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 راٌّوای آهَسضی تٌظیوات ٍیٌذٍس جْت کارتزد در

 ساهاًِ جاهغ تاسرسی هزکش سالهت هحیط ٍ کار

 هٌْذس یاٍر هٌظَری:تْیِ ٍ تٌظین

 کارضٌاس تْذاضت هحیط ضثکِ تْذاضت ٍدرهاى ضْزستاى ًیز استاى اردتیل



 :خیطگفتار

آهار   جوغ آٍریتِ کارگیزی فٌاٍری  یا استقزار آى کِ در رٍیکزد فزایٌذی یکی اس هزاحل هْن ٍ هتَالی تِ کارگیزی سیستن ّای

هَضَع هطالؼات هختلفی تَدُ ٍ اصطالحات گًَاگًَی تزای آى، اس جولِ استقزار، خذیزش، استفادُ ،  اطالػات در ساسهاًْاستٍ

ساهاًِ جاهغ تاسرسی هزکش سالهت هحیط ٍ کار ًیش یکی .  تِ کار گزفتِ ضذُ است تزای آىرضایت هٌذی ٍ اًتطار، هَفقیت

درایي فایل آهَسضی ّز چٌذ هختصز ًیشسؼی تزآى ضذُ است تا .اسسیستن ّای هثتٌی تز فٌاٍری آهار ٍاطالػات  هی تاضذ

اهیذٍارین تا تٌظیوات ٍیٌذٍس کِ در .راٌّوای تزخی تٌظیوات هزتَط تِ ٍیٌذٍس کِ ساسگار تا ساهاًِ هذکَر تاضذ را ارئِ ًوایین

اداهِ تِ آى اضارُ خَاّین کزد تتَاًین هطکالت کارتزاى ٍ ّوکاراى تْذاضت هحیط استفادُ کٌٌذُ اس ساهاًِ هذکَردر سزاسز 

 .کطَر را هزتفغ ًوائین

 

 تغییز ًوایص  ػالهت اػطار (الف

تِ ٌّگام  ثثت کلز آساد .هی خزداسین (/)درایي قسوت تِ ًاساسگاری ساهاًِ در ػذم ضٌاسایی ػالهت هویش فارسی یا اسلص

 کِ در صفحِ Delػالهت ًقطِ یا  )(.)تاقیواًذُ یا ثثت تزخی ًتایج آسهایطْای آب آضاهیذًی کِ تایذ تِ صَرت اػطار اًگلیسی

 ٍتاال 8 ،7در قسوتی اس تٌظیوات ٍیٌذٍس ّای (0.2یا 0.8)"ثثت گزدد هثال  (کیثَرد در سوت راست ٍ خاییي اػذاد قزار گزفتِ است

یا هویش فارسی قزارگزفتِ است کِ در ایي صَرت ثثت اػذادی کِ ًیاس تِ هویش  (/)ػالهت اسلص (.)،تِ جای ػالهت هویش اًگلیسی

حاال تِ ًحَُ تٌظیوات .دارًذ تا هطکل هَاجِ خَاّذ ضذ ٍ ثثت کلز آساد تاقیواًذُ یا ًتایج آسهایطْای آب  صَرت ًخَاّذ گزفت

قسوت اٍل تِ صَرت هکتَب ٍ  قسوت دٍم تِ صَرت تصَیزی در اختیار ضوا . هی خزداسین (.)ٍ جایگشیٌی آى تا (/)ٍتغییز ػالهت

 .ػشیشاى قزار خَاّذ گزفت

 :آهَسش ًحَُ تٌظیوات ٍ تغییز ًوایص ػالهت اػطار تِ صَرت هکتَب -
 .جْت اًجام تغییزات ٍ تٌظیوات ایي تخص هزاحل سیز را دًثال ًوائیذ

1- Control Panel   
2- Clock, Language and Region   
3- Change the date, time, or number format   
4- Additional settings   

ًطاى دادُ ضذُ  Decimal Symbol ػالهت اػطار در قسوت Customize Format در خٌجزُ   -5

 .را در آى تایح کٌیذ).( ػالهت  (/)تِ جای ػالهت است کِ هی تَاًیذ 

 :آهَسش ًحَُ تٌظیوات ٍ تغییز ًوایص ػالهت اػطار تِ صَرت تصَیزی -
 :هزحلِ اٍل -

 



 :هزحلِ دٍم -

 

 
 :هزحلِ سَم ٍ چْارم -

 

 
 

 :هزحلِ خٌجن -

 
 



 :تغییز ًوایص  تاریخ (ب

کارتزاى هحتزم تِ ٌّگام ٍرٍد تِ ساهاًِ قثل اس ثثت .ایي قسوت تِ دقت سیاد کارتزاى تِ ٌّگام ٍرٍد تِ ساهاًِ تستگی دارد

تایذ ًگاُ ٍیژُ تِ تاریخ ًوایص دادُ ضذُ در ساهاًِ در قسوت تاالی  (...تاسرسی،کلزسٌجی،ًوًَِ تزداری ٍ)فؼالیتْای خَد 

صفحِ داضتِ تاضٌذ یؼٌی تاریخ رٍسی کِ در آى قزار گزفتِ اًذ تا تاریخ ًوایص دادُ ضذُ در ساهاًِ تا یکذیگزهطاتقت ٍّوخَاًی 

ٍ در صَرتی کِ اقذام تِ ثثت یکی اس فؼالیتْای خَد .در تزخی هَارد  تاریخْا تا یکذیگز هطاتقت ٍ ّوخَاًی ًذارًذ.داضتِ تاضذ

هثال کلزسٌجی ًوائیذ تاریخ ثثت کلزسٌجی ضوا تا رٍسثثتی کِ در آى قزار گزفتِ ایذ  ّوخَاًی ًخَاّذ داضت ٍهوکي است چٌذ 

رٍس،هاُ یا حتی سال تا یکذیگز اختالف داضتِ تاضٌذ، هَضَع حتی در تاریخ رٍسی کِ کلزسٌجی اًجام گزفتِ ًیش هی تَاًذ صذق 

راُ حل ایي هَضَع تغییز تاریخ هَجَد در رایاًِ ٍ ٍیٌذٍس . ٍ تاال اتفاق هی افتذ7،8در ٍیٌذٍسّای "ایي هَضَع ًیش هؼوَال.کٌذ

سایز تاریخْای هَجَد در ٍیٌذٍس حتی تاریخ هیالدی تزگزداى ضذُ فارسی ًیش .کارتزاى تِ تاریخ هیالدی اًگلیسی هی تاضذ

 .ٍ ساهاًِ فقط تا تاریخ هیالدی اًگلیسی ساسگاری دارد! کارساس ًخَاّذ تَد

 :آهَسش ًحَُ تٌظیوات ٍ تغییز ًوایص تاریخ هَجَد در رایاًِ تِ صَرت هکتَب -
 .جْت اًجام تغییزات ٍ تٌظیوات ایي تخص هزاحل سیز را دًثال ًوائیذ -

 .  تزرٍی تاریخ هَجَد در رایاًِ خَد در سوت راست ٍ قسوت خاییي دسکتاج خَد کلیک ًوائیذ -1
 change date and  time seting  اًتخاب گشیٌِ  -2
 .را اًتخاب ًوائیذ change calendar settings  در صفحِ تاس ضذُ گشیٌِ  -3
 . کلیک ًوائیذ Date  در صفحِ تاسضذُ تزرٍی تة  -4
 . را تِ هیالدی اًگلیسی تغییز دّیذ calendar type  گشیٌِ  -5

 
 :آهَسش ًحَُ تٌظیوات ٍ تغییز ًوایص تاریخ تِ صَرت تصَیزی -
 :هزحلِ اٍل  -

 
  



 :هزحلِ دٍم -

 
 :هزحلِ سَم -

 
 :هزحلِ چْارم ٍ خٌجن -

 
 تا تطکزاس تَجِ ضوا 


