"تظوَ تعالی"
آموزش استفاده از سایت سندیکا
در ایي آهْسع اضافَ ًوْدى (پکیح ُای تْر هظافزتی  ،هؼخصات آژاًض ُا
ُ،تل ُا ،اطتخذام ّ توام اطالعات گزدػگزی) ػزذ دادٍ هی ػْد
.1اتتذا تایذ در طایت عضْ ػْیذ (یک ػٌاطَ کارتزی تظاسیذ) هطاتق ػکل
سیز.

 .2در هززلَ تعذ تایذ هؼخصات خْد را هطاتق ػکل سیز پز ًواییذ

در قظوت ً 1ام ً ،ام کارتزی  ،ایویل ّ کلوَ عثْر را ّارد هی ًواییذ.

در قظوت  2ػزذ زالی اس خْدتاى یا آژاًض خْد تَ ُوزاٍ عکض خْد یا لْگْی
آژاًض قزار هیذُیذ.
در قظوت  3رّ  Regidterکلیک هی ًواییذ
خْب تَ ػوا دّطت عشیش تثزیک هیگن ػوا اکٌْى ایویلی تاتت فعال طاسی
ػٌاطَ کارتزی دریافت هی کٌیذ ّ تعذ اس کلیک تز رّی لیٌک فعال طاسی
عضْ طایت طٌذیکا ػذٍ ّ هی تْاًیذ ّارد طایت ػْیذ.
.3هطاتق ػکل سیز

در قظوت  1هی تْاًیذ اطالعات آژاًض خْد ،پکیدِای تْرُای
هظافزتی،اطالعات گزدػگزی ،اطتخذام ّ  ....را ّارد ًواییذ.
در قظوت  2تالگ ػوا ًوایغ دادٍ هیؼْد تواهی هطالثی کَ ػوا در طایت درج
ًوْدٍ ایذ در ایي قظوت ّخْد دارد
در قظوت  3هی تْاًیذ اطالعات خْد را ّیزایغ کٌیذ
در قظوت  4هذیزیت ًظزات ػوا ّخْد داردً ،ظزاتی کَ تزای هطالة طایت تا
ًام کارتزی خْد درج ًوْدٍ ایذ.

 .4در ایي قظوت اضافَ ًوْدى هطالة را آهْسع هیذُین هطاتق ػکل سیز

در قظوت  1تایتل ّخْد دارد ػوا تایذ عٌْاى هطلة خْد را در ایٌدا ّارد ًواییذ
در قظوت  2هی تْاًیذ ُواى هطالثی کَ در تایتل قزار دادیي ایٌدا تَ صْرت
فیٌگلیغ ّارد کٌیذ یا هعٌی اًگلیظی آى را اس
 /http://translate.google.comپیذا کزدٍ ّ ّارد ًواییذ.هطالثی کَ در ایٌدا
ّارد هی ًواییذ در آدرص طایت قزار هیگیزد http://www.3andika.net/url
در قظوت  3هی تْاًیذ پْػَ ی هطلة خْد را اًتخاب ًواییذ ػایذ پْػَ هْرد
ًظز خْد را پیذا ًکزدیي  ،یک پْػَ را اًتخاب ًواییذ.
در قظوت  4هطلة خْد را قزار دُیذ
در صْرتی کَ هی خْاُیذ اطتخذام ػْیذ یا دًثال کارهٌذ ُظتیذ یا ایٌکَ
اطالعات آژاًض خْد را ّارد کٌیذ ایي فزم را اس ایٌدا داًلْد کزدٍ ّ اطالعات
خْد را ّارد ًوْدٍ ّ در قظوت  4کپی ًواییذ
http://www.3andika.net/form/1.doc
در قظوت  Image 5را کلیک کزدٍ  ،پکیح تْر هظافزتی ّ یا اگز هی خْاُیذ
اطالعات آژاًض خْد را ّارد ًواییذ لْگْی آژاًض خْد را قزار دُیذ

در قظوت  Attachments 6را کلیک کزدٍ ،اگز ػوا تزای اّلیي تار تا ػٌاطَ
کارتزی خْد هی خْاُیذ پکیح یا اطالعات آژاًض خْد را قزار دُیذ تایذ اس
هدْس تٌذ ب خْد اطکي ّیا عکض گزفتَ ّ در ایي قظوت قزار دُیذ.
در قظوت  7کافیظت رّی  Toggle sidebarکلیک کٌیذ
در قظوت  8رّی  metadata informationکلیک کزدٍ ّ Description
 :در یک یا دّ خظ  ،هطلة خْد را تْضیر دُیذ تَ ایي صْرت===> تْر
کیغ تلیظ كیغ تْرُاي ُوَ رّسٍ كیغ پاییش  .٩١تْر کیغ  -تلیظ کیغ ُ -تل
کیغ  ,تْرُای ُوَ رّسٍ خشیزٍ کیغ ّ-یژٍ پاییش 91
 : Keywordsکلوات کلیذی هطلة خْد را در چٌذ کلوَ ّارد ًواییذ تَ ایي
صْرت===> تْر کیغ ارساى،تْر کیغ،تْر ارساى کیغ،تِتزیي تْر کیغ
در قظوت  9رّی  saveکلیک کٌیذ
تَ ػوا تثزیک هیگن هطلة ػوا در طایت طٌذیکا درج گزدیذ ّ تعذ اس تاییذ ها
در طایت قزار خْاُذ گزفت

* تا تْخَ تَ ایٌکَ ایٌذکض گْگل در طایت طٌذیکا تظیار تاالطت ػوا ُز هطلثی
کَ ارطال کٌیذ در رتثَ ُای اّل گْگل قزار خْاُذ گزفت ُّشاراى کارتز ُذف
پظت ػوا رّ هی تیٌٌذ.

اػتزاک گذاری یک هطلة در ػثکَ ُای اختواعی

پیؼٌِاد ها (گْگل پالص،فیض تْک  ،تْییتز ّ کلْب هی تاػذ)
چزا هطلثواى را تَ اػتزاک تگذارین؟
ّقتی ػوا هطلثتاى را در ػثکَ ُای اختواعی تَ اػتزاک هیگذاریذ ،دّطتاًتاى
در ػثکَ ُای اختواعی(گْگل پالص،فیض تْک  ،تْییتز ّ کلْب) هطالة ػوا
را هی تیٌٌذ ّ دّطتاًتاى ُن هی تْاًٌذ هطالة ػوا رّ تَ اػتزاک تگذارًذ ّ
دّطتاى آًاى ُن تذیي صْرت ّ  ...تَ صْرتی کَ هطلة ػوا هثل یک ّیزّص
در طزار ایٌتزًت اًتؼار پیذا هی کٌذ.

آهْسع اػتزاک گذاری در گْگل پالص

قظوت  :1اتتذا تایذ ّارد زظاب کارتزی خیویلتاى ػذٍ تاػیذ تز رّی گْگل پالص
کیک کزدٍ ّ اس رًگ صْرتی تَ رًگ قزهش تغییز هی کٌذ،چٌذ ثاًیَ هْص رّ
رّی گْگل پالص ًگَ داػتَ تا قاتلیت اػتزاک گذاری هطلة ًوایغ دادٍ ػْد
قظوت :2هِوتزیي زلقَ ُا ُ public , friendsظتٌذ اگز خشّ زلقَ ُا ًثْدًذ
 add more peopleرا کلیک کٌیذ ّ  public , friendsرا اًتخاب کٌیذ
قظوت :3رّی  shareکلیک کٌیذ

آهْسع اػتزاک گذاری در فیض تْک  ،تْییتز ّ کلْب

ػوا تایذ اس ُز کذام یک زظاب کارتزی داػتَ تاػیذ در قظوت  5 ّ 4ػکل تاال
را اگز کلیک کٌیذ هی تًْیذ در فیض تْک هطلة رّ الیک کٌیذ ّ در تْییتز
تْیت تشًیذ

ػوا هی تْاًیذ ُز کذام اس ایي ػثکَ ُای اختواعی رّ اًتخاب کزدٍ ّ تزای
دّطتاى خْد هطلثتاى رّ تَ اػتزاک تگذاریذ
ایي رّع یکی اس تِتزیي رّع ُا تزای اًتؼار پکیح ُا تْر هظافزتی هی تاػذ
هْفق تاػیذ

تا تؼکز اس تْخَ ػوا
هِذی ًقْی
طایت طٌذیکا
http://www.3andika.net

