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 گفتار(  پیش) 
 همکاران عزیز!

قرعه کشی )مسابقات( شطرنج در دنیا است که توسط امروزه، سوئیس منیجر یکی از برنامه های پرچم دار)پیشتاز( در زمینه 

بان ترجمه شده ، توسط بیش ز 24جهانی شطرنج است که تا امروز به وگ منتشر شده و مورد تایید فدراسیون سهرت سهاینت

 است.فدراسیون در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است و بیش از ششصد هزار فایل مسابقه در آن ایجاد شده  180از 

با بسیاری از بخش های آن آشنا با اینکه سوئیس منیجر بسیار ساده است)رابط کاربری ساده ای دارد.(، اما اغلب اوقات داوران 

این نرم افزار را شروع کرده اند و یا با آن درگیر هستند، مورد  برای داورانی که تازه کار با "راهنمای کاربران "نیستند. این 

رایانه ی  در این راهنما نه تنها به صورت مرحله به مرحله از راه اندازی نرم افزار سوئیس منیجر بر روی رد.استفاده قرار می گی

-chessی عکس های محل مسابقه در شما و راه اندازی مسابقه ی جدید را بررسی می نماییم، بلکه به مواردی مثل بارگذار

results.com  بررسی می کنیم. تر شکل کاملیا محاسبه جوایز بر اساس سیستم هورت را نیز به 

ویل که برای آموزش سوئیس منیجر به من س و ورنر اشتوبنومیحالیس پریوینیو ،ثتیسدر اینجا قصد دارم از سوتوریس لوگو

 د، تشکر کنم.زحمات بسیاری را متحمل شدند و هر زمان حتی به ساده ترین سواالت من نیز پاسخ دادن

عربستان سعودی( به  _)جده 2017از تاکیس نیکولوپولوس که به من در مسابقات قهرمانی سریع و برق آسای زنان جهان 

اعتماد نمودند وهمچنین اجازه حضور در کادر فنی چهل و سومین المپیاد جهانی شطرنج )باتومی  ل قرعه کشیعنوان مسئو

ن کار د ، تشکر ویژه می کنم. بیشتر مهارت من در زمینه استفاده از این نرم افزار، مرهوگرجستان( به عنوان دستیار را دادن_

 در این رویداد ها است.
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مقدمه : بخش اول  

در رایانه  منیجر( نرم افزار سوئیس بارگیری و نصباول: دانلود ) فصل

 اشم

 manager.at -swissابتدا مرورگر خود را باز کرده و وارد آدرس ،روی رایانه خود  سوئیس منیجربرای دانلود 

بر روی جدیدترین نسخه نرم  ب کنید ورا انتخا Download سربرگ ،سمت چپ  باالی صفحهقسمت در . شوید 

سوییس   ،به پایان رسید سپس روند نصب نرم افزار را طی کنید و زمانی که  .  دانلود شود   exe. افزار کلیک کنید تا فایل

 .نظر نصب شده استمورد منیجر داخل پوشه 

 

 

 

در زمان نصب ، فایل ها و پوشه های گوناگونی روی رایانه شما ذخیره خواهند شد  . کاربرد این فایل ها را در فصل 

 های پیش رو توضیح خواهیم داد.

 

 م زیر مواجه می شوید:با پیا ،کنیم  وقتی برای اولین بار نرم افزار را روی سیستم نصب می

روی . را انتخپپاب کنیپپد  Install گزینپپه ،شپپپویپپد و در منوی بپپاز شپپپپده  Other سپپپپس وارد نوار ابزار

  ”Display conditions for use“سپس و کلیک کرده ditions for use”“Display conیگزینپپپپپپپپه

به خاطر داشپته باشپید در این مرحله  . کلیک کنید  OK منیجر خود را وارد کنید و روی سپوئیسکد ،را فعال کنید 

  .شما باید به اینترنت متصل باشید 
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د نیاز جهت نحوه دریافت کد نصب العات مورتوانید اط شما می (manager.at-swiss)نرم افزار ناشر  در وبسایت

برای مدتی از نسخه آزمایشی نرم افزار استفاده کنید اما بدون این کد توانید  البته شما می. بدست آورید  را نرم افزار

 .کند  دور از مسابقه را پشتیبانی می 4برای مثال این نسخه تا . می باشد امکانات این نسخه محدود 

 

 د یا نیاز به کار کردن روی فایلبرای مثال زمانی که شپما یک کد جدید دریافت کرده ای ،ه تغییر کد در صپورت نیاز ب

 11. در فصپپپل  نمپاییپد  اقپدام بپاال در شپپپده یپاد کپد  ثبپت مسپپپیر از مجپددا می توانیپد ، داریپد را داور همکپار دیگر یپک 

 .در این مورد داده خواهد شد  یتوضیحات بیشتر

 می  این نرم افزار را به طور منظم به روز خواهد کرد و به شدت توصیه، باشید که ناشرداشته  لطفا به این نکته توجه

  شپده قبلی  با توجه به مسپیر های ذکر ،جدید  مسپابقهرم افزار را قبل از شپروع شپود که همیشپه فایل به روز این ن

  فرمایید.مراجعه  11العه روش جایگزین به فصل برای مط. نمایید  دانلود

 

 

تبلت و تلفن های  ،باشد و روی مک  نکته : نرم افزار سوییس منیجر فقط در سیستم عامل ویندوز قابل اجرا می

  .) نکات و ترفند ها ( مراجعه فرماییدلف محدودیت ها به پیوست ا نهمراه قابل اجرا نیست . برای حل مشکل ای
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 فصل دوم: رابط کاربری
 

با قرار دادن مکان نمای خود روی ) آیکن های میانبر  ،عمدتا شپامل منو های باز شپو  ،وییس منیجر رابط کاربری سپ 

توانید   شپپما می. می باشپپد و کلید های میانبر ( توانید توضپپیحات مربوب به آیکن را مشپپاهده نمایید  آیکن ها می

اما فعال به این نکته توجه  . یید توضپپیحات مربوب به همه ی این قسپپمت ها را در فصپپل های پیش رو مطالعه نما

 . کند  دور های مختلف یک مسابقه کمک می دسترسی بهشما جهت به  ”Round“ یمنوفرمایید که 

 

 

 

 

ای وارد بر 7Fکشی، برای قرعه  F6  مثال از کلید  )برای بگیرید  نحوه استفاده از کلید های میانبر را یاد: نکته 

استفاده از   (دریافت لیست نتایج استفاده خواهد شد  برای 9F ، پایانی ای لیست رده بندیبر F5 نتایج،کردن 

میانبر را در این کلیدهای  توانید  شما می. این کلید ها باعث تسریع کار ها و صرفه جویی در زمان خواهد شد 

 .نمایید منوی باز شو مشاهده  کنار موارد مربوطه در
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 بخش دوم: آغاز به کار

 مسابقه جدید یک ه اندازیار ل سوم:فص
 

 

است که عملکرد آن مشابه سایر برنامه های تحت سیستم عامل ویندوز می  "File"منوی باز شو تحت عنوان اولین 

ذشته را باز نمایید، نسخه فعلی را ذخیره ذخیره شده گ فایل هایجدید بسازید،  فایلباشد. در اینجا می توانید یک 

 از برنامه خارج شوید.پ گر را اعمال نمایید و یا حتی کنید، تنظیمات مربوب به چا

ه ای را که را انتخاب کرده و نوع مسابق"...New tournament "گزینه ی  "File"برای آغاز از منوی باز شوی 

به  انتخاب نمایید.در رایانه شما ذخیره شود را  آن فایل ه می خواهید فایل و مسیری ک می خواهید ایجاد کنید، نام

، اما می توانید هر مقصد ذخیره می گردد "Documents" در "Turnier"پوشه فایل مسابقه در ، فرض ر پیشطو

 Tournament Data“)و باز شدن پنجره کنید. پس از ذخیره فایل انتخاب برای ذخیره فایل خود دیگری را

Dialog” )   منوی و کلیک روی" General "با تصویر زیر مواجه خواهید شد  ،: 
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( آشنا شویم. برای "Swiss System "این فصل قصد داریم با مسابقات انفرادی سوئیسی )گزینه در 

 مطالعه پیرامون مسابقات دوره ای و یا تیمی به فصل های هشتم و نهم مراجعه نمایید.

 

-chessخواهید در سایت  )همان نامی که می  نام    طالعات اساسی مسابقه مانند د اپپشما می توانی  (پنجرهکادر )در این  

results.com  ).پست الکترونیکی،   ، نام برگزارکننده، سایت مرجع ،نمایش داده شود را باید در این قسمت وارد کنید

زمان مسابقات)کنترل زمان(، نام مدیر مسابقات و داوران ) برای مسابقات ریتد فیده باید شناسه فیده آنان را نیز ذکر 

محاسبه   چنین اینکه آیا مسابقه ریتد )براید دور ها، تاریخ آغاز و پایان و همزاری رویداد، تعدا(، کشور و محل برگکنید 

اگر در حال حاضر به تمام این اطالعات  .را وارد نمایید درجه بین المللی ارسال خواهد شد یا خیر( می باشد یا خیر

 .رجوع کنید (پنجره) کادر یناطالعات ناقص به اوانید برای تکمیل دسترسی ندارید، نگران نباشید. شما همیشه می ت

 

 

 .نمایید مراجعه  13، به فصل  ”Age Groups“برای توضیح در مورد 

 

با هدف  بازیکنان چینش اولیه ی چگونگی مبنی برگزینه های مختلفی  "Sorting / Display" در زیر عنوان

خاطر داشته باشید که پس از  خواهید کرد. به قرعه کشی مشاهده و (Starting Rank)استفاده در لیست اولیه 

 نمایید. دقت کنید که به درستی انتخاب، بنابراین ل، این گزینه غیرفعال خواهد بودانجام قرعه کشی دور او

 

 

ره شده است پپپپپپپپدر رایانه شما ذخی آن فایلرده اید و پپپپپپپپپزار کپپپپپپپپمشابهی را برگ هر قبالً مسابقپپپپاگ

، کردهمربوطه را انتخاب  فایل نموده،کلیک  " Copy tournament data " گزینه د بر رویپپپپپپپتوانی ، می

چیزی که . اکنون تنها پر خواهد شدمنجمله گره گشایی)پوئن شکنی( تمام داده ها  ،کلیک کنید  " Open "روی 

 نیاز دارید، وارد کردن تاریخ و ساعت می باشد.

 

 

باز خواهد شد. اگر   "..Enter players " )پنجره(  کادر "ok"ک بر روی گزینه ی بل و کلیپس از اتمام مرحله ق

 Importing "برای اولین بار است که از سوئیس منیجر استفاده می کنید ، این پنجره را ببندید و به فصل پنجم:  

rating lists" .اسبی برای وارد کردن برنامه در ضمن پیش از انجام هر کار دیگری اکنون زمان من مراجعه کنید

 Enter... "کلیک کرده و وارد گزینه  "Input ". در پنجره اصلی روی منوی بازشوی می باشدزمانبندی مسابقه 

dates and times"  .شوید 
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  ”Update“ید تاریخ و سپاعت هر دور را تک به تک پرکنید و یا یکی را پر نموده و سپپس روی گزینه توان شپما می

رونویسپی خواهد شپد ) این گزینه برای مسپابقات  ت اطالعات وارد شپده در تمامی دور هااین صپورید .در کلیک کن

 (با برنامه مشخص بسیار مفید می باشد.سریع و برق آسا یا مسابقات استاندارد 

 Enter "گزینپه   "Input "کلیپک کرده و سپپپپس از منوی بپاز شپپپوی  ”OK“روی گزینپه  ، پس از اتمپام کپار

players..." .را انتخاب نمایید 
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 فصل چهارم: وارد کردن اطالعات بازیکنان

 

دانلود  باز  شپده به دو بخش تقسپیم می شپود . در قسپمت باال اطالعاتی که از لیسپت درجه بین المللی  (پنجرهکادر )

بازیکنانی که قبال انتخاب  کرده اید ظاهر می شپود که مربوب به جستجوی شما هستند و در قسمت پایین (بارگیری)

یر هم برای ورود بازیکنان قبل از شپروع مسپابقه  . مراحل زفایل  مسپابقه خود وارد نموده اید، می باشپند کرده اید و در 

 د .  گیر مورد استفاده قرار می ،و هم برای بازیکنانی که تمایل به پیوستن به مسابقه پس از شروع را دارند 

 

رار دارند لیست درجه بین المللی قالف ( بازیکنانی که در    

 

حضپپور   بارگیری کرده ایم() قبال آنها را وارد کرده ایم( که نی که در لیسپپت درجه بین المللی )ریتین برای بازیکنا

می توانید   می توان از دو روش برای وارد کردن اطالعات آنها به وسیله نام و یا شناسه فیده آنان استفاده نمود. ،دارند 

د  در پایین صپفحه گوشپه سپمت راسپت وارد نموده و کلی ”Name or code“ن را در کادر یا بخشپی از نامشپانام و 

Enter  می  ه را به شپما نشپان خواهد داد وبرنامه تمام پیشپنهادات مربوط فشپار دهید . )از روی صپفحه کلید( را

کبپار کلیپک نموده و دوبپار کلیپک کرده و یپا ی روی نپام بپازیکن مورد نظر .یکنپان مپدنظرتپان را انتخپاب نمپاییپد توانیپد بپاز

  ،اگر نام بازیکنی را بدون اسپپتفاده از الفبای التین بنویسپپیدتوجه داشپپته باشپپید را فشپپار دهید .   Enterکلید 

 فقط از لیست درجه بندی ملی خواهد بود .  ،شود که ظاهر می اتیپیشنهاد

توانید از روش زیر برای جسپتجو   می دارید،در اختیار زیکن را ن یا شپناسپه فیده بااز سپوی دیگر اگر شپناسپه ملی بازیک

در  اسپپتفاده نمایید . )علی الخصپپو  در مواردی که مطمئن نیسپپتید امالی نام بازیکن چگونه اسپپت ( در این حالت 

را پیش از عدد   ”f“و برای شپناسپه های فیده ابتدا حرف  ”I“ی ملی ابتدا حرف همان کادر قبلی برای شپناسپه ها

 را بنویسید نتایج زیر نمایش داده خواهد شد .   ”f1503014“عبارت ای مثال اگر اسه بنویسید . برشن

 

نشتان دهنده     FIDEرا مشتاهده کرده اید    ”List“نکته : اولین ستتون در ستمت چت ت ت عنوان 

تاندارد  که درجه بین المللی است  جه بین المللی استتاندارد فدراستیون جهانی شتطرنم  می باشتدلیستت در

به ترتیب نشتان دهنده درجه بین المللی   ”FIDB“ و ”FIDR“ ا نمایش میدهد .  مگنوس کارلستن ر

ستایر اتتصتارات موجود در این ستتون به باشتند. می  ستری  و بر  آستای فدراستیون جهانی شتطرنم 

 لیست های درجه بندی ملی اشاره دارد .  
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ند ندار  حضور  درجه بین المللیب( بازیکنانی که در لیست    

 

. در همان پنجره نمایید ورت دسپتی وارد د به صپ توانی می را ندارند  حضپور بازیکنانی که در لیسپت درجه بین المللی

. شپما می توانید  العاتی را که الزم اسپت وارد کنید و تمام اط را انتخاب کرده ”Input Manually“گزینه   ،قبلی 

   یا صفحه کلید خود انتخاب نمایید . سومجدول را با استفاده از کادر های مختلف این 

نشان دهنده تعداد  ،  نمایش داده می شود  ”Cnt“در کنار    پایین صف ه گوشه سمت راستعددی که 

 که تا کنون در مسابقه وارد شده اند.  است  بازیکنانی

 

روز رسانی ریتینگ ها و اطالعات ج( ب   

 

در حال برگزاری یک مسپپابقه  هسپپتند .  زمانی که شپپما  یزن های متفاوت، دارای اطالعات متفاوتی  نریتی لیسپپت

ریتین  بین ریتین  ملی و لیسپپت مانند لیسپپت متفاوتلیسپپت از دو  اطالعات بازیکنان ترکیباغلب به  هسپپتید،
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نرم افزار اطمینان حاصپل   ابتدا از وارد شپدن هر دو فهرسپت مورد نظر در یاز خواهید داشپت . برای این کار،ن ،المللی 

وارد گزینپه  ،را در نوار ابزار بپاالی صپپپفحپه انتخپاب کنیپد ”Other“. در صپپپفحپه اصپپپلی نرم افزار  گزینپه اییپد فرمپ 

“Update ratings/data.. در منوی باز شو شوید   

 

)به فصپپپل کنید. روزه مسپپپابقه خود را ب فایلر توانید اطالعات تمام بازیکنان وارد شپپپده د می (پنجره) کادر در این

ه  خواهید توسپپط آن ب و لیسپپتی را که می (”key=FIDE-Identnumber“)گزینه دوم ( نید.رجوع کچهارم 

ان را با استفاده از بازیکن. برای مثال اگر شما روز کنید را انتخاب نمایید ه خواهید ب و مواردی که می روز رسانی کنید 

شپپود که از  می توصپپیه)  ب نمایید.خاباید لیسپپت درجه بین المللی را انتاکنون   ملی وارد کرده اید، لیسپپت ریتین 

.( اگر التین وارد شپده اسپت، اسپتفاده نمایید زمانی که نام بازیکنان با اسپتفاده از حروف غیر   همین ترتیب مخصپوصپاً

ن ها در لیسپت فیده، تعوی  خواهد  با نام ثبت شپده آ ،نام وارد شپده بازیکنانرا فعال کنید،  ”Name“تیک گزینه 

می توانید  با  .به بازیکنان را اضپافه خواهد کرد درجه بین المللی مربوب ،”Rating international“ . گزینهشپد 

. سپوئیس منیجر تغییرات اعمالی ی انتخاب شپده خود را آزمایش کنید گزینه ها ”Start test“اسپتفاده از قسپمت 

 Start“ مطمئن گشپپپتیپد، نموده ایپد خپاب ت. زمپانی کپه از گزینپه هپایی کپه انکردبپه شپپپمپا پیش نمپایش خواهپد  ،را

update”  روی  . سپپپپس با کلیپک کردنرا انتخپاب کرده و برای چنپد ثانیپه منتظر بمپانیپد“Close”   فایل متنی باز

  ”Name“گزینه اسپتفاده از  با ،)حتی اگر تمایل ندارید نام بازیکنان را با الفبای التین تنظیم کنید شپده را ببندید. 

 ”Start test“انتخاب گزینه پس از  .یا خیر که شپناسپه فیده بازیکن صپحیح اسپت تایید نمایید می توانید بررسپی و 

را برداشپته و پس از   ”Name“ گزینههای الزم را انجام داده و مجددا تیک بررسپی  ،باز شپدن پنجره پیش نمایشو 

 (را انتخاب نمایید.”Start update“ آن

 

که لیستت  پنجره بدون این  ،را بزنید  ”Close“ مستتقیما ”Start update“اگر شتما بدون کلیک بر روی 

 پس مراقب باشید .    بروز شود بسته تواهد شد،

 

در فایل متنی باز شپده متوجه خواهید شپد که یک یا چند بازیکن در لیسپت ریتین  یافت نشپده اند . این اتفاق   گاهاً

لی وجود نداشته باشد. در این مورد شما که شناسه فیده بازیکنان مذکور در لیست ریتین  مخواهد افتاد در صورتی 

ا مطالعه فرمایید (. اگر بازیکنی  اینکار بخش بعدی ر سپه فیده بازیکن را به صپورت دسپتی وارد کنید )برایباید شپنا

ناسپه فیده  شپناسپه فیده نداشپته باشپد، شپما می توانید از مسپئول ریتین  فدراسپیون خود درخواسپت کنید که یا یک شپ 

 و یا اطالعات را به صورت دستی به روز رسانی نماید. اد کند برای بازیکن ایج

 

دیریت اطالعات بازیکناند( م  
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هیپد اطالعپات خپالی  خوا برای مثپال می عپات آنهپا نیپاز پیپدا خواهیپد کرد.بپه مپدیریپت اطال ،بعپد از وارد کردن بپازیکنپان 

تپا یپک پنجره مشپپپابپه   انتخپاب کرده ار  ...Update players گزینپه ، Inputکنیپد . در منو  لبپازیکنپان را تکمیپ 

اطالعات   اما می توانید  ،وارد کردن بازیکن جدید را ندارید  . در این قسپمت شپما امکانایش داده شپودپنجره قبلی نم

ی جدول  توانید برای انتخاب خانه ها . همانند قبل شپما میا به صپورت تمام صپفحه مشپاهده کنید همه ی بازیکنان ر

اطالعات آن  بازیکنان بر اسپاس هر سپتون کلیک کنید،  اگر روی عنوان. ود اسپتفاده نمایید از موس و صپفحه کلید خ

خواهید مواردی مثل جوان ترین یا مسپن ترین بازیکن مسپابقه  . این عملیات زمانی که میسپتون ردیف خواهند شپد 

شپما همچنین . دردی خواهد بو، بسپیار کاربغیره دارید نید و یا نیاز به تدوین گزارش و بررسپی ک را برای جوایز خا 

یکنانی اسپت که )منظور باز .را حذف کنید  حضپور پیدا نکرده اند  ثبت نام کرده اند اما هرگز توانید بازیکنانی را که می

 .(حتی یک دور نیز برای آنان قرعه کشی انجام نشده است و صرفا نام آنان در لیست اولیه ثبت گردیده است

 

حتی در صتورتی  گرفته استت،ر مقابل بازیکنی قرار عه کشتی حداقل یک دور دهرگز بازیکنی را که در قر

 فورفیت رقم تورده است حذف نکنید! که نتیجه

 

با اضپافه کردن یک عبارت   شپما می توانید اسپاس رده سپنی خود مرتب می شپوند.  بازیکنان بر ”Type“در سپتون 

یاز خود تقسپپیم  بازیکنان را به دسپپته های مورد ن ”Group“ در سپپتون (ه ) بهتر اسپپت با حروف التین باشپپد.کوتا

 (مراجعه نمایید. 13این ویژگی به فصل )برای مطالعه چگونگی استفاده از کنید. 

 

آن ) بعد از قرعه کشپی   قبل از دور اول یا بعد از نید،مسپابقه اضپافه ک  خواهید بازیکن جدید را به فایل زمانی که می

 Enter "گزینه   "Input "منوی باز شپپوی از ابتدا  کشپپی شپپوید،سپپمت قرعه که وارد ققبل از این دور اول(،

players..."  ( کردن ردن)ریسپپورتباید اقدام به مرتب کرا انتخاب نموده و بازیکن را وارد جدول نمایید، سپپپس

قرعه  می شپود و باعث بازیکن در انتهای جدول قرار خواهد گرفت لیسپت بازیکنان کنید. اگر این کار را انجام ندهید،

 Resort starting rank وارد بخش ،Input برای مرتب کردن بازیکنان در منوی. باشپد کشپی شپما ناصپحیح 

list شوید و سپس روی گزینه “Yes” .کلیک نمایید 
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 فصل پنجم: وارد کردن لیست ریتینگ
 

 که شپما در یکاسپت ردی بازیکنان شپامل تمامی اطالعات کارب می باشپد و یک بانک اطالعاتی لیسپت ریتین  اسپاسپاً

به طور کلی دو  .و سپایر اطالعات مشپابه  Kضپریب ، تیم، ریتین ، تاریخ تولد  ،نام :مسپابقه به آن احتیاج دارید، مانند 

رق سپریع و ب ،شپامل سپه لیسپت اسپتاندارد  جهانی شپطرنج )نوع لیسپت ریتین  وجود دارد که یکی توسپط فدراسپیون 

. به خاطر داشپته باشپید برای بارگیری هر کدام از شپوند  می شپطرنج کشپور ها منتشپر راسپیونوسپط فد آسپا ( و دیگری ت

 .نیازمند اتصال به اینترنت هستید  این لیست ها شما

 

نکات و ترفند ها برای   ،"پیوست الف"توانید به   می فو  با هرگونه اتطار مواجه شدید،چنانچه در مراحل 

 .، مراجعه نماییدروش های جایگزین

 

 

ریتینگ فیده  وارد کردن    

 

وارد قسپمت   ،”Rating Lists“لیسپت ریتین  فیده در صپفحه اصپلی سپوئیس منیجر در منوی   وارد کردن برای

“Update FIDE rating list”  ( را انتخاب نمایید برق آسا گزینه مورد نظر خود ) استاندارد، سریع،شوید و. 

 

 

 

مربوب به   ید و عبارت کوتاهی که نشپانگر تاریخبرو ”Data validity (3“به قسپمت  در پنجره ای که باز می شپود،

. بعد از کلیک نمایید  ”Start import“( را وارد کنید و روی  Jun 2020باشپپد) برای مثال  می انتشپپار لیسپپت
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 کلیک کنید. )توجه داشپته باشپید شپما می ”OKفایل را ببندید و روی  ظاهر می شپود.ثانیه یک فایل متنی چند 

نیز  ،را ”Rating Lists“در صپفحه اصپلی سپوئیس منیجر در منوی  ”Import Rating Lists“توانید از مسپیر

 start“ریتین  مورد نظر) اسپپتاندارد، سپپریع و برق آسپپا( روی گزینه ت سپپتفاده نموده و پس از انتخاب لیسپپ ا

import lists”  روی کلیک کرده و سپپپپس“Start import” تنی چند ثانیه یک فایل م کلیک نمایید. بعد از

 کلیک کنید. ”OKظاهر می شود. فایل را ببندید و روی 

 

 

 

 لیست ریتینگ ملی  ب( وارد کردن

 

ام فدراسپیون کشپور شپما وجود  ن ”Rating Lists“در صپفحه اصپلی سپوئیس منیجر اگر در منوی  برای شپروع،

 آن را انتخاب نمایید و همانند روند استخراج فهرست ریتین  فیده آن را استخراج نمایید .داشت، 

. ابتدا نمایید  (رگیریبادانلود) به صپورت دسپتی شپما باید آن را یون شپما در این لیسپت وجود نداشپت،اگر نام فدراسپ 

لینکی را که می توانید از آن اسپتفاده کنید را از فدراسپیون خود دریافت نموده و اطمینان حاصپل نمایید که لیسپت  

مسپئول ریتین  فدراسپیون کشپور شپما یا هر داوری در  قابل اسپتفاده می باشپد یا خیر   ”Unicode“ در نسپخه

 .  و حل این مشکل می باشد پاسخ به  قادر، قبال این کار را انجام دادهکشور شما که 

  دهشپ  ”Import rating lists“وارد گزینه  ”Rating Lists“سپپس در صپفحه اصپلی سپوئیس منیجر در منوی 

 را انتخاب نمایید. ”Import Rating lists“ هپزبانو 

 

 

  ”Unicode“ه برای نسپخ، در صپورت لزوم مربع موجود درسپمت راسپت باالی صپفحه را ( باز شپدهپنجره) کادر در

را  ”NAT – national rating list“گزینه   ”Select rating list (1“در منوی باز شپوی تیک دار کنید. 

کلیتک نمتاییتد، پنجره مورد ن ر  ”OK“مستتتقیمتا روی  ”Start import“اگر شتتمتا بتدون کلیتک روی 

 بدون وارد شدن لیست ریتینگ بسته تواهد شد. پس مراقب باشید!
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و یا در صپپورتیکه   ین گزینه در همان بخش جسپپتجو کنید انتخاب نمایید.) ممکن اسپپت الزم باشپپد برای یافتن ا

“Unicode” را انتخاب کرده اید از گزینه  “ADD1 Additional Rating List” .استفاده نمایید 

را  ”Select rating list import file for FIDE, AUT, GER the URL (2“متن)نوشته های( کادر 

در این بخش رونویسپپی )کپی(   حذف نموده و لینکی را که از مسپپئول ریتین  فدراسپپیون خود دریافت نموده اید 

و روی گزینپه  (2020)بپه عنوان مثپال ئوئن .سپپپت وارد کنیپد یپک یپادداشپپپت کوتپاه از دوره زمپانی معتبر لی نمپاییپد.

“Start import”  کلیک نمایید. بعد از چند ثانیه یک فایل.txt   نمایان خواهد شپد. فایل.txt  یاد شپده را بسپته و

 کلیک نمایید. ”OK“روی گزینه 

 

ر مورد ن پنجره  کلیتک نمایید، ”OK“مستتتقیمتا روی  ”Start import“بدون کلیتک روی  اگر شتتمتا

 لیست ریتینگ بسته تواهد شد. پس مراقب باشید!بدون وارد شدن 

 

 پ( مدیریت لیست های ریتینگ

 

بارگیری  شپپماید لیسپپت هایی را که در رایانه ی توانم Rating Lists → Import rating listsبا انتخاب  

توجه داشپته باشپید که  .نمایید را مشپاهده در آن ثبت شپده اند شپده اند ، تاریخ ذخیره هر یک و تعداد بازیکنانی که 

ئوئن  در   FIDEاستاندارد  یتین ال، لیست ر، به عنوان مثایگزین لیست قدیمی مربوطه می شودهر لیست جدید ج

 کادردر این  ... .وارد کرده اید و آن را می شپپود که شپپما  FIDEاسپپتاندارد قبلی  یتین جایگزین لیسپپت ر 2020

( یا لیسپتی را که نمی خواهید  ندارد. یضپرورتوصپیه نمی شپود و در واقع )ت .را حذف کنید  همچنین می توانید لیسپتی

 (.توصیه نمی شوداین نیز ) .عالمت آن را بردارید  نمایید، استفاده بازیکنانهنگام ورود 
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 )روش( قرعه کشی فصل ششم:
 

صپورت   ان باید توانایی چک کردن قرعه کشپی بهبه خاطر داشپته باشپید سپوئیس منیجر یک ابزار کارآمد اسپت اما داور

یا چرا آن ها با بازیکن ب قرعه کشپی شپده اسپت،  اگر کسپی از شپما بپرسپد که چرا بازیکن الفدسپتی را داشپته باشپند. 

این قرعه کشپی را برنامه انجام داده  "عه کشپی شپده اند، پاسپخی همچون برای دومین دور پیاپی با مهره سپیاه قر

 مناسبی برای این سواالت نیست ! ، پاسخ "است.

 

 

قرعه کشی کامپیوتریلف(  ا  

را  رتبه بندی اولیهو  دهروز کره ب شپپان را از طریل لیسپپت ریتین اطالعاتبازیکنان را وارد نمودید، زمانی که شپپما 

ر . اگ را انتخاب کنید  Computer pairings  گزینه Pairingsدر منوی  برنامه،در صپپفحه اصپپلی  نمودید،مرتب 

در غیر این  در این صپفحه آن را انتخاب نموده و الزم اسپت قرعه کشپی انجام داده اید،  مهره دور اول ا برای رنشپم

 کلیک کنید. ”OK“سپس  ”Start“  صورت نیاز به انجام کاری نیست و روی

 

 

 

وارد کردن نتایمب(    

 

قرعپه مورد نظر را را انتخپاب نمپاییپد.   ...Enter results گزینپه Input در منویبرای وارد کردن نتپایج بپازی هپا، 

سپپپعی کنید از  این کار ار سپپپریع تر انجام دهید، خواهید  . اگر میانتخاب کرده و روی نتیجه مورد نظر کلیک کنید 

 3از کلید  ، ”1/2-1/2“ بجای نتیجه 2از کلید  ، ”1:0“ بجای نتیجه 1. از کلید کلید خود اسپتفاده نمایید صپفحه 

بپه جپای  6از کلیپد  ، ”0F:1F“ بجپای نتیجپه 5از کلیپد  ، ”1F:0F“ یجپهبجپای نت 4از کلیپد  ، ”0:1“ بجپای نتیجپه
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با  اگر دچار اشپپپتباه شپپپدید می توانید . ای رفتن به خط بعدی اسپپپتفاده کنید بر ”0“و از کلید  ”0F:0F“ نتیجه

گذاشپپتن  ای بدون نتیجه رب ”Empty“  گزینه رویکردن کلیک  ورد نظر و ثبت نتیجه جدید و یا بابازی مانتخاب 

  گزینه ،اگر شپپپما برخی از نتایج را وارد کرده اید و میخواهید بازی های باقی مانده را ببینید  ، اسپپپتفاده نمایید.بازی

“Missing” را انتخپاب کنیپد. گزینپه “All” توانیپد از  . شپپپمپا میزی هپا را مجپدداً نشپپپان می دهپد تمپامی بپا

یاز به تصپحیح نتیجه  . اگر برای مثال شپما نمختلف اسپتفاده نمایید ار ه ادوفتن ببرای ر ”Rd+1“ و  ”Rd-1“گزینه

محدودیت   ، در این مورد،د تداشپته باشپید که برای مسپابقات ری قدیمی دارید، از این گزینه اسپتفاده می کنید. توجه

 )به هندبوک مراجعه فرمایید( . .های خاصی وجود دارد

 

 

 .  کلیک نمایید  ”End“ی رو ،زمانی که ثبت نتایج پایان یافت

 

 قرعه کشی دستیج(  

 

پس از قرعه کشپی می به اینکه آیا  با توجه دو روش ،خواهید قرعه کشپی سپیسپتم را تغییر دهید  اگر به هر دلیلی می

 .وجود دارد  خواهید این تغییر را انجام دهید یا قبل از آن،

 

 

 Players/Teams can always be paired“همیشپپپه به این نکتپه توجه داشپپپتپه باشپپپیپد که گزینپه : نکتپه

manually” در پنجره   Set up tournament...  سربرگother .عالمت دار )فعال( باشد 

 

حضپور پیدا می ی مثال زمانی که بازیکنی تازه ) براقرعه کشپی در آن تغییر انجام دهید خواهید بعد از انجام  اگر می

 Setوارد قسپمت  Pairingsاز منوی   ،(داشپته، قرعه کشپی نمایید.احت را با بازیکنی که اسپتر او کند و می خواهید 

new player...  کشپی شپده اسپت را مشپاهده  توانید بازی هایی که قرعه  می در پنجره ای که باز شپده اسپت،. شپوید

 .  قابل مشاهده می باشد . در سمت راست نیز بازیکنانی که در قرعه کشی آن دور حضور ندارند نمایید 
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برای رن    اتیو پیشپنهاد ردهرا انتخاب ک ی را که می خواهید مقابل یکدیگر قرار بگیردسپمت چپ دو بازیکنتون از سپ 

مورد نظر خود کلیک   قرعه کشپپیدر کنار   ”pair“ گزینه رویمشپپاهده خواهید کرد. که بازی می کنند مهره ای  

از  همچنین می توانید  ، اسپپتراحت دهید.(”set bye“)می توانید به یک بازیکن با اسپپتفاده از گزینه شپپما  .نمایید 

برای تغییر رن   . دهید اسپتراحت و به آنها  نمودهیک بازیکن را انتخاب   Pairings → Give player byeطریل 

کلیک   ”change colour“و سپپس روی  نمایید را انتخاب مورد نظر  قرعه، شپده اسپت انجامکه قبالً  قرعههای یک 

همچنین می  ، دو بازیکن به ستون سمت چپ اضافه می شوند.کلیک کنید  ”Remove pairing“اگر روی  . کنید 

 تغییر دهید.  ”row-1“یا    ”row+1“یک بر روی و سپس کل بازیرا با انتخاب یک  قرعه هاتوانید ترتیب 

 

 

 

 Pairings → Manual، با بقیه بازیکنان قرعه کشپپپیاز  پیشاز قبل تنظیم کنید،  قرعهاگر می خواهید چند   

pairings...  هیچ قرعه کشپپی ای انجام نشپپدهتفاوت اصپپلی با پنجره قبلی این اسپپت که هنوز . را انتخاب کنید  ،

 .باشد می  پیشین پنجره همانند دیگر  سایر مواردن سمت چپ ظاهر می شوند. در ستو بازیکنانبنابراین همه 

 انتخاب کرده و  Input → Resort pairing list یر بازی های قرعه کشی شده را از مس، لیست پس از پایان کار

 کلیک کنید.  ”Yes“ روی گزینه بر

 

  که به صپورت دسپتی تغییر کرده اند هایی را بازی، در پنجره اصپلی برنامه Lists → Pairings توانید از مسپیر می

 ، را مشاهده نمایید.می شوند با یک ستاره مشخص  که

 

 



 
18 

 

 د( تارج کردن بازیکنان

 

   ...Pairings → Exclude player از مسپپپیر ،نمایید را از یک یا چند دور حذف  خواهید یک بازیکن می اگر

در آن حضپور  ، دورهایی را که بازیکن نباید که ظاهر می شپودپنجره ای ها کلیک کنید. در  و روی نام آن وارد شپده

را   ”Exclude all remaining rounds“برای حپذف کپامپل از بپاقی دورهپا یپا  نموده عالمپتبپدون ، پیپدا کنپد 

 .نمایید کلیک   ”OK“ بر روی گزینه انتخاب کرده و

 

  ،دور بعد در قرعه کشپی حضپور نداشپته باشپند می خواهند که  ند برای بازیکنانی که اطالع می ده مسپابقهیک در اگر 

  سپپپربرگ، بپه  ...Input → Set up tournamentاز مسپپپیر  می توانیپد  ،در نظر گرفتپه می شپپپودنیم امتیپاز 

“Other”   کادرو  رفته “Enter results for excluded players/teams [0 as default]” دار مت را عال

شپده اند نیز در لیسپت ظاهر  کسپانی که از مسپابقات خارج   ...Input → Enter resultsاز مسپیر ، سپپس. نمایید 

 د.نماییوارد  کدام د. نتیجه مناسب را برای هرنمی شو

 

 

 Pairings از مسیر ، می توانید به جدول باز گردانید   است،حذف شده از آن دور واهید بازیکنی را که قبالً  اگر می خ

→ Reactivate player...  ها را انتخاب کنید. نام آن ارد شده وو 
 

گزینه د شپد که ، متوجه خواهیوارد کردن مجدد بازیکنحذف یا  ،و نیاز به بازگشپتقرعه کشپی کامپیوتری در صپورت 

،  نمودهکلیک   ”Round“ی گزینه ، در پنجره اصپلی برنامه بر روحل این موضپوعبرای . مربوطه اکنون غیرفعال اسپت

 → Pairings سپپس (،را انتخاب نمایید. "0" ،اگر مسپابقات هنوز آغاز نشپده اسپت را انتخاب کنید )یاآخرین دور 

Computer pairings ...  ،“Yes” و “Yes”   این پنجره را بپاز نگپه داریپد و . خپاب کنیپد انتراPairings → 

Exclude player ...   می باشد ، اکنون یک گزینه فعال نمایید را انتخاب. 
 

 قرعه کشیچک لیست  ه(  

 

را به درسپتی انجام دهد. این  عملیات قرعه کشپیهمانطور که در ابتدای این فصپل ذکر شپد ، داور باید همیشپه بتواند 

، اسپتثنائات و غیره ، تاریخچه رن ، شپناورهاپیشدورهای  سپابقه قرعه هایتمام اطالعات مورد نیاز در مورد نرم افزار 

را   Lists → Players checklist ،پنجره اصپپلی برنامه را ارائه می دهد. برای دسپپترسپپی به لیسپپت کامل، در
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که تازه به پایان رسپپیده  ی میان دوره ای  براسپپاس رده بند  انانتخاب کنید. در پنجره ای که باز می شپپود ، بازیکن

را مشپاهده کنید و به دنبال آن نام   انآن  گروه های امتیازیمی توانید   ”.SNo“ مرتب می شپود. در سپتونی با عنوان

 .به پایین بروید  مشروح مواردال می شود. برای دیدن و تعداد فعلی امتیازات دنب

 

 

 

 

توجه  به ترتیب دور لیسپپت شپپده اند. تیب عددی و نه ورهای قبل به ترهر بازیکن از د حریف هایدر سپپتون آخر 

 .نه شماره میز خود )ستون اول( لیست شده اند  جدولآنها بر اساس شماره  که شید با داشته
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 )گره گشائی( شکنیفصل هفتم : پوئن 
 

-Input → Set up tournament... → tab Tie برنامه یپنجره اصل، در همسابقشکنی پوئن  ورود به یبرا

breaks نمایید ا انتخاب ر. 

 

 

  مهیدر ن .نمایان می گردددهد  یکه نرم افزار ارائه م هایی شکنی همه پوئنشود،  یکه باز م  یپنجره ا یباال مهیدر ن

 .دشو یم نمایانانتخاب شده اند،  تیاولو بیکه در حال حاضر به ترت ییها پوئن شکنی  نییپا

به شپما   پوئن شپکنیبرای  نهاداتیسپوئیس منیجر پیشپ  ،زمان که شپروع به کار روی یک مسپابقه جدید می کنید ر )ه

ا ی ورا شپخصپی سپازی  آن ها را به همان شپکل که هسپت نگهداری، یا آن د از آن اسپتفاده، یاکه می توانی ارائه می کند 

 (و از ابتدا شروع کنید. نمایید حذف 

 

 

 

پوئن  از  ی. برخد یکن کیصپپفحه کل یباال مهیدر ن پوئن شپپکنی مورد نظر خود، یروبر ، کنیپوئن شپپ  انتخاب یبرا

مناسپب را  ماتیتنظ د یتوان یشپود که در آن م یباز م ید یهسپتند و پنجره جد  میولز قابل تنظه مانند بوخشپکنی ها 

 ید.انجام ده
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  دیتوان یم نی، بنابراشپپوند  یظاهر م ییباال مهیهمچنان در ن پس از انتخاب شپپدن، ،هسپپتند  قابل تغییر مواردی که

 .ستند ین نیچن این سایر مواردکه  ی، در حالنمایید دوباره آنها را انتخاب 

را  شپکنیهمین پوئن  د ی، باد یرا وارد کن ”Buchholz cut-1“ و ”Buchholz“ د یبا  اگربه عنوان مثال ، نیبنابرا

 .د یانتخاب کنبا پارامتر های مختلف و  دو بار

 .د یکن کیکه قبالً انتخاب شده کل شکنیپوئن  یبر رو د یتوان یآن م تیاولو بیترت ایپارامترها  ریی، تغحذف یبرا

تسپاوی وجود ندارد)به عنوان مثال  سپتیکند که در ل یاسپتفاده م پوئن شپکنی که از د یکن یرا اجرا م  مسپابقه ایاگر 

را انتخاب   ”Manually input in field rankcorr. in player dialog [5]“گزینه  د یتوان ی، م(بیشپپپتر

و در سپپپتون  د یپ انتخپاب کن  ...Input → Update playersو گزینپه  ، د یپ ، پنجره را ببنپد سپپپپس نموده و

“rankcorr”  2“ نفر اول،  یبرا  ”1“ ، بپه عنوان مثپالنمپاییپد  میرا تنظ هم رتبپه هسپپپتنپد  کپه یکنپانیبپاز بیپ ترت” 

 ...رهیو غبرای نفر دوم 

 + Points (game points“و   ”Playoff points [43]“می توانیپد از امتیپازشپپپکنی ترتیپب  بپه همین

qualifying points) [42]”  را در سپپتون یاضپپاف  امتیاز و “PtsAdd” (Input → Update players...)  

 .نمایید 
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 مسابقات انفرادی به روش دوره ای : فصل هشتم
 

 Swiss" یبه جا "Round robin" داده شپپد و انتخاب رحشپپ  گذشپپتهکه در فصپپل  یکردن روشپپ  با دنبال

System" کرد جادیرا ادوره ای  مسابقات یها فایلتوان  یم. 

 

 

 

 

  زمانی کهاین مورد  می باشپد.مسپابقه ی دوره ای   کیبه  سیسپوئ مسپابقه  فایل کی لیکار تبد  نیا یبرا گریروش د

 → Other برنامه یاصپل، در پنجره حالت نیاسپت. در ا کارآمد  اریبسپ  وارد فایل شپده باشپند،قبالً  کنانیاز باز یبعضپ 

Change type of tournament یرو را انتخپاب نموده و بر "Yes" و "Yes" روش برای  نیا. )د یپ کن کیپ کل

 کاربرد دارد.( زین تبدیل فایل دوره ای به سوئیسی

 

را  کنانیباز ی(ها اطالعات )داده. اسپپت یبه صپپورت تصپپادف کنانیبازجدول اولیه  شپپماره  ،ه ایدور مسپپابقه کیدر 

 Pairings → Computerو گزینه  وارد کرده شپپرح داده شپپده اسپپت گذشپپته یکه در فصپپل ها گونههمان

pairings...  را انتخاب نمایید. 
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ار به طور خودک و تعداد دورها سپتین فایل مسپابقهبه وارد کردن تعداد دورها در  یازین  دوره ای مسپابقه کی: در نکته

 .گردد یم فیکنندگان تعرتعداد شرکت توجه به با 

 

 How players were“گزینپه  ”Sorting“اگر پیش از آغپاز برای رنپ  مهره قرعپه کشپپپی کرده ایپد از کپادر 

entered”  را انتخاب نمایید و در غیر اینصپورت گزینه دوم که به سپوئیس منجیر امکان انتخاب شپماره جدول برای

قرعه ورود بازیکنان را متناسپب با همچنین می توانید ترتیب می دهد را انتخاب نمایید.  تصپادفی، به صپورت بازیکنان

گزینه  ،را انتخاب نموده و در قسپپمت پایین صپپفحه  ...Input → Update players مسپپیر تغییر دهید. کشپپی

“Show in Start Rank order”  از گزینه های   .نمایید را عالمت دار“No-1”   و“No+1”   جاد تغییرات  ایبرای

 ...Pairings → Computer pairings. زمانی که موارد گفته شپپده را انجام دادید، بهمقتضپپی اسپپتفاده کنید 

پس از  ودهد  می انجامتمام دورها را  قرعه کشپیفوراً  سپوئیس منیجر .کلیک نمایید  ”OK“بازگشپته و روی گزینه 

 .نتایج است وارد کردن ،انجام دهید  باید تمام کاری که  آن
 

، سپپعی کنید د اصپپالح کنی اسپپت را انجام شپپدههایی را که به طور خودکار  قرعه کشپپی اگر به هر دلیلی الزم اسپپت

“Manual settings” را به جای “Standard round robin”  د نماییانتخاب. 

 

در قسپمت  بازی ها را  تعداد تکرار ”...Set up tournament“در پنجره برای مسپابقات دوره ای رفت و برگشپت، 

قسپپپمت جدیدی فعال را انتخاب کنید،   ...Pairings → Computer pairingsد نمایید. زمانی که مربوطه وار

 می شود که می توانید تعداد دور ها را در آن وارد کنید.  

 

کارآیی   وجود دارد. برای مثال در مسپپپابقه دوره ای بوخ هولز tie-breaksدر سپپپربرگ برخی تفاوت های کوچکی 

 شده.   ندارد. در عوض، سیستم کویا به لیست اضافه
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 : مسابقه تیمی نهمفصل 
 

 Swiss“شوید و  ...New tournamentوارد  Fileدر منو  فایل مسابقه ی یک رویداد تیمی، ابتدا برای ایجاد

System for Teams”  یا“Round Robin for Teams” را انتخاب کنید . 

که بیشتر مربوب به  وجود داردمدیریت این فایل  اندکی در تعارف سوئیسی و دوره ای تفاوت هایت مبقادر مسا

 . مسابقه سوئیسی تیمی تمرکز داردروی  و پوئن شکنی ها می باشد. این بخش اساساً یقرعه کش

 

قرعه کشی  یز ها،)تعداد مجایی که اطالعات دیگری نیاز است که وارد شود،  ”...Set up tournament“پنجره 

 باز می شود. ، (تیم میزبان، رن  میز یک بر اساس گیم پوینت یا مچ پوینت انجام شود

 

 تا انتخاب های مناسب را انجام دهید . کلیک کنید  ”tie-breaks“سپس، روی 

 

 Match Points [2 for“، الزم است مسابقه بر اساس مچ پوینت می باشد مهم: اگر قرعه کشی و رده بندی 

wins, 1 for Draws, 0 for Losses] [13]”  نرم افزار آن پوئن شکنی اول انتخاب نمایید.  را به عنوان اولین

 !ا به طور پیش فرض محاسبه نمی کندر

 

 

 

 کلیک کنید. ”OK“ گزینه رویبر را انتخاب کنید سپس  ”General“سپس 
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 وارد کردن تیم هاالف(  
 

باز  ، را وارد کنید شپرکت کرده اند  ید اسپم تیم هایی را که در مسپابقهمی توان ر آنکه د، ”Teams Dialog“پنجره 

نام   به این بخش وارد شپپوید.(نیز   ...Enter teamsگزینه  Inputهمچنین می توانید با ورود به منوی ) .می شپپود

  اطالعات ،وباره وارد شپوید ره خارج شپوید و داگر از این پنج .، وارد کنید نام دارد ”Team“تیم را در سپتون اول که 

این  ابدر نتیجه ما مشپاهده می کنیم که  سپتون اول مطابقت دارد. اطالعات بانیز   ”Team short form“سپتون 

 ترتیب تیم ها در لیست های مختلف ظاهر می شوند.
 

کرده ایپد،  وارد بالًه قنپام تیم هپایی را کپ  آن جهپت تغییردوبپاره  مجبور بپه بپاز کردن، ز خروج از این پنجرهاگر پس ا

 به صورت خودکار انجام نخواهد شد. زیرا کنید  اصالحکه ستون دوم را نیز به صورت دستی  گردید ، مطمئن شدید 

 

 

 وارد کردن بازیکنانب(  

 

 Enter New Players“کلیک کنید. پنجره  ”OK“ان رسپپپید، روی  ی که وارد کردن اسپپپم تیم ها به پایزمان

from Rating  List”    باز خواهد شپد که میتوان از طریل منویInput  در بخشEnter players...   نیز به آن

، بازیکنان را از وضپیح داده شپد ت 4در این قسپمت شپما می توانید دقیقا همانطور که در فصپل  دسپترسپی پیدا کرد.

دن نام بازیکن نیاز  وارد کر ، قبل ازتفاوت وجود دارد. اول اینکه 2دسپتی وارد کنید. تنها تین  و یا به طور لیسپت ری

اه در انجام این عمل . اشپتبنام تیم بازیکن را انتخاب نمایید سپمت راسپت صپفحه دارید که در لیسپت موجود در باالی 

ا حذف  این صورت شما باید بازیکن ر که در نباشپد و متعلل به تیمی  ه، بازیکن به دسپته کلی اضپافه شپد باعث می شپود

 .ید وارد نمای نموده و مجدداً

 

 

،  ترتیپبمطپابقپت دارد. برای تغییر این رتیپب میز آنپان بپا ت ،تفپاوت دوم این اسپپپت کپه ترتیپب ورود بپازیکنپان در هر تیم

 .انجام دهید  ”BNo“ می توانید تنظیمات مناسب را در ستون
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 مرتب کردن تیم هاج(  

 

روف  پیش فرض، آنها بر اسپاس حتیم وجود دارد. به طور  شپماره جدولگزینه های مختلفی در مورد چگونگی تعیین 

کلیک   ”Team Dialog“ در پنجره نام تیم مورد نظری الفبا مرتب می شپپوند. برای مرتب سپپازی دسپپتی آنها، رو

نحوه  آن را به سپپمت باال یا پایین ببرید. حتی می توانید   ”No+1“ یا ”No-1“ کنید و با اسپپتفاده از دکمه های

 .تنظیم کنید  ”Random“را روی  انتخاب شماره جدول

 Enter“( در پنجره 5بپازیکن از  4)بپه عنوان مثپال  .را مالک قرار می دهپد بپازیکنپان  ریتینپ  میپانگین گزینپه دیگر

players”  حرف، یانگین ریتینپ  تیم لحپاش شپپپودبازیکنپانی که می خواهیم ریتینپ  آنهپا در م، برای “X”  در   را

را  Other سپربرگInput از منوی   ...Set up tournamentدر قسپمت  وارد کنید. سپپس  ”Group“سپتون

 عالمت دار نمایید.را   ””Players who have an x in the field “group“ گزینه ی انتخاب کرده و

 

 

 

، شپما باید میانگین را به  پوئن شپکنیگرد می شپود. برای  عدد صپحیحبازیکنان به نزدیکترین  ریتین : میانگین نکته

 .کنید  صورت دستی محاسبه

 

 

 د( وارد کردن نتایم

 

حذف   را تیم هامی توانید که  این حتی، یکسپان اسپت انفرادیبرای مسپابقات تیمی با مسپابقات  قرعه کشپیروش 

، اکنون باید دو نوع  بر خالف مسپپابقات انفرادی، . با این حالصپپورت دسپپتی انجام دهید قرعه کشپپی را به  یا و نموده

 یک از میز ها.تیم و هر  نتیجه را وارد کنید: برای کل

 

 تجربه ایمن ترین روش است.کم ، اما برای کاربران منحصر به فرد نیست ذکر می شود ادامهروشی که در 

 

 را انتخاب کنید .  ...Enter resultsگزینه  Inputاز منوی 

،  داردوجود سپمت چپ صپفحه  گوشپهپایین صپفحه،در  که ”Enter results for Players/Teams“گزینه به 

 ، نتایج متفاوت خواهد بود.گزینه عالمت دار شدهبه  ا توجهتوجه کنید. ب

 

وارد کنید. توجه داشپپته باشپپید که شپپما  قرعهرا برای هر  یتیم ینتیجه کل. را عالمت دار نمایید  ”Teams“ گزینه

از به تغییر  به هر دلیلی نیپ  فقط باید نتیجپه را برای تیم میزبان وارد کنیپد و دیگری به طور خودکار پر می شپپپود. اگر
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( سپپس  4-0. برای نتیجه فورفیت ابتدا نتیجه را وارد کنید )مثال را انتخاب کنید  ”Team 2“، نتیجه تیم دوم دارید 

وارد همچنین می توانیپد .( تغییر پیپدا می کنپد   F4-F0بپه  4-0ه)در این لحظپ کلیپک نمپاییپد. ”Forfeit“روی 

 را تغییر دهید. قرعهرا حذف کنید یا رن  های یک باه وارد شده یک نتیجه اشت دورهای مختلف شده و

 

کلیک کنید، سپپپپس در منوی ”OK“ ) روی د.بعد ادامه دهی دوررا برای  قرعه کشپپپی، می توانید کار اتمامپس از 

Pairings  وارد قسپپپمپتComputer pairings...  دوم  حالتکنیپد. برای  وارد میز هر براینتپایج را .( یا شپپپوید

 .  را عالمت دار نمایید  ”Players“ینهزگ،

اگر بازیکن ذخیره   تنظیم شپپده اسپپت. ز اولیهشپپماره میبرای هر دور به ترتیب  ها ، ترکیب تیمبه طور پیش فرض

 Inputمسیر  از  ،آن را Chess-results.comوجود دارد بهتر است که بعد از قرعه کشی و قبل از آپلود کردن در 

→ Enter results...  اب حالت انتخبا“Players”   و کلیک روی“Delete” .حذف نمایید 

 

، جای خالی  ، در جایی که نام بازیکنپان باشپپپد نموده اید را حذف  (fixed boardمیز ثابت)با فرض اینکپه دسپپپتور 

کلیک   ”Team 2“اگر روی   گوشپه سپمت راسپت کلیک کنید.پایین صپفحه، در  ”Pairings“خواهید داشپت. روی 

(  1)تیم  میزباندر سپمت راسپت لیسپتی از بازیکنانی که برای بازی در تیم  ،انتخاب کنید  عه تیمی راک قرو  یکنید 

،  دنمایش داده شو، اما باید نشده استوارد لیست  در اگر یک بازیکن را مشاهده خواهید کرد. وارد شده اند یا حریفان  
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ین فصپل شپرح داده شپده اضپافه انطور که قبالً در اداده های آنها را هم  ...Input → Enter players از طریل 

 کنید.

 

 می کنید و متوجه اعالنی در قسپپپمت باالی صپپپفحه وارد میزکلیک کنید. نتایج را برای هر  ”OK“، روی در پایان

 تیم مطابقت دارد. نتایج با مجموع میز ها، نشان می دهد که نتایج تغییر می کند   ”OK“شوید که به 

 

یجه تیم نصپف امتیاز ، نتباخت فورفیت می گیرده باشپد که برای هر بازیکنی که کر شپد امه مسپابقات ذاگر در آیین ن

عالمپت  .”Other“سپپپربرگ،  ”...Set up tournament“، می توانیپد کپادر مربوطپه را در پنجره کپاهش می یپابپد 

در  ، کنید(را بررسپپی  11)فصپپل  نمایید مسپپابقات را بارگذاری  فایل،  همه ی میز هاپس از وارد کردن نتایج  بزنید.

  را ندارید ، می توانید  انفرادی)اگر همه نتایج نگه دارید.  ”Players“حالت روی توانید همچنان   می، صپپورت تمایل

-chessو همچنین مجموع تیم در  میز هپا بپه این ترتیپب نتپایج جپداگپانپه  (.بپارگپذاری کنیپد  ”Teams“ حپالپت  روی

results.com دوباره روی حالت، نمودهباز  مجدداً، این پنجره را امانجسپر د.ظاهر می شپو“Teams”   تنظیم کرده

 دهید. انجاممرحله بعدی را  قرعه کشیو 

 

. به عنوان ، اما به آن عادت خواهید کرددر ابتدا گیج کننده به نظر برسپد  ، ممکن اسپتکنم اشپاره می یک بار دیگر

،  هنگام بارگذاری .تنظیم شپود ”Teams“ روی حالت شپودمی توصپیه ، انجام قرعه کشپی، هنگام یک قانون کلی

 را وارد کرده باشید. انفرادیکه همه نتایج  مشروب به این، تنظیم شود”Players“بهتر است روی 

 

را دو تیم و بازیکنان  ،ایجاد کنید  ”Round Robin for Teams“ فایلیک  شپونینگن، برای اجرای یک تورنمنت

. سپپوئیس  انتخاب کنید  قرعه کشپپی کردنرا به عنوان گزینه   ”Scheveningen tournament“ و  وارد نموده

، که می توانید همانطور که قبال توضپیح داده شپد  می کند   ایجادشپی همه ی دور ها را کصپفحه های قرعه در  منیجر

 .کنید  ات الزم را ایجادتغییر
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 چاپ لیست ها:  دهم فصل

 

ین فهرست از ا. پیدا کرد ”Lists“و  ”Reports“ان در فهرست های بازشوی ا می تول چاپ رقاباکثر لیست های 

، اطالعات شپخصپی بازیکنان، رده بندی،  ان به ترتیب حروف التین، قرعه ها، لیسپت بازیکنمی توان به لیسپت آغازین

 Alphabetical”, “Starting“ گزینه های ”Lists“در منوی باز شپوی فهرسپت ها اشپاره کرد. )آمار و دیگر 

rank”  و “Standings” را برای چاپ داده ها در   باالی صپفحهموارد )د. اال و پایین صپفحه نمایانگر می شپودر ب

، ثابت مانده اند. در  با این حال عملکردهای اصلی .(برای چاپ در دو ستون انتخاب کنید  صفحه رایک ستون و پایین 

 نه ها ظاهر می شوند:این گزی است، قابل چاپ ای که پایین هر صفحه

 

 

را ترجیح می دهید، در پنجره اصپلی   xlsx. اگر فرمت شپود.)می   ایجاد xls. یک فایل ”Excel“با کلیک بر روی 

  (،کلیپک کنیپد.”File-Extension xlsx“ گزینپه روی  و ودهنمرا انتخپاب    ...Other → Options برنپامپه

بپا . ، ویرایش نمپاییپد و بپه هر صپپپورتی کپه می خواهیپد  ه خود ذخیرهرایپانپ در کپه آن فپایپل را کپه می توانیپد دقپت کنیپد 

رمپت قپابپل چپاپ نمپایش داده یپا تیم( در ف( اطالعپات هر فرد ) ”Team Info“)یپا  ”Player Info“کلیپک روی 

را انتخاب  Reports → Players ( Teams)راه دوم برای این کار این اسپپت که در پنجره اصپپلی می شپپود. )

 نمایید.(

 یابی:عیب 

، از کار نمی کند  ”Print“ گزینه با کلیک روی، اما  ا به رایانه خود متصپل کرده باشپید درصپورتی که چاپگر فعالی ر

به خصپو   ) .ن شپوید که روی گزینه مورد نظر باشپد را انتخاب کنید و مطمئ ...File → Printer setup مسپیر

 ید.(اده امسابقات چاپگرها را تغییر د فایلاگر بعد از ایجاد 

 

 ”Print menu“  گزینه ، با کلیک بر رویو اعداد گرفته تا داده های موجود، از اندازه حروف قالب چاپ لیسپپت

 .  سفارشی می شود کامالً
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سپمت چپ می توانید اندازه کاراکتر و  ی صپفحه،باالاین پنجره ممکن اسپت در نگاه اول گیج کننده به نظر برسپد. در 

ای باقی مانده  اگر می خواهید متن با کمترین فضپ  .تنظیم کنید  را دنشپان داده می شپو ا که در هر صپفحهخطوطی ر

 ی صپفحه،در باالنید. یا سپایر گزینه ها را آزمایش ک نموده ورا انتخاب  ”Optimal“ ، گزینهنماید کل صپفحه را پر 

 گزینپه توانیپد روی و جلوه هپای مختلف را تغییر دهیپد. برای شپپپروع دوبپاره می فونپت، می توانیپد سپپپمپت راسپپپت

“Default settings”   ه می همچنین می توانید خطوطی را ک کلیک کنید. سپپمت راسپپتصپپفحه، در پایین

، می مسپپابقات هسپپتید  قرعه کشپپی . اگر به عنوان مثال در حال چاپ لیسپپت نمایید انتخاب  را خواهید چاپ کنید 

، شپماره های هسپتند. برای این کار شها مسپئول که آنهایی باشپد میزتوانید به هر داور لیسپتی بدهید که فقط شپامل 

رد واسپمت راسپت صپفحه، در پایین   ”Players/lines“در زیر عنوان   ”To“و  ”From“مربوطه را در کادرهای 

   .نمایید 

ایده   .مشپاهده می شپود ”Standard list“یک جدول غیرفعال با عنوان     ”Columns“با کلیک بر روی زبانه 

ن اسپپت که در هر لیسپپت می توانید نوع داده ای را که می خواهید نشپپان داده شپپود انتخاب کنید و می در اینجا ای

، برای مسابقات جوانان ممکن است بخواهید  ثالبه عنوان م .نمایید را برای استفاده بعدی ذخیره  توانید این تنظیمات

 Standard“ به دلیل اینکه دهید. مایشا نات بزرگسپاالن باشپگاه آنها رگروه سپنی هر شپرکت کننده و برای مسپابق

list” سپپربرگدر  .ایید نمسپپت های خود را ایجاد و ذخیره ، شپپما می توانید لیقابل اصپپالح نیسپپت “Standard 

list”   ،“Define new list” بر روی گزینه و ردهپایین صپفحه انتخاب ک را در “Yes”  در قسپمت  نمایید کلیک .

نوع لیسپپپتی کپه می خواهیپد چپاپ کنیپد، داده هپای مختلف  بپه  نموده و بپا توجپهظیم  نپامی برای لیسپپپت خود تنبپاال
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 د.می شو نمایش داده

 

 

در کنار هر ویژگی می توانید عنوانی را که  .مشپپپاهده نمود ”fieldname“این داده ها را می توان در زیر سپپپتون 

برای  ”Y“از حرف التین  ”show“)در سپپربرگ  تغییر دهید. ”in list“ را در سپپربرگ تحت آن چاپ می شپپود

  برای عدم نمایش آن استفاده نمایید.(    ”N“نمایش و از حرف التین 

یا  ”Row-1“روی  بر با کلیک برای تغییرات اسپپتفاده نمایید.( ”r“و یا  ”c“و ”l“از  ”format“)در سپپربرگ  

“Row+1”  سپربرگ ، به رپس از پایان کا. می توانید ترتیب شپکل ظاهری را نیز تغییر دهید“General”   .بروید

لیسپت تازه تعریف شپده شپما در باالی پنجره ظاهر می شپود و هر زمان که بخواهید می توانید به آن دسپترسپی پیدا 

 کنید.

  

ی هسپتید  کلیک کنید تا ببینید از تنظیمات راضپ  ”Print Preview“ ، می توانید بر رویموردیقبل از چاپ هر 

 .ک نمایید کلی ”Print“، روی یا خیر. پس از پایان کار

 

درسپت پس از پایان ، اطمینان حاصپل کنید که این کار را موقت رده بندیبه خاطر داشپته باشپید: هنگام چاپ یک 

 سوئیس منیجر، بندی را چاپ کنید ده ، رقرعه کشی دور بعدیآن برگردید(. اگر بعد از  )یا دوباره بهدور انجام دهید 

 تأثیر می گذارد. پوئن شکنی ها، بنابراین بر بوده است 0-0ایج دور بعدی تصور خواهد کرد که همه نت

 → Output گزینهاز ، یبند  دهت چندین لیسپپپت را همزمان چاپ کنید، به عنوان مثال، نتایج و راگر الزم اسپپپ 

Output several lists  .استفاده نمایید 
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 chess-results.com: بارگذاری در  یازدهمفصل 

 

-chessدر  خصپوصپاً ،به بارگذاری آن در اینترنت مند که نیاز آنچهمی توانید هر  ”Internet“ز شپوی در منوی با

results.com  ( وبسایتی است که مستقیما بهSwiss-manager متصل است) .هستید را بیابید 

 

-Upload tournament to Chess" . گزینهنتقل می کند را به وب سپایت های مربوطه م شپما ،دو گزینه اول

results.com" پیامی دهید ر را برای یک فایل انجام می د. اولین بار که این کانمای شپما را بارگذاری می همسپابق ،

ماره منحصپر به فردی شپ  می باشپد کهلید پایگاه داده مانند شپناسپه با ذکر کلید پایگاه داده آن دریافت خواهید کرد. ک

اگر به   .داده می شپپود مایشن chess-results.com قات درمسپپاب URL و در نمودهرا مشپپخص  فایلاسپپت که 

-http://chess مپپربپپوطپپه آدرس، بپپاشپپپپد  527412پپپایپپگپپاه داده یپپک فپپایپپل ، کپپلپپیپپد عپپنپپوان مپپثپپال

results.com/tnr527412.aspx?lan=1 خواهد بود. 
 

 

 “UPLOAD OK” ممکن . اگر این پیام را دریافت نکردید دهد که بارگذاری به پایان رسپیده اسپتمی  نشپان ،

 سپواالت متداول درقسپمت برای اطالعات بیشپتر ) کنید.ترنت یا کد نصپب خود را بررسپی اسپت الزم باشپد اتصپال این

http://chess-results.com/tnr527412.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr527412.aspx?lan=1
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swiss-manager.at  را مالحظه فرمایید.) 
 

 

ک فایل اختصا  می یابد.  به ی، کد پایگاه داده رگذاری می شودروی اینترنت با فایل مورد نظر شپما اولین باری که

اقدام  ”Other“ سپپربرگ ...Input → Set up tournamentپایگاه داده از مسپپیر کلید  مشپپاهدهبرای 

 نمایید.

، می توانید با رفتن به صپپفحه مسپپابقات و انتخاب بارگذاری می شپپود chess-results.comدر  فایلیهنگامی که 

“Swiss-Manager tournamentfile”ید.نمای )دانلود( ، آن را بارگیری 

صپفحه ، یا ببرند  chess-results.comسپایر گزینه های موجود در این منو می توانند شپما را به صپفحه مسپابقات در 

نسپخه  آخرین دانلود )بارگیری( یا به شپما امکان  و مراجعه کنید(  12)به فصپل  برای شپما باز نمودهسپفارشپی سپازی را 

Swiss-Manager  هد.، می دباز کردن مرورگرنیاز به را بدون 
 

 

توجه ویژه ای داشپپته باشپپید و مطمئن ”Restrict tournament upload to file creator“به گزینه 

  )دانلود(بارگیریشپما را  فایل مسپابقههرکسپی می تواند  این گزینه عالمت دار شپده باشپد. با توجه به اینکهشپوید که 

در سپپپایپت آنهپا نمی تواننپد آن را  در صپپپورت عالمپت دار بودن گزینپه فوق، ،اتی ایجپاد نمپایپد و در آن تغییر هکرد

،  ا را داشپته باشپند. به همین ترتیبشپم )کد سپوئیس منیجر( گذروائه، مگر اینکه بارگذاری و یا پشپتیبان گیری کنند 

 ئیس منیجر()کد سپو گذروائه، به ی ایجاد کنید اد کرده اسپت تغییراتاگر الزم اسپت در فایلی که شپخص دیگری ایج

 .او نیاز خواهید داشت

 

 

وجود   chess-results.comگزینه بارگذاری در  ”...Enter results“  شپاید متوجه شپده باشپید که در پنجره 

تمام ابه  زهنو که بوده، یک دور موقت، فقط نتایج بارگذاری نمی کند به طور کلی مسپپابقات را فایل این گزینه  دارد.

این گزینه ، که هنوز بازی ها در جریان هسپپتند  در حالینتایج،  بروز کردنبرای  راه، بهترین اسپپت. بنابراین نرسپپیده

، که اسپت chess-results.comدارای یک رتبه بندی نادرسپت در فایل   امل، بارگذاری ک)در این حالتمی باشپد. 

 ممکن است شرکت کنندگان را گیج کند.(
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 بعدیخش سوم : گام ب

  chess-results.com کار بافصل دوازدهم: 
 

 مسپابقه ایجادوبسپایتی اسپت که تمامی فایل های  chess-results.comهمانطور که در فصپل قبل گفته شپده بود، 

تا کنون بیش از پانصپپد هزار فایل از سپپراسپپر دنیا مثل . یس منیجر در آن بارگذاری شپپده اسپپتشپپده توسپپط سپپوئ

 .رنج دراین سایت بارگذاری شده است، قهرمانی های قاره ای و المپیاد های شطباشگاهی ابقاتمس

 

 رابط عمومی(  الف

 

در باال . نخسپت شپامل بخش های مختلفی می باشپد که صپفحه  ، مشپاهده خواهید کردزمانی که وارد سپایت می شپوید 

از همه  مخفف هاییدر میانه صپفحه . کنید  پیداسپابقات در جریان یا قدیمی شپما می توانید ابزاری جهت جسپتجوی م

فایل اخیر بارگذاری   50در انتهای لیسپت . وجود دارد منیجر اسپتفاده می نمایند،ی فدراسپیون هایی که از سپوییس 

فایل  50د که در آن فدراسپیون، یک صپفحه مشپابه باز می شپو با کلیک کردن روی هر. شپده نشپان داده می شپود

 .شور بارگذاری شده است ظاهر می شودکفدراسیون آن  آخری که از

 

 

 

ن برگه های کوچکی وجود دارد که با استفاده از آنها شما می توانید به نسخه های زبان های مختلف وبسایت  یهمچن

 .اندازه فونت سایت را تغییر دهید  منتقل شوید و یا
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 ستجوی یک مسابقهج(  ب

 

احتمال اینکه مسابقه ای که   ایجاد می گردد، سپوئیس منیجرتوسپط  فایل های بسپیار زیادی هر روزه با توجه به اینکه

کارآمد وجود  خوشپبختانه دو راه  .، وجود داردنشپان داده نشپود رمسپابقه اخی 50ل آن هسپتید در لیسپت شپما به دنبا

 .  دارد که می توانید از آن استفاده کنید 
 

که دارای گزینه های مختلفی می  می کنید  ، یک منوی بازشپو مشپاهدهفدراسپیون هادر صپفحه اصپلی و صپفحه . 1

 .باشد که به وسیله آن می توانید لیست را گسترش دهید 
 

 

 

 ابزار جسپتجوی صپفحه اصپلی می به کمک ،ا که به دنبال آن هسپتید پیدا نمایید د موردی رنتوانسپتی اگر باز هم .2

  ”Tournament-Database“ر سپپربرگ دمی توانید  الزم به ذکر اسپپت. بیابید ، جدول مورد نظر خود را توانید 

، می توانید مسپابقه خاصپی را جسپتجو  به گزینه ای که انتخاب می کنید با توجه . به آن دسپترسپی داشپته باشپید  نیز

برگزار  زمانی مشپخصتوسپط یک فدراسپیون در یک بازه که  رویداد های دوره ای   می توانید تمام برای مثال. نمایید 

بارگذاری شپده اسپت  ه و یا بازی هایی که در سپایتک بازیکن مشپخص در آن شپرکت نمودکه ییا مسپابقه ای   شپده و

 .  را جستجو کنید 
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 سفارشی سازی مسابقات شما(  ج

 

با به کاربران این امکان را نیز می دهد تا  chess-results.com ه یک پایگاه داده گسپپترده اسپپت،این ک عالوه بر

 .ند ، سفارشی کنکرده اند  را که بارگذاری یمسابقات فایلمی شود، ظاهر  وع داده ای که نمایش دادهانتخاب ن

،  توضپیح داده شپد  های پیشپینهمانطور که در فصپل  ، ش، ابتدا مسپابقات خود را در سپایتبرای دسپترسپی به این بخ

را انتخاب  Internet → Customize lists at Chess-results.comبارگذاری کرده و سپپپپس مسپپپیر 

این صپپفحه فقط برای سپپازنده فایل قابلیت  )حه ای مشپپابه تصپپویر زیر در مرورگر شپپما باز خواهد شپپد صپپف. نمایید 

 .(:دسترسی دارد

 

 

رخی از گزینه ها ب ،که روی آن کار می کنید ( دوره ای   /سپوئیسپی ، تیمی  /انفرادی   ) مسپابقات فایل بسپته به نوعپ
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این صپفحه  اندکی .ه ویژگی های ظاهری فایل شپما می باشپد نشپان دهند گزینه های انتخاب شپده . غیر فعال می شپود

کلیک  در باالی صپپپفحه  ”Save“برای اعمال هرگونه تغییر باید روی . کنید تا به نتیجه دلخواه برسپپپید  را آزمایش

 .  توانید فایل مسابقه را حذف نمایید  شما درصورت تمایل حتی می. کنید 

 

 

 و ”.Rtg. nat“ وفعپال کردن دو گزینپه ”Rtg“ غیر فعپال کردن کپه شپپپایپد بخواهیپد درنظر بگیریپد،گزینپه ای  

“Rtg. Int.   گزینهاین موضپوع به این دلیل اسپت که  .می باشپد “Rtg”  بین المللی یا )باالترین ریتین  بازیکن

 .به درستی مرتب نشده است آغازین، ممکن است به نظر برسد که لیست بنابراین .را نشان میدهد ( ملی
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 بخش ها  : رده های سنی و سایر  سیزدهمل فص
 

س  اسپتفاده از سپوئیبا . رده های سپنی و محدودیت های ریتینگی وجود داردجوایز مخصپوصپی برای در اکثر مسپابقات 

، نفرات برتر هر بخش را چپه در پپایپان هر بخش و چپه در حین برگزاری مسپپپابقپه  منیجر می توانیپد در در یپک لحظپه

   .ه چند فایل زیرمجموعه تقسیم کنید ب برای هر بخش نین می توانید یک فایل راو همچ. مشاهده نمایید 
 

 رده های سنی(  الف

 

 Input)از طریل  tournament dialogهای سپنی را که در آیین نامه مسپابقات ذکر شپده اسپت در پنجره  رده

→ Set up tournament...)  در قسپمت“Age groups”  کنید می ش رجوع وقتی به این بخ. وارد نمایید، 

روه های مد نظر متوجه خواهید شپد که بعضپی از گروه ها قبال وارد شپده اند و شپما می توانید آن ها را پاک کرده و گ

برای پیشپکسپوتان   ”S“ پیشپوند  ازو { رده سپنی}برای دسپته های جوانان  ”U“از پیشپوند  . خود را وارد نمایید 

زیر  برای مثال در مسپپابقه ای که جوایز نفرات برتر. از یک دیگر جدا کنید  (”,“)اسپپتفاده کنید و هر گروه را با کاما  

گروه ها باید به ترتیب  . را وارد کنید  ”U12, U16, S50“باید سپپال دارد  50و باالی  سپپال 16سپپال و زیر  12

 .  صعودی وارد شوند 

 

 

ل ئانویه همان سپال تنظیم شپده  روی او ”Cutoff Date“ن شپوید که تاریخ قبل از اینکه صپفحه را ببندید مطمئ

دی که از معموال این تاریخ بجز در موار. ) باشپد تا سپوئیس منیجر بتواند رده سپنی افراد را به درسپتی محاسپبه کند 

“Copy tournament data” استفاده کرده اید درست است). 

 

می   ، و یا اگرزیکنان وارد نمایید از وارد کردن بادر صپپورتی که فراموش کرده اید که گروه های سپپنی را قبل : نکته

صپفحه اصپلی برنامه بروید و در   ، از طریل روش باال اقدام کنید و همچنین باید به تغییر دهید خواهید آن ها را بعداً

 .  را انتخاب کنید  ...Options گزینه Other سربرگ

 

 

 

ت مربوب به گروه های سپنی که برای با عالم ”Type“اکنون، هنگام ورود بازیکنان، متوجه خواهید شپد که سپتون 
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 .تعیین کرده اید، پر شده است ،را دارند  ی الزمکسانی که مالک ها

.  را کلیک کنید ”OK“را انتخاب کنید و  Lists → Category prizesبرندگان هر گروه سپنی،  مشپاهدهبرای 

تعیین تعداد بازیکنان برای . م دهید ور انجاهمچنین می توانید این کار را در طول مسپپپابقات پس از ورود به نتایج د

 .وارد کنید  ”Lines per Category“را در کادر  تعداد، ”OK“، قبل از کلیک بر روی در هر گروه

 

 

 

 انواع دیگر گروه بندی ها(  ب

 

فقط محپدودیپت . را نیز تنظیم کنیپد  بین المللیهپای درجپه  گروه بنپدیدر پنجره ای کپه در بپاال ذکر شپپپد می توانیپد 

 .شاهده می نمایید کلیک می کنید، برندگان را م ”OK“هر دسته را وارد کنید و وقتی روی  های
 

 

 

 

در مسپابقات تیمی   بازیکنان میزهای مختلفجوایز ویژه دیگری که ممکن اسپت با آن روبرو شپوید مربوب به عملکرد 

در پنجره . بروید   Board listو یا   Lists → Player performance list در پنجره اصپلی برنامه به. اسپت

و سپایر پارامترها قرار بگیرد  در لیسپت بازی کند تا باید ای که باز می شپود حداقل تعداد بازیهایی را که یک بازیکن 

روی گزینه و  کردهتنظیم  را انجام شپپودبر اسپپاس آن معیارهایی را که می خواهید مرتب سپپازی . ، تنظیم کنید را

“OK”   نمایید کلیک. 
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 (زیر فایل)فایل های فرعیتقسیم فایل مسابقات به  (  ج

 

مسپابقه ای را تصپور کنید . با توجه به سپن یا درجه بین الملی به چندین گروه تقسپیم می شپوند  بسپیاری از مسپابقات

مسپابقه ای را تصپور کنید که دارای دو جدول   (.روش کار یکسپان اسپت !یا بیشپتر.) که به دو گروه تقسپیم شپده اسپت

  ین المللی خاصپی به پایین بودهرای دارندگان درجه بین المللی خاصپی به باال و دیگری برای دارندگان درجه بیکی ب

سپریع ترین  .نیز یکسپان باشپد ...( تیم برگزاری و ، پوئن شپکنی ها، برنامه زمانبندی بازی ها) که در آن سپایر داده ها

و وارد نمودن تمام بازیکنان در آن فایل و پس از آن  فایل برای سپاختن فایل برای این نوع مسپابقات، سپاختن یکراه 

برای انجپام این کپار، پس از وارد نمودن بپازیکن یپا بپازیکنپان، از  .تبپدیپل آن بپه فپایپل هپای فرعی و زیر فپایپل می بپاشپپپد 

، شپرح مختصپری از گروهی که به  ”Group“اقدام نموده و در سپتون  ...Input → Update playersمسپیر 

گروه برای . )توجه نمایید که برای این کار بهتر اسپت از حروف الفبای التین اسپتفاده کنید . دارند بنویسپید  آن تعلل

اطمینان حاصپپل  .( باید مشپپخص گردد ”Type“های سپپنی نیاز به این کار نیسپپت، هر آنچه نیاز دارید در سپپتون 

 .نمایید که موارد فوق را برای تمامی شرکت کنندگان اعمال کرده باشید 

 Otherاز مسپیر ، تقسپیم شپوند برای اینکه بازیکنانی که وارد شپده اند به گروه سپنی یا سپایر گروه های تعیین شپده 

→ Split tournament  زیر فایل )عی مسپپابقات فایل فر .اقدام کرده و موارد تعیین شپپده خود را وارد نمایید

جه داشته  تو. ذخیره می گردد، ذخیره شده است( ادرفایل م)ایجاد شده و در همان قسمتی که فایل اصلی ( مسابقات

 .می ماند جا باقی  در آن نیزباشید که نسخه اصلی 

 

برای هر  ( وع یا گروهن)مسپابقات، اطمینان حاصپل کنید که داده های مربوب به تقسپیم بندی  فایلقبل از تقسپیم 

  (زیر فایل ها) های فرعی فایلاند، از باقی مانده  شپرح مختصپربازیکنانی که بدون . ه اسپتشپرکت کننده وارد شپد 

جمع  با و اطمینان حاصپپل نمایید که گروه های فرعی را بررسپپی کنید  جمع شپپرکت کنندگان. خارج می شپپوند 

 .شرکت کنندگان فایل اصلی مطابقت دارد
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 ها و گواهینامه هانورم : چاپ چهاردهم فصل 

 

می ، شپما (مراجعه کنید  10به فصپل )شپرکت کنندگان اسپت عالوه بر لیسپت ها و آماری که شپامل داده ها برای همه 

   .ها و گواهینامه ها را برای یک بازیکن خا  یا داور چاپ کنید نورم توانید 

 

 نتایم انفرادی( الف

 

را انتخاب کرده و روی   Reports → Playersبرای چاپ یک گواهی رسپپمی حاوی نتایج فردی یک بازیکن ، 

در پایین صفحه . ها و نتایج بازیکن در هر دور باز می شودپوئن شکنی ، جره ای با داده ها پن. نام بازیکن کلیک کنید 

 .گزینه های معمول چاپ را پیدا خواهید کرد
 

 (عناوین)لتایتنورم های  (  ب

 Organizer's“را انتخاب نموده و اطمینان حاصپپپل کنید که کادر  Reports → FIDE title infoابتدا 

Federation” شپپما می توانید به این پنجره از مسپپیر : نکته.) ل گردیده اسپپتتکمی Input → Set up 

tournament... سربرگ“FIDE Title”  دسترسی پیدا کنید). 

 

 

 

 

 (عنوان) نورم تپایتپللیسپپپتی از هر بپازیکنی کپه   ”Output FIDE Title Norm List“ کلیپک بر رویبپا 

نشپان می دهد   ما قبل آخرسپتون . حریفان و غیره ظاهر می شپودجدیدی کسپب کرده اسپت شپامل عملکرد بازیکن ، 

یاد ( عنوان)نشپان دهنده ی مورد تایید بودن تایتل ”New“بدسپت آمده اسپت و  (عنوان)تایتلبرای کدام  نورمکه 

 .شده می باشد 
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 FIDE Title Norm Check for a“، یررسپپپیده اسپپپت یا خ نورم ای بررسپپپی اینکه آیا یک بازیکن بهبر

Player”  جایی که در سپپتون آخر  یک پنجره مشپپابه باز می شپپود. کنید را انتخاب کنید و بر روی نام آنها کلیک ،

با اشپاره به ماده مربوطه از  نورمظاهر می شپود یا توضپیحی در مورد عدم دسپتیابی به  (”New“) به شپکل تأیید یک 

 Create FIDE“گزینپه ی ، گردیپده انپد کپه موفل امپه برای بپازیکنپانی برای چپاپ گواهین. (عنوان)تپایتپلمقررات 

Title Excel File”  و هپمپچپنپیپن“FIDE Tournament report – IT3”   را از مپنپوی بپپازشپپپوی

“Reports”  انتخاب نمایید. 
 

 

برای آنها  نورم، بازیکنان ممکن اسپت از شپما بپرسپند که نتیجه کافی برای دسپتیابی به بل از آخرین دور مسپابقاتق

رخواسپت می کند  ، برای هر کسپی که دقرعه کشپی دور آخر را انجام دادید  کهام این کار، پس از اینی انجبرا. چیسپت

با هر  این کار را .را انتخاب کنید  ”FIDE Title Norm Check for a Player“ و نمودهیک نتیجه وارد 

 .آزمایش کنید ( 0،  1/2،  1)سه نتیجه ممکن 

 

 

 مطمئن ٪100نه تنها . ،تمرین خوبی اسپپتن به نورم دسپپت می یابد یا خیردسپپتی اینکه بازیکهمیشپپه بررسپپی 

 .خواهید بودنیز به راحتی پاسخگوی سواالت بازیکن  بلکه ،شد  خواهید 

 

 

 گواهی های داوران(  ج

 

از منوی بپازشپپپو کلیپک کرده و گزینپه  ”Reports“ن مسپپپابقپه روی گزینپه اداورهپای ( نورم)برای چپاپ گواهی 

“FIDE Tournament report – IT3”    ،“FA Norm Report – FA1”    و یا“IA Norm Report 

– IA1”  این  .های اکسپل تولید شپده پر کنید فایل را در  (اطالعات مورد نیاز)و داده های مناسپبرا انتخاب نموده

 .ذخیره می شود Documents\SwissManagerUniCode\Excelفایل ها روی رایانه شما در مسیر 
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 chess-results.comدر  بارگذاری تصاویر)عکس ها( :پانزدهم فصل 

 

ابقات خود را بارگذاری  ، ابتدا مسپ ا و مراسپم یا حتی اسپکن آیین نامه، مانند عکس های بازی هبرای بارگذاری تصپاویر

 .را انتخاب نمایید  Internet → Upload pictures to Chess-Results.comگزینه ، سپس. کنید 
 

 

 

 

سپتجو  بارگذاری کنید را در رایانه خود جکلیک کرده و هر آنچه که می خواهید  ”Select pictures“نه روی گزی

کلیک کنید و دوباره از نو   ”Clear listbox“روی گزینه ، اگر فایل اشپپتباهی را انتخاب کردید . و انتخاب نمایید 

 .  شروع کنید 

 

 

، باید  ، هنگپام باز کردن مجپدد آنبرنامه خارج شپپپوید ندید و از را بباگر قبپل از بارگذاری تصپپپاویر این پنجره : نکتپه

 .دوباره آنها را انتخاب کنید 

 

روی گزینپه ، تپأییپد کنیپد کپه اجپازه انتشپپپار آنهپا را داریپد و م ارائپه دهنپده تصپپپاویر را بنویسپپپیپد ، نپاپس از پپایپان کپار

“Upload pictures on chess-results.com via FTP”  کلیک کنید. 

 

آن ها  می توانید برای هر کدام از ”Customize pictures on chess-results.com“لیک روی گزینه با ک

مسپابقات را فایل  ، یک بار دیگر در آخر. نها را مخفی یا حذف کنید ، آتغییر جهت دهید یه توضپیح کوتاه اضپافه کنید، 

کلیک   ”Show Photo Gallery“ه روی گزین. بروید  chess-results.comدر  بارگذاری کنید و به صپفحه آن

 .کنید نمایید تا نتیجه کار را مشاهده 
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 پیوست الف: نکات و ترفند ها

 

های قبلی اکثر قریب به اتفاق عملکردهای نرم افزار را شپامل می شپود که داور برای اجرای یک تورنمنت باید   بخش

یدی را بیابید که تجربه کاربر را به سطح باالتری مفترفند های در این پیوست و موارد بعدی می توانید نکات و . بداند 

 .می رساند 
 

، تغییری در برنامه مسپابقات یا نتیجه قرعه ه بازیکنان دارید  به عنوان مثالب بیشپتریاطالعات  رائهاآیا شپما نیاز به *

اده د ایشنم chess-resultsاضپافه کنید که در صپفحه مسپابقات در  کادری کشپی  می توانید نظرات خود را در 

و نظرات رفته  Input → Set up tournament... → General، به قسپمت به منظور انجام این کار. شپود

 .بنویسید ، #، قبل از نماد  ”Remarks“ خود را در کادر

 

 → Inputبرای اینکپه یپک بپازیکن را روی میز ثپابتی معرفی کنیم برای بپازی، در پنجره اصپپپلی برنپامپه گزینپه *

Update players...  را انتخاب نموده و در سپپتونBnoPair خواهید بازیکن به طور   شپپماره میزی را که می

 .نمایید ثابت روی آن میز بازی کند را وارد 

 

درجه بین  هنگامی که می خواهید لیسپت جدید . یک برنامه بدون اشپکال نیسپت  Swiss-Manager،متأسپفانه*

این کار اگر هنگام انجام . ن اسپت یکی از رایج ترین اشپکاالت ظاهر شپودممک ،کنید  (بارگیری)دانلودرا  FIDE المللی

 :کنید ، موارد زیر را امتحان پیام خطایی دریافت کردید 

  (بارگیری)لوددان رفته و لیسپت را بر روی رایانه خود https://ratings.fide.com/download.phtmlبه آدرس 

کیلک نموده و گزینه   Rating Lists → Import Rating Listsسپس در سوئیس منیجر روی گزینه . کنید 

“Import Rating lists”  گزینپه . را انتخپاب نمپاییپد“Select”   را زده و فپایلی را کپه از قبپل ذخیره کرده ایپد

 .را انتخاب نمایید  ”OK“ و را زده ”Start import“مثل همیشه،  پس از آن. انتخاب نمایید 

 .(بررسی کنید که آخرین نسخه را نصب کرده باشید همیشه . برنامه را مرتباً به روز می کند ، سازنده: توجه)
 

 ، توجه کرده اید ابقات شپما ایجاد و ذخیره شپده اند های مسپ فایل  که در همان پوشپه با  "bak." هایفایل آیا به *

خود را  فایل هایهر زمان که  سپپوئیس منیجرکه به طور پیش فرض توسپپط  های پشپپتیبان هسپپتند  ها فایل این

ها  اگر الزم اسپپت از یکی از آن. دایجاد می شپپو ،بعدی انجام می دهید دور ها را در قرعه کشپپی ذخیره می کنید یا 

 فایلباشپد تا با  ""TUTxیا  "TUNx""  ،".TUMx"  ،".TURxنام آن را تغییر دهید تا پسپوند  ،اسپتفاده کنید 

تعداد  برای شپخصپی سپازی اینکه چه . نمایید  اجرا سپوئیس منیجر ا اسپتفاده ازو آن را ب پیدا کند اصپلی شپما مطابقت 

 .را انتخاب کنید  ...Other → Options، در پنجره اصلی برنامه گزینه فایل پشتیبان ایجاد می شود

 

  (.سپا نیز همین مورد وجود داردبرق آمسپابقه ورد در م ). سپریع را اجرا می کنید  مسپابقهبیایید فرض کنیم شپما یک *

آنها  درجه بین المللی، باید ندارند  درجه بین المللی ، برای شپرکت کنندگانی که در شپطرنج سپریعفیده طبل قوانین

درجه بین  با استفاده از لیست  سپاده ترین و سریع ترین راه برای این کار ورود همه. شپودرا در شپطرنج اسپتاندارد وارد 

https://ratings.fide.com/download.phtml
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را از لیسپت سپریع    ”Update Ratings/Data“ مسپیر ، می توانید کارپس از پایان  . اسپت فیده المللی اسپتاندارد

آن را  ،سپپریع هسپپتند  درجه بین المللی، برای کسپپانی که دارای به این ترتیب. دنبال کنید فیده درجه بین المللی 

 .قی می مانند دست نخورده با سایرینجایگزین استاندارد می کند، در حالی که 

 

نرم افزار  د  متأسپفانه،به همراه نداشپته باشپیبا خود یا رایانه بروید اما یک لپ تاپ  مسپابقهاسپت به یک  ممکنآیا *

، همیشپپپه می توانید از یک نرم افزار با این حال(. حداقل هنوز)کار نمی کند  تبلتروی موبایل یا   سپپپوئیس منیجر

امه  خود برای اتصپپپال به رایانه از راه دور و بهره منپدی از مزایای برنپ  دسپپپتگپاه قابل حمپلدر Teamviewer ماننپد 

یسپپت بازیکنان و غیره ، لبسپپیار ، زمانی که ممکن اسپپت نیاز به وارد کردن داده هایبرای دور اول. )اسپپتفاده کنید 

 (.، توصیه نمی شودداشته باشید 
 

به  ( به عنوان مثال با داور همکار دیگری )USB ،ایمیلدر حال اجرا را از طریل ه یک مسپابق  فایلاگر می خواهید *

  کد، همیشپه مطمئن شپوید که می کنید  (ارگیریب)دانلود  chess-results.com اشپتراک بگذارید یا اگر آن را از

به    فایل، در این صپورت، در لحظه بارگذاری بعدی .باشپد تبدیل نشپده ( صپفر) 0 و به باشپد درسپت  هپایگاه داده مسپابق

پایگاه داده جدید دریافت می کنید و به عنوان یک ورودی کد ، یک جدید در نظر گرفته می شپود ابقهمسپ عنوان یک 

 شرکت کنندگان موجب ایجاد سردرگمی در بین، که ممکن است ظاهر می شود chess-results.com مضاعف در

 .مشاهده نمایید  Input → Set up tournament... → Otherمسیر می توانید کد پایگاه داده را در  .شود

 

اگر این کار را . فاده کنید اسپت JaVaFo موتور گزینه، همیشپه از مسپابقات هسپتید قرعه کشپی  انجاموقتی در حال *

 هنگام اسپپتفاده از موتو: ل متداولیک مثا. به دسپپت بیاورید  اشپپتباه قرعه کشپپی را، ممکن اسپپت در واقع نکنید 

JaVaFo برای آنان به عنوان یک ، و یا برنده شپده اند  بازندهدر یک بازی  نشپده بوسپیله ی بازی انجام ، بازیکنانی که

ن منجر چنین نیسپت، بنابرایاین،  Swiss-Manager ، هنگام اسپتفاده از موتوربا این حال. حسپاب می آیند نزول به 

 .، که با قوانین رسمی سیستم هلندی مغایرت داردبا قرعه صحیح می شودمتفاوت  شیکقرعه به 
 

روش معمول  . اسپتفاده کنید  سپوئیس منیجر از نیز (سپیمولتانه)همزمان هبرای مسپابق فایلوانید برای ایجاد می ت*

 → Pairings گزینه.، با اسپتاد شپروع کنید کنید و بازیکنان را وارد ه دوره ای را اجزا کنید مسپابق فایلایجاد یک 

Computer pairings...   و گزینه  نمودهرا انتخاب“Simultaneous tournament” را انتخاب کنید. 

 

نباید با ( دیگر یا هر نوع گروه) تیمهسپپتید که بازیکنان یک  مسپپابقه ایکنیم شپپما در حال برگزاری بیایید فرض *

شپماره  )  ”CNo“ و در سپتون را دنبال کرده ...Input → Update players مسپیر .شپوند  قرعه کشپییکدیگر 

را برای  "1"، به عنوان مثال . هسپتند ( یا گروه) تیمشپود چه کسپانی در یک  اعدادی را اضپافه کنید تا مشپخص( تیم

، در  سپپس. دیگر وارد کنید  تیم را برای بازیکنان یک "2"، ( یا یک گروه)هسپتند  تیمتمام بازیکنانی که عضپو یک 

از در هر مرحلپه  .را انتخپاب نمپاییپد  ”Protect round (same club-number)“کپادر قرعپه کشپپپی پنجره 

اگر ). ، می توانید آن را بردارید در صپورت پیدا نکردن قرعه معتبر  و داده محدودیت ها افزایش  می توانید ، مسپابقات

، سپعی کنید با اسپتفاده از گزینه پایان مسپابقه به دسپت آورید در تیمی گروه های وارد شپده را نیز نتایج می خواهید 

“Swiss System (with team Tie-Break)”  نمایید ایجاد  لیفای). 
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.  این تنها راه آشپنایی با آنها اسپت! در صپورت تمایل هرچه دوسپت دارید با برنامه و گزینه های مختلف آزمایش کنید *

 .هر چیز دیگری قابل اصالح است. مسابقات است اشتباهی فایل، حذف که می تواند کامالً اشتباه باشد  تنها چیزی
 

، که اسپتوگ سپ هرت  ینتس، آقای هانرم افزار سپازندهمتداول نوشپته شپده توسپط  ، سپواالتمکملی این یادداشپت ها*

 .پیدا کنید  swiss-manager.at یا  chess-results.com می توانید آن را در

 مختلف یک تورنمنت در گروه هایدر آنجا می توانید بسپیاری از دسپتورالعمل های مفید مانند چگونگی پیوند دادن 

chess-results.com  برای لیسپپپت کامل و  .نام آنالین و غیره را پیپدا کنیپد  ، نحوه ثبپت، نحوه بارگذاری بازی ها

 .بعدی مراجعه کنید پیوندهای هر سوال به صفحه 
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Swiss-Manager FAQ 

 
1 How to import the national ratinglist? 

2 Can I upload the games to chess-results.com? 

3 What is to do if a player retires during a round robin tournament? 

4 Buchholz-Tie-Break Calculation 

5 Entering Results for not paired players in a Single-Swiss System 

6 Where can I find the Tie-Break 3 points for win, 1 point for a draw, 0 for loss? 

7 On the ranking-list only the first Tie-Break is printed, on the screen all Tie-Breaks 

are shown. 

8 Who is the "creator" of the Swiss-Manager file and where can I see him? 

9 Does Swiss manager run on Tablet-PCs, Smart-Phones or MAC? 

10 Where can I enter the installation code? 

11 Where the language can be set/changed? 

12 Problems with Antivirus-programs 

13 If Swiss-Manager makes problems (crashes during starting or problems with lists) 

 

 

Chess-Results.com FAQ 

 

14 How to generate links to other tournaments? 

15 How can the ranking lists of all rounds be enabled in Swiss tournaments? 

16 How can tournaments be published on the own homepage? 

17 Online registration 

18 How to delete a tournament on chess-results.com? 

19 How to download a Swiss-Manager File from chess-results.com? 

20 What to do when tournaments overwrite each other on chess-results.com? 

21 What to do, if the advertising is covered up the lists in the tournament archiv? 

22 The tournament upload does not work again, after I have deleted it 

23 What you need to know when uploading tournaments (with multiple groups) to 

chess-results.com? 

24 How do I get a user / password for Chess-Results.com? 

 

 
 

 

 

 

http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5714
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5261
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5264
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5462
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5529
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5266
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5872
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5872
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5938
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5941
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=6099
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=6100
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=6351
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=6654
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5269
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5267
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5320
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5520
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5625
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5626
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5776
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5779
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5787
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5791
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5791
http://chess-results.com/FAQ.aspx?lan=1&id=5960
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 نام یپروتکل ها و کارت ها جادیا یاستفاده از الگوها برا پیوست ب:

 بازیکنان

 

در    ”Vorlagen“ به نام  ی، پوشپه اد نمایی یم (یریبارگ) دانلودخود  انهیرا در را سپوئیس منیجر که یهنگام شپما

 جادیا یبرا د یتوان یاسپت که م اکسپلبا فرمت  ییشپامل قالب هاپوشپه  نیا .شپود یم رهیپوشپه محل نصپب برنامه ذخ

ندگان در  شپرکت کن یبرا د یتوان یم نیهمچن .د یو اسپتفاده کن داده رییتغپیش نویس اسپناد کاربردی در مسپابقات 

ی شناسایی هر یک از کارت ها و همچنین یمیت یدادهایرو یرا براپیش نویس اسناد کاربردی در مسابقات ، همسابق

 .بازیکنان را ایجاد نمایید 
 

 کاربردی در مسابقاتپیش نویس اسناد  (  الف

 

 فپپایپپلو  ”Vorlagen“، پپوشپپپپهجپپداگپپانپپهنپویپس اسپپپنپپاد کپپاربپردی در مسپپپپابپقپپات پپیپش  جپپادیپ ا یبپرا

“Example2_Pairing_Cards.xls” د یپ ده رییو نپام آن را تغ کردهجپادیا فپایپل نیاز ا یکپ کیپ  .د یپ را بپاز کن  ،

به نام  ای   همسپپابقفایل  ی، برابه عنوان مثال .شپپود یم همسپپابق  فایلنام  نیگزیجا ”Example2“ بیترت نیبه ا

“1st_International_Event.TUN” ،دیپپپ بپپپا، مپپپربپپپوطپپپه پپپپس از ایپپپجپپپاد فپپپایپپپل  

“1st_International_Event_Pairing_Cards.xls” موارد  ریرا مانند سپپپا فایل نیا .شپپپود یگذار نام

 ای د یسپ ی، به عنوان مثال عنوان و مکان را بنومسپابقات یمطابقت با داده ها ی، برا xls. فایل .د یکن شپخصپی سپازی

اسپپت که توسپپط   ییپارامترها نیا .د یحذف نکن  ای رییرا تغ یزیچ ”$“با شپپروع نماد  .د یاضپپافه کن (لوگو )آرم کی

 یبرا .شپوند  یظاهر م قالب داممربوطه در ک یدهد که داده ها ی، هر کدام نشپان مشپود یاسپتفاده م  سپوئیس منیجر

 جادیا xls.  فایل. د یمراجعه کن ”Example1_Pairing_Cards.xls“ گرید  فایل، به ریدر مورد هر متغ حیتوض

 یرا که م ییدورهاسپوئیس منیجر  ، در سپپس. د نمایی رهیذخ ،ت شپماسپتمسپابقا فایلکه  یشپده را در همان مکان

 .نمایید را انتخاب  Lists → Match Cards (Excel)، انتخاب کرده و د یکن جادیا قالبآن  یبرا د یخواه

 

 

 Documents → SwissManagerUniCode → Excel قسپپمت و به د یشپپود ببند  یرا که باز م یلیفا

→ Spezial فایل   ،شپده اسپت جادیکه ا یلیاز دو فا. د مراجعه کنی.xlsx  را که قابلیت چاپ قالب تمام بازی ها را

ها  قالب، اندازه د یکه ممکن اسپت انجام داده باشپ  یاصپالحات ریو سپا (ها لوگو )اندازه آرم ها با توجه به .دارد، باز نمایید 
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که در همان  xls.فایل   (مرجع )یخه اصپپل، به نسپپ در هر صپپفحه (کپی )یتعداد چاپ نییتع یبرا .می گرددمتفاوت 

و بر این اسپپپاس گزینپه  د یپ برو پوشپپپه ای کپه فپایپل مسپپپابقپه شپپپمپا ایجپاد شپپپده اسپپپت، ذخیره گردیپده،

“$CARDS_PER_PAGE2”  (د یده رییتغ  ”3“را به  ”2“کارت در هر صفحه  3 یبرا) .را تنظیم نمایید. 

 .د یاحل را تکرار کنمرکافیست همین  فقط  ی،بعد  هایدور برای چاپ قالب های

 

 پیش نویس اسناد کاربردی در مچ ها(  ب
 

اسپتفاده وجود   یاز الگوها برا  ینمونه ا چیکه ه اشپکال نی، با ااسپت یمانند روال قبلهها  قالب جادیروال اشپکل و 

 رهایمتغ یخبراز   xls.لیفا کی  جادیا یبرا د یتوان یکه م مشاهده کنید را  یتا مثال مراجعه کنید  45به صفحه  .ندارد

 ,MPNR0, $AMNR/$BMNR, $ATEAM/$BTEAM$“ : از عبپارتنپد کپه آن هپا  د یپ اسپپپتفپاده کن

#AIDNAT4/#BIDNAT4, #ANAME4/#BNAME4, #ARTGXINT4/#BRTGXINT4, 

$AKAP/$BKAP , $ENDE” ( “4”  متناسپپب با آن اسپپت شپپتریاگر تعداد آنها ب .می باشپپد مخفف تعداد ،

اضپافه  )گنجانده شپده اند  یباز یها قالبمربوب به  یکه در الگوها ییرهایکه متغ د یشپ داشپته با یادبه  .(د یکن میتنظ

،  مانند گذشپتهه. نمایید اسپتفاده  و شیآزمامی توانید  لیدر صپورت تما نی، بنابرامی باشپند معتبر   نجایدر ا زین (شپده

بپا نپام   ”mytournament“کپه در آن  د یپ کن جپادیا ”mytournament_Matchreport.xls“بپا نپام  یلیفپا

ای مربوطه   فایل،  ”League.TUM“به نام  قه ایمسپاب  فایل ی، برابه عنوان مثال .شپود نیگزیمسپابقات جا فایل

   .باشد  ”League_Pairing_Cards.xls“ مطابل د یبا د یکرده ا جادیا که

که اجازه   مودید ن افتیدر ی راامیاگر پ. د یکن رهیذخابتدا ذکر شپپپد پیش تر که   ”Vorlagen“آن را در پوشپپپه 

رها  در پوشه مورد نظرو  د یو آن را بکش د یکن رهیذخ یگرید یرا در جا  لی، فاد یکن رهیذخ آن را پوشپه نیدر ا د یندار

را انتخاب کرده و   ...Input → Set up tournamentگزینه   سپوئیس منیجر ی، در پنجره اصپلسپپس)د یکن

 European“ه گزینپ راسپپپپت سپپپمپت   صپپپفحپهو در پپایین  کلیپک نمپاییپد  ”Other“ روی سپپپربرگ

Championship”  را عالمت دار کنید. 

 

 .را انتخاب نمایید   Other → Excel Match Report از این پنجره خارج شوید وگزینه
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 → Documents → SwissManagerUniCode → Excel بالفاصپله در پوشپه اکسپل با فرمت یلیفا

Spezial نجام هر کار دیگری گزینهقبل از اگردد.  یم رهیو ذخ ایجاد  Input → Set up tournament...  

را عالمت  ”Other tournaments“کلیک نموده و مجدداً گزینه  ”Other“را انتخپاب کرده و روی سپپپربرگ 

 .دار کنید 

 کارت های شناسایی( ج

و  وابسپته chess-results.com تیسپاده اسپت و کامالً به سپا اریبسپ  شپناسپایی یها کارت های به وجود آوردن روش

-Input → Customize lists at Chessگزینه  د یکرد یمسپابقات را بارگذار فایلکه  یهنگام. مرتبط اسپت

Results.com  بر روی قسمت  را انتخاب کرده و“Download Excel-template”    در پایین صفحه کلیک

 .کنید 

 

 

 

شپما   انهی، در راشپود (تبدیل)  تواند به دو قسپمت تا یکه م ی، نشپان دهنده کارتxlsx.با فرمت یصپفحه گسپترده ا

  ،د یخواه یرا که م یرییهر تغ .نمایید  یسپاز یشپخصپ  آن را د یتوان یاسپت که م ییالگو یشپود که حاو یم رهیذخ

  دیپ توان یو نم د یپ کن یکار م OpenOfficeاگر با ) .نمپاییپد  رهیذخ xlsx.در قالب  گریبار د کیپ را  فایلو  ردهک جادیا

قبل از را  فایلپسپپپوند پس از آن و  نموده  رهیذخ xls.به عنوان  ابتدا فایل را ، د یکن رهیذخ xlsx.به عنوان   افایل ر

 ”Upload Excel-template“و   ”Choose File“ یبر رو کیبا کل.( د ینام ده رییتغانجام هر کار دیگری، 

که  د یکن افتیدر یامیپ  chess-results.com لیاز طر د یبا کهتوجه کنید .نمایید  یاصپالح شپده را بارگذار لی، فا

و  اکسلرا  یا در قالب   ”Generate Table cards“در پایان کار گزینه . شده است رهیذخ  تیبا موفقشما  فایل

 .انتخاب نمایید پی دی اف یا 
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 TRF: وارد کردن/استخراج فایل های ج پیوست 
ا یک صپپفحه یو یک فایل متنی یل سپپوئیس منیجر دیگر، یا یک فااز  ،گاهی اوقات شپپما نیاز دارید که داده هایی را

، هنگامی که یک فرم آنالین وجود دارد که شپپرکت کنندگان می توانند برای به عنوان مثال)  .وارد نمایید  گسپپترده

 (.ثبت نام پر کنند 

 

 !نید خود را ذخیره ک همسابق فایل، بهتر است قبل از مراحل بعدی، غافلگیریبرای جلوگیری از 

 

 استفاده از فایل های سوئیس منیجر(  الف

 

را انتخاب نموده   Other → Data import/exportدر پنجره اصپلی برنامه گزینه . ترین روش اسپت این آسپان

و  ردهکلیک ک  ”Start“، روی سمت  پ  در سپتون .را انتخاب کنید  ”Player data (TUN file)“  و پس از آن

  .جستجو نتایید، هید بازیکنان را از آن وارد کنیده تی خوادر رایانه خود فایلی را ک

 

 

 

 

.  جدید ایجاد شده اضافه می شوند  فایلبه  بازیکنان ، ی توانید همین روش را دنبال کنید مفایل نیز برای بیش از یک 

 .جدید کپی نخواهند شد  فایل، در ظاهر شوند  فایلاز یک شرکت کنندگانی که ممکن است در بیش 

 

 

 

، در  ا حذف کرده و از ابتدا شپپروع کنید ر بازیکنانورودی اشپپتباهی را انتخاب کرده اید و می خواهید همه   فایلر اگ

 Delete“ روی  ”General“ سپربرگرا انتخاب کنید و در    ...Other → Options پنجره اصپلی برنامه

all players”  نمایید کلیک. 
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 از فایل های گستردهاستفاده  (  ب

 

، آن را اکسپل از یک صپفحه( ه اییا جداول مربوب به رویدادهای دور قرعه کشپی، بازیکنان)د کردن داده ها برای وار

سپتون ها را به  . وجود داشپته باشپد  موارد اضپافی دیگر، بدون عنوان یا با داده های مربوطه اصپالح کنید تا فقط جدول

ه در اختیار دارید اسپپتفاده ، فقط از آنچه کا ندارید گر همه داده های موجود رارد ااشپپکال ند )هر ترتیب مرتب کنید 

، موارد مورد نیاز را به همه نیاز نیست)اسپت آنها دقیقاً به همین شپکل نوشپته شپده  القاب، اما مطمئن شپوید که (کنید 

 :(انتخاب کنید 

 

 

No، surname، first name، Title، FIDE-No، ID no، Rating nat، Rating int، Birth، 

Fed،Sex،Type، Gr، Clubno، Club، Name ( باشپپد ،  کادردر یک ( به این ترتیب)اگر نام و نام خانوادگی

 Captain، Board، (برای نام تیم ها) Name، (ها را جدا می کند  آن سوئیس منیجر

 

سپپتون  از را  ”Player data“ و گزینه کردهرا انتخاب  Other → Data import/export سپپپس گزینه

به درسپتی   اکسپل ، تا زمانی که صپفحهدر همه موارد مشپابه، مراحل یکسپان می باشپد ) .عالمت دار نمایید  سپمت چپ

ا جدولی که تازه ایجاد یفایل رایانه خود برای در کلیک کنید و  ”Start“بر روی گزینه ، (.قالب بندی شپپده باشپپد 

 .تنظیم شده باشد   ”Excelfile (*.xls*)“ روی جستجواطمینان حاصل کنید که گزینه . جستجو کنید  کرده اید 

 

 

سپوئیس   ، ازکردهرا ذخیره خود  همسپابق فایل، در دسپترس نیسپتای گزینه  xls. های فایلبرای  جسپتجو در اگر

 .شده باشد مشکل باید حل . نمایید له قبلی را دوباره امتحان مرح. و دوباره وارد شوید  شدهخارج  منیجر

 

، زیرا هر برای ورود داده اسپتفاده کنید اکسپل این روش نمی توانید از چندین صپفحه با اسپتفاده از ! ید مراقب باشپ 

 .کنید  اقدامهمه داده های خود را در یک جدول قرار دهید و سپس . ورودی جدید ورودی قبلی را حذف می کند 

 

کرده  از آنها اسپتفاده نو برخی دیگر  ردهکن اسپت از حروف بزرگ اسپتفاده ک، برخی از افراد ممهنگام پر کردن فرم ها

، گزینه فایل، پس از وارد کردن نوشپپته شپپده اند  شپپکل برای اطمینان از اینکه همه اسپپامی به صپپورت یک. باشپپند 

Other → Options... سپربرگو در  د را انتخاب کنی “Input Players”   و  نموده مناسپب را انتخاب زینهگ

 .کلیک کنید  ”Update“بر روی گزینه 
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 .است مورد بحث قرار گرفته 10قبالً در فصل  ،xls.  یها فایلبه  سوئیس منیجر داده ها از استخراج

 

استفاده از فایل متنی(  ج  

 

برای دریافت . د ، باید در یک قالب بسپیار خا  باشپ ی وارد کردن داده ها اسپتفاده شپودبرای اینکه یک فایل متنی برا

این . های متنی صپپادر کنید   فایلبه  سپپوئیس منیجر ، داده ها را ازایده از این قالب، روش معکوس را امتحان کنید 

 Otherدر پنجره اصپلی برنامه، گزینه  .د ها باشپ قرعه کشپی ، تاریخ ها یا  بازیکنان، تیم هاشپامل ه ها می تواند داد

→ Data import/export را انتخاب نموده و پس از آن گزینه “Player data (text file)”   را در سپتون

اسپتخراج برای ).نمایید ر رایانه خود ذخیره را دفایل کلیک کنید و  ”Start“ گزینهروی  ،نمودهسپمت راسپت انتخاب 

 (.ید دورهای مربوطه را اضافه کنید نیز باقرعه کشی داده های 
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یایید چیز  ، بخب! اینطور به نظر می رسپپپد  ،د  البتهگیج کننده به نظر می رس. ایجاد شپپپده جدید را باز کنید  فایل

 ... دیگری را امتحان کنیم

 

 یا الفبایی که ازاولیه ، به عنوان مثال یک لیسپت اسپتبازیکنان باز کنید که شپامل لیسپتی از  xls. فایلی را با قالب

از منوهای باز شپو و نموده  اقدام  ...File  → Save asاز مسپیر  در این فایل. کرده اید اسپتخراج  سپوئیس منیجر

 .  را انتخاب نمایید  ”Save as type“گزینه

ذخیره کرده و  csv.را به صپپپورت  فایلاسپپپتفاده می کنید،  OpenOfficeاگر از ) ) .را انتخاب نمایید  txt. قالب

 (.تغییر نام دهید  txt.پسوند را به 

ت سپتون ، اما داده ها به صپوراسپت اکسپلد  این صپفحه آی به نظر آشپنا می. را با یک ویرایشپگر متن باز کنید فایل 

شپرح  اکسپل روشپی که قبالً برای صپفحات دنبال کردن با  .از هم جدا می شپوند ("،") کاماتقسپیم نمی شپوند بلکه با 

گذشپته  عناوین را مانند . مسپابقات وارد کنید فایل ، می توانید با اسپتفاده از این فایل لیسپت بازیکنان را در داده شپد 

انتخاب کنید و جدا کننده    ”*xls.*“)به جای )جسپپتجو ان گزینه را به عنو  ”Textfile (*.txt)“، تغییر دهید 

 .قرار دهید  (”,“) را روی ویرگول

 

 

 

زیرا   اسپپتفاده کنید  اکسپپلبه جای آن از صپپفحه توانید  وقتی میکنید  دنبالتمام این مراحل را  خب اما چرا باید 

،  باشپند txt. یا csv. ضپی اوقات ممکن اسپت دربع. همه فرم های آنالین داده ها را در قالب اکسپل تولید نمی کنند 

 .بنابراین خوب است بدانید که چگونه کار می کند 

 

 

فقط  .xls. به قالب csv. یا txt. ، تبدیل یک فایلاسپپت امکان پذیربه خاطر داشپپته باشپپید که روش معکوس نیز 

و پارامترها ( .آن را باز کنید  OpenOffice تغییر دهید و با csv. یا نام پسپوند را به)کردهرا با اکسپل باز  txt. فایل

، بنابراین خود دریافت می کنید فایل  در این پنجره شپما پیش نمایشپی از شپکل . را در پنجره باز شپده تنظیم کنید 

 .نتیجه دلخواه برسید گزینه های مختلف را امتحان کنید تا به 

 

 TRFفایل های ( د

 

، برای محاسپبه درجه بین المللی مورد اسپتفاده قرار گیرد فیده نکه توسپط، برای ایوقتی یک مسپابقه به پایان می رسپد 

 .فدراسیون خود ارسال کنید مسئول ریتین  برای  TRF فایلمسابقات را به همراه فایل باید 

 .  التین باشد  ی، نام مسئوالن و بازیکنان با حروف الفبامسابقاتتدا مطمئن شوید که عنوان اب

 با ”Tournament Report File“. را انتخاب کنید  Other → FIDE Data Export TRF16 سپپس
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 FIDE Data Export“ گزینه .)دایجاد می شپوفیده محاسپبه درجه بین المللی تمام داده های مورد نیاز دفتر 

TRF06”  بهتر اسپت از .ایجاد می کند   ،امترهای کمی متفاوتگزارش مسپابقات با پار فایلنسپخه قدیمی تری از 

TRF16 نمایید ستفاده ا.) 
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 جوایز نقدی :پیوست د

 

ممکن  .برندگان توزیع شپود، جوایز نقدی ممکن اسپت به روش های مختلف بین توجه به آیین نامه های هر رویدادبا 

  متیاز شپده اند، طبل سپیسپتم، و یا به طور مسپاوی بین بازیکنانی که هم ابه آنها اعطا شپودپوئن شپکنی اسپت مطابل 

Hort System خود نهایی رتبه با مطابل را جوایز ٪50بازیکنانی که هم امتیاز هسپتند ) .بین آنان تقسپیم شپود  

با انتخاب همه این تنظیمات را می توان   (.به طور مسپاوی بین آن ها توزیع می شپود دیگر ٪50 و کنند  می کسپب

 .ام دادانج  ...Other → Money prizes گزینه

 

 

 

ان می آنپ  رتبپهدر کنپار هر برنده می توانیپد جایزه نقپدی را که مربوب به . پنجره ای با رتبپه بنپدی نهپایی باز می شپپپود

سپمت چپ می باشپد، مشپخص  صپفحه، گوشپه پایین را در پنجره ای که درآن حاسپبه و نحوه م را وارد نموده ،باشپد 

 .کنید 

  (:ارز مهم نیستنوع )ز زیر را دارا می باشد، در نظر بگیریم بیایید برای نمونه مسابقاتی را که جوای

 :در اینجا گزینه های مختلفی وجود دارد.400، مکان سوم  700مقام دوم ،  1000مقام اول 
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