
 

 

 تیسا یطراح در یکاربر رابط تیاهم

 هْفق تتْاًذ کاس ّ کسة کی کَ يیا یتشا هخصْصا. است کاستش ّ یهشتش تا شَیُو تیاّلْ ّ تیاُو هْاسد، اص یاسیتس دس

 تاشٌذ داشتَ شوا تیسا اص ذیتاصد اص یخْش تجشتَ ُا آى کَ ذیکٌ یکاس. تاشذ داشتَ یساض کاستشاى ّ اىیهشتش ذیتا شْد

 جولَ اص کَ است یکاستش ساتظ یطشاح ًحٍْ تَ هشتْط گفت نیخْاُ شیص دس کَ یًکات. گشدًذ تاص شوا تیسا ّب تَ ُن تاص ّ

 .تاشذ یه تیسا یطشاح حیصح ًحٍْ دس هِن عٌاصش

 

 تیسا یطراح در یکاربر رابط تیاهم

 ّ شیگ دس حذ اص شیت سا خْد کاستشاى رُي ،یکاستش ساتظ ذٍیچیپ یطشاح تا ُشگض ّ ذیکٌ حفع سا تیسا یطشاح تْدى سادٍ.1

 .ذیًکٌ هشغْل

 

 داشتَ یهطلْت عولکشد ذیتا تلککَ. شْد یًو هشتْط ییثایص ّ یظاُش یُا جلٍْ تَ فقظ اها است، هِن تیسا یطشاح.2

 .تاشذ

 

 یسع. ذیتاش داشتَ ًظش دس سا کٌٌذ یه استفادٍ شوا تیسا ذیتاصد یتشا ُا آى اص کاستشاى کَ یُا دستگاٍ شَیُو.3

 سا یادیص کاستشاى صْست يیا شیغ دس. ذیدسآ شیًوا تَ سّص تَ ّ هعوْل یُا دستگاٍ دس یخْت تَ شوا تیسا یطشاح کَ ذیکٌ

. کٌٌذ یًو استفادٍ تِایسا اص ذیتاصد یتشا لپتاپ ای ّ یضیسّه یْتشُایکاهپ اص یٌتشًتیا کاستشاى ُوَ شایص. داد ذیخْاُ دست اص

 سا شیًوا یُا صفحَ هختلف یُا سصّلْشي ّ هختلف یُا عاهل ستنیس خْد، تیسا یکاستش ساتظ یطشاح دس شَیُو

 .ذیتاش داشتَ ًظش دس

 

 خالصَ خْد تیسا خاًَ/یاصل صفحَ دس سا تیسا تا کاستشاى اًفعاالت ّ فعل ُوَ است هوکي کَ ییجا تا ذیکٌ یسع.4

 تا گشفتَ اطالعات اص. داسد تعاهل تیسا تا آى قیطش اص ّ گشدد یه آى دًثال کاستش کَ یضیچ ُش یعٌی اًفعاالت ّ فعل. ذیکٌ

 . اصیً هْسد یکاال ّ خذهات

 

 ًظش دس سا ًکتَ يیا خْد تیسا یطشاح هشاحل ُوَ دس ّ شَیُو. است هِن اسیتس شوا تیسا عولکشد ّ سشعت.5

 یتاسگزاس صهاى ح،یصح ًکات تیسعا ّ یاصْل یُا تنیالگْس اعوال تا ذیتا پس طالست ّقت کَ ییآًجا اص. ذیتاش داشتَ

 .ذیکٌ حاصل ٌاىیاطو تیسا یُا قسوت یتواه هطلْب عولکشد اص ّ ذیتشساً حذاقل تَ سا تیسا

 

 کاستشاى. ذیکٌ استفادٍ شذٍ ٌَیتِ صْست تَ ّ هوکي شکل يیتِتش تَ آى دس هْجْد یفضاُا اص خْد تیسا یطشاح دس.6

 ُش اص ّ ذیکٌ یضیس تشًاهَ خْد تیسا داخل یفضاُا یتشا پس. ٌذیآ یه شوا تیسا ّب تَ ُا لیهْتا قیطش اص یادیص

 .ذیکٌ استفادٍ ُْشوٌذاًَ کسل،یپ

 



 

 

 .ذییًوا استفادٍ ُا آى يیتش سادٍ اص ّ ذیتشساً حذاقل تَ سا خْد استفادٍ هْسد یُا شيیویاً.7

 

 کاس است، عکس اص تش ّاضح ّ کٌذ یه کاس یخْت تَ هتي کَ یّقت تا. ذیکٌ استفادٍ عکس اص کوتش اهکاى، صْست دس.8

 کن یُا عکس اها است، خْب عکس اص استفادٍ. ذیکٌ استفادٍ خْد تیسا دس یکوتش یُا عکس اص کَ است یا عاقالًَ

 یه َیتْص آى هْقع تَ ّ جا تَ استفادٍ الثتَ ّ تشساًذ عتشیسش ّ یخْت تَ سا غامیپ ّ تاشذ ذیهف هطالة یهحتْ کَ یحجو

 .شْد

 

 ُش دس شوا تیسا. تاشذ استْاس ّ ثاتت گًْاگْى یُا پلتفشم دس کَ ذیکٌ یطشاح یکاستش ساتظ خْد، تیسا یطشاح دس.9

 لپتاپ تا ذیًثا ،iPad کی دس شوا تیسا یطشاح ّ عولکشد هثال، عٌْاى تَ. تاشذ لیشوا ّ شکل کی تَ ذیتا یدستگاُ

 .تاشذ داشتَ تفاّت

 

 تذٌُذ استشاحت چشواًشاى تَ شوا، تیسا دس ًتْاًٌذ کاستشاى اگش. است الصم یتیسا ّب ُش یتشا ذیسف/یخال یفضا.11

 کاستشاًتاى یتشا تا ذیدُ قشاس ُن یخال یفضا خْد تیسا یطشاح دس حتوا. دٌُذ یه اًجام یگشید تیسا دس سا کاس يیا پس

 .ًثاشذ دٌُذٍ آصاد

 

 .شْد ّاقع ذیهف شذ، اسائَ تیسا یکاستش ساتظ یطشاح ّ تیسا یطشاح دس کَ یًکات نیذّاسیاه


