
 ((ژورنال تفادُ از ًرم افسار )) راٌّوای اس

 متن ویرایشگر:    2 آموزش شماره

 شَیذ رٍبرٍ زیر هاًٌذ هتٌی ٍیرایشگر با است هوکي صفحات از بعضی در هذیریت قسوت در

 هَجَد ّای دکوِ هشابِ ٍیرایشگر ایي در هَجَد ّای دکوِ اکثر بیٌیذ هی تصَیر در کِ ّواًطَر

 اجتٌاب ایٌجا در آًْا هجذد تَضیح از دلیل ّویي بِ . باشذ هی  Microsoft wordافسار ًرم در

 .هیگردد

 

 تصَیر الف

 

 



 . گردد هی باز زیر پٌجرُ هشابِ ای پٌجرُ . کٌیذ کلیک 1 شوارُ دکوِ رٍی بر : تصویر درج نحوه

 

 بتصَیر 

 ٍ ًَشتِ URL قسوت در را هربَطِ تصَیر : URL دیگر  سایت در موجود تصویر از استفاده (1

 . ًواییذ کلیک را OK  دکوِ 

 . کٌیذ کلیک ب تصَیر 1 شوارُ دکوِ رٍی بر : خود  کامپیوتر در موجود تصویر از استفاده (2

 در هَجَد تصَیر ابتذا بایست هی شوا آى در کِ گردد هی باز ج تصَیر هشابِ ای پٌجرُ

 . دّیذ اًتقال سایت سرٍر بِ را خَد کاهپیَتر

 
 تصَیر ج



 کِ شَد هی باز دیگری پٌجرُ دکوِ ایي رٍی بر کردى کلیک از پس ، کٌیذ کلیک را  1 شوارُ دکوِ

 ٍ یرتصَ اًتخاب از پس . شَد هی خَاستِ کاهپیَترتاى در تصَیر قرارگیری هحل آدرس شوا از

 حجن بِ بستِ  (بواًیذ هٌتظر لحظِ چٌذ ٍ کردُ کلیک را  2شوارُ دکوِ اًتخاب پٌجرُ شذى تِبس

 .) بَد خَاّذ هتفاٍت شوا اًتظار زهاى اًتخابی لفای

 بر ٍ کردُ پیذا  3قسوت در هَجَد ّای فایل بیي از را خَد فایل ًام سرٍر بِ فایل اًتقال از پس

 . کٌیذ کلیک خَد فایل رٍی

 ب تصَیر در ، ذدی خَاّیذ را ) ب تصَیر ( قبلی پٌجرُ شوا ٍ شذ خَاّذ بستِ ) ج تصَیر ( پٌجرُ

 . ًواییذ کلیک را ok دکوِ

 

 . کٌیذ اًتخاب هَس ٍسیلِ بِ را خَد ًظر هَرد تصَیر یا هتي :  لینک درج نحوه

 ذخَاّ باز زیر تصَیر هشابِ ای پٌجرُ . کٌیذ کلیک الف شوارُ تصَیر  2شوارُ دکوِ رٍی بر سپس

 .شذ

 

 تصَیر د

 . کٌیذ کلیک را ok دکوِ سپس . ًواییذ تایپ URL قسوت در را خَد ًظر هَرد لیٌک آدرس


