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 ا٥ِٚٗ ٚ تٟٙا ت٥ِٛذ وٙٙذ٠ دستٍاٟٞا٢ ٘ٛتت د٣ٞ ٚ فزاخٛاٖ ٘ٛتت ٚ

  در ا٤زاٖبی سینس٥ستٓ ٞا٢ ٔذ٤ز٤ت غف تٝ غٛرت 
 

 

 
 

 هعرفی سیستن ًَبت دّی بی سین باربذ
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 تسٕٝ تؼا٣ِ
 

 

 حضَر هحترم دفاتر پیطخَاى دٍلت

 
  باربُذبی سینهعرفی سیستن ًَبت دّی ٍ فراخَاى ًَبت : هَضَع

 

س٥ستٓ ٞا تزا٢ تٕا٣ٔ ٔزاوش٢ وٝ  وارتزد ا٤ٗ ٘ٛع.أزٚسٜ س٥ستٓ ٞا٢ ٘ٛتتذ٣ٞ اتٛٔات٥ه در د٥٘ا اس جا٤ٍاٜ ٤ٚژٜ ا٢ تزخٛردار ٣ٔ تاضٙذ

تحم٥مات ٘طاٖ دادٜ است وٝ س٥ستٓ ٘ٛتت د٣ٞ ٘ٝ تٟٙا تٝ را٘ذٔاٖ وارساسٔاٖ ٣ٔ . تؼذد ارتاب رجٛع دار٘ذ تس٥ار ٔف٥ذ ٚ السٔاست

 . افشا٤ذتّىٝ اس تاث٥زات ٔٙف٣ رٚح٣ ٚ رٚا٣٘ در ٔح٥ف وار تٝ ٥ٔشا٘ماتُ ٔالحظٝ ا٢ ٣ٔ واٞذ

بْرُ هٌذ از هتخصصیي تراز اٍل کطَر در )ضزوت سأا٘ٝ فٙاٚراٖ تارتذ، تا داضتٗ چٙذ٤ٗ ساَ تجزتٝ در س١ٙ٥ٔ اِىتز٥٘ٚه ٚ سخت افشار 

ٚ تٝ ػٙٛاٖ ا٥ِٚٗ ضزوت ت٥ِٛذ وٙٙذ٠ دستٍاٟٞا٢ ٘ٛتت د٣ٞ ٚ س٥ستٓ ٞا٢ ٔذ٤ز٤ت غف تٝ  ( ضبکِ ٍ ًرم افسار–زهیٌِ سخت افسار 

 . در ا٤زاٖ، آٔاد٠ ٞزٌٛ٘ٝ ٕٞىار٢ تا آٖ ارٌاٖ ٔحتزْ را داردت٣ س٥ٓغٛرت 

 
 :خالصِ ای از هسایای سیستن ًَبت دّی بی سین باربُذ ًسبت بِ سایر سیستن ّای هطابِ

 
 ارتثاـ ت٣ س٥ٓ و١٥ّ تج٥ٟشات 

o ٖٛػذْ ٥٘اس تٝ ٞزٌٛ٘ٝ س٥ٓ وط٣، داوت وط٣ ٚ تغ٥٥ز در دوٛراس٥ 

o پٛرتاتُ ٚ لاتُ تحزن تٛدٖ و١٥ّ تج٥ٟشات 

o ٖ٘ػة سز٤غ ٚ آسا 

o  ٓ(ٔٙاسة تزا٢ ٔىاٖ ٞا٢ است٥جار٢)ساد٣ٌ ٚ سِٟٛت جاتجا٣٤ س٥ست 

  (استفادٜ اس وأپ٥ٛتز تٝ غٛرت اخت٥ار٢ ٚ تا درخٛاست وارفزٔا)ػذْ ٥٘اس تٝ وأپ٥ٛتز 

  (تذٖٚ سٛاَ ٚ ل٥ذ ٚ ضزـ)٤ه ساَ ٌارا٘ت٣ تؼ٤ٛؽ 

  ساػتٝ ف24٣ٙپطت٥ثا٣٘  

 قزاح٣ س٥ستٓ ٚ واروزد دستٍاٜ تز اساس ٥٘اس وارفزٔا ٚ تٝ قٛر خاظ 

 ٗل٥ٕت تٕاْ ضذ٠ پا٥٤ 

 ٔػزف تزق پا٥٤ٗ تز 

 ا٘تماَ ٚ جاتجا٣٤ ٔطتز٢ ت٥ٗ تاجٝ ٞا ٚ غف ٞا٢ ٔختّف، سز٤ٚس د٣ٞ ٤ه : دارا٢ لات٥ّتٟا٢ ف٣ٙ ٔتؼذد ٔا٘ٙذ

 (بر اساس ًیاز کارفرها)... تاجٝ تٝ چٙذ غف، تؼ٥٥ٗ وزدٖ ٤ه غف تزا٢ چٙذ تاجٝ ٚ 
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 :باربُذ یاجساء سیستن ًَبت دُ

 (در دٚ ٘ٛع استٙذ فّش٢ ٚ و٥ٛسه تاچ) دستٍاٜ غذٚر ت٥ّف 

 ٕٝ٘ا٤طٍز تاج 

 (ٔتػذ٢)غفحٝ و٥ّذ وارتز 

 ٚػٝ غٛت٣ْٔج 

 ٕ٘ا٤طٍز ٔزوش٢ 

 تاتّٛ ٕ٘ا٤طٍز ساػت، تار٤خ، تث٥ّغ ٚ ٔٙاسثت ٞا 

 (فمف در غٛرت ٥٘اس وارفزٔا، در ؾٕٗ ٥٘اس٢ تٝ وأپ٥ٛتز اختػاغ٣ ٥٘ست)وأپ٥ٛتز : اخت٥ار٢ 

 

 .در ادأٝ ته ته اجشا تٝ قٛر خالغٝ ٔؼزف٣ ٣ٔ ضٛ٘ذ

 

 

دستگاُ صذٍر بلیط  - 1

 

 .و١٥ّ ػ٥ّٕات ٔذ٤ز٤ت غفٛف ٚ وٙتزَ وارتزاٖ تٛغف دستٍاٜ ٔزوش٢ غذٚر ت٥ّف غٛرت ٣ٔ ٥ٌزد

 : در حاِت و٣ّ دارا٢ دٚ ٘ٛع  دستٍاٜ غذٚر ت٥ّف ٣ٔ تاضذسیستن ًَبت دّی بی سین باربُذ

 استٙذ فّش٢ 

  (تاچ اسىز٤ٗ)و٥ٛسه ِٕس٣ 
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 باربُذاستٌذ فلسی ًَبت دّی 1-1

  ٚتػٛرت ضى٥ُ ٚ س٤ثا تا قزاح٣ ٚ ا٘ذاسٜ ٚ ارتفاع ٔٙاسة اس جٙس فّش٢ ٚ پّىس٥ٍالس ٔستحىٓ تا دٚاْ تس٥ار تاال ٚ تا دارا تٛدٖ د

 .ِِٛٝ است٥ُ ٔزغٛب دردٚقزف استٙذ 

 ػذْ ٥٘اس تٝ وأپ٥ٛتز( در غٛرت ٥٘اس تٝ ٌشارض٥ٍز٢ حزفٟا٢ اسPCتٝ غٛرت اخت٥ار٢ ٚ  ت٣ س٥ٓ استفادٜ خٛاٞذ ضذ ) 

 (تزا٢ ٔذ٤ز٤ت ٔطتز٤اٖ در ضص غف ٔجشا) تز ر٢ٚ تذ٘ٝ و٥ٛسهو٥ّذ  6 حذاوثز لات٥ّت ٘ػة 

  ْتا ٘ٛر ر٣ٍ٘ٔٛسسٝدارا٢ پّىس٣ ٌالس ٘ٛرا٣٘ جٟت حه وزدٖ آر  . 

  ا٘جاْ تٙظ٥ٕات اس قز٤ك پٛرت سز٤اَ لات٥ّتPCُٔضا ،  

o ػٙٛاٖ ٌذار٢ ٞز و٥ّذ جٟت چاج در ف٥ص ٞا٢ ٘ٛتت 

o  چاجLogoتز ر٢ٚ ف٥ص ٞا٢ ٘ٛتت  

o  تؼز٤فHeader ٚ Footer 

o ضٕارٜ ضزٚع ٞز غف 
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 5غفحٝ 

 

 باربُذکیَسک لوسی ًَبت دّی  1-2

 

 (تذٖٚ ٥٘اس تٝ اوسس پ٤ٛٙت) بی سین 

  ا٤ٙچ٣، تاچ اسىز٤ٗ غٙؼت17٣غفحٝ ٕ٘ا٤ص  . 

 أىاٖ ٌشارش ٥ٌز٢ ٔتٙٛع ٚ ثثت تٕا٣ٔ رخذادٞا ٚ واروزد س٥ستٓ در تا٘ه اقالػات٣ 

 دارا٢ ٣ٙ٥ٔ وأپ٥ٛتز تا ٔطخػات ا٘تخات٣ وارفزٔا 

 دارا٢ پز٤ٙتز حزارت٣ 

 تا رً٘ وٛرٜ ا٢ استات٥ه 

 ُلات٥ّت ٘ػة لكؼات اخت٥ار٢ اس لث٥: 

o ٗدٚرت٥ 

o ٖوارت خٛا 

o ٌٛتّٙذ 

o سٙسٛر اثز اٍ٘طت 

o غفحٝ و٥ّذ 
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 :ًوایطگر باجِ- 2

 ٓدر٤افت اقالػات تٝ غٛرت ت٣ س٥. 

  ٚ 7در دٚ حاِت دات ٔاتز٤ىسSegment 

  در ٘ٛع دات ٔاتز٤ىس (فارس٣ ٚ ا٥ٍّ٘س٣)أىاٖ ٕ٘ا٤ص ٔتٗ رٚاٖ ٚ تث٥ّغ 

  ٥٘اس وارفزٔادر اتؼاد ٚ ا٘ذاسٜ ٞا٢ ٔختّف تز اساس 

 دارا٢ لاب تس٥ار ٔزغٛب ٚ تا دٚاْ تا أىاٖ چزخص در سٚا٤ا٢ ٔختّف 

 لات٥ّت ٘ػة تػٛرت د٤ٛار٢، ر٥ٔٚش٢، رٚض٥طٝ ا٢،آ٤ٚش اس سمف ٚ ... 

 

 
 

  

 

 چٌذ ًوًَِ تابلَ ًوایطگر باجِ
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 :رصفحِ کلیذ کاربـ- 3

 ٓارساَ ٚ در٤افت اقالػات تٝ غٛرت ت٣ س٥. 

 دارا٢ ٕ٘ا٤طٍز (7ٞٓ تٝ غٛرتSegment ٓٞ ٚLCDر٣ٍ٘ ) ٕ٘ا٤ص اقالػات ٔٛرد ٥٘اس تٝ اپزاتٛرجٟت . 

  اس ٘ٛع ٥ٔىزٚسٛئ٥چ پا٘اس٥٘ٛى٣ ٚ  (و٥ّذ ٞائ٣ وٝ استفادٜ اس آٟ٘ا در قَٛ رٚسس٤اد ٣ٔ تاضذ)دارا٢ و٥ّذ ٞا٢ ػ٥ّٕات٣ ٔزغٛب

 قزاح٣ ٔٙاسة جٟت راحت٥استفادٜ اس آٟ٘ا

  ا٘تماَ ٔطتز٢ اس ٤ه تاجٝ تٝ تاجٝ د٤ٍز ٤ا اس ٤ه غف تٝ غف د، فزاخٛا٣٘ تذٖٚ ٘ٛتت، فزاخٛا٣٘ ٔجذ ٘ٛتت٣، فزاخٛا٣٘: لات٥ّت ٞا

 .، فزاخٛا٣٘ اس ١ٕٞ غف ٞا تز اساس تطخ٥ع اپزاتٛرد٤ٍز تذٖٚ ٥٘اس تٟذر٤افت ٘ٛتت ٔجذد

  لات٥ّت ا٘جاْ ٚ تغ٥٥ز و٥ّٝ تٙظ٥ٕات س٥ستٓ، تاجٝ ٞا، اپزاتٛرٞا ٚ غفٛف اسقز٤ك غفحٝ و٥ّذ وارتز تذٖٚ ٥٘اس تٝ وأپ٥ٛتز اس قز٤ك

 .ٚرٚد رٔش سٛپزٚا٤شر٢

 ْدارا٢ جؼثٝ ضى٥ُ، ٔزغٛب ٚ تا دٚا. 

 رً٘ ٞا ٚ قزح ٞا٢ ٔختّف تزا٢ جؼثٝ تز اساس ٥٘اس ٔطتز٢. 
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 (درغٛرت ٥٘اس)بلٌذگَّا ٍ آهپلی فایر ،(ت٣ س٥ٓ) ضاهل سرٍر صذا هجوَعِ صَتی-4

 ٓدر٤افت اقالػات تٝ غٛرت ت٣ س٥. 

 پا٤ٝ فّش٢ ٔٙاسة جٟت ٘ػة تّٙذٌٛ ٞا ٚ دستٍاٜ اػالْ غٛت٣ در ٔىاٖ ٔٙاسة 

 تّٙذٌٛ ٚ آٔپ٣ّ فا٤ز تا و٥ف٥ت ػا٣ِ، تز اساس ٥٘اس ٔح٥ف 

  ٔستمُ اس وأپ٥ٛتز تٝ س٥ستٓ غٛت٣ ت٣ س٥ٓ ٔتػُ ٣ٔ ضٛ٘ذتّٙذ ٌٛٞا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًوایطگر هرکسی  - 5

  ضٕارٜ آخز فزاخٛا٣٘ ضذٜ (٤ا ت٥طتز) 3ٕ٘ا٤ص. 

 قزاح٣ در ا٘ذاسٜ ٚ قزح ٞا٢ ٔختّف تز اساس ٥٘اس وارفزٔا. 

  ٖ(دات ٔاتز٤ىس)تا لات٥ّت استفادٜ اس ٔتٗ فارس٣ ٚ ٔتٗ رٚا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دٍ ًوًَِ تابلَ هرکسی
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 تابلَ ًوایطگر ساعت ٍ تاریخ- 6

 

  (تز اساس ٥٘اس وارفزٔا)قزح ٞا ٚ ا٘ذاسٜ ٞا ٚ لات٥ّت ٞا٢ ٔختّف در 

 ٕ٘ا٤ص ساػت 

 ٕ٘ا٤ص تار٤خ 

 ٕٝ٘ا٤ص تث٥ّغ ٔٛسس 

 ٕ٘ا٤ص ٔٙاسثت ٞا 

 ٕ٘ا٤ص دٔا 

 ٝلات٥ّت قزاح٣ آرْ ٔٛسسات تٝ غٛرت سٝ تؼذ٢ ٚ تزجست 

 دارا٢ فٛ٘ت ٞا٢ ٕ٘ا٤ط٣ س٤ثا ٚ ٔتؼذد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٍ ًوًَِ تابلَ ًوایص ساعت ٍ تاریخ
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 :برخی از هطتریاى ٍ هراکس ًصب ضذُ
 

 باًک تَسعِ تعاٍى .1

 باًک کطاٍرزی .2

 باًک قَاهیي .3

 باًک صادرات ایراى .4

 هَسسۀ هالی اعتباری فردٍسی  .5

 هَسسِ هالی اعتباری ثاهي الحجج .6

 هَسسِ هالی اعتباری فرضتگاى .7

 :بسیاری از هَسسات هالی ٍ صٌذٍق ّای قرض الحسٌِ در سراسر کطَر از جولِ .8

a. غٙذٚق لزؼ اِحسٙٝ ٣ِٚ ػػز 

b. ٜغٙذٚق لزؼ اِحسٙٝ ٔؼػْٛ ساد 

c. ٔٛسسٝ ٔا٣ِ اػتثار آفز٤ٙاٖ تٛس 

d. غٙذٚق تاس٘طستٍاٖ غٙؼت ٘فت وطٛر، استاٖ ٞا٢ ٔختّف 

e. غٙذٚق تؼا٣٘ٚ آٔٛسش ٚ پزٚرش وطٛر، استاٖ ٞا٢ ٔختّف 

f.  ٚ. . . 

 (ًاجا)ًیرٍی اًتظاهی جوَْری اسالهی ایراى  .9

a. ٖپ٥ّس رإٞٙا٣٤ را٘ٙذ٣ٌ ٘اجا، ٔزوش غذٚر ٌٛا٣ٞ ٘أٝ، ضٟزن آسٔا٤ص، تٟزا 

b. ٖپ٥ّس رإٞٙا٣٤ را٘ٙذ٣ٌ ٘اجا، ٔزوش ضٕارٜ د٣ٞ، ضٟزن آسٔا٤ص، تٟزا 

c. ٔزوش رإٞٙا٣٤ را٘ٙذ٣ٌ ٘اجا، ض٥زاس 

d. ٔزوش ٘ظاْ ٚظ٥فٝ ٘اجا، ض٥زاس 

e.  ٚ ْچٙذ٤ٗ وال٘تز٢ در ضٟز ٞا٢ ٔختّف ٔا٘ٙذ ار٥ٔٚٝ، ا٤ال... 

f.  ٚ... 

 (برای هراکس داخل کطَر ٍ بیرٍى از کطَر، از جولِ هکِ هکرهِ ٍ هذیٌِ هٌَرُ)سازهاى حج ٍ زیارت  .10

  در سرتاسر ایراى10+ هراکس پلیس  .11

 هراکس پیطخَاى دٍلت الکترًٍیک سرتاسر کطَر .12

 داًطگاُ آزاد اسالهی .13

 دادگستری جوَْری اسالهی ایراى .14

 سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای  .15

  (کاًَى فرٌّگی آهَزش)هَسسِ آهَزضی قلن چی  .16
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 :دارٍخاًِ ّا ٍ آزهایطگاُ ّا ٍ بیوارستاى ّا از جولِ .17

a.  ٝ(ػزاق)ت٥ٕارستاٖ ٔزوش٢ س٥ّٕا٥٘ 

b.  (تٛا٥٘ز، تٟزاٖ)آسٔا٤طٍاٜ ٥ّ٘ٛفز 

c.  ٜ(٥ٔذاٖ پاستٛر، تٟزاٖ)ت٥ٕارستاٖ ضٛر٤ذ 

d.  ٕٝ(ٟٔز٤ش، ٤شد)ت٥ٕارستاٖ حؿزت فاق 

e.  (خ٥اتاٖ س٘ذ ض٥زاس)درٔاٍ٘اٜ پٛستچ٣ 

f.  (خٛ٘ج)آسٔا٤طٍاٜ دوتز سٔا٣٘ 

g.  ت٥ٕارستاٖ تشريMRIض٥زاس  

h. ٖت٥ٕارستاٖ ا٤زا 

i. دا٘طىذ٠ د٘ذا٘پشضى٣ ض٥زاس 

j.  ٚ... 
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a.  (...ضؼة ٔختّف سزاسز وطٛر ٔا٘ٙذ ض٥زاس، تٛضٟز، تثز٤ش، لش٤ٚٗ ٚ )ت٥ٕٝ تا٥ٔٗ اجتٕاػ٣ 

b.  (...ضؼة ٔختّف سزاسز وطٛر ٔا٘ٙذ تٟزاٖ، ار٥ٔٚٝ، تثز٤ش، رضت ٚ )ت٥ٕٝ د٢ 

c.  ٚ... 
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20.  ٍ... 

 

در پا٤اٖ، تٝ ػزؼ ٣ٔ رسا٘ذ ضزوت تارتذ، آٔاد٠ ٞزٌٛ٘ٝ ٕٞىار٢ در س١ٙ٥ٔ قزاح٣ ٚ پ٥ادٜ ساس٢ س٥ستٓ ٞا٢ ٘ٛتت د٣ٞ ٚ فزاخٛاٖ ٘ٛتت 

 .٣ٔ تاضذ

ٔزاجؼٝ ٚ ٤ا تا ضٕارٜ تّفٗ ٞا٢ ضزوت تٕاس  (www.barbodtech.comتٝ آدرس )جٟت وسة اقالػات ت٥طتز تٝ ٚب سا٤ت ضزوت 

 .حاغُ فزٔا٥٤ذ

 

 
 با تشکر

        واحد فروش 

 شرکت بارُبد


