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  Piazzaآموزش استفاده از  
 ًَیغٌذُ: ریحبًِ َّرؽبد

 

 هذرط : حغي ًیک آئیي
 هببًی بزًبهِ عبسی

ٍ ففحِ هزبَط بِ کالط هببًی بزًبهِ عبسی را خَاّیذ دیذ ّوچٌیي بب رٍػ اعتفبدُ  Piazzaدر ایي هغتٌذ، چگًَگی ػضَیت در 

 )ػکظ ّب هزبَط بِ تزم پیؼ ّغتٌذ( ًیش آؽٌب خَاّیذ ؽذ.ّب اس ایي ابشار بزای ارعبل عَاالت ٍ پبعخ بِ آى

 و صفحه مربوط به درس Piazzaآموزش عضویت در 

-بب ػضَیت در ایي عبیت، هی اعت. //:homepiazza.com/sharif/spring2014/ce1355https/درط،  piazzaآدرط 

ت خَد را ّب را دریبفت کٌیذ ٍ اس ّوِ هْن تز عَاالّب ٍ رخذادّبی درط قزار گیزیذ، هٌببغ درط ٍ توزیيتَاًیذ در جزیبى بزًبهِ

ّبیتبى هغزح ؽذُ اعت پبعخ دّیذ ٍ بِ ػببرتی بتَاًیذ بِ راحتی بب اعتبد، هغزح کٌیذ، بِ عَاالتی کِ تَعظ عبیز ّوکالعی

 ّبی خَد تؼبهل داؽتِ ببؽیذ.دعتیبراى آهَسؽی ٍ ّوکالعی

 هزاجؼِ کٌیذ:درط کِ در ببال آهذُ اعت  Piazzaبزای ػضَیت، ابتذا بِ آدرط  

 

اعبهی اعتبد ٍ دعتیبراى آهَسؽی  Staffاعالػبت کلی درط ًوبیؼ دادُ خَاّذ ؽذ. در بخؼ  course informationدر قغوت 

 هٌببغ درط قزار خَاّذ گزفت. resourcesقزار دارد ٍ در قغوت 

 در بخؼ ببال، عوت راعت ففحِ، اعتفبدُ کٌیذ. Enroll in Courseبزای ػضَیت در ایي درط، اس قغوت 

 توجه: 

https://piazza.com/sharif/spring2014/ce1355/home


  Piazzaآموزش استفاده از  
 ًَیغٌذُ: ریحبًِ َّرؽبد

 

 هذرط : حغي ًیک آئیي
 هببًی بزًبهِ عبسی

ببؽیذ کلیذّبی ببال بِ ؽوب ًوبیؼ دادُ  log inٍ عبیت درط ػَك ؽذُ ببؽیذ ٍ در عبیت  piazzaَرتی کِ پیؼ اس ایي در در ف

 ؽَیذ:ًخَاّذ ؽذ بلکِ بب چٌیي ففحِ ای هَاجِ هی

 

 را اس ببالی ففحِ اًتخبة کٌیذ. Q & Aدر ایي فَرت کبفی اعت بزای رفتي بِ ففحِ افلی درط قغوت 

 اعتفبدُ کٌیذ. Enroll in Courseبزگزدین بِ حبلتی کِ ٌَّس در عبیت ػضَ ًؾذُ ایذ. اس 

را اًتخبة کزدُ ٍ  Join as Student. در ایي قغوت، گشیٌِ هَاجِ خَاّیذ ؽذ هبًٌذ تقَیز سیز ایبب رفتي بِ ایي بخؼ، بب ففحِ 

 :را اًتخبة کٌیذ Add classلیذ را ٍارد کٌیذ، عپظ ک ce135-5، ػببرت  class Access codeدر بخؼ 

 



  Piazzaآموزش استفاده از  
 ًَیغٌذُ: ریحبًِ َّرؽبد

 

 هذرط : حغي ًیک آئیي
 هببًی بزًبهِ عبسی

 ای بِ ؽکل سیز ّذایت خَاّیذ ؽذ.، بِ ففحAdd Classesِبؼذ اس سدى 

 

رٍد کِ ایویلی اس تبى را ثبت کٌیذ. ّوبى عَر کِ در تقَیز هؾخـ اعت، در ایي فزم اس ؽوب اًتظبر هی emailدر ایي قغوت ببیذ 

 ّبی دیگز ًیش اعتفبدُ کٌیذ.اهب اجببری ٍجَد ًذارد ٍ ایي اهکبى ٍجَد دارد کِ  اس آدرط ایویل ٍارد کٌیذ. sharif.eduداهٌِ 

ؽَد اهب هوکي اعت ؽوب اس ایي آدرط در ایي داهٌِ عبختِ هیای بزای داًؾجَیبى، ایویل اختقبفی هؼوَال اس عزیق ّز داًؾکذُ 

رعی کٌیذ، یب ٌَّس چٌیي ایویلی اس عزف داًؾکذُ در اختیبرتبى قزار ًگزفتِ ایویلتبى اعتفبدُ چٌذاًی ًکٌیذ ٍ دیز بِ دیز آى را بز

 کٌیذ.ببؽذ، تَفیِ هب ایي اعت کِ در ایي قغوت آدرط ایویلی را ٍارد کٌیذ کِ آى را سٍد بِ سٍد چک هی

ٍ ... ، ایویل هَرد ًظز خَد را در ایي  yahoo  ٍgmail، هبًٌذ ایویل ّبی هتؼبرف sharif.eduبزای ثبت ایویلی خبرج اس داهٌِ 

 فزم ٍارد کزدُ ٍ بِ هزحلِ بؼذ بزٍیذ:



  Piazzaآموزش استفاده از  
 ًَیغٌذُ: ریحبًِ َّرؽبد

 

 هذرط : حغي ًیک آئیي
 هببًی بزًبهِ عبسی

 

بزای ؽوب  Piazza teamثبت کزدُ بَدیذ چک کٌیذ. ببیذ یک ایویل اس عزف  piazzaدر ایي هزحلِ ایویلی کِ آدرط آى را در 

ای کِ بِ آى ّذایت دارد. کبفی اعت در ففحِارعبل ؽذُ ببؽذ. در ایي ایویل یک لیٌک فؼبل عبسی ٍ یک کذ فؼبل عبسی قزار 

 را بشًیذ. Submit Codeرا درج کزدُ ٍ کلیذ  ایذکذی کِ در ایویل دریبفت کزدُ Validation Codeؽذُ ایذ، در قغوت

، عِ  yepة گیزد. بب اًتخبدر قغوت بؼذی بزای اعویٌبى اس آدرط ایویل ؽوب، ببر دیگز بزای اعتفبدُ اس ایي ایویل اس ؽوب تبییذ هی

 Createؽَد. بب پز کزدى ایي فیلذّب ٍ سدى کلیذ فیلذ بزای درج پغَرد، تکزار آى ٍ درج ًبم کبهل بِ ؽوب ًوبیؼ دادُ هی

accountؽَیذ.ؽَد ٍ بِ ففحِ افلی خَد ّذایت هی، ثبت ًبم ؽوب تکویل هی 

 



  Piazzaآموزش استفاده از  
 ًَیغٌذُ: ریحبًِ َّرؽبد

 

 هذرط : حغي ًیک آئیي
 هببًی بزًبهِ عبسی

 

 در ففحِ افلی، ابتذا بب چٌیي چیشی هَاجِ خَاّیذ ؽذ:

 

 قغوتی اس ففحِ کلیک کٌیذ، تب ففحِ بِ فَرت ػبدی ًوبیؼ دادُ ؽَد. کبفی اعت در



  Piazzaآموزش استفاده از  
 ًَیغٌذُ: ریحبًِ َّرؽبد

 

 هذرط : حغي ًیک آئیي
 هببًی بزًبهِ عبسی

 

 ویرایش اطالعات کاربری

ؽَد. بب قزار گیزی ًؾبًگز هَط بز رٍی فلؼ کٌبرآى لیغتی بِ در قغوت ببال، عوت راعت ففحِ، هؾخقبت ؽوب ًوبیؼ دادُ هی

 ؽَد.ؽوب ًوبیؼ دادُ هی

 

تَاًیذ اعالػبت کبربزی تبى، هبًٌذ ایویل ٍ ًبم ٍ رهش ػبَر را تغییز دّیذ. اس قغوت هی Account/Email Settingsاس قغوت 

Piazza Features List ّبی تَاًیذ بب قببلیتهیPiazza ... ٍ بیؾتز آؽٌب ؽَیذ 



  Piazzaآموزش استفاده از  
 ًَیغٌذُ: ریحبًِ َّرؽبد

 

 هذرط : حغي ًیک آئیي
 هببًی بزًبهِ عبسی

-دادُ هیّبی هختلف ًوبیؼ را فؼبل کٌیذ دیگز راٌّوبّبیی کِ بب قزارگیزی هَط بز رٍی بخؼ turn off Tooltipsاگز قغوت 

ّب را  Tooltipایذ ٍ کبرکزدّبی آى آؽٌب ًؾذُ piazzaّبی هختلف ؽَد کِ تب سهبًی کِ بب بخؼؽًَذ را ًخَاّیذ دیذ. تَفیِ هی

 حذف ًکٌیذ.

 مشاهده اطالعات آماری 

هبری هزتبظ بب درط را ایي گشیٌِ اعالػبت آ سدىهؾببِ یک ًوَدار قزار دارد، بب ای  Iconدر کٌبر ًبم کبربزی ؽوب، در ًَار ببال، 

 ّب در ّز رٍس ٍ ...ّب، ًغبت پغتّبی درج ؽذُ، تؼذاد پبعخ postکٌیذ. اعالػبتی ّوچَى تؼذاد هؾبّذُ هی

 

 و پرسش ها پیام ها

دّذ. بب ثبت ًبم در ایي عبیذ ببیذ یک ّبی دریبفتی ؽوب را ًوبیؼ هیدر عوت چپ ففحِ، عتًَی ٍجَد دارد کِ در آى پیغبم

 داؽتِ ببؽیذ. بب اًتخبة ّز پیغبم، هتي آى در کبدر ٍعظ ففحِ ًوبیؼ دادُ خَاّذ ؽذ.: Welcome to Piazzaبِ ػٌَاى پیغبم 

 

 تَاًذ اس ًَع پزعؼ ٍ پبعخ، ًظز عٌجی ٍ یب هتي ببؽذ.یک پیبم هی



  Piazzaآموزش استفاده از  
 ًَیغٌذُ: ریحبًِ َّرؽبد

 

 هذرط : حغي ًیک آئیي
 هببًی بزًبهِ عبسی

ػالهتی کِ در تقَیز سیز هؾخـ پزعؼ ٍ پبعخ ٍ یب ًظز عٌجی ًببؽذ ( یؼٌی عبدُ ببؽذ ) Noteدر فَرتی کِ پیغبم اس ًَع یک 

 گیزد:ؽذُ در کٌبر آى پیبم قزار هی

 

 

در فَرتی کِ پیبم اس ًَع پزعؼ ببؽذ ٍ ّن هغئَلیي کالط ٍ ّن داًؾجَیبى در پبعخ دّی بِ آى هؾبرکت کزدُ ببؽٌذ، پیبم 

تَاًیذ تَضیح ت راعت آى، هیّبی عوؽَد. بب قزار گیزی هَط بز رٍی هزبغهَرد ًظز در لیغت بِ ؽکل سیز ًوبیؼ دادُ هی

 هزبَط بِ ایي ػالئن را هؾبّذُ کٌیذ.

 

 ارسال یک پرسش

، اًتخبة کٌیذ. بب سدى ایي کلیذ، فزهی بِ ؽکل تقَیز ّبپیبم را اس ببالی لیغت New Postبزای پزعیذى عَال، کبفی اعت کلیذ 

 گیزد.سیز در اختیبر ؽوب قزار هی

 

 ؽوب چیغت. عَال، اعالع رعبًی ٍ یب ًظز عٌجی. postدر بخؼ ابتذایی ایي فزم، ببیذ تؼییي کٌیذ کِ ًَع 
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 ًَیغٌذُ: ریحبًِ َّرؽبد

 

 هذرط : حغي ًیک آئیي
 هببًی بزًبهِ عبسی

تَاًیذ تؼییي کٌیذ کِ ایي عَال ؽوب فزفب بزای هغئَلیي درط ارعبل گزدد یب توبهی افزاد کالط بتَاًٌذ آى را در اداهِ هی

ّب عَالی بزایتبى پیؼ آهذ، خَة اعت ایي عَال بِ ّب یب پزٍصُوزیيهؾبّذُ کٌٌذ. )در فَرتی کِ در خقَؿ بخؾی اس درط، ت

تَاًذ بِ عبیزیي ًیش کوک ای هغزح ؽَد کِ توبهی داًؾجَیبى کالط بتَاًٌذ آى را هؾبّذُ کٌٌذ. در ایي فَرت عَال ؽوب هیگًَِ

 کٌذ.(

 ارعبل ًوبییذ. (Anonymous to classmates)تَاًیذ پزعؼ خَد را بب درج ًبم خَد ٍ یب بِ فَرت گوٌبم، ؽوب هی

، ًحَُ ًوبیؼ ًْبیی آى را postتَاًیذ پیؼ اس ارعبل ، در قغوت پبییي عوت راعت ففحِ، هیpreview postدر قغوت 

 هؾبّذُ کٌیذ.

 مشاهده و پاسخ به پرسش ها

ؽذ. بب کلیک بز رٍی یک ّب در لیغت عوت چپ ففحِ ًوبیؼ دادُ خَاّذ بمّبی هغزح ؽذُ ًیش ّوبًٌذ عبیز پیلیغت پزعؼ

 پزعؼ، هحتَای آى را هؾبّذُ خَاّیذ کزد ٍ قببلیت پبعخ دّی بِ آى را ًیش خَاّیذ داؽت:

 

هَجَد کلیک  text boxبز رٍی  the student’s answerدر فَرتی کِ ققذ پبعخ بِ عَال را داریذ کبفی اعت در قغوت 

 پبعخ ؽوب ثبت خَاّذ ؽذ. را بشًیذ. submit. بؼذ اس درج پبعخ، کلیذ کٌیذ ففحِ ٍیزایؼ هتي بزایتبى ًوبیؼ دادُ خَاّذ ؽذ



  Piazzaآموزش استفاده از  
 ًَیغٌذُ: ریحبًِ َّرؽبد

 

 هذرط : حغي ًیک آئیي
 هببًی بزًبهِ عبسی

در فَرتی کِ عَالی هغزح کزدیذ ٍ جَاة ارائِ ؽذُ بزایتبى کبفی ًبَد ٍ ققذ داؽتیذ درخَاعت راٌّوبیی بیؾتز کٌیذ ٍ یب  توجه:

 .اًجبم دّیذ follow up discussionعَال خَد را تکویل تز کٌیذ، ایي کبر را اس بخؼ 

پزعؼ، قزار دارد. بب سدى آى لیغتی اس کبرّبی قببل اًجبم بز رٍی ایي  Actionدر قغوت ببال، عوت راعت ّز عَال یک کلیذ 

 ؽَد. ایي لیغت ٍابغتِ بِ ایي کِ ؽوب خَد پزعؾگز ایي عَال بَدُ ایذ یب خیز قذری تفبٍت دارد:بزای ؽوب ًوبیؼ دادُ هی

 

ؽَد اهب هی followerیک پزعؼ اعت. بِ فَرت پیؼ فزك، عَال کٌٌذُ، بزای پزعؼ خَد  کزدى followاس جولِ ایي کبرّب، 

تَاًیذ بِ راحتی کٌٌذ. در ایي فَرت اس ایي بِ بؼذ هی follow، یک پزعؼ را Actionتَاًٌذ بب اعتفبدُ اس هٌَی عبیزیي ًیش هی

را اًتخبة کٌیذ تب پزعؼ ّبیی کِ تَعظ ؽوب  Followingّب، گشیٌِ بزای پیذاکزدى ایي پزعؼ، اس قغوت ببالی لیغت پیبم

follow :ؽذُ اعت را ًوبیؼ دّذ 

 

تَاًیذ بزای هَاقؼی اعتفبدُ کٌیذ کِ یک عَال بِ فَرت تکزاری در عبیت هغزح ؽذُ اعت هی Mark as Duplicateاس قغوت 

 ٍ ؽوب اس ایي عزیق ایي تکزار را هؾخـ خَاّیذ کزد.

 

هزاجؼِ  https://piazza.com/product/featuresتَاًیذ بِ قغوت ّبی ایي ابشار هیبب عبیز ٍیضگیبزای آؽٌبیی بیؾتز 

 ًوبییذ.

https://piazza.com/product/features

