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ینامزاس لیاف تیریدم هناماس  

 

 نیرتمهم زا یکی هزورما ،یراجت یاهتیلاعف رد نآ شیپ زا شیب ندش ماغدا و یژولونکت تفرشیپ اب
 اهلیاف .دشابیم نآ لاتیجید تایوتحم و اهلیاف یگرزب تکرش ای نامزاس ره رد دوجوم عبانم
 یهدناماس یارب یبوچراهچ دنمزاین تبسن نامه هب و هدش یمیدق یاهیناگیاب و دانسا نیزگیاج
 ،دشاب هتخیر مه هب ناشتایوتحم و اههشوپ یهمه هک دینک روصت ار یایناگیاب قاتا .دشابیم
 دانسا یهمه هب دوخ لیم هب ات دشاب هتشاد ار نیا یهزاجا مه یسک ره و دشاب هدشن یزاستسرهف
 و یهدناماس هداعلاقوف تیمها هجوتم ویرانس نیا روصت یاهظحل اب اهنت .دنک ادیپ یسرتسد
 نآ فلتخم بناوج تخانش و زاین نیا کرد اب "گربره" هناماس .میوشیم رتسب نیا یزاسدنمنوناق
 .دیوش دنمهرهب دوخ عبانم نیا هب نمیا و هنیهب یسرتسد زا ات دهدیم امش هب ار ناکما نیا

 :میزادرپیم متسیس نیا یلصا یاههصخشم یسررب هب ریز رد

 ندوب cross-platform و تحار یسرتسد یارب تنرتنیا و تنارتنیا تحت رازفامرن •
 رازفامرن یزاسهدایپ رد زور هب یاهیروآنف زا یریگهرهب •
 فلتخم یاهرگرورم اب راگزاس •
 یراکبارخ و زاجمریغ یسرتسد هنوگ ره زا یریگولج تهج رازفامرن یزاسنمیا •
 هناماس رد دوجوم یاهلیاف یزاسنمیا •
 یربراک یاهطبار یهنیهب و هداس یحارط •
 هب ندیشخب تعرس و هداد لاقتنا و شزادرپ راب ندرک مک تهج Ajax یروآنف زا هدافتسا •

 ربراک

 :میزادرپیم متسیس تاناکما یلک یسررب هب ریز رد
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 اهتیلاعف زا یریگشرازگ تیلباق اب ناربراک تیریدم •
 یمومع تروص هب تیاس رد ناربراک مان تبث ناکما •
 ناربراک یارب یلیاف ،یمجح تیدودحم لامعا ناکما •
 هطوبرم ناربراک یفرعم و یراک یاههورگ داجیا ناکما •
 یتخرد تروص هب ینامزاس تراچ یفرعم ناکما •
 ینامزاس تراچ زا تیعقوم کی هب ربراک دنچ ای کی صیصخت ناکما •
 دنمفده و رتناسآ یسرتسد تهج اهلیاف یدنبهتسد •
 یصوصخ و یمومع تروص هب اهلیاف یفرعم •

o نامزمه تروص هب لیاف دنچ ای کی لاسرا ناکما 
o هدش تبث ریغ ناربراک یهدافتسا یارب یمومع تروص هب اهلیاف ندادرارق 
o ربراک دنچ ای کی هب لیاف لاسرا 
o لیاف هب هورگ نآ یاضعا نتشاد یسرتسد و یراک هورگ کی هب لیاف لاسرا 
o نادنمراک ای دنمراک یسرتسد و ینامزاس تراچ رد تمِس دنچ ای کی هب لیاف لاسرا 

 اهنآ هب تیعقوم نآ رد هتفرگرارق
 ربراک ره یصاصتخا لباتراک •

o هدش لاسرا وا هب امیقتسم هک ییاهلیاف هدهاشم 
o هدش لاسرا تسا وضع نآ رد ربراک هک یایراک یاههورگ یارب هک ییاهلیاف هدهاشم 
o هدش لاسرا هتفرگ رارق نآ رد ربراک هک یتمِس یارب هک ییاهلیاف هدهاشم 

 IP و تعاس ،خیرات کیکفت اب اهلیاف هب یسرتسد زا یریگشرازگ •
 لیاف یهسانش و تاحیضوت ،هدیکچ ،مان ساسا رب اهلیاف رد عیرس و هداس یوجتسج •
 ) دانسا ای ،ریواصت الثم ( لیاف عون کی رد طقف وجتسج ناکما •
 ) ... و pdf، doc، jpg ( لیاف تمرف کی رد طقف وجتسج ناکما •
 دولناد زا لبق رگرورم نورد لیاف شیامنشیپ •
 اهنآ هدهاشم و ناربراک طسوت کیال ندز ناکما •
 رگید یاهتیاس رد نآ نداد شیامن شیپ تهج لیاف ره یارب embed دک دیلوت •
 pause/resume هدنیآ رد نآ ِنداد همادا و دولناد ندرک فقوتم ناکما •
 دولناد تیریدم یاهرازفامرن طسوت نشکناک دنچ اب دولناد زا ینابیتشپ •
 دصرد شیامن اب ) ربراک رگرورم ینابیتشپ تروص رد ( لیاف لاسرا یارب HTML5 زا هدافتسا •

 میجح یاهلیاف یارب لاسرا رتهب تیفیک و تفرشیپ راون و
 ناربراک هب متسیس تیریدم عیرس یناسرعالطا یارب ،تیریدم مایپ متسیس •
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 تیریدم و ناربراک یارب راک یتحار یارب Dashboard یهحفص یاراد •
 یتیریدم یاهشرازگ •
  Log متسیس یاراد •

o دروکر تبث دننام ناربراک طسوت متسیس رد هداتفا قافتا یاهشنکارت یمامت تبث، 
 ... و قفومان دورو ،دروکر رییغت
o زا نتفرگ یجورخ ناکما log هاوخلد ینامز هزاب رد لیاف نورد اه 
o یاهلیاف دولناد ناکما log لیاف کی بلاق رد ای ادج تروص هب هدش هتفرگ یجورخ 

zip 
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 متسیس راک دنور

 داجیا تروص ود هب ناربراک ،هناماس نیا رد .میتسه متسیس رد تیلاعف یارب یناربراک دنمزاین ادتبا رد
 هعجارم اب دنناوتیم ناربراک مود شور رد .تسیلصا تیریدم طسوت اهنآ داجیا لوا شور .دنوشیم
 دییات یارب یلیمیا ،تساوخرد تبث زا سپ .دننک لاسرا ار دوخ تیوضع یاضاقت ،مان تبث شخب هب
 هیلوا یسرتسد دوجوم کنیل یور رب کیلک اب هک دوشیم لاسرا اهنآ هب کینورتکلا تسپ سردآ
 اهنآ دیدحالص تروص رد و یسررب ار دیدج یاهمانتبث متسیس تیریدم سپس .دوشیم دییات اهنآ
 .دنکیم دییات ار
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 ناربراک تیریدم

 

 یتاعالطا .دینکیم هدهاشم ار متسیس ناربراک یمامت زا یلماک تسیل امش ناربراک تیریدم شخب رد
 ،زاجم یاهلیاف دادعت ،صخش ره یاهلیاف زاجم مجح ،یربراک مان ،یگداوناخ مان و مان ریظن
 نینچمه .متسیس هب ربراک دورو نیرخآ و لیمیا سردآ دییات تیعضو ،تراچ رد ربراک تیعقوم
 دوب دهاوخ صخشم تمسق نیا رد دشاب دییات رظتنم و دشاب هدرک مان تبث ادیدج یربراک هچنانچ
 تروص رد و ینیبزاب ار نآ تاعالطا ناوتیم تسار تمس رد ربراک شیاریو نوکیآ یور رب کیلک اب هک

 کیلک لودج یالاب نوکیآ یور رب دیناوتیم دیدج ربراک داجیا یارب نینچمه .دومن دییات دیدحالص
 .دینک

 

 .دشابیم زین هدرک لاسرا هک ییاهلیاف یمامت فذح ینعم هب ربراک کی فذح هک دیشاب هتشاد هجوت

 یاراد یربراک طبار تاناکما ظاحل زا ،گربره هناماس رد یتاعالطا لوادج یمامت هک تسا رکذ هب مزال
 .دنهدیم رارق ربراک رایتخا رد ار یبسانم لرتنک و راک یتحار هک دنتسه درف هب رصحنم یتایصوصخ
 لیاف نیا یاهتنا رد "لوادج یربراک طبار تایصوصخ" شخب هب دیناوتیم تاناکما نیا اب ییانشآ یارب
 .دینک هعجارم
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 ناوتیم نآ یور رب کیلک اب هک دینیبیم یشلف تمالع ناربراک تیریدم لودج تسار تمس نوتس رد
 .دینک هدهاشم نآ  IPسردآ و تعاس ،خیرات بسح رب ار متسیس هب ربراک دورو قباوس
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 اهیدنب هتسد

 متسیس تیریدم طسوت اهیدنبهتسد نیا .دریگب رارق یدنبهتسد کی رد دیاب گربره رد لیاف ره
 رد هک ییاهلیاف ات دوش باختنا ضرفشیپ ناونع هب دیاب یدنبهتسد کی .دوشیم فیرعت و صخشم
 اب نینچمه .دنریگ رارق شخب نآ رد ضرفشیپ تروص هب دنرادن یصخشم یدنبهتسد ،لاسرا نامز
 هدهاشم لباق و دمآ دنهاوخ رد قلعم تروص هب نآ رد دوجوم یاهلیاف یمامت یدنبهتسد کی قیلعت
 .دش دهاوخ جراخ سرتسد زا مه لیاف لاسرا شخب رد هدش قیلعت یدنبهتسد .دوب دنهاوخن

 فذح لباق دراد دوجو یلیاف نآ رد هک ییاهیدنبهتسد دینکیم هدهاشم ریوصت رد هک روطنامه
 .دنتسین
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 یراک یاههورگ

 لاسرا متسیس رد یصوصخ ای یمومع تروص هب دناوتیم لیاف ره دش هداد حیضوت البق هک روطنامه
 دوشیم لاسرا اه نآ یارب لیاف هک یایراک یاههورگ ای ربراک یارب طقف یصوصخ یاهلیاف .دوش
 ربراک ره .تسا تسرپرس کی و وضع نیدنچ لماش یراک هورگ ره .دوب دهاوخ دولناد و هدهاشم لباق
 .دشاب یراک هورگ نیدنچ وضع دناوتیم زین

 

 دوشیم رهاظ هورگ یاضعا تسیل تسار تمس شلف یور رب کیلک اب یراک هورگ کی داجیا زا سپ

 

 رد ار ربراک مان و هدرک کیلک لودج یالاب شلف یور رب ،هورگ نیا رد دیدج ربراک کی تیوضع یارب
 یور رب و مینکیم باختنا ار رظن دروم ربراک دوشیم زاب هک یلودج زا .مینکیم وجتسج مان تمسق
 .مینکیم کیلک تبث دیلک
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 هراوتخرد

 زا یدنمهرهب و ینامزاس تراچ یفرعم هب مادقا زاین تروص رد هک هدش مهارف تیلباق نیا گربره رد
 نیا رد .دوشیم یفرعم متسیس رد هراوتخرد تروص هب ینامزاس تراچ .دومن متسیس رد نآ تاناکما

 لاسرا تراچ زا تیعقوم کی هب ار لیاف ،هورگ ای ربراک یاج هب ناوتیم اهلیاف لاسرا نامز رد تلاح
 نآ رد هک یناربراک یمامت طسوت دنوشیم لاسرا تراچ زا تیعقوم دنچ ای کی هب هک ییاهلیاف .دومن
 .دوب دنهاوخ تفایرد لباق دنشاب هتفرگرارق تیعقوم

 

 Drag ناکما زا تیعقوم زا هرگ کی ییاجهباج تهج دیناوتیم تمسق نیا رد راک یتحار یارب انمض
and Drop دینک هدافتسا. 

 یتسدالاب یاهربراک یمامت طسوت دنوشیم لاسرا تیعقوم کی هب هک ییاهلیاف هک تسا رکذ هب مزال
 "رازفامرن سانشراک" هب لیاف هچنانچ ،الاب ریوصت هب هجوت اب لاثم روط هب .دوب دنهاوخ تفایرد لباق زین
 "تاطابترا و تاعالطا یروآنف تنواعم" و "رازفامرن ریدم" طسوت ،هطوبرم ربراک زا ریغ هب ،دوش لاسرا
 تنواعم" و وا دوخ طسوت اهنت دوش لاسرا "رازفامرن ریدم" هب یلیاف رگا ای .دوب دنهاوخ سرتسد لباق زین
 یارب .تشاد دهاوخن یسرتسد نآ هب "رازفامرن سانشراک" یلو دوب دهاوخ سرتسد لباق "... یروآنف
 هب لیام دنک صخشم دناوتیم ربراک هک دراد دوجو یتمسق "هدیسر یاهلیاف" هحفص رد روظنم نیا

 .دشابیم ییاهلیاف هچ ندید
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 دروبشاد

 لاسرا ناکما هحفص نیا رد .دنوشیم تیاده دروبشاد هحفص هب متسیس هب دورو زا سپ ناربراک
 هدهاشم ،یلاسرا یاهلیاف عون یلک هدهاشم ،دوخ هدش هدافتسا مجح تیعضو هدهاشم ،لیاف
 ریغ هب تاناکما نیا یمامت .دنراد ار دوخ یاهلیاف نیرخآ و دیدج هدیسر یاهلیاف ،تیریدم یاهمایپ
 .دنشابیم سرتسد رد زین هناگادج تاحفص رد رامآ شخب زا

 نینچمه .دوشیم هدهاشم ربراک زاجم لیاف دادعت و زاجم مجح تیعضو ،هحفص پچ تمس الاب رد
 .دوشیم هداد شیامن زین رورِس یلک مجح تیعضو متسیس تیریدم یارب

 

 تسیل سپس .میزادرپیم نآ هب دعب شخب رد هک دراد دوجو لیاف لاسرا سکاب پچ تمس تمسق رد
 هداد شیامن ربراک دوخ طسوت هدش لاسرا یاهلیاف نیرخآ ،همادا رد و ربراک هب هدیسر دیدج یاهلیاف

 .دش دهاوخ

 شیامن Pie رادومن تروص هب نآ تیهام کیکفت هب ربراک یاهلیاف یلک تیعضو شخب نیمه نییاپ
 .دوشیم هداد
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 عون بسح رب رورس یاهلیاف لک تیعضو ،دشاب متسیس تیریدم یلعف ربراک هک یتروص رد سپس
 .دوب میهاوخ ناربراک هب تیریدم یاهمایپ دهاش تروصنیا ریغ رد و دوشیم هداد شیامن نآ تمرف

 

 .دش دهاوخ هداد شیامن تیریدم مایپ ،هطوبرم نوکیآ یور رب کیلک اب
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 لیاف لاسرا

 رد هطوبرم راون زا ای و دوشیم مادقا دروبشاد هحفص رد هطوبرم مرف قیرط زا ای لیاف لاسرا یارب
 کنیل ریز رد صخشم نوکیآ یور رب لیاف لاسرا راون ندرک زاب یارب .تاحفص یقاب رد هحفص یالاب
 زا ار هطوبرم یاهلیاف ای لیاف ،راک یتحار و تعرس یارب ناوتیم نینچمه .مینکیم کیلک دروبشاد
 اب .)Drag & Drop( درک اهر لیاف لاسرا نوکیآ یور رب و دیشک لماع متسیس یاهتمسق یقاب
 .دش دهاوخ زاب راکدوخ تروص هب لیاف لاسرا مرف ،لیاف ندرک اهر

 دروم یاهلیاف ای لیاف ای و درک کیلک هطوبرم دیلک یور رب مه ناوتیم لیاف دنچ ای کی باختنا یارب
 .تخادنا مرف یور رب و هدیشک رتویپماک زا ار رظن

 

 

 رد هک دوشیم رپ کیتاموتا تروص هب راک یتحار یارب لیاف مان ،دینک باختنا لیاف کی هک یتروص رد
 ار مان دوشیم هیصوت .درک باختنا نآ یارب یسیلگنا ای یسراف هب ار دیدج مان ناوتیم زاین تروص
 هنیزگ راهچ نیب زا یسرتسد دلیف رد .دشاب نآ تیهام یهدننک صخشم ات دیهد رییغت هشیمه
 باختنا تروص رد .درک باختنا ار اههنیزگ زا یکی دیاب تمِس ای یراک یاههورگ ،ربراک ،یمومع
 یارب یصوصخ تروص هب لیاف .دینک باختنا تسیل زا ار ربراک نیدنچ ای کی دیناوتیم ،ربراک یهنیزگ
 هک ییاههورگ ،یراکهورگ باختنا تروص رد .دش دهاوخ لاسرا هناگادج تروص هب اهنآ زا مادک ره
 لاسرا تهج ار دوخ رظن دروم هورگ دیناوتیم امش و دنوشیم تسیل امش یارب دیتسه اهنآ وضع
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 .دینک باختنا ار تراچ را تیعقوم دنچ ای کی دیناوتیم تمِس باختنا تروص رد .دینک باختنا لیاف
 .دش دهاوخ لاسرا دناهتفرگرارق تیعقوم نآ رد هک ییاضعا یمامت یارب یصوصخ تروص هب لیاف
 شیامن رگید ناربراک هب لیاف یهحفص رد هک دنتسه یایرورضریغ یاهدلیف ،هدیکچ و تاحیضوت
 .دش دنهاوخ هداد

 ،لیاف مان یاهدلیف دینک باختنا لاسرا یارب ار لیاف نیدنچ لیاف کی یاج هب هک یتروص رد
 لاسرا و "تبث" دیلک یور رب کیلک زا سپ تلاح نیا رد .دش دنهاوخ لاعفریغ هدیکچ و تاحیضوت
 هدیکچ و حیضوت ،مان یهناگادج شیاریو ناکما امش هب هک دش دهاوخ زاب یاهرجنپ ،رورس هب اهلیاف
 اهنآ یهریخذ یارب ،دیاهدرک دولپآ هک ییاهلیاف فذح ای شیاریو زا سپ .داد دهاوخ ار اهلیاف کتکت
 .دش دهاوخ هتسب هرجنپ نیا و تبث اهلیاف .دینک کیلک "ییاهن تبث" دیلک یور رب دیاب راک مامتا و
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 نم یاهلیاف

 .دوشیم هدهاشم تسا هدش لاسرا ربراک طسوت هک ییاهلیاف تمسق نیا رد

 

 .دریگب رارق رتعیرس یوجتسج دروم دناوتیم نآ طسوت هک دراد درف هب رصحنم هسانش کی لیاف ره
 دوجو تایلمع دیلک کی  پچ تمس رد .دیوریم نآ هب طوبرم هحفص هب لیاف هسانش یور رب کیلک اب
 ونم نیا رد لاثم روط هب .دوشیم هداد شیامن هفاضا تاناکما یخرب لماش ییونم نآ ندز اب هک دراد
 ( لیاف هحفص سردآ ای لیاف دولناد میقتسم سردآ اهنآ یور رب کیلک اب هک دراد دوجو دیلک ود

 نیا .دنوشیم یپک clipboard هظفاح رد ) ... و شیامنشیپ و هدیکچ و تاحیضوت و مان لماش
 رانک .درک هدافتسا رگرورم رد نآ هب هعجارم ای و ناسرمایپ ای لیمیا رد جرد یارب ناوتیم ار سردآ

 شخب نیا .دهدیم ناشن یتینما ظاحل زا ار لیاف عون هک دراد دوجو هدنریگ نوتس ،تایلمع دیلک
 شیامن یتوافتم نوکیآ اب مادکره هک دشابیم یراک هورگ و تمِس ،ربراک ،یمومع یهنیزگ 4 لماش
  .دوشیم هداد

 خیرات و ربراک مان بسح رب ار لیاف تفایرد قباوس ناوتیم لودج تسار تمس شلف یور رب کیلک اب
 یارب و دوشیم هریخذ متسیس رد هدش تبث ناربراک یارب طقف تاعالطا نیا .دومن هدهاشم نامز و
 ار هطوبرم لیاف هک یناسک تسیل ،دولناد قباوس لودج ِرانک رد .ددرگیمن تبث یمومع یاهلیاف
  .دوشیم هداد شیامن دناهدرک "کیال"

 ره ،نامزمه لیاف نیدنچ فذح یارب .دومن لیاف فذح ای شیاریو هب مادقا ناوتیم مود نوتس رد
 لودج ِرده رد هطوبرم نوکیآ یور رب و هدومن باختنا هنیزگ تمالع زا هدافتسا اب ار رظن دروم رطس
 ییاهدلیف هچ ندید هب لیام هک دینک صخشم رده رد لودج نوکیآ قیرط زا انمض .مینکیم کیلک
 .دیتسه لودج رد
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 هدیسر یاهلیاف

 رد امش تیوضع تبسانم هب ای و دناهدش لاسرا امش یارب امیقتسم هک ییاهلیاف شخب نیا رد
 یاهلیاف .دنوشیم تسیل دیراد یسرتسد نآ هب تراچ زا تیعقوم کی رد نتفرگرارق ای یراک یاههورگ
 .دش دنهاوخ هداد شیامن یرگید گنر اب راک تلوهس یارب دیاهدرکن هدهاشم هک دیدج

 

 هدرک تفایرد ار لیاف امیقتسم دیناوتیم رظن دروم یاهنوکیآ یور رب کیلک اب تسار تمس نوتس رد
 تایلمع نوتس رد ،هظفاح رد یپک یاهنوکیآ زا نینچمه .دیورب لیاف نآ هب طوبرم هحفص هب ای و
 یتاعالطا لوادج همه دننام .دینک هدافتسا دیناوتیم دش هداد حیضوت لبق شخب رد هک روطنامه
 ره یالاب رد هک وجتسج یاهسکاب زا لیاف ندرک ادیپ و عیرس یوجتسج تهج دیناوتیم متسیس
 هب هک یهورگ ای هدرک لاسرا امش یارب ار لیاف هک یربراک نینچمه .دینک هدافتسا هدش هیبعت نوتس
 هدش هداد شیامن پچ تمس تمسق رد هدش سرتسد لباق امش یارب لیاف نآ رد تیوضع هطساو
 .تسا

 لیام ،تراچ رد نتفرگرارق ظاحل زا دینکیم صخشم هک دراد دوجو یشخب تمسق نیمه یالاب رد
 .دیتسه ییاهلیاف هچ ندید هب

 

 لودج رد اهنآ ندید هب لیام هک ییاهلیاف لیامت تروص رد هک تساهدش هداد ناکما نیا ربراک هب
 و هدرک باختنا ار رظن دروم یاهلیاف ای لیاف ،ویشرآ هب لاسرا یارب .دنک لقتنم ویشرآ هب ار تسین

 قیرط نیمه هب ناوتیم زاین تروص رد ار اهلیاف نیا .مییامنیم کیلک ویشرآ نوکیآ یور رب سپس
 .درک جراخ ویشرآ زا
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 لیاف هحفص

 ،هسانش ،مان ریظن یتاعالطا هحفص نیا رد .دشابیم یصاصتخا هحفص کی یاراد گربره رد لیاف ره
 .تسا هدهاشم لباق تاحیضوت و هدیکچ ،دولناد تاعفد ،تمرف و عون ،یدنبهتسد ،لاسرا خیرات

 .دینک هدهاشم ار لیاف لک دیناوتیم نآ قیرط زا هک تسا هدش هیبعت یشیامنشیپ شخب نینچمه

 

 نآ ناکما هچنانچ ای دینک یپک هظفاح رد دیناوتیم ار لیاف میقتسم کنیل هحفص نیمه نییاپ رد
 هک ییاهتمرف رضاح لاح رد .دینک تفایرد رگید یاهتیاس رد جرد تهج ار نآ embed دک دشاب
 دنس نایاپ رد دنتسه ) یصاخ رازفامرن بصن ای دولناد هب زاین نودب ( شیامنشیپ لباق هناماس رد
 .دناهدمآ

 "دنسپ"دروم ،پچ تمس الاب رد هطوبرم تمالع قیرط زا دناوتیم متسیس ناربراک رگید طسوت لیاف ره
 .درک کیلک نآ دادعت یور رب ناوتیم اههدننکدنسپ تسیل ندید یارب .دوش عقاو
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 وجتسج

 لرتنک زا ریغ هب دنناوتیم هناماس ناربراک و ) دنتسین تبث متسیس رد هک یناسک ( یمومع ناربراک
 کی هک یتروص رد تسا رکذ هب مزال .دنیامن اهلیاف یوجتسج هب مادقا زین تیاس یجورخ رد ،لنپ
 هک یتروص رد اهنت ،دشاب هدش لاسرا ) تمِس ای یراک هورگ ای ربراک هب ( یصوصخ تروص هب لیاف
 .دش دهاوخ تسیل وجتسج رد دشاب هدرک نیگال ربراک

 

 ار لیاف یدنبهتسد ،وجتسج تمالع رانک شلف یور رب کیلک اب ناوتیم وجتسج جیاتن هحفص رد
 .دومن وجتسج اهیدنبهتسد همه رد ضرفشیپ ناونع هب ای درک باختنا
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 هک دنوشیم تسیل اهلیاف عاونا همه وجتسج زا سپ ،ضرفشیپ تروص هب رتنییاپ تمسق رد 
 عون ره .دومن تسیل ار ) excel لیاف ( اهلودج طقف لاثم روط هب .درک رتدودحم ار وجتسج ناوتیم
 ،txt، doc عاونا لماش دناوتیم "دنس" عون لاثم روط هب  .تسا )دنوسپ( تمرف نیدنچ لماش لیاف

docx، rtf رظن دروم دنوسپ پچ تمس تمسق زا ناوتیم وجتسج ندرک رتدودحم یارب .دشاب ... و 
 .درک باختنا ار

 رب نآ یروف تفایرد یارب و دینک کیلک نآ مان یور رب لیاف یهحفص هب نتفر یارب وجتسج جیاتن رد
 .دینک کیلک دنوسپ گنر یبآ نوکیآ یور
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 ) Log ( قباوس

 هب شور نیا .دوشیم هریخذ متسیس رد دوش ماحنا ناربراک طسوت هک ییاهشنکارت یمامت گربره رد
 نیا یمامت .دنک ییاسانش ار هدمآشیپ لکشم دناوتب صاخ دراوم رد ات دهدیم ار ناکما نیا تیریدم
 .تسا سرتسد رد قباوس شخب رد تاعالطا

 

 .تفرگ یجورخ لیاف نورد ،رگید یاهرازفامرن رد یسررب ای ویشرآ یارب ناوتیم ار دوجوم قباوس
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 رامآ و تاعالطا

 هحفص یالاب رد .دشابیم یسرتسد لباق تیریدم یارب یلک تروص هب رامآ و تاعالطا شخب نیا رد
 .دوشیم هدهاشم یطخ رادومن تروص هب هتشذگ زور 30 رد متسیس درکراک تیعضو

 

 .دوشیم هداد شیامن یاهلیم لکش هب نآ تمرف کیکفت هب رورس یاهلیاف لک تیعضو سپس

 

 .دش دهاوخ هدوزفا اهرادومن نیا مجح هب همادا رد ،تسا رکذ هب مزال
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 هناماس رد ینابیتشپ لباق یاهتمرف

 رد یتیدودحم چیه و دش دهاوخ صخشم تیریدم طسوت دوش ینابیتشپ هناماس رد یتمرف هچ هکنیا
 دولناد هب زاین نودب هناماس رد شیامنشیپ لباق اهتمرف نیا زا یضعب اهنت اما .درادن دوجو نایم نیا
 دیدج یاه plugin هک دراد ار تیلباق نیا متسیس هک تسا رکذ هب مزال .دنتسه رازفامرن بصن ای

 رد .دوش ضیوعت تیریدم رظن دروم رازفامرن اب دوجوم یاه plugin ای دوش بصن نآ رد لیاف شیامن
 :تسا ریز دراوم لماش دنوشیم ینابیتشپ شیامنشیپ تهج متسیس رد هک ییاهدنوسپ رضاح لاح

 xlsx ای xls عون زا Excel لودج •
 docx ای doc عون زا درُو تفاسورکیام یاهلیاف •
 txt ای rtf ینتم یاهلیاف •
 jpg، bmp، gif، png، tif یریوصت یاهلیاف •
 pdf یاهلیاف •
 mp3، wma، wav یتوص یاهلیاف •
 mp4، mov، flv، avi، mpg ، 3gp، wmv ییوئدیو یاهلیاف •
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 لوادج یربراک طبار تایصوصخ

 دنتسه یدرف هب رصحنم تایصوصخ یاراد دنراد دوجو ناربراک شخب رد هک یتاعالطا لوادج یمامت
 تاناکما نیا ریز رد .تسا هدش هدوزفا اهنآ هب لمع تعرس و دربراک ندرب الاب ،راک یتحار تهج هک
 .دنا هدش رکذ

 تعرس هجیتن رد و هداد لاقتنا ندش رتمک هچ ره تهج Ajax الماک تروص هب یزاسهدایپ •
 یلاقتنا کیفارت رد ییوجهفرص و server یور رب راشف ِندش رتمک ،الاب
 رظن دروم رادقم تسیفاک .دراد دوجو دلیف نآ رد وجتسج ناکما لودج نوتس ره یالاب رد •

 ساسا رب ( یبیکرت ای کت طیارش ساسا رب وجتسج هجیتن ات دینک دراو هطوبرم سکاب رد دوخ
 دینک صخشم ار مادک ره یوجتسج طیارش دیناوتیم نینچمه .دنوش رهاظ ) دلیف دنچ

 

                   

 

 یور تسیفاک روظنم نیا یارب .دنراد ) یدوعص و یلوزن ( یزاسبترم تیلباق اهنوتس همه •
 .دینک کیلک نوتس نآ ناونع

 .دنراد ار صاخ طیارش رد شیامن دوبهب تهج ندش کچوک و گرزب تیلباق اهنوتس همه •
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 نیا یارب .درک یدنبهتسد دوخ رظن دروم دلیف ساسا رب ار جیاتن ناوتیم لوادج یمامت رد •
 لاثم رد .مینکیم اهر لودج یالاب تمسق رد و هدیشک سوم اب ار نوتس کی ناونع روظنم
 رب یاهلیاف یمامت هجیتن رد .میاهدرک باختنا ار لیاف عون دلیف ،نم یاهلیاف تمسق رد ،ریز
  .دناهدش یدنبهتسد نآ عون ساسا

 
 

 هرابود یراذگراب هب زاین نودب ات دنراد refresh دیلک نآ یالاب تمسق رد لوادج یمامت •
 .دنوش زور هب تاعالطا ،هحفص

 


