
 لست سکند گرامیبا سالم خدمت کاربران 

راهنمایی که مطالعه می کنید قصد دارد شما را با سیستم جدید نگارش سفرنامه در وب سایت لست سکند آشننا کنردو و   

 توصنیه هنایی  قدم به قدم شما را در این مسیر یاری کند. قبل از شروع به نگارش و ثبت سفرنامه ی خود توجه شما را به 

 :در سایت آسان تر کندرا که می تواند قرار دادن سفرنامه  جلب می کنم

پیشنهاد ما این است که مطابق گذشته، قبل از هر چیز مطلب سفرنامه ی خود را در فایل ورد آمادو کردو، محل  .1

عننوان   تصاویر را با شمارو در متن مشخص کنید و اگر تصویر توضیحی دارد آن را در جلوی شمارو بنویسید )بنه 

(؛ پس از این مرحله مطلب خنود را مطالعنه کنردو و هنر      :  نمای خارجی کلیسای ساگرادا فمیلیا1مثال:  تصویر 

 گونه ویرایش نهایی را روی آن انجام دهید.

    در نگارش آ )الف با کالو( دقت کنید، این کاراکتر با گرفتن کلیند شنیفتShift  وH     بنه صنوره همزمنان

د استفادو از این کاراکتر را دارید در تمام متن آن را رعایت کنید، یا در تمام منتن از  ایجاد می شود. اگر قص

 الف بدون کالو استفادو کنید.  

تصاویر انتخابی خود را نیز در فولدری قرار دادو و به ترتیب قرارگیری در متن فقط با عدد تنها )بدون نوشنته ینا    .2

 و...(. 3،  2،  1ان مثال: هر کاراکتر دیگر( شمارو گذاری کنید )به عنو

از حوصنله کناربر   تعداد تصاویر و طول متن سفرنامه خیلی زیاد نباشد و سعی کنید از توضیحاه اضافه که خارج  .3

 .تصویر هستید 111ا مجاز به ارسال . در حالت استاندارد برای هر شهر شما نهایاتاست خودداری کنید

 

 نوشته، گونه هر فاقد میبایست ارسالی نکته: تصاویر Watermark عنر   و باشند تاریخ و (Width ) آنهنا 

 ،رسنال قبل از ا .شوند نمی استفادو سفرنامه در کیفیت نامناسب و بدون تصاویر. باشد پیکسل 1111 حداقل

 کردن بهینه کنید. Cropح در کامپیوتر و تصاویر را از لحاظ نمایش صحی

  مناسب شئوناه اسالمی باشند، اگر شما در اینن منورد   در انتخاب تصاویر مخصوصا از سواحل دقت کنید که

 حساس نباشید، ناگزیر از حذف عکس ها هستیم.

         در صورتی که قصد ویرایش تصاویر خود را داریند، از ابزارهنای مناسنب در ننرم افزارهنای وینرایش عکنس

 خواهند شد. استفادو کنید، تصاویری که با ویرایش نامناسب مخدوش شدو باشند از سفرنامه ی شما حذف

  مگا بایت( البته سیستم به صوره خودکار تصاویر شنما   1سایز تصاویر نباید بیش از حد حجیم باشد )نهایتا

 Fast رایگنان میکند اما به جهت سرعت در کار و آپلود سنری  تصناویر میتوانیند از ننرم افنزار       Resizeرا 

erne Photo ResizSto .استفادو کنید 

 شروع مراحل درج سفرنامه :

http://download.cnet.com/FastStone-Photo-Resizer/3000-2192_4-10319476.html
http://download.cnet.com/FastStone-Photo-Resizer/3000-2192_4-10319476.html


می توانید وارد مرحله ی بعندی و ثبنت سنفرنامه ی خنود در وب سنایت       آمادو سازی اولیه و با توجه به نکاه باالپس از 

 شوید؛ مراحل را به ترتیب دنبال کنید:

وارد سایت شدو و پس از ورود موفقیت آمیز روی نام کاربری خود در باالی صفحه سمت چپ با نام کاربری خود  .1

 کلیک کنید تا بتوانید وارد داشبورد خود شوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه وجود دارد، روی آن کلیک کنید  راستدر سمت  سفرنامه جدیددر داشبورد شما کلیدی سبز رنگ با نام  .2

 نویس برای شما ایجاد شود.تا سفرنامه ای به صوره پیش 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار دهید.خود را برای سفرنامه ی متناسب با متن و محتوا در بخش عنوان نام انتخابی  .3



که از آنها بازدید کردو اید را تایپ کردو و آنها را از مننو انتخناب    شهر یا شهرهاییدر قسمت موقعیت مکانی نام  .4

 کنید. تاکید می کنم در این قسمت نیازی نیست که قارو یا نام کشور را تایپ کنید.  

 

 

 

 

 

 

 

 شما در منوی آبشاری ) به هنگنام تاینپ مننویی     هیچ کدام از شهرهای مورد بازدید نام تنها در صورتی که

خنود را در اینن قسنمت     نام کشور یا کشورهای مورد بازدیدوجود ندارند،  برای شما نمایش دادو می شود(

 بگنجانید.

   چنانچه به عنوان مثال از سه شهر بازدید کردو اید و نام حداقل یکی در منوی آبشاری وجنود دارد، آن را در

انی قرار دادو و نام دو شهر دیگر را در قسمت پیام ها برای ما ارسال کنید که در صنوره  قسمت موقعیت مک

 امکان به سیستم اضافه شوند و شما بتوانید در ویرایش مجدد آنها را در قسمت موقعیت مکانی قرار دهید.

 

کردو اید انتخاب کردو و بنا  در بخش آپلود تصاویر شما می توانید تمامی تصاویر خود را از فولدری که قبال آمادو  .5

 Drop files here toداخل آن پینام   کادر مربوطه کهروش درگ اند دراپ ) کشیدن و رها کردن( آنها را در 

upload .نمایش دادو شدو بکشید و رها کنید تا تصاویر شما آپلود شوند 

 

 

 

 

 

 



)می توانید متن را از فایل ورد کپی و در اینجنا پیسنت    در ادامه متن سفرنامه را وارد قسمتی به همین نام کنید. .6

 روی کیبورد همان کار پیست را برای شما انجام می دهد( vو  ctrlکنید. )گرفتن همزمان کلید کنترل 

 

مرحله ی نهایی قرار دادن تصاویر در جای آنهاست که اگر با توجه به توصیه های اولیه در فایل ورد جای تصاویر  .7

 کردو باشید، این مرحله را نیز می توانید بدون مشکل به اتمام برسانید. به عنوان مثال:را مشخص 

  کافیست بعد از این عباره اینتر زدو و ینک  )ورودی هتل( 1خود چنین عبارتی دارید: تصویر شما در فایل ،

سنمت تصناویر کنه در    خط خالی ایجاد کنید، زمانی که کرسر ماوس شما در این فضا به نمایش درآمند از ق 

کلینک کنیند تنا تصنویر در همنان       دو بارروی آن  ردو ورا پیدا ک 1شدو بودند، تصویر مرحله ی قبلی آپلود 

 ی عکس ایجاد کردو اید قرار گیرد.فضای خالی که خودتان بعد شمارو و نوشته 

 

 

 

 

 

 



 

 و تاییند  پس از آنکه تمامی تصاویر خود را در متن قرار دادید، سفرنامه ی شما آمنادو ی ارسنال بنرای بررسنی      .8

را بزنیند. امنا اگنر فاینل      ذخیرو پیش نویساست. اگر همچنان قصد ویرایش روی آن را دارید، در انتها دکمه ی 

 کلیک کنید.ر ارسال جهت تاییدشما تکمیل و آمادو ی ارسال برای بررسی است روی دکمه ی قرمز رنگ 

با کلینک بنر روی دکمنه    لیست سفرنامه ها الزم به ذکر است که بعد از فشردن دکمه ی ذخیرو پیش نویس، در  .9

 ی ویرایش می توانید مجدد به اصالح و تکمیل فایل خود بپردازید.

 

این قسمت امکان پیش نمایش سفرنامه شما فراهم آمدو تا در مراحل مختلف بتوانید آن را به شنکلی کنه در   در  .11

 سایت نمایش دادو خواهد شد، بازبینی کنید.

 



افت پیام با مدیریت ارسال و دری» وارد قسمت در صورتیکه هرگونه سوال و ابهامی در مراحل داشتید میتوانید .11

  متن سوال خود را تایپ و پیام را ارسال کنید.« پاسخ»شدو و در قسمت « سایت

 

، سفرنامه شما بررسنی شندو و در صنوره تاییند تناریخ انتشنار آن از       «ارسال جهت تایید»پس از فشردن دکمه  .12

 طریق دشبورد به شما اطالع دادو خواهد شد.

ه نویسنی در وب  توصیه هایی برای افزایش سهولت و سرعت سفرنام -به غیر از اصول پایه-آنچه در اینجا توضیح دادو شد 

امیدواریم که در این امر شما را یاری رساند. الزم به ذکر است که در صوره هنر گوننه تییینر ینا      سایت لست سکند است؛

 اضافه شدن ویژگی جدید به پنل سفرنامه نویسی کاربران، این فایل نیز به روز خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 کر و احترامبا تش


