ورود به نرم افزار از طريق كاربري سمتا
شما مي توانيد با نام كاربري و رمز عبور سمتا از نرم افزار استفاده نماييد به همين منظور كافي است نام كاربري و رمز عبور سمتايي خود را وارد
كرده و دكمه "ورود با كاربري سمتا" را كليك نماييد ،با اين كاربر يك كاربري در نرم افزار با اطﻼعات سمتايي شما ايجاد خواهد شد .در صورتي
كه عضو سامانه سمتا نيستيد از طريق ثبت نام در نرم افزار ميتوانيد از آن استفاده نماييد

ثبت نام در نرم افزار
براي ثبت نام در نرم افزار در صفحه ورود نرم افزار ،گزينه "ايجاد كاربري جديد" را انتخاب نماييد ،در اين صفحه مشخصات خود را وارد نموده و
سپس بر روي گزينه "ثبت نام" كليك كنيد.

ورود به نرم افزار
براي استفاده از نرم افزار ﻻزم است ،در آن ثبت نام گردد ،بدين منظور نام كاربري و رمز عبور خود در نرم افزار پس از ثبت نام را وارد كرده و
سپس روي گزينه "ورود" كليك نماييد.

اضافه كردن كتاب به نرم افزار
پس از اولين ورود در نرم افزار هيچ كتابي در كتابخانه شما وجود ندارد ،به همين منظور پس از ورود به نرم افزار گزينه "اضافه كردن محتوا" به
شما نمايش داده مي شود ،اين گزينه را انتخاب كرده تا وارد فروشگاه شويد ،همچنين مي توانيد از طريق منوي سمت راست نرم افزار گزينه
"فروشگاه" را انتخاب نماييد.

پس از اين كه وارد صفحه فروشگاه شديد ،از طريق دكمه هاي "كتاب هاي رايگان" و "همه كتاب ها" ميتوانيد به كتاب مورد نظر خود دسترسي
پيدا كرده و سپس بر رو ي آن كليك كنيد ،حال در صفحه مشخصات كتاب بر روي گزينه دريافت كليك كنيد تا كتاب بعد از لحظاتي براي شما
دريافت و به كتابخانه شما اضافه گردد.

مطالعه كتاب
از طريق منوي سمت راست گزينه كتابخانه را انتخاب نماييد تا ليست كتاب هاي ﻻزم را مشاهده نماييد ،گزينه اي در نوار باﻻي اين صفحه
سمت چپ قرار دارد كه از طريق آن مي توانيد چيدمان كتاب ها را تغيير دهيد با كليك بر روي عنوان كتاب وارد قسمت مطالعه آن خواهيد
شد.
با اسكرول به سمت باﻻ يا پايين ،ميتوانيد صفحات كتاب را تغيير دهيد.
ايجاد حاشيه بر روي كتاب
پس از چند ثانيه نگه داشتن انگشت خود بر روي يك كلمه منويي در باﻻي نرم افزار براي شما فعال ميشود كه مي توانيد با انتخاب متن خود و
كليك بر روي آن گزينه ،از طريق يكي از سه رنگ نمايش داده شده ،متن خود را رنگي كرده و براي آن حاشيه بنويسيد.

براي مشاهده ليست حاشيه هاي كتاب از طريق گزينه اي كه در پايين صفحه است اقدام نماييد.

پرش به يك صفحه
به منظور مشاهده سريع يك صفحه ،اين گزينه را انتخاب كرده و شماره صفحه خود را وارد نماييد ،اي اينكه از طريق اسكرول افقي كه نمايش
داده ميشود به مرور سريع صفحات بپردازيد.

صفحات مورد عﻼقه
براي عﻼمت گذاري صفحات كتاب كه بعدا به سهولت به آن دسترسي داشته باشيد سمت چپ هر شماره صفحه آيكوني وجود دارد كه كافي
است بر روي آن كليك كرده تا رنگ آن به قرمز تغيير نمايد ،اكنون شما صفحه را عﻼمت زده ايد تا در آينده به راحتي به آن دسترسي پيدا
كنيد.

براي دسترسي به صفحات عﻼمت گذاري شده از طريق گزينه اي كه در پايين هر صفحه وجود دارد استفاده نماييد.

مشاهده ليست آيات و روايات و اشعار
گزينه اي كه در سمت چپ پايين هر صفحه قرار دارد را انتخاب كرده تا بتوانيد براحتي به اين ليست دسترسي پيدا نماييد ،با كليك بر روي هر
ايتم از اين ليست به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.

مشاهده فهرست عناوين كتاب
هنگامي كه در حال مطالعه كتاب هستيد منوي سمت راست را انتخاب نموده تا به فهرست عناوين كتاب دسترسي داشته باشيد ،پس از كليك
بر روي هر قسمت از آن به صفحه مورد نظر هدايت مي شويد.

جستجو در كتاب
اگر نياز به جستجوي متني در كل كتاب هايي كه در كتابخانه شما وجود دارد ،داريد در قسمت ليست كتاب گزينه جستجو را انتخاب نماييد
ولي اگر در كتاب خاصي نياز به جستجو داريد ،كتاب مورد نظر را باز كرده و گزينه جستجو در باﻻي صفحه را انتخاب كنيد.

اجزاي ديگر منوي سمت راست



ايجاد يادداشت :براي ايجاد يادداشت در كتاب از طريق منوي سمت راست گزينه "يادداشت" را انتخاب نموده و سپس بر روي گزينه
به اضافه كليك كنيد



تنظيمات :در اين قسمت مي توانيد تنظيمات مربوط به مطالعه كتاب شامل نوع قلم ،اندازه قلم ،فاصله بين خطوط و جهت ديد را
انتخاب نماييد.



تغيير رمز :به منظور تغيير رمز عبور اين گزينه را برگزينيد.



سابقه ورود :از طريق اين گزينه ميتوانيد به تمامي سابقه ورود با نام كاربري خود در نرم افزار استفاده نماييد.



انتقادات و پيشنهادات :با انتخاب اين گزينه ميتوانيد هرگونه پيشنهاد يا انتقاد خود را نسبت به نرم افزار به كارشناسان ارسال نماييد.




گزارش اشكاﻻت نرم افزاري :از طريق اين گزينه ميتوانيد هرگونه اشكال مشاهده شده در نرم افزار را براي رفع خطا به كارشناسان
ارسال كنيد.



ويرايش اطﻼعات كاربر :در صورتي كه قصد تغيير اطﻼعات ثبت نامي خود در نرم افزار را داريد كافي است اين گزينه را انتخاب نماييد
يا اينكه بر روي تصوير پروفايل خود در باﻻي منوي سمت راست كليك كنيد و سپس بعد از تغيير اطﻼعات گزينه "ذخيره" را انتخاب
كنيد .همچين در صورتي كه قصد خارج شدن از پروفايل كاربري خود را داريد از گزينه "خروج از پروفايل كاربري" استفاده نماييد.

در صورتي كه گزينه "خروج از پروفايل كاربري" را انتخاب نماييد تمامي كتاب هاي دريافت شده شما و اطﻼعات ذخيره شده بر روي ان
ها شامل حاشيه ها و يادداشت ها حذف خواهند شد ،هرچند در ورود بعدي مي توانيد كتاب هايي كه قبﻼ دريافت كرده ايد را دوباره
دريافت نماييد

