
 2.0 نسخھ آنکی کاربر راھنمای

 مقدماتی ویدیوھای

  مرور مبانی و اشتراکی ھایدستھ •
   ھاکارت ترتیب تغییر •
  ھاکارت بندیقالب •
  ھاپاسخ واردکردن •

 ھاترجمھ

 :است شده ترجمھ نیز دیگری ھایزبان بھ صفحھ این

• Indonesia Bahasa 
•  Deutsch   
•  olñEspa 
•  aisçFran 
•  Italiano 
• Polski 
•  日本語 
•  简体中文 

 در پیشرفت حال در ھایترجمھ بھ کھ دارید دوست یا و ھستید، دیگری زبان بھ راھنما ترجمھ در کمک بھ مایل اگر. است شده اھدا داوطلب افراد توسط ھاھترجم این
ً  بیاندازید، نگاھی حاضر حال  .ببینید را راھنما ترجمھ بخش لطفا

 اتمقدم

 عین در توانیدمی است، کارآمدتر بسیار سنتی مطالعھ ھایروش از) روش این( کھ روی آن از. کندمی آسان را مطالب سپاری خاطر بھ کھ است افزارینرم آنکی
 .ببرید باال را خود یادگیری میزان توجھی قابل شکل بھ پردازید،می کردن مطالعھ بھ کھ زمانی کاھش

 صدا تصویر، از و ھست محتوا بھ توجھ بی آنکی کھ خاطر بدین .ببرد بھره آنکی از تواندمی دارد اشروزمره زندگی در مطالب نکرد حفظ بھ نیازی کھ شخصی ھر
 :مثالً . است نامحدود آن از استفاده موارد کندمی پشتیبانی) LaTeX وسیلھ بھ( علمی گذارینشانھ و ویدیو و

 زبان یک یادگیری •
  حقوقی و پزشکی ھایآزمون برای مطالعھ •
  اشخاص چھره و نام سپاری خاطر بھ •
  جغرافیا ھایآموختھپیش مجدد تمرین •
  طوالنی اشعار بر تسلط •
  !گیتار آکوردھای تمرین حتی و •

 نگارش رغم علی فھومم دو این. spaced repetition تاخیری تکرار و  active recall testingفعال یادآوری بھ امتحان: است نھفتھ آنکی پس در ساده مفھوم دو
 خواھد موثرتر بسیار اییادگیرنده بھ بدل را شما اینھا، کارکرد چگونگی فھم.  نیست شده شناختھ یادگیرندگان اکثر برای متمادی، سالھای در علمی ادبیات در فراوان
 .کرد

 فعال یادآوری بھ امتحان

 جایی دارد، قرار منفعل مطالعھ دربرابر دقیقا مفھوم این. است پاسخ یادآوری بھ برای تالش و شدن گرفتھ قرار پرسش معرض در معنی بھ فعال یادآوری بھ امتحان
 ساختن در فعال یادآوری بھ امتحان کھ است ساختھ روشن تحقیقات. شناسیممی را پاسخ آیا کھ ببینیم و کنیم توقف اینکھ بدون دھیممی فرا گوش یا بینیممی خوانیم،می کھ

 :دارد وجود امر این برای دلیل دو. است ترقوی بسیار منفعل مطالعھ از خاطرات

 .داد خواھد افزایش بیاوریم خاطر بھ دوباره را آن بعدا بتوانیم اینکھ احتمال و کرده، تقویت را حافظھ چیزی یادآوری بھ عمل •

 .بکنیم بازیادگیری یا مرور را آن تا بازگشتھ موضوع آن بھ داریم نیاز کھ است این ربیانگ بدھیم، پاسخ سوالی بھ توانیمنمی کھ وقتی •



 از بعد پاسخگویی برای پرسش تعدادی خوب آموزگاران کھ زمانی. ایدشده روروبھ باشید متوجھ اینکھ بدون فعال یادآوری بھ امتحان با مدرسھ سالھای در احتماال شما

ً  فقط ساختند،می ھفتگی پیشرفت سیبرر امتحان دادن بھ وادار را شما یا ادند،دمی شما بھ مقالھ یک خواندن  یا ایدکرده درک را مطلب شما بفھمند اینکھ دنبال ھب صرفا
 .ھستند آینده در مطالب یادآوری بھ احتمال افزایش حال در آنھا شما، کردن امتحان با. نیستند خیر

 و کارت سوی یک در را پرسشی سنتنی، یھاکارت فلش در. است ھاکارت فلش از استفاده خودتان مطالعات در فعال یادآوری بھ امتحان کردن وارد خوب راه یک
 دھدمی اجازه منفعل گاهن کھ آنچھ از موثرتر را مطالب توانیدمی ،ایدنیاندیشیده پاسخ بھ کھ ھنگامی تا کارت نچرخاندن با. نوشتیدمی کارت سوی دیگر در را پاسخ

 .بیاموزید

 بده دستش از یا کن استفاده ازش یا

 دو دوشنبھ در ناھار برای کھ را چیزی ھم شما احتماالً . کنندمی نظر صرف رسدنمی نظر بھ مفید کھ اطالعاتی از سرعت بھ و ھستند، کارآمد ھاییماشین ما مغزھای
 ھم را گذشتھ ھفتھ دو و باشید رفتھ روز آن در العادهفوق رستورانی بھ اگر ھرچند. نیست مفید معموالً  اطالعات این چون آورید،نمی یاد بھ اکنون خوردید ھگذشت ھفتھ

 .دارید یاد بھ را آن روشن جزئیات با احتماال باشید، دیگران برای آنجا از کردن تعریف مشغول

 کرده علمی اصطالحات تعدادی یادگیری صرف را ظھری از بعد اگر. شودمی اعمال گیریممی یاد کھ چیزی ھر بھ مغز» بده دستش از یا کن استفاده ازش یا« قانون
 مطالبی ددرص 75 ما کھ است آن نشانگر مطالعات حقیقت، در. ایدکرده فراموش را اکثرش االن تا احتماال نکنید، فکر ھفتھ دو مدت بھ مطالب این بھ سپس و باشید،
ً  برسد، نظر بھ کننده ناامید بسیار توانیدمی حقیقت این. کنیممی فراموش ساعت 48 زمانی بازه در گیریممی یاد کھ را  حجم یادگیری حال در کھ یمھنگا مخصوصا

 .ھستیم اطالعات از زیادی

 .دھیم کاھش توجھی قابل شکل بھ را فراموشی میزان توانیممی شده، یادگیری تازه اطالعات مرور با .مرور: است ساده حل راه چند، ھر

 داشتھ مرور برای را آنھا از تا 30 فقط اگر آنھا ھمھ مرور کنید،می استفاده کاغذی کارت فلش از اگر. نیست کاربردی خیلی سنتی مرور کھ است این مشکل تنھا
 .شد خواھد دشوار بسیار سرعت بھ ،3000 یا 300 بھ تعداد افزایش با اما است، راحت بسیار باشید

 تاخیری تکرار

 فاصلھ زمان طول در مرورھا بین جلسھ، یک در مطالعھ بار چندین جای بھ اگر کھ کرد مشاده او. شد گزارش 1885 سال در آلمانی روانشناسی توسط تاخیر اثر
 تحت کھ داشت، وجود یادگیری بھبود برای تاخیر اثر از استفاده برای پیشنھاد تعدادی 1930 دھھ از. داریم موثرتری صورت بھ مطالب یادآوری بھ تمایل بیاندازیم
 .شد نامگذاری تاخیری تکرار عنوان

 جداسازی با. ساخت محبوب را کارت فلش از استفاده با تاخیری تکرار از روشی الیتنر سباستین بھ آلمانی دانشمندی کھ زمانی ھست، 1972 سال بھ مربوط مثال یک
 یک شدن سپارده خاطر با چگونگی از نسبی تخمین متفاوت، جعبھ یک بھ ناموفق یا موفق مرور ھربار در ھاکارت حرکت و ،ھاجعبھ یکسری در کاغذی یھاکارت
 توسط وسیعی لشک بھ و بود، بزرگ بھبودی این ھاکارت از جعبھ یک از استفاده برابر در. بود میسر اجمالی نگاه یک در شود مرور مجدداً  باید کھ زمانی و کارت
 و دھد،نمی شما بھ کنید مرور مجدداً  باید را مطلبی کھ دقیقی تاریخ چون است، دقیق چندان نھ برخورد یک این ھرچند،. شد اتخاذ ایرایانھ کارتی فلش افزارھاینرم
 .آیدبرنمی متعدد ھایدشواری با مطالب پس از خوبی بھ

 پیشرو رمموسوپ. است پذیرفتھ صورت کند،می استفاده تاخیری تکرار از کھ پولی کارتی فلش برنامھ سوپرممو، نمولفا توسط اخیر سال 30 در پیشرفت بزرگترین
 .دھدمی بھبود کاربر کارکرد اساس بر را خودش و ھست مطالب مرور آلایده زمان مراقب کھ است سیستمی مفھوم

 فراموش را آن کامالً  – بیاورید یاد بھ را آن کھ توانستید کیفیتی چھ با کھ گوییدمی برنامھ بھ دھید،می پاسخ پرسشی بھ کھ زمان ھر سوپرممو، تاخیری تکرار سیستم در
 مناسب زمان مورد در گیری تصمیم برای پاسخ این از نامھبر .غیره و یادآوردید بھ راحتی بھ اید،یادآورده بھ را آن سختی با اید،شده مرتکب کوچکی اشتباه اید،کرده
. یابدمی افزایش تکرارھا بین زمان شود،می قویتر آوریدمی یاد بھ موفقیت با را آن کھ بار ھر خاطره یک کھ روی آن از. کندمی استفاده شما بھ پاسخ مجدد نمایش
 .ترتیب ھمین بھ و بعد روز 45 بعد بعد، روز 15 بعد بعد، روز 3 بعد ھدفع ببینید، بار نخستین برای را سوالی است ممکن بنابراین

 خالصھ سوپرممو شعار. شوند آورده خاطر بھ و شده یادگیری الزم تالش مطلق میزان کمترین با تواندمی مطالب کھ بود معنی بدین چون بود، یادگیری در انقالبی این
 .کنید فراموش را کردن فراموش توانیدمی یری،تاخ تکرار از استفاده با: است ھابحث این ھمھ

 ؟آنکی چرا

ً  برنامھ. نیست ھم مشکل بدون اما نیست، انکار قابل حوزه این در سوپرممو بزرگ بسیار اثر ھرچند  کاربری دشواری و) افزاری نرم مشکالت( باگ خاطر بھ غالبا
 نشده پردازش اطالعات بھ یا داده توسعھ را آن تواندنمی نھایی انکاربر کھ معنی بدین است، تجاری ایبرنامھ. شودمی اجرا ویندوز روی بر فقط. است انتقاد مورد

 .است دمحدو بسیار نوین استفاده برای ھست، دسترس در رایگان صورت بھ قدیمی بسیار ھاینسخھ چند ھر و. باشد داشتھ دسترسی

 با کھ معلمانی و آموزاندانش بنابراین ھست، دسترس در زیادی پلتفورمھای در آنکی برای رایگان میزبانھای. است کرده تمرکز مشکالت این روی بر آنکی
 پلتفورمی چند. است نھایی کاربران داییاھ کھ ھاافزونھ از رشدی بھ رو کتابخانھ بھ ھمراه و باز، متن آنکی. اندنشده فراموش ھستند روروبھ بودجھ ھایمحدودیت
 از استفاده سوپرممو بھ نسبت توجھی قابل شکل بھ و. شودمی اجرا ھمراه تلفن دستگاه چندین و ،FreeBSD لینوکس، مکینتاش، ویندوز، روی کھ معنی بدین است،
 .است ترراحت آن



 اندک یادگیری بھ دستیابی بھ موفق بعدی ھاینسخھ. ھست  SM2 نام بھ سوپرممو الگوریتم از میقدی نسخھ پایھ بر آنکی تاخیری تکرار سیستم داخلی، ساختار نظر از
 بحت برای. ھستند پذیر آسیب واقعی زندگی در استفاده در ریزیبرنامھ اشتباھات برابر در بیشتر و است، شده تمام افزون پیچیدگی قیمت بھ این اما ،اندشده موثرتری
 .ببینید را صفحھ باالی بخش ریزی، برنامھ ھایالگوریتم بین ھایتفاوت و مورد این در ترعمیق

 پایھ مفاھیم

 ھاکارت

 کارت یک آنکی در. است کارت پشت در پاسخ و سو یک در یپرسش با کاغذی کارت فلش بر مبتنی  مفھوم این. شودمی نامیده کارت یک جواب و سوال جفت یک 
 ً  اگر مثال، برای. ماندمی باقی دید معرض در ھمچنان پیشفرض صورت بھ پرسش دھیدمی نمایش را پاسخ کھ وقتی و رسد،نمی نظر بھ فیزیکی کارت یک انند واقعا
 :ببینید زیر شکل بھ سوالی است ممکن ھستند، ساده شیمی مطالعھ حال در

 اکسیژن؟ شیمیایی نماد: س

 :کھ دھدمی نشان شما بھ آنکی و کنید،می کلیک پاسخ نمایش دکمھ روی بر ھست، O پاسخ اینکھ مورد در گیری تصمیم و آن، درباره کردن فکر از بعد

 اکسیژن؟ شیمیایی نماد: س

 .O: ج

 خواھد انتخاب را شما بھ پاسخ نمایش مجدد زمان آنکی و یادآوردید، بھ را پاسخ کیفیتی چھ با کھ بگویید آنکی بھ توانیدمی اید،داده را درست پاسخ اینکھ بررسی از بعد
 .کرد

 ھادستھ

 ھر. دھید قرار چیز ھمھ یکباره مطالعھ عوض در تانمجموعھ از بخشی مطالعھ برای مختلف ھایدستھ در را ھاکارت توانیدمی .ستھاکارت ایمجموعھ دستھ یک
 نمایش جدید یھاکارت تا کنیم صبر چقدر اینکھ یا شوند، داده نمایش روز ھر کارت تعداد چھ اینکھ مثل باشد، داشتھ را خودش فرد بھ منحصر تنظیمات یدتوانمی دستھ
 .شوند داده

 مختلف درجات نمایش برای::  از آنکی. کنید مدیریت درختی ساختار یک در را ھادستھ دھدمی اجازه شما بھ کھ باشند، نیز دیگر ھایدستھ شامل توانندمی ھادستھ
 انتخاب را» Hanzi« اگر. دارد اشاره ھست» Chinese« دستھ از بخشی کھ ،»Hanzi« نام بھ ایدستھ بھ» Chinese::Hanzi«نام بھ دستھ یک. کندمی استفاده
 داده نمایش Hanzi دستھ یھاکارت جملھ از Chinese دستھ یھاکارت تمام کنید، انتخاب را» Chinese« اگر شد؛ خواھد داده نمایش Hanzi یھاکارت فقط کنید
 .شد خواھد

 را کار این ھادستھ لیست در کردن رھا و کشیدن با یا کنید، نامگذاری درجھ ھر بین در::  نماد با را آنھا یا توانیدمی درختی، ساختار یک در ھادستھ قراردادن برای
ً  ،)دارند نامشان در را::  یک حداقل کھ معنی این بھ( اندگرفتھ قرار دیگری دستھ یک زیر کھ ھاییدستھ.  یددھ انجام  درجھ ھایدستھ و شوند،می نامیده زیردستھ غالبا
 .شوندمی نامیده برتر دستھ گاھی باال

 اگر را پیشفرض دستھ آنکی. درفت خواھد اینجا بھ باشد شده جدا دیگر ھایتھدس از نحوی ھر بھ کھ کارتی ھر شود؛می شروع» پیشفرض« نام بھ ایدستھ با آنکی
 دیگر یھاکارت برای و کرده عوض را دستھ این نام توانیدمی دیگر، سوی از. کرد خواھد پنھان باشد افزوده را دیگری یھاکارت شما و نباشد کارتی ھیچ محتوی

 .کنید استفاده آن از

 بیشتر اطالعات برای. شوند استفاده ھاکارت بزرگ گستره نگھداری برای ،»اول درس« یا» غذا« مثل خاص ھایبندی دستھ برای استفاده یجا بھ است بھتر ھادستھ
 .ببنید را ھادستھ از مناسب استفاده بخش لطفا مورد این در

ً  دھد،می قرار تاثیر تحت را شوندمی داده نمایش ھاکارت کھ ترتیبی ھادستھ چگونھ اینکھ مورد در بیشتر اطالعات برای  .ببنید را نمایش ترتیب بخش لطفا

 فیلدھا و ھایادداشت

ً  ،ھاکارت فلش کردن درست ھنگام  زبان یادگیری حال در اگر مثال، برای. کنیم ایجاد را اطالعات از برخی با مرتبط کارت یک از بیشتر کھ است ترپسندیده غالبا
 دھدمی نشان را» bonjour« شما بھ کھ کنید درست کارت یک کھ بخواھید است ممکن ھست،» hello«معنی بھ» bonjour«کلمھ کھ ایدیادگرفتھ و ھستید، فرانسھ

 کارت یک. بیاورید یاد بھ را» bonjour«خواھدمی شما از و دھدمی نشان را» hello« شما بھ دیگر کارت و بیاورید، خاطر ھب را» hello« کھ خواھدمی شما از و
 .است کلمھ آن ایجاد در شما توانایی سنجش حال در کارت دیگر و فرانسوی، زبان کلمھ شناسایی در شما بررسی آزمایش حال در

 ایرایانھ کارتی فلش ھایبرنامھ برخی. کارت ھر برای یکبار ھست، اطالعات دوباره نگارش مورد این در شما گزینھ تنھا کاغذی، یھاکارت فلش از استفاده ھنگام در
 در بزرگ ضعف نقطھ دو اما است، کاغذی حالت بھ نسبت پیشرفت یک این. کنندمی راحتتر حدودی تا کارت روی و پشت چرخاندن برای ویژگی ارایھ با را کار
 :دارد وجود نجاای



 مناسب زمان در کھ داشت خواھند این بھ تمایل ھاکارت کنند،نمی بررسی جداگانھ را ساخت و شناخت در شما کارآمدی ھاییبرنامھ چنین این کھ روی آن از •
  .کرد خواھید مطالعھ نیاز حد زا بیش اینکھ یا کرد، خواھید فراموش پسندیدمی کھ آنچھ از بیش شما کھ معنی این بھ نشوند، داده نمایش شما بھ

 کھ است معنی بدین این مثال، برای. بود خواھد کارآمد خواھیدمی کارت طرف دو ھر در را مطلب ھمان دقیقا کھ وقتی پاسخ و پرسش سازی برعکس •
 .بود نخواھیم کارت ھر پشت در اضافی اطالعات نمایش بھ قادر

 در را اطالعاتی چھ بگویید آنکی بھ توانیدمی .کندمی حل مختلف اطالعاتی ھایبخش بھ یھاکارت محتویات تقسیم ایبر شما بھ دادن اجازه با را مشکالت این آنکی
 خواھد گردن بھ دھید، انجام آینده در ویرایشی ھرگونھ کھ صورتی در را شانروزرسانی بھ و شما، برای را ھاکارت ایجاد وظیفھ آنکی و خواھید،می کارت طرف ھر

 .گرفت

 نظر بھ زیر شبیھ یمانھاکارت خواھیممی. دھیم قرار کارت ھر پس در را صفحھ شماره خواھیممی و کنیم، مطالعھ را فرانسوی لغات خواھیممی ما کھ کنید تصور
:برسند  

 
Q: Bonjour 
A: Hello 
   Page #12 

:و  

Q: Hello 
A: Bonjour 
   Page #12 

 :آمد خواھد در شکل این بھ دھیم قرار ھم کنار در را اینھا اگر. صفحھ شماره و انگلیسی، معنای فرانسوی، ایکلمھ: داریم مرتبط اطالعاتی بخش سھ مثال، این در

French: Bonjour 
English: Hello 
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 سھ یادداشت نوع این کھ بگوییم توانیممی بنابراین. شودمی شناختھ فیلد عنوان تحت اطالعاتی تکھ ھر و شود،می نامیده یادداشت یک مرتبط اطالعات این آنکی، در
 .صفحھ و انگلیس فرانسھ،: دارد فیلد

 کارت الگوھای

 کارت پشت یا کارت روی در فیلدھایی چھ کند تعیین کھ بدھیم ایاولیھ طرح آن بھ باید کند، اقدام ھاکارت ایجاد بھ شما ھاییادداشت اساس بر بتواند آنکی اینکھ برای
 .باشند داشتھ الگو مختلف انواع توانندمی توانندمی یادداشت مختلف انواع. است شده نامیده الگو یک اولیھ طرح این. شوند داده نمایش باید

 :برسد نظر بھ صورت بدین] کلمھ[ شناسایی کارت ستیمخوامی باال، فرانسوی مثال در

Q: Bonjour 
A: Hello 
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 :کنیم تعریف زیر صورت بھ را پاسخ و پرسش الگوی توانیممی کار، این انجام برای

Q: {{French}} 
A: {{English}}<br> 
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 کارت سوی ھر در{{}}  توسط نشده احاطھ اطالعات. کند جایگزین فیلد در واقعی اطالعات با را بخش آن کھ گوییممی آنکی بھ ،{{}} عالمت با فیلد نام کردن احاطھ با
 .ماند خواھد باقی یکسان

<br> است دسترس در الگوھا و ھاکارت بخش در بیشتر اطالعات. کند حرکت بعدی خط بھ گویدمی آنکی بھ کھ است خاص نمادی. 

 .گرددمی اضافھ کارت ھر بھ خودکار صورت بھ] کلمھ این[ نداریم، مطالب افزودن ھنگام در» # Page« کلمھ تایپ بھ نیازی ھک باشید داشتھ توجھ

 :است گشتھ ایجاد ایمشابھ شکل بھ ]فرانسوی کلمھ[ تولید کارت الگوی

Q: {{English}} 
A: {{French}}<br> 
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 ھاکارت یکدست بندی قالب حفظ الگوھا،. گردید خواھد ایجاد الگوی آن اساس بر کارت یک افزایید،می جدید یادداشتی کھ زمان ھر گردد، ایجاد کارتی الگوی کھ وقتی
 کھ است معنی بدین ھمچنین] حقیقت[ این .دھد کاھش توجھی قابل شکل بھ را اطالعات افزودن برای تالش میزان تواندمی توجھی قابل میزان بھ و ساختھ، آسان را

 را مرتبط یھاکارت تمام و کرده تصحیح یکبار را تایپی اشتباه توانیدمی و رسند،نمی نظر بھ ھم بھ نزدیک بسیار مرتبط یھاکارت کھ کند پیدا اطمینان تواندمی آنکی
 .کنید روزرسانی بھ یکباره

 .کنید کلیک ھایادداشت ویرایش یا افزودن ھنگام در» …Cards« دکمھ ویر بر ،ھاکارت الگوی ویرایش و افزودن برای

 یادداشت نوع

. دارد را خودش کارت الگوھای و فیلدھا از ایمجموعھ یادداشت نوع ھر. کنید جادای مطالب مختلف انواع برای یادداشت مختلف انواع کھ دھدمی اجازه شما بھ آنکی
 نام بھ یادداشت نوعی است ممکن باال، فرانسوی مثال در. کنید ایجاد ھستید مطالعھ حال در کھ موضوعی گستره ھر برای جدا یادداشت نوع یک کھ است خوبی فمر

»French «ایجاد» پایتخت« و» کشور« مثل فیلدھایی با آن، برای ھم جدا یادداشت نوع یک توانستیممی بگیریم، یاد را ھاپایتخت اسم کھ خواستیممی اگر. کنیم ایجاد 
 .کنیم

 با را» Orange« نام بھ پایتختی اگر بنابراین .کندمی بررسی را نوع ھمان از ھاییادداشت دیگر فقط کند،می بررسی را تکراری یھاکارت] وجود[ آنکی کھ وقتی
 .کرد نخواھید مشاھده فرانسھ زبان در» orange« کلمھ گفتن یادگیری ھنگام در را تکراری] کارت وجود[ پیام کنید، اضافھ پایتخت یادداشت نوع از استفاده

 ساختن آسانتر برای ھایادداشت نوع این. افزایدمی آن بھ را استاندارد یادداشت نوع تعدادی خودکار صورت بھ آنکی کنید،می ایجاد جدید مجموعھ یک کھ ھنگامی
 اشیادگیری حال در کھ مطلبی برای را خودتان ھاییادداشت نوع کھ شودمی توصیھ تمد طوالنی در اما است، شده فراھم جدید کاربران برای آنکی] از استفاده[

 :است زیر ترتیب بھ استنادارد ھاییادداشت نوع. کنید تعریف ھستید

 پایھ

 در ایدکرده وار کارت عقب در کھ متنی و کارت، جلوی در ایدکرده وارد جلو در کھ متنی. کرد خواھد ایجاد کارت یک و دارد، را عقب و جلو فیلدھای
 .شد خواھد داده نمایش کارت عقب

 )وارونھ کارت و( پایھ

 .جلو→عقب صورت بھ دیگر یکی و عقب→جلو صورت بھ یکی: کندمی ایجاد کنیدمی وارد کھ متنی ھر برای کارت دو

 )وارونھ انتخابی کارت و( پایھ

 وارونھ کارت یک بکنید، فیلد آن وارد را متنی ھر اگر. دارد» کردن اضافھ وراونھ« نام بھ سومی فیلد کار، این انجام برای. ھست عقب→جلو کارتی این
 .ھست دسترس در الگوھا و ھاکارت شبخ در مورد این در بیشتر اطالعات. شد خواھد ایجاد

 جاخالی

 ماه سطح بر […] سال در بار اولین برای انسان« مثالً ( .سازدمی آسان را محذوف جاخالی بھ آن تبدیل و متن از بخشی انتخاب کھ است یادداشت نوعی
 .باشدمی دسترس در بعدی بخش در بیشتر اطالعات».) آمد فرود ماه سطح بر] 1969[ سال در بار اولین برای انسان« ←» آمد فرود

 .کنید استفاده یادداشت نوع تمدیری ← ابزارھا منوی از تواندمی موجود، موارد ویرایش و خودتان ھاییادداشت نوه افزودن برای

 توجھ

 استفاده خاص دستھ یک در بسیار یادداشت انواع از توانیدمی کھ معنی بدین. شوندمی ذخیره شما مجموعھ در خاص دستھ یک در ذخیره جای بھ ھایادداشت نوع و ھایادداشت
 و یادداشت نوع توانیدمی کنید،می اضافھ را ھایادداشت افزودن پنجره از استفاده با کھ وقتی. باشید داشتھ متفاوت دستھ چندین در را مشخص نوه یک از کارت چندین یا یا کنید،
 اینکھ از بعد را ھایادداشت از بعضی یادداشت نوع توانیدمی ھمچنین. ھستند یکدیگر از مستقل کامالً  ھاانتخاب این و کنید، انتخاب کنید استفاده آن از خواھیدمی کھ را ایدستھ
 .دھید تغییر ایدکرده ایجاد را آن حاضر حال در

  

 مجموعھ

 .ھست غیره و الگوھا ھادستھ ھا،یادداشت ،ھاکارت شامل آنکی، در شده ذخیره مطالب تمام شما مجموعھ

 مطلب افزودن

 اشتراکی ھایدستھ دانلود

 .است گذاشتھ اشتراک بھ شخصی کھ است ییھاکارت از ایدستھ بارگیری آنکی با کار بھ آغاز برای راه آسانترین



 .کنید کلیک ھادستھ لیست پایین در» شده گذاشتھ اشتراک بھ گرفتن« دکمھ روی بر و کنید، باز را آنکی .1
 .کنید کلیک دستھ مجموعھ بارگیری برای» نلوددا« دکمھ روی بر یافتید، دارید عالقھ آن بھ را ایدستھ کھ زمانی .2
 .کنید بارگذاری را آن واردکردن، ← فایل مسیر طریق از یا شود، بارگذاری آنکی داخل در تا کرده کلیک دابل شده بارگیری دستھ روی بر .3

 ً  استفاده با را آنھا بایستی. نیست پذیر امکان  AnkiWeb کاربری حساب بھ مستقیم صورت بھ اشتراکی ھایدستھ افزودن حاضر حال در کھ باشید داشتھ توجھ لطفا
 .کنید بارگذاری  AnkiWeb بھ را آنھا ھنگامسازی با سپس کرده، بارگذاری دسکتاپ برنامھ از

 .ببینید دیگران با تاندستھ گذاری اشتراک مورد در بیشتر اطالعات برای را  اشتراکی ھایدستھ بخش لطفا

 ساختھ پیش برابر در خودساختھ

 شوند، یادگرفتھ توانندنمی حقایق کردن حفظ صرف با فقط علوم و زبان مثل موضوعاتی. است شدوار موضوع یک یادگیری در راه موثرترین خودتان دستھ ساختن
 کلیدی نکات بگیرید تصمیم کھ کھ سازدمی وادارتان شما، خود توسط اطالعات نواردکرد این، بر عالوه. ھستند زمینھ و توضیح نیازمند موثر یادگیری برای اینھا

 .شودمی بھتر فھم بھ منجر و چیست،

ً  آموخت نخواھد را زبان آن شما بھ این اما کنید، دانلود را شانترجمھ و کلمات از طوالنی لیستی کھ شوید وسوسھ است ممکن ھستید آموز زبان اگر  کھ ھمانطور دقیقا
 .ھستید نیازمند واقعی دنیای در جمالت با مواجھھ و معلم، کتاب، بھ صحیح، یادگیری برای. آموخت نخواھد را نجومی فیزیک شما بھ علمی معادالت کردن ظحف

 .نگیرید یاد فھمید،نمی اگر
 ممو سوپر --

 از جالب نکات آنھا. ھستند...  و تلویزیون کالس، کتاب، طریق از آنکی، از خارج مطالب یادگیری حال در کھ است شده ایجاد افرادی توسط اشتراکی ھایدستھ اکثر
 در چون ، دھندنمی انجام ھاکارت بھ ضیحاتتو یا  ایزمینھپس اطالعات افزودن برای تالشی ھیچ آنھا. دھندمی قرار آنکی درون و انتخاب را اندیادگرفتھ کھ چیزی
 توضیحات، و ایزمینھپس اطالعات فقدان خاطر بھ کنید، استفاده آن از کندمی تالش و کندمی دانلود را آنھا دستھ کسی وقتی بنابراین. اندفھمیده را مطلب حاضر حال
 .یافت خواھند دشوار بسیار را آن

 خارجی مطلب برای جایگزین نھ مکمل، عنوان بھ باید آنھا از پیچیده، موضوعات برای کھ است معنی بدین – است فایدهبی اشتراکی ھایدستھ کھ نیست معنی بدین این
. است انزم در جوییصرفھ برای عالی راھی] آن از استفاده[ است، گذاشت اشتراک بھ را کتاب این از ایدستھ کسی و خوانیدمی را پ بالف کتاب اگر. کرد استفاده

 موضوع یک مطالعھ بھ اقدام اگر اما. ندارید نیاز خارجی مطلب بھ عمومی، اطالعات تست یا ھاپایتخت نام مثل ھستند حقایق از لیستی واقع در کھ ساده مطالب برای و
 .شد خواھید روروبھ کننده ناامید نتایج با احتماالً  بکنید، خارجی مطلب بدون پیچیده

 ھایادداشت و ھاکارت افزودن

 در افزودن دکمھ روی بر. کندمی ایجاد ما برای را ھاکارت آنکی و کنیم،می اضافھ یادداشت کارت، افزودن جای بھ آنکی در کھ بیاورید خاطر بھ اتمقدم بخش از
 .گشت خواھد پدیدار یادداشت افزودن پنجره و کنید، کلیک اصلی پنجره

 اشتراکی دستھ یک کھ وقتی یادداشت نوع تعداد کھ است ممکن دھد،نمی نمایش را» پایھ« گزینھ اگر. دھدمی نشان ما بھ را یادداشت فعلی نوع راست سمت یباال بخش
 .است شده انتخاب» پایھ« کھ است فرض این بر مبتنی زیر متن. ایدکرده اضافھ ایدکرده دانلود را

 بر توانیدمی بیافزایدد، جدیدی دستھ بھ را ھاکارت کھ مایلید اگر. داد خواھد نشان ما بھ را شودمی افزوده آن بھ ھاکارت کھ را ایتھدس ره،پنج چپ سمت باالی بخش
 .کنید کلیک» افزودن« دکمھ روی بر سپس و کرده کلیک دستھ نام دکمھ روی

 با را آنھا توانیدمی و شوند،می نامیده فیلد رو، و عقب. است شده نامگذاری» عقب« و» رو«  نام با کھ ایناحیھ و خواھیددید، دکمھ تعدادی یادداشت، نوع پایین در
 .دھید نام تغییر یا کنید، حذف کرده، اضافھ باال در...»  فیلدھا« دکمھ روی بر کلیک

 ھاکارت بھ ھا،یادداشت یافتن و مدیریت سھولت برای را، آنھا توانیدمی کھ ھستند ھاییلیبل ھا،برچسب. دارد وجود» ھابرچسب« نام بھ گردی ناحیھ  فیلدھا پایین در
 ناحیھ اگر. شوندمی جدا ھم از فاصلھ یک وسیلھ بھ تگھا. بیافزایید را آنھا از بیشتر یا یکی یا کنید، رھا خالی را ھابرچسب توانیدمی باشید مایل اگر. کنید ضمیمھ
 :است چنین این ھابرچسب

vocab check_with_tutor 

 .داشت خواھید برچسب دو شما حالت این در... 

 برای را) مکینتاش در Ctrl+Enter  )Command+Enter کلید یا کنید کلیک افزودن دکمھ روی بر توانیدمی کردید، وارد عقب و رو در را متن کھ زمانی
 باشید مایل اگر. شد خواھد داده قرار کنیدمی انتخاب کھ ایدستھ در ھم و شد، خواھد ایجاد کارت یک ھم بکنید، چنین کھ وقتی .بزنید تانمجموعھ بھ یادداشت افزودن
 مرورگر. (کنید جستجو است شده افزوده اخیراً  کھ کارتی برای مرورگر رد تا کنید کلیک تاریخچھ دکمھ روی بر توانیدمی کنید، ویرایش ایدافزوده کھ را کارتی کھ

 ).دھدمی را مجموعھ در یھاکارت ویرایش و جستجو بررسی، اجازه شما بھ کھ است جدا ایپنجره



 محدود یگانگی بررسی. داد خواھد ھشدار شما بھ کنید وارد» سیب« روی فیلد یک با کارت دو مثالً  اگر بنابراین کنید،می بررسی یگانگی جھت از را فیلد اولین آنکی
 عنوان بھ دارید، زبان ھر برای متفاوتی یادداشت نوع کھ زمانی تا رو، یک با کارت دو ھستید، زبا چندین یادگیری حال در اگر بنابراین است، فعلی یادداشت نوع بھ

 .شد نخواھد داده تشخیص تکراری کارت

 توانیدمی کھ دارد را» ھاتکراری یافتن« قابلیت مرورگر اما گردد،نمی تکراری موارد دنبال بھ  برنامھ کارآمدی برای خودکار صورت بھ فیلدھا دیگر در آنکی
 .کنید اجرایش ھرزگاھی

 .ببینید را ویرایشگر بخش لطفا فیلد، و یادداشت نوع کلیدھای مورد در بیشتر اطالعات برای

 خوب عادات

 این ]بحث این بر[ عالی ایمقدمھ. بسپارید خاطر بھ باید کھ دارد وجود عمومی مفاھیمی اما بپردازند، مطالب مرور بھ مختلف روشھای بھ دارند دوست متفاوت افراد
 :خاص صورت بھ. ھست سوپرممو سایت در مقالھ

 وارد را اطالعات از زیادی حجم کاریمحکم برای کھ بشوید وسوسھ است ممکن. است ترراحت مرورشان باشد، ترکوتاه یتانھاکارت چھ ھر: کنید حفظ را اشدگیسا
 .شد خواھد دردآور زودی بھ مرورھا اما کنید،

 بھ کھ است، زمینھ از استفاده زبان یک یادگیری راه بھترین. کنید خودداری کلمات طویل ھایلیست از ھستید، زبانی مطالعھ حال در اگر: نکنید حفظ فھمیدن بدون
 کوه حفظ بھ اقدام اگر. ھستید رایانھ دوره یک مطالعھ حال در کھ کنید تصور را خودتان قبل، مشابھ. است جملھ در شده استفاده صورت بھ کلمات آن دیدن معنی

 ترراحت بسیار سرواژگان یادگیری بکنید، سرواژگان پس در مفاھیم درک صرف را زمانی اگر اما. یافت خواھید شوارد بسیار را کردن پیشرفت بکنید، سرواژگان
  .شد خواھد

 یادداشت نوع یک افزودن

 یک از بیش گنجاندن خواھان را خودتان اینکھ محض بھ ،ھستند کافی طرف ھر روی عبارت یا کلمھ یک با ساده یھاکارت برای معمولی ھاییادداشت کھ ھرچند
 .کنیم تقسیم بیشتری ھایفیلد بھ را اطالعات این کھ است بھتر بیابید، کارت پشت یا رو در اطالعاتی بخش

 نجاما بھ مایل اگر »بدم؟ قرار جلو فیلد در را ترجمھ و راھنمایی تصویر، یک صدا، تونمنمی چرا پس خوام،می کارت یک فقط اما« کنید فکر خودتان با است ممکن
 بخش از استفاده با را تانکارت کھ باشید خواستھ اگر. است شده انباشتھ جا یک اطالعات تمام کھ است این روش این عیب اما. نیست مشکلی ھستید، کاری چنین

 پشت بھ رو از صدا انتقال مثل کارھیی انجام بھ قادر .بود نخواھید آن انجام بھ قادر است شده قاطی مطالب دیگر با اینکھ خاطر بھ کنید، مرتب] کارت روی[ راھنمایی
 بسیار آینده در تانکارت قالب کردن تنظیم مجزا، کادرھای در محتوا داشتن نگھ با. بود نخواھید یادداشت ھر برای آن زحمت پر کردن پیست و کپی با مگر کارت،
 .بود خواھد ترراحت

 از بانتخا امکان  شما بھ کھ دید خواھید را دیگری صفحھ حال. کنید کلیک ”type“ کنار دکمھ رودی بر افزودن، پنجره در جدید، یادداشت نوع کردن ایجاد برای
 شودمی عرضھ آنکی با ھمراه کھ آنچھ اساس بر شده ایجاد نوع نھادن بنیان معنی بھ "Add" .دھدمی را آن اساس بر جدید یادداشت ایجاد برای ھایادداشت انواع
 ایجاد را فرانسوی لغات یادداشت نوع حاضر حال در اگر مثال. باشدمی دارید خودتان مجموعھ در کھ آنچھ اساس بر شده ایجاد نوع معنای بھ "Clone" .است
 .کنید استفاده آلمانی لغات یادداشت نوع ایجاد ھنگام در آن از است ممکن وایدکرده

 چیزھایی است، خوبی انتخاب کندمی مطالعھ دارید کھ مطالبی موضوع .کنید نامگذاری را جدید ادداشتی نوع کھ شد خواھد خواستھ شما از ،"OK" انتخاب از بعد
 .گشت بازخواھید افزودن پنجره بھ و ببندید، را یادداشت نوع پنجره اید،کرده انتخاب را نامی کھ ھنگامی .غیره و ،»متفرقھ« ،»ژاپنی« مثل

 کادرھا سازیشخصی

 .کنید کلیک یادداشت یک ویرایش یا افزودن ھنگام در "…Fields" دکمھ روی بر کادرھا، سازیشخصی برای

 ایمحاوره کادر و  ایمحاوره کادر این در ھاکارت کھ ترتیبی تغییر برای .دھید نام تغییر یا کرده حذف یا اضافھ را ھافیلد مناسب ھایدکمھ روی کلیک با توانیدمی
. خواھدمی شما از باشد داشتھ] نظر مورد[ فیلد خواھیدمی  کھ را عددی مکان کھ کنید، استفاده موقعیت تغییر دکمھ از توانیدمی شوند،می داده نمایش یادداشت افزودن
 .کنید وارد را» 1« دھید، انتقال بودن اول فیلد برای را فیلدی کھ خواھیدمی اگر بنابراین

 مرور ھنگام در کھ را آنچھ کھ نیست آنجایی اینجا، .کنید ویرایش ھاکارت کردن ویرایش یا افزودن ھنگام برای را ھافیلد متعدد مشخصات صفحھ پایین در اختیارات
 .ببینید را ھاالگو بخش لطف کار، این برای کنید؛می سازیشخصی شودمی داده نمایش یتانھاکارت روی

 یا بکنید کوچکتر را غیرمھم اطالعات کھ خواھیدمی اگر .دھدمی را ھایادداشت ویرایش ھنگام شده استفاده اندازه و قلم سازی شخصی اجازه شما بھ  ویرایش قلم
 ھنگام در ھاکارت نمایش چگونگی دھیدمی انجام اینجا کھ تغییراتی. است مفید بسیار قابلیت این دھید، افزایش را شوندمی خوانده سخت کھ خارجی کاراکترھای اندازه
 قلم کنیدمی تایپ کھ متنی باشید، کرده فعال را» پاسخ کردن تایپ«عملکرد اگر ھرچند .ببینید را الگوھا خشب کار، این انجام برای: دھدنمی قرار تأثیر تحت را مرور
 .کرد خواھد استفاده را اینجا در شده تعریف اندازه و

 ھاکارت کردن مرتب برای این از توانیدمی و دھد، نمایش کاوشگر در سازی مرتب یلدف ستون در را فیلد این کھ گویدمی آنکی بھ... فیلد این اساس بر کردن مرتب
 .باشد سازیمرتب فیلد تواندمی واحد، زمان در فیلد، یک فقط. کنید استفاده فیلد این وسیلھ بھ



 ورود حال در را خودتان اگر. کندنمی پاک شد افزوده یادداشتی اینکھ از بعد را فیلد محتوای آنکی است، شده انتخاب... بسپار یاد بھ را ورودی آخرین گزینھ کھ وقتی
 .باشد شما مناسب گزینھ این است ممکن بینید،می یادداشت چندین در محتوا یک

 فقط حاضر حال در گزینھ این. است مفید عبری، یا عربی مثل دھند،می نمایش چپ بھ راست از را متن کھ ھاییزبان مطالعھ حال در کھ زمانی متن جھت برگرداندن
 .کرد خواھید پیدا نیاز خود الگوھا کردن تنظیم بھ شود،می داده نمایش درست مرور ھنگام متن اینکھ از اطمینان حصول برای: کندمی کنترل را ویرایش

 .ببینید را الگوھا بخش باره، این در بیشتر اطالعات برای. کنید اضافھ کارتتان پشت یا رو بھ را آنھا کھ خواھیدمی احتماالً  افزودید، را فیلدھایی اینکھ از پس

 
 نخواھند کار درستی بھ و ھستند خاص فیلدھای اینھا زیرا نکنید، استفاده فیلد نام عنوان بھ  Card یا Tag, Type, Deck ھاینام از: توجھ
 .کرد

 یادداشت نوع/  دستھ نوع تغییر

 باز کھ ایپنجره. کنید کلیک دستھ تغییر برای رسات سمت باال دکمھ و یادداشت، نوع دادن تغییر برای چپ سمت باالی دکمھ روی بر توانیدمی افزودن، ھنگام در
 .دھدمی نیز را ھایتانیادداشت نوع ریتمدی و جدید ھایدستھ افزودن اجازه بلکھ کنید، انتخاب را یادداشت نوع یا دستھ کھ دھدمی اجازه شما بھ تنھا نھ شودمی

 ھادستھ از مناسب استفاده

 کھ بخواھید است ممکن....  و جغرافیا انگلیسی، مثل اند،شده طراحی کنید مطالعھ جداگانھ خواھیدمی کھ ایوسیع ھایگروه بھ شما محتوای کردن تقسیم برای ھادستھ
 کار این زیر، دالیل بھ اما ،»غذاھا بھ مربوط افعال« یا ،»من جغرافیای کتاب 1 فصل« مثل کنید، ایجاد محتوایتان ماندن شده مدیریت برای را زیادی کوچک ھایدستھ
 .شودنمی توصیھ

 سرعت کھ( کنیدمی کلیک بار ھر در دستھ ھر روی کھ دلیل این بھ چھ .است بینیپیش قابل ترتیبی بھ ھاکارت مرور معنای بھ کوچک ھایدستھ زیاد تعداد •
 ھم با» غذاھا بھ مربوط افعال« و» 1 فصل« ھایدستھ یھاکارت تمام دیدن باعث کھ اید،افزوده اصلی دستھ یک زیر را دستھ تعدادی اینکھ یا) دارد پایینی
 از خارج در را عبارت یا کلمھ دارید نیاز کھ وقتی. شودمی ضعیفتر خاطرات بھ منجر کھ شود،می ھاکارت بھ پاسخگویی شدن آسانتر باعث این .شودمی
  !داشت نخواھید کار اول در را مرتبط محتوای دیدن فرصت بیاورید، یاد بھ آنکی

ً  – شد خواھد کند کنید اضافھ بیشتر دستھ اگر و است، نشده طراحی) جین چند از بیشتر( دستھ زیادی تعداد پس از برآمدن برای آنکی •  در اگر مخصوصا
 برنامھ شروع تاخیر باشید، داشتھ زیادی ھایدستھ اگر اما کرد، نخواھد ایجاد را چندانی تفاوت بیشتر دستھ چند. ھستید ھمراھی لھوسی روی بر مطالعھ حال
  .کرد خواھد افزایش بھ شروع

 مربوط افعال« دستھ مثال برای ایجاد جای بھ. یدکن استفاده محتوایتان کردن بندی طبقھ برای فیلدھا یا/و ھاتگ از کھ است بھتر کوچک، دستھ زیادی تعداد ایجاد جای بھ
 تگ چنیدن تواندمی کارت ھر. کنید گذاریبرچسب» فعل« و» غذا« با را ھاکارت و بیافزایید، زبان مطالعھ اصلی دستھ اصلی دستھ بھ را اینھا توانیدمی ،»غذاھا بھ

 .دھید انجام را ھست غذا بھ مرتبط کھ افعالی تمام یا یا غذا، با مرتبط واژگان تمام افعال، تمام برای جستجو مثل کارھایی توانیدمی کھ است معنی بدین کھ باشد، داشتھ

 آنکی .بیافزایید کردن بندیدستھ برای ھایتانیادداشت بھ را...  و» صفحھ« ،»کتاب« مانند ھاییفیلد توانیدمی بمانند، باقی شده مرتب بسیار دارند دوست کھ کسانی برای
 بھ کھ را آنچیزی فوراً  و دھید انجام» 63:صفحھ من کتاب:کتاب« برای جستجویی توانیدمی کھ است معنی بدین کھ کند،می پشتیبانی خاص ھایفیلد در جستجو از

 .بیابید ھستید دنبالش

 از موقتی ھایدستھ توانیدمی کھ چرا کند،می قدرتمند بسیار را این) است شده بررسی راھنما این در بعداً  کھ( آنکی شده فیلتر ھایدستھ و اختصاصی مطالعھ عملکرد
 دھد،می را) حافظھ عملکرد بھترین برای( اوقات اکثر در دستھ یک در یکجا صورت بھ محتوایتان مرور اجازه تنھا نھ شما بھ این. کنید ایجاد شده جستجو عبارات
 اگر کھ است این کلی قاعده. دھدمی شما بھ را موقتی ھایدستھ ایجاد اجازه امتحان، یک از قبل مثالً  دارید، خاص مطلب یک بر تمرکز بھ نیاز کھ ھنگامی بلکھ
 کلی کھ وقتی امتحان، یک برای( کنید مطالعھ جداگانھ را آن بتوانید کھ دارید نیاز گاھا اگر و باشد، عادی ایدستھ باید کنید، عھمطال جداگانھ را مطلبی بتوانید خواھدمی
 .ھستند بھتر شده فیلتر ھایدستھ و فیلدھا/تگھا...)  و دارید افتاده عقب کار

 مطالعھ

 .است رسیده فرا مطالعھ شروع زمان کردید، وارد آن در داشتیاد تعدادی یا یافتید دارید دوست کھ را ایدستھ کھ ھنگامی

 ھادستھ

» ھادستھ« روی کردن کلیک با را فعلی شده انتخاب دستھ تواندمی. است شودمی آن شامل کھ ایدستھ ھر و شده انتخاب دستھ بھ محدود آنکی در مطالعھ حاضر، حال در
 .کنید عوض اصلی پنجره در

 انتظار حال در مرورھای شمارگان مرور موعد .جدید و مرور موعد دارد، وجود اعداد از ردیف دو. شد خواھد داده نمایش لیستی در ھایتانھدست ھا،دستھ صفحھ در
 .ھستند روز آن در شدن یادگرفتھ منتظر کھ است جدید یھاکارت تعداد  جدید. باشندمی ھستند یادگیری حال در اکنون کھ ییھاکارت و

 .کرد خواھد پیدا تغییر مطالعھ صفحھ بھ آنکی و شد، خواھد فعلی دستھ کنید،می کلیک ایدستھ روی کھ ھنگامی



 .کنید استفاده اختیاراتشان سازی شخصی یا ھا،دستھ حذف یا نام تغییر برای دستھ راست سمت در ھادنده چرخ روی توانیدمی

 مطالعھ کلیت

 :ھستند دستھ سھ بر اینھا دھدومی نشان را ھست موعدشان امروز کھ ییھاکارت تعداد شما بھ کھ بینیدمی را ایصفحھ العھ،مط برای دستھ یک روی کلیک از بعد

  .اندنشده مطالعھ ھرگز قبالً  ولی اند،شده وارد دستی صورت بھ یا شده دانلود کھ شودمی اطالق ییھاکارت بھ جدید •
  .ھستند یادگیری حال در ھنوز و اند،شده دیده بار اولین برای اخیراً  کھ شودمی اطالق ییھاکارت بھ یادگیری حال در •
  .نکنید فراموششان تا شوند مرور باید اکنون و اندشده یادگیری قبالً  کھ شودمی اطالق ییھاکارت بھ مرور برای •

 امروز باید کھ ییھاکارت کھ زمانی تا کرد خواھد شما بھ ھاکارت نمایش بھ شروع آنکی. کنید کلیک شود مطالعھ اکنون دکمھ روی بر مطالعھ، جلسھ یک شروع برای
 .شوند تمام شوند داده نمایش

 .بازگردید کلی نمای بھ کلیدتان صفحھ روی »s« کلید زدن با توانیدمی مطالعھ، ھنگام در

 ھاپرسش

 فاصلھ کلید یا کنید، کلیک پاسخ نمایش دکمھ روی پاسخ، بھ راجع کردن فکر از بعد. شودمی داده نمایش ابتدا در سوال فقط شود،می داده نمایش کارت یک کھ ھنگامی
 را پاسخ تواندنمی اگر عمومی ایقاعده عنوان بھ ماا ندارد، ایرادی بیاورید یاد بھ را پاسخ تا کشدمی طول اندکی زمان مدت اگر. شد خواھد داده نمایش پاسخ. بزنید را
 .باشید درگیر خودتان با پاسخ یادآوردن بھ برای اینکھ تا دھید نمایش را پاسخ و شده تسلیم کھ است بھتر یادآورید، بھ ثانیھ ده در

 کیفیتی چھ با کھ بگویید آنکی بھ و کنید، مقایسھ است شده داده نمایش کھ جوابی با است بستھ نقش ذھنتان در کھ را جوابی بایستی شود،می داده نمایش پاسخ کھ ھنگامی
 را آن کھ بخواھد شما از پاسخ نمایش جای بھ تا بخواھد شما از کھ بخواھید آنکی از تواندمی ندارید، اعتماد ھاپاسخ دقیق مقایسھ برای خودتان بھ اگر. آوردید خاطر بھ

 .ببینید را الگوھا بخش دھید، انجام را کار این کھ دارید دوست اگر. کنید تایپ

 .مرور حال در یا است یادگیری حال در کارت کھ دارد این بھ بستگی بندیدرجھ برای موجود ھایدکمھ تعداد

 یادگیری

 کمک برای بار چند یا یک شما بھ را ھاکارت آنکی گیرید،می یاد مجدداً  ایدکرده فراموش کھ را ییھاکارت کھ زمانی یا گیرید،می یاد را جدید یھاکارت کھ ھنگامی
 روی بر کلیک با را آنھا بین فاصلھ و مراحل تعداد توانیدمی. دقیقھ 10 و دقیقھ 1: دارد وجود مرحلھ دو فرضپیش صورت بھ. داد خواھد نشان کردنشان حفظ در
 .دھید تغییر مطالعھ کلی نمای دیدن امھنگ در اختیارات دکمھ

 :دارد وجود بندیدرجھ دکمھ سھ یادگیری ھنگام در

 .گرداندمی باز اول مرجلھ ابتدای بھ را کارت دوباره

 صورت بھ). ودشمی خارج یادگیری از( شودمی مرور کارت یک بھ تبدیل کارت باشد، مرحلھ آخرین در کارت اگر. دھدمی حرکت بعدی مرحلھ بھ را کارت خوب
 .شد خواھد داده نمایش ترطوالنی فزاینده زمانی فواصل در سپس و بعد روز مجدداً  کارت باشد، رسیده یادگیری مراحل پایان بھ کارت کھ زمانی فرض،پیش

 زمانی فواصل در سپس و دیگر، روز 4 مجدداً  کارت فرض،پیش صورت بھ. باشد مانده باقی مراحلی اگر حتی کند،می مرور کارت یک بھ تبدیل را کارت فوراً  آسان
 .داد خواھد را» خوب« دکمھ مانند زمانی تاخیر شما بھ و شد نخواھد داده نمایش مجدد یادگیری حالت در آسان دکمھ .شد خواھد داده نمایش فزاینده طوالنی

 یکبار را آن اول، دفعھ در کارت یک برای دادن پاسخ خوب کھ است معنی بدان این. کنندمی شروع اول مرحلھ در شوند،می دیده بار اولین برای ھاکارت کھ زمانی
 .گرفت خواھد قرار اغماض مورد آغازین دقیقھ 1 و دارد، خواھد نمایش دقیقھ ده در دیگر

 .کرد خواھد انتخاب را خوب  فاصلھ کلید فشردن. است دوباره=  1 کھ کنید،جایی استفاده خاص دکمھ یک تخابان برای کلید صفحع 3 و 2 ،1 کلیدھای از تواندمی

 باشد، نگذشتھ کامالً  آنھا زمانی تاخیر اگر حتی را، یادگیری یھاکارت فرضپیش صورت بھ آنکی باشد، نداشتھ وجود روز در نمایش برای دیگری کارت ھیچ اگر
 .دھید تغییر برنامھ ترجیحات در را رفتار این توانیدمی کنید، صبر یادگیری کامل تاخیر کھبرای دارید تمایل اگر. داد خواھد نمایش مجدداً 

 مرور

:دارد وجود پاسخ بندی رتبھ برای دکمھ چھار شود، مرور مجدداً  کھ است آماده و است شده دگیرییا قبالً  کارتی کھ زمانی  

 اطالعات برای را ھاتاخیر بخش لطفا. دھد نشان بیشتر آینده در را کارت تا خواھدمی آنکی از و کرد، خواھد گذاریبرچسب نادرست عنوان بھ را پاسختان دوباره
 .ببینید شوندمی مدیریت مرور تاخیرھای چگونھ اینکھ درباره بیشتر



 محافظھ بیشتر آینده در کارت این کردن ریزیبرنامھ ھنگام در کھ گویدمی آنکی بھ و دھد،می نمایش بار آخرین بھ نسبت بیشتر اندکی تاخیر مدت در را کارت سخت
 .باشد کار

 بار 2 2/1 حدوداً  کارت فرض،پیش آغازین آسانی در. ندارد شدن پایین و باال بھ نیازی کارت آسانی و بوده، درست تقریبا تکرار آخرین کھ گویدمی آنکی بھ خوب
 .بود خواھد روز 25 حدودا بعدی تاخیر ببینید، را کارت قبالً  تا ایدکرده صبر روز 10 اگر بنابراین – شد خواھد داده نمایش قبلی دفعھ از دیرتر

 ریزیبرنامھ برای آنکی و شد، خواھد ریزیبرنامھ آینده در دورتری زمان مدت در خوب بھ نسبت کارت. بینیدمی کوتاه بسیار را تاخیرھا شما کھ گویدمی آنکی بھ آسان
 شما معموالً . شود استفاده ھاکارت سانترینآ برای کھ است بھتر دھد،می افزایش را تأخیرھا سرعت بھ آسان کھ روی آن از. بود خواھد ترتھاجمی آینده در کارت این

 .کنید استفاده  خوب دکمھ از آسان جای بھ بایستی

 .کرد خواھد انتخاب را خوب فاصلھ کلید زدن. ببرید بھره پاسخ یک انتخاب برای کلید صفحھ 4 تا 1 کلیدھای از توانیدمی یادگیری، یھاکارت مانند

 زمان ھایتخمین و مواعد شمارش

 یھاکارت و یادگیری، حال در یھاکارت جدید، یھاکارت اینھا. دھدمی نمایش 12+  34+  56 مثل مثل عدد سھ آنکی شود،می داده نمایش پرسش فقط کھ نگامیھ
 .کنید خاموش آنکی ترجیحات در را آنھا تواندمی نبینید، را اعداد کھ دھیدمی ترجیح اگر. دھدمی نمایش را مرور برای

 توجھ
 یک سقوط داریم، مرور دو فرایند این در کھ روی آن از. دھدمی نمایش دقیقھ 10 سپس و دقیقھ 1 از پس را آنکی کنیدمی فراموش را کارتی ھنگامی فرض،پیش صورت بھ

 .داد خواھد افزایش شماره دو را) رنگ نارنجی( وسط تعداد کارت

 را ھاتخمین این کھ ندارید دوست اگر. نویسدمی کارت ھر باالی شد خواھد داده نمایش کارتی کھ بعدی عھدف از تخمینی آنکی شود،می داده نمایش پاسخ کھ ھنگامی
 .کنید غیرفعال آنکی ترجیحات در نیز را آنھا توانیدمی ببینید،

 توجھ
 جلوگیری اندشده بندیدستھ صورت یک بھ ھمیشھ و اندشده معرفی ھم با ھک ییھاکارت ماندن ھم با ھمیشھ از تا کند،می اضافھ بعدی موعد بھ را اتفاقی تفاوت اندکی مقدار آنکی
 .شد خواھد اعمال دکمھ انتخاب از پس ولی شودنمی داده نمایش ھاتخمین در تفاوت این. کند

 بیشتر و ویرایش

 صفحھ. گشت بازخواھید مطالعھ بھ رساندید، اتمام بھ را ویرایش کھ ھنگامی. کنید کلیک فعلی یادداشت ویرایش برای پایین چپ سمت در ویرایش دکمھ روی توانیدمی
 .است یادداشت افزودن صفحھ بھ شبیھ بسیار ویرایش

 :کندمی فراھم دھید انجام یادداشت یا کارت روی توانیدمی کھ دیگری عملکردھای دکمھ نای. دارد وجود بیشتر نام بھ ایدکمھ راست ت-سم پایین در

 یادداشت گذاریعالمت

 کارت روی بعد زمانی در را عملیاتی خواھیدمی کھ زمانی. شود یافت کاوشگر در راحتی بھ تا افزایدمی فعلی کارت بھ» شده گذاریعالمت« تگ یک
 سمت باالی گوشھ در کوچک ایستاره شده عالمتگذاری یھاکارت. است سودمند عملکرد این رسیدید، خانھ بھ کھ وقتی کلمھ یک یافتن مثالً  کنید، اعمال
  .دھندمی نشان مرور ھنگام در کارت راست

 یادداشت/  کارت کردن دفن

 بخواھید اگر. کرد خواھد پنھان مرور از نامفھوم یا دستھ کلی نمایش صفحھ در» دفن از کردن خارج« از کھ زمانی تا مرور رااز ھایادداشت تمام یا کارت
 کھ ھنگامی ھاکارت اگر .بیافتد اتفاق خودکار یادداشت ھمان یھاکارت برای تواندمی ھمچینی کارت کردن دفن. است مفید بیایید کارت سراغ بھ بعداً  کھ
  .شوندمی منتقل مرور صف یا جدید یھاکارت صف بھشدن دفن از قبل شوند، دفن بودند یادگیری حال در

 یادداشت/  کارت کردن معلق

 خارج مرور از نشوند، خارج) کاوشگر در تعلیق دکمھ روی کلیک با(  تعلیق حالت از دستی صورت بھ کھ ھنگامی تا را کارت ھاییادداشت ھمھ یا کارت
 شدن معلق نگامھ در ھاکارت اگر. است مفید ندارید را کردنش حذف قصد اما کنید، اجتناب زمانی مدت برای یادداشت مرور از کھ خواھیدمی اگر. کندمی
  .شوندمی منتقل مرور صف یا جدید یھاکارت صف بھ تعلیق از قبل بودند، یادگیری حال در

 یادداشت حذف

 .کندمی حذف را یشھاکارت ھمھ و یادداشت

 کارت ھایگزینھ

 .کنید ویرایش را فعلی کارت ھایگزینھ



 صدا مجدد پخش

 .شد خواھد پخش دوباره دارد، صدا پشت یا جلو در کارت اگر

 خود صدای ضبط

 دائمی صورت بھ خواھیدمی اگر. شد خواھد حذف بعدی کارت بھ شما رفتن با و است موقتی ضبط این. (کنید ضبط تلفظ بررسی برای را خودتان صدای
 .)دھید انجام ویرایش پنجره در را آن توانیدمی کنید، اضافھ صوت کارتی بھ

 خودتان صدای مجدد پخش

 .کندمی پخش را خودتان صدای ضبط آخرین

 نمایش ترتیب

 و "French", "French::Vocab" دستھ اگر بنابراین. داد خواھد نشان شودمی شامل کھ را ایدستھ ھر و شده، انتخاب دستھ از را ھاکارت مطالعھ
"French::My Textbook::Lesson 1" الفبایی ترتیب بھ ھادستھ از را ھاکارت آنکی رورھا،م و جدید یھاکارت برای .شد خواھند داده نمایش ھم غیره و 

 این از توانیدمی. دید خواھید "Vocab"باالخره و"My Textbook"سپس ،"French" دستھ از را ھاکارت ابتدا شما باال، مثال در بنابراین .کندمی آوری جمع
 شوند،می داده نمایش باالتر لیست در کھ ھاییدستھ در باال الویت با یھاکارت دادن قرار با شوند،می داده نمایش آن اساس بر ھاکارت کھ ترتیبی کنترل برای حقیقت
 "Vocab-"  را دستھ راگ بنابراین. آیدمی آنھا از بعد "~"  و الفبا، کاراکترھای از قبل  "-" کاراکتر کنند،می الفبایی سازی مرتب ھارایانھ کھ ھنگامی. کنید استفاده
 .شود نمایان دیگری چیز ھر از قبل کنید مجبورش تا بنامید "My Textbook~" را دیگر دستھ توانیدمی باشید، نامیده

 کرد، اھدنخو صبر بعدی دستھ بھ حرکت برای شوند خالی صف دو ھر کھ ھنگامی تا آنکی و شوند،می آوریجمع جداگانھ صورت بھ جدید ھاییادداشت و ھاکارت
ً  خواھید،نمی را این اگر. بگیرید قرار بالعکس یا مرورھا از متفاوت ایدستھ از جدید یھاکارت معرض در کھ است ممکن بنابراین  در کھ ایدستھ آن روی بر مستقیما
 .کنید کلیک کنید مطالعھ را آن خواھیدمی والد دستھ عوض

 ھست موعدشان کھ ترتیبی بھ و ھستند، خطر معرض در زمانی نظر از مقداری زیرا شوند،می آوری جمع واحد نآ در ھادستھ تمام از یادگیری حال در یھاکارت
 .شندمی داده نمایش

 .دھید تغییر گررومر  در را ترتیب توانیدمی ،ھاکارت بھتر سازی مرتب برای

 .ببینید را دستھ تنظیمات  لطفا اتفاقی، حالت بھ ترتیبی حالت از جدید یھاکارت تغییر یا شوند،می داده نمایش خاص دستھ یک از مرورھا کھ ترتیبی کنترل برای

 کردن دفن و برادر و خواھر

 یا ،رو→پشت کارت یک  و  پشت→رو کارت یک لمث کند، ایجاد کنیدمی وارد کھ یچیز ھر برای کارت یک از بیشتر تواندمی آنکی کھ یادبیاورید بھ مقدمات از
 کند، جلوگیری برادرھا و خواھرھا ھم بھ نزدیک نمایش از تا کندمی سعی آنکی. شوندمی نامیده برادر و خواھر مرتبط یھاکارت این. متن یک از خالی جای چند
 .نیست مفید معموالً  کار این زیرا

 دفن یھاکارت. کندمی جلوگیری آن خودکار کردن دفن با جلسھ ھمان در کارت این برادر و خواھر نمایش از آنکی دارد، برادر و خواھر کھ را کارتی کھ ھنگامی
 یک روی کلیک از بعد نمایشگر پایین در» کردن خارج دفن از« دکمھ از استفاده با دفن حالت زا را آن دستی صورت بھ اینکھ یا جدید روزی تا زمان گذشتن تا شده
 .کنید خارج ھا،دستھ لیست در دستھ

 این رایب اساسی ارزش زمان زیرا کند،نمی پنھان را یادگیری حال در یھاکارت آنکی. کندمی پنھان ھستند، مرور یا جدید کارت کھ برادرھایی و خواھر فقط آنکی
 برادر و خواھر نوع ھر کنید،می شروع را یادگیری کارت مطالعھ کھ ھنگامی دیگر، سوی از. کندمی جلوگیری واقعھ این از فنی دالیل ھمچنین و دارد، اھمیت کارھا
 .شد خواھند دفن مرور/جدید

 .بدارید باز دستھ تنظیمات در ھاکارت کردن دفن از را آنکی توانیدمی ببینید، جدید یھاکارت یادگیری زمان در یادداشت یک از کارت یک از بیشتر خواھیدمی اگر

 میانبر کلیدھای

 و دارند، خودشان کنار در را میانبر کلیدھای منوھا ھایآیتم: ھستند کشف قابل کاربری رابط در آنھا بیشتر. دارند میانبر کلیدھای آنکی رایج عملکردھای از بسیاری
ً  دکمھ یک روی موس نشانگر داشتن نگھ  .داد خواھد نمایش تولتیپی در را میانبرش کلید عموما

 خوب ھدکم انتخاب برای اینتر یا فاصلھ کلید از از توانیدمی شود،می داده نمایش جواب کھ زمانی. داد خواھد نشان را پاسخ اینتر یا فاصلھ کلید مطالعھ، ھنگام در
 یک داشتن نگھ و فاصلھ کلید زدن با را ھاکارت اکثر بھ دادن پاسخ افراد اکثر. کنید استفاده خاص دکمھ یک انتخاب برای 4 تا 1 کلیدھای از توانیدمی. کنید استفاده
 .یابندمی مناسب کنند،می فراموش کھ را زمانی برای 1 دکمھ روی انگشت



. یدبیانداز کار بھ/  کلید با را آن توانیدمی .شوید منتقل دیگر دستھ یک بھ کلید صفحھ از استفاده با یراحت بھ تا کندمی کمک شما بھ ھارابزا منوی در» دستھ مطالعھ« آیتم
 تایپ کھ کاراکترھایی با کھ ھاییدستھ فقط آنکی کنید،می تایپ کھ ھمانطور. داد خواھد نمایش باال در را فیلتری ناحیھ و شما، ھایدستھ تمام بشود، باز کھ ھنگامی
 داد خواھد نشان شما بھ را ھاییدستھ فقط آنکی و کنید اضافھ بینشان فاصلھ یک جستجو، مختلف اتعبار جداسازی برای توانیدمی .دھدمی نشان دارد تطابق کنیدمی
 .داشت خواھند تطابق "Japanese::Lesson1" نام بھ ایدستھ با دو ھر "on1 ja" یا "ja 1" بنابراین. باشند داشتھ تطابق جستجو عبارات تمام با کھ

 افتادگی عقب

 کھ کارت 200 گرفتن نظر در با را کار این آنکی. دھدمی قرار اولویت در اندبوده منتظر ھمھ از بیشتر کھ را ییھاکارت آنکی اید،افتاده عقب مرورھایتان در اگر
 کارتی ھیچ اینکھ از اطمینان حصول باعث بندیترتیب این. دھدمی انجام تانروزانھ مرور محدوده تا اتفاقی صورت بھ آنھا نمایش و اند،بوده انتظار در ھمھ از بیشتر
 نمایش ندھید انجام را ماندتان عقب کارھای کھ زمان تا آنھا مرورھای کنید، معرفی را جدیدی یھاکارت اگر کھ است معنی بدین ولی شود،می ماند نخواھد منتظر قطعا
 .شد نخواھد داده

 داده توضیح راھنما این در بعدتر کھ شده، فیلتر دستھ یک ایجاد با را کار این توانیدمی کنید، عوض را ذشتھگ موعد از یھاکارت مرور ترتیب کھ دارید دوست اگر
 دھید انجام است، شده

 در شود ادهد نمایش باید کارت کھ بعدی زمان زدن تخمین ھنگام در را تاخیر آن آنکی دھید،می پاسخ اندبوده منتظر زمانی مدت کھ را جدیدی یھاکارت کھ زمانی
 .ببینید را راھنما پایین در رایج سواالت بخش بیشتر، اطالعات برای لطفا .گیردمی نظر

 ویرایش

 ھاویژگی

 .شودمی داده نمایش کاوش یا مرور ھنگام در  یادداشت یک ویرایش ،یادداشت افزودن ھنگام در ویرایشگر

 .کندمی باز را ھاکارت و فیلدھا ھایپنجره کھ دارد، وجود دکمھ دو چپ سمت باال در

 دو .کنندمی عمل کنند،می کار متن پردازشگر ھایبرنامھ در کھ ھمانطور خط زیر و ایتالیک بولد، .کنندمی کنتلر را بندیقالب کھ ھستند ھاییدکمھ راست سمت در
 .است مفید 2x مثل ریاضی ساده معادالت یا O2H مثل شیمیایی ترکیبات برای کھ بکنید، نویس زیر یا نویس باال را متن تا دھدمی اجازه شما بھ بعد بھ دکمھ

 .شودمی غیره و بودن بُلد ھا،رنگ شامل این. کندمی پاک شده انتخاب متن در را بندیقالب نوع ھر رمزق ضربدر با آیکن

 .کنید عوض را متن رنگ کھ دھدمی اجازه شما بھ بعدی دکمھ

 در را رسانھ توانیدمی ھمچنین، .کنید استفاده تانیادداشت بھ کردن پیوست برای تانرایانھ دیسک ھارد از ویدیو یا تصویر صدا، انتخاب برای گیره دکمھ از تواندمی
 را آن خواھیدمی کھ فیلدی در آن چسباندن و) Copy Image گزینھ تخابان و وب در تصویر روی کردن کلیک راست با مثال، برای( کرده کپی رایانھ موقت حافظھ
 .ببینید را رسانھ بخش رسانھ، مورد در بیشرت اطالعات برای. دھید قرار آن در

 .کنید پیوست یادداشت بھ و کرده ضبط را خود صدای تا دھدمی اجازه شما بھ قرمز دایره دکمھ

 .دھدمی را مذکور بندیقالب ویرایش یا ھایتانیادداشت بھ را LaTeX نام با ریاضیاتی پیشرفتھ گذاری نشانھ افزودن اجازه شما بھ دکمھ آخرین

 و Ctrl+t کلید از ،LaTeX/HTML ویمن برای .دارید نگاه دکمھ روی را موس نشانگر میانبرش کلید دیدن برای توانیدمی. دارند ترکیبی کلیدھای ھادکمھ اکثر
 .کنید استفاده Ctrl+shift+x کلید از ال ام تی اچ ویرایش برای و ،LaTeX نوع سھ انتخاب برای m یا t، e سپس

 جاخالی

 :باشید داشتھ را زیر جملھ اگر نمونھ، برای. است جملھ یک در کلمھ چند یا یک ساختن پنھان فاریند خالی جای

 .شد تاسیس 1913 سال در کانبرا

 :شودمی زیر صورت بھ جملھ کنید، ایجاد» 1913« روی را خالی جای و

 .شد تاسیس [...] سال در کانبرا

 .ببینید اینجا در را 5 شماره قانون ، کنید استفاده خالی جای از بخواھید است ممکن چرا اینکھ مورد در بیشتر اطالعات برای

 انتخاب را خالی جای نوع خالی، جای یادداشت یک ایجاد برای. کندمی فراھم ھا،خالی جای ایجاد ساختن آسان برای را، خالی جای ھاییادداشت از خاصی نوع آنکی
 آنکی. کنید کلیک […] دکمھ روی و ید،کن درگ کردنش انتخاب برای کنید پنھان خواھیدمی کھ متنی روی را موس سپس. کنید تایپ متن فلید در متن مقداری و کنید،
 :کرد خواھد جایگزین زیر نمونھ با را نظر مورد کلمھ



 

 .شد تاسیس [...] سال در کانبرا

 کنید انتخاب را کانبرا اگر مثالً،. کنید ایجاد خالی جای یک از بیش بودید مایل اگر توانیدمی. ایدکرده ایجاد جملھ روی را خالی جای یک کھ است معنی بدان c1 بخش
 :بود خواھد زیر شکل بھ متن کنید، کلیک […] روی و

{{c2::کانبرا}} سال در {{c1::1913}}. شد تاسیس. 

 :بود خواھد زیر شکل بھ پرسش ھنگام در کارت اولین. کرد خواد ایجاد کارت دو آنکی افزایید،می را فوق یادداشت کھ وقتی

 .شد تاسیس [...] سال در کانبرا

 :بود خواھد زیر شکل بھ پرسش ھنگام در کارت دیگر .بود خواھد کامل جملھ با ھمراه پاسخ ھنگام در و... 

 .شد تاسیس 1913 سال در [...] 

 ،1913 و کانبرا پنھان عبارات با کارت، یک فقط دھید، تغییر c1بھ را c2 عبارت اگر باال، مثال در. کنید حذف واحد آن در را بیشتری ھایبخش توانیدمی ھمچنین
 استفاده عدد ھمان از عدد افزایش جای بھ خودکار صورت بھ آنکی دارید، نگھ خالی جای یک ایجاد ھنگام را) option مکینتاش در( alt کلید اگر. شد خواھد ایجاد
 .کرد خواھد

ً  ھاخالی جای  1913 سال در[...] ک« صورت بھ سوال کنید، انتخاب باال مثال در» کانبرا« جای بھ را» انبرا« توانیدمی بگیرند، قرار ھاواژه محدوده در نبایست لزوما
 .کندمی راھنمایی شما بھ کھ شودمی داده نمایش.» شد تاسیس

 :کنید جایگزین ایجملھ چنین با را اصلی جملھ اگر. باشد نداشتھ تطابق متن با کھ بدھید ھاییراھنمایی  خودتان بھ توانیدمی ھمچنین

 .شد تاسیس 1913 سال در سیتی::کانبرا

 :کرد خواھد برخورد راھنما یک نوانع بھ ھانقطھ دو از پس متن با آنکی بزنید، را[...]  کلید» سیتی::کانبرا« انتخاب از بعد سپس و... 

}}c1شد تاسیس 1913 سال در }}سیتی::کانبرا. 

 :شودمی داده نمایش زیر صورت بھ آید،می باال مرور برای ھکارت کھ زمانی

 .شد تاسیس 1913 سال در] شھر[

 .ببینید را ھاپاسخ کردن تایپ بخش خالی، جای یک درست تایپ توانایی برای خود آزمون مورد در بیشتر اطالعات برای

 :است نامعتبر زیر فیل مثال، برای. اندنشده پشتیبانی پوشانھم ھایخالی جای کھ داشتھ توجھ لطفا

 
}}c1::1913 سال در کانبرا }}c2::شد تاسیس{{.{{ 

 فیلد درون را متن یادداشت، ایجاد ھنگام سپس و بیافزایید، الگو بھ را آن افزوده، تانخالی جای بھ دیگری فیلد دارید، پوشانھم ھایمتن از خالی جای ایجاد بھ نیاز اگر
 :ھمچون بچسبانید، دوم جداگانھ

 
 .1913}} سال در شد تاسیس کانبرا::c1: {{فیلد 1 متن

 
 

 .شد تاسیس 1913 سال در}} کانبرا::c1: {{فیلد 2 متن
 

 اطالعات یا کاربردی ھاییادداشت افزودن برای تواندمی. شودمی داده نمایش پاسخ ھنگام در کھ دارد، اضافی نام بھ دومی فیلد فرض،پیش خالی جای یادداشت گونھ
 .بگیرد قرار استفاده مورد اضافی

 آن سازی شخصی قصد اگر .شود ایجاد معمولی یادداشت گونھ یک مبنای بر تواندنمی و شود،می برخورد آنکی توسط خاصی صورت بھ خالیجای یادداشت گونھ با
 .کنید حاصل اطمینان دیگری یادداشت گونھ از استفاده جای بھ خالی جای یادداشت گونھ کردن کپی از لطفا دارید، را



 ھااکسان و خارجی یکاراکترھا کردن وارد

 کنندمی سعی کارت فلش ھایبرنامھ برخی. نیست جدید کلید صفحھ خریدن بھ نیازی. آورندمی فراھم را ھازبان دیگر برای داخلی پشتیبانی لینوکس و مک ویندوز،
 خودشان تبدیل ابزارھای یا کنند،می فراھم زبان ھر برای کلیک ابلق کلیدھای از ایمجموعھ و دھند، نجات تانرایانھ روی بر پشتیبانی این سازیفعال دردسر از ار شما
 : نویسدمی نفر یک. سازدمی کندتر بسیار را اطالعات ورود روش این چند، ھر. دھندمی قرار شما دسترش در را

 ابتدا وقتی. کنممی تشویق کاراکترھا این توانمد تایپ بھ را شما اسپانیایی، در ñ حرف مثل گیرید،می یاد غریب و عجیب کاراکترھای بھ را خارجی زبان ھر دارید اگر حال، ھر بھ
 اگر و .کردممی پیست-و-کپی مردم با کردن تعامل یا/و کارت فلش ایجاد برای را چی ھمھ فقط. کنم تایپ را ژاپنی کاراکترھای چطور دانستمنمی کردن، آغاز را ژاپنی یادگیری

 کھ( ژاپنی IME پشتیانی گرفتن خودم، آمریکای ساخت رایانھ با .بود کاراکترھا تک تک کردن پیست-و-کپی سپس و زجرآور، یافتن معنی بھ کنم، تایپ را اصیل چیزی کھ خواستممی
 ارزشش بیشتر بار ھامیلیون اما .بود درد از نوعی) دارید نیاز مایکروسافت ژاپنی IME نصب برای یکی بھ زیرا بود دوست یک از پی ایکس ویندوز دیسک کرفتن قرض شامل
 .دادممی انجام ژاپنی یادگیری ھنگام در اماولیھ ھایگام از یکی عنوان بھ را کار آن بایستی گذشتھ، بھ نگاھی در .داشت

 .ببینید بیشتر اطالعات برای را صفحھ این .دارد وجود گرفتن مدنظر برای دیگری زیاد بسیار چیزھای ھستید، چپ بھ راست زبان یک یادگیری حال در اگر

 در آلمانی زبان بھ کردن تایپ« یا) input Japanese on a mac» (مک در ژاپنی زبان بھ کردن تایپ« ھمچون عبارتی برای گوگل در بیشتر، یادگیری برای
 .است دسترس در زیادی بسیار خوب اطالعات زیرا کنید، جستجو )input german on windows» (ویندوز

 الگوھا و ھاکارت

 باید آنکی کھ را ییھاکارت توانیدمی. کندمی ایجاد ھایتان،یادداشت مبنای بر استفاده، برای خودکار صورت بھ را ھاکارت آنکی شد، ذکر مقدمات در کھ ھمانطور
 ھنوز را مقدمات بخش اگر .کنید تنظیم...» ھاکارت« دکمھ روی کلیک با شود داده نمایش مطالب ویرایش یا افزودن ھنگام در آنھا روی باید کھ چیزھایی و کند ایجاد
ً  اید،نخوانده  .ایدخوانده را آن شما کھ است این بر مفروض بخش این بقیھ زیرا بکنید، را کار این لطفا

 گونھ بھ را دیگری کارت کھ دارید دوست اگر چپ سمت در بعالوه دکمھ روی بر توانیدمی .بینیدمی کندمی لیست را فعلی یھارتکا کھ زبانھ تعدادی پنجره باالی در
 .دھید انجام زبانھ در X دکمھ روی کلیک با را کار این توانیدمی کنید، حذف را موردی کھ دارید دوست اگر مشابھ، شکل بھ. کنید کلیک بیافزایید فعلی یادداشت

 .است کارت بندیاستایل بخش دو این میان در و پایین، الگوی راست سمت پایین در کارت، روی الگوی راست سمت باال در

 برای کھ است زبانی کھ است، CSS زبان بھ بندیقالب بخش. اندشده نوشتھ آن با وب صفحات کھ است زبانی کھ اند،شده نگارش HTML زبان بھ الگوھا آنکی، در
 .شودمی استفاده وب صفحات بندیاستایل

 .کنید مشاھده یوتیوب در ھاکارت بندیقالب مورد در را ویدیویی توانیدمی

 نمایشپیش باشید، کرده باز ھاکارت افزودن ھنگام را پنجره اگر. شودمی داده نمایش اندشده انتخاب حاضر حال در کھ کارتی پشت و رو از پیشنمایشی چپ، سمت در
 یادداشت آن بر مبتنی نمایشپیش باشید، کرده باز یادداشت یک ویرایش ھنگام در را پنجره اگر. است ایدکرده تایپ آنکی یادداشت افزودن پنجره در کھ متنی مبنای بر

 .بود خواھد

 تغییر اجازه شما بھ "Deck Override" گزینھ. دھدمی ھاکارت ترتیب تغییر یا نام تغییر برای امکاناتی شما بھ کھ ھست بیشتر نام بھ ایدکمھ پنجره پایین در
 کنیدمی تعیین یادداشت افزودن پنجره در کھ ایدستھ در ھاکارت فرض،پیش صورت بھ .دھدمی را دش خواھند داده قرار آن در فعلی نوع از یھاکارت کھ ایدستھ
 ایدکرده مشخص کھ ایدستھ درون است، گرفتھ قرار یادداشت افزودن پنجره در ک ایدستھ جای بھ کارت، آن کنید، تعیین اینجا در را ایدستھ اگر. شوندمی وارد
 تعیین امکان شما بھ مرورگر نمایش گزینھ ).کنید کنترل...  دستور مجدد انتخاب با را روندمی آن بھ ھاکارت کھ را مقصدی دستھ توانیدمی( .گرفت خواھد قرار

 .ببینید بیشتر اطالعات برای را مرورگر نمایش دھد؛می را مرورگر پاسخ و پرسش ھایستون در نمایش برای) شده ساده شاید( متفاوت الگوھای

 ھاکارت کردن وارونھ

 .ببینید یوتیوب در را ھاکارت کردن وارونھ درباره ویدیویی توانیدمی

 .کنید وارونھ سپس و کنید کلیک ھاکارت ھدکم روی کارت، یک ویرایش ھنگام در کنید، وارونھ را موجودتان یھاکارت خواھیدمی اگر

 ترینساده .دارید رو پیش را گزینھ چندین ،)ایران> - تھران ھم و تھران> - ایران ھم مثال، برای( باشند جھت دو ھر در کھ کنید ایجاد ییھاکارت کھ خواھیدمی اگر
 .کرد خواھد ایجاد جھت یک در یک ھر کارت، دو این .است» وارونھ کارت و پایھ« داخلی یادداشت گونھ انتخاب راه

 بھ کھ یتانھاکارت از برخی یا مطالب، مھمترین وارونھ مطالعھ صرف را زمانی بخواھید شاید( مطالبتان از برخی برای فقط برعکس یھاکارت خواھیدمی اگر
 را نخست فیلد دو فقط  کھ ھنگامی یادداشت گونھ این .کنید انتخاب را )»وارونھ انتخابی کارت( پایھ« کارت گونھ توانیدمی کنید، ایجاد) است معنی بی وارونھ صورت

ً  اگر کند؛می ایجاد جلو بھ رو کارت کنید، پر  .کرد خواھد ایجاد نیز را وارونھ کارتی آنکی بیافزایید،) y یک مثل(» کردن اضافھ وارونھ« فیلد در را چیزی مضافا
 .شودنمی داده نمایش کارت روی ھرگز فیلد این محتویات



 ویرایش با را آن توانیدمی ،)خواھیدمی یکی اکنون و نکردید ایجاد کار ابتدای در را ایوارونھ کارت اینکھ یا( خواھیدنمی وارونھ کارت کھ بگیرید تصمیم بعداً  اگر
 را یادداشت نوع تغییر> - ویرایش منوی از توانیدمی نکردید، انتخاب شروع برای را انتخابی وارونھ کارت گونھ اگر .دھید تغییر» کردن اضافھ وارونھ« فیلد کردن
 .کنید انتخاب دادنش تغییر برای مرورگر در

 )کارت سھ ایجاد توانایی با ایگونھ نمونھ، برای( تریپیچیده یادداشت گونھ از استفاده با خاص ھایموقعیت در خاص یھاکارت یا وارونھ کارت کھ دارید تمایل اگر
ً  د،نیک ایجاد  .ببینید را طوشرم جایگزینی بخش لطفا

 ساده الگوھای

 :است زیر شبیھ الگو ترینساده

{{Front}} 

 کھ تعداد ھر بھ توانیدمی .کندمی جایگزین فیلد واقعی محتوای با را متن و گردد،می نام آن با فیلدی دنبال بھ آنکی کنید،می وارد کروشھ درون را متن کھ ھنگامی
 .بگنجانید فیلد مایلید

 .کرد نخواھد کار درستی بھ {{front}} نوشتن دارید، Front نام بھ فیلدی اگر. ھستند حساس کوچکی و بزرگی بھ فیلدھا ھاینام توجھ

 و ھستید، ھاپایتخت مطالعھ حال در اگر مثال، برای. بگنجانید یتانھاکارت روی را اتفاقی ھایمتن توانیدمی ھمچنین. نیست محدو فیلدھا از فھرستی بھ شما الگوھای
 :کنید ایجاد این مانند سوالی کھ است ممکن اید،کرده ایجاد» کشور« فیلد با یادداشتی گونھ

 چیست؟}} country{{ پایتخت

 :است زیر شبیھ چیزی پشت فرضپیش الگوی

{{FrontSide}} 
 
<hr id=answer> 
 
{{Back}} 

 ».بده نشان من بھ را پشت فیلد سپس و ساز، جدا خطی سپس ھست، سوال در کھ را متنی« کھ است معنی بدان این

 زنید،می را پاسخ نمایش کلید کھ زمانی ،خودکار کھ دھدمی اجازه آنکی بھ این .است پاسخ و پرسش بین در کجا جداساز خط کھ گویدمی آنکی بھ id=answer عبارت
 را پاسختان ابتدای در افقی خطی اگر. )است مفید کوچک صفحات بھ موبایل ھایدستگاه در بسیار کھ( شودمی آغاز پاسخ کھ اینقطھ بھ طوالنی کارت یک در
 .کنید استفاده مورد این جای بھ div یا paragraph یک مثل دیگری HTML عنصر از تواندمی خواھید،نمی

 پاسختان کردن بررسی

 .کنید مشاھده یوتیوب در ویژگی این مورد در ویدویی توانیدمی

 کھ کنید تصور .دھید انجام یتانالگو دادن تغییر بھ را کار این توانیدمی کنید، مقایسھ واقعی پاسخ بھ را شما ورودی آنکی و کنید تایپ را تانپاسخ کھ دارید دوست اگر
 .است این شبیھ کارتان روی و پشت

{{Native Word}} 
{{FrontSide}} 
 
<hr id=answer> 
 
{{Foreign Word}} 

 :بشود زیر شبیھ تا کنید ویرایش را پاسختان الگوی کھ ھست نیاز است، درست پاسختان اینکھ کردن بررسی و خارجی کلمھ کردن تایپ برای

{{Native Word}} 
{{type:Foreign Word}} 

 در را FrontSide عبارت اگر. است شده کپی ھم پرسش بخش بھ و ایم،افزوده کنیم مقایسھ خواھیممی کھ فیلدی ابتدای در را :type عبارت کھ باشید داشتھ توجھ
 .داشت خواھید نیاز ھم پاسخ سمت بھ تایپ راھنمای ھمان افزودن بھ ندارید، کارتتان پشت



 کھ داد خواھد نشان شما بھ آنکی پاسخ، نمایش و اینتر کلید زدن با و داد، خواھد نمایش کنید تایپ آن در را پاسخ توانیدمی کھ متنی جعبھ آنکی مرور، ھنگام در
 معین) ویرایش ھنگام در» فیلدھا« دکمھ طریق از( فیلد آن برای کھ بود خواھد ایاندازه متن، جعبھ قلم اندازه .بود اشتباه ھاییبخش چھ و یدگفت درست را ھاییبخش
 .ایدکرده

 .شماست عھده بر فراموشی یا یادآوری بھ کیفیت تعیین ھم ھنوز بنابراین کند،نمی عوض را کارت شدن داده پاسخ چگونگی ویژگی این ھرچند

 توجھ
 بنابراین شود،می اعمال خط یک بھ فقط ھمچنین. کرد نخواھد کار کنید، اضافھ بار چندین را فوق متن اگر .شود استفاده تواندمی کارت روی در تایپ طریق از مقایسھ یک تنھا
 .نیست مناسب است شده تشکیل خط چندین از کھ فیلدی برابر در مقایسھ برای

 ویرایش را فونت کھ دارید تمایل اگر .باشند تراز یکدیگر با» رستد« و» کارت خود« ھایبخش تا کنیدمی استفاده پاسخ مقایسھ برای دوبرابر فاصلھ با فونتی از آنکی
 :دھید قرار بندیاستایل بخش انتھای در را زیر متن توانیدمی کنید،

code#typeans { font-family: "myfontname"; } 

 نگارش زمان در. دھند تغییرtypeMissed و css typeGood، typeBad ھایکالس از استفاده با را پاسخ تایپ فرضپیش ھایرنگ توانندمی ایحرفھ کاربران
 . کندمی پشتیبانی ھاکالس این از آنکی رایانھ نسخھ تنھا راھنما، این

 اضافھ کارت پشت بھ ھم و رو بھ ھم را {{type:cloze:Text}} عبارت کار، این انجام برای. کرد تایپ خالیجای یھاکارت برای را متن کھ است مقدور ھمچنین
 :شود این شبیھ کارت پشت تا کنید،

{{FrontSide}} 
 
<hr id=answer> 
 
{{cloze:Text}} 
{{type:cloze:Text}} 

 .شود اضافھ خالیجای یادداشت گونھ یک طرف دو ھر بھ بایستی عبارت این عادی، یھاکارت خالف بر کھ باشید داشتھ توجھ

 .کنید جدا کاما یک از استفاده با را پاسخ تواندمی باشند، شده حذف متعددی ھایبخش اگر

 

 توجھ
 کنید،می نگاه ھاکارت نمایش پیش بھ ھاکارت گونھ پنجره در یا کنیدمی مرور کھ ھنگامی. شد نخواھد نمایان مرورگر در »نمایشپیش« ایمحاوره کادر در پاسخ تایپ ھایجعبھ
 .شوند داده نمایش باید

 جدید خطوط

 :بنویسید الگو در را زیر مورد اگر مثال، برای. دارد نیاز جدید خطی ایجاد برای ویژه دستوری بھ الگوھا زبان

one 
two 

 :دید خواھید را این نمایش،پیش در

one two 

 :مانند دارید، خط ھر انتھای بھ<br> کد افزودن بھ نیاز جدید، خط یک افزودن برای

one<br> 
two 

 .باشدمی» line break« عبارت مخفف br کد

 .کنید استفاده زیر دستور از باید خط یک در کدام ھر دھید، نمایش را فیلد دو کھ خواھیدمی اگر. شودمی اعمال ھم فیلدھا بھ مرود ھمین

{{Field 1}}<br> 
{{Field 2}} 



 کارت بندیقالب

 .دھید تغییر را غیره و متن، چینش فرض،پیش قلم کارت، زمینھپس رنگ تواندمی اینجا. دارد وجود کارت بندیاستایل پشت و رو الگوی میان در

 :از عبارتند شما دسترس در استانداردھای ھایگزینھ

font-family  

 در جملھ این مانند را قلم نام کھ دارید نیاز دارد، خودش در فواصلی »MS Unicode« قلم مثل شما، قلم اگر. شودمی استفاده کارت روی کھ قلمی نام
 .ببینید را پایین مورد، این در اطالعات برای کرد؛ استفاده کارت یک در قلم چندین کھ است مقدور ھمچنین .دھید قرار کوتیشن دابل

font-size  

 .باشد انتھا در px عبارت کھ شوید مطمئن آن، تغییر ھنگام. است پیکسل بھ قلم اندازه

text-align  

 .شود تراز راست یا چپ وسط، از باید متن کھ است این کننده تعیین

color  

 ھایرنگ انتخاب برای HTML رنگ کدھای از توانیدمی یا کرد، خواھند کار خوبی بھ غیره وblue،  lightyellow مثل ساده رنگھای اسم. نوشتھ رنگ
 .ببینید را وب صحفھ این بیشتر اطالعات برای .کنید استفاده جایگزین

background-color  

 .کارت زمینھپس رنگ

CSS برای را رنگ تدارج یا زمینھپس تصویر یک افزودن مثل کارھایی تا بخواھند است ممکن پیشرفتھ کاربران – بگیرد قرار بندیاستایل بخش در تواندمی ؟؟ 
 .دھند انجام مثال

 ھدخوا قرار تأثیر تحت را یادداشت گونھ آن یھاکارت تمام کندمی ایجاد تغییری کھ ھنگامی کھ است معنی بدنی کھ است، مشترک ھاکارت تمام بین در بندیاستایل
 :کرد خواھد استفاده اول کارت جز بھ ھاکارت تمام روی زرد ایزمینھپس از زیر مثال. کرد تعریف نیز را کارت بھ مختص بندیاستایل کھ است ممکن ھمچنین. داد

.card { background-color: yellow; } 

.card1 { background-color: blue; } 

 را رفتار این توانیدمی. کندمی کوچک پیشفرض صورت بھ نمایشگر با تناسب برای را تصاویر فرضپیش صورت بھ کیآن کھ است این توجھ برای دیگر مورد یک
 .دھید تغییر بندیاستایل بخش انتھای بھ زیر متن افزودن با

img { max-width: none; max-height: none; } 

 توجھ
 ،)شودمی بزرگ بسیار مثال، برای( است گرفتھ قرار تأثیر تحت شودمی داده نمایش کارت روی کھ ایستاره کھ بفھمید و کنید عوض را تصاویر استایل کھ کنید سعی اگر
 :بگیرید ھدف زیر دستور با را آن توانیدمی

img#star { ... } 

 فیلد بندی قالب

. بکنید غیره و متفاوت، قلمی از استفاده بھ مجوبر را کارت از ھاییبخش یا مشخص فیلدھای توانیدمی ھمچنین. شودمی اعمال کارت تمام بھ فرضپیش بندیاستایل
 اینکھ مگر دھد نشان درست را کاراکترھا کھ بود نخواد قادر اوقات گاھی آنکی زیرا است، مھم بسیار کنیدمی مطالعھ را خارجی ھایزبان کھ ھنگامی خصوص بھ این
 .باشد شده انتخاب مناسب قلم

 حال در شما الگوی کھ کنید فرض. بدھید آن بھ را Ayuthaya نام بھ OSX در موجود قلم کھ خواھیدمی و داریم، Expression نام بھ فیلدی مثال فرض بر
 :است زیر صورت بھ حاضر

What is {{Expression}}? 
 
{{Notes}} 

 .بگذاریم HTML دستورات میان در کنیم بندیاستایل خواھیممی کھ را متنی کھ است این داریم نیاز ما کھ چیزی



<div class=mystyle1> 

 :بیاوریم آن از پس را زیر دستور و

</div> 

 .کرد خواھیم ایجادش بعداً  کھ کند، بندیاستیل  mystyle1 نام بھ شخصی استایلی با را شده احاطھ متن کھ گوییممی آنکی بھ باال، صورت بھ دستور کردن احاطھ با

 :کنیم استفاده زیر دستور از توانیممی کند، استفاده Thai قلم از "?… What is" عبارت تمام کھ باشیم خواستھ اگر بنابراین

<div class=mystyle1>What is {{Expression}}?</div> 
 
{{Notes}} 

 :کرد خواھیم استفاده زیر دستور از کند، استفاده Thai قلم از خودش expression فیلد فقط کھ باشیم خواستھ اگر و

What is <div class=mystyle1>{{Expression}}</div>? 
 
{{Notes}} 

 :باشد زیر شبیھ باید آن، ویرایش زا قبل. کنیم منتقل الگوھا میان بھ را بندیاستایل بخش کھ داریم نیاز کردیم، ویرایش را الگو اینکھ از بعد

.card { 
 font-family: arial; 
 font-size: 20px; 
 text-align: center; 
 color: black; 
 background-color: white; 
} 

 :برسد نظر بھ زیر شبیھ تا کنید، اضافھ آن پایین بھ را جدیدتان استیل

.card { 
 font-family: arial; 
 font-size: 20px; 
 text-align: center; 
 color: black; 
 background-color: white; 
} 
 
.mystyle1 { 
 font-family: ayuthaya; 
} 

 زیر شبیھ چیزی بھ را mystyle1 بخش دھید، افزایش نیز را فونت سایز کھ باشید خواستھ اگر. کنید وارد استایل در خواھیدمی کھ را بندیاستایل نوع ھر توانیدمی
 :داد خواھید تغییر

.mystyle1 { 
 font-family: ayuthaya; 
 font-size: 30px; 
} 

 برای را ھاقلم کردن نصب بخش لطفا. نباشد ھمراھتان دستگاه یا رایانھ روی آنھا نصب بھ نیازی تا کرد، عرضھ تاندستھ با را شخصی ھایقلم توانمی ھمچنین
 .ببینید بیشتر اطالعات

 راھنما فیلدھای

 از قبل. نامیممی  راھنما فیلد را این. کنید پنھانش دھید نمایش را آن وضوح بھ کھ زمانی تا اما کرد، اضافھ کارت پشت یا رو بھ را فیلدی کھ است ممکن ھمچنین
 در آن با برخورد ھنگام در پرسش آن دآورییا بھ احتمال کنید، ترساده آنکی در را سوال یک بھ پاسخگویی چھ ھر کھ باشید داشتھ ذھن در لطفا راھنما، یک افزودن
 قبل http://www.supermemo.com/articles/20rules.htm آدرس در اطالعات مقدار کمترین قاعده درباره ایمطالعھ لطفا. یابدمی کاھش واقعی زندگی
 .باشید داشتھ شبخ این مطالعھ ادامھ از

 را کار این چطور نیستید مطمئن اگر را فیلدھا بخش لطفا. ندارید چیزی چنین حاضر حال در اگر البتھ دارید، آن در راھنما ذخیره برای فیلدی افزودن بھ نیاز ابتدا،
 .ببینید بدھید انجام



 :کند پنھان را آن فرضپیش صورت بھ کھ بگویید الگویتان، بھ زیر دستور افزودن با آنکی، بھ توانیدمی اید،کرده ایجاد MyField نام بھ فیلدی اینکھ فرض بر

{{hint:MyField}} 

 .شد نخواھد داده نمایش چیزی ھیچ باشد، خالی MyField فیلد اگر

 شودمی داده نمایش پاسخ کھ زمانی ھمیشھ راھنما کھ خواھیدمی اگر. شد خواھد پنھان مجدداً  راھنما کنید، نمایان را پاسخ سپس و دھید نشان سوال روی را راھنما اگر
 .بیافزایید شوند یاننما خواھیدمی کھ را فیلدھایی دستی و کنید حذف کارتتان پشت الگوی از را {{FrontSide}} عبارت باید باشد، روشن

 .شد خواھد پخش نھ یا ایدکرده کلیک راھنما فیلد روی اینکھ بھ توجھ بدون صدا – نیست ممکن صوت برای راھنما فیلد افزودن حاضر حال در توجھ

 خاص فیلدھای

 :بگنجانید خودتان الگوھای در توانیدمی کھ ھستند خاص فیلدھای برخی

 {{Tags}}: نوت ھایتگ
 

 {{Type}}: یادداشت گونھ
 

 {{Deck}} :کارت دستھ
 

 {{Card}}: کارت نوع
 

 {{FrontSide}}): است معتبر پشت الگوی در فقط( جلو متن

FrontSide  باشید، داشتھ کارت پشت در ھم و رو در ھم را صدا پخش یک کھ دارید دوست اگر. شد نخواھد شامل ھست کارت روی در کھ را صدایی ھیچگونھ 
 .کنید وارد ھم کارت پشت در را صدا فیلدھای دستی صورت بھ کھ داشت خواھید نیاز

 .ھستند اسحس حروف کوچکی و بزرگی بھ ھم خاص فیلدھای فیلدھا، دیگر مانند

 حذفشان و ھاکارت ایجاد

 .شد نخواھد ایجاد کارت باشد، داشتھ را فیلد آن فقط کارت یک روی الگوی و باشد، خالی MyField اگر بنابراین. کندنمی درست کارت خالی جلوی بخش با آنکی

 .داد نخواھد را یادداشت شدن افزوده اضافھ شود ایجاد کارت یک کھ زمانی تا و داد خواھد ھشدار شما بھ یادداشت افزودن پنجره شود، ایجاد نتواند کارتی ھیچ اگر

 اینگونھ دیگر اما کرد،می درست یاضاف یھاکارت خودکار صورت بھ بودند، خالی آنھا اگر آنکی کنید،می ویرایش است شده افزوده قبل از کھ را کارتی کھ ھنگامی
 .نیست

 حذف برای. شود منجر اطالعات اتفاقی رفتن دست از بھ است ممکن زیرا کرد، نخواھد حذف فوراً  را آنھا آنکی باشد، کرده خالی را ییھاکارت شما ھایویرایش اگر
 آنھا حذف فرصت شما بھ و نمایش خالی یھاکارت از لیستی شما بھ. کنید انتخاب را خالی یھاکارت گزینھ و رفتھ ابزارھا منوی بھ اصلی پنجره در خالی، یھاکارت
 .شد خواھد داده

 عوض، در. بشود شوندمی ویرایش ھایادداشت کھ بعدی زمان در آنھا مجدد ایجاد باعث است ممکن زیرا نیست، ممکن دستی صورت بھ خاص یھاکارت حذف
 فیلدھای ویرایش بھ نیاز اگر. کنید معلق را ناخواستھ یھاکارت تواندمی یا کنید، استفاده خالی یھاکارت دستور از سپس و بگذارید خالی را مرتبط فیلدھای یا تواندمی
 .کنید استفاده مرورگر در نمودن جایگزین و یافتن ویژگی از تواندمی دارید، واحد آن در متعدد

 خالی Country فیلد اگر باشد، زیر شبیھ شما کارت روی قالب اگر بنابراین. گیریدنمی مدنظر ھاکارت ایجاد دلیل بھ را فیلد غیر ھایمتن یا خاص فیلدھای آنکی
 :شد نخواھد ایجاد کارتی ھیچ باشد

Where is {{Country}} on the map? 

 کارت انتخابی ایجاد

 .بخوانید را قبلی بخش بخش، این خواندن از قبل لطفا

 توانیدمی. کنید ایجاد دستھ، یک از لغات مھمترین یادآوردن بھ در تانتوانایی امتحان مانند مطالبتان، برخی برای اضافی یھاکارت کھ بخواھید است ممکن اوقات گاھی
 در سپس. دھید انجام باشند، داشتھ اضافھ کارت خواھیدمی کھ ھایییادداشت در»)  1« مانند( آن در متنی افزودن و یادداشتتان، بھ اضافی فیلدی افزودن با را کار این
 این ادامھ در را مشروط جایگزینی بخش لطفا مورد، این در بیشتر اطالعات برای .بکنید باشد غیرخالی فیلد آن اینکھ بر مبتنی را کارت ایجاد توانیدمی کارت، الگی
 .ببینید را راھنما



 LaTeX منابع و ایچندرسانھ

 .دارد الگو در رسانھ نکرد شامل بر تاثیراتی این .است کند بسیار کار این انجام زیرا کند،نمی اسکن ھارسانھ منبع برای را الگوھا آنکی

 ثابت تصاویر/صداھا

 ):کارت ھر باالی در شرکت یک لوگوی مثالً،( است یکی ھاکارت ھمھ برای کھ باشد کارتتان روی صدایی یا تصویر کھ مایلید اگر

 قرار استفاده مورد الگو توسط است قرار فایل این کھ گویدمی آنکی بھ زیر خط. logo.jpg_ مثال شود، شروع خط زیر یک با تا بدھید تغییر را فایل نام .1
 .شود صادر دستھ گذاریاشتراک بھ ھنگام در باید و یگرد

 <"img src="_logo.jpg> :مثل کنید، اضافھ کارتتان عقب یا جلو الگوی بھ رسانھ بھ مرجعی .2

 فیلدھا مراجع

 خروجی/کردن وارد شده، استفاده رسانھ بررسی ھنگام در و بشوند، یا بشوند داده شنمای مرور حین در ھست ممکن اینھا. نیست مجاز فیلدھا بھ ھارسانھ دادن ارجاع
 :کندنمی کار کھ ھاییمثال. کرد نخواھد کار غیره و گرفتن،

<img src="{{Expression}}.jpg"> 
 
[sound:{{Word}}] 
 
[latex]{{Field 1}}[/latex] 

 .ببینید بیشتر اطالعات برای را کردن وارد بخش لطفا. بگنجانید فیلدھا در را رسانھ ھایارجاع بایستی شما عوض، در

 مشروط جایگزینی

 :مثال یک. بگنجانید نباشد خالی یا خالی فیلد یک اگر یتانھاکارت روی را خاصی متن کھ شودمی

 .شودمی داده نمایش ھمیشھ متن این
 

{{#FieldName}} 
 .باشد داشتھ متن داخلش FieldName اگر شودمی داده نمایش ھمیشھ متن این

{{/FieldName}} 
 

{{^FieldName}} 
 .شد خواھد داده نمایش باشد خالی FieldName اگر فقط متن این

{{/FieldName}} 

 :است فیلد یک نبودن خالی صورت در برچسبی نمایش واقعی و کاربردی مثال یک

{{#Tags}}Tags: {{Tags}}{{/Tags}} 

 :بگیرید نظر در جلو در فیلد دو با را یرتکا نمونھ، برای. کنید استفاده شوندمی ایجاد ییھاکارت چھ اینکھ کنترل برای مشروط جایگزینی از توانیدمی ھمچنین

{{Expression}} 
{{Notes}} 

 expression فیلد اگر فقط کھ خواھیدمی اگر. شد خواھد ایجاد کارتی باشد، داشتھ خودش در متنی notesیا expression فیلد اگر  کارت یک کلی صورت بھ
 :دھید تغییر زیر صورت بھ را الگو توانیدمی شود، ایجاد کارتی نباشد خالی

{{#Expression}} 
{{Expression}} 
{{Notes}} 
{{/Expression}} 

 :کنید استفاده مشروط جایگزینی دو از توانیدمی باشد، نیاز فیلد دو ھر بھ کھ بخواھید اگر و

{{#Expression}} 
{{#Notes}} 
{{Expression}} 
{{Notes}} 
{{/Notes}} 
{{/Expression}} 



 

 کار این اگر کند؛می کار دھیدمی قرار کارت روی در را مشروط جایگزینی کد کھ ھنگامی فقط این شد، گفتھ بخش کارت ایجاد در کھ ھمانطور کھ، بسپارید خاطر بھ
 .شد خواھید روروبھ خالی پشت سمت با ییھاکارت با سادگی بھ دھید، انجام کارت پشت در را

 و شوند،می ایجاد نباشد خالی دوم فیلد اگر یا شوند،می ایجاد نباشد خالی اول فیلد اگر ھاکارت – شود گرفتھ نظر در» یا« شرط مانند چیزی توانیدمی فرضپیش رفتار
 .ترتیب ھمین بھ و شوندمی ایجاد نباشد خالی دوم فیلد و نباشد خالی اول فیلد اگر ھاکارت – شود گرفتھ نظر در» و« شرط مانند تواندمی باال رفتار. غیره

» field 3 یا notes و expression فیلدھای نیازمند« گویدمی کھ زیر، الگوھای بنابراین. نیست» یا« و» و« شروط ترکیب بھ قادر حاضر حال در آنیک: ھشدار
 :کرد نخواھد کار ھست،

{{#Expression}} 
{{#Notes}} 
{{Expression}} 
{{Notes}} 
{{/Notes}} 
{{/Expression}} 
 
{{Field 3}} 

 کھ را آنچیزی {{Field^}} در قالب یک پیچیدن بنابراین،. بگیرند قرار استفاده مورد کارت ایجاد کنترل برای توانندنمی منفی عبارات کھ است این دیگر ھشدار
 .کرد نخواھد دارید را انتظارش

 جاخالی الگوھای

 ً  .ببینید ایزمینھپس اطالعات برای را خالیجای بخش بخش لطفا

 دارد واحد الگویی این ،ھاکارت سازی شخصی قابل الگوھای زیاد تعداد عوض در .کندمی رفتار متفاوت ،عادی یادداشت گونھ با مقایسھ در خالیجای یادداشت گونھ
 .شودمی گذاشتھ اشتراک بھ یادداشت یک روی ھایخالیجای تمام وسیلھ بھ کھ

 بھ خالی جای یھاکارت. آنھاست نبودن خالی و سوال بخش در فیلد چند یا یک بر متنبی عادی یھاکارت ایجاد شد، گفتھ کارت ایجاد بخش در باال در کھ نطورھما
 :شوندمی ایجاد متفاوتی صورت

 .گرددمی {{cloze:FieldName}} مثل خالی،جای جایگزنی چند یا یک برای رویی الگوی دنبال بھ آنکی •
 .گرددمی {{c1::text}} مثل خالی، جای ارجاعات تمام دنبال بھ FieldName در سپس •
 .شد خواھد ایجاد کارت یک جدا، شماره ھر برای •

 و خالی، جای نخستن در را hint1 فیلد مثال برای کھ، خواھیدمی اگر. کنیدمی ایجاد دارید را ییھاکارت چھ کھ ببینید تا آوردمی فراھم را خاص فیلدی مشروط ایجاد
 :کنید استفاده زیر الگوی از توانیدمی باشید، داشتھ خالی جای دومین در را hint2 فیلد

{{cloze:Text}} 
 
{{#c1}} 
{{Hint1}} 
{{/c1}} 
 
{{#c2}} 
{{Hint2}} 
{{/c2}} 

 HTML دستورات دیگر

 توانندمی شما الگوھای

 HTML جداول، مثل چیزھایی. شود استفاده نیز شما یھاکارت روی تواندمی وب صفخات در شده استفاده ھایساختاربندی تمام کھ معنی بدان باشند، داشتھ ؟؟ 
 کارت عقب و جلو کھ کنید عوض طوری را بندیطرح تواندمی جداول، با نمونھ برای. اندشده پشتیبانی ھمگی برنامھ از خارج صفحات بھ لینکھای تصاویر، ھا،لیست
 .شوند نمایان راست و چپ سمت در پایین و البا جای بھ

 درباره مقدماتی راھنمای از زیادی بسیار تعداد اینترنت در ھستید، بیشتر دانستن بھ مایل اگر اما راھنماست، این حوصلھ از خارج HTML ھایویژگی تمام پوشش
HTML دارد وجود. 



 لغت فرھنگ ھایلینک

 اجازه شما بھ محبوبتان آنالین لغت فرھنگ و ھستند زبانی مطالعھ حال در کھ کنید تصور. کنید استفاده نیز لغتفرھنگ لینک ایجاد برای فیلد جایگزینی از توانیدمی
 :دھدمی را زیر مثل آدرسی از استفاده با متنی برای جستجو

http://example.com/search?q=myword 

 :بیافزایید لگویتانا بھ کار این انجام برای خودکار پیوندی توانیدمی

{{Expression}} 
 
<a href="http://example.com/search?q={{Expression}}">check in dictionary</a> 

ً  بنابراین ھست، ھشداری چند ھر .بپردازید پیوند روی کردن کلیک با یادداشت ھر توضیح جستجوی بھ مرور ھنگام در کھ دھدمی اجازه شما بھ باال الگوی  بخش لطفا
 .ببینید را بعد

HTML Stripping 

 HTML پس باشد، بندیقالب ھیچ بدون myword کلمھ حاوی expression فیلد اگر باال، لغت فرھنگ مثال در. اندشده ذخیره HTML در فیلدھا الگوھا، ھمچون
 HTML باشد، بُلد مثال برای myword اگر .شودمی افزوده اضافی HTML گنجانید،می فیلدھایتان در را بندیقالب کھ وقتی اما. myword: بود خواھد ھمان ھم

 .بود خواھد <b>myword</b>" واقعی

 :شود منھتی زیر شکل بھ تواندمی لغت فرھنگ پیوند باال، مثال در. کند ایجاد لغت فرھنگ پیوندھای مثل چیزھایی برای مشکلی تواندمی این

<a href="http://example.com/search?q=<b>myword</b>">check in dictionary</a> 

 .رسید نخواھید جوابی ھیچ بھ احتماالً  و کند، سردرگم را لغت فرھنگ سایت احتماالً  تواندمی پیوند در اضافی کاراکترھای این

 بیاورید، را :text عبارت فیلد یک نام از قبل اگر. کندمی ارائھ را شودمی جایگزین کھ ھنگامی در بندیقالب از فیلدھا کردن برھنھ قابلیت آنکی مشکل، این حل برای
 :بود خواھد زیر صورت بھ ستا کرده کار شده بندیقالب متن با حتی کھ لغتی فرھنگ پیوند بنابراین. کرد نخواھد شامل را بندیقالب ھیچ آنکی

<a href="http://example.com/search?q={{text:Expression}}">check in dictionary</a> 

 مرورگر نمایش

 نمایش« گزینھ .شود دشوار ھاکارت تلیس در») عقب« و» رو« نام بھ کھ( پاسخ و پرسش ھایستون خواندن است ممکن باشد، پیچیده یتانھاکارت الگوھای اگر
 آن بھ را ترتیب و بگنجانید را مھم فیلدھای فقط توانیدمی بنابراین کنید، تعریف مرورگر بھ منحصر استفاده برای شخصی الگویی کھ دھدمی اجازه شما بھ» مرورگر
 .است ھاکارت الگوی در استاندارد صورت بھ کارکرد نحوه .دھید تغییر خواھیدمی کھ صورت

 )چپ بھ راست( RTL متن

 :کنید تنظیم زیر شکل بھ را الگو کھ دارید نیاز شود،می خوانده چپ بھ راست از کھ ھستید زبانی یادگیری حال در اگر

<div dir=rtl>{{FieldThatHasRTLTextInIt}}</div> 

ً  اگر ً  اید،آمده بخش این بھ مستقیما  .ببینید بیشتر اطالعات برای را بخش این ابتدای لطفا

CSS پلتفرم بر مبتنی 

 نشان زیر ھایمثال .کنید تعریف را مختلف ھایپلتفرم برای مختلف ھایبندیاستایل کھ دھدمی اجازه شما بھ کھ کندمی تعریف را CSS خاص ھایکالس برخی آنکی
 :دھید تغییر ھستید مرور حال در جایی چھ در اینکھ بھ بستھ را قلم چگونھ کھ دھدمی

.win .jp { font-family: "MS Mincho"; } 

.mac .jp { font-family: "Hiragino Mincho Pro"; } 

.linux .jp { font-family: "Kochi Mincho"; } 

.mobile .jp { font-family: "Hiragino Mincho ProN"; } 

 :الگو در و

<div class=jp>{{Field}}</div> 



 استفاده) آنکی وب بر مبتنی نسخھ( AnkiWeb از استفاده ھنگام خاص مرورگرھای انتخاب برای ie. و ،gecko، .opera. مثل ھاییویژگی از توانیدمی ھمچنین
ً . کنید  .ببینید را /http://rafael.adm.br/css_browser_selector روپیش ھایگزینھ از کاملی لیست دیدن برای لطفا

 قلم نصب

 ھستید، ھمراه وسایل روی بر آنکی از استفاده حال در یا ندارید، را جدید ھایقلم نصب اجازه کھ ھستید سھمدر یا سرکار رایانھ در آنکی از استفاده حال در اگر
ً  را ھاقلم توانمی  .افزود آنکی بھ مستقیما

 TrueType قلم کھ زمانی. Arial.ttf مثل شود،می تمام ttf. پسوند با فایلشان نام TrueType ھایقلم. باشد TrueType قالب در باید آنکی، بھ قلمی افزودن برای
 :کنیم اضافھ رسانھ پوشھ بھ را آن کھ داریم نیاز یافتید، را

 است قرار فایل این کھ گویدمی آنکی بھ خط زیر یک افزودن .شود arial.ttf– شبیھ فایل اسم تا بیافزایید، آن ابتدای در زیری خط ،دھید تغییر را فایل نام .1
 .شود حذف نباید نشده استفاده ھایرسانھ بررسی ھنگام و بگیرد، قرار هاستفاد مورد الگوی یک در

 یا( User 1 نام بھ ایپوشھ سپس و بروید، آن درون آنکی پوشھ بھ سپس بروید، )Documents( ھاپرونده پوشھ بھ تان،رایانھ فایل مرورگر برنامھ در .2
 .کنید باز را )ایدافزوده/ایدداده نام تغییر را پروفایلی اگر خودتان پروفایل نام

 .کنید درگ پوشھ آن بھ را شده داده نام تغییر فایل. ببینید .collection.media نام بھ ایپوشھ بایستی پوشھ، این داخل .3

 :کنیم رسانی روز بھ را الگو کھ داریم نیاز آن، از بعد

 .کنید انتخاب راست سمت باال دکمھ با دھید تغییر خواھیدمی کھ را یادداشتی گونھ سپس و کنید، کلیک افزودن روی بر اصلی صفحھ باالی در .1
 .کنید کلیک) ... ھا(کارت روی بر .2
 :کنید جایگزین ایدکرده کپی رسانھ پوشھ داخل کھ فایلی نام با را arial.ttf_ عبارت و بیافزایید، انتھا در را زیر متن بندی،استایل بخش در .3

@font-face { font-family: myfont; src: url('_arial.ttf'); } 

 .دھید تغییر را myfont بخش نھ و ،arial بخش فقط توجھ

 قلم و کنید پیدا card. بخش در را :font-family خط جای فقط کارت، تمام قلم تغییر برای .دھید تغییر را خاصی فیلدھای یا کارت، ھمھ قلم یا توانیدمی آن، از بعد
 .ببینید باال در را فیلد بندیاستایل راھنماھای خاص، فیلدھای برای قلم تغییر برای. دھید تغییر myfont بھ را

 

ً  ھایفایل نام کھ شوید مطمئن لطفا توجھ  .کرد نخواھد کار بنویسید، را arial.ttf کارتتان الگوی در شما و باشد ARIAL.TTF نام بھ فایل اگر. دارند تطابق دقیقا

 مکینتاش روی ھاقلم

 .شود نصب سیستم روی عمومی صورت بھ بایستی ولی کرد، استفاده شخصی ھایقلم از توانمی. کندنمی کار OS X در حاضر حال در شده تعبیھ ھایقلم

ً  تان،سیستم روی قلم نصب برای  .ببینید را =en_US&locale=en_UShttp://support.apple.com/kb/HT2435?viewlocale لطفا

 توانمی دیگر جاھای در را شده تعبیھ ھایفونت و کنید، استفاده مک کامپیوترھای در سیستم قلم از تا کنید تنظیم را آنکی تواندمی تانسیستم روی قلم یک نصب برای
 .کرد استفاده

 .کنید جایگزین خودتان فیلد نام با را FieldName عبارت بپیچید، زیر کد در کنید بندی استایل خواھیدمی کھ را فیلدی تان،پشت یا رو الگوی در

<span style="mystyle">{{FieldName}}</span> 

 :بیافزایید یزن را زیر دستور شد، داده توضیح باال در کھ font-face خط بعالوه بندی،استایل بخش در

.mystyle { font-family: myfont; } 

.mac .mystyle { font-family: Helvetica; } 

Helvetica کنید جایگزین ایدکرده نصب تانسیستم روی کھ قلمی با را .Myfont دھدمی ارجاع ایدکرده تعبیھ کھ فونتی بھ زیرا دارید، نگھ ھست کھ ھمانگونھ را. 

 جاوااسکریپت

 کھ آنجا از .کنید تعبیھ یتانھاکارت در الگو در خطی داخل ھایتگ طریق از ھم اسکریپت جاوا مقداری توانمی کنند،می رفتار وب صفحات مانند آنکی یھاکارت
 نیست مرتب چیز ھمھ کھ زمانھایی برای اییراھنم ھیچ توانیمنمی و کرد، خواھد کار اسکریپت جاوا از نوع ھر کھ کنیم تضمین توانیمنمی است، ایپیشرفتھ ویژگی این
 !شوید خیالشبی است بھتر ھستید، شک در اگر. بدھیم ارائھ



 بھ تمایل ھامیزبان از تعدادی .کنیم امتحان ھاپلتفرم تمام در رفتارشان کھ داریم نیاز بنابراین دھد، نمایش متفاوتی صورت بھ را ھاکارت است ممکن آنکی میزبان ھر
 کھ دارید نیاز شما اسکریپت جاوا بنابراین دارند، شوندمی مرور ھاکارت اینکھ حین در آن از ھاییبخش فعال رسانیروزبھ و طوالنی وب صفحھ یک اشتن نگھ
 .کند روز بھ document.write مثل کارھایی دادن انجام جای بھ را سند از ھاییبخش

 یا مک اجرای حال در رایانھ در اگر بنابراین نویسد،می پایانھ در را اسکرپیت جاوا خطاھای آنکی. نیستند دسترس در نیز window.alsert مانند عملکردھایی
 فھم برای بنابراین نیست، دسترس در یابیعیب ھیچ .بنویسید دیدنشان برای سندی در را آنھا و بگیرید دستی صورت بھ را خطاھا کھ دارید نیاز ھستید، ویندوز

 .دارید ھستند خطاساز ھاییبخش چھ بفھمید کھ زمانی تا کدتان کردن تجزیھ بھ نیاز شکالت،م

 ترجیحات و ھانمایھ

 ھانمایھ

 خودش، مجموعھ کاربری نمایھ ھر .کنید تنظیم کاربر ھر برای جداگانھ اینمایھ توانیدمی کند، استفاده شما رایانھ روی آنکی از تا خواھدمی شخص یک از بیش اگر
 .شوند تنظیم توانندمی» ھانمایھ تعویض« گزینھ انتخاب و فایل منوی بھ رفتن با ھانمایھ. دارد را خودش بھ مختص برنامھ تنظیمات و

 توجھ
 کردن تقسیم برای. دارد نگاه سازی ھمگام زمان در را نمایھ یک تواندمی فقط AnkiWEeb حساب ھر و بگیرد، قرار استفاده مورد مختلف افراد توسط کھ است قرار ھانمایھ

 دیگر ھایدستگاه با ندارید قصد است تغییراتی تجربھ برای اضافی ھاینمایھ از استفاده کھ زمانی در مگر کنید، استفاده جداگانھ ھاینمایھ جای بھ ھایدستھ از بایستی مطالبتان،
 .کنید ھمگامسازی

 دیسک ھارد روی را فایلتان جای اگر تواندمی مردم و شود،نمی گذاریرمز شما مجموعھ. داد اختصاص آنکی تنظیمات پنجره بھ رفتن با تاننمایھ بھ را رمزی توانمی
ً  رمز با محافظت. کنند پیدا دسترسی شما فایل بھ اجازه بدون بیابند،  محیط در یکدیگر تنظیمات و ھادستھ دستکاری برای آموزاندانش کار کردن ترسخت برای اساسا
 .است کالس

 تنظیمات

 فعلی نمایھ بھ فقط بدھید کھ تغییری ھر دارید، نمایھ چندین اگر. ھستند دسترس در مک در آنکی منوی طریق از یا لیونکس،/ویندوز در ابزارھا منوی از تنظیمات
 .شد خواھد اعمال

 پایھ

 از را بندیقالب آنکی فرض،پیش صورت بھ. کندمی کنترل بچسباند ویرایشگر در و بکند شما متن از را بندیقالب بایستی آنکی اینکھ HTML سازی برھنھ گزینھ
 و شده بُلد متن بتوانید تا( شود حفظ بندیقالب کھ دھیدمی ترجیح اگر .کنید کنترل یتانھاکارت الگوھای در عوض در را بندیقالب بتوانید تا کندمی شده چسبانده متن
 .کنید خارج انتخاب از را گزینھ این توانیدمی بچسبانید، را) غیره

 از توانیدمی .شود اشغال کمتر ھارد فضای تا کنید،می پیست JPG فرمت با تصویر عنوان بھ) بورد کلیپ( موقت حافظھ در را تصویری آنکی فرضپیش صورت بھ
 پیشتبانی شفاف ھایزمینھپس از PNG تصاویر. کنید استفاده PNG فرمت با تصاویر چسباندن برای شود جاگذاری PNG عنوان بھ موقت حافظھ تصویر گزینھ
 . دارد دنبال بھ را فایل از بزرگتری حجم عوض در اما است، بیشتر شان؟؟کیفیت و کندمی

 ،»باشد فرضپیش عنوان بھ فعلی دستھ جدید، کارت افزودن ھنگام« فرضپیش گزینھ. کندمی کنترل را ھادستھ و ھایادداشت گونھ تعامل نحوه آبشاری جعبھ نخستین
 باز کردید انتخاب افزودن گزینھ کھ ھنگامی شده انتخاب یادداشت گونھ آخرین با را افزودن پنجره و( کندمی ذخیره را یادداشت گونھ ھر برای شده استفاده دستھ آخرین
 .باشد ترراحت کنیدمی استفاده دستھ یک برای شتیاددا گونھ یک ھمیشھ اگر است ممکن این). کندمی

 .مرورھا ھمھ از بعد یا قبل، درھم، صورت بھ: کندمی کنترل را جدید یھاکارت نمایش ھنگام آبشاری جعبھ دومین

 اگر تا است بامداد 4 ساعت روی بر فرضپیش تنظیم. کندمی کنترل کند آغاز را بعد روز یھاکارت نمایش باید آنکی کھ ھنگامی از شود شروع دیگر روز گزینھ
 خوابیدمی دیر بسیار اگر .شد نخواھند داده نمایش شما بھ جلسھ یک در روز دو یھاکارت میزان کھ شود حاصل اطمینان ھستید مطالعھ حال در شب نیمھ حوش و حول
 .دھید تغییر ھستید خواب معموالً  ھک زمانی بھ را گزینھ این کھ بخواھید است ممکن شوید،می بیداری زود خیلی یا

 تنظیم. کند رفتار چگونھ ھستند یادگیری حال در ییھاکارت اما نمانده فعلی دستھ در مطالعھ برای چیزی کھ ھنگانی کھ گویدمی آنکی بھ یادگیری پیشرفت میزان
 گزینھ این اگر. شوند داده نمایش زودتر باید نیست، انجام برای دیگری کار و ددارن دقیقھ 20 از کمتر تاخیری اگر ھاکارت کھ گویدمی آنکی بھ دقیقھ، 20 فرض،پیش
 .داد خواھد نشان شما بھ را تبریک صفحھ شوند مرور آماده ماندهباقی یھاکارت کھ زمانی تا و کرد، خواھد ثبت تاخیر زمان پایان تا ھمیشھ آنکی کنید، تنظیم 0 بھ را

 اگر. کندمی کمک شما تمرکز بھ کوچکتر، ھایبلوک بھ) ایدقیقھ 30 مطالعھ جلسھ یک مثل( ترطوالنی فعالیت یک کردن تقسیم اب کھ است تکنیکی زمان بندیجعبھ
ً  آنکی بگذارید، دقایق از صفر غیر عددی بھ را زمان جعبھ زمانی محدوده  نشان شما بھ کنید مطالعھ ایدشده موفق شده بیان زمان در کھ را کارتی تعداد شما بھ متناوبا
 .داد خواھد

 ھادستھ تنظیمات



 .است دسترسی قابل صفحھ پایین در اختیارات روی کردن کلیک سپس و ،ھادستھ صفحھ در دستھ یک انتخاب طریق از ھادستھ تنظیمات

 برای .کند آسان را واحد آن در متعدد ھایدستھ در اھگزینھ روزرسانی بھ تا بگذارید، اشتراک بھ مختلف ھایدستھ میان را اختیارات کھ دھدمی اجازه شما بھ آنکی
 استفاده اختیارات گروه یک از شده ایجاد جدید یھاکارت تمام فرض،پیش صورت بھ .اندشده بندی دستھ اختیارات گروه نام بھ چیزی در اختیارات کار، این انجام
 تغییر ھادستھ دیگر نھ و دستھ یک برای را تنظیم این کھ دارید میل اگر. دارند ایجداگانھ اختیارات گروه آنکی قدیمی ھاینسخھ از شده وارد ھایدستھ و کنند،می
 .کنید اضافھ جدیدی اختیارات گروه و کنید کلیک ھادستھ راست سمت در دنده چرخ دکمھ روی دھید،

 .بکاھد آنکی گذاری اثر از تواندمی نادرست تغییرات زیرا دھید، تغییر فھمیدمی کامالً  کھ را ھاییگزینھ فقط لطفا

 توجھ
 گزینھ این تغییر از قبل کھ ھاکارت دھید، تغییر کندمی کنترل را کارت یک در شکست از پس تاخیر مدت را ایگزینھ اگر مثال، برای. ندارند گذشتھ بھ نسبت اثری اختیارات

 .داشت خواھند را، جدید نھ و قدیمی، تاخیر ایدخورده شکست آن در

 جدید یھاکارت

 .ببینید یادگیری مراحل کارکرد چگونگی بر مروری برای را یادگیری بخش لطفا. کندمی کنترل را آنھا بین تاخیر و یادگیری، تکرارھای میزان مراحل

 آنکھ از قبل روز 7 نھایت در و روز، 3 روز، 1 دقیقھ، 10 مثل ایبرنامھ توانیدمی شوند،می پیشتیبانی نیز) دقیقھ 1440( روز یک از بیش ھایگام بخواھید اگر
 .کنید تعریف شود مرور کارت بھ تبدیل کارت

 توجھ
 بایستی کھ چیز یک. است تغییر قابل در پیشروی زمانی میزان. داد خواھد نمایش پیشفرض صورت بھ زودتر دقیقھ 20 تا را ھاکارت آنکی باشد، نمانده مطالعھ برای چیزی اگر
 شمارد،نمی نیستند آماده کھ را ییھاکارت دستھ صفحھ. داشت خواھند تفاوت مطالعھ صفحھ و دستھ صفحھ میان مورد این در مرور موعد یھاکارت کھ است این باشد خبر با آن از
 .دارد نیاز شما توجھ بھ ییھاکارت چھ کھ بگویید بتوانید کھ است برای کار این .خیر مطالعھ صفحھ اما

 توجھ

 در ذرد،بگ تاخیر اینکھ محض بھ ھاکارت کوچک، ھایگام مورد در. کندمی برخورد متفاوتی صورت بھ کندمی رد را روز یک محدوده کھ ھاییگام و کوچک ھایگام با آنکی
. دھید پاسخ تاندرخواستی تاخیر بھ ممکن زمان نزدیکترین در ھاکارت بتوانید کھ است این برای این.  شوندمی داده نمایش مرورھا، مثل انتظار حال در یھاکارت دیگر با قیاس
 یھاکارت گردید،می باز مطالعھ بھ بعد روز کھ ھنگامی .شوندمی ریزیھبرنام مرورھا مانند روزمره مبانی بر گذردمی روز یک محدوده از کھ ییھاکارت مخالف، صورت بھ

 نمایش شود کامل مرورھا اینکھ از بعد ھاکارت عوض، در. کند دشوار وحشتناکی شکل بھ را مرور جلسھ نیمھ اولین تواندمی زیرا شد، نخواھند داده نمایش ابتدا روز آن جدید
 .اندشده گنجانده مرور شمار در ایشان، با برنامھ داخلی برخورد روش خاطر بھ اینھا. شوندمی داده

 با را ھادستھ آنکی کند،می عوض را گزینھ این کھ زمانی. کندمی کنترل را ترتیب بھ یا کند، دستھ وارد اتفاقی صورت بھ را جدید یھاکارت باید آنکی اینکھ چیدمان
 یھاکارت سپس و کنیدمی مرور را جدیدتان یھاکارت از زیادی تعداد اگر: اتفاقی چیدمان مورد در ھشداری. کرد خواھد مرتب مجدداً  فعلی گروه اختیارات استفاده
 را چیدمان تواندمی ن،ای کردن درست برای .دارد قبلی ماندهباقی یھاکارت بھ نسبت نمایش برای بیشتری احتمال آماری نظر از جدید مطالب کنید،می اضافھ بیشتری

 .شود مجدد سازیمرتب بھ مجبور برنامھ تا برگردید و دھید تغییر مرتب روش بھ

 توجھ

. داردمی نگھ ھم بھ نزدیک را خاص یادداشت یک از یھاکارت ولی ریزد،می ھم بھ اتفاقی صورت بھ را ھایتانیادداشت آنکی کنید،می انتخاب را اتفاقی چیدمان کھ ھنگامی
 صورت این غیر در – شد خواھند معرفی ھم با برادرھا و خواھرھا بنابراین شوند،می داده نمایش شودمی پدیدار کارتشان الگوی کھ ترتیبی بھ خاص یادداشت یک یھاکارت
 گزینھ لطفا .است شده معرفی یشانھاکارت از دوتا یا یکی فقط ھایادداشت برخی و استشده معرفی یشانھاکارت متما ھااشتیادد از برخی کھ شوید مواجھ وضعیتی با توانیدمی

 .ببینید بیشتر اطالعات برای پایین در را» مرتبط دفن«

 شدن انباشتھ باعث رفتار دست از روزھای. شوند معرفی کنیدمی باز را برنامھ کھ روز ھر در کھ خواھیدمی کارت تعداد چھ کھ گویدمی آنکی بھ روز/جدید یھاکارت
 و» 1 درس::فرانسھ« دارد کارتی 20 محدوده» فرانسھ« دستھ اگر کھ معنی بدین. شودمی اعمال ھایزیردستھ و فعلی دستھ بھ محدوده این. شد نخواھد ھاکارت

 .شد خواھد داده نمایش 2 درس از کارت 5 فقط ولی دید، خواھید 1 درس از کارت 15 شما دارند، کارتی 15 محدوه دو ھر» 2 درس::فرانسھ«

 توجھ

 از قبل بار چند کھ دارند نیاز شده یادگرفتھ تازه مطالب زیرا دھد،می افزایش دھید انجام روز یک در دارید نیاز کھ را رورھاییم تعداد موقت صورت بھ جدید یھاکارت مطالعھ
 مرور کھ باشید داشتھ انتظار تواندمی ھستید، روز در کارت 20 یادگیری حال در دائم صورت بھ اگر. شوند تکرار کند پیدا افزایش توجھی قابل شکل بھ بتواند تکرارھا  اینکھ
 ھنگامی تا جدید یھاکارت نمایش کردن خاموش با یا کمتر، جدید یھاکارت معرفی با را الزم مرورھای تعداد توانمی. باشد روز/کارت 200 بھ نزدیک چیزی حدوداً  تانروزانھ
 با سپس و اند،کرده مطالعھ برنامھ از استفاده اول اندک روزھای در را کارت ھاصد ایزده ھیجان شکل بھ آنکی کاربر یک از بیشتر. داد کاھش شود، کم مرورتان بار کھ

 .اندشده زده نیاز مورد مرورھای

 .است کارت آن مجدد دیدن و ای،ماندهباقی گام ھیچ بدون کارت یک خوب دادن پاسخ بین تاخیری عمومی زمانی بازه

 .آن دیدن دوباره و کارت یک آسان پاسخ بین است مدتی آسانی مدت

 است، %250 فرضشپیش مقدار. شودمی تنظیم بینیدمی را کارتی کھ باری اولین این .کندمی کنترل را شوندمی شروع آن با ھاکارت کھ آسانی کردن شروع آسان
 نمونھ، برای( دھدمی افزایش برابر 2.5 حدوداً  ار تاخیر بعدی، مرورھای در دادن» خوب« پاسخ کردید، تمام را کارت یک یادگیری اینکھ محض بھ کھ معنی بدین
 ممکن کارت آسانی کنید،می بندیرتبھ بعدی مرورھای در را ھاکارت چگونھ اینکھ بر مبتنی ).بود خواھد روز 25 بعدی یرتاخ باشد، بوده روز 10 تاخیر آخرین اگر
 .شود کمتر یا بیشتر اشابتدایی مقدار بھ نسبت است



 جلسھ یک در اینھا سر پشت نمایش از آنکی عوض در و داردمی باز برادرھا و خواھرھا کردن دفن از را آنکی ...وابستھ جدید یھاکارت گزینھ کردن خاموش
 در متعدد یادداشتھای یھاکارت کھ باشد زیاد آنقدر بایستی روزتان/جدید یھاکارت تنظیم کند، کار مورد این کھ این برای .کند اجتناب کھ کندمی سعی پشت مطالعھ
 .بگنجد آن

 مرورھا

 روز آن برای جدیدی مرور کارت ھیچ آنکی برسید، سقف این بھ کھ ھنگامی. کرد تعیین روز ھر در مرورھا تعداد بر سقفی تا کھ دھدمی اجازه روزھا/مرور حداکثر
 یھاکارت تعداد در ناگھانی ھایغیشلو بھ کمک تواندمی تنظیم این کنید،می مطالعھ مستمر صورت بھ اگر .باشند منتظر ییھاکارت اگر حتی داد، نخواھد نمایش
 ھستند مخفی گزینھ این خاطر بھ مرورھا کھ ھنگامی .کند جلوگیری تعطیلی ھفتھ یک از پس آنکی بھ بازگشتن از بعد شما قبلی سکتھ از تواندمی و شود، مرور موعد
 .باشید داشتھ نظر در را ھاکارت دهمحدو افزایش زمان داشتن صورت در دتوانیمی کھ دھدمی پیشنھاد شما بھ کھ شد، خواھد داده نمایش تبریک صفحھ در پیامی

 زمانی مدت آسان ،%130 فرض پیش مقدار با مثال، برای. کنید تعیین کارت بھ را آسان و خوب پاسخگویی مدت بین تفاوت کھ دھدمی اجازه شما بھ آسانی امتیاز
 .است خوب زمان مدت برابر 1.3 کھ داد خواھد

 برای اگر کند؛نمی کاری است %100 آن اولیھ مقدار کھ روی آن از .کنید اعمال ضربدری کندمی ایجاد آنکی کھ مدتھایی بھ کھ دھدمی اجازه زمانی بازه دھنده تغییر
 تغییر از توانیدمی بنابراین ،)شد واھدخ روز 8 روزه 10 تاخیر یک بنابراین( شد خواھند ایجاد شاناصلی اندازه %80 در تاخیرھا دھید، تغییر % 80 بھ را آن مثال
 مطالب کردن حفظ برای مطالعھ زمان مبادلھ کنید، استفاده دیگر حاالت از بیشتر یا کمتر زمانی فاصلھ در ھاکارت ارائھ بھ آنکی کردن مجبور برای زمانی بازده دھنده
 .برعکس یا

ً  یھاکارت برای  را خودتان عملکرد توانیدمی .ببیند آیندمی باال مرور برای کھ بالغ یھاکارت %90 یادداشتن بھ حال در را خودش بایسیت عادی کاربر دشوار، نسبتا
 طوالنی زما مدت اگر .است نمودار چپ سمت در صحت درصد بالغ یادآوری بھ – بفھمید پاسخ ھایدکمھ نمودار بھ کردن نگاه و دستھ یک آمار نمایش کردن باز با

 خوبی ایده کند، تغییر توجھی قابل شکل بھ تواندمی جوانتر و جدید یھاکارت کارکرد کھ ھمانطور. باشید نداشت ھنوز بالغی کارت ھیچ است ممکن اید،نکرده مطالعھ
 .کنید صبر باشید داشتھ بالغ یھاارتک معقولی مقدار کھ زمانی تا تان،یادآوری بھ درصد مورد در گیرینتیجھ  از قبل  کھ است

 :است چنین این آنھا فرمول. کنید پیدا مناسب یادآوری درجھ برای ضریبی توانیدمی کھ کنندمی پیشنھاد سوپرممو، سایت در

log(desired retention%) / log(current retention%) 

 :کنیممی محاسبھ زیر مانند را عملگر این. دھیم افزایش %90 بھ را آن کھ خواھیممی و داریم %85 یادآوری درجھ کھ کنید تصور

log(90%) / log(85%) = 0.65 

 .کنید استفاده برایتان آن محاسبھ برای گوگل از توانیدمی

 .شودمی ترنزدیک دلخواه یادآوری بھ شما یادآوری بھ کھ بفھمید زمان مرور در باید بگیرید، نتیجھ %65 باال فرمول از اگر

 باید درصد، 5 مقدار بھ داشتن یاد بھ افزایش برای کھ ببینم توانیممی: نیست خطی یادآوری بھ و شده صرف زمان بین توازن کھ است این توجھ برای مھم چیز چند ھر
 کھ است چیزی این – بیارزد اشاضافھ تالش بھ کھ است ممکن است، مھم خیلی گیریدمی یاد دارید کھ مطلبی اگر. کنیم مطالعھ بیشتر %35 باید کوتاه زمانی بازه در

ً  اگر .بگیرید تصمیم موردش در باید خودتان  یادیارھایی یا/و یادگیری ابتدایی مرحلھ در بیشتر زمان کردن صرف است ممکن نگرانید، زیاد فراموشی درباره صرفا
 .بگیرید نظر در را دھدمی شما بھ کمتر تالش عوض در بیشتر نتیجھ کھ

 تا فاصلھ ھمان در یادگیری در تا باشد بودن قبالً  کھ چیزی از ترطوالنی روز 1 حداقل کھ کندمی مجبور را جدید مدت آنکی کھ است این ھتوج برای پایانی نکتھ یک
 عوض در تربیش یادگیری ھایگام ایجاد با را آن توانیدمی. است متوالی روزھای برای مرتبھ یک روزی کارت یک کردن تکرار شما ھدف اگر .نیافتید گیر ابد

 .دھید انجام دھنده تغییر کردن دستکاری

 است؛ سال 100 فرضپیش مقدار .بگذارید کندمی صبر کارت یک مجدد نمایش برای آن در آنکی کھ زمانی بر سقفی تا دھدمی اجازه شما بھ زمانی بازه بیشترین
 .دھید کاھش کنید صرف بیشتر سپاری خاطر بھ برای را بیشتری زمان کھ دارید میل اگر را مقدار این یدتوانمی شما

 یک در برادرھا و خواھرھا ھم سر پشت نمایش از آنکی عوض در و داشت خواھد باز ھاکارت کردن دفن از را آنکی... مرورھای کردن دفن گزینھ کردن خاموش
 .کرد خواھد خودداری جلسھ

 توجھ
 تر،خاص صورت بھ .کنید استفاده فیلترشده دستھ از توانیدمی ببینید، متفاوت ترتیبی در را آنھا کھ مایلید اگر. شوندمی داده نمایش تصادفی صورت بھ ھمیشھ مرور یھاکارت
 معنی بدان این. دھدمی انجام یکدیگر با آنھا دادن قرار سپس و دستھ، ھر سازی تصادفی ھستند، اطالعات بانک در کھ ترتیبی بھ کارت 50 ھایدستھ گرفتن با را مرورھا آنکی
 .کندمی وگیریجل بینیپیش قابل ترتیب در ھاکارت نمایش از اما بشوند، داده نمایش زودتر کھ دارد وجود ترقدیمی یھاکارت سوی بھ تمایلی کھ است



 تاخیرھا

 بدین( 1 بھ فاصلھ کردن ریست شدهسپری یھاکارت برای فرضپیش رفتار. شودمی شناختھ شده سپری عنوان تحت کنید،می فراموش را مروری کارت کھ ھنگامی
 سازیشخصی زیر ھایگزینھ لیست توسط تواندمی رفتار این .است دقیقھ 10 ظرف مجدد مرور برای یادگیری صف در دادن قرار و ،)شود مرورش موعد فردا کھ معنی
 .شود

 مجدداً  شودمی تعیین زیر تنظیمات توسط جدیدش فاصلھ کھ مرور کارت یک عنوان بھ و داد، نخواھد قرار یادگیری صف در کارت آنکی بگذارید، خالی را ھاگام اگر
 .شد خواھد ریزی برنامھ

 توجھ

» خوب« ھایدکمھ دلیل، این بھ .رساندمی پایان بھ را مجددش یادگیری مراحل کارت کھ ھنگامی نھ شود،می تعیین دھیدمی» دوباره« پاسخ مروری کارت بھ کھ ھنگامی جدید مدت
 باشد داشتھ وجود مرحلھ یک فقط اگر. کنندمی کنترل را ھستید آن در شما کھ ایمرحلھ فقط آنھا – دھندنمی تغییر را زمانی مدت دوباره مجدد، یادگیری ھنگام در» آسان« و
 قبل ھاکارت کھ دھد اجازه شما بھ تا نیست، پنھان» آسان« دارید، بیشتر یا گام 2 اگر. کرد خواھد را» خوب« دکمھ کار ھمان زیرا بود، خواھد پنھان» آسان« دکمھ ،)فرضپیش(
 .شوند خارج صف از برسد اتمام بھ مراحل ھمھ اینکھ از

 کاھش 0 بھ را زمانی بازه %0 مقدرا باشد، داشتھ روزه 100 زمانی بازه کارت اگر. کندمی کنترل کند کم را قبلی مدت باید مقدار چھ آنکی اینکھ جدید زمانی بازه
 .کرد خواھد پیدا کاھش روز 20 بھ عوض در کارت زمانی بازه کنید، یمتنظ %20 بھ را گزینھ این اگر). ببینید را بعدی گزینھ اما( داد خواھد

 مرور بعد روز یک بایستی شدهسپری ھایدوره کھ گویدمی فرضپیش تنظیمات. کنید اعمال باال گزینھ بھ حداقلی سقفی کھ دھدمی اجازه شما بھ زمانی بازه کمترین
 .باشد بیشتر یا روز 1 باید زمانی بازه .شوند

 اطالعات برای را سخت خیلی یھاکارت بخش لطف. کندمی برخورد سخت خیلی یھاکارت با آنکی کھ روشی و راه سخت خیلی عنوان بھ گذاری عالمت گزینھ
 . ببینید بیشتر

 عمومی

 گذرانده زمان. است کشیده طول چقدر روز ھر طالعھم کھ بگوید شما بھ تواندمی بنابراین دارد نظر تحت را دھید پاسخ سوال ھر بھ تا کشدمی طول چقدر اینکھ آنکی
 را شده ثبت زمان و است، شده پرت حواستان یا ایدشده دور تانرایانھ از کھ کنیدمی فرض آنکی بدھید، طول ثانیھ 60 از بیشتر اگر. ندارد زیری برنامھ بر اثری شده

 حداقلی زمان. کنید تنظیم را زمان این کھ دھدمی اجازه شما بھ... پاسخ ھایزمان گرفتن نادیده گزینھ .نشود غیردقیق آمارھای بھ منجر تا کند،می ثانیھ 60 بھ محدود
 .است ثانیھ 30 گرفتننادیده

 .داد خواھد نمایش مطالعھ محدوده در را کارت ھر برای شده صرف فعلی زمان آنکی باشد، روشن پاسخ سنج زمان نمایش گزینھ اگر

 زمانی تا را صدا آنکی کنید، خاموش را صدا خودکار پخش گزینھ اگر. کندمی پخش کارت پشت یا رو از را صدا خودکار صورت بھ آنکی فرض،پیش صورت بھ
 .کرد نخواھد پخش نکنید کلیک مجدد پخش دکمھ روی کھ

 افتدمی اتفاق است شده داده نمایش پاسخ کھ ھنگامی صدا مجدد پخش بھ تصمیم ھنگام کھ را آنچھ کن پخش را صوتی پاسخ ھم و سوال ھم پاسخ، نمایش ھنگام گزینھ
 .ببینید را بخش این لطفا مورد این برای کند؛می کنترل

 توضیحات

 ھایدستھ دانلود ھنگام خودکار صورت بھ توضیح. شودمی داده نمایش ورمر کلی نمای در کھ کنید، ویرایش را دستھ توضیحات کھ دھدمی اجازه شما بھ بخش این
 .کنید پاک ببینیدش مطالعھ کلیت در بیشتر خواھیدنمی اگر را توضیح متن تمام توانیدمی. شودمی تنظیم اشتراکی

 .باشد معتبر اینجا بایستی باشد، معتبر کارت روی کھ آنچھ ھر کنید؛ استفاده HTML از توضیح در توانیدمی ھمچنین

 سازیھمگام و وب آنکی

ً  .کنید مطالعھ آنالین بتوانید و دارید، نگاه مختلف ھایدستگاه در گاممھ صورت بھ را تانمجموعھ دھدمی اجاز شما بھ کھ است سرویسی وب آنکی  حساب برای لطفا
 .کنید نام ثبت زیر ھایگام پیگیری از پیش رایگان کاربری

 اندازیراه

 را y کلید کلید صحفھ از یا کنید، کلیک) اصلی صفحھ در راست سمت باالی دکمھ( ھمگامسازی دکمھ روی ھا،دستگاه ھمھ در تانمجموعھ سازیھمگام آغاز برای
 .ایدکرده ایجاد نامثبت فرایند در کھ شد، خواھد سوال رمزتان و وب آنکی شناسھ برای شما از. بفشارید

 نیاز بنابراین بود، نخواھد رایانھ در شده ذخیره مطالب و وبآنکی در شده ذخیره مطالب ترکیب بھ قادر آنکی بار، اولین برای تانمجموعھ سازیھمگام ھنگام در
 مختلف نقاط از تغییرات ترکیب بھ قادر آنکی شود، انجام مقدماتی اندازی راه کھ زمانی ھرچند .دارید نگھ خواھیدمی را طرف کدام کھ کنید انتخاب کھ شتدا خواھید

 .بود خواھد اندکی موارد استثناء بھ



 توجھ
 وبآنکی کاربری حساب کھ دارد نیاز کاربر ھر اید،کرده درست کاربری حساب یک کاربر ھر برای و کنندمی استفاده دستگاه یک روی آنکی از کھ دارید مختلفی افراد اگر

 .شد خواھد اطالعات رفتن دست از بھ منجر بکنید، وبآنکی کاربری حساب یک بھ پروفایل چندین ھمگامسازی بھ اقدام اگر. کند ھمگام را آن تا کنید ایجاد را خودش مخصوص

 خودکار ھمگامسازی

 دستی صورت بھ کھ دارید تمایل اگر. کرد خواھد ھمگامسازی شود بستھ یا باز مجموعھ کھ بار ھر خودکار صورت بھ آنکی باشد، فعال ھمگامسازی کھ ھنگامی
 .کنید غیرفعال آنکی تنظیمات در را خودکار ھمگامسازی تواندمی کنید، ھمگامسازی

 ایچندرسانھ

 شده افزوده تانرسانھ پوشھ بھ رسانھ کھ زمانی بھ آنکی. کرد خواھد سازیھمگام باشد گرفتھ قرار استفاده مورد ھایتانیادداشت توسط کھ را تصویری و صدا ھر آنکی
 توجھ جلب برای .داشت نخواھد توجھی ایدکرده ویرایش موردی حذف یا افزودن بدون را موجود ھایفایل برخی اینکھ بھ و کرد، خواھد توجھ شده حذف آن از یا

 .کنید اضافھ یا حذف ھم را فایل بایستی ھایتان،ویرایش بھ آنکی

 توجھ
 FAT32 فایل سیستم روی بر ھارسانھ تغییرات نتواند آنکی است ممکن کھ چرا کنید، استفاده NTFS فایل سیستم از بایستی ھستید، دیسک فلش یک از آنکی اجرای حال در اگر
 .دھد تشخیص را

 تعارضات

 حفظ را نقطھ دو ھر از شما تغییرات آنکی کنید، ویرایش یا مرور مختلف دستگاه دو در ھمگامسازی از قبل اگر بنابراین شوند، یکی توانندمی ھایادداشت و مرورھا
 ھنگامی کھ وضعیتی در کارت سسپ و شد، خواھند گذاریعالمت بازنگری تاریخچھ در مرور دو ھر شود، مرور مختلف جای دو در کارت ھمان اگر .کرد خواھد
 . شد خواھد نگھداری است شده مرور اخیراً  کھ

ً  این .نیست آنھا کردن یکی بھ قادر آنکی کھ دارد وجود خاصی تغییرات  کردن حذف جدید، فیلدی افزودن مثل چیزھایی: شودمی مربوط ھایادداشت گونھ بھ عموما
 اگر. دھدمی شما بھ را عملیات از نظرکردن صرف امکان و دھد،می ھشدار شما بھ آنکی شود، یکسان تواندنمی کھ دھیدمی انجام عملیاتی کھ ھنگامی. کارت الگوی
 نگھ شودمی ھمگامسازی بعد دفعھ تانمجموعھ کھ ھنگامی وبآنکی در کپی یا محلی کپی کھ بگیرید تصمیم کھ شودمی خواستھ شما از د،دھی ادامھ کھ بگیرید تصمیم
 .دارید

 خواھیدمی و ایدردهک پاک طرف یک از را ایدستھ اتفاقی صورت بھ چون نمونھ، برای( شود انجام کامل) دانلودی( بارگیری یا) آپلود( بارگذاری کھ خواھیدمی اگر
 دستور یک در اجباراً  بعد، ھمگامسازی در« گزینھ شبکھ،> - تنظیمات> - ابزارھا منوی طریق از توانیدمی ،)برگردانید را آن دستھ حذف ھمگسازی جای بھ کھ

 .)شد خواھد ادهد کنید استفاده خواھیدمی کھ طرفی انتخاب امکان شما بھ. (کنید ھمگامسازی معمول طبق سپس کنید، انتخاب را» بده تغییر

 ھاپراکسی

 خودکار بایستی OS X یا ویندوز در اگر آنکی دارید، پراکسی بھ نیاز اینترنت بھ دسترسی برای اگر. کندمی ھمگامسازی HTTP امن اتصال طریق از آنکی
 .داد خواھد تغییر ھستید دیگر پلتفرمی در اگر را HTTP_PROXY محیط متغیر و کند، انتخاب را شما سیستم پراکسی

 ً  .است نشده پشتیبانی آنکی در wpad. و pac. ھایفایل طریق از ایحرفھ پراکسی کھ باشید داشت توجھ لطفا

 بھ. کنید تعریف کندمی اشاره پراکسی سرور بھ کھ کنید تعریف HTTP_PROXY محیطی متغیر ،OS X یا ویندوز در سیستم پراکسی تنظیمات رونویسی برای
 :بود خواھد زیر شکل

http://user:pass@proxy.company.com:8080 

 :مانند دھید، تغییر 4%0 بھ را آن کھ دارید نیاز ،)user@workdomain.com مثالً ( است@  نماد حاوی شما رمز یا کاربرینام اگر

http://user%40workdomain.com:pass@proxy.company.com:8080 

ً  ویندوز، در محیطی متغیر تعریف برای  .ببینید را http://www.itechtalk.com/thread3595.html آدرس لطفا

ً  ھستید، مک در اگر  .ببینید را x-os-in-variables-environment-http://stackoverflow.com/questions/135688/setting آدرس لطفا

 توجھ

 است معنی بدان این. نیست سیستمتان تنظیمات از رمز و پراکسی کاربری نام گرفتن بھ قادر حاضر حال در متاسفانھ است شده ساختھ آن اساس بر آنکی کھ ابزارھایی مجموعھ
 بیان شکل بھ را تانپراکسی جزئیات کھ محیطی متغیر یک از کھ دارید نیازی مورد، این در. شد نخواھد انجام ھمگامسازی دارد، اعتبار تایید بھ نیاز کھ پراکسی یک از اگر کھ
 متصل دارد اعتبار تایید بھ نیاز کھ ؟؟ پراکسی بھ مسیرش در کھ کنید، استفاده کنیدمی ھدایت آن طریق از را ترافیک کھ شخصی پراکسی سرور یک یا کند،می بیان باال در شده
 .شودمی

 مرورگر



 با. کنید شانویرایش و کنید جستجو ھایتانیادداشت و ھاکارت در دھدمی اجازه شما بھ) ندارد فایرفاکس موزیال مثل وب مرورگرھای بھ ارتباطی ھیچ کھ( مرورگر
 سمت در ھاکارت لیست راست، متس در نواری: است شده تشکیل بخش سھ از. شودمی باز کلید صفحھ از b کلید زدن با یا اصلی، پنجره در مرور روی بر کلیک
 .کرد کوچکتر را دیگر بخش و بازتر را بخش یک کھ توانمی بخش، دو میان موس دادن قرار با. چپ سمت پایین در فعلی یادداشت و چپ،

 کناری نوار

 ھمھ ھمراه اند،شده توضیح پایین در کھ ھمانطور مختلف جستجوی عبارات. کرد پیدا دسترسی رایج جستجوی عبارات بھ دھدمی اجازه راست سمت در کناری نوار
 .بود خواھد آن برای جستجو معنای بھ آیتم یک روی کردن کلیک. اندشده لیست ھاتگ ھاینام و ھادستھ ھاینام

 بھ) AND( و شرط با را فعلی هشد کلیک آیتم جدید، جستجوی یک شروع جای بھ و دارید نگھ را) مک در command و ویندوز در ctrl( کنترل کلید توانیدمی
 کلیک» یادگیری حال در« روی بر توانیدمی دھید، نمایش ھستند آلمانی دستھ در کھ را یادگیری یھاکارت کھ خواھیدمی اگر نمونھ برای .بیافزایید فعلی جستجوی
 .کنید کلیک+  کنترل» آلمانی« روی بر پس کنید،

 روی سپس کنید، کلیک دستھ یک روی توانیدمی نمونھ، برای( دارید نگھ) AND( و شرط جای بھ) OR( یا شرط یک ایجاد برای را) shift( شیفت دکمھ توانیدمی
 ).ببینید یکجا در را دستھ دو از یک ھر یھاکارت تا کنید کلیک دیگری دستھ

 در ھاکارت ھمھ نمایش برای مثال، برای) (- کندمی اضافھ ابتدایش بھ یک( دارید نگھ جستجو حفظ برای را) مک در option و ویندوز در alt( آلت کلید توانیدمی
 ).ندارند را خاصی تگ کھ فعلی دستھ

 جستجو

 .کنید تایپ ھاکارت جستجوی برای را مختلف چیزھای توانیدمی. است جستجو جعبھ یک ھاکارت لیست باالی

 ساده جستجوھای

 جستجو را ھایادداشت فیلدھای ھمھ آنکی .دھدمی نشان را یشھاکارت و یافتھ را مطابق ھاییادداشت آنکی کنید،می تایپ جستجو جعبھ در را متن مقداری کھ ھنگامی
 :مثال چند ).ببینید را ھاتگ برای جستجو چگونگی بخش ھمین ادامھ در( کندنمی جستجو ھاتگ برای اما کند،می

 سگ

 .داشت خواھد تطابق ھم غیره و» سگی« مثل کلماتی با – کرد خواھد جستجو» سگ« برای

 گربھ سگ

 .»گربھ و سگ یک« مثل کند،می پیدا را» گربھ« و» سگ« کلمھ دو ھر با ھایییادداشت

 گربھ or سگ

 .یابدمی را» گربھ« یا» سگ« با ھاییادداشت

 )موش or گربھ( سگ

 .کندمی پیدا را موش و سگ یا گربھ، و سگ با ھاییادداشت

 گربھ-

 .کندمی پیدا را» گربھ« کلمھ بدون ھاییادداشت

 موش- گربھ-

 .یابدمی را» موش« و» گربھ« بدون ھاییادداشت

 )موش or گربھ(-

 .باالیی مانند

  "سگ یک"



 .جویدمی را» سگ« عبارت عین با ھاییادداشت 

  "سگ یک"-

 .جویدمی را» سگ« عبارت عین بدون ھاییادداشت

  گ_س

 .یابدمی را غیره و سنگ مثل گ ،>حرف یک< س، حروف با ھاییادداشت

 گ*س

 .کندمی پیدا را غیره و سنگ سگ، مثل گ، ،>بیشتر یا حرفی ھیچ< س، حرف با ھاییادداشت

 :داد قرار توجھ مورد اینجا از باید کھ چیزھایی

 .اندشده جدا فاصلھ وسیلھ بھ جستجو عبارات •
 .باشد داشتھ تطابق عبارات ھمھ با کھ است ھایییادداشت دنبال بھ آنکی شوند، داده جستجو عبارت چندین کھ ھنگامی •
 .کنید استفاده دارید عبارات تطبیق از یکی بھ نیاز فقط اگر» or« از توانیدمی •
 .بیابید ندارند یقتطب کھ را ھایییادداشت تا بیافزایید عبارت ابتدای بھ را منھایی عالمت توانیدمی •
 .دھید قرار کوتیشن در را آن است، از پرانتر و فاصلھ شامل کھ بگردید چیزی دنبال بھ خواھیدمی اگر •
 مھم AND و OR با جستجوھای ترکیب ھنگامی این .کنید گروه) گربھ or سگ( سگ مثال مانند پرانتز، در دادن قرار با را جستجو عبارت توانیدمی •

 .کرد خواھد تطابق موش یا گربھ و سگ از کدام ھر با آنھا بدون کھ حالی در کند،می تطابق موش سگ با یا گربھ سگ با یا مثال، در – شودمی
 ھنگام کنید، اضافھ فیلدھایتان از یکی بھ را» انبار« اگر مثال، برای. است بندیقالب برای جستجو بھ توانا اید،کرده تعیین کھ سازیمرتب فیلد در فقط آنکی •

 .باشد سازیمرتب فیلد فیلد، آن اینکھ مگر داشت نخواھد مطابقت» باران« برای جستجو

 فیلد یک بھ محدودسازی

 بھ دقیق تطبیق نیازمند فیلدھا در جستجوی باال، جستجوھای برخالف. کند مطابقت باشد متنی حاوی خاص فیلد یک فقط اگر کھ بخواھید آنکی از ھمچنین توانیدمی
 .است فرضپیش صورت

front:سگ  

 .کرد نخواھد تطابق ھست» a dog« کھ فیلدی. کندمی پیدا را» dog« عبارت عین با) front( جلو فیلد یک با ھایییادداشت

front:*سگ*  

 .کندمی پیدا دارد جایی در را dog عبارت آن جلوی فیلد در کھ را ھایییادداشت

front:  

 .کندمی پیدا را است خالی آنھا روی کھ ھاییادداشت

-front:  

 .کندمی پیدا نیست خالی آنھا روی فیلد کھ ھایییادداشت

front:*  

 .کندمی پیدا را پر، یا خالی دارند، جلو فیلد کھ ھایییادداشت

 ھایادداشت و ھاکارت ھا،دستھ ھا،برچسب
tag:animal  

 .یابدمی راanimal  تگ با ھاییادداشت

tag:none  



 .کندمی پیدا را تگ بدون ھاییادداشت

tag:ani*  

 .کندمی پیدا را شودمی شروع ani با تگشان کھ ھایییادداشت

deck:french  

 .یابدمی french:vocab لمث ھاییزیردستھ یا ،french نام بھ ایدستھ در را ھاکارت

deck:french -deck:french::*  

 .یابدمی ھایشدستھ زیر نھ و french دستھ در را ھاکارت

deck:"french vocab"  

 .دارد فاصلھ ایدستھ کھ ھنگامی جستجو

"deck:french vocab"  

 .است درست ھم این

deck:filtered  

 شده فیلتر ھایدستھ فقط

-deck:filtered  

 عادی ھایدستھ فقط

card:forward  

 جلو جھت یھاکارت برای فقط

card:1  

 .کنید استفاده card:2 عبارت از توانیدمی یادداشت، یک روی خالی جای دومین یافتن برای مثالً، – الگو شماره با ھاکارت برای جستجو

note:basic  

 پایھ یادداشت گونھ یک با ییھاکارت برای جستجو

 کارت انواع
is:due  

 .ھستند مطالعھ برای انتظار حال در کھ یادگیری و مرور یھاکارت

is:new  

 جدید یھاکارت

is:learn  

 یادگیری حال در یھاکارت

is:review  

  شده سپری و)آن غیر چھ و مرور موعد در چھ( مرور یھاکارت



is:suspended  

 .اندشده معلق دستی صورت بھ کھ ییھاکارت

 :باشد مفید دقیقتر نتایج گرفتن برای آنھا ترکیب است ممکن بنابراین گیرند،می قرار ھابندی دستھ این از مورد چندین در اندشده سپری کھ ییھاکارت

is:learn is:review  

 .ھستند مجدد یادگیری منتظر و اندشده سپری کھ ییھاکارت

-is:learn is:review  

 .شده سپری یھاکارت از غیر بھ مرور، یھاکارت

is:learn -is:review  

 .ھستند یادگیری حال در بار اولین برای کھ ییھاکارت

 ھاکارت خصوصیات
prop:ivl>=10  

 بیشتر یا روز 10 زمانی فاصلھ با یھاکارت

prop:due=1  

 .فرداست مرورشان موعد کھ ییھاکارت

prop:due=-1  

 .اندنشده مطالعھ ھنوز ولی است بوده دیروز مرورشان موعد کھ ییھاکارت

prop:due>-1 prop:due<1  

 .است فردا و دیروز بین مرورشان موعد کھ ییھاکارت

prop:reps<10  

 .اندشده پاسخگویی بار 10 از رکمت کھ ییھاکارت

prop:lapses>3  

 .اندگرفتھ قرار مجدد یادگیری فرایند در بار 3 از بیشتر کھ یھاکارت

prop:ease!=2.5  

 فرضپیش از سختتر یا آسانتر یھاکارت

 با یادگیری حال در یھاکارت: دارند تطابق بیشتر یا روز یک فاصلھ با یادگیری یھاکارت و مرور یھاکارت با فقط مرور موعد یھاکارت کھ باشید داشتھ توجھ
 .نیستند مورد این شامل دقیقھ 10 مانند اندک فواصل

 شده افزوده اخیراً 
added:1  

 .اندشده افزوده امروز کھ ییھاکارت

added:7  

 .اندشده افزوده گذشتھ ھفتھ در کھ ییھاکارت



 جستجو این شامل باشند شده ایجاد زمانی محدوده این در کھ ییھاکارت بنابراین گیرد،می صورت یادداشت ایجاد زمان نھ و کارت ایجاد زمان اساس بر بررسی این
 .باشد شده اضافھ طوالنی بسیار زمان ھایشانیادداشت اگر ھرچند ھستند،

 شده داده پاسخ اخیراً 
rated:1  

 .است شده داده پاسخ روزام کھ ییھاکارت

rated:1:2  

 .اندشده داده پاسخ) 2( سخت امروز کھ ییھاکارت

rated:7:1  

 .اندشده داده جواب) 1( دوباره کذشتھ روز 7 ظرف کھ ییھاکارت

rated:31:4  

 .اندشده داده پاسخ) 4( آسان گذشتھ ماه ظرف کھ ییھاکارت

 .است شده روز 31 بھ محدود کارت بندیدرجھ اساس بر جستجو افزار، نرم سرعت افزایش برای

 کارت شناسھ و یادداشت
nid:1000000000000  

 مشخص شناسھ با یادداشتی ییھاکارت تمام

cid:1000000000000  

 مشخص کارت شناسھ با کارت

 یا ھاافزونھ توسعھ ھنگام در ھمچنین کھ است ممکن جستجوھا این .شوند پیدا مرورگر در کارت اطالعات ایمحاوره کادر در توانندمی ھاکارت شناسھ و ھایادداشت
 .باشد مفید اطالعاتی بانک با نزدیک ارتباط در کارھای دیگر

 کارت لیست

 .دھدمی نمایش دارند مطابقت فعلی جستجوی با کھ را ییھاکارت ،ھاکارت لیست

 را ھاستون تواندمی. کنید انتخاب ببینید دارید دوست را ھاییستون چھ اینکھ تا کنید) کلیک+  کنترل مک در یا(  راست کلیک یکی روی :ھستند تنظیم قابل ھاستون
 ھمھ .کنید کلیک دوباره سازیمرتب روش کردن وارونھ برای کرد؛ خواھد مرتب ستون آن اساس بر ستون یک روی کردن کلیک. کنید درگ شانچینش ترتیب برای
 .شوند مرتب توانندنمی ھاستون

 

 توجھ
 نمایش کھ را جدیدی یھاکارت ترتیب کھ دھند،می نشان را عددی مرور موعد عوض در جدید یھاکارت. کندمی عمل متفاوت کارت، مختلف ھایگونھ برای مرور موعد ستون
 بر سپس و گونھ اساس بر ابتدا سازیمرتب ھنگام در اما داد، خواھند نشان را مروری موعد دو ھر مرور و مجدد یادگیری فرایند در یھاکارت. کندمی بیان را شد خواھند داده
 .شوندمی مرتب تاریخ اساس

 توجھ
 مثالً،( یادداشت بھ بتنس تغییرات کھ باری آخرین» شده ویرایش« .کنندمی دنبال را متفاوتی چیزھای اما رسندمی نظر بھ یکسان» شده ویرایش« و» کرده تغییر« ھایستون
 را کارت کھ ھنگامی مثالً،( کارت بھ نسبت کھ تغییراتی آخرین» کرده تغییر« کھ حالی در کند،می تعقیب را است گرفتھ صورت) بود شده ویرایش فیلد یک محتوای کھ ھنگامی
 .کندمی تعقیب است گرفتھ صورت) اندشده روز بھ فاصلھ و مرور تاریخچھ و ایدکره مرور

 مک در) command( یا )ctrl( کنترل دکمھ یا کنید درگ را موس اگر. شد خواھد داده نمایش پایین بخش در یادداشتش کنید،می کلیک کارت یک روی کھ ھنگامی
ً  ویرایشگر کنید، انتخاب را کارت چندین تا دارید نگھ را  واحد آن در کارت چندین روی توانندمی) دستھ تغییر جملھ از( مختلف عملکردھای. شد خواھد پنھان موقتا

 .شود اعمال

 برای. دارند زرد خانواده از رنگی شدهتعلیق یھاکارت. دارند بنفش خانواده از رنگی شده گذاریعالمت یھاکارت. کرد خواھد تغییر کارت اساس بر زمینھپس رنگ
ً  شده، تعلیق یھاکارت و شده عالمتگذاری یھاکارت درباره بیشتر اطالعات  .ببینید را بیشتر و ویرایش بخش لطفا



 سازی مرتب جھت در استفاده برای یادداشت گونھ ھر برای را فیلد یک تا دھدمی اجازه شما بھ آنکی. است شده نامیده سازیمرتب فیلد دسترس در ھایستون از یکی
 .دھید تغییر فعلی یادداشت بخش در...» فیلدھا« دکمھ بر کلیک با را سازیمرتب دفیل توانیدمی .کنید انتخاب

 کرد، خواھد پاک وضوح برای را پرسش پاسخ،بخش ستون اینکھ استثنای بھ بینید،می پاسخ یا پرسش روی مرور ھنگام در کھ را آنچھ پاسخ و پرسش ھایستون
 .کنید انتخاب شودمی دیده مرور ھنگام در کھ آنچھ نمایش جای بھ کارت الگوی ویرایشگر در را شخصی سبک توانیدمی ھمچنین .دھدمی نمایش

 فعلی یادداشت

 برای .ببیند را مقدمات بخش لطفا ھا،یادداشت و ھاکارت درباره بیشتر اطالعات برای. دھدمی نمایش را فعلی شده انتخاب کارت یادداشت چپ سمت پایین ناجیھ
 .ببیند را کردن ویرایش لطفا بندی،قالب ھایدکمھ درباره بیشتر اطالعات

 .ببینید جستجو جعبھ کنار در» نمایشپیش« دکمھ روی کردن کلیک با رسید خواھد نظر بھ مرور ھنگام در شده انتخاب فعلی کارت کھ آنچھ از نمایشیپیش توانیدمی
 .کندمی ترراحت را ھاکارت سریع کردن مرور کھ دھد،نمی نمایش را یتانھاکارت روی پاسخ تایپ فیلد گونھ ھیچ این کھ باشید داشتھ توجھ

 ابزار نوار

 .دارد قرار ابزار نوار مرورگر پنجره باالی بخش در

ً  بیشتر اطالعات برای. دھدمی نشان مرورش، تاریخچھ جملھ از فعلی، شده انتخاب کارت درباره مختلف اطالعاتی اطالعات  .ببینید را آمار بخش لطفا

 .اندشده بررسی بیشتر و کردن ویرایش در کردن معلق و گذاشتنعالمت

 ھاکارت تمام خواھیدمی اگر بنابراین بگیرند، قرار مختلف ھایدستھ در دتواننمی ھاکارت. دھدمی را متفاوت ایدستھ بھ ھاکارت دادن حرکت اجازه شما بھ دستھ تغییر
 .کنید استفاده ھایادداشت انتخاب> - ویرایش منوی از باید ابتدا دھید، انتقال یادداشت یک بھ را

 .کنید حذف یا اضافھ عمده صورت بھ را ھاتگ کھ دھدمی اجازه شما بھ ھابرچسب حذف و ھابرچسب افزودن

 .شوندمی کنترل الگوھا توسط خاص یھاکارت زیرا نیست، ممکن خاص یھاکارت حذف. کندمی حذف را شانیادداشت و) ھا(کارت حذف

 نمودن جایگزین و یافتن

 اجازه شما بھ عادی عبارات گزینھ .کنید جایگزین ایدکرده انتخاب کھ را یادداشتھایی در متن تا دھدمی اجازه شما بھ) نمودن جایگزین و یافتن> - ویرایش( گزینھ این
 :ھست کارت یک در زیر متن کنید فرض نمونھ، برای. دھید انجام را پیچیده ھایجایگزینی تا دھدمی

<img src="pic.jpg"> 

 :برای کنیممی جستجو

<img src="(.+)"> 

 :عادی عبارات با جایگزینی و

\1 

 :بھ داد خواھد تغییر را کارت

pic.jpg 

 آدرس لطفا. دارد وجود وب سطح در آموزشی دوره زیادی بسیار تعدادی. است خارج راھنما این حوصلھ از عادی عبارات درباره کامل بحث
http://docs.python.org/library/re.html  ببینید کندمی استفاده آنکی کھ خاصی فرمت برای را. 

 ھاتکراری یافتن

 ھایگونھ ھمھ در آنکی کنید،می باز را پنجره کھ ھنگامی. کنید استفاده دارند را محتوا یک کھ ھایییادداشت یافتن بریا ھاتکراری یافتن> - ویرایش گزینھ از توانیدمی
 کنید انتخاب لیست از را آن بایستی بگردید، پشتیبان دنبال بھ» پشت« فیلد در کھ خواھدیمی اگر. کندمی ارائھ را محتمل فیلدھای تمام از لیستی و کندمی نگاه یادداشت

 .کنید کلیک» جستجو« کلید روی سپس و

 این. نیست واحد یادداشت گونھ یک بھ محدود یاب تکراری ویژگی افتد،می اتفاق کنیدمی وارد دستی صورت بھ را ھاکارت کھ ھنگامی کھ برریس گزینھ خالف بر
 .کندمی جستجو دارند را ایدکرده مشخص کھ را فیلدی کھ یادداشتی ھایگونھ ھمھ در فرض، پیش صورت بھ کھ است معنی بدان



 یادداشت گونھ در ھایتکراری کھ خواھیدمی فقط اگر .کنید محدود گرددمی ھاتکراری دنبال بھ آن در آنکی کھ ایناحیھ کھ دھدمی اجازه شما بھ جستجو ناحیھ
»French Vocab «و »French Verbs «کنید وارد را زیر دستور باید ،شوند جستجو: 

note:'french vocab' یا note:'french verbs' 

ً . شودمی استفاده مرورگر در جستجو ھنگام در کھ ھمانست جستجو نحوه  .ببینید بیشتر اطالعات برای را  جستجو بخش لطفا

 دھد، نمایش را ھاتکراری از زیادی تعداد جستجو اگر .دھد نشان را گروه آن در تکراری ھاییادداشت تا کنید کلیک جستجو نتیجھ در پیوندھا از یکی روی توانیدمی
 این برای بعداً  توانیدمی .زد خواھد تگ »duplicate« با را جستجو مطابق ھاییادداشت تمام کھ کنید، کلیک ھاتکراری زدن تگ عوض در کھ بخواھید است ممکن
 .کنید مدیریت صفحھ یک از را شانھمھ و کنید جستجو مرورگر در تگ

 منو ھایآیتم دیگر

 :از عبارتند ویرایش منوی مجموعھ زیر ھایآیتم از دیگر برخی

 بندیزمان مشخص تاریخی در مرور کارت یک عنوان بھ را آنھا یا کنید، منتقل جدید یھاکارت صف انتھای بھ را ھاکارت کھ دھدمی اجازه شما بھ مجدد بندی زمان
 مثال، برای .است مفید کنید، شروع بیشتری آغازین فاصلھ با را آن کھ خواھیدمی و بکنید، وارد یاگرفتھ یاد حاضر حال در کھ را مطالبی اگر گزینھ دویمن .کنید

  .داد خواھد ماه 3 تا 2 آغازین فرصت شده وارد یھاکارت تمام بھ 90 و 60 انتخاب

 تاریخچھ کھ خواھیدمی اگر. کندمی عوض را اش،تاریخچھ نھ و کارت، فعلی وضعیت مجدد بندیزمان: شودنمی پاک مجدد بندیزمان ھنگام در کارت مرور تاریخچھ
 ھاییادداشت ایجاد نھایت در و متنی، فایل مجدد کردن وارد سپس و ھا،یادداشت کردن حذف متنی، فایل یک عنوان بھ ھاکارت گرفتن خروجی بھ نیاز کنید، پنھان را
 .است جدید

 موعد ستون کردن فعال با را فعلی ھایموقعیت تواندمی. دھید تغییر را شوندمی داده نمایش آن در جدید یھاکارت کھ را ترتیبی کھ دھدمی اجازه شما بھ موقعیت تغییر
 وبتن در کارت ھر بھ و شوند،می انتخاب کارت چندین کنید اجرا را موقعیت تغییر دستور اگر .بفھمید شد، بیان باال در ھاکارت لیست بخش در کھ ایشیوه بھ ،مقرر
 موقعیت تغییر گزینھ .بشود اصالح» گام« تنظیم تغییر با تواندمی این اما یابد،می افزایش واحد یک کارت ھر برای عدد فرضپیش صورت بھ .افزود خواھد را عددی
 داشتھ کارت پنج اگر نمونھ، برای .برانید طرفی بھ را فعلی موجود یھاکارت کرده، وارد فعلی موجود موارد بین را ھاکارت تا دھدمی اجازه شما بھ فعلی یھاکارت
 مخالف، صورت بھ. شود 2 ،5 ،4 ،3 ،1 صورت بھ ھاکارت ترتیب کھ شد خواھد باعث گزینھ این انتخاب دھید، حرکت 2 و 1 بین را 5 و 4 ،3 کھ بخواھید و باشید
 تصادفی صورت بھ آیندمی باال آن در ھاکارت کھ ترتیبی کھ شد خواھد باعث ابراینبن و( کرد خواھد را موقعیت عدد ھمان 3 و 2 کنید، خاموش را گزینھ این اگر
 ).شود

 مثال، برای .کنید تبدیل ھاکارت الگوھای میان یا/و کنید، تبدیل دیگری گونھ بھ گونھ یک از را شده انتخاب ھاییادداشت کھ دھدمی اجازه شما بھ یادداشت گونھ تغییر
ً  و دارید، رایانھ یادداشت گونھ و روسی یادداشت گونھ کھ کنید تصور  را گزینھ این توانیدمی .افزاییدمی روسی یادداشتی بھ را رایانھ بھ مربوط کارت تعدادی تصادفا
 .شودنمی ریست ھاکارت پیشرفت .کنید استفاده خطا این تصحیح برای

 اگر. کندمی انتخاب را یادداشت نوع آن یھاکارت ھمھ سپس و کند،می پیدا را ھایشانیادداشت گیرد،می را شده انتخاب یھاکارت حاضر حال در ھایادداشت انتخاب
 .کندنمی کاری دستور این دارند، کارت یک فقط شما ھاییادداشت

 .بیاورد فراھم را ھاکارت لیست در رفتن پایین و باال و مرورگر، مختلف ھایبخش بھ پرش برای میانبری کلیدھای تا ھست برو منوی

 شتاب با یادگیری و شده فیلتر ھایدستھ

 کنید،می فراموش دارید کندمی فکر آنکی کھ ییھاکارت: شوندمی داده نمایش یھاکارت از محدودی تعداد فقط کنید،می مطالعھ آنکی در را عادی دستھ یک کھ ھنگامی
ً  این .جدید یھاکارت از محدود تعدادی و  اما .کنیدنمی مطالعھ صرف را است نیاز کھ آنچھ از بیش زمانی کھ کندمی حاصل اطمینان این از زیرا است، مفید عموما

...  و کنید، تمرکز خاص مطالب روی بر کنید، مرور امتحانی برای است نیاز کھ ھنگامی مثل باشد، مفید تواندمی عادی محدودیت از شدن از خارج اوقات گاھی
 .سازدمی فراھم را فیلترشده دستھ نام بھ ھادستھ از متفاوتی نوع آنکی این، ساختن ممکن برای

 خاص، ھایتگ مطالعھ امتحان، یک از قبل ھاکارت شتاب با یادگیری ،ھاکارت نمایشپیش برای توانندمی. کندمی فراھم را زیادی ھایفرصت فیلترشده ھایدستھ
 .کرد استفاده اینھا از توانمی...  و امروز ناموفق یھاکارت مجدد مرور بندی،زمان از خارج مرور خاص، ترتیبی بھ مانده عقب کارھای دادن انجام

 سفارشی مطالعھ

 داده نمایش کنیدمی کلیک دستھ یک روی کھ ھنگامی نمایشگر صفحھ پایین در کھ است، سفارشی مطالعھ دکمھ از استفاده سفارشی دستھ یک ایجاد برای راه آسانترین
 مطالعھ جلسھ« نام بھ شده فیلتر ایدستھ. کندمی ارائھ اندبوده ناموفق امروز کھ ییھاکارت مررو مثل رایج کارھایی برای مناسب تنظیماتیپیش دکمھ این. شودمی

 .کندمی باز شما برای را آن خودکار صورت بھ و کرده ایجاد» سفارشی

 سفارشی مطالعھ ستھد کھ خواھیدمی اگر .شد خواھد خالی شود ایجاد نوع این از جدیدی دستھ کھ این از قبل باشید، داشتھ وجود فعلی» سفارشی مطالعھ جلسھ« دستھ اگر
 .دھید نام تغییر ھادستھ لیست طریق از را آن توانیدمی دارید، نگھ را



 :بینیدمی را گزینھ ھر از ایخالصھ اینجا

 زامرو جدید یھاکارت افزایش

 ایجاد جدیدی شده فیلتر دستھ این ھا،گزینھ دیگر خالف بر کھ باشید داشتھ توجھ. افزایدمی ھستید مطالعھ حال در کھ ایدستھ بھ بیشتری جدید یھاکارت
 .دھدمی تغییر را فعلی دستھ ،کندنمی

 امروز مرور یھاکارت تعداد افزایش

 از بیشتری تعداد کھ دھدمی اجازه شما بھ گزینھ این باشد، نشده داده نمایش روزانھ رورم محدودیت خاطر بھ باشد امروز موعدش کھ ھایمرور تمام اگر
 .دھدمی قرار تغییر مورد را فعلی یدستھ این جدید، یھاکارت گزینھ مثل. دھید نمایش را آنھا

 شده فراموش یھاکارت مرور

 .دھدمی نمایش کنیدمی تعیین شما کھ روزھایی محدوده در ایداده جواب) 1( دوباره کھ ییھاکارت ھمھ

 مرور پیشرفت

 اما است، تعطیلی یک از قبل ترتانقدیمی یھاکارت با کارکردن برای این. داد خواھد نشان بود خواھد مرورشان موعد نزدیک آینده در کھ را ییھاکارت
ً  .کرد نخواھد کمکی ایدگرفتھ یاد اخیراً  کھ را ییھاکارت  .ببینید بیشتر اطالعات برای زیر در را مرور پیشرفت بخش لطفا

 جدید یھاکارت نمایشپیش

 .دھدمی نمایش اندشده اضافھ اخیراً  کھ را ییھاکارت

 کارت برچسب یا حالت وسیلھ بھ مطالعھ

 ھمھ یا مرور، موعد یھاکارت جدید، یھاکارت فقط کھ بگیرید تصمیم تواندمی. کنید انتخاب را مطالعھ برای فعلی دستھ یھاکارت از مشخص تعدادی
 خواھیدمی اگر .کنید محدود برچسب وسیلھ بھ را شده انتخاب یھاکارت تواندمی کردید، کلیک» برچسب انتخاب« روی اینکھ از بعد کنید؛ انتخاب را ھاکارت
 .کنید تنظیم دستھ در یھاکارت از بیشتر چیزی بھ را عداد تواندمی ،)بزرگ امتحان یک از قبل مثال برای( ببینید را دستھ در یھاکارت مھھ کھ

 مبداء دستھ

 .شودمی داده نمایش مبداء ستھد نام بھ قبلی دستھ .داشت خواھد نگھ بود آن در قبالً  کھ ایدستھ بھ پیوندی شود، منتقل ایشدهفیلتر دستھ بھ کارتی کھ وقتی

 بھ بستھ مرور، چندین یا مرور، یک از بعد توانیدمی این. گردندبرمی شاناصلی دستھ بھ شوند مطالعھ ایشده فیلتر دستھ در اینکھ از بعد خودکار صورت بھ ھاکارت
 .باشد شما تنظیمات

 :برگرداند مبداء دستھ بھ یکجا صورت بھ را ھاکارت ھمھ توانمی ھمچنین

 این. کرد نخواھد پنھان را فیلترشده دستھ اما گرداند،برمی مبداءشان دستھ بھ را شده فیلتر دستھ در یھاکارت ھمھ مطالعھ نمایش پیش پایین در خالی دکمھ •
 .باشد مفید کنید پر) بازسازی دکمھ از استفاده با( بعداً  را آن خواھیدمی اگر تواندمی

 کھ ھنگامی. کندمی پاک ھادستھ لیست از ار شده خالی دستھ آن بر عالوه و داده، انجام دھدمی انجام» خالی« کھ را کاری ھمان هشد فیلتر دستھ یک حذف •
 .شودنمی پاک کارتی ھیچ کنیدمی پاک را ایشده فیلتر دستھ

 .شد خواھند جدید یھاکارت بھ تبدیل ھستند، یادگیری حال در ھنوز یھاکارت کھ ھنگامی را فیلترشده دستھ اگر گزینھ، این فعلی اعمال در توجھ

 دستی کردن ایجاد

 بھ فیلترشده دستھ یک ایجاد برای. کنند ایجاد تنظیم،پیش تعدادی بر تکیھ عوض در ، ؟؟ جستجوی متنی ھایرشتھ با را شده فیلتر ھایدستھ توانندمی ایحرفھ کاربران
 .کنید انتخاب را ابزارھا منوی از شده فیلتر دستھ ایجاد گزینھ دستی، صورت

ً  و کند،می پیدا است سازگار ایدکرده تعیین کھ تنظیماتی با کھ را ییھاکارت تمام آنکی کنید،می کلیک ساختن دکمھ روی کھ ھنگامی  موجودشان ھایدستھ از را آنھا موقتا
 .کندمی منتقل جدیدتان شده فیتلر دستھ بھ مطالعھ برای

 ،)کنید مرور روز ھر را خاص تگ یک با یھاکارت ھمھ کھ خواھیدمی اگر مثال، برای( کنید جمع فیتلر ھمان از استفاده با مجدداً  را ھاکارت کھ دارید میل اگر
 .کنید استفاده دستھ نمایش پیش صفحھ پایین در بازسازی دکمھ از توانیدمی



 محدود مثل است، دسترس در فیتلرشده ھایدستھ برای مرورگر در ممکن جستجوھای ھمھ. کندمی کنترل را شد خواھند آوری جمع ییھاکارت چھ اینکھ جستجو ناحیھ
 .ببینید احتماالت مورد در بیشتر اطالعات برای را راھنما جستجو بخش لطفا .غیره و اند،شده فراموش مشخصی دفعات تعداد کھ ییھاکارت یافتن ھا،برچسب بھ کردن

 جمع جا یک در کھ ییھاکارت ترتیب ھم کنیدمی انتخاب کھ ترتیبی. کندمی کنترل را شد خواھند آوری جمع دستھ یک در کھ را ییھاکارت تعداد بھ محدود گزینھ
 کارتی 20 فقط شما بھ آنکی کنید، انتخاب را تایی20 محدوده و» خطا بیشترین« مثال برای اگر .کندمی کنترل را شد خواھند مرور آن در کھ ترتیبی ھم و شوند،می
 .داد خواھد نمایش را اندداشتھ خطا ھمھ از بیشتر کھ

 لیست در مرور موعد کارت عنوان بھ کارت 1000 فقط بگیرید، یاد شتاب با بخواھید را دارد کارت 1000 از بیشتر کھ ایدستھ اگر برنامھ، کارآیا افزایش برای
 .شد خواھند داده نمایش مطالعھ صفحھ و ھاکارت

 ترتیب

 محدوده با کھ باشد ییھاکارت تعداد از کمتر ھاکارت حداکثر تعداد اگر. کندمی کنترل را شد خواھند داده نمایش ھاکارت کھ ترتیبی» وسیلھ بھ منتخب یھاکارت« گزینھ
 .کرد خواھد مستثنی را شده مرتب لیست این انتھای در یھاکارت ابتدا آنکی دارند، تطابق جستجوھا

 ابتدا در شده دیده آخرین

 .دھدمی نمایش ایدندیده زمان بیشترین برای مرور در کھ کھ را ییھاکارت

 درھم

 )کندنمی استفاده ترتیبی ھیچ از( کندمی درھم کندمی تطابق فیتلر ناحیھ با کھ را ییھاکارت ھمھ ترتیب

 یزمان ھایبازه افزایش

 .دھدمی نمایش را دارند زمانی بازه کمترین کھ را ییھاکارت ابتدا

 زمانی ھایبازه کاھش

 .دھدمی نمایش دارند را زمانی بازه بیشترین کھ را ییھاکارت ابتدا

 خطا بیشترین

 .دھدمی نشان ایدداشتھ خطا اوقات اکثر کھ را ییھاکارت

 شدن اضافھ بھ توجھ با شدن مرتب

 .دھدمی نشان) دارد را ایجاد زمان زودترین( ایدکرده اضافھ بتداا کھ را ییھاکارت ابتدا

 کن تنظیم مرور موعد اساس بر

 .دھدمی نمایش مرور موعد زودترین اساس بر را ھاکارت ابتدا

 بگیرد قرار ابتدا در شده اضافھ آخرین

 .دھدمی قرار مرورھا ابتدای در ایددیده ھمھ از اخیرتر کھ را ییھاکارت

 نسبی افتادگیعقب

 بیافتد عقب روز 2 روز 5 زمانی بازه با کارتی اگر مثال، برای( دھدمی نشان ابتدا اندافتاده عقب موعد از شانفعلی زمانی بازه نسبت بھ کھ را ییھاکارت
 است ممکن کھ دارید ایافتاده عقب کارھای کھ است مفید ھنگامی این ).شودمی داده نمایش ھفتھ یک ماندگی عقب با روز 5 زمانی بازه با کارتی از قبل

 .کنید مرور ابتدا ھستند فراموشی خطر بیشترین عرضم در کھ ییھاکارت کھ خواھیدمی و بگیرد انجامش برای را زمانی

 بازگشت و مراحل

  .بخوانید ھاگام کارکرد چگونکی از یادآوری عنوان بھ را یادگیری بخش لطفا

 در ھنگامی اتفاق ھمان شود، مرور دوبار شدن یادگرفتھ ھنگام در جدید کارت یک اگر. کرد خواھد استفاده کارت مبداء دستھ ھایگام از آنکی فرض،پیش صورت بھ
 .افتدمی اتفاق نیز کنیدمی مطالعھ شده فیتلر دستھ یک



» خوب« کلید دادن فشار بار سھ از بعد جدید کارتی دارید، یادگیری گام 3 اگر بنابراین .گردندمی باز مبداء دستھ با باشد شده کامل) مجدد(یادگیری کھ ھنگام ھاکارت
 .گشت بازخواھد اشخانھ بھ» آسان« کلید دادن فشار بار یک ای

 کھ ییھاکارت بھ ھم شده معین ھایگام .دھدمی را خودتان ھایگام ارائھ عوض در و مبداء دستھ ھایگام رونویسی امکان شما بھ) دقیقھ در( سفارشی مراحل گزینھ
 .شودمی اعمال موعد از زودتر مرورھای ھم و خطا، یھاکارت مرور بھ ھم اند،یاگیری حال در

 شمارگان

 بھ غیرموعد، و یادگیری یھاکارت .شودمی داده نمایش طبیعی حالت در مرور تعداد عنوان بھ است موعدشان حاضر حال در کھ مرورھایی شده، فیلتر دستھ یک در
 .شوندمی شمارش جدید یھاکارت عنوان تحت افزار،نرم داخلی کارکردھای خاطر

 مرور برای

 شمار در – ھستند شاناصلی دستھ در انگار کھ شد خواھند داده نمایش ایگونھ بھ است، بوده موعدشان مرور برای کھ باشد یھاکارت شامل شده فیتلر دستھ اگر
 دستھ بھ کارت درست، جوابی ھنگام در. دارد وجود ایدسپرده خاطر بھ را آنھا خوب چقدر اینکھ برای گزینھ چھار و شود،می داده نمایش صفحھ پایین در مرورھا
 تعریف مجدد یادگیری ھایگام بھ توجھ با ،کنید فراموش را کارت اگر. شد خواھد تنظیم مبداء ساعت تنظیمات اساس بر اشبعدی تاخیر و گشت، خواھد باز مبداش
 .شد خواھد داده نمایش مبداء دستھ در شده

 مرور پیشرفت

 .داد خواھد نمایش مقرر زمان از زودتر را مرورھا آنکی نیست، موعدشان کھ باشد کارتایی دربرگیرنده شما جستجوی اگر

 دادن نشان سرموعد تقریبا ھاکارت اگر .گیریدمی مدنظر را کنیدمی مرور کھ موعد از زودتر میزان چھ کھ کندمی استفاده مرورھا این برای خاصی الگورتیم از آنکی
 داده نمایش شدند بندیزمان اینکھ از بعد زود بسیار ھاکارت اگر .شد خواھد داده داشتند، کردیدمی مرورشان وقت سر اگر کھ آنچھ بھ جدیدی تاخیر آنھا بھ بودند،
 .کندمی کار لغزشی مقیاس بر محاسبھ این .بود خواھد قبلی بھ شبیھ یدشانجد تاخیر شوند،

 توجھ

 روز یک تاخیر با است فردا مرورش موعد کھ کارتی نمونھ، برای( دارد بندیزمان روی اندکی تاثیر باشد شده بندیزمان اینکھ از بعد درست کارت یک مرور کھ روی آن از
 زودتر ھفتھ یک مطالعھ برای اگر .نیست مناسب چندباره استفاده برای شخصی مطالعھ» ھنگام زود مروز« گزینھ ،)بود خواھد مرورش موعد ھم فردا شود مرور زود اگر
 اندازه بھ را آنھا کھ چرا ماند، خواھند باقی کوچک تاخیرھای در جدید یھاکارت و شد خواھند بندیزمان آینده برای مجدداً  بالغ یھاکارت بشود، استفاده سفر از قبل ھاکارت
 ھمان مجدد دادن انجام واقع در کار این انجام کھ فھمید خواھید کنید، مرور موعد از زودتر دوباره بعد روز اگر .نیستید بلد ترشانطوالنی کردن مجدد بندیزمان برای کافی
 .دارد کمی منفعت کھ است جدید یھاکارت

 مگر( مبداء دستھ در شده تعریف مجدد یادگیری ھایگام بھ توجھ با و مرور، یھاکارت در نھ گیرند،می قرار جدید یھاکارت شمار در موعد از زودتر مرورھای
 یھاکارت باشید، کرده سازیشخصی مبداء دستھ در را مجدد یادگیری ھایگام تعداد اگر کھ معنی بدین. شوندمی داده نمایش ،)کنید تعریف را شخصی ھایگام اینکھ

 .شوند داده نمایش دوباره است ممکن غیرموعد

 و» خوب« عادی، ھایدستھ در مجدد یادگیری مانند و گیرد،می نظر در بعدی تاخیر مورد در گیری تصمیم برای را اسخپ نخسیتن فقط آنکی دارید، گام چندین اگر
 .دارند تفاوت حاصلھ تاخیر نھ و ھاگام تغییر در فقط» آسان«

 مجدد بندیزمان

 پاسخ اساس بر ھاکارت گزینھ اگر. گرداندمی بر مبداء دستھ بھ فیلترشده دستھ در شما عملکر بر مبنی کرده تغییر بندیزمان با را ھاکارت آنکی فرض،پیش حالت در
 جاییبھجا برای این. گرداندبرمی شدند منتقل شده فیتلر دستھ بھ کھ ھنگامی کھ وضعیتی ھمان در بھ را ھاکارت آنکی کنید، غیرفعال را شود زمانبندی دستھ این در من
 .است مفید مطالب بین سریع

 بھ کارتا شودمی باعث کھ داد نخواھند نمایش خودشان باالی را زمانی ھیچ فشردنشان ھنگام در» آسان« و» خوب« ھایدکمھ کنید، غیرفعالی را مجدد بندیزمان اگر
 .بازگردند شاناصلی بندیزمان با مبداشان دستھ

 .شوندمی بازگردانده جدید یھاکارت صف انتھای بھ ابتدا، بھ عوض در جدید، یھاکارت کھ یدباش داشتھ توجھ لطفا

 افتادگی عقب جبران

 برای فیلترشده ھایدستھ از کھ روشی آنکی کاربران از یکی. باشند مفید ایدمانده عقب مرورھا در کھ ھنگامی افتادگی عقب جبران برای توانندمی فیلترشده ھایدستھ
 .است داده توضیح زیر در کندمی استفاده را افتادگی عقب جبران

 .کرد کار من برای خوب خیلی. دادم انجام شده فیلتر ھایزیردستھ از استفاده با کارت 800 میزان بھ افتادگی عقب برای را روش این من

 "is:due prop:due>-7": ھست مرورشان موعد کھ ییھاکارت فیلتر فقط .1



 "is:due prop:due<=-7": اندمانده عقب موعد از کھ ییھاکارت فیتلر .2

 ییھاکارت زیرا کنید مطالعھ روز ھر باید کھ است ایدستھ این. بود مرورشان موعد پیش ھفتھ در کھ است ییھاکارت دربرگیرنده فقط مرور موعد یھاکارت دستھ
 .یدکن مرور ایدداشتھ ایافتاده عقب کار انگار اینکھ بدون توانیدمی این از استفاده با .است مرورشان موعد زود بھ زود کھ گیردمی را

 جدیدتان یھاکارت کھ ھمانطور را آنھا توانیدمی. نکردید مطالعھ وقت سر کھ ییھاکارت است، تانمانده عقب یھاکارت برگیرنده در موعد از پس یھاکارت دستھ
 ھرگز دھید، انجام را موعد یھاکارت دستھ کھ ھنگامی تا موعد از پس یھاکارت تعداد بنابراین گشت، بازخواھند عادی یھاکارت بھ اینھا. کنید مرور خوانیدمی را
 . کندنمی رشد

 مطالعھ رسدمی مرورشان موعد زود بھ زود کھ آنھایی بر عالوه روز ھر را موعد از پس یھاکارت میزان چھ کھ دارد این بھ بستگی کشدمی طول میزان چھ اینکھ
 دست چی ھمھ. دھید انجام دارید جدید یھاکارت بھ نیاز اگر را آنھا از مشخصی تعداد توانیدمی یا – بشوید ور حملھ آنھا بھ داشتید را حالش اگر توانیدمی. کنیدمی
 .است شما

 سخت خیلی یھاکارت

ً  کھ ھستند ییھاکارت سخت خیلی یھاکارت  .گیرندمی را شما زمان دیگر یھاکارت از بیشتر بسیار و دارند، نیاز بیشتری مرورھای بھ زیرا. کنیدمی فراموششان دائما

 عدد بھ شمارشکر آن کھ ھنگامی. یابدمی افزایش شمارشگر یک ،لغزدمی مرور کارت کھ بار ھر. کند کمک دشوار یھاکارت این شناسایی در شما بھ تواندمی آنکی
 .شود تنظیم دستھ تنظیمات در تواندمی خیر، یا شود معلق باید کارت اینکھ و آستانھ،. شودمی معلق و شود،می گذاریبرچسب سخت خیلی عنوان بھ کارت برسد، 8

 کھ، معنی بدین. است آغازین سختی خیلی آستانھ از نیمی ھشدار تاخیر. دھدمی ادامھ دشوار کارت یک برای متناوب صورت بھ سخت خیلی ھشدار صدور بھ آنکی
 )غیره و 16 ،12( .فتادمی اتفاق خطا 4 ھر در آینده ھشداری باشید، کرده تنظیم خطا 8 در ھشدار بھ را آنکی اگر

 .کرد مدیریت را آن توانمی کھ است راه چندین دش پیدا سختی خیلی کارت کھ ھنگامی

 کردن صبر

 را "disappear" و "disappoint" کلمات اخیرا کھ است ممکن آموزی انگلیسی مثال، برای. شوندمی ایجاد مزاحمت وسیلھ بھ سخت خیلی یھاکارت از برخی
ً  مواردی، چنین در. بیابد کننده گیج پاسخگویی ھنگام را دو این است ممکن یادگیرنده ھستند، ھم بھ شبیھ دو این کھ روی آن از. بگیرد یاد  یک روی کھ است بھتر غالبا
 یکی کھ بخواھید است ممکن ھا،موقعیت این در بنابراین. ردیدگ باز دیگر ایده یادگیری بھ تواندمی شود، تثبیت کامالً  شما ذھن در اول ایده کھ ھنگامی. کنیم تمرکز ایده
 .کنید خارج تعلیق از مرورگر در را دیگری سپس و بگیرید، یاد خوب را دیگری اینکھ تا کنید راه معلق را کلمات از

 کردن حذف

 مھم آنقدر ھستید، آن با کردن نرم پنجھ و دست حال در کھ مطلبی کھ بگیرید نظر در. آنھاست کردن حذف سخت خیلی یھاکارت کردن مدیریت برای دیگری راه
 دھید، اختصاص مطالب دیگر یادگیری بھ را بیشتری وقت توانیدمی دشوار، و سخت مطالب گزینشی حذف با. باشد داشتھ را وقتتان از بخشی صرف ارزش کھ است
 .داشت خواھد بیشتری لذت مطالعھ و

 کردن ویرایش

 کنیدمی سعی دارید شاید یا دارد، رویشان زیادی اطالعات ایدکرده ایجاد کھ ییھاکارت شاید. شودمی ارائھ اطالعات کھ است روشی دادن تغییر دیگری برخورد روش
 درباره کھ است خوبی زمان ھمچنین. کند کمک تواندمی ھاکارت بندی جملھ تغییر برای زمانی کردن صرف اوقات گاھی. کنید حفظ کامل فھم بدون را چیزی کھ

 .کنید فکر یادآوری بھ در شما کردن کمک برای یادیاری

 کردن وارد

 را سوپرممو xml. ھایفایل و ،Mnemosyne 2.0 افزار نرم اطالعاتی ھایبانک خروجی، ویژگی توسط شده ایجاد آنکی ھایبستھ متنی، ھایفایل تواندمی آنکی
 .کنید انتخاب را» کردن وارد« سپس و کنید کلیک فایل منوی روی فایل، یک کردن وارد برای. کند وارد

 متنی ھایفایل کردن وارد

 .شود آنکی وارد تواندمی شروطی، رعایت صورت در تواند،می باشد تب یا کولون سمی کاما، با شدا جدا فیلدھای دربرگیرنده کھ ساده متنی فایل ھر

 ذخیره ساده متنی فایل عنوان بھ ابتدا بایستی myfile.xls، myfile.rtf، myfile.doc مانند ھافرمت دیگر. )myfile.txt( باشد ساده متنی بایستی فایل •
 .شوند

 ).ببینید را ادامھ( باشند UTF-8 فرمت در باید ھافایل •
 مورد باشد، نداشتھ تطابق خط این با کھ فایل در دیگری خط ھر. کندمی تعیین) یادداشت بدون( خط اولین بھ کردن نگاه را فایل در فیلدھای تعداد آنکی •

 .گرفت خواھد قرار اغماض



 استفاده آن از کند پیدا کاما یک اگر – کرد خواھد استفاده آن از کند پیدا اولی خط در ; یک آنکی اگر کند،می تعیین را جداکننده کاراکتر ھمچنین خط اولین •
 .کرد خواھند

 تیادداش در فیلد با متنی فایل در فیلدی چھ کھ این توانیدمی. بشوند داده نسبت ھا،برچسب فیلد جملھ از یادداشتتان، در فیلدی ھر بھ توانندمی تانمتنی فایل در فیلدھای
 .کنید انتخاب کردن وارد ھنگام در را دارد ارتباط

 برای رو دستھ رونویسی گزینھ اگر کھ باشید داشتھ ذھن در. کنید انتخاب دارید نگھ آن در باید ھاکارت کھ را ایدستھ تواندمی کنید،می وارد را متنی فایل کھ نگامیھ
 .رفت خواھند دستھ آن ھب ایدکرده انتخاب کھ ایدستھ بھ رفتن جای بھ ھاکارت باشید، کرده تنظیم الگوھایتان از بیشتری تعداد یا یک

 :است معتبر فایلی از مثالی  این

foo bar; bar baz; baz quux 
field1; field2; field3 

 .دارد وجود فیلدھا در جدید خطوط گنجاندن برای راه دو

 :خطی چند از گریختن

hello [tab] "this is 
a two line answer" 
two [tab] this is a one line one 

 :HTML جدید خط از استفاده

hello [tab] this is<br>a two line answer 
two [tab] this is a one line one 

 .کنند کار HTML جدید خطوط تا کنید روشن کردن وارد ایمحاوره کادر در را» ال ام تی اچ« گزینھ کھ دارید نیاز

 

ً  مورد، این در. کرد نخواھد کار درستی بھ ھستید باشد،می خط چندین کھ خالی جای از استفاده حال در اگر خطی چند از گریختن توجھ  .کنید استفاده HTML جدید خطوط از لطفا

 :کنید انتخاب ھابرچسب فیلد عنوان بھ را آن کردن وارد ایمحاوره کادر در و بگنجانید دیگری فیلد در را ھابرچسب توانیدمی ھمچنین

first field; second field; tags 

 (#): است گرفتھ قرار اغماض مورد اول خط کھ است معتبر فایلی از مثالی این

# this is a comment and is ignored 
foo bar; bar baz; baz quux 
field1; field2; field3 

 UTF-8 و گسترده صفحات

 برای راه آسانترین. شوند ذخیره UTF-8 کدینگ در ھایفایل کھ دارد انتظار آنکی ،...) و ژاپنی حروف ھا،اکسان مانند( دارید فایلتان در غیرالتین کاراکترھای اگر
 و کند،می پشتیبانی UTF-8 از راحتی بھ کھ زیرا است، فایلتان ویرایش برای Excel جای بھ LibreOffice گسترده صفحھ رایگام برنامھ از استفاده این انجام

 اطالعات برای را گفتگو تاالر پست این لطفا دھید، ادامھ Excel از استفاده بھ کھ دارید دوست اگر. کندمی صادر درستی بھ نیز ،خالف بر ،نیز را خطی چند محتوای
 .ببینید بیشتر

 برای را CSV گزینھ سپس و بروید، File -> Save As مسیر بھ LibreOffice افزارنرم در بخواند، بتوان آنکی کھ فایل یک بھ تانگسترده صفحھ ذخیره برای
 .کنید آنکی وارد را آن توانیدمی و کرد خواھد ذخیره را شما فایل LibreOffice فرض،پیش تنظیمات قبول از بعد. کنید انتخاب فایل نوع

HTML 

 دیگر و ایتالیک بُلد، نوشتھ با متن آن کھ است معنی بدان این .بخواند را) وب صفحات برای شده استفاده زبان( HTML مثل ھاییفایل از شده وارد متن تواندمی آنکی
 ال ام تی اچ« گزینھ کھ توانیدمی بگنجانید، فایلتان در را HTML بندیقالب ک خواھیدمی اگر. ود واردش مجدداً  و شده صادر متنی فایل یک بھ تواندمی ھابندیقالب
 ھایکروشھ دارای محتوایشان کھ ییھاکارت کردن وارد برای تالش حال در اگر کھ بخواھید است ممکن. کنید روشن کردن وارد ھنگام در را» دارند اجازه فیلدھا در

 .کنید خاموش ھست HTML دستورات دیگر یا خمیده



 :بنویسید متفاوتی صورت بھ را آنھا توانیدمی بگنجانید، نیز را خمیده؟؟ ھایکروشھ کھ خواھیدمی و کنید استفاده فایلتان بندیقالب برای HTML از کھ خواھیدمی اگر

  ";lt&" از کنید استفاده ,">" برای •
  ";gt&" از کنید استفاده ,"<" برای •

 ھارسانھ کردن وارد

 قرار رسانھ پوشھ در ایزیرشاخھ. کنید کپیcollection.media پوشھ در ھافایل بگنجانید، ورود برای متنی فایل یک در نیز را تصویر و صدا کھ خواھیدمی اگر
 .کرد نخواھد کار ھاویژگی برخی صورت این غیر در ندھید،

 .دھید تغییر زیر مثل تانمتنی فایل در را فیلدھا از یکی کردید، پیک را ھافایل اینکھ از بعد

<img src="myimage.jpg"> 

 یا

[sound:myaudio.mp3] 

 myaudio مثل متنی شامل فیلد ھر اگر. کنید استفاده واحد آن در فیلدھا ھمھ روزرسانی بھ برای کردن جایگزین و یافتن ویژگی از توانیدمی جایگزین، صورت بھ
 عبارات از استفاده امکان. کنید جایگزین ,"[sound:\1.mp3]" با را آن و کنید جستجو(*.)  برای توانیدمی کنید، پخش صدایی کھ کنید مجبورش کھ بخواھید و باشد،
 .ھست معمولی

 .است روشن...»  یلدھاف در ال ام تی اچ« گزینھ کھ شوید مطمئن بایستی  ارجاع، سھ با متنی فایل یک کردن وارد ھنگام در توجھ

 :مانند دھید، انجام الگو در را کار این کھ شوید وسوسھ است ممکن

<img src="{{field name}}"> 

 برای کارکردی چنین و شود، رندر جداگانھ بایستی کارت ھر و شود،می تمام قیمت گران بسیار رسانھ برای جستجوی: کندنمی پشتیبانی دلیل دو بھ دستور این از آنکی
ً . نیست نمایان اشتراکی ھایدستھ کاربران  .کنید استفاده کار این عوض در کردن جایگزین و یافتن تکنیک از لطفا

 رسانھ زیاد حجم کردن وارد

 تمام برای را ھایییادداشت خودکار افزونھ این. است رسانھ کردن وارد افزونھ از استفاده یکجا صورت بھ ھارسانھ از زیادی حجم واردکردن برای دیگر ایگزینھ
 apple صورت بھ کارت روی دارید، apple.jpg نام بھ فایل اگر بنابراین فایل، پسوند جز بھ( کارت روی فایل نام کھ کند،می ایجاد ھستند پوشھ یک در کھ ھاییفایل
 را شده ایجاد یھاکارت یادداشت نوع توانیدمی دارید، دوست را فایلتان نام و رسانھ از دیگر ترتیبی اگر .ھستند کارت پشت در تصویر یا صدا و داد قرار) بود خواھد

 .دھید تغییر بعداً 

 ھابرچسب افزودن

 :کنید اضافھ متنی فایل باالی بھ را زیر متن کنید، اضافھ کنیدمی وارد کھ کارتی ھر بھ tag2 و tag1 نام بھ برچسب دو خواھیدمی اگر

tags:tag1 tag2 

 روزرسانیبھ و ھاتکراری

 کھ فایلی گرا فرض،پیش حالت در. کندمی استفاده نھ یا ھست تکراری یادداشت یک اینکھ کردن تعیین برای فیلد اولین از آنکی متنی، فایل یک واردکردن ھنگام در
 دیگر کنید،می وارد دارید کھ دارد را ایگونھ ھمان موجود یادداشت و دارد تطابق شما مجموعھ در موجود ھاییادداشت با کھ دارید نخستینی فیلد کنیدمی وارد دارید
 گرفتن نادیده بھ یا را رفتار این کھ دھدمی اجازه شما بھ دورو صفحھ در آبشاری جعبھ. شد خواھند روز بھ شده وارد فایل محتوای اساس بر موجود یادداشت فیلدھای
 / دھید تغییر موجود، یھاکارت رسانی روز بھ عوض در جدید یھاکارت صورت بھ آنھا کردن وارد یا ھا،تکراری کامل

 توجھ
 اند،نکرده تغییر شوند وارد ایدداشتھ انتظار کھ ھنگامی ھایادداشت کھ دھدمی نشان آنکی اگر. فعلی دستھ در فقط نھ گیرد،می صورت تانمجموعھ تمام در ھاتکراری بررسی

 ً  .خیر یا ھستند تانمجموعھ از جایی در حاضر حال در ھایادداشت آیا کھ کنید بررسی لطفا

 کادر در کھ ایدستھ بھ انتقال عوض در باشید، داشتھ تانمجموعھ در حاضر حال در کنیدمی وارد کھ ییھاکارت ترقدیمی نسخھ و کنید روشن را روزرسانیبھ اگر
 .شد خواھند روز بھ )شانفعلی دستھ در( خودشان جای در ایدکرده تعیین دیالوگ ایمحاوره

ً  شوند،می مدیریت apkg. فایل در ھایتکراری چگونھ اینکھ مورد در اطالعات برای  .ببینید را زیر در ھادستھ ھایبستھ بخش لطفا



 کردن صادر

 فایل منوی روی کردن، صادر برای. کنید صادر آنکی شده بندیبستھ دستھ یک یک یا متنی فایل عنوان بھ تانمجموعھ از بخشی تا دھدمی اجازه شما بھ کردن صادر
 .کنید انتخاب را کردن صادر گزینھ و کنید کلیک

 متن کردن صادر

 ایجاد فایل اگر. است شده جدا تب یک با فیلد ھر. نویسدمی متنی فایل یک در را ھایادداشت محتویات تمام آنکی کنید، انتخاب را» ساده فرمت در یادداشت« گزینھ اگر
 بھ مشروط کرد، خواھد روز بھ ویرایشتان اساس بر را ھایتانیادداشت آنکی و کنید وارد آنکی بھ را آن بعداً  توانیدمی ندھید، تغییر را اول خط و کنید ویرایش را شده
 .کنید وارد مجدداً  یادداشت گونھ ھمان بھ اینکھ

 .واقعی متن تا بود خواھد شناسھ شماره یک فیلد اولین بنابراین دارید یادداشتان گونھ اولین فرمت تغییر بھ نیاز دیدید، ھم فیلد اولین ویرایش محتاج را خودتان اگر
 ).کنید نصب کار این کردن آسانتر برای را "Add note id" افزونھ توانیدمی(

 .شودمی صادر آن در شده تعبیھ صورت بھ HTML ھایبندیقالب تمام با متن کنید،می وارد مجدداً  را متن کھ ھنگامی بندیقالب اینکھ برای

 شده بندیبستھ ھایدستھ کردن صادر

. شودمی ذخیره apkg. پسوند با فایلی در کھ است دستھ بھ مربوط تصویری یا صدا ھر و ھایادداشت ھایگونھ ھا،یادداشت ،ھاکارت شامل شده بندیبستھ دستھ یک
 ست،ا شده فشرده شده بندیبستھ دستھ یک. کنید استفاده تانمجموعھ از بخشی از گیریپشتیبان یا افراد، بین اطالعات انتقال برای شده بندیبستھ ھایدستھ از توانیدمی

 .داشت خواھد کمتری حجم تاننمایھ پوشھ در ھایفایل حجم مجموعھ از بنابراین

 .دارد وجود شدهبندیبستھ ھایدستھ از مختلف گونھ دو

 مجموعھ دستھ

 کپی collection.apkg نام بھ فایلی بھ را تانمجموعھ تمام آنکی. شودمی نامیده مجموعھ بستھ یک این کنید،می صادر شانبندی زمان با را ھاکارت ھمھ کھ وقتی
 .شودمی استفاده iTunes طریق از AnkiMobile با سازیھمگام یا گیریپشتیبان برای مجموعھ دستھ این. دھدمی قرار شما دسکتاپ روی را آن و کند،می

 جایگزین ھستند collection.apkg فایل در کھ ھاییآیتم با را مجموعھ و کرده، حذف را مجموعھ در فعلی ھایدستھ متما آنکی شود، وارد بعداً  فایل این کھ ھنگامی
 .است مفید مختلف ھایدستگاه بین تانمجموعھ ھمھ کردن کپی برای این. کندمی

 توجھ
 بررسی>  - ابزارھا منوی از نشده، استفاده ھایرسانھ حذف برای. شودنمی حذف کنیدمی وارد را  collection.apkgفایل یک کھ ھنگامی تاندستھ در موجود ھایرسانھ
 .کنید استفاده رسانھ

ً . ھستند مجموعھ ھایبستھ ھم آنکی خودکار ھایپشتیبان توجھ  .کنید کلیک دابل پشتیبان آن بھ تانمجموعھ برگرداندن برای یکی روی صرفا

 دستھ ھایبستھ

 از غیر دیگر اسمی اما شود،می تمام apkg. با کھ دارند فایلی نام آنھا .ھست) باشند داشتھ است ممکن کھ ایدستھ زیر ھر و( دستھ یک شامل دستھ ھایبستھ
collection.apkg کرد خواھد اضافھ مجموعھ بھ تان،مجموعھ رونویسی عوض در  را محتوا آنکی کنید،می وارد را دستھ بستھ یک کھ ھنگامی. دارند. 

 را ایشده وزر بھ دستھ اگر بنابراین. داشت خواھد نگھ دارد را تغییرات ترینتازه کھ را اینسخھ آنکی باشند، شده وارد قبالً  دستھ بستھ در ھاییادداشت برخی اگر
 صورت از بعد را اینخورده دست دستھ اگر اما شد، خواھد اعمال ھم شما مجموعھ بھ است گرفتھ صورت شده روز بھ دستھ یک در کھ ھاییویرایش کردید، بارگیری
 .شد خواھد نگھداری تانمجموعھ تغییرات کنید، وارد دوباره تان،مجموعھ در ھاویرایش این دادن

 یھاکارت و ھستید، افراد دیگر با دستھ گذاری اشتراک بھ حال در شما کھ کرد خواھد فرض آنکی ندارید، نگھ را بندیزمان اطالعات کھ یریدبگ تصمیم اگر
 .باشند داشتھ آن از تمیز) کپی( رونوشتی دیگران تا کرد خواھد حذف را سخت خیلی ھایبرچسب و شده عالمتگذاری

 تانمجموعھ و ھافایل مدیریت

 تانمجموعھ کردن بررسی

 بررسی. دھید انجام داده، پایگاه بررسی> - ابزار منوی طریق از را کار این توانیدمی کنیدو بررسی احتمالی مشکالت برای را تانمجموعھ گاه گھ کھ است خوبی ایده
 .شودمی فایل سازی بھینھ و درونی، ساختارھای برخی بازسازی فایل، خرابی عدم از اطمینان حصول باعث داده پایگاه



 ھایبرچسب لیست آنکی کنید،می حذف را خاصی یھاکارت یا ھادستھ کھ ھنگامی. شودمی بازسازی نیز ھایتانبرچسب لیست کنید،می بررسی را داده پایگاه کھ ھنگامی
 لیست از شوندنمی استفاده دیگر کھ را قدمی ھایبرچسب کھ خواھیدمی گرا. شودمی افزار نرم کارایی بھ ضربھ باعث کار این زیرا کند،نمی روز بھ را شده استفاده
 .است آن انجام راه ھاداده پایگاه کردن بررسی کنید، پاک

 درست عملکر از اطمینان حصول باعث سازیبھینھ این. کندمی سازیبھینھ یکبار ھفتھ 2 ھر را شما مجموعھ خودکار صورت بھ آنکی کھ باشید داشتھ توجھ لطف
 .کندنمی روز بھ را ھابرچسب لیست یا گرددنمی خطاھا دنبال بھ خودکار سازیبھینھ ھنگام در اما شود،می مجموعھ

 فایل ھایمحل

 صورت بھ شما ھایفایل ھا،عامل سیستم دیگر در. کندمی ذخیره شما Documents پوشھ در واقع آنکی، پوشھ در را ھایشفایل ھمھ آنکی ،OSX و ویندوز در
 .شوندمی ذخیره Anki/~ مسیر در فرضپیش

 .اندشده ذخیره prefs.db نام بھ فایلی در نمایھ سطح و برنامھ سطح آنکی، پوشھ در

 :است زیر موارد شامل پوشھ این. دارد وجود فایل ھر برای جدایی پوشھ ھمچنین

 .شوندمی ذخیره collection.anki2 نام بھ فایلی در کھ شما چیزھای دیگر و ھاکارت ھا،دستھ ھا،یادداشت •
 .شوندمی ذخیره collection.media نام بھ ایپوشھ در شما تصاویر و صداھا •
 ھاپشتیبان پوشھ •
 سیستمی ھایفایل برخی •

 در ھایفایل دیگر لطفا .ببیند آسیب تانمجموعھ کھ خواھد باعث کار این انجام. دھید انتقال یا کرده) کپی( رونویسی است باز آنکی کھ ھنگامی در را خود مجموعھ نباید ھرگز ھشدار
 نکنیدو دستکاری را پوشھ این

 توجھ

 کاربر مھم اطالعات شده ذخیره در اطالعات اکثر. کندمی استفاده Documents/Anki/~ مسیر از مخفی ایپوشھ از استفاده جای بھ عمداً  آنکی یونیکس، عامل سیستم در
ً  نھ ھستند  کاربران تعدد ھمچنین. شد خواھد ساز دردسر بدھد دست از را آنھا گیریپشتیبان ھنگام در آنھا از کردن غفلت خاطر بھ کاربر اگر و شده، بازیافتھ تنظیمات صرفا
 در کھ کنید، تعریف فرمان خط عملگرھای طریق از را شخصی ایپوشھ توانیدمی ھستید، ایحرفھ کاربری اگر .ندارند آشنایی مخفی ھایپوشھ با کھ ھستند لینوکس از بیشتری
 .است شده داده توضیح بعد بخش

 برنامھ شروع ھایگزینھ

 از تا کنید آغاز ھمگامسازی بدون را آنکی بخواھید است ممکن داردی، دیگر ایرایانھ روی ایندیده آسیب نسخھ و ایدداده انجام کسی رایانھ روی مخرب تغییری اگر
 راھنمایی طور این یا( بخواھید است ممکن یابید،می آنکی در را مشکالتی اگر مشابھ، صورت بھ .کنید استفاده تغییرات بارگیری بدون رایانھ ھمگامسازی گزینھ
ً  کھ) بشوید  باال ھنگام در shift کلید داشتن نگھ با را کارھا این دوی ھر توانیدمی. کند ایجاد مشکل است ممکن یکی آیا کھ ببینید تا کنید غیرفعال را ھاافزونھ موقتا
 .دھید جامان آنکی آمدن

ً  کھ است پیشرفتھ ویژگی این. کرد معین را شخصی پوشھ برنامھ باالآمدن ھنگام در تواندمی ھمچنین  شما بھ و است، شده گرفتھ نظر در پرتابل استفاده برای اساسا
 .کنید استفاده فرضپیش مکان احوال و اوضاع اکثر در کھ کنیممی پیشنھاد

 :است زیر شرح بھ جایگزین پوشھ تعیین نحوه

anki -b /path/to/anki/folder 

 .کنید استفاده خاص پروفایل یک بارگذاری برای <p <name- دستور از توانیدمی دارید، نمایھ چندین اگر •
 .ژاپنی زبان برای "l ja-" مانند کنید، استفاده <l <iso 639-1 language code- دستور از کاربری، رابط زبان تغییر برای •

 انتخاب را ھاویژگی کنید، کلیک راست میانبر روی ویندوز، در. کنید دستکاری را آنکی میانبر تواندمی کنید، استفاده شخصی ایپوشھ از ھمیشھ کھ خواھیدمی اگر
 :برسید زیر مانند اینتیجھ بھ ستیبای کھ کنید، اضافھ برنامھ مسیر از پس را "b \path\to\data\folder-" عبارت و برگزینید، را میانبر زبانھ کنید،

"C:\Program Files\Anki\anki.exe" -b "C:\AnkiDataFolder" 

 .کنید استفاده زبان چندین در آنکی از استفاده برای l option- عبارت ھمراه بھ تکنیک این از توانیدمی ھمچنین

 .کنید استفاده (/) اسلش نھ (\) اسلش بک از بایستی ویندوز، در توجھ

 :کرد آغاز پایانھ یک از ایپایھ پوشھ با را برنامھ توانمی اما ندارد، وجود آنکی آیکن روی کردن کلیک ھنگام رفتار تغییر برای راحتی راه مک در

open /Applications/Anki.app --args -b ~/myankifolder 



 توجھ
 .شد خواھد داده نمایش دوباره آغازین اندازیراه صفحھ و کنید حذف را Documents/Anki/prefs.db فایل کنید، عوض ھمیشگی کاربری رابط زبان کھ خواھیدمی اگر
 را ھاییفایل آنکی کنید،می استفاده قبل مانند نمایھ ھمان از کھ زمانی تا. بیافزایید دوباره کردیدمی استفاده داشتید کھ را اینمایھ ھر کھ داشت خواھید نیاز کار، این کردن از پس
 .کرد خواھد استفاده ھگذشت از

 فایل ھمگامسازی و باکس دراپ

 مورد ھنگام در داده پایگاه ھمگامسازی بھ منجر تواندمی زیرا کنید، ھمگامسازی ثالثی شخص ھمگامسازی سرویس با را تانآنکی پوشھ کھ کنیمنمی پیشنھاد شما بھ
 .شود منجر داده پایگاه خرابی بھ تواندمی کھ بشود بودنش استفاده

ً  .کنیدمی لینک باکس دراپ مانند ھاییسرویس بھ را دیگر ھایپوشھ روی توانیدمی کنید، ھمگامسازی را تانرسانھ کھ خواھیدمی اگر  آدرس لطفا
folders-other-s/synctrick-and-http://www.dropboxwiki.com/tips ببینید بیشتر برای را. 

 پوشھ بھ شده ھمگامسازی پوشھ از را ھایتانفایل کھ کنید ایجاد اسکریپتی کھ شودمی توصیھ اکیداً  دارید، نگھ ھمگامسازی در ھم را تانمجموعھ کھ خواھیدمی اگر
 اینکھ از اطمینان حصول باعث این .کندمی رونویسی شودمی بستھ آنکی کھ ھنگامی دوباره را ھافایل سپس و کنید،می باز را آنکی کند،می) کپی( رونویسی محلی
 .شودمی شد، نخواھند کپی ھرگز ھستند باز کھ نگامیھ ھافایل

 شبکھ سیستمی ھایفایل

 اگر. شود داده پایگاه خرابی بھ منجر تواندمی شبکھ سیستمی ھایفایل زیرا کنید، ذخیره محلی دیسک ھارد روی را ھافایل آنکی کھ کنیممی توصیھ شما بھ شدیداً 
 .شودمی توصیھ ھاخرابی تشخیص برای داده پایگاه بررسی> - ابزارھا دستور از زود بھ زود استفاده. است شما گزینھ تنھا ایشبکھ سیستمیفایل

 فلش حافظھ از آنکی اجرای

 :گردد اجرا حمل قابل ایبرنامھ عنوان بھ برنامھ و گشتھ نصب فلش حافظھ یک روی تواندمی آنکی

 .باشید داشتھ G:\Anki مانند ایپوشھ تا کنید،) کپی( رونویسی فلش حافظھ بھ بھ را Program Files\Anki\ پوشھ •
 :کنید ایجاد زیر متن با G:\anki.bat نام با متنی فایل •

\anki\anki.exe -b \ankidata 

 :کنید استفاده این از باال دستور عوض در توانیدمی دارید، نگھ ماندن باز از را سیاه فرمان خط صفحھ کھ دارید دوست اگر

start /b \anki\anki.exe -b \ankidata 

 .گردد G:\ankidata مسیر در شده ذخیره کاربری اطالعات با آنکی اجرای باعث بایستی آنکی روی کردن کلیک دابل •

 توجھ
ً . نباشد ممکن باشد شده فرمت FAT32 صورت بھ شما فلش حافظھ اگر است ممکن آنکی از استفاده با رسانھ ھمگامسازی  از تا کنید فرمت NTFS صورت بھ را حافظھ لطفا
 .باشید مطمئن رسانھ درست ھمگامسازی

 ھاپشتیبان

. کندمی صادر ھاپشتیبان پوشھ بھ را تانمجموعھ آنکی ،)تاندستھ ھمگامسازی یا ھا،نمایھ میان جاییجابھ آنکی، بستن ھنگام در( شودمی بستھ تانمجموعھ کھ زمانی ھر
 .دھید تغییر تنظیمات در را گزینھ این توانیدمی کند؛می ذخیره را نپشتیبا 30 از بیش آنکی فرضپیش صورت بھ

 مدنظر را تانمجموعھ داشتن نگھ امن بنابراین. شودنمی نیز شما ھایرسانھ شامل و شوند،می محافظت رایانھ یا دیسک ھارد خرابی برابر در خودکار ھایپشتیبان
ً لطف باشید، داشتھ  .بگیرید نظر در ھم را دستی گیریپشتیبان ا

ً . است آنکی پوشھ ھمھ از پشتیبان گرفتن دستی گیریپشتیبان برای راه آسانترین  ھک ھنگامی است ممکن ھاپشتیبان زیرا اید،بستھ را آنکی ابتدا کھ شوید مطمئن لطفا
 .باشد خراب شوند گرفتھ است باز آنکی

ً  پشتیبان، یک از بازنشانی برای  پشتیبان جدیدترین روی سپس و کنید باز را Documents/Anki/<profile name>/backups مسیر بستھ، را آنکی صرفا
 برای( کنید وارد را پشتیبان یک از بخشی فقط کھ دارید نیاز اگر .کندمی نویسی رو پشتیبان از استفاده با را تانمجموعھ کل این. کنید کلیک دابل کردنش وارد برای
 اینمایھ در و کرده صادر بازگردانید خواھیدمی کھ را ایدستھ سپس و کنید، وارد آنجا را دستھ و کرده ایجاد یجدید نمایھ توانیدمی ،)است شلوغ تاندستھ اگر مثال،
 .کنید وارد دیگر

> - فایل منوی دستور با توانندمی کھ ھستند متن قالب در بھ یادداشت این. کندمی ثبت deleted.txt نام بھ متنی فایل در را دهش حذف ھاییادداشت اطالعات آنکی
 از را اییھیادداشت اگر بنابراین کند،می پشتیبانی واحد آن در را یادداشت گونھ یک فقط کردن وارد ویژگی کھ باشید داشتھ توجھ ھرچند شوند، خوانده واردکردن

 .کنید تقسیم یادداشت گونھ ھر برای فایل چندین بھ را فایل بایستی اید،کرده حذف گوناگون ھایگونھ



 دسترسی غیرقابل دیسک ھارد

 بستھ آنکی و بنویسد، چیزی دیسک ھارد روی تواندنمی گویدمی کھ شد خواھد داده نمایش آمدن باال ھنگام در پیامی بنویسد، آنکی پوشھ در را ھافایل نتواند آنکی اگر
ً  کنید، درست را مجوزھا چگونھ اینکھ از اگر. شودمی  .بگیرید تماس کند، کمک را شما تواندمی و دارد دانش رایانھ درباره کھ برتان و دور در کھ کسی با لطفا

 موقتی پوشھ بھ دسترسی مجوز

 است، یافتھ تغییر دار ایراد کشیویروس یا بد ایبرنامھ توسط پوشھ این از استفاده مجوز اگر. کندمی استفاده موقتی ھایداده ذخیره ایبر سیستم موقت پوشھ از آنکی
 .کرد نخواھد کار درستی بھ آنکی

ً  است، پیچیده اندکی مطالب این کھ روی آن از. است شده لیست زیر در مشکل حل برای عمومی ھایگام ھستید، 7 ویندوز با ھایدستگاه روی اگر  شخصی از لطفا
 .کنید پرسش ندارید کافی دانش اگر ویندوز درباره دانا

 .بزنید را اینتر کلید سپس کنید، تایپ را) شود تایپ درصدھا( %temp% عبارت سپس کنید، کلیک شروع نوار روی .1
 .کنید انتخاب را) Properties( ھاویژگی و کنید، کلیک راست آن روی. بیابید را موقتی پوشھ جای و بروید، باالتر پوشھ یک .2
 .کنید کلیک) advanced( پیشرفتھ روی ،)security( امنیتی زبانھ در .3
 .کنید کلیک مالکیت گرفتن برای دکمھ روی اید،نشده لیست مالکی عنوان بھ اگر. کنید کلیک) owner( مالک زبانھ روی .4
 مسیر از واقع در کنترل فرض،پیش تنظیمات با 7 ویندوز شده نصب نسخھ در. دارید را کامل کنترل کھ شوید مطمئن) permissions( ھااجازه زبانھ در .5

c:\users\your-username شودمی گرفتھ وراثت بھ. 

 دیدهآسیب ھایمجوعھ

 کھ ھنگامی ھافایل اگر تانمجموعھ کھ است ممکن ھنوز ولی است، مقاوم رایانھ و برنامھ ناگھای ھایافتادگی کار از برابر در کھ کنیدمی استفاده فایلی فرمت از آنکی
 .ببیند آسیب ببینند، آسیب باگ توسط یا باشند، شده ذخیره شبکھ درایو یک روی ،شوند دستکاری است باز آنکی

 این از برگشتن راه بھترین. گرفت خواھید پیامی است شده خراب لفای کھ دھد تشخصی آنکی اگر کنید،می اجرا را داده پایگاه بررسی> - ابزار دستور کھ ھنگامی
 . کنید درست کار این عوض در را خرابی کھ کھ بخواھید است ممکن باشد، قدیمی بسیار تانپشتیبان اگر اما است، خودکار پشتیبان اخیرترین بازگردانی حالت

 آدرس از را آن ویندوز، در. باشد شده نصب ویندوز در شده نصب باید مک، در. است شده نصب sqlite3 برنامھ کھ شوید لینوکس،مطمئن در
3_6_23.zip-http://www.sqlite.org/sqlite کنید بارگیری. 

 .نشوید مشکل دچار نرود پیش درست زیر مراحل کھ ردیموا در تا کنید، ایجاد تان collection.anki2 فایل از پشتیبانی سپس

 

 OSX/  لینوکس

 :کنید تایپ و دھید، تغییر است آن در تانمجموعھ کھ را ایپوشھ کنید، باز را ایپایانھ

sqlite3 collection.anki2 .dump > dump.txt 

 بھ را آن ،";rollback" است شده نوشتھ صورت این بھ. کنید نگاه آخر خط بھ و کنید، باز متن ویرایشگر یک در را است فرایند این نتیجھ کھ dump.txt فایل
"commit;" دھید تغییر. 

 :کنید اجرا ترمینالی در را زیر دستور سسپ

cat dump.txt | sqlite3 temp.file 

. شد خواھد تمام فایل شدن خالی قیمت بھ وگرنھ ندھید قرار باال عبارت راست سمت در را collection.anki2 - کنیدمی استفاده temp.file از کھ شوید مطمئن
 .بروید پایانی گام بھ شد، انجام کارتان کھ ھنگامی

 ویندوز

 .کنید تایپ را cmd.exe و بروید Start>Run مسیر بھ سپس. کرده رونوشت) desktop( کار میز بھ را تاندستھ و sqlite3.exe برنامھ

 زیر شبیھ چیزی. بینیدنمی شده فھرست فرمان خط در را کار میز اگر. نشود اجرا شما کار میز روی فرمان خط است ممکن ھستید، ویندوز جدیدتر ھاینسخھ در اگر
 .کنید عوض تانکاربری نام با را administrator عبارت و بنویسد

cd C:\Users\Administrator\Desktop 



 :کنید تایپ سپس

sqlite3 collection.anki2 .dump > dump.txt 

 .دھید تغییر ";commit" بھ را آن ،";rollback" است شده نوشتھ صورت این بھ. کنید نگاه آخر خط بھ کنید، باز متنی ویرایشگر در را حاصل dump.txt فایل

 :کنید اجرا یاپایانھ در را زیر دستور سپس

type dump.txt | sqlite3 temp.file 

. شد خواھد تمام فایل شدن خالی قیمت بھ وگرنھ ندھید قرار باال عبارت راست سمت در را collection.anki2 - کنیدمی استفاده temp.file از کھ شوید مطمئن
 .بروید پایانی گام بھ شد، انجام کارتان کھ ھنگامی

 پایانی گام

 فایل کھ است عادی بنابراین کند،می بھینھ را پردازش حال در مجموعھ فرایند این. نیست خالی temp.file فایل و باشید، نگرفتھ خطایی پیام ھیچ کھ کنید بررسی
 .باشد کوچکتر کھنھ فایل از مقداری جدید

 را آنکی سپس. دارید اصلی نسخھ از پشتیبانی ھنوز کھ شوید مطمئن کنید، نویسیرو collection.anki2 روی را را آن نیست، خالی فایل کردید تایید اینکھ از پس
 .است شده بازگردانی درستی بھ مجموعھ کھ شوید مطمئن تا بروید داده پایگاه بررسی> - ابزارھا مسیر بھ و کنید اجرا

 آمارھا و نمودارھا

 کارت اطالعات

 خود خودی بھ بایستی شده داده نمایش اطالعات اکثر. دھید نمایش کردن مرور ھنگام در اطالعات دکمھ روی کردن کلیک با را کارت درباره اطالعات توانیدمی
 :نکتھ چند. باشند واضح

 موقعیت

 توانیدمی موقعیت. دھدمی نشان شد خواھد داده نمایش دیگر جدید ییھاکارت نسبت بھ کارت کھ ترتیبی شود،می داده نمایش باشد جدید کارت کھ ھنگامی فقط
 .شود عوض مرورگر در

 زمانی بازه

 .دارد اشاره سال و ماه روز، ساعت، دقیقھ، ثانیھ، بھ ترتیب کھ ،0s, 1m, 3h, 4d, 5mo, 6y اند؛شده مخفف ھازمان. بعدی تا مرور یک از زمانی بازه

 آسانی؟؟

 .دھیدمی پاسخ» خوب« دکمھ از استفاده با کارتی بھ زمانی بازه کھ تخمینی میزان

 آمار

 از را آمار پنجره این .است دسترسی قابل shift+s ترکیبی کلید زدن با یا اصلی، پنجره راست سمت باالی در نمودار آیکن آیکم روی کلیک از استفاده با آمار پنجره
 مجموعھ ھمھ بھ مربوط آمار فعلی، دستھ آمار جای بھ ،کنید کلیک راست ست پایین در» مجموعھ« روی اگر. دھدمی نماش ایزیردستھ ھر و فعلی شده انتخاب دستھ
 . شد خواھد داده نمایش

 در» امروز« بخش طبعاً،(. دھید تغییر دستھ عمر یا سال یک محدوده بھ را آن پایین در توانیدمی. داد نخواھد نشان شما بھ را قبل ماه آمار آنکی فرضپیش صورت بھ
 ).ماند خواھی باقی دستنخورده انتخاب این وسیلھ بھ باال

 راحت را دیگران با آمارتان گذاری اشتراک بھ کھ کرد خواھد ذخیره) desktop( کارتان میز روی فایلی در را آمار از تصویری» تصویر ذخیره« دکمھ روی کلیک
 .کرد خواھد

 توجھ
 آنکی زیرا( شودنمی گنجانده کنیدمی نگاه خاص دستھ یک در اطالعات برای وقتی. شودمی نگھداری آنیک در مرورشان تاریخچھ کنید،می حذف را ھایادداشت کھ ھنگامی
 .شد خواھد گنجانده آمارش بنگرید، مجموعھ کل آمار بھ وقتی اما ،)ندارد است داشتھ تعلق ایدستھ چھ بھ کارتی چھ اینکھ دانستن برای راھی



 ھاکارت انواع

 :نباشید آشنا آن با است ممکن کھ ردبمی کار بھ را اصطالحاتی برخی آمار پنجره

  :دائم

 .دارد بیشتر یا روز 21 زمانی بازه کھ است کارتی بالغ کارت

 :موقت

 .نیست یادگیری حال در اما دارد، روز 21 از کمتر زمانی بازه کھ است کارتی موقت کارت

 :یادگیری

 ).کندمی استفاده است شده تعریف دستھ تنظیمات در کھ ھاییگام از( است یادگیری حالت در ھنوز کھ است کارتی یادگیری کارت

 :بازآموزی

 مجدداً  تا شودمی بازگردانده یادگیری حالت بھ بنابراین باشید، خورده شکست آن در مرور تحال در است ممکن کھ است کارتی بازآموزی کارت یک
 .شود یادگیری

 :نشده دیده

 عنوان تحت اوقات گاھی نشده دیده یھاکارت. است نشده یادگیری وارد ھنوز اما است شده افزوده شما مجموعھ بھ کھ است کارتی نشده دیده کارت
 .ھستند» جدید« صف در بار اولین برای نمایش برای کھ ھنگامی خصوص بھ شوند،می شناختھ» جدید« یھاکارت

 نمودارھا
 بینیپیش

 موعد آینده در مشخص تاریخی در کھ مرورھایی از تخمین تعداد باشید، نداشتھ خطا ھم کارتی ھیچ در و نگیرید یاد جدیدی کارت ھیچ گرا نمودار، این
 را ھست مرورشان موعد کھ ییھاکارت تعداد چپ سمت محور و ھاکنید،ستون مطالعھ روز ھر را ھاکارت ھمھ اگر. دھدمی نشان بود خواھد مرورشان

. دھدمی نشان را نکنید مطالعھ زمان آن تا اگر کھ را روز آن در مرور موعد یھاکارت تعداد راست محور و خطط کھ حالی در دھد،می نشان روز ھر در
 یھاکارت دارید، زیادی ماندگیعقب اگر بنابراین شمارد،نمی اندافتاده عقب موعد از حاضر حال در کھ را مرورھایی بینیپیش نمودار کھ باشید داشت توجھ
 .شد نخواھند داده نمایش افتاده عقب

 مرور تعداد

 پایین در کھ زمانی بھ بستھ ھا،ماه یا ھا،ھفتھ روزھا، با است ممکن ھاستون. ایدکرده مطالعھ گذشتھ در کارت تعداد چھ کھ دھدمی نشان شما بھ نمودار این
 ،موقت ،دائم کارت ایدداده پاسخ روز ھر کھ ییھاکارت تعداد چھ کھ دھدمی نشان متفاوت رنگ با ھایبلوک .باشد داشتھ تطابق ایدکرده انتخاب صفحھ
 مرورشان موعد کھ ھنگامی مجدد ادگیریی با/شده فیلتر دستھ یک در داده پاسخ یھاکارت از مجزا گروھی ھمچنین. ھستند یادگیری یا مجدد، یادگیری
 در گذردمی زمان کھ ھمانطور را مرورھا ھایگونھ از یک ھر برای مجموع میزان راست سمت محور و خط. ندارد وجود اندشده داده پاسخ است نبوده

 ).داد خواھد نمایش نمودار روی را نمایش مدت ھمھ عدد روز، 0 در بنابراین( دھدمی نمودادرنمایش سرتاسر

 مرور زمان

ً  نمودار این  .پردازدمی ایدداده پاسخ کھ ییھاکارت تعداد نھ ایدکرده صرف کارت ھر برای کھ زمانی بھ اینکھ جز بھ کند،می کار مرور تعداد مانند دقیقا

 زمانی ھایبازه

 بازه کھ ییھاکارت درصد شما بھ راست محور و خط. دھدمی نمایش را دارند مشخصی) مرور دو بین فاصلھ( زمانی بازه کھ ییھاکارت تعداد نموادر این
 بھ: دارد نمودارھا دیگر بھ نسبت نمودار این بر متفاوت اثری صفحھ، این پایین در زمانی محدوده .دھدمی نمایش دارند را نقطھ آن با برابر یا کمتر زمانی
 زمانی بازه بنابراین( کندمی محدود را زمانی ھایبازه نمایش گستره است، شمول تحت ایمطالعھ ھایزمان مدت یا ھاکارت چھ اینکھ کردن عوض یجا

 ).شد نخواھند داده نمایش سالھ 1 نمودار روی ھرگز ماھھ 14

 ساعت بھ ساعت تفکیک

 و بزرگتر تیره نوارھای .دھدمی نشان) اول دفعھ ھمان در( ایدگذرانده موفق مختلف ساعات طول در کھ ییمرورھا ھمھ از درصدی شما بھ نمودار این
 دھدمی نشان ایدداده انجام ساعت ھر در کھ را مرورھایی میزان راست سمت محور و الغرتر نوارھای دھد؛می نشان را موفقیت میزان چپ سمت محور

 .)است مھم نتایجتان میزان چھ کھ بدانید تا(



 پاسخ ھایدکمھ

 آنکی. ایدفشرده بالغ و موقت، جدید،/یادگیری یھاکارت مطالعھ ھنگام در را آسان یا خوب، سخت، دوباره، ھایدکمھ بار چند کھ دھدمی نشان نمودار این
 .ددھمی نمایش را کارت گونھ ھر برای درست مرورھای از درصدی ھمچنین

 ھاکارت انواع

 کھ دارید دوست اگر .دھدمی نشان را شده معلق و یادگیری،/موقت نشده، دیده دائم، یھاکارت از کھ تانمجموعھ یا دستھ از درصدی ایدایره نمودار این
 .است شده داده نمایش نمودار کنار در ھاکارت ھمھ شمارگان و دھد،می نشان را بخش ھر در ھاکارت دقیق تعداد کلید کنید، حساب را دقیقتری درصد

 دستی آنالیز

 .دارید گزینھ چند بگیرید، خودتان آمار از آوردمی فراھم آنکی کھ آنچھ از غیر اطالعاتی کھ ھستید این بھ مندعالقھ اگر

 کھ دارند، وجود AnkiWeb در گونھ این از افزونھ چندین. کندمی اضافھ آمار پنجره بھ را بیشتری اطالعات یا دیگری نمودار ھک است ایافزونھ نگارش یکی
 .بیاندازید آن بھ نگاھی کندمی کار چگونھ اینکھ فھمیدن برای تواندمی

ً  وقایع ثبت اطالعات کردن صادر ترپیچیده و قدرتمندتر گزینھ  فرمتی با داده پایگاه از آنکی. است خارجی ایبرنامھ در آن کردن آنالیز و آنکی داده پایگاه از مستقیما
te SQLi کردن شروع برای آنھا آسانترین از یکی دارد؛ وجود SQLite داده ھایپایگاه با کارکردن برای بسیاری ابزارھای. بردمی بھره SQLite نام بھ

Browser ،نسخھ و انداختھ اطالعاتی بانک بھ نگاھی تا دھدمی اجازه شما بھ کھ است CSV کنید صادر دیگری برنامھ در کردن وارد برای را جداول. 

 :ھستند زیر شرح بھ ھاستون. کندمی ذخیره دھیدمی انجام کھ مروری ھر برای ورودی کھ است، 'revlog جدول آمار برای جدول مھمترین

id 

 عنوان تحت اوقات گاھی این. (است گذشتھ 1970 ژانویھ 1 تاریخ در شب نیمھ از کھ ایثانیھمیلی اعداد مانند گرفتھاست، انجام آن در مرور کھ زمانی
Unix epoch time باشد ثانیھمیلی در اینکھ جای بھ است ثانیھ در کھ ھنگامی ویژه بھ شود،می شناختھ.( 

cid 

 ھرچند کنید، جستجو کارت مورد در بیشتر اطالعات گرفتن برای جدول 'cards' شناسھ فیلد در را مقدار این توانیدمی. است شده مرور کھ کارتی شناسھ
 ورودی این. باشد کرده تغییر کنیدمی جستجو را آن کھ ھنگامی و است شده ثبت revlog ورودی کھ ھنگانی تواندمی کارت کھ کھ باشید داشتھ توجھ

 .است کارت ایجاد زمان ایثانیھمیلی زمان مھر ھمچنین

usn  

 .آوردنمی فراھم آنالیز برای مفیدی اطالعات ھیچ و است مرورھا ھمگامسازی وضعیت تعقیب برای ستون این

ease 

 ).ساده برای 4 دوباره، برای 1( ایدزده مرور ھر پایان در را ایدکمھ چھ

ivl  

 یھاکارت برای( ثانیھ صورت بھ منفی مقادیر شوند؛می داده نمایش روز صورت بھ مثبت مقادیر. است رفتھ آن بھ مرور از بعد کارت کھ جدید زمانی بازه
 ).یادگیری

lastIvl  

 .دارند دوباره زمانی بازه با برابر آخرین زمانی بازه اند،شده معرفی بار اولین برای کھ ییھاکارت. داشتھاست مرور از قبل کارت کھ زمانی بازه

factor  

 .شود 2.5 ضربدر زنیدمی را خوب دکمھ کھ بعدی زمان بایستی کارت زمانی بازه باشد، 2500 فاکتور این اگر. بخش ھزار ھر در کارت آسانی فاکتور

time  

 .ایدکرده صرف آسانی، میزان دکمھ انتخاب از قبل کارت پاسخ و پرسش ھایطرف برای کھ) ثانیھمیلی بھ( زمان مددت



 نوع

 در کھ ییھاکارت» (شتاب با یادگیری« کارتھی برای و ،2 یادگیری باز یھاکارت برای ،1 مرور یھاکارت برای ،0 یادگیری یھاکارت برای مقدار این
  .است 3) اندشده مطالعھ است نبوده مرورشان موعد کھ ھنگامی یا فیلترشده دستھ یک

 رسانھ

ً  پوشھ، این مورد در بیشتر اطالعات برای. داردمی نگاه مجموعھ کنار ایپوشھ در را ھایتانیادداشت روی شده استفاده تصاویر و صداھا آنکی  ھافایل مکان بخش لطفا
 پوشھ بھ اشاصلی مکان از را آن آنکی افزایید،می فیلد، یک داخل چسباندن با  یا  ویرایشگر در کاغذ گیره آیکن زدن با چھ ،آنکی در را رسانھ کھ ھنگامی .ببینید را

 .سازدمی آسان را دیگری رایانھ بھ دادنش انتقال و تانمجموعھ ھایرسانھ از گیری پشتیبان این. کرد خواھد کپی رسانھ

 ھیچ توسط کھ رسانھ پوشھ داخل ھایفایل از گزارشی این. کنید استفاده رسانھ پوشھ و ھاشتیاددا کردن بررسی برای رسانھ بررسی> - ابزار مسیر از تانیدمی
 ھایپرسش الگوھای دستور این. کندمی تھیھ را ھستند، مفقود رسانھ پوشھ در ولی است شده ارجاع آنھا بھ ھایادداشت در کھ ھاییرسانھ و نیستند، استفاده مورد یادداشتی

 عالمت با را آن دارید، الزم کارت ھر روی ثابت تصویر اگر .دھید قرار الگوھا در را ھارسانھ ارجاعات توانیدنمی کھ است دلیل این بھ کند،نمی اسکن را ھاپاسخ یا
 بررسی از استفاده با را استفاده رسانھ اگر .کند نظر فصر آن از رسانھ بررسی ھنگام در کھ بگویید آنکی بھ تا) dog.jpg_ مثالً ( کرده نامگذاری ابتدایش در _

 کردید، پاک کردید،می پاک نباید کھ را ایرسانھ اتفاقی اگر بتوانید تا دھد،می انتقال عاملتا سیستم اشغال سطل پوشھ بھ را آن آنکی کنید، پاک نشده استفاده ھایرسانھ
 .برگردانید

 در ھافرمت این ھمھ اما اند،شده پشتیبانی ھافرمت از زیادی بسیار محدوده کندمی استفاده ویدیوھا و صداھا از پشتیبانی برای mplayer نام بھ ایبرنامھ از آنکی
AnkiWeb ھایفرمت کھ رسدمی نظر بھ .کنندنمی کار ھمراه تلفن ھایمیزبان یا MP3 و MP4 اندشده پشتیبانی ھمھ از بیشتر. 

 LaTeX از پشتیبانی

 التکس از پشتیبانی میزان آنکی. است مفید غیره و موسیقی ھاینت شیمی، ریاضی، ھایفرمول کردن وارد برای کھ است، تایپ قدرتمند سیستم) LaTeX( سالتک
 عوض در و کرده فراخوانی را التکس آنکی کنید،می مرور را کارتی کھ ھنگامی. کنید وارد یادداشتھایتان در را التکس دھدمی اجازه شما بھ کھ آور،می فراھم را

 .دھدمی نمایش را شده ایجاد تصویر

 مفروض دانش و اندازیراه

 ھیچ اگر. ایکرده نصبش حاضر حال در و کنید، استفاده التکس از چطور دانیدمی شما کھ است این بر فرض: نیست چیز ھمھ تبدیل معنی بھ التکس از آنکی پشتیبانی
ً  ندارید، التکس با کارکردن از ایتجربھ  از یکی در لطفا دارید، مشکل گذاریعالمت با اگر. بگیرید مشورت اینترنت در موجود راھنماھای بسیار از یکی از لطفا

 .کنید مطرح را سوالتان التکس گفتگوی تاالرھای

 باید نیز Dvipng .بگیرید کمک distro’s بستھ مدیر از لینوکس در و کنید، استفاده MacTex از OSX در و MiKTeX از ویندوز در التکس، نصب برای
 .شود نصب

 توجھ
 روی بر "Install missing packages on the fly" گزینھ کھ شوید مطمئن و بروید، تنظیمات بھ  maintenance (MiKTeX( نگھداری پنجره در ویندوز، در

"No" نھ و "Ask me first" مدیر عنوان بھ آنکی اجرای کھ است داده گزارش کاربر یک بودید، مشکل دچار ھمچنان اگر. است شده تنظیم )administrator (زمانی تا 
 .است کرده کم اندشده بارگذاری نصب درستی بھ ھابستھ ھمھ کھ

 :کنید نصب زیر، دستور با جداگانھ، را dvipng باید کنید،می استفاده BasicTex از اگر. است شده امتحان BasicTex و MacTex از استفاده با فقط التکس ،OSX در توجھ

sudo tlmgr update --self; sudo tlmgr install dvipng 

-eg /usr/local/texlive/2014basic/bin/x86_64 مثالً  بدھید، را کامل مسیر کھ شود نیاز است ممکن بنابراین نباشد، مسیر در کھ است ممکن دستور
darwin/tlmgr. 

 .داشت خواھید dvipng و التکس بھ کامل مسیر کردن معین برای "edit LaTeX" افزونھ از استفاده بھ نیاز کنید،نمی استفاده فوق التکس ھایبستھ از اگر توجھ

 موبایل/وب در التکس

. دھدمی قرار آینده استفاده برای تانمجموعھ رسانھ پوشھ در و کرده ایجاد التکس آن برای تصویری آنکی کنید،می مرور آن روی التکس با را کارتی کھ ھنگامی
 .کنند ایجاد را تصاویر این توانندنمی خود خودی بھ اما کنند،می استفاده باشند داشتھ وجود حاضر حال در اگر تصاویر این از موبایل و وب ھایمیزبان

 برای. کند ایجاد تواندمی شما برای عمده صورت بھ را تصاویر آنکی ھا،میزبان دیگر روی مطالعھ از قبل دفعھ یک حداقل یتانھاکارت ھمھ مرور از پیشگیری برای
 .کند) آپلود( بارگذاری ھامیزبان دیگر و AnkiWeb بھ را شده ایجاد رسانھ باید ھمگامسازی آن، از پس. بروید رسانھ بررسی> - ابزارھا منو بھ تصاویر، ھم ایجاد



 مثال

 ویرایشگر بخش در کھ دارد وجود کار این برای میانبری دکمھ. است [latex/][latex] ھایبرچسب میان در آن قراردادن التکس محتوای کردن وارد راه ترینعمومی
 .است شده بررسی

 :آنکی کارت فلش یک روی در زیر متن کردن وادر نمونھ، برای

Does [latex]\begin{math}\sum_{k = 1}^{\infty}\frac{1}{k}\end{math}[/latex] converge? 

 :دھدمی نشان را این شود مرور کارت کھ ھنگامی

 

 شده داده نمایش فرمول یک زیر مثال مخالف، صورت ھب. است شده داده نمایش ریاضی غیر متن میان در زیرا شود،می نامیده متنی فرمول یک باال مثال در فرمول
 :دھدمی نشان را

Does the sum below converge? 
 
[latex]\begin{displaymath}\sum_{k = 1}^{\infty}\frac{1}{k}\end{displaymath}[/latex] 

 

 :فرم ھایعبارت. آوردمی فراھم را آنھا از ایشده خالصھ نسخھ آنکی بنابراین ھستند، التکس اصطالحات نوع ترینرایج نمایش ھایفرمول و متنی ھایفرمول

[latex]\begin{math}...\end{math}[/latex] 

 :بھ شوند مخفف توانندمی

[$]...[/$] 

 فرم ھایعبارت و

[latex]\begin{displaymath}...\end{displaymath}[/latex] 

 :بھ شوند مخفف توانندمی

[$$]...[/$$] 

 :با برابرند التکس اندک میزان دو مثال، عنوان بھ

Does [$]\sum_{k = 1}^{\infty}\frac{1}{k}[/$] converge? 

 و

Does the sum below converge? 
 



[$$]\sum_{k = 1}^{\infty}\frac{1}{k}[/$$] 

 

 التکس ھایبستھ

 فرض نمونھ، برای. کنید وارد را غیره و موسیقی شیمی، برای خودتان خاص ھایدستھ بتوانید تا کنید سازیشخصی را التکس مقدمھ کھ دھدمی اجازه شما بھ آنکی
 :یابیدمی اینترنت در chemtex برای مثالی کنید

\documentclass[a4paper,12pt]{report} 
\usepackage{chemtex} 
\begin{document} 
 
\initial 
\begin{figure}[h]\centering 
\parbox{.3\textwidth}{\ethene{H}{H$_3$C}{CH$_3$}{Br}} 
\hfil 
\parbox{.3\textwidth}{\cbranch{H}{S}{H}{S}{C}{S}{}{S}{H} 
  \xi=-200 \cright{}{Q}{C}{D}{O}{S}{OH}} 
\hfil 
\parbox{.3\textwidth}{\hetisix{Q}{Q}{Q}{Q}{Q}{Q}{O}{Q}{O} 
  \xi=-171 \fuseup{Q}{Q}{Q}{Q}{D}{Q}{D}{Q}{D}} 
\caption{Chemie mit {\tt CHEMTEX}\label{a1}} 
\end{figure} 
 
\end{document} 

 خواھد را باالیی مانند کدی خیر، یا کندمی کار دستھ کھ کنید ررسیب اینکھ برای. کنید دنبال دستھ نصب برای را MiKTeX/MacTex و بستھ راھنمای ابتدا،
 و است دسترس در بستھ کھ کردید تایید کھ ھنگامی .کنید کامپایل فرمان خط طریق از را آن توانیدمی کھ کنید امتحان و دھید قرار latex. فایل یک درون کھ خواست
 .کنیم آنکی داخل را آن توانیممی کند،می کار

 کلیک» مدیریت« دکمھ روی. کنید کلیک یادداشت گونھ انتخاب دکمھ روی سپس کنید، کلیک اصلی پنجره در» افزودن« دکمھ روی آنکی، با ھابستھ از استفاده برای
 سرصفحھ. شوندمی داده نمایش التکس حھصف پا و سرصفحھ. کنید کلیک» تنظیمات« دکمھ روی و کرده  انتخاب کیند استفاده خواھیدمی کھ را یادداشتی گونھ سپس کنید،
 :باشد این شبیھ چیزی باید

\documentclass[12pt]{article} 
\special{papersize=3in,5in} 
\usepackage{amssymb,amsmath} 
\pagestyle{empty} 
\setlength{\parindent}{0in} 
\begin{document} 

 :باشد زیر بھ شبیھ چیزی تا افزایید،می باال مثال در را usepackage خط ،chemtex از استفاده برای

\documentclass[12pt]{article} 
\special{papersize=3in,5in} 
\usepackage{amssymb,amsmath} 
\usepackage{chemtex} 
\pagestyle{empty} 
\setlength{\parindent}{0in} 
\begin{document} 

 :بگنجانید تانآنکی یھاکارت در را زیر مانند ھاییخط کھ بتوانید بایستی آن، از بعد

 [latex]\ethene{H}{H$_3$C}{CH$_3$}{Br}[/latex] 

 التکس تعارضات

 فیلد ھایجایگزین با شما التکس معادلھ اینکھ از اطمینا حصول برای. نیست عجیبی چیز ریاضی معادالت نوشتن ھنگام التکس کدھای در {{ and }} شدن ظاھر
 .کرد عوض دیگر چیز بھ را جداکننده تا توانمی ندارد، تعارض آنکی

 .باشید داشتھ الگویی اگر مثال، برای

{{latex field}} 

 :بردمی بین از را التکس با آن رضتعا احتمال زیر یھشب چیزی بھ آن کردن عوض



{{=<% %>=}} 
<%latex field%> 

 شده استفاده التکس اینکھ از فارغ بگنجانید، کارت روی را {{ }} دارید نیاز کھ موقعیت ھر در اینجا در شده ارائھ حل راه ،افتدمی التکس در بیشتر اتفاق این ھرچند
 .کرد خواھد کار خیر، یا است

 عالمت هشوند بستھ جفت ھر بین خالی فضای توانیدمی عوض، در کنید؛ استفاده ھاخالی جای عالمتگذاری برای را {{ }} توانیدنمی خالی، جای از استفاده ھنگام در
 .دھدنمی نشان را خالی جای پایان کھ بگذارید الذکر فوق

{{c1::[$]\frac{foo}{\frac{bar}{baz}}[/$] blah blah blah.}} 

 ولی کرد، نخواھد کار

{{c1::[$]\frac{foo}{\frac{bar}{baz} }[/$] blah blah blah.}} 

 ).بود خواھد ھمان تانمعادلھ بنابراین گیرد،می نادیده تطبیق حالت در را فضاھا التکس و( کرد خواھد کار

 ناامن دستورات

 اشتراک بھ شرورانھ ھایدستھ بھ تواندمی آنھا دادن اجازه زیرا کند،می جلوگیری الگوھا یا ھاکارت روی def\ یا input\ مثل خاصی دستورات شدن استفاده از آنکی
 گیریدمی را ایراد این اگر بنابراین ھستند، فعال غیر نیز ھاکامنت در حتی دستورات این کامل، امنیت برای. (کند وارد آسیب تانسیستم بھ کھ دھد اجازه شده گذاشتھ
 سھ از استفاده سھ احتیاج اگر.) کنید کلیک دابل دارید یتانھاکارت و الگو، سرصفحھ، در کھ یادداشتی ھر روی لطفا باشید، کرده استفاده آنھا از دبرینمی گمان ولی

ً  دارید، دستور  .کنید وارد است شده داده توضیح بعد بخش در کھ ھمانگونھ را ھابستھ و کرده اضافھ سیستمی بستھ بھ را آنھا لطفا

 تفرقھم

 منو میانبرھای

 .بزنید منو یک کردن فعال برای را شده رنگ پر کلید و داشتھ نگھ را alt کلید تواندمی لینوکس/ویندوز در

OSX دھید نسبت کار این عوض در منو خاص ھایآیتم بھ را میانبرھایی تا دھدمی اجازه شما بھ اما کند،نمی پشتیبانی ویژگی این از . ً  آدرس لطفا
program-any-in-action-menu-any-for-shortcut-keyboard-a-http://lifehacker.com/343328/create ببینید بیشتر اطالعات برای را . 

 Debug Consoleیابیعیب کنسول

 کھ باشد شده خواستھ شما از کھ ھنگامی تا. کنید استفاده چیزی بررسی یا تنظیم یک تغییر برای یابیعیب کنسول از تا شود خواستھ شما از است ممکن اوقات عضیب
 پایین در پیوندش کھ ھا،افزونھ صفحھ رد این درباره بخواھند است ممکن پیشرفتھ کاربران. داشت نخواھید نیازی این بھ کنید، وارد» یابیعیب کنسول« در را متین
 .بخوانند بیشتر دارد، قرار

ً  کنید، وارد» یابیعیب کنسول« در را متنی شودمی خواستھ شما از کھ ھنگامی  کلید یعنی( دھید فشار را :+ctrl دکمھ اصلی، پنجره در و کرده، آغاز را آنکی لطفا
 کاری چنین کھ ھنگامی). بزنید زمان یک در را نقطھ دو و command کلیدھای( :+command کلیدھای مک در ،)دھید فشار ھمزمان را نقطھ دو کلید و کنترل
 آمد خواھد باال جدید ایپنجره کنید،می

ً  است، آمده باال کھ ایپنجره در ً  شد، تمام کارتان کھ ھنگامی. بچسبانید بچسبانید، باال بخش در شده ستھخوا شما از کھ را متنی لطفا  ctrl + Enter کلید لطفا
)command + return در رونوشت آن از لطفا بچسبانید، را خروجی تا شد خواستھ شما از اگر. شد خواھد داده نمایش پایین بخش در متنی و بزنید، را) مک در 

 .بازگردانید پشتیبان شخص بھ و گرفتھ، رونوشت پایین بخش

 ھاافزونھ

 را غیره و بندی،زمان روی بیشتر کنترل خاص، زبان یک از پشتیبانی مثل ھاییویژگی تواندمی افزونھ. یابد گسترش افزونھ از استفاده با تواندمی آنکی ھایتوانایی
 .آورند فراھم

 برای> - ھاافزونھ> - ابزارھا دستور از توانیدمی ھمچنین. کنید انتخاب را نصب و مرور> - ھاافزودنی> - ابزارھا منوی موجود، ھایافزونھ از لیستی مرور برای
 .کنید استفاده اندشده نصب ھاییافزونھ چھ اینکھ بررسی

 ھاافزودنی> - ویرایش ابزارھا منوی بھ ھ،افزون یک ویرایش برای. است دسترسی قابل شانویرایش با فقط کھ دارند ھاییسازیشخصی یا ھایگزینھ ھاافزونھ برخی
 :دیدید این بھ شبیھ چیزی اگر بنابراین است، مھم خالی فضای و خاص کاراکترھای – باشید مواظب ویرایش ھنگام در لطفا. بروید ویرایش> -] افزونھ نام> [-
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 :دھدمی خطایی شود شروع مجدداً  کھ ھنگامی یآنک بدھید، تغییرش این بھ اتفاقی صورت بھ و... 
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 ایلف باالی بھ نگاھی انداختن یا افزونھ ویرایش تولیدکننده، با ارتباط بھ نیاز اگر بنابراین گنجانند،می افزونھ در را شانایمیل آدرس ھاافزونھ تولیدکنندگان از بسیاری
 .باشد حال کمک است ممکن دارید،

 برای منو در» حذف« گزینھ از توانیدمی اید،شده مرتکب افزونھ ویرایش ھنگام در اشتباھی سھواً  یا کند،نمی کار درستی بھ کھ ایدکرده بارگیری را ایافزونھ اگر
 .کنید استفاده آن حذف

ً  خویش، افزونھ نگارش چگونگی یادگیری برای  .ببینید را افزونھ نگارش راھنمای لطفا

 کردن اھدا

 ھادستھ عمومی گذاری اشتراک بھ

 منوی در share دکمھ روی و شده وارد AnkiWeb بھ سپس کنید،  ھمگامسازی AnkiWeb از استفاده با را آنھا دیگران، با ھادستھ گذاری اشتراک بھ برای
 .کنید کلیک بگذارید اشتراک بھ خواھیدمی کھ ایدستھ کنار

 کھ شوید مطمئن لطفا. کنید روز بھ باال ھمانند share دکمھ زدن با را آن توانیدمی ،)شودمی آنکی پیشین ھاینسخھ شامل( ایدگذاشتھ اشتراک بھ قبالً  را ایدستھ اگر
ً  شما کاربری حساب در دستھ  جدیدی دستھ ایجاد با قدیمی دستھ رسانی روز بھ جای بھ اینکھ یا دارد، تطابق شودمی دیده اشتراکی ھایدستھ لیست در آنچھ با نامش دقیقا
 کھ را اشتراکی دستھ یک توانیدمی. کرد نخواھد کم را اشتراکی دستھ یک بندیرتبھ یا انلودد شمارگان اشتراکی دستھ یک رسانی روز بھ .شد خواھید رو بھ رو

 .کنید حذف اشتراکی دستھ صفحھ در delete کلید از استفاده با ایدکرده بارگذاری

 توجھ
 شده نامیده "Korean Verbs"  کھ ھنگامی را ایدستھ اگر ثالم برای. باشد قبلی جای ھمان در دستھ کھ میخواھد شما از AnkiWen دستھ، یک رسانی روز بھ ھنگام در
 .بود نخواھد موجود رونوشت روزرسانی بھ بھ قادر دوباره گذاری اشتراک بھ دھید، نام تغییر "Korean::Korean Verbs" بھ را آن سپس و بگذارید، اشتراک بھ است

 ھادستھ خصوصی گذاری اشتراک بھ

) بگنجانید آن در ھم را رسانھ لزوم صورت در( آنکی شده بندیبستھ دستھ فرمت در کردن صادر> - فایل منوی از دستھ، یک خصوصی گذاری اشتراک بھ برای
 .کنید ایمیل مرتبط دافرا بھ را آن یا دھید، قرار مردم بارگیری برای شخصی) سایت وب( تارنما یک روی را حاصل deck.apkg فایل تواندمی. کنید استفاده

 توانایی AnkiWeb ھرچند. آوردمی فراھم سادگی بھ آن روی بر کلیک با را apkg فایل یک از کردن صادر) موبایل( ھمراه و) دسکتاپ( میزکار میزان دو ھر
 .باشند داشتھ را آن ھوشمند تلفن نسخھ ای آنکی میزکار میزبان دارندکھ نیاز شما ھایدستھ گیرندگان بنابراین ندارد، را apkg ھایفایل کردن وارد

 حال ھر بھ جدید یھاکارت و شوندمی گرفتھ نادیده دارند وجود شانمجموعھ در حاضر حال در کھ ییھاکارت کنید،می وارد را apkg. فایل کاربری کھ ھنگامی
 اطالعات، رفتن دست از جلوگیری برای. شد خواھند روز بھ ھم شده ویرایش ییھاکارت کنند، استفاده یادداشت گونھ ھمان از آنھا کھ زمانی تا .شوندمی اضافھ
 دارید نیاز کنید، حذف دلیلی ھر بھ کاربر دستھ از را ھاکارت کھ دارید نیاز اگر بنابراین شد، نخواھند حذف کاربر مجموعھ در جدید apkg ھایفایل در کھ ییھاکارت
 .یدبگیر تماس مورد این در کاربران با کھ

 ھاافزونھ گذاری اشتراک بھ

 ً  .ببینید را باال در ھاافزونھ بخش لطفا

 برنامھ ترجمھ

ً  توانندمی ھاترجمھ  .بگیرند انجام ترجمھ تارنمای طریق از مستقیما

 داده نمایش کنید، ترجمھ خواھیدمی کھ زبانی اگر. کنید ترجمھ توانیدمی را ھاییزبان چھ کھ زندمی حدس ھستید آن از اتصال حال در کھ کشوری اساس بر النچپد؟
 کلیک کنید ترجمھ خواھیدمی کھ زبانی ھب شده داده ترجیح ھایزبان کنار ! عالمت روی تان،نمایھ در و ،کنید نام ثبت Launchpad کاربری حساب برای شود،نمی
 .کنید

 :باشید مراقب ترجمھ ھنگام در و آگاه، آنھا از بایستی کھ ھستند متن در خاص عالمتھای برخی



 ترجمھ در بایستی کاراکترھا. شد خواھد جایگزین دیگری متن با d/%s% بخش کھ است معنی بدانError :%s  یا  d%: ھاکارت مثل حروفی رشتھ •
 .カード: %d: برسد نظر بھ این شبیھ است ممکن ترجمھ بنابراین: بمانند ھمان

 حروف کھ دارید نیاز اگر. d von %(b)d(a)% شد خواھد ترجمھ صورت بدین این – شودمی اعمال نیز d of %(b)d(a)% مثل متونی بھ قانون این •
A و B نیست مشکلی بماند یکسان متن کھ زمانی تا دارید، نگھ خودتان زبان در را. 

 استفاده رومی متن از کھ ھاییزبان در .File& مثل کنند،می استفاه&  عالمت از کندمی استفاده میانبر کلید از دکمھ چھ اینکھ بیان برای منو ھایآیتم •
 شامل ژاپنی مثال برای. باشد دیگری عرف است ممکن ھایزبان دیگر در ؛Datei& مثل دھید، رقرا دیگری کاراکتر روی را&  توانیدمی کند،می

 .ファイル (&F) مثل باشد،می حرف از بعد رومی کاراکترھای
 موارد این در .شود داده نمایش شما زبان در درست صورت بھ» کارت 5« ،»کارت 1« ،»کارت 0« تا دارند، چندگانھ پشتیبانی حروف ھایرشتھ برخی •

 .دارید مختلف فونت 3 یا 2 واردکردن بھ نیاز

 ھر زیر .ببینید دارد قرار آن در متن کھ را فضایی و زمینھ کھ بخواھید است ممکن و نیست، روشن شودمی ارجاع چیزی چھ بھ متن رشتھ یک اینکھ اوقات برخی
 :دید خواھید زیر شکل خطی شود، ترجمھ است قرار کھ متن رشتھ

Located in ../dtop/aqt/deckbrowser.py:299 

 آدرس سپس توانیدمی. ماند خواھید باقی "aqt/deckbrowser.py:299" شبیھ چیزی با بردارید، را "dtop/.." ھمان یا عبارت بخش اولین اگر
https://github.com/dae/anki/ ممکن( خطوط شماره دادن تطبیق با و شد، خواھد نمایان چپ سمت در خطوط شماره با فایل. کنید کلیک آن روی و ببینید، را 

 .یابید دست شودمی ارجاع آن بھ متن کھ آنچھ از بھتری فھم است ممکن ،)باشند داشتھ تفاوت خط چند اوقات گاھی است

ً  متن ھایرشتھ ببینید، باال مانند متن رشتھ در را ھافرم اگر  زیرا است، پیچیده کمی اوضاع دارید، متن زمینھ درک بھ قطعی نیاز اگر ھرچند .بود خواھند واضح عموما
 github.com/dae/anki/tree/master/designerhttps//: آدرس بھ لطفا. اندشده ایجاد کاربری رابط از توصیفی از خودکار صورت بھ عوض در ھافایل آن

ً  بنابراین کنیم، اتکا حروف شماره بھ توانیمنمی مورد این در. کنید کلیک رویش و کنید پیدا را فایل نام ھمان و بروید  رشتھ یافتن برای را مرورگر یافتن گزینھ لطفا
 .دھند معنایش بھ سرنخی توانندمی کنندمی حاصره را شده یافتھ متن فوراً  کھ خطوطی. کنید استفاده فایل در متن

ً  باشید، داشتھ پیگیر زبان اھل افراد با را بحثی داشتید دوست یا کردید، پیدا را کنید اشترجمھ چطور نیستید مطمئن کھ را متنی رشتھ کھ خواھیدمی اگر  راحت لطفا
 .کنید آغاز آنکی گفتگوی تاالر در را موضوعی و باشید

 بھ باید جدید کامالً  ھایزبان. شوندمی گنجانده بعدی انتشار در خودکار صورت بھ شود منتشر آنکی جدید نسخھ یک از قبل ساعت چند در حداقل کھ ایترجمھ ھر
 بھ افزار نرم درباره صفحھ در را خودتان اسم کھ دارید دوست اگر .بگیرید تماس ما با شودمی مربوط شما مورد بھ این اگر بنابراین شوند، اضافھ دستی صورت
ً  ببینید، کننده اھدا یک عنوان  .بگیرید تماس Damien با لطفا

 آن عداً ب اگر. کنید صادر سایت ترجمھ صفحھ از را mo. فایل یک توانیدمی کنید، امتحان جدید انتشار برای کردن صبر بدون را خودتان ترجمھ کھ دارید دوست اگر
 کھ ھنگامی را جدید ھایترجمھ آنکی ،)محلی پوشھ در( بکنید رونویسی دارد را زبان کد ھمان را mo. موجود فایل بکنید، آنکی نصب پوشھ داخل را mo. فایل

  .داد خواھد نمایش شود اجرا بعداً  دوباره

 کاربر راھنمای ترجمھ

ً  کاربری اگر  از توانیدمی ھمچنین. کنید کامپایل خودتان asciidoc با را آن و کنید، ترجمھ را راھنما این منبع فایل کھ بخواھید است ممکن ھستید، ایحرفھ نسبتا
github repo کنید پیگیری را افتدمی اتفاق راھنما برای آینده در کھ تغییراتی پیگیری برای. 

 توانیدمی. کنید استفاده دیسک ھارد در راھنما ذخیره برای File>Save As منوی از و دیده را صفحھ این کھ است این آسانتر راه رسد،می پیچیده نظر بھ این اگر
 .کنید اشترجمھ صورت ھر بھ و کرده وارد مشابھ افزارھاینرم یا Microsoft Word داخل را آن

 تارنمای روی را شده ترجمھ فای توانممی یا کنم، پیوند آن بھ توانممی من و داده قرار تانشخصی تارنمای در را آن توانیدمی بودید، راضی ترجمھ از کھ ھنگامی
 کارتان آنکھ از قبل را آن توانیدمی داشتید، دوست اگر). است بھتر اول روش کنید، اضافھ راھنما بھ زود بھ زود تغییرات کھ دارید قصد گر اما( کنم میزبانی آنکی
 .کنیم اضافھ پیشرفت حال در ھایترجمھ لیست بھ را آن توانیممی ما و کنید پست شود تمام

 تا دھدمی اجازه شما بھ کھ ھستند Wikia مثل بسیاری ھایسایت. ککند اھدا آن بھ بتوانند نیز افراد دیگر تا است، ویکی یکی در تانترجمھ قراردادن دیگر گزینھ
 بایستی و گیریممی زیادی نامفید بسیار اھداھای کھ فھمیدیدم ما داشت؛ قرار ویکی یک در زمانی انگلیسی نسخھ. (کنید ایجاد رایگان و راحتی بھ را خودتان ویکی
 .)باشد متفاوت است ممکن شما قصد اما بگذرانیم، آنھا اصالح برای را زیادی زمان

 :ھستند پیشرفت حال در اکنون زیر ھایترجمھ

  لھستانی •

 کارکردن حال در حاضر حال در کھ) ان(کاربر با را شما ما و بگیرید تماس TenderApp در ما با لطفا کنید، کمک ھاترجمھ این از یکی در کھ دارید دوست اگر
 .گذاشت خواھیم ارتباط در ھستید آن روی بر



 کد اھدای

 .باشدمی دسترس در http://github.com/dae آدرس در آنکی کد سورس

ً  کند، منتفع را زیادی افراد است ممکن شما تغییرات کھ برآنید یا ایدکرده برطرف را ھاییباگ اگر  ھستید، موافق مجوز با اگر و بیاندازید، مجوز فایل بھ نگاھی لطفا
 .بدھید Github pull درخواست یا بدھید ایمیل Damien با

 رایج سواالت

 !شده شکن کمر بعدی مرور موعد حاال و ام،نکرده مطالعھ کھ است وقتی چند من

 زمانی بازه خوب کھ کنیم فرض بیاید. گیردمی بیشتری زمانی بازه است، شده داده پاسخ درستی بھ کارتی کھ زمانی ھر کنید،می استفاده آنکی از روز ھر کھ زمانی
 .داشت خواھید ترتیب ھمین بھ و روزه 40 روزه، 20 روزه، 10 سپس روزه، 5 تاخیر بنابراین کند،می دوبرابر را

ً  گردند،می باز شاندستھ بھ مطالعھ بدون ماه یا ھفتھ چند از پس افراد کھ وقتی  است خاطر بدین این. شوندمی غافلگیر است کرده رشد کھ زمانی ھایبازه مدت با غالبا
 شده بندیزمان بعد روز 5 برای کار اگر بنابراین. بودند شده بندیزمان آن برای کھ زمانی فقط نھ گیرد،می نظر در را بودند شدهن دیده  ھاکارت واقعی زمان آنکی کھ
 .بود خواھد روز 10 از نزدیکتر روز 60 بھ بعد زمانی بازه نکنید، مطالعھ ماه یک اما باشد

. بیاوریئ یاد بھ دوباره تریطوالنی انتظار از بعد را آن بتوانید کھ ھست احتمالش باشید، آورده یاد بھ موفق انتظار ماه یک از پس را کارتی اگر. است خوبی چیز این
 کردن بندیزمان ھمچنین .شودمی اعمال ھم، ھستید تاخیر از بعد ایدستھ مطالعھ حال در کھ ھنگامی کندمی موثر عادی استفاده در را SRS کھ است قاعده ھمین
 .داشت خواھیم رفت پس صورت این غیر در – است معنیبی یادبیاورید بھ را آن ایدتوانستھ انتظار ماه یک از پس کھ حالی در دیگر روز 10 برای کارت

 اما ،باشید کرده فراموش را زیادی یھاکارت است ممکن گردید،می باز دستھ یک بھ طوالنی غیبت از پس کھ ھنگامی. ھست حل راخ بدترین دستھ کردن ریست
 .دانیدمی حاضر حال در کھ است مطالبی خواندن با وقتتان کردن تلف معنی بھ دستھ ھمھ کردن ریست. باشید نکرده فراموش را شانھمھ کھ ھست احتمالش

 با مقابلھ برای. نشدند مرور شدندمی مرور باید کھ زمانی در آنھا زیرا کنید، پیدا راحتی، بھ نھ بودید، شانیادآوری بھ قادر کھ را ماندتان عقب یھاکارت است ممکن
 شوند،می افزوده ھم بھ تاخیر ھمراه بھ زمانی بازه آخرین بیابید، آسان را کارت یک اگر. کندمی برخورد متفاوت صورت بھ تاخیر با شما پاسخ مبنای بر آنکی این،
 فقط دھید، پاسخ سخت کھ زمانی و شود،می استفاده تاخیر نصف فقط دھید، خوب جواب کھ ھنگامی. گیرندمی قرار استفاده مورد بعدی زمانی بازه محاسبھ برای و
ً  رسیدمی آن بھ کھ بعدی زمان شود، داده پاسخ دیرتر روز 20 و باشد، مرورش موعد روز 5 در کارت یک اگر بنابراین. شودمی استفاده تاخیر چھارم یک  تقریبا

 :از است عبارت

  days 12 = 1.2 * (20/4 + 5) :سخت •
  days 37.5 = 2.5 * (20/2 + 5) :خوب •
  days 81.25 = 3.25 * (20 + 5) :آسان •

ً  در فاکتورھا(  )کنندمی تفاوت دستھ در شما عملکرد بھ بستھ واقعا

ً  بعدی زمانی بازه بیاورید، یاد بھ را کارتی اگر  بعدی زمانی بازه دھید، پاسخ خوب را آن گرا. است روز) 25( انتظار زمان از کمتر و بود خواھد کارانھ محافظھ نسبتا
 .دھدمی افزایش معمول طبق تھاجمی شکل بھ را زمانی بازه آسان و. است بیشتر %50 فقط

ً  اگر اما. کنید مطالعھ عادی صورت بھ گردیدمی باز غیبتی زمان مدت از بعد آنکی بھ کھ شودمی توصیھ بنابراین  یھاکارت وانیدتمی کنید، ریست را دستھ باید مطلقا
 .کنید استفاده مجدد بندی زمان> - ابزارھا دستور از و کرده انتخاب مرورگر در کنید ریست دارید قصد کھ را

 کنم؟ ایجاد ایگزینھ چند ھایسوال توانممی آیا

 راحت آنھا بھ دادن نمره کھ ھست این ھستند استفاده میکآکاد محیط در اکثراً  اینکھ دلیل. ھستند مرور برای ضعیفی ابزارھای دلیل چند بھ ایگزینھ چند ھایسوال
 .بسنجد کنند ایجاد را آن توانندنمی خودشان اگر حتی را درست پاسخ شناسایی در را شخص توانایی کھ دھندمی اجازه کننده مطالعھ شخص بھ و است،

 دنبال بھ تواندمی رایانھ یک. ھستند صحیح پاسخ بھ شبیھ کھ ھاییپاسخ – اندکرده انتخاب را خوبی» ھایکن پرت حواس« خوب گزینھ چھار ھایسوال این، بر عالوه
 .کند پیدا را مناسب ھایکن پرت حواس تر،پیچیده مطالب برای تواندنمی اما بگردد، ھم از شده جدا مشابھ کلمات

 :باشد یرز بھ شبیھ تواندمی دارد ایگزینھ چند آزمایشی امتحانی و ھستید امتحانی برای مطالعھ حال در اگر

Q: گردن حیوانی چھ  ً  دارد؟ درازی واقعا
 

A :1 .حلزون. 4. خر. 3. زرافھ. 2. میمون. 

 :شود نوشتھ زیر صورت بھ آنکی در بایستی سوال آن سپس



Q :گردن حیوانی چھ  ً  دارد؟ درازی واقعا
 

A :زرافھ. 

 :بیافزایید را خودتان ھایگزینھ توانیدمی اینکھ یا

Q :گردن حیوانی چھ  ً  )پنگوئن/زرافھ/گربھ/سگ( دارد؟ درازی واقعا
 

A :زرافھ. 
 

 کنم؟ کار ھامترادف با باید چطور کنم؟ اضافھ وابستگی کنم؟ پیوند ھم بھ را ھاکارت توانممی آیا

 کھ کھ دارید قصد و گیریدمی یاد ژاپنی دارید کھ کنید تصور .نامرتبط یھاکارت میان نھ اما کند،می پشتیبانی را پیوند یادداشت گونھ یک از یھاکارت میان آنکی
 بزرگ> -  ooki کند، ایجاد کارت دو کھ بگویید آنکی بھ و کنید، وارد را است بزگر معنی بھ کھ ،ooki کلمھ است ممکن. کند تولید ھم و بشناسید ژاپنی ھم بتوانید
 .ooki>- بزرگ و

 برادرھا و خواھرھا بین فاصلھ بخش( نشوند داده نمایش ھم سر پشت درست تا کند دار فاصلھ را برادر و خواھر کارت دو بین مرورھای تواندمی آنکی باال موقعیت در
 ).ببینید سند این باالی پیوند در را

 را کارت آن من، بھ کارت این دادن نشان از بعد« کھ بگویند آنکی بھ بتوانند تا خواھندمی. دھند گسترش اختیاری یھاکارت بھ را پیوند این کھ خواھندمی افراد برخی
 .نیست عملی واقع در اما برسد، نظر بھ خوبی ایده تئوری نظر از است ممکن این. »نده نشان امنگرفتھ یاد درست را کارت نای کھ ھنگامی تا را کارت آن« ،»بده نشان

 خواھد پیچیده فرایندی آنکی در جدید یھاکارت کردن وارد. کنید تعریف خودتان را ارتباطات تمام باید باال، در برادر و خواھر یھاکارت مورد خالف بر ،نخست
 .کنید تعریف را نوین و قدیمی مطالب بین ارتباطات و کنید جستجو برای دستھ بقیھ در باید زیرا شد،

 نماش بھ محدودیت افزودن. کندمی استفاده است مطلب دوباره نمایش برای زمان بھترین زمانی چھ اینکھ  تعیین برای الگوریتمی از آنکی کھ باشید داشتھ یاد بھ دوم،
 بھ منجر کھ کند،می اثرتر کم را تاخیری مرور سیستم و شوند داده نمایش شدندمی داده نمایش بایستی کھ آنچھ از دیرتر یا زودتر ھاکارت کھ شودمی باعث ھاکارت

 .گرددمی شده فراموش یھاکارت یا نیاز، حد از بیشتر کارکردن

 پیوند ھم بھ را مشابھ کلمات کنید سعی اینکھ جای بھ. کنید ایجاد ھایادداشت دیگر از مستقل بینیدیم کھ را یادداشتی ھر است این آنکی از استفاده برای راه موثرترین
 نکات اکثراً  اینھا ھستند، ھم جای بھ استفاده قابل کامالً  معدوی موارد در ھامترادف. نکنید استفاده آن از است بھتر دھید تشخیص را آنھا بین تفاوت توانیدمی اگر دھید،
 .نیست عجیبی چیز شود جاجابھ دیگری با مترادف یک اگر شدن غیرعادی جملھ یک برای و دارند، ظریفی و یجزئ

 اصطالحی بیشتر اما شود،یم ترجمھ» بزرگ« دقیق چندان نھ صورت بھ کھ بگیرید، یاد را dekai کلمھ خواھیدمی کھ کنید تصور گردیم،می بر باال در ژاپنی مثال بھ
 چھ ھر. بنویسید)» عامیانھ بیشتر( بزرگ« صورت بھ را کلمھ این فارسی معادل است ممکن کنید، مرور جھت دو ھر در کھ خواھیدمی ھنوز اگر. است ایمحاوره
 کھ ییھاکارت کھ است دلیل ھمین بھ کھ شود،می دشوار بسیار مشابھ کلمات بین تفاوت تعریف بار شد، خواھد ترسخت مطالعاتن کنید، پیشرفت زبانتان در بیشتر
 محور شناخت مطالعھ سمت بھ حرکت قوی، پایھ لغت دایره یک با. شوند استفاده یادگیری اولیھ مراحل در فقط کھ است بھتر کنید تعریف را خاصی کلمھ خواھیدمی
 .ریمدا فعالمان لغت دایره بھ نسبت بزرگتری بسیار منفعل لغت دایره ما ھمھ زیرا است، ترمعنی با بسیار

 بھ فرضپیش صورت بھ جدید یھاکارت .ھستند دسترس در موجود ابزارھای تعدادی شود، بیان راحت مطالب از بعد دشوار مطالب اینکھ از اطمینان حصول برای
 ماش سطح بھ متناسب ھستند استفاده حال در ھک اطالعاتی منابع یا یادگیری حال در مطالب کھ زمانی تا بنابراین شوند،می داده نمایش اندشده اضافھ دستھ بھ کھ ترتیبی
 .شوند داده نمایش سادگی ترتیب بھ باید مطالب اند،شده بندی درجھ

 بیافزایم؟ عدد اختیاری فیلد ھایمیادداشت بھ توانممی آیا

 ھایادداشت زبان، یادگیری زمینھ در. اندشده طراحی شوند،می داده نمایش کارت روی اطالعات آن جایی چھ و ھم، بھ نزدیک مرتبط اطالعات نمایش برای ھایادداشت
 و شدن خوانده یک فقط خاص عبارتی – ھستند 1:1 ارتباطات این تمام . ھستند مفید غیره و عبارت ترجمھ گانھ سھ عبارت، ترجمھ جفت مثل چیزھایی ارائھ برای
 )1. (دارد ترجمھ یک

 شاندستھ در دارند کمتری ارتباط ھم با کھ ییھاکارت داشتننگھ برای ھایادداشت از کوشندمی افراد برخی ھم، با اطالعات نگھداری برای ھایادداشت توانایی خاطر بھ
 :کنند برخورد completely کلمھ با جملھ دو بھ اگر مثال، برای .دارند نگھ ھم کنار در

• He was completely confused.  
• That was completely uncalled for.  

 روروبھ دیگری نمونھ جملھ با کاربر اگر اما. مرتبطند ھم بھ دارند، اشتراک در را کلمھ یک کھ اساس این بر دھند،می قرار یادداشت یک در را جملھ دو آن سپس
 شود؟

• The book confused her.  



 کلمھ برای یادداشت در باید آیا باشد؟ confused کلمھ برای یادداشت در باید آیا بنابراین. گذاردمی اشتراک بھ قبلی جملھ یک با را confused کلمھ جملھ این
completely دو؟ ھر یا باشد؟ 

 ارتباطات جمالت بنابراین دارند، ارتباط ھم با باشند داشتھ اشتراک در را کلمھ یک اگر جمالت کھ بگویید اگر شد، ذکر باال در کھ عبارت ترجمھ ھایجفت برخالف
 داشتھ ارتباط ت و الف جملھ با است ممکن ب جملھ باشد، مرتبط پ جملھ و ب جملھ بھ است ممکن الف جملھ کھ، است معنی بدان. دارند ھم با زیادی بسیار بسیار
 .نیستند خودشان بیان برای خوبی ایوسیلھ حالت این در ھاشتیاددا ھست، پوشانھم و پیچیده ارتباط این کھ روی آن از. دست این از و باشد

 :دارد وجود بگنجانند ھایشانیادداشت در را ھاییارتباط چنین این کنندمی تالش مردم اینکھ برای دلیل دو رسدمی نظر بھ

 اگر. کندنمی کمک شما بھ چندان واقعیت در اما ت،اس درست دلیل این کھ برسد نظر بھ است ممکن». است تمیزتر جا یک در چیز ھمھ داشتن نگھ زیرا« •
 برای کھ است این دھید انجام باید کھ آنچھ تمام است، متفاوتی یادداشت گونھ در جملھ ھر و دارد completely کلمھ کھ اینمونھ جمالت تمام خواھیدمی

 .کنید جستجو completely عبارت
. است قبلی شده پرسیده رایج سوال بھ مرتبط این». کند جدا دارند اشتراک در را کلمھ یک کھ را ییھاکارت مرورھای آنکی خواھممی اینکھ خاطر بھ« •

 بود، شده جدا ھاکارت دیگر از دارد اشتراک در را کلمھ یک کھ کارتی ھر و باشد شده انجام خودکار کامالً  اگر و است، زمانبر ھاکارت بین پیوند ایجاد
ً  زیرا شد نخواھد داده نمایش چیزی کھ شد خواھد ختم موقعیتی بھ احتماالً  و ،بود گیر پا و دست بسیار الگوریتمی نظر از . بود وابستھ دیگری چیز بھ تماما
 درھم ترتیب بھ را جدید یھاکارت اگر ماا نشوند، داده نمایش ھم از پس درست کھ باشد مفید دارند را کلمھ یک کھ دوجملھ برای روش این است ممکن بلھ،

 ارائھ نیز حلی راه چنین حتی اگر و. ندارد را ارزشش موقعیتی چنین از جلوگیری برای تالش ضعف نقاط و شود،می ناممکن موقعیتی چنین کنید، اضافھ
 .داشت نخواھد باز واقعی دنیای در کلمھ این با برخورد از را شما بود، شده

 بحث بدین این اما بخوانند، متفاوت را کلمھ ھمان است ممکن است مختلف ھایلھجھ و کنند، ترجمھ متفاوت صورت بھ را عبارت یک کھ مختلف فرادا است ممکن) 1(
 .ندارد ربطی

 کنم؟ میزبانی را خودم AnkiWeb توانممی آیا

 است دسترس در شد میزبانی سرویس عنوان بھ فقط AnkiWeb متاسفم،

 نیست؟ چنین این آیفون نسخھ کھ حالی در است رایگان آندروید نسخھ چرا

 میزکار نسخھ کھ رو آن از. دارم نیاز قبوض پرداخت برای راھی بھ و ھست، من وقت تمام شغل موبایل آنکی و وبآنکی ،)دسکتاپ( میزکار آنکی روی بر کارکردن
 .امکرده تکیھ برنامھ توسعھ از درآمد کسب برای آیفون برنامھ ھایفروش روی بھ کنم،می درست رایگان صورت بھ را وب و

 برای وبآنکی بر و( اندگذاشتھ کردم ایجاد من کھ میزکاری نسخھ بر مبتنی را آن اینھا کھ خاطر بدین. است شده نوشتھ داوطلبان از جدایی گروه توسط درویدآنکی
 . کنند عرضھ رایگان صورت بھ ھم را آن کھ اندگرفتھ تصمیم ،)اندکرده تکیھ ھادستھ ھمگامسازی

 کند؟می استفاده تاخیری مرور الگوریتم چھ از آنکی

ً  آنکی  استفاده با را اساسی مشکالت کارت یک دادن پاسخ از قبل بعدی زمانی بازه نمایش فرضپیش رفتار ھرچند،. ھست SM5 سوپرمموی الگوریتم بر مبتنی اساسا
 :است زیر شرح بھ الگوریتم ھاینسخھ دیگر و SM2 بین اساسی اوتتف. بود شده موجب SM5 الگوریتم از

• SM2 کندمی استفاده کارت آن بندیزمان بعدی زمان تعیین برای کارت یک روی شما عملکرد از. 
• SM3+ کندمی استفاده کند بندیزمان را مشابھ یھاکارت و کارت آن باید کھ بعدی زمان تعیین برای کارت یک در شما عمکرد از. 

 ثابت بسیار مطالعتتان در اگر .دھدمی را گروه یک عملکرد بلکھ کارت، یک عملکرد تنھا نھ گرفتن نظر در با تردقیق زمانی ھایبازه انتخاب بھ امید پسین برخورد
 سختی با یھاکارت( شوندمی معادلھ وارد استمرارھا معد کھ زمانی چند، ھر. کرد نخواھد کار خوبی بھ برخورد این دارند، ایمشابھ سختی ھاکارت ھمھ و ھستید قدم

 ھاکارت شودمی باعث کھ – است بعدی زمانی بازه مورد در نادرست ھایحدس بھ ترمحتمل بسیار +SM3 ،)روز ھر در مشخص ساعت در مطالعھ عدم متافوت،
 .شوند ریزی برنامھ آینده در دیر خیلی یا زود خیلی

» سخت« دادن جواب کھ شود ایجاد تواندمی موقعیتی ھمیشھ کند،می تنظیم دینامیک صورت بھ را» فاکتور ترینبھینھ« جدول +SM3 کھ خاطر این بھ این، بر عالوه
 .نیست آگاه آنھا از ھرگز کاربر ینبنابرا ھستند پنھان ممو سوپر در بعدی ھایزمان. کند ایجاد» ساده« پاسخ یک از تریطوالنی زمانی بازه تواندمی کارت یک

 کسب برای تالش از بھتر شوندمی ایجاد SM2 از ایشاخھ با کھ بھینھ بھ نزدیک زمانی ھایبازه کھ گرفت تصمیم آنکی نویسبرنامھ ھا،جایگزین بررسی از بعد
 +SM3 طریقھ کھ حالی در است، نھایی کاربران برای ترملموس و بینیپیش قابل SM2 برخورد طریق .است نادرست حدس ریسک با زمانیبازه بھترین کردن
 ).شود مرتکب بندیزمان در اشتباھاتی است ممکن سیستم کھ زمانی حتی( کند اعتماد آنھا بھ کھ خواھدمی کاربران از و کرده پنھان کاربر از را جزئیات

 .دارد تفاوت جھات از برخی از اما ھست، SM2 بر مبتنی آنکی الگوریتم

• SM2 الزم تواندمی این کھ فھمیدمی آنکی. دارید یادگیری نخستین ھایگان روی بر کامل کنترل شما آنکی، با. دارد روز 6 تا 1 از ابتدایی زمانیبازه 
 یھاکارت نمایش با شدن تنبیھ بھ شما نیاز یمعن بھ ابتدای» ھایشکست« و ببینید، کنید حفظ را آن بتوانید اینکھ از قبل دفعاتی را جدیدی کارت کھ باشد
 .دھدنمی انعکاس را یادآوری بھ مرحلھ در عملکرد یادگیری مراحل در عملکرد .نیست اندک روزھای در زیاد بسیار دفعات در اشتباه



 مروھای تعدا شکست کھ است این دلیل .تا 3 نھ دارد، وجود شکست گزینھ یک فقط. کندمی استفاده مرور یھاکارت بھ دادن پاسخ برای گزینھ 4 از آنکی •
ً  راحتی بھ تواندمی کارت یک آسانی کردن تنظیم بنابراین و دھد،می افزایش اندکی را کل  .بگیرد صورت مثبت ھایپاسخ دادن تغییر وسیلھ بھ صرفا

 بھ ھنوز ولی ایدمانده عقب آنھا بھ پاسخ در کھ ییھاکارت در بنابراین شود،یم فاکتور بعدی زمانی بازه محاسبھ در بندیزمان از بعد ھاکارت دادن پاسخ •
 .گرفت خواھید بیشتری سرعت دارید خاطرشان

 اینکھ جای بھ ، سازد مجبور را کارت کھ کند انتخاب تواندمی کاربر اما. گرداندبرمی فرضپیش بھ را کارت زمانی بازه آنکی خطای دکمھ ،SM2 مانند •
 ً  انتخاب روز، ھمان جای بھ متفاوتی، صورت بھ را خورده شکست دائم یھاکارت مرور توانیدمی ھمچنین،. بازگردد عقب بھ گام چند شود، یستر صرفا
 .کنید

 راحتی بھ دادن پاسخ بنابراین،. افزایدمی فعلی زمانیبازه محاسبھ بھ ایاضافھ ھایدکمھ بلکھ دھد،می افزایش را آسانی فاکتور تنھا نھ شد یادآوری آسانی بھ •
 .است ترتھاجمی اندکی SM2 استاندارد الگوریتم از شود یادآوری

 الگوریتم مورد در رایجی شکایت. شودنمی کارت یک آسانی در بیشتر کاھش باعث ھستند یادگیری حال در ھاکارت کھ ھنگامی موفقیت با ھمراه خطاھای •
 فرایند آنکی، در. شود گرفتار» کوتاه زمانی ھایبازه جھنم« در کارت کھ شود باعث تواندمی کارت یک تکراری خطاھای کھ است این SM استاندارد
 .دھدنمی قرار تاثیر تحت را کارت یک آسانی مقدماتی یادگیری

ً  ،SM2 الگوریتم از توصیفی برای  .ببینید را http://www.supermemo.com/english/ol/sm2.htm آدرس لطفا

ً ( بینیدمی را آن از ایخالصھ زیر در .کنید جستجو بندیزمان کد برای را sched.py عبارت آنکی کد سورس در توانیدمی ھمچنین  برای را دستھ تنظیمات بخش لطفا
 .)ببینید اندشده نوشتھ ایتالیک صورت بھ کھ ھاییگزینھ

 ...دھید فشار اگر

 دوباره

 زمانی بازه این( شودمی جدید زمانیبازه قدارم در ضرب فعلی زمانیبازه و یابد،می کاھش %20 آسانی گیرد،می قرار دوباره یادگیری حالت در کارت
 ).شودمی استفاده است یادگیری حالت در کارت کھ ھنگامی

 سخت

 .شودمی 1.2 ضربدر فعلی زمانی بازه و یابدمی کاھش %15 کارت آسانی

 خوب

 .کندنمی تغییر آسانی. شودمی فعلی آسانی ضربدر فعلی زمانیبازه

 آسان

 .یابدمی افزایش %15 آسانی و شودمی آسانی امتیاز ضربدر فعلی آسانی فعلی آسانی ضربدر فعلی زمانیبازه

 از کارت کھ روزھایی تعداد شود، داده نشان دیر کارتی اگر. شودمی زمانیبازه دھنده تغییر ضربدر مضاف صورت بھ بعدی زمانیبازه آسان، و خوب، سخت، برای
 .شودمی افزوده محاسبات این انجام از قبل فلی زمانیبازه بھ است مانده عقب مرور

 آسانی کھ دھدمی نشان رمموسوپ تحقیقات: شد نخواھد %130 از کمتر ھرگز کارت آسانی. ندارد وجود گیردمی کارت یک کھ بندیزمان مقادیر در محدودیت تعدادی
 افزایش حداکثر زمانیبازه میزان فرای ھرگز زمانی ھایبازه. شودمی کاربران آزار باعث و دارند است مفید کھ آنچیزی از بیشتر رسیدن موعد بھ تمایل %130 زیر
 .کشید خواھند طول قبلی زمانیبازه از بیشتر روز یک ھمیشھ) دوباره جز بھ( جدید زمانی ھایبازه تمام پایان، در. یابندنمی

 توجھ
 بندی درجھ یک دارای و زمان یک در شده معرفی یھاکارت اینکھ از پیشگیری برای را» پریشان« درھمی از اندکی میزان آنکی کنید،می انتخاب را آسانی دکمھ اینکھ از بعد
 اختالفی اگر بنابراین شود،نمی داده نمایش زمانی ھایبازه ھایدکمھ روی معنی بھ پریشانی این. کندیم اعمال را باشند ھم با ھمیشھ و بچسبند ھم بھ روزی یک در مرور برای
 .ھست دلیلش احتماالً  اتفاق این گیرید،می را زمانیبازه چھ واقع در اینکھ و کنیدمی انتخاب کھ آنچھ میان
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