قثل اس ًصة قیف تَ هْارد سیز تْجَ فزهاییذ :
 .1اس صذت اطالعات ّارد ػذٍ اطویٌاى داصل ًواییذ ،چزا کَ ایي اطالعات در ًزم افشار
فزّع ػوا تَ صْرت هظتقین هْرد اطتفادٍ قزار هی گیزد؛ ّ چٌاًچَ در آیٌذٍ ًیاس تَ
پؼتیثاًی داػتَ تاػیذ ُوکاراى ها اس ایي اطالعات جِت پؼتیثاًی اطتفادٍ خْاٌُذ
کزد .لذا هظْلیت ّرّد اطالعات ًادرطت تز عِذٍ ػوا خْاُذ تْد.
 .2در ُز یک اس هزادل ًصة تَ ُیچ عٌْاى اس دکوَ  backهزّرگز خْد اطتفادٍ ًکٌیذ در غیز
ایي صْرت ًصة قیف تا هؼکل هْاجَ خْاُذ ػذ.
جِت ًصة قیف گشیٌَ  I agree to the license terms and conditionsرا عالهت تشًیذ ّ پض اس ظاُز
ػذى دکوَ  Installتز رّی آى کلیک کٌیذ.

در پٌجزٍ تاس ػذٍ ستاى ًصة  xamppرا کَ تَ صْرت پیغ فزض  Englishقزار دارد را هیتْاًیذ اًتخاب کٌیذ.
تزجیذا ُواى ستاى اًگلیظی را تغییز ًذادٍ ّ تا کلیلک تز رّی  OKتَ هزدلَ تعذی ًصة تزّیذ.

گشیٌَ ُای  Install MySQL as service ّ Install apache as serviceرا عالهت تشًیذ ّ تز رّی دکوَ
 Installکلیک کٌیذ.
چٌذ دقیقَ صثز کٌیذ تا تزًاهَ کاهل ًصة ػْد.

اکٌْى تا تاس کزدى آیکْى قیف کَ تز رّی دطکتاپ ایجاد ػذٍ هی تْاًیذ ّارد هزادل ًصة ّ تٌظین اّلیَ
قیف ػْیذ.

اتتذا ستاى هْرد ًظز خْد را اًتخاب کٌیذ .اس آًجایی کَ ًزم افشار فزّع ّ دظاتذاری قیف تْطظ کارػٌاطاى
ایزاًی ّ تَ صْرت کاهال تْهی طزادی ّ پیادٍ طاسی ػذٍ  ،تذیِی اطت کَ تا ستاى فارطی طاسگاری
کاهل دارد .
الثتَ قیف تا ستاى اًگلیظی ّ طایز ستاى ُایی کَ در آیٌذٍ ًشدیک تَ هجوْعَ ستاى ُای قیف افشّدٍ خْاٌُذ
ػذ ًیش طاسگاری کاهل دارد.

در هزدلَ تعذ ػوا تایذ تا فعال کزدى گشیٌَ "تا قْاًیي قیف هْافقن" هْافقت خْد را تا قْاًیي قیف اعالم
ًواییذ ّ طپض تَ هزدلَ تعذ تزّیذ.

در هزدلَ اّل تایذ تٌظیوات تاًک اطالعاتی قیف اًجام ػْد .جِت طِْلت ػوا هیتْاًیذ تا کلیک تز رّی
"تزای تٌظین اتْهاتیک کلیک ًواییذ" اجاسٍ دُیذ کَ قیف تَ صْرت خْدکار ایي تٌظیوات را اًجام دُذ.
پض اس اًجام تٌظیوات هیتْاًیذ تَ هزدلَ تعذ تزّیذ.

تَ هذط ّرّد تَ هزدلَ دّم هزّرگز اس ػوا تزای اطتفادٍ اس هکاى جغزافیایی اجاسٍ هی خْاُذ ،تاییذ ایي
پیام در هزّرگز ُای هختلف هتفاّت اطت.
هزّرگز کزّم :

هزّرگز فایزفاکض :

داال اطالعات فزّػگاٍ/ػزکت/کارگاٍ ّ  ...خْد را تا دقت ّارد ًواییذ.
ً .1ام فزّػگاٍ/ػزکت/کارگاٍ ّ ...
 .2خذهات ارائَ ػذٍ تْطظ ػزکت
 .3تعذاد فیلذ ُا  :تْطظ ایي گشیٌَ ػوا هیتْاًیذ کاالی خْد را در ططْح ّ اتعاد گًْاگْى تعزیف کٌیذ
ّ در صْرت توایل هی تْاًیذ ایي هقذار را اس صفز تا تی ًِایت تغییز دُیذ( .ایي هقذار تَ صْرت
پیغ فزض  3در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت)
تزای هثال در فزّػگاٍ کتاب ططْح کاال هی تْاًٌذ تَ ایي ػکل تعزیف ػًْذ:
 -1فزّػٌذٍ
ً -2اػز
 -3هْلف
 -4گزٍّ طٌی ّ ...
 .4آدرص دقیق ،تلفي ،هْتایل ،پیاهک ،فکض ،طایت ّ ایویل خْد را در فیلذ ُای هؼخص ػذٍ ّارد
کٌیذ.
 .5گشیٌَ هزتْط تَ دریافت اطالعات جغزافیایی اس هزّرگز تَ صْرت پیغ فزض فعال اطت.
 .6لْگْ خْد را هیتْاًیذ تا اتعاد  291*151در قظوت هؼخص ػذٍ ّارد کٌیذ تا در فاکتْرُا ،گشارع
ُا ّ ً ...وایغ دادٍ ػْد.
پض اس کظة اطویٌاى اس درطتی اطالعات ّارد ػذٍ تَ هزدلَ تعذ تزّیذ.

در ایي هزدلَ ػوا تایذ اطالعات فیلذ ُای هزتْط تَ ططْح کاال را ّارد ًواییذ.

در هزدلَ آخز تٌظیوات تایذ هذیز قیف تعزیف ػْد .هذیز قیف دارای تاالتزیي ططخ دطتزطی هی
تاػذ ّ هی تْاًذ اس توام گشیٌَ ُای ًزم افشار اطتفادٍ کٌذ.

تا اتوام هزادل تٌظیوات قیف ّارد صفذَ فعالظاسی قیف هی ػْیذ.
تزای فعالظاسی ػوا هی تْاًیذ اس طزیق ایٌتزًت ّ یا تلفي ایي کار را اًجام دُیذ.

تزای فعالظاسی ایٌتزًتی اتتذا تایذ تَ ایٌتزًت دطتزطی داػتَ تاػیذ طپض تز رّی گشیٌَ
"فعالظاسی ایٌتزًتی" کلیلک کٌیذ تا تَ صفذَ فعالظاسی ّتظایت قیف هٌتقل ػْیذ.
در صفذَ تاس ػذٍ ػوا هیتْاًیذ اطالعات ّارد ػذٍ را هؼاُذٍ کٌیذ.
صٌف فعالیت خْد را هؼخص کٌیذ ّ لْگْ خْد را دّتارٍ ّارد کٌیذ.
تْجَ داػتَ تاػیذ کَ ایویل(ً )1ام کارتزی ػوا ّ تلفي ( )1رهش عثْر ػوا جِت عضْیت در
طایت خْاُذ تْد.
در قظوت طزیال قیف تایذ ػوارٍ طزیالی کَ اس قثل تِیَ ًوْدٍ ایذ را ّارد کٌیذ ّ پض اس کظة
اطویٌاى اس درطتی اطالعات ّارد ػذٍ تز رّی دکوَ ثثت ًام کلیک کٌیذ.

در صفذَ تاس ػذٍ کذ فعالظاسی ػوا ًوایغ دادٍ خْاُذ ػذ ،آى را کپی کزدٍ ّ در صفذَ ًصة
قیف در کادر هؼخص ػذٍ ّارد کٌیذ.

در صْرت درطت تْدى کذ فعالظاسیً ،زم افشار تا هْفقیت فعال ػذٍ ّ ػوا هی تْاًیذ اس قیف
اطتفادٍ ًواییذ.
جِت ّرّد تَ صفذَ اّل قیف هی تْاًیذ اس گشیٌَ "تزای ّرّد تَ قیف ایٌجا کلیک کٌیذ" اطتفادٍ
کٌیذ.

در صفذَ ّرّد قیف اس ًام کارتزی ّ رهش عثْر هذیز قیف کَ در هز دلَ طْم ًصة ّارد کزدیذ
اطتفادٍ کٌیذ ّ .در آیٌذٍ در صْرت تعزیف کارهٌذاى جذیذ آًِا هی تْاًٌذ تا ًام کارتزی ّ رهش عثْر
خْد ّارد قیف ػًْذ.

در صْرت ّجْد ُز گًَْ طْال ّ یا هؼکل هی تْاًیذ تا ػوارٍ ُای هزکش پؼتیثاًی تواص داصل ًواییذ.

هْفق تاػیذ.

