگردند تا پشت آنها توسط كاربر تكم ين قسمت منتقل ميگردند به ا Flashcard ستميس

به خاطر فونت استفاده شده كه ، ضمناً (تا حد امكان بايد مطالب پشت كارتها خالصه باشند
توان از  يامكان تايپ فارسي در اين قسمت وجود ندارد و فقط مباشد ،  يندوز ميمستقل از نوع و

تواند لغات را مرور نموده و حفظ  ين قسمت مين كاربر در ايهمچن ).معاني موجود استفاده نمود
  د.ينما

به جعبه اول آنها  ، Transfer Buttons استفاده ازبا و به خاطر سپردن آنها ،  كارتهال يپس از تكم 
  . شوند مي  Flashcardو در حقيقت وارد سيستم  دنگرد يمنتقل م  Flashcardستميس

 



  

1 New Cards
 

  ديجد يكارتها
  

2 Function
 

  .، مترادفها و متضادها، مثالها و ... مربوط به هر لغتيمعان
  

3 Card Front
 

  .قت همان لغت استيكارت كه در حق يرو
  

4 Card Back
 

 .گردد يل ميپشت كارت كه توسط كاربر تكم

 

5 Navigation Buttons
 

  .گردد يها استفاده م مهدكمشاهده و يا حذف كارتها از اين  يبرا
  

6 Transfer Buttons
 

  .  Flashcardدر سيستم  BOX1تكميل شده به  يكارتهاانتقال  جهت
  اند. نشده  Flashcardستم يرد سمنتقل نگردند عمالً وا BOX1كه كارتها به  يتا زمان

  
 

7 Add Selected Text to the Card Back
  

  كند. يرا به پشت كارت اضافه م  Functionانتخاب شده از بخش يقسمتها



Active Dictionary Flashcards : 
  

Empty 
 

نه  ين گزياز اDictionary Flashcard  ستميموجود در س يه كارتهايجهت پاك نمودن كل
  گردد. يتفاده ماس

  

Backup
 

نه ين گزياز ا  Dictionary Flashcardستم يموجود در س يبان از كارتهايه نسخه پشتيجهت ته
با پسوند  يليو فا بان را از كاربر گرفتهيل پشتيافزار نام فا  گردد. با انتخاب آن نرم ياستفاده م
.DicBKP  در پوشهMy Documents وي (در پروفايل شخصي كاربر كه رServer (قرار دارد  

  د.ينما يجاد ميا
  

Restore Backup 
 

نه ين گزياطالعات باشد از ا ياز به بازگردانيه شده باشد و نيبان تهينسخه پشت كه قبالً يدر صورت
اطالعات را انجام  يابيبان را از كاربر گرفته و عمل بازيل پشتيگردد. نرم افزار نام فا ياستفاده م

  دهد. يم
  

Category Management 
 

ن يگر و همچنيكديمجزا از  يها  Flashcardدسته تغيير نام  ايجاد ، حذف و يان بخش جهت ياز ا
  گردد. يفعال استفاده م  Flashcardانتخاب دسته



Active Document Flashcards :  
  

  

Memorize 
[Ctrl+F10]

 

موجود در  يو امكان به خاطر سپردن كارتهاگردد باز مي Memorizeبا انتخاب اين گزينه پنجره 
گردد. بهتر است از اين گزينه پس از  فراهم مي Flashcardگانه سيستم  هاي پنج از جعبه جعبه اول

  استفاده شود. (Review)مرور 
كارتهاي جديد يا كارتهاي بازگشت داده ن جهت مشاهده اتو ياز كليدهاي موجود در اين بخش م 

مطلب روي كارت و يا فايل تصويري پشت آن تغيير در  ، يك كارت ، حذف شده به جعبه اول
  استفاده نمود.

  
  
  



 

Review 
[F11]

  

 ييگردد و امكان مرور نمودن بخشها يباز م Document Flashcardپنجره  نهين گزيبا انتخاب ا
  گردد. يستم اضافه شده است فراهم مين سيبه ا كه قبالً هاDocumentاز متن 

  

 

(1 Card Front
 

  كارت يرو
  

(2 Speech Button
 

  توسط نرم افزار كارت يخواندن رو
  



 

(3 Edit Buttons
  

  جهت اصالح متن روي كارت و يا حذف آن
  

(4 Card Back
 

 پشت كارت

 

(5 Picture Toolbar
  

 ي، چاپ و ... بر روي، ذخيره سازينماي ، كوچكينماي جهت بزرگ ياين بخش ابزارهاي
  گذارد. ير پشت كارت در اختيار متصاوي

  
(6Answer Buttons

 

و كاربر با توجه به  گردد ها نمايان مي كليداين  Show Back كليدبر روي  كليكپس از 
را   Wrongو يا   Correctپاسخي كه در ذهن خود به سئوال روي كارت داده است گزينه 

  نمايد. انتخاب مي
  

(7Slide Button
  

  پس از نمايش نمودارها يدد صفحه اصلجهت نمايش مج
  

(8 Pin Button
 

 Reviewمي باشدكه در حالت اول صفحه اصلي  و  داراي دو وضعيت  كليداين 
در صورتي  دهد و بر روي آن به وضعيت دوم تغيير حالت مي كليك. با گردد مشاهده مي

حافظه نمايان از روي صفحه اصلي كنار رود نمودارهاي وضعيت  Mouse گر كه اشاره



شود و با  صفحه اصلي نمايش داده مي مجدداً Slide كليدبر روي  كليكگردد. با  مي
ماند.  ، حالت آن به وضعيت اول بازگشته و صفحه اصلي ثابت مي Pinديگري روي  كليك

سيستم بطور خودكار نمودارهاي وضعيت حافظه را  Reviewالبته در پايان هر 
  دهد. مي  نمايش

  
  

(9 Flashcard System Boxes
 

شامل : تعداد كل لغات موجود در هر  Flashcardنمايش وضعيت جعبه هاي سيستم 
 جعبه، تعداد لغاتي كه بايد مرور شوند، درصد پاسخ صحيح و غلط كاربر.

 
(10 Review LTM (Long Term Memory)

 
ظه بلند (حاف Long Term Memory Boxهاي موجود در  در صورت نياز به مرور لغت 

  گردد. مدت) از اين گزينه استفاده مي

 
 

به اين صورت است كه طبق يك برنامه  Document Flashcard Reviewنحوه استفاده از 
بندي، يكبار مرور در روز گيرد (بهترين زمان نظم كه كاربر براي خود در نظر ميزمانبندي م

ار و بر طبق اصول جعبه اليتنر عمل نمايد. سيستم بطور خودك باشد) به اين بخش مراجعه مي مي
نمايد. به   شود، مرور نمايد، بنابراين تنها كافيست كاربر كارتهايي را كه برايش نمايش داده مي مي

 Preferencesدهد و در صورتي كه در قسمت  مي نشان  اين منظور سيستم روي هر كارت را
. كاربر مطالب پشت كارت را اندخو يمانتخاب شده باشد آنرا  Flashcard Auto Speechگزينه 

پشت كارت نمايش داده شده و همچنين به   Show Back كليدبرروي ا كليك آورد. ب به خاطر مي
روي  ،گردد. چنانچه درست بخاطر آورده بود ظاهر مي Wrongو  Correct كليدجاي آن دو 

Correct  و در غير اينصورت رويWrong ،شد تمام عمليات نمايد. همانطور كه ذكر  مي كليك
گيرد. پس از پايان مرور، نمودارهاي وضعيت حافظه  خودكار انجام ميدروني جعبه اليتنر بصورت 

  شود. به كاربر نشان داده مي
 
  



Active Document Flashcards : 
 

Empty 
 

نه  استفاده ين گزياز ا   Document Flashcardستميسموجود در  يه كارتهايجهت پاك نمودن كل
 .گردد يم

 

Backup
  

نه ين گزياز ا Flashcard Document ستميموجود در س يبان از كارتهايه نسخه پشتيجهت ته
با پسوند  يليبان را از كاربر گرفته و فايل پشتيافزار نام فا گردد. با انتخاب آن نرمياستفاده م

.DocBKP  در پوشهMy Documents  در پروفايل شخصي كاربر كه روي)Server ار دارد)قر 
كتابها و يا دروس  يمجزا برا يهاFlashcardتهيه  يتوان برا ي(از اين امكان م د.ينمايجاد ميا

  مختلف استفاده نمود)
 

Restore Backup
 

ن ياطالعات باشد از ا ياز به بازگردانيه شده باشد و نيبان تهينسخه پشت كه قبالً يدر صورت
اطالعات را  يابيبان را از كاربر گرفته و عمل بازيل پشتيفا گردد. نرم افزار نامينه استفاده ميگز

  دهد.يانجام م
  

Category Management 
 

هاي مجزا از يكديگر و همچنين   Flashcardاز اين بخش جهت ايجاد ، حذف و يا تغيير نام دسته 
  گردد. يفعال استفاده م  Flashcardانتخاب دسته 

  
  



 

: Remove from Current Document
  

  
  

All Highlights
  

  حاضر  Documentها از Highlightحذف كليه 
  

All Notes
  

  حاضر  Documentها از Noteحذف كليه 
  

All Bookmarks
  

 حاضر  Documentها از Bookmarkحذف كليه 

 
 
 

  
 



  
  

  گردد. ياستفاده م ارنرم افز ش فرضيمات پياز تنظ ير برخييا تغين و ييتع ين قسمت براياز ا
  

  
  

Flashcards :  

 
 

Flashcard Back Auto Writing
 

اضافه شود قسمت پشت   Flashcardاگر اين گزينه انتخاب شده باشد هرگاه لغتي به سيستم 
كارت بطور خودكار از ترجمه فارسي و يا انگليسي (در صورت عدم وجود ترجمه فارسي سيستم 

از سيستم  BOX1وارد  گردد و مستقيماًكند) تكميل مي ياز ترجمه انگليسي استفاده م
Flashcard گردد (در  شود. ولي با توجه به اينكه معموالً براي هر لغت معاني زيادي ذكر مي مي
Flashcard  ها بايد تا حد امكان مطالب بطور خالصه ثبت گردد) انتخاب اين گزينه توصيه

  رت گزينشي پشت كارت را تكميل نمايد.صوه گردد و بهتر است كه خود كاربر ب نمي

Preferences 



 
 

Translated Word Auto Adding to Flashcard
 

  Flashcardصورت خودكار به سيستم ه كند ب با انتخاب اين گزينه لغاتي كه كاربر ترجمه مي
بعنوان مثال چنانچه كلمه  يافت شوند. Dictionaryشود. البته تنها لغاتي كه عيناً در  اضافه مي

Managed ن صورت دريانتخاب شده باشد چون بدDictionary    وجود ندارد بصورت خودكار
  Dictionaryناً در يانتخاب شده باشد چون ع  Manageه ـر كلمـشود اما اگ يـه نمـاضاف

  گردد. ياضافه م  Flashcardستم يشود بطور خودكار به س يم  افتي
  

Speech :  

  

Voice Type
 

  متن و ... يانتخاب يمانند تلفظ لغات، خواندن قسمتها ياردمو يش فرض برايپ يصدا

 

Voice Rate
 

 ا تلفظ لغاتيش فرض خواندن متن و يسرعت پ

  

Translated Word Auto Speech
 

كند بصورت خودكار  يرا كه كاربر ترجمه م ينه انتخاب شده باشد لغاتين گزيكه ا يدر صورت
  گردد.يتلفظ هم م

 

Flashcard Auto Speech
 

 آندر هنگام مرور، قسمت روي هر كارت  در صورتي كه اين گزينه انتخاب شده باشد با نمايش
  شود.توسط سيستم خوانده مي

  



Search  
  

 
 

  

ingSearch Current Document 
[Ctrl+F] 

  

هاي انتخاب شده در  حاضر با توجه به گزينه  Documentجستجوي يك كلمه يا عبارت در
Search Tab .  رجوع شود به)Search Tab(  

 

Search Selected Text 
[Alt+F] 

  

 يهاIndexهاي موجود در Document  صفحاتدر تمام  مورد نظرعبارت كلمه يا جستجوي 
 )Search Tab(رجوع شود به . Search Tabشده در  انتخاب

 

Search Document List 
[Ctrl+Alt+F] 

  

 تاب شناختي)(اطالعات ك هاDocumentجستجو در فهرست 

 
 



هاي  توان با انتخاب آيتم ايجاد نمود. به اين منظور مي Requestبايستي كه يك  براي جستجو مي
مانند عنوان، موضوع، نويسنده، ويرايش و ... ، كليد  Documentمورد نظر از اطالعات يك 

 ANDهاي  ي از گزينهو انتخاب يك Addهاي مرتبط با آنها را وارد نموده و با استفاده از كليد  واژه
جستجو انجام شده و  Searchاضافه نمود. سپس با زدن كليد  Requestآنها را به عبارت  ORيا 

، Resultsاز قسمت  Documentشود. با انتخاب هر  فهرست مي Resultsنتايج آن در قسمت 
با  توان ين ميهمچن شود. يش داده مينما Document Informationبخش اطالعات آن در 

نيز به  Navigationيدهاي لانتخاب شده را باز نمود. از ك Open  ،Documentد ياستفاده از  كل
شود. تعداد كل  هاي موجود در فهرست استفاده ميDocumentمنظور حركت در بين كل 

Documentو شماره ركورد  هاDocument  جاري در زير كليدهايNavigation  نمايش
  شود. مي  داده
قاً يد دقيتم انتخاب شده باياستفاده شود، آ (“ “)ومه يچنانچه از گ Searchعبارت جاد يدر ا

باشد و در صورت عدم استفاده از گيومه كافي است آيتم  ومهيداخل گبرابر كليد واژه 

Navigation Buttons

Search Request and Results 

Document
Information 



 ماًيمستقواژه تعيين شده باشد. اگر بدون انتخاب آيتم مشخصي  شده شامل كليد انتخاب
هاي تعيين شده را در هر  شود، نرم افزار كليد واژه پيتا Requestهايي در قسمت  واژه كليد

را در  Documentپيدا نمايد آن سنده، ناشر، سال انتشار و ... ياعم از عنوان، موضوع، نوآيتمي 
  . (Simple Search)نمايد  نتيجه جستجو فهرست مي

  استفاده نمود. ~~از توان بين آن دو عدد  اي از اعداد مي در صورت نياز به جستجوي محدوده
 2009~~2002   :2009 تا  2002مثال: جستجوي اعداد بين 

 
Help 

  

  
Help 

][F1 
 

  افزار  نرم يمشاهده راهنما
 

About  
  

  و ... افزار  ويرايش نرم، در مورد شركت آموزش الكترونيك فرگير شريف ياطالعات

  
  



Logoff 
 

 
 
 

  Logoff 
]Alt+Back Space[  

 

  سامانهنرم افزار و از كامل خروج 



Left Panel  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Dictionary Tab 

Speech Tab 

Search Tab 



Dictionary Tab 

  

Word Field 

Speech Button 

Adding Word to Falshcard Button

Dictionary Words 

Function 

Function Description



Word Field 
 

  لغت مورد جستجو ل درجمح
  

Speech Button
 

  Word Fieldتلفظ لغت موجود در 
 

Adding Word to Flashcard Button 
[Ctrl+D]

 

 مشخص شده ►المتبا ع Dictionary Wordsكه در قسمت  يلغت كليدن يا يبر روكليك با 
  گردد. ياضافه م Flashcardستم يبه س وجود دارد) Word Fieldكه در  ياست (نه لغت

  

Dictionary Words
 

  Dictionaryه لغات موجود در يكل
    

Function
 

 ، مترادفها، متضادها، مثالها، افعال، مشتقات و ...يسي، انگليترجمه فارس يهانهيشامل گز

 

قرار گيرد بدين معناست كه آن  ‐عالمت  Functionكه قبل از يك توضيح: در مواردي 
Function  .در مورد لغت مورد نظر موجود نيست  

  در شكل زير: Synonym, Antonym, Verb & Derivativeهاي functionمانند 
 

  



  
Function Description

 

ده در كه لغت وارد ش ي. در صورت Functionنه انتخاب شده در قسمت يشرح گز
Word Field در  ناًيعDictionary ر ياه و در غين بخش سيا يهاافت گردد رنگ نوشتهي

باشد ، از  ”Managed“به عنوان مثال چنانچه كلمه مورد جستجو   خواهد بود. يصورت آب  نيا
 Functionبخش  يها نهير گزيو سا يوجود ندارد ، ترجمه فارس Dictionaryناً در يكه ع ييآنجا

از اخر آن حذف گردد با توجه به  ”d“ش داده خواهند شد. اما چنانچه كاراكتر ينما يآب به رنگ
  در خواهد آمد. يها به رنگ مشك نوشته ”Manage“وجود لغت 



Speech Tab 

 

Text 

Play & Record Buttons 

Voice Type 

Attributes 

Recording Adjustment 

Font Setting 



Text
 

  .شود يمتم خوانده سيكه توسط س يمتن
  

Play & Record Buttons
  

  (Record, Play, Pause, Stop)نو ضبط آ مربوط به خواندن متن يهاكليد

ن نرم افزار وجود دارد اين است كه عمل ضبط بدون آنكه يا Recordنكته جالبي كه در مورد 
  گيرد. صدايي كه از سيستم پخش گردد صورت مي

 Speech Engineشود چنانچه به دليل سرعت اينترنت، كيفيت پخش صداي  پيشنهاد مي
  موده و سپس مستقيما بر روي دستگاه خود پخش نمائيد.مناسب نيست، ابتدا آنرا ذخيره ن

 

Voice Type
  

  انتخاب نوع صدا
 

Attributes
 

  تنظيمات خواندن متن
  

Rate
 

  سرعت خواندن متن
  

Volume
 

  صدا يبلند



  

Recording Adjustment
 

 تنظيمات ضبط صدا

  

Format
 

  )MP3(فرمت ذخيره سازي فايل صوتي 
  

Quality
 

  فيت فايل صوتيكي
  

 Speech Engineشود چنانچه به دليل سرعت اينترنت، كيفيت پخش صداي  پيشنهاد مي
  مناسب نيست، ابتدا آنرا ذخيره نموده و سپس مستقيما بر روي دستگاه خود پخش نمائيد.



Search Tab 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Search Field

Boolean Search Operands 

Search Types 

Search Options 

Search Results
Search Popup Menu 

Search Summary 

Results Page Number 

Indexes to Search 

Maximum documents shown 

Search and stop Buttons



Search Field
 

  رد جستجوعبارت مو
  

Boolean Search Operands 
 

  كاربرد دارند. Booleanاز نوع  يكه در جستجو and, or, not يمنطق يعملگرها
  

Search & Stop Buttons
 

 جستجو توقفجهت شروع و يا 

  

Indexes to Search
 

  آنها يمورد نظر جهت انجام عمل جستجو بر رو يهاIndexانتخاب 
  

Search Type
  

  مدل جستجو وجود دارد: 3ور جستجوي نرم افزار كاد، در موت
1- Boolean 
2- All Words 
3- Any words 

Boolean
 

به منظور ايجاد  notو  and  ،orامكان استفاده از عملگرهاي منطقي  Booleanدر مدل 
. به منظور استفاده گردد) and notبه صورت  يستيبا not( هاي دلخواه وجود دارد تركيب
توان با استفاده از كليدهاي در  توان آنها را تايپ كرد و هم مي ده از اين عملگرها ، هم مياستفا

نظر گرفته شده آنها را به عبارت مورد جستجو اضافه نمود. الزم به ذكر است كه در اين مدل 
and  ،or  و ياnot به عنوان كلمات عادي قابل جستجو نيستند و تنها نقش عملگر منطقي را بازي 

  خواهند كرد.



، ن عملگرهاي فوق الذكر قرار بگيرديا مابيو بعد  چنانچه بيش از يك كلمه قبل، Booleanدر مدل 
گيرد و در هنگام جستجو به دنبال عين  سيستم آن كلمات را به عنوان يك عبارت واحد در نظر مي

گيومه قرار گردد ، مانند حالتي كه مجموع اين كلمات در  مي (Exact Phrase)اين عبارت 
  باشد.  گرفته

  مثال:
 Search Engine and Dictionary   در صورت جستجوي عبارت :

گرداند كه در آنها عين عبارت  هايي را به عنوان نتيجه جستجو برميDocumentسيستم 
“Search Engine”  پيدا شود و در آنها كلمهDictionary .هم وجود داشته باشد 

جستجو بيش از يك عملگر وجود داشته باشد بهتر است براي همچنين چنانچه در يك عبارت 
  تعيين تقدم و تاخر اعمال هر يك از آنها از پرانتز استفاده گردد.

  
 

All Words
 

در اين مدل عملگرهاي منطقي قابل استفاده نيستند و در صورت وجود به عنوان يك كلمه عادي 
گيرند به  لماتي كه به دنبال هم قرار ميك Boolean  شوند و بر خالف مدل در نظر گرفته مي

هايي را به عنوان نتيجه جستجو  شوند و سيستم فايل عنوان يك عبارت واحد در نظر گرفته نمي
به همان ن عبارت و يعگرداند كه تمام كلمات عبارت جستجو در آنها يافت شود اما نه لزوماً  برمي
  شند.مگر آنكه در گيومه با اند يبي كه قرار گرفتهترت

  مثال: 
 Search Engine and Dictionary   در صورت جستجوي عبارت :

 Searchگرداند كه در آنها حتماً كلمات  هايي را به عنوان نتيجه جستجو برمي Documentسيستم 
  باشد.  وجود داشته Dictionaryو  Engineو 

در نظر گرفته  تعريف شده است و در هنگام جستجو Noiseدر سيستم به عنوان  andتوضيح: 
گردند كه در جستجو در نظر گرفته  ياز كلمات اطالق م يا به مجموعه Noise شود. نمي
  و امثال آنها , and   am , is , doشوند ، مانند:   ينم

در اين مدل جستجو چنانچه عبارتي در داخل گيومه قرار داده شود به معني جستجوي عين آن 
  عبارت خواهد بود.



  مثال:  
 Search Engine” Dictionary“   جستجوي عبارت : در صورت

گرداند كه در آنها عين عبارت  هايي را به عنوان نتيجه جستجو برميDocumentسيستم 
“Search Engine”  پيدا شود و در آنها كلمهDictionary  ًهم موجود باشد. نتيجه اين مثال دقيقا

  است. Booleanمشابه مثال مدل 
، بوده اند، كتاب ها و ... شود يچنانچه كلمات مركب مانند: م يرات فارسعبا يدر جستجو تذكر:

ر يغد، در يومه استفاده نمائيحتماً از گ ،رديگ يها قرار م آن يها ن بخشيك فاصله بيكه حداقل 
ن كلمات را به صورت يرا موتور جستجو هر بخش ايحاصل نخواهد شد ز يقيج دقينصورت نتايا

و  ”يم“ يكه حاو ييهاDocument، تمام شود ي: مكلمه مثالً در مورد  د.ينما يمستقل جستجو م
 يكه صرفاً حاو ييهاDocumentگردند و نه  يجه مشخص ميباشند به عنوان نت ”شود“
  باشند. ”شود  يم“

داده شود يعني اينكه آن   قرار  –همچنين در اين مدل اگر قبل از يك كلمه يا عبارت كاراكتر 
گردند وجود داشته  هايي كه به عنوان نتيجه جستجو مشخص مي د در فايلكلمه يا عبارت نباي

قرار داده شود يعني اينكه آن كلمه يا  +باشد و بالعكس چنانچه قبل از يك كلمه يا عبارت كاراكتر 
  گردند وجود داشته باشد. جو مشخص ميهايي كه به عنوان نتيجه جست عبارت حتماً بايد در فايل

  مثال:
  ”Dictionary–    +“Search Engine : تجوي عبارتدر صورت جس

گرداند كه در آنها عين عبارت  هايي را به عنوان نتيجه جستجو برمي Documentسيستم 
“Search Engine”  پيدا شود و در آنها كلمهDictionary .وجود نداشته باشد  

 
 



Any Words 
  

ات عبارت جستجو كه در فايلي غاز ل است فقط با اين  تفاوت كه هر يك All Wordsمشابه مدل 
  گردد. يافت شود ، آن فايل به عنوان نتيجه جستجو مشخص مي

  مثال:
 Search Engine and Dictionary   در صورت جستجوي عبارت :

گرداند كه در آنها يكي و يا بيشتر از يكي  هايي را به عنوان نتيجه جستجو برمي Documentسيستم 
  باشد.  وجود داشته Dictionaryو  Engineو  Searchاز كلمات 

تعريف شده است و در هنگام جستجو در نظر گرفته  Noiseدر سيستم به عنوان  andتوضيح: 
  شود. نمي

  استفاده نمود. +و  –توان از گيومه ،  مي All Wordsدر اين مدل نيز مانند مدل 
  

Search Options
  

  استفاده نمود: نيز گزينه زير 4از توان هاي جستجوي فوق الذكر مي در كليه مدل
1- Fuzzy 
2- Stemming 
3- Synonym 
4- Phonic 

  

، آن گزينه  Search Optionsها در بخش  در صورت انتخاب شدن هر يك از اين گزينه: ذكر مهمت
شد. بنابراين از آنجايي كه استفاده از اين   بر روي تك تك لغات عبارت جستجو اعمال خواهد

 دهد و هر چه تعداد لغات بيشتر باشد كاهش سرعت نيز جستجو را كاهش مي ها سرعت گزينه
، با استفاده از  Search Optionsبيشتر خواهد بود ، بهتر است بجاي فعال سازي آنها از طريق 

(اين كاراكترها در  كاراكترهاي ويژه هر گزينه به همراه لغات مورد نظر از آنها استفاده نمود
ها به علت آنكه باعث اعمال  نهين گزياز ا يبيدر ضمن استفاده ترك .ده است)توضيح هر گزينه آم

جه جستجو خواهد شد، سرعت ينت يش تصاعديجه افزايها و در نت نهير گزيج ساينتا يك بر رويهر 
دور ج ياز موارد ممكن است نتا يدر برخ همچنينشتر كاهش خواهد داد و يجستجو را به مراتب ب

  از انتظار باشد.



Fuzzy  
 

در صورت انتخاب اين گزينه ، چنانچه كلمات عبارت جستجو و يا كلمات موجود در متن داراي غلط 
نيز در هنگام جستجو به عنوان نتيجه و يا به هر نحوي با يكديگر تفاوت داشته باشند اماليي باشند 
غلط اماليي اند و داراي  شده OCRهايي كه  گردند. اين گزينه در مواردي چون فايل مشخص مي

ن در مورد يهمچن داند كاربرد دارد. هستند و يا در مواردي كه كاربر  امالي صحيح يك لغت را نمي
ز و ير قابل نوشتن باشند مانند: پائييتغ ينكه كلمات ممكن است با اندكيبا توجه به ا يمتون فارس

  ج بهتر  داشته باشد.يدا كردن نتايدر پ يادير زيتواند تاث ينه مين گزيها و ... ا ز ، كتابها و كتابييپا
با استفاده  هاي موجود در متون واژه عبارت مورد جستجو باكلمات در  قابل صرفنظر ميزان تفاوت

توانند تفاوت  گردد كه هر چه اين عدد بزرگتر باشد دو واژه مي مشخص مي 9تا  1از اعداد 
شباهت دو واژه بسيار كمتر از حتي تا جايي كه ممكن است  بيشتري نسبت به هم داشته باشند

و در مورد لغات كلمه  يهر چه تفاوت به ابتدادر مورد لغات انگليسي همچنين  .تفاوت آنها گردد
عدد بزرگتري الزم است تا از تفاوت دو واژه صرفنظر  ،تر باشد نزديكفارسي هرچه به انتهاي آن 

  گردد. توصيه نمي د خاصمگر در موار 5به هر صورت استفاده از اعداد بيش از  گردد.
 Fuzzy تايپ شده باشد در صورت انتخاب گزينه Seatcnبه اشتباه  Searchمثال: چنانچه لغت 

  شود. در عمليات جستجو يافت مي
براي لغت خاصي مورد نظر باشد ، بهتر است بجاي انتخاب اين  Fuzzyتوضيح: چنانچه اعمال گزينه 

استفاده شود. اين كاراكتر را در هر محلي از لغت  %اراكتر ، از ك Search Optionsگزينه از قسمت 
كند چه تعداد از كاراكترها در ابتداي لغت بايد حتماً با  توان بكار برد كه اين محل مشخص مي مي

قابل تفاوت  زانين كننده مييتعنيز  %كلمه مورد جستجو مشابه باشد همچنين تعداد كاراكتر 
  Engin%e         مثال: باشد. بين دو كلمه ميصرفنظر 

 

  
   Engin%%e 

 
 
 
 
 
 
 

engin 
engine 
enginee 
engines 
enginet 
engint 

engin 
engine 
engine_s 
enginean 
enginee 
engineer 
engineno 
engines 
engines_ 
enginet 
engint 



Stemming 
  

در صورت انتخاب اين گزينه ، چنانچه كلمات عبارت جستجو از نظر گرامر دچار تغييراتي شده 
شوند.  و ... به آنها اضافه شده باشد) باز هم در نتيجه جستجو يافت مي ing  ،ed  ،ly باشند (مثالً 

  زينه فقط در مورد واژگان انگليسي كاربرد دارد.الزم به ذكر است كه اين گ
  مثال:

،  Searching   ،Searched ، Searchableكلمات:  Searchدر صورت جستجوي واژه  
searchables  ،searcher   ،searchers  و searching  نيز به عنوان نتيجه در نظر گرفته

 شوند. مي

خاصي مورد نظر باشد ، بهتر است بجاي  براي لغت Stemmingتوضيح: چنانچه اعمال گزينه 
  در انتهاي آن كلمه استفاده شود. ~ ، از كاراكتر Search Optionsانتخاب اين گزينه از قسمت 

: در اين مثال در هنگام جستجو كلمات هم ريشه ، فقط براي كلمه  Search~  Engine مثال:
Search .در نظر گرفته خواهند شد 

 
Synonym  

 
اب اين گزينه ، در هنگام جستجو كلمات هم معني با كلمات عبات جستجو نيز در در صورت انتخ

متن جستجو خواهند شد. الزم به ذكر است كه اين گزينه فقط در مورد واژگان انگليسي كاربرد 
  توان استفاده نمود. يم  Stemmingنه ينه فقط از گزين گزيضمناً به طور همزمان با ا دارد.
  مثال:

ها وجود داشته باشد به  نيز در متن فايل Find، اگر كلمه  Searchجوي كلمه در صورت جست
  گردد. عنوان نتيجه مشخص مي

براي لغت خاصي مورد نظر باشد ، بهتر است بجاي انتخاب  Synonymتوضيح: چنانچه اعمال گزينه 
  ود.در انتهاي آن كلمه استفاده ش & ، از كاراكتر Search Optionsاين گزينه از قسمت 

  مثال:
Search&  Engine  در اين مثال در هنگام جستجو كلمات هم معني ، فقط براي كلمه :Search  در

  نظر گرفته خواهند شد.



Phonic  
 

داشته باشند  يمشابهتبا كلمات عبارت جستجو  يياز نظر آوادر صورت انتخاب اين گزينه ، كلمات 
گزينه در مواردي كه كاربر امالء صحيح يك اين  نوان نتيجه جستجو مشخص خواهند شد.نيز به ع

الزم به ذكر است كه  .ر دارد مفيد خواهد بودداند اما آواي آن واژه را حدوداً به خاط واژه را نمي
  دارد. اين گزينه فقط در مورد واژگان انگليسي كاربرد

  مثال:
به عنوان نيز وجود داشته باشد  Engine، هر فايلي كه در آن كلمه  Enjinدر صورت جستجوي 

  گردد. نتيجه جستجو مشخص مي
براي لغت خاصي مورد نظر باشد ، بهتر است بجاي انتخاب  Phonicتوضيح: چنانچه اعمال گزينه 

  در ابتداي آن كلمه استفاده شود. # ، از كاراكتر Search Optionsاين گزينه از قسمت 
  مثال:

#Search Engine ت هم آوا ، فقط براي كلمه : در اين مثال در هنگام جستجو كلماSearch  در
  نظر گرفته خواهند شد.

  

  : و ؟ *استفاده از كاراكترهاي 
به معني  *و ؟ استفاده نمود.  *توان از كاراكترهاي  اي مي هاي جستجو و با هر گزينه در كليه مدل

ي در هر جايي باشد. استفاده از اين كاراكترها تعداد كاراكتر نامحدود و ؟ به معني يك كاراكتر مي
  باشد. از يك كلمه اعم از ابتدا ، وسط و يا انتهاي آن مجاز مي

  .appl*        apple, application, etc                     مثال:

*cipl*       principle, participle, etc.  

appl?       apply and apple but not apples. 
appl??    apples but not apply and apple. 

ap*ed       applied, approved, etc. 

دهد ، خصوصاً هر چه به ابتداي  توضيح: استفاده از اين كاراكترها سرعت جستجو را كاهش مي
  تر باشند اين كاهش بيشتر خواهد بود. كلمه نزديك



Search Results
 

ن يدر ا اند. ستم مشخص شدهيجه جستجو توسط سيه عنوان نتبكه  ييهاDocumentفهرست 
هاي هر Documentشوند،  يش داده ميبه صورت مجزا نما Indexهاي هر Documentفهرست 

Index فيتعر يط جستجويبا شراها آن نيتر طبقمنبهترين نتايج و د كه نگرد مرتب مي يبه نحو 
گيرند و هر چه به انتهاي ليست نزديك شويم اين انطباق كمتر  در ابتداي فهرست قرار مي ،شده
شود، مانند: تعداد تكرار كلمات  د شد. در تعيين اين انطباق عوامل متعددي در نظر گرفته ميخواه

ابتدا، وسط و يا در حجم آن، محل قرار گرفتن كلمات ( ه نسبتب Documentعبارت جستجو در يك 
. بود برخوردار خواهد ياز اوليت بيشتر Documentآن  ،انتها) كه هر چه به ابتدا نزديك تر باشند

  يابد و ... مي تر باشند نيز اولويت افزايش همچنين هر چه كلمات عبارت جستجو به هم نزديك
  

Results Page Number
 

افت شده است. با استفاده از يعبارت جستجو در آنها  يها د واژهيكه كل يفهرست شماره صفحات
فهرست حركت كرد و توان در اين  مي (Up & Down Arrow Keys)ن يجهت باال و پائ يدهايكل

باز شده و صفحه  همربوط Documentبا  انتخاب هر صفحه،   صفحات مورد نظر را مشاهده نمود.
شود. كلمات عبارت مورد جستجو در هر جاي صفحه كه يافت شده مورد نظر نمايش داده مي

 Net كلمهن چنانچه يگر باشند، بنابرايك كلمه دياز  ياگر بخش يگردند حت مي Highlightباشند، 
شد اما  خواهد Highlightز يدر آن صفحه باشد ن Internetكه كلمه  يجستجو شده باشد در صورت

  گردند. نباشد به عنوان نتيجه جستجو مشخص نمي Netدر آنها باشد اما  Internetكه  يصفحات
شوند،  ينم Highlightكاراكتر  3كلمات كمتر از ها ، Highlightاز تكثر  يريبه جهت جلوگتوضيح: 

اي در نتايج جستجو آمده باشد اما با رجوع به آن صفحه هيچ  در برخي موارد ممكن است صفحهلذا 
 نشده باشد. Highlightاي  كلمه

  

Maximum documnts shown 
 

گردند  معين مي Indexدر هر هايي كه به عنوان نتيجه جستجو Documentن حداكثر تعداد ييتع
 به عنوان نتيجه Document 200، به اين معني كه چنانچه باشد مي 50پيش فرض آن   كه



در قسمت ترين آنها با شرايط جستجو را  عدد از منطبق 50مشخص گردد، سيستم  جستجو
Search Result چناچه اين عدد صفر انتخاب شود، سيستم تمام نتايج را نمايش  كند. مي  فهرست

  خواهد داد.
  

Search Statistic
  

 ها و صفحاتي كه جستجو بر روي آنها انجام شده است و همچنينDocumentد كل نمايانگر تعدا
  مدت زمان انجام عمل جستجو. هاي يافت شده وDocumentتعداد 

  
  

Popup Menu
  

  
  

نمايان  Indexes to Searchا يو  Search Resultنمودن در قسمت كليك راست با  Menu اين
  شد:با هاي زير مي گردد و شامل گزينه مي

 

Clear Search Result 
  

 ج جستجويفهرست نتا كردن پاك

  
 

Select All Indexes 
  

 موجود يها Indexه يانتخاب كل

 
 

  



Unselect All Indexes
  
  موجود يها Indexه يعدم انتخاب كل

 
  

Select / Unselect Current Index 
 

  مورد نظر Index ا عدم انتخابيانتخاب 
 



  : Flashcardر و سيستم حافظه، جعبه اليتن
  

  : )The Memory Curve (منحني حافظه 
گيريم پس از يك دورة كوتاه  همانطور كه مي دانيد بطور طبيعي، اغلب مطالبي كه فرا مي

با انجام  Hermann Ebbinghausيك روانشناس آلماني به نام  1885شوند. در سال  فراموش مي
كنيم. اين ساعت فراموش مي 48 ز مطالب را پس ازا %75آزمايشات گوناگون نشان داد كه ما 

  نتايج بعدها توسط دانشمندان ديگر به اثبات نيز رسيد.
(Pimsleur 1967; Bahrick 1975, 1984; Bloom et al. 1981; Rubin, Wenzel 1996, 

Wozniak 1999)  
حالت  شود. اين در عمل حافظه مطابق شكلي كه به منحني فراموشي معروف است تخريب مي

بطور طبيعي در اثر تداخل موضوعات مهم و مورد نظر با ساير مطالب و يا در اثر عوامل گوناگون 
دهد. در اغلب موارد حافظه مشابه يك تابع لگاريتمي و يا يك تابع نمايي منفي  ديگر روي مي

  گردد. تخريب مي
(Rubin, Wenzel 1996; Staddon, Higa 1999; Ritter, Schooler 2001; Raaijmakers, 

Shiffrin 2002)  
  

  باشد.  منحني زير (توانايي در يادآوري بر حسب زمان) بيانگر همين مطلب مي
         

  
  

دار منحني فراموشي را ماليم و   از طرف ديگر، مشخص شده است كه تكرارهاي فاصله
  (Salisbury 1990)  نمايد. تر مي ماليم



  
  

  تواند به تدريج افزايش يابد.  لي ميخوشبختانه، فواصل بين مرورهاي متوا
(Landauer and Bjork 1978; Cull et al. 1996)  

  
در اين باره اگر چه بعضي از محققين معتقدند كه فواصل تكرار بايد تا حد امكان طوالني باشد تا 

ولي فواصل خيلي طوالني ، (Dempster 1987, 1988, 1996)در زمان و انرژي صرفه جويي گردد 
است موجب عدم موفقيت در يادآوري شود. به اين دليل بايد مقياسهاي مشخصي براي ممكن 

  رفع اين قبيل اشكاالت وجود داشته باشد.
  

  : )Time Pressure(كمبود زمان 
  چه كسي با اين مشكل مواجه نيست؟

ان رسد كه زم گيريم، اما به نظر ميبما همواره سعي مي كنيم تا مقادير زيادي اطالعات را فرا 
رسيم بلكه اغلب  گذرد. به اين ترتيب نه تنها به اهدافمان نمي خيلي سريعتر از آنچه كه بايد مي

 .دهيم مي  ما لذت يادگيري را از دستوضع بدتر از اين خواهد بود: 

  
  كنيم؟ كجاي كار اشتباه مي

و دوباره و به  كنيم. دوباره خوانيم و تكرار مي خيلي از ما اغلب همة مطالب را بارها و بارها مي
دهيم و هم اينكه خسته و دلزده  هاي قبلي خود هم زمان را از دست مي خاطر تكرار دانسته

توانيم تمركز كرده و آن مطالب را به خاطر  شويم و با رسيدن به بخشهاي مهم و مشكل نمي مي
  بسپاريم.

ز فراگيري انتخابي اين است سازد. منظور ا كامالً آشكار مي را اين امر نياز ما به فراگيري انتخابي
ييم، به اين ترتيب زمان را از هاي مشكل را انتخاب نموده و بر روي آن تمركز نما كه قسمت

مورد ما را خسته نخواهد كرد. همچنين شواهد تجربي نمايانگر  نخواهيم داد و تكرارهاي بي  دست



هاي قبلي ارجحيت  دانستهن خود همراه با بازتاب نتيجه آن بر تكرار مجدد داين است كه آزمو
  دارد.

(Bjork 1988; Carrier and Pashler 1992; Cull 2000; Kuo and Hirshman 1996)  
  نمايد. بعالوه، كاهش تدريجي مطالبي كه قصد يادگيري آن را داريم انگيزش ما را تقويت مي

ابداع  را جعبه يادگيري (Sebastian Leitner) يك روانشناس آلماني بنام سباستين اليتنر
كند. (بعضي از محققين ديگر نيز روشهاي  امكان يادگيري انتخابي را فراهم مينموده است كه 

  .)Pimsleur 1967; Mondria et al. 1994) اند مشابهي طراحي نموده
 

  جعبه اليتنر :
ها قرار  در اين خانه Flashcardكارتهايي موسوم به خانه است كه  5جعبه اليتنر داراي 

) هشت 4) چهار ظرفيت، خانه (3) دو ظرفيت، خانه (2) يك ظرفيت، خانه (1د. خانه (گير يم
) شانزده ظرفيت دارد. منظور از ظرفيت، تعداد دسته كارتهايي است كه 5ظرفيت و خانه (

  گيرد.  تواند در يك خانه قرار مي
  

5  4  3  2  1  

تهيه  (Flashcard)ندازه براي استفاده از اين جعبه الزم است كه كارتهايي يك شكل و يك ا
و در هنگام مطالعه با برخورد به مطلب جديد، آنرا بصورت سئوال در روي كارت و جواب  ائيدنم

مربوطه را پشت كارت يادداشت كنيد. پس از آنكه كارتها را تكميل كرده و بخاطر سپرديد آنها را 
  خانه اول قرار خواهد گرفت.) قرار دهيد. بدين ترتيب در روز اول تعدادي كارت در 1خانه (در 

) را برداريد، سئوال روي هر يك را خوانده و جواب آنرا بخاطر آوريد، 1در روز دوم كارتهاي خانه (
) قرار دهيد و اگر پاسخ 2سپس پشت كارت را نگاه كنيد. اگر پاسخ شما صحيح بود آنرا در خانه (

) بگذاريد. پس از مرور تمام 1(  در همان خانه اشتباه بود و يا نتوانستيد جواب را بخاطر بياوريد آنرا



دهيد. در نهايت   ايد يك كارت رنگي بلندتر قرار ) قرار داده2كارتها، پشت كارتهايي كه در خانه (
  دهيد.  ) قرار1ايد را پس از بخاطر سپردن در خانه ( كارتهاي جديدي كه امروز تهيه كرده

زيرا اين خانه ظرفيت دو گروه كارت را دارد  زنيد، هاي خانه دوم دست نمي روز سوم به برگه
) شروع كنيد. كارتهايي را كه بلد 1است. پس باز هم بايد از كارتهاي خانه (  و هنوز تكميل نشده

) و بعد از كارت رنگي منتقل نمائيد تا با كارتهاي روز گذشته مخلوط نگردد. 2بوديد به خانه (
  ) بگذاريد.1ايد در خانه ( ي جديدي كه امروز تهيه كردهكارتهايي را كه بلد نبوديد بهمراه كارتها

است.   شده  كنيد، زيرا ظرفيت دو گروه اين خانه تكميل ) شروع مي2روز چهارم ابتدا از خانه (
(كارتهايي كه قبل از كارت رنگي قرار دارند). آنهايي  دولي فقط بايد كارتهاي رديف جلوتر را برداري

) گذاشته و پشت آنها يك كارت رنگي بلندتر قرار دهيد و آنهايي را كه 3را كه بلد بوديد در خانه (
) را جلوتر برده و كارت رنگي را در 2) برگردانيد. كارتهاي باقيمانده در خانه (1بلد نبوديد به خانه (

) و پشت 2) برگرديد و كارتهايي را كه بلد بوديد در خانه (1دهيد. سپس به خانه (  پشت آنها قرار
  دهيد.  نگي قراركارت ر

دانستيد  هاي جعبه اليتنر به كارتي برخورديد كه جواب آنرا نمي توجه : هرگاه در هر يك از خانه
) برگردانيد. همچنين براي مرور همواره بايد از آخرين خانه به سمت اولين 1بايد آنرا به خانه (
  خانه حركت كنيد.

بايد چهار روز صبر كرد تا اين خانه تكميل  و  ) براي چهار گروه كارت در نظر گرفته شده3خانه (
گذاريد  ) پشت آنها يك كارت رنگي مي3) به خانه (2شود. البته هر روز پس از ورود كارتها از خانه (

  ) هم بتدريج و پس از چهار روز تكميل شود.3تا خانه (
د. بنابراين باش ) جاي شانزده گروه كارت را دارا مي5) جاي هشت گروه كارت و خانه (4خانه (

خانه جعبه اليتنر تكميل  5نيندازيد يكماه طول خواهد كشيد تا هر اي  اگر شما در كارتان وقفه
توانيد آنها را بايگاني نمائيد،  شوند و شما مي گردد. از آن پس بتدريج كارتها از داخل جعبه خارج مي

توانيد مطمئن باشيد كه آن  يبار تكرار موفقيت آميز هر كارت در زمانهاي متفاوت م 5زيرا پس از 
 Long)به حافظه بلند مدت شما  (Short Term Memory)موضوع از حافظه كوتاه مدت شما 

Term Memory) .منتقل شده است و تا مدت زماني بسيار طوالني آنرا فراموش نخواهيد كرد  
توانيد با  يبدين ترتيب با روشي كه شبيه به يك بازي انفرادي است و در اوقات فراغت خود م

تر است بيشتر تكرار نموده،  زودتر، بهتر  كمترين اتالف وقت آنچه را كه يادگيريش برايتان مشكل



بار تكرار براي هميشه  5گيريد فقط با  د و آنچه را كه زودتر ياد مييراسپبو براي هميشه بخاطر 
 فرا خواهيدگرفت.

  
  : Flashcardسيستم 

ن تفاوت يبا ا بوده،تنر يجعبه الاصول كامالً بر اساس  فزارا  اين نرم Flashcardسيستم طراحي 
افزار بطور   تنر سر و كار ندارد و نرميجعبه ال يات درونيكه كاربر در هنگام استفاده از آن با عمل

ستم يست كه كاربر موارد مورد نظر خود را به سيدهد و كاف يات را انجام مين عمليخودكار ا
Flashcard افزار   كارتهايي را كه نرمكبار ) ي يمشخص ( روز ير فواصل زماند و دياضافه نما

  گيرد مرور نمايد. براي او در نظر مي
 


