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ساٌّوای استفادُ اص ًشم افضاس فشهَل یاب آساى

تا استفادُ اص ًشم افضاس تشًاهِ فشهَل یاب آساى هی تَاى تا ٍاسد کشدى دادُ ّای خام هٌاسثت تشیي فشهَل سا تذست آٍسد.
تِ ایي صَست کِ اتتذا تایذ دادُ ّای هَسد استفادُ تْیِ گشدیذُ ٍ دس فایل  txtرخیشُ گشدد ٍ پس اص هشخص کشدى تؼذاد
پاساهتشّا دادُ ّا اص طشیق دکوِ تاسگزاسی ٍاسد ًشم افضاس گشدد.
دادُ ّای هَسد استفادُ تایذ تصَست استاًذاسد دس فایل رخیشُ شًَذ تِ ایي صَست کِ ّش سدیف دادُ (پاساهتشّا ٍ ًتیجِ)
دس یک سطش قشاس گشفتِ ٍ تا کاساکتش ٍیشگَل اص یکذیگش جذا شًَذ ٍ آخشیي سقن ّش سطش تایذ هقذاس ًتیجِ تشحسة هقادیش
پاساهتشّا تاشذ .تِ ػٌَاى هثال دادُ ّای صیش هشتَط تِ  p0+p1هی تاشذ.

5,49,54
51,-36,15
24,-22,2
0,80,80
25,21,46

تصَیشی اص ًشم افضاس پس اص ٍاسد کشدى دادُ ّا دس صیش ًشاى دادُ شذُ است.

ّوچٌیي ،تشای تشسسی تْتش هی تَاى اص ًوًَِ دادُ ّای هَجَد دس ًشم افضاس استفادُ کشد (اص طشیق هٌَ قاتل دستشسی
است) .پس اص ٍاسد کشدى دادُ ّا تایذ اص طشیق هٌَی تٌظیوات ٍ فشم هجوَػِ تَاتغ ،تَاتؼی کِ فشهَل خشٍجی تایذ تش اساس
آًْا ساختِ شَد هذیشیت کشد کِ دس شکل صیش ًشاى د ادُ شذُ است .هی تَاى اص طشیق دکوِ ّای اضافِ ٍ حزف ایٌکاس سا
اًجام داد.
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جْت اجشای تشًاهِ اتتذا اص قسوت تٌظیوات صفحِ اصلی ،تٌظیوات هشتَط تِ آیتن ّای تشًاهِ ًَیسی طًتیک ٍاسد هی
شَد (ساٌّوا ٍ آهَصش تشًاهِ ًَیسی طًتیک دس فایل جذاگاًِ تَضیح دادُ شذُ ٍ اص طشیق هٌَی ساٌّوا قاتل دستشسی هی
تاشذ) .سپس ،اص طشیق دکوِ ششٍع تشًاهِ اجشا هی شَدّ .وچٌیي هی تَاى اص طشیق دکوِ تَقف حالت اجشای تشًاهِ سا تِ
حالت تؼلیق دس آٍسد .دس ًْایتً ،شم افضاس تا استفادُ اص تشًاهِ ًَیسی طًتیک هٌاسثتشیي فشهَل سا تشای دادُ ّای ٍاسد شذُ پیذا
ه ی کٌذ .تشای کاسایی تْتش هی تَاى تا چٌذیي تاس اجشای تشًاهِ ،فشهَل ّای هٌاسثتشی تذست آٍسد .تا استفادُ اص هٌَی فایل ٍ
قسوت رخیشُ هی تَاى ساُ حل ًْایی ًشم افضاس تِ ّوشاُ آیتن ّای تٌظیوات ٍ ًحَُ پیششفت سا رخیشُ کشد .شکل صیش تصَیشی
اص ًشم افضاس پس اص اجشای کاهل آى ٍ یافتي فشهَل سا ًشاى هی دّذ.
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تماس با ما
جْت تواس تا ششکت آساى سیستن هثٌا ٍ یا اسسال پیشٌْادات ٍ اًتقادات خَد هی تَاًیذ تِ یکی اص سٍشّای صیش ػول
ًواییذ:
 -1تواس تا شواسُ ّای هَجَد دس آدسس
 -2اسسال پیام اص طشیق آدسس
 -3اسسال ایویل تِ

easysoft.ir/Contact

product.easysoft.ir/Contact

info@easysoft.ir

 -4اسسال ًظش اص طشیق آدسس

product.easysoft.ir/Comment?pid=4
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