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(پیش گفتار)
همکاران عزیز!
امروزه ،سوئیس منیجر یکی از برنامه های پرچم دار(پیشتاز) در زمینه قرعه کشی (مسابقات) شطرنج در دنیا است که توسط
هاینتس هرتسوگ منتشر شده و مورد تایید فدراسیون جهانی شطرنج است که تا امروز به  24زبان ترجمه شده  ،توسط بیش
از  180فدراسیون در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است و بیش از ششصد هزار فایل مسابقه در آن ایجاد شده است.
با اینکه سوئیس منیجر بسیار ساده است(رابط کاربری ساده ای دارد ،).اما اغلب اوقات داوران با بسیاری از بخش های آن آشنا
نیستند .این "راهنمای کاربران" برای داورانی که تازه کار با این نرم افزار را شروع کرده اند و یا با آن درگیر هستند ،مورد
استفاده قرار می گیرد .در این راهنما نه تنها به صورت مرحله به مرحله از راه اندازی نرم افزار سوئیس منیجر بر روی رایانه ی
شما و راه اندازی مسابقه ی جدید را بررسی می نماییم ،بلکه به مواردی مثل بارگذاری عکس های محل مسابقه در chess-
 results.comیا محاسبه جوایز بر اساس سیستم هورت را نیز به شکل کامل تر بررسی می کنیم.
در اینجا قصد دارم از سوتوریس لوگوثتیس ،میحالیس پریوینیوس و ورنر اشتوبنوویل که برای آموزش سوئیس منیجر به من
زحمات بسیاری را متحمل شدند و هر زمان حتی به ساده ترین سواالت من نیز پاسخ دادند ،تشکر کنم.
از تاکیس نیکولوپولوس که به من در مسابقات قهرمانی سریع و برق آسای زنان جهان (2017جده _ عربستان سعودی) به
عنوان مسئول قرعه کشی اعتماد نمودند وهمچنین اجازه حضور در کادر فنی چهل و سومین المپیاد جهانی شطرنج (باتومی
_گرجستان) به عنوان دستیار را دادن د  ،تشکر ویژه می کنم .بیشتر مهارت من در زمینه استفاده از این نرم افزار ،مرهون کار
در این رویداد ها است.
IA Tania Karali
June 2020
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بخش اول :مقدمه

فصل اول :دانلود (بارگیری و نصب) نرم افزار سوئیس منیجر در رایانه
شما
برای دانلود سوئیس منیجر روی رایانه خود  ،ابتدا مرورگر خود را باز کرده و وارد آدرس swiss-manager.at
شوید  .در قسمت باالی صفحه سمت چپ  ،سربرگ  Downloadرا انتخاب کنید و بر روی جدیدترین نسخه نرم
افزار کلیک کنید تا فایل  .exeدانلود شود  .سپس روند نصب نرم افزار را طی کنید و زمانی که به پایان رسید ،سوییس
منیجر داخل پوشه مورد نظر نصب شده است.

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.
وقتی برای اولین بار نرم افزار را روی سیستم نصب می کنیم  ،با پیام زیر مواجه می شوید:
سپپپپس وارد نوار ابزار  Otherشپپپویپپد و در منوی بپپاز شپپپپده  ،گزینپپه  Installرا انتخپپاب کنیپپد  .روی
گزین پ پ پپپهی” “Display conditions for useکلیک کرده و سپس ”“Display conditions for use
را فعال کنید،کد سپوئیس منیجر خود را وارد کنید و روی  OKکلیک کنید  .به خاطر داشپته باشپید در این مرحله
شما باید به اینترنت متصل باشید.
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در وبسایت ناشر نرم افزار ( )swiss-manager.atشما می توانید اطالعات مورد نیاز جهت نحوه دریافت کد نصب
نرم افزار را بدست آورید  .البته شما می توانید بدون این کد برای مدتی از نسخه آزمایشی نرم افزار استفاده کنید اما
امکانات این نسخه محدود می باشد .برای مثال این نسخه تا  4دور از مسابقه را پشتیبانی می کند.
در صپورت نیاز به تغییر کد  ،برای مثال زمانی که شپما یک کد جدید دریافت کرده اید یا نیاز به کار کردن روی فایل
یپک داور همکپار دیگر را داریپد ،می توانیپد مجپددا از مسپپپیر ثبپت کپد یپاد شپپپده در بپاال اقپدام نمپاییپد  .در فصپپپل 11
توضیحات بیشتری در این مورد داده خواهد شد.
لطفا به این نکته توجه داشته باشید که ناشر ،این نرم افزار را به طور منظم به روز خواهد کرد و به شدت توصیه می
شپود که همیشپه فایل به روز این نرم افزار را قبل از شپروع مسپابقه جدید  ،با توجه به مسپیر های ذکر شپده قبلی
دانلود نمایید .برای مطالعه روش جایگزین به فصل  11مراجعه فرمایید.

نکته  :نرم افزار سوییس منیجر فقط در سیستم عامل ویندوز قابل اجرا می باشد و روی مک  ،تبلت و تلفن های
همراه قابل اجرا نیست  .برای حل مشکل این محدودیت ها به پیوست الف ( نکات و ترفند ها ) مراجعه فرمایید.
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فصل دوم :رابط کاربری
رابط کاربری پس وییس منیجر  ،عمدتا شپامل منو های باز شپو  ،آیکن های میانبر ( با قرار دادن مکان نمای خود روی
آیکن ها می توانید توضپپیحات مربوب به آیکن را مشپپاهده نمایید ) و کلید های میانبر می باشپپد .شپپما می توانید
توضپپیحات مربوب به همه ی این قسپپمت ها را در فصپپل های پیش رو مطالعه نمایید  .اما فعال به این نکته توجه
فرمایید که منوی ” “Roundبه شما جهت دسترسی به دور های مختلف یک مسابقه کمک می کند .

نکته  :نحوه استفاده از کلید های میانبر را یاد بگیرید (برای مثال از کلید  F6برای قرعه کشی F7 ،برای وارد
کردن نتایج F5 ،برای لیست رده بندی پایانی F9 ،برای دریافت لیست نتایج استفاده خواهد شد ) استفاده از
این کلید ها باعث تسریع کار ها و صرفه جویی در زمان خواهد شد  .شما می توانید این کلیدهای میانبر را در
کنار موارد مربوطه در منوی باز شو مشاهده نمایید.
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بخش دوم :آغاز به کار
فصل سوم :راه اندازی یک مسابقه جدید
اولین منوی باز شو تحت عنوان " "Fileاست که عملکرد آن مشابه سایر برنامه های تحت سیستم عامل ویندوز می
باشد .در اینجا می توانید یک فایل جدید بسازید ،فایل های ذخیره شده گ ذشته را باز نمایید ،نسخه فعلی را ذخیره
کنید ،تنظیمات مربوب به چاپ گر را اعمال نمایید و یا حتی از برنامه خارج شوید.
برای آغاز از منوی باز شوی " "Fileگزینه ی "" New tournament...را انتخاب کرده و نوع مسابقه ای را که
می خواهید ایجاد کنید ،نام فایل و مسیری که می خواهید آن فایل در رایانه شما ذخیره شود را انتخاب نمایید .به
طور پیش فرض ،فایل مسابقه در پوشه " "Turnierدر " "Documentsذخیره می گردد ،اما می توانید هر مقصد
دیگری را برای ذخیره فایل خود انتخاب کنید .پس از ذخیره فایل(و باز شدن پنجره “Tournament Data
” ) Dialogو کلیک روی منوی " ،" Generalبا تصویر زیر مواجه خواهید شد:
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در این فصل قصد داریم با مسابقات انفرادی سوئیسی (گزینه " )" Swiss Systemآشنا شویم .برای
مطالعه پیرامون مسابقات دوره ای و یا تیمی به فصل های هشتم و نهم مراجعه نمایید.
در این کادر (پنجره) شما می توانیپپد اطالعات اساسی مسابقه مانند نام (همان نامی که می خواهید در سایت chess-
 results.comنمایش داده شود را باید در این قسمت وارد کنید ،).نام برگزارکننده ،سایت مرجع  ،پست الکترونیکی،
زمان مسابقات(کنترل زمان) ،نام مدیر مسابقات و داوران ( برای مسابقات ریتد فیده باید شناسه فیده آنان را نیز ذکر
کنید) ،کشور و محل برگزاری رویداد ،تعداد دور ها ،تاریخ آغاز و پایان و همچنین اینکه آیا مسابقه ریتد (برای محاسبه
درجه بین المللی ارسال خواهد شد یا خیر) می باشد یا خیر را وارد نمایید .اگر در حال حاضر به تمام این اطالعات
دسترسی ندارید ،نگران نباشید .شما همیشه می توانید برای تکمیل اطالعات ناقص به این کادر (پنجره) رجوع کنید.

برای توضیح در مورد ” ،“Age Groupsبه فصل  13مراجعه نمایید.
در زیر عنوان " "Sorting / Displayگزینه های مختلفی مبنی بر چگونگی چینش اولیه ی بازیکنان با هدف
استفاده در لیست اولیه ( )Starting Rankو قرعه کشی مشاهده خواهید کرد .به خاطر داشته باشید که پس از
انجام قرعه کشی دور اول ،این گزینه غیرفعال خواهد بود ،بنابراین دقت کنید که به درستی انتخاب نمایید.

اگپپپپر قبالً مسابقه مشابهی را برگپپپپپپپپزار کپپپپپپپپپرده اید و فایل آن در رایانه شما ذخیپپپپپپپپره شده است
 ،می توانیپپپپپپپد بر روی گزینه " " Copy tournament dataکلیک نموده ،فایل مربوطه را انتخاب کرده،
روی " " Openکلیک کنید ،تمام داده ها منجمله گره گشایی(پوئن شکنی) پر خواهد شد .اکنون تنها چیزی که
نیاز دارید ،وارد کردن تاریخ و ساعت می باشد.

پس از اتمام مرحله قبل و کلیک بر روی گزینه ی " "okکادر (پنجره) " " Enter players..باز خواهد شد .اگر
برای اولین بار است که از سوئیس منیجر استفاده می کنید  ،این پنجره را ببندید و به فصل پنجمImporting " :
 "rating listsمراجعه کنید .در ضمن پیش از انجام هر کار دیگری اکنون زمان مناسبی برای وارد کردن برنامه
زمانبندی مسابقه می باشد .در پنجره اصلی روی منوی بازشوی " " Inputکلیک کرده و وارد گزینه " Enter ...
 "dates and timesشوید.
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شپما می توان ید تاریخ و سپاعت هر دور را تک به تک پرکنید و یا یکی را پر نموده و سپپس روی گزینه ”“Update
کلیک کنید .در این صپورت اطالعات وارد شپده در تمامی دور ها رونویسپی خواهد شپد ( این گزینه برای مسپابقات
سریع و برق آسا یا مسابقات استاندارد با برنامه مشخص بسیار مفید می باشد).
پس از اتمپام کپار ،روی گزینپه ” “OKکلیپک کرده و سپپپپس از منوی بپاز شپپپوی " " Inputگزینپه " Enter
 "players...را انتخاب نمایید.
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فصل چهارم :وارد کردن اطالعات بازیکنان
کادر (پنجره) باز شپده به دو بخش تقسپیم می شپود  .در قسپمت باال اطالعاتی که از لیسپت درجه بین المللی دانلود
(بارگیری) کرده اید ظاهر می شپود که مربوب به جستجوی شما هستند و در قسمت پایین بازیکنانی که قبال انتخاب
کرده اید و در فایل مسپابقه خود وارد نموده اید ،می باشپند .مراحل زیر هم برای ورود بازیکنان قبل از شپروع مسپابقه
و هم برای بازیکنانی که تمایل به پیوستن به مسابقه پس از شروع را دارند ،مورد استفاده قرار می گیرد .
الف ) بازیکنانی که در لیست درجه بین المللی قرار دارند
برای بازیکنانی که در لیسپپت درجه بین المللی (ریتین ) که قبال آنها را وارد کرده ایم (بارگیری کرده ایم) حضپپور
دارند ،می توان از دو روش برای وارد کردن اطالعات آنها به وسیله نام و یا شناسه فیده آنان استفاده نمود .می توانید
نام و یا بخشپی از نامشپان را در کادر ” “Name or codeدر پایین صپفحه گوشپه سپمت راسپت وارد نموده و کلید
 Enterرا (از روی صپفحه کلید) فشپار دهید  .برنامه تمام پیشپنهادات مربوطه را به شپما نشپان خواهد داد و می
توانیپد بپازیکنپان مپدنظرتپان را انتخپاب نمپاییپد .روی نپام بپازیکن مورد نظر دوبپار کلیپک کرده و یپا یکبپار کلیپک نموده و
کلید  Enterرا فشپپار دهید  .توجه داشپپته باشپپید اگر نام بازیکنی را بدون اسپپتفاده از الفبای التین بنویسپپید،
پیشنهاداتی که ظاهر می شود ،فقط از لیست درجه بندی ملی خواهد بود .
از سپوی دیگر اگر شپناسپه ملی بازیکن یا شپناسپه فیده بازیکن را در اختیار دارید ،می توانید از روش زیر برای جسپتجو
اسپپتفاده نمایید ( .علی الخصپپو

در مواردی که مطمئن نیسپپتید امالی نام بازیکن چگونه اسپپت ) در این حالت در

همان کادر قبلی برای شپناسپه های ملی ابتدا حرف ”“Iو برای شپناسپه های فیده ابتدا حرف ”“fرا پیش از عدد
شناسه بنویسید  .برای مثال اگر عبارت ” “f1503014را بنویسید نتایج زیر نمایش داده خواهد شد .

نکته  :اولین ستتون در ستمت چت ت ت عنوان ” “Listرا مشتاهده کرده اید

 FIDEنشتان دهنده

لیستت در جه بین المللی استتاندارد فدراستیون جهانی شتطرنم می باشتد که درجه بین المللی تاس تاندارد
مگنوس کارلستن را نمایش میدهد  “FIDR” .و ” “FIDBبه ترتیب نشتان دهنده درجه بین المللی
ستری و بر آستای فدراستیون جهانی شتطرنم می باشتند .ستایر اتتصتارات موجود در این ستتون به
لیست های درجه بندی ملی اشاره دارد .
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ب) بازیکنانی که در لیست درجه بین المللی حضور ندارند
ص ورت دسپتی وارد نمایید .در همان پنجره
بازیکنانی که در لیسپت درجه بین المللی حضپور ندارند را می توانید به پ
قبلی  ،گزینه ” “Input Manuallyرا انتخاب کرده و تمام اطالعاتی را که الزم اسپت وارد کنید .شپما می توانید
کادر های مختلف این جدول را با استفاده از موس یا صفحه کلید خود انتخاب نمایید .
عددی که پایین صف ه گوشه سمت راست در کنار ” “Cntنمایش داده می شود ،نشان دهنده تعداد
بازیکنانی است که تا کنون در مسابقه وارد شده اند.
ج) بروز رسانی ریتینگ ها و اطالعات
لیسپپت ریتین

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

هسپپتید ،اغلب به ترکیب اطالعات بازیکنان از دو لیسپپت متفاوت مانند لیسپپت ریتین

9

ملی و لیسپپت ریتین

بین

المللی  ،نیاز خواهید داشپت  .برای این کار ،ابتدا از وارد شپدن هر دو فهرسپت مورد نظر در نرم افزار اطمینان حاصپل
فرم اییپد .در صپپپفحپه اصپپپلی نرم افزار گزینپه ”“Otherرا در نوار ابزار بپاالی صپپپفحپه انتخپاب کنیپد  ،وارد گزینپه
پ
“Update ratings/data.در منوی باز شو شوید .
در این کادر (پنجره) می توانید اطالعات تمام بازیکنان وارد شپپپده در فایل مسپپپابقه خود را به روز کنید(.به فصپپپل
چهارم رجوع کنید ).گزینه دوم )” (“key=FIDE-Identnumberو لیسپپتی را که می خواهید توسپپط آن به
روز رسانی کنید و مواردی که می خواهید به روز کنید را انتخاب نمایید .برای مثال اگر شما بازیکنان را با استفاده از
لیسپپت ریتین

ملی وارد کرده اید ،اکنون باید لیسپپت درجه بین المللی را انتخاب نمایید ( .توصپپیه می شپپود که از

همین ترتیب مخصپوصپاً زمانی که نام بازیکنان با اسپتفاده از حروف غیر التین وارد شپده اسپت ،اسپتفاده نمایید ).اگر
تیک گزینه ” “Nameرا فعال کنید ،نام وارد شپده بازیکنان ،با نام ثبت شپده آن ها در لیسپت فیده ،تعوی

خواهد

شپد .گزینه ” ،“Rating internationalدرجه بین المللی مربوب به بازیکنان را اضپافه خواهد کرد .می توانید با
اسپتفاده از قسپمت ” “Start testگزینه های انتخاب شپده خود را آزمایش کنید .سپوئیس منیجر تغییرات اعمالی
را ،بپه شپپپمپا پیش نمپایش خواهپد کرد .زمپانی کپه از گزینپه هپایی کپه انتخپاب نموده ایپد مطمئن گشپپپتیپد“Start ،
” updateرا انتخپاب کرده و برای چنپد ثانیپه منتظر بمپانیپد .سپپپپس با کلیپک کردن روی ” “Closeفایل متنی باز
شپده را ببندید( .حتی اگر تمایل ندارید نام بازیکنان را با الفبای التین تنظیم کنید ،با اسپتفاده از گزینه ”“Name
می توانید بررسپی و تایید نمایید که شپناسپه فیده بازیکن صپحیح اسپت یا خیر .پس از انتخاب گزینه ”“Start test
و باز شپدن پنجره پیش نمایش ،بررسپی های الزم را انجام داده و مجددا تیک گزینه ” “Nameرا برداشپته و پس از
آن ”“Start updateرا انتخاب نمایید).
اگر شتما بدون کلیک بر روی ” “Start updateمستتقیما ” “Closeرا بزنید  ،پنجره بدون اینکه لیستت
بروز شود بسته تواهد شد ،پس مراقب باشید .
گاهاً در فایل متنی باز شپده متوجه خواهید شپد که یک یا چند بازیکن در لیسپت ریتین
در صورتی خواهد افتاد که شناسه فیده بازیکنان مذکور در لیست ریتین

یافت نشپده اند  .این اتفاق

ملی وجود نداشته باشد .در این مورد شما

باید شپنا سپه فیده بازیکن را به صپورت دسپتی وارد کنید (برای اینکار بخش بعدی را مطالعه فرمایید ) .اگر بازیکنی
شپناسپه فیده نداشپته باشپد ،شپما می توانید از مسپئول ریتین

فدراسپیون خود درخواسپت کنید که یا یک پشناسپه فیده

برای بازیکن ایجاد کند و یا اطالعات را به صورت دستی به روز رسانی نماید.
د) مدیریت اطالعات بازیکنان
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بعپد از وارد کردن بپازیکنپان  ،بپه مپدیریپت اطالعپات آنهپا نیپاز پیپدا خواهیپد کرد .برای مثپال می خواهیپد اطالعپات خپالی
تکمی ل کنیپد  .در منو  ، Inputگزینپه  Update players...را انتخپاب کرده تپا یپک پنجره مشپپپابپه
بپازیکنپان را پ
پنجره قبلی نمایش داده شپود .در این قسپمت شپما امکان وارد کردن بازیکن جدید را ندارید ،اما می توانید اطالعات
همه ی بازیکنان را به صپورت تمام صپفحه مشپاهده کنید .همانند قبل شپما می توانید برای انتخاب خانه های جدول
از موس و صپفحه کلید خود اسپتفاده نمایید .اگر روی عنوان هر سپتون کلیک کنید ،بازیکنان بر اسپاس اطالعات آن
سپتون ردیف خواهند شپد .این عملیات زمانی که می خواهید مواردی مثل جوان ترین یا مسپن ترین بازیکن مسپابقه
را برای جوایز خا

بررسپی کنید و یا نیاز به تدوین گزارش و غیره دارید ،بسپیار کاربردی خواهد بود .شپما همچنین

می توانید بازیکنانی را که ثبت نام کرده اند اما هرگز حضپور پیدا نکرده اند را حذف کنید( .منظور بازیکنانی اسپت که
حتی یک دور نیز برای آنان قرعه کشی انجام نشده است و صرفا نام آنان در لیست اولیه ثبت گردیده است).
هرگز بازیکنی را که در قرعه کشتی حداقل یک دور در مقابل بازیکنی قرار گرفته استت ،حتی در صتورتی
که نتیجه فورفیت رقم تورده است حذف نکنید!
در سپتون ” “Typeبازیکنان بر اسپاس رده سپنی خود مرتب می شپوند .شپما می توانید با اضپافه کردن یک عبارت
کوتاه ( بهتر اسپپت با حروف التین باشپپد ).در سپپتون ” “Groupبازیکنان را به دسپپته های مورد نیاز خود تقسپپیم
کنید( .برای مطالعه چگونگی استفاده از این ویژگی به فصل  13مراجعه نمایید).
زمانی که می خواهید بازیکن جدید را به فایل مسپابقه اضپافه کنید ،قبل از دور اول یا بعد از آن ( بعد از قرعه کشپی
دور اول) ،قبل از اینکه وارد قسپپمت قرعه کشپپی شپپوید ،ابتدا از منوی باز شپپوی " " Inputگزینه " Enter
 "players...را انتخاب نموده و بازیکن را وارد جدول نمایید ،سپپپس باید اقدام به مرتب کردن(ریسپپورت کردن)
لیسپت بازیکنان کنید .اگر این کار را انجام ندهید ،بازیکن در انتهای جدول قرار خواهد گرفت و باعث می شپود قرعه
کشپی شپما ناصپحیح باشپد .برای مرتب کردن بازیکنان در منوی  ،Inputوارد بخش Resort starting rank
 listشوید و سپس روی گزینه ” “Yesکلیک نمایید.
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فصل پنجم :وارد کردن لیست ریتینگ
لیسپت ریتین

اسپاسپاً یک بانک اطالعاتی می باشپد و شپامل تمامی اطالعات کاربردی بازیکنان اسپت که شپما در یک

مسپابقه به آن احتیاج دارید ،مانند :نام ،تاریخ تولد ،ریتین  ،تیم ،ضپریب  Kو سپایر اطالعات مشپابه .به طور کلی دو
نوع لیسپت ریتین

وجود دارد که یکی توسپط فدراسپیون جهانی شپطرنج ( شپامل سپه لیسپت اسپتاندارد  ،سپریع و برق

آسپا ) و دیگری توسپط فدراسپیون شپطرنج کشپور ها منتشپر می شپوند .به خاطر داشپته باشپید برای بارگیری هر کدام از
این لیست ها شما نیازمند اتصال به اینترنت هستید.
چنانچه در مراحل فو با هرگونه اتطار مواجه شدید ،می توانید به "پیوست الف" ،نکات و ترفند ها برای
روش های جایگزین ،مراجعه نمایید.

وارد کردن ریتینگ فیده
برای وارد کردن لیسپت ریتین

فیده در صپفحه اصپلی سپوئیس منیجر در منوی ” ،“Rating Listsوارد قسپمت

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

در پنجره ای که باز می شپود ،به قسپمت ” “3) Data validityبروید و عبارت کوتاهی که نشپانگر تاریخ مربوب به
انتشپپار لیسپپت می باشپپد( برای مثال  ) Jun 2020را وارد کنید و روی ” “Start importکلیک نمایید .بعد از
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چند ثانیه یک فایل متنی ظاهر می شپود .فایل را ببندید و روی ” OKکلیک کنید( .توجه داشپته باشپید شپما می
توانید از مسپیر” “Import Rating Listsدر صپفحه اصپلی سپوئیس منیجر در منوی ” “Rating Listsرا ،نیز
اسپپتفاده نموده و پس از انتخاب لیسپپ ت ریتین

مورد نظر( اسپپتاندارد ،سپپریع و برق آسپپا) روی گزینه “start

” import listsکلیک کرده و سپپپپس روی ” “Start importکلیک نمایید .بعد از چند ثانیه یک فایل متنی
ظاهر می شود .فایل را ببندید و روی ” OKکلیک کنید.
اگر شتتمتابتدون کلیتک روی ” “Start importمستتتقیمتا روی ” “OKکلیتک نمتاییتد ،پنجره مورد ن ر
بدون وارد شدن لیست ریتینگ بسته تواهد شد .پس مراقب باشید!

ب) وارد کردن لیست ریتینگ ملی
برای شپروع ،در صپفحه اصپلی سپوئیس منیجر اگر در منوی ” “Rating Listsنام فدراسپیون کشپور شپما وجود
داشت ،آن را انتخاب نمایید و همانند روند استخراج فهرست ریتین

فیده آن را استخراج نمایید .

فدراس یون شپما در این لیسپت وجود نداشپت ،شپما باید آن را به صپورت دسپتی دانلود(بارگیری) نمایید .ابتدا
پ
اگر نام
لینکی را که می توانید از آن اسپتفاده کنید را از فدراسپیون خود دریافت نموده و اطمینان حاصپل نمایید که لیسپت
در نسپخه ” “Unicodeقابل اسپتفاده می باشپد یا خیر مسپئول ریتین

فدراسپیون کشپور شپما یا هر داوری در

کشور شما که قبال این کار را انجام داده ،قادر به پاسخ و حل این مشکل می باشد.
سپپس در صپفحه اصپلی سپوئیس منیجر در منوی ” “Rating Listsوارد گزینه ” “Import rating listsپشده
و زبانپه ” “Import Rating listsرا انتخاب نمایید.

در کادر (پنجره) باز شپده  ،در صپورت لزوم مربع موجود درسپمت راسپت باالی صپفحه را برای نسپخه ”“Unicode
تیک دار کنید .در منوی باز شپوی ” “1) Select rating listگزینه ” “NAT – national rating listرا
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انتخاب نمایید (.ممکن اسپپت الزم باشپپد برای یافتن این گزینه در همان بخش جسپپتجو کنید و یا در صپپورتیکه
” “Unicodeرا انتخاب کرده اید از گزینه ” “ADD1 Additional Rating Listاستفاده نمایید.
متن(نوشته های) کادر ” “2) Select rating list import file for FIDE, AUT, GER the URLرا
حذف نموده و لینکی را که از مسپپئول ریتین

فدراسپپیون خود دریافت نموده اید در این بخش رونویسپپی (کپی)

نمپاییپد .یپک یپادداشپپپت کوتپاه از دوره زمپانی معتبر لیسپپپت وارد کنیپد(.بپه عنوان مثپال ئوئن  )2020و روی گزینپه
” “Start importکلیک نمایید .بعد از چند ثانیه یک فایل  .txtنمایان خواهد شپد .فایل  .txtیاد شپده را بسپته و
روی گزینه ” “OKکلیک نمایید.
اگر شتتمتا بدون کلیتک روی ” “Start importمستتتقیمتا روی ” “OKکلیتک نمایید ،پنجره مورد ن ر
بدون وارد شدن لیست ریتینگ بسته تواهد شد .پس مراقب باشید!
پ) مدیریت لیست های ریتینگ
با انتخاب  Rating Lists → Import rating listsمی توانید لیسپپت هایی را که در رایانه شپپما بارگیری
شپده اند  ،تاریخ ذخیره هر یک و تعداد بازیکنانی که در آن ثبت شپده اند را مشپاهده نمایید .توجه داشپته باشپید که
هر لیست جدید جایگزین لیست قدیمی مربوطه می شود ،به عنوان مثال ،لیست ریتین
 2020جایگزین لیسپپت ریتین

استاندارد  FIDEدر ئوئن

اسپپتاندارد قبلی  FIDEمی شپپود که شپپما آن را وارد کرده اید و  . ...در این کادر

همچنین می توانید لیسپتی را حذف کنید( .توصپیه نمی شپود و در واقع ضپرورتی ندارد ).یا لیسپتی را که نمی خواهید
هنگام ورود بازیکنان استفاده نمایید ،عالمت آن را بردارید( .این نیز توصیه نمی شود).
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فصل ششم( :روش) قرعه کشی
به خاطر داشپته باشپید سپوئیس منیجر یک ابزار کارآمد اسپت اما داوران باید توانایی چک کردن قرعه کشپی به صپورت
دسپتی را داشپته باشپند .اگر کسپی از شپما بپرسپد که چرا بازیکن الف با بازیکن ب قرعه کشپی شپده اسپت ،یا چرا آن ها
برای دومین دور پیاپی با مهره سپیاه قرعه کشپی شپده اند ،پاسپخی همچون " این قرعه کشپی را برنامه انجام داده
است ، ".پاسخ مناسبی برای این سواالت نیست !

الف) قرعه کشی کامپیوتری
زمانی که شپپما بازیکنان را وارد نمودید ،اطالعاتشپپان را از طریل لیسپپت ریتین

به روز کرده و رتبه بندی اولیه را

مرتب نمودید ،در صپپفحه اصپپلی برنامه ،در منوی  Pairingsگزینه  Computer pairingsرا انتخاب کنید .اگر
شپما برای رن

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

صورت نیاز به انجام کاری نیست و روی ” “Startسپس ” “OKکلیک کنید.

ب) وارد کردن نتایم
برای وارد کردن نتپایج بپازی هپا ،در منوی  Inputگزینپه  Enter results...را انتخپاب نمپاییپد .قرعپه مورد نظر را
انتخاب کرده و روی نتیجه مورد نظر کلیک کنید .اگر می خواهید این کار ار سپپپریع تر انجام دهید ،سپپپعی کنید از
صپفحه کلید خود اسپتفاده نمایید .از کلید  1بجای نتیجه ” ، “1:0از کلید  2بجای نتیجه ” ، “1/2-1/2از کلید 3
بجپای نتیجپه ” ، “0:1از کلیپد  4بجپای نتیجپه ” ، “1F:0Fاز کلیپد  5بجپای نتیجپه ” ، “0F:1Fاز کلیپد  6بپه جپای
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نتیجه ” “0F:0Fو از کلید ” “0برای رفتن به خط بعدی اسپپپتفاده کنید .اگر دچار اشپپپتباه شپپپدید می توانید با
انتخاب بازی مورد نظر و ثبت نتیجه جدید و یا با کلیک کردن روی گزینه ” “Emptyبرای بدون نتیجه گذاشپپتن
بازی ،اسپپپتفاده نمایید .اگر شپپپما برخی از نتایج را وارد کرده اید و میخواهید بازی های باقی مانده را ببینید ،گزینه
” “Missingرا انتخپاب کنیپد .گزینپه ” “Allتمپامی بپازی هپا را مجپدداً نشپپپان می دهپد .شپپپمپا می توانیپد از
گزینه” “Rd-1و” “Rd+1برای رفتن به ادوار مختلف اسپتفاده نمایید .اگر برای مثال شپما نیاز به تصپحیح نتیجه
قدیمی دارید ،از این گزینه اسپتفاده می کنید .توجه داشپته باشپید که برای مسپابقات ریتد ،در این مورد ،محدودیت
های خاصی وجود دارد( .به هندبوک مراجعه فرمایید) .

زمانی که ثبت نتایج پایان یافت ،روی ” “Endکلیک نمایید.
ج) قرعه کشی دستی
اگر به هر دلیلی می خواهید قرعه کشپی سپیسپتم را تغییر دهید ،دو روش با توجه به اینکه آیا پس از قرعه کشپی می
خواهید این تغییر را انجام دهید یا قبل از آن ،وجود دارد .

نکتپه :همیشپپپه به این نکتپه توجه داشپپپتپه باشپپپیپد که گزینپه “Players/Teams can always be paired
” manuallyدر پنجره  Set up tournament...سربرگ  otherعالمت دار (فعال) باشد.
اگر می خواهید بعد از انجام قرعه کشپی در آن تغییر انجام دهید( برای مثال زمانی که بازیکنی تازه حضپور پیدا می
کند و می خواهید او را با بازیکنی که اسپتراحت داشپته ،قرعه کشپی نمایید ،).از منوی  Pairingsوارد قسپمت Set
 new player...شپوید .در پنجره ای که باز شپده اسپت ،می توانید بازی هایی که قرعه کشپی شپده اسپت را مشپاهده
نمایید .در سمت راست نیز بازیکنانی که در قرعه کشی آن دور حضور ندارند قابل مشاهده می باشد.
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از پستون سپمت چپ دو بازیکنی را که می خواهید مقابل یکدیگر قرار بگیرد را انتخاب کرده و پیشپنهاداتی برای رن
مهره ای که بازی می کنند مشپپاهده خواهید کرد .روی گزینه ” “pairدر کنار قرعه کشپپی مورد نظر خود کلیک
نمایید .شپپما می توانید به یک بازیکن با اسپپتفاده از گزینه )” ،(“set byeاسپپتراحت دهید .همچنین می توانید از
طریل  Pairings → Give player byeیک بازیکن را انتخاب نموده و به آنها اسپتراحت دهید .برای تغییر رن
های یک قرعه که قبالً انجام شپده اسپت ،قرعه مورد نظر را انتخاب نمایید و سپپس روی ” “change colourکلیک
کنید .اگر روی ” “Remove pairingکلیک کنید ،دو بازیکن به ستون سمت چپ اضافه می شوند .همچنین می
توانید ترتیب قرعه ها را با انتخاب یک بازی و سپس کلیک بر روی ” “row+1یا ” “row-1تغییر دهید.

اگر می خواهید چند قرعه از قبل تنظیم کنید ،پیش از قرعه کشپپپی با بقیه بازیکنانPairings → Manual ،
 pairings...را انتخاب کنید .تفاوت اصپپلی با پنجره قبلی این اسپپت که هنوز هیچ قرعه کشپپی ای انجام نشپپده،
بنابراین همه بازیکنان در ستون سمت چپ ظاهر می شوند .سایر موارد دیگر همانند پنجره پیشین می باشد.
پس از پایان کار ،لیست بازی های قرعه کشی شده را از مسیر  Input → Resort pairing listانتخاب کرده و
بر روی گزینه ” “Yesکلیک کنید.
می توانید از مسپیر  Lists → Pairingsدر پنجره اصپلی برنامه ،بازی هایی را که به صپورت دسپتی تغییر کرده اند
که با یک ستاره مشخص می شوند ،را مشاهده نمایید.
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د) تارج کردن بازیکنان
اگر می خواهید یک بازیکن را از یک یا چند دور حذف نمایید ،از مسپپپیر Pairings → Exclude player...
وارد شپده و روی نام آن ها کلیک کنید .در پنجره ای که ظاهر می شپود ،دورهایی را که بازیکن نباید در آن حضپور
پیپدا کنپد ،بپدون عالمپت نموده یپا برای حپذف کپامپل از بپاقی دورهپا ” “Exclude all remaining roundsرا
انتخاب کرده و بر روی گزینه ” “OKکلیک نمایید.
اگر در یک مسپابقه برای بازیکنانی که اطالع می دهند که می خواهند دور بعد در قرعه کشپی حضپور نداشپته باشپند،
نیم امتیپاز در نظر گرفتپه می شپپپود ،می توانیپد از مسپپپیر  ، Input → Set up tournament...بپه سپپپربرگ
” “Otherرفته و کادر ”] “Enter results for excluded players/teams [0 as defaultرا عالمت دار
نمایید .سپپس ،از مسپیر  Input → Enter results...کسپانی که از مسپابقات خارج شپده اند نیز در لیسپت ظاهر
می شوند .نتیجه مناسب را برای هر کدام وارد نمایید.

اگر می خواهید بازیکنی را که قبالً از آن دور حذف شده است ،به جدول باز گردانید ،می توانید از مسیر Pairings
 → Reactivate player...وارد شده و نام آن ها را انتخاب کنید.
در صپورت قرعه کشپی کامپیوتری و نیاز به بازگشپت ،حذف یا وارد کردن مجدد بازیکن ،متوجه خواهید شپد که گزینه
مربوطه اکنون غیرفعال اسپت .برای حل این موضپوع ،در پنجره اصپلی برنامه بر روی گزینه ” “Roundکلیک نموده،
آخرین دور را انتخاب کنید (یا اگر مسپابقات هنوز آغاز نشپده اسپت "0" ،را انتخاب نمایید ،).سپپس → Pairings
“Yes” ،Computer pairings ...و ” “Yesرا انتخپاب کنیپد .این پنجره را بپاز نگپه داریپد و → Pairings
 Exclude player ...را انتخاب نمایید ،اکنون یک گزینه فعال می باشد.
ه) چک لیست قرعه کشی
همانطور که در ابتدای این فصپل ذکر شپد  ،داور باید همیشپه بتواند عملیات قرعه کشپی را به درسپتی انجام دهد .این
نرم افزار تمام اطالعات مورد نیاز در مورد سپابقه قرعه های دورهای پیش ،تاریخچه رن  ،شپناورها ،اسپتثنائات و غیره
را ارائه می دهد .برای دسپپترسپپی به لیسپپت کامل ،در پنجره اصپپلی برنامه Lists → Players checklist ،را
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انتخاب کنید .در پنجره ای که باز می شپپود  ،بازیکنان براسپپاس رده بندی میان دوره ای که تازه به پایان رسپپیده
مرتب می شپود .در سپتونی با عنوان ” “SNo.می توانید گروه های امتیازی آنان را مشپاهده کنید و به دنبال آن نام
و تعداد فعلی امتیازات دنبال می شود .برای دیدن مشروح موارد به پایین بروید.

در سپپتون آخر حریف های هر بازیکن از دورهای قبل به ترتیب عددی و نه به ترتیب دور لیسپپت شپپده اند .توجه
داشته باشید که آنها بر اساس شماره جدول خود (ستون اول) لیست شده اند نه شماره میز.
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فصل هفتم  :پوئن شکنی (گره گشائی)
برای ورود به پوئن شکنی مسابقه ،در پنجره اصلی برنامهInput → Set up tournament... → tab Tie-
 breaksرا انتخاب نمایید.

در نیمه باالی پنجره ای که باز می شود ،همه پوئن شکنی هایی که نرم افزار ارائه می دهد نمایان می گردد .در نیمه
پایین پوئن شکنی هایی که در حال حاضر به ترتیب اولویت انتخاب شده اند ،نمایان می شود.
پیش نهاداتی برای پوئن شپکنی به شپما
(هر زمان که شپروع به کار روی یک مسپابقه جدید می کنید ،سپوئیس منیجر پ
ارائه می کند که می توانید از آن اسپتفاده ،یا آن ها را به همان شپکل که هسپت نگهداری ،یا آن را شپخصپی سپازی و یا
حذف نمایید و از ابتدا شروع کنید).

برای انتخاب پوئن شپپ کنی ،بر روی پوئن شپپکنی مورد نظر خود ،در نیمه باالی صپپفحه کلیک کنید .برخی از پوئن
شپکنی ها مانند بوخ هولز قابل تنظیم هسپتند و پنجره جدیدی باز می شپود که در آن می توانید تنظیمات مناسپب را
انجام دهید.
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مواردی که قابل تغییر هسپپتند ،پس از انتخاب شپپدن ،همچنان در نیمه باالیی ظاهر می شپپوند ،بنابراین می توانید
دوباره آنها را انتخاب نمایید ،در حالی که سایر موارد این چنین نیستند.
بنابراین ،به عنوان مثال اگر باید ” “Buchholzو ” “Buchholz cut-1را وارد کنید ،باید همین پوئن شپکنی را
دو بار و با پارامتر های مختلف انتخاب کنید.
برای حذف ،تغییر پارامترها یا ترتیب اولویت آن می توانید بر روی پوئن شکنی که قبالً انتخاب شده کلیک کنید.
اگر مسپابقه ای را اجرا می کنید که از پوئن شپکنی اسپتفاده می کند که در لیسپت وجود ندارد(به عنوان مثال تسپاوی
بیشپپپتر) ،می توانید گزینه ”] “Manually input in field rankcorr. in player dialog [5را انتخاب
نموده و سپپپپس ،پنجره را ببنپدپی د ،و گزینپه  Input → Update players...انتخپاب کنپی د و در سپپپتون
” “rankcorrترتپی ب بپازیکنپانی کپه هم رتبپه هسپپپتنپد را تنظیم نمپاییپد ،بپه عنوان مثپال ” “1برای نفر اول“2” ،
برای نفر دوم و غیره...
بپه همین ترتیپب می توانیپد از امتیپازشپپپکنی ”] “Playoff points [43و “Points (game points +
”] qualifying points) [42و امتیاز اضپپافی را در سپپتون )“PtsAdd” (Input → Update players...
نمایید.
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فصل هشتم  :مسابقات انفرادی به روش دوره ای
با دنبال کردن روشپپ ی که در فصپپل گذشپپته شپپ رح داده شپپد و انتخاب " "Round robinبه جای "Swiss
"Systemمی توان فایل های مسابقات دوره ای را ایجاد کرد.

روش دیگر برای این کار تبدیل یک فایل مسپابقه سپوئیس به یک مسپابقه ی دوره ای می باشپد .این مورد زمانی که
بعض ی از بازیکنان قبالً وارد فایل شپده باشپند ،پبس یار کارآمد اسپت .در این حالت ،در پنجره اصپلی برنامه → Other
پ
 Change type of tournamentرا انتخپاب نموده و بر روی " "Yesو " "Yesکلپی ک کنپی د( .این روش برای
تبدیل فایل دوره ای به سوئیسی نیز کاربرد دارد).
در یک مسپپابقه دوره ای ،شپپماره جدول اولیه بازیکنان به صپپورت تصپپادفی اسپپت .اطالعات (داده های) بازیکنان را
همانگونه که در فصپپل های گذشپپته شپپرح داده شپپده اسپپت وارد کرده و گزینه Pairings → Computer
 pairings...را انتخاب نمایید.
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نکته :در یک مسپابقه دوره ای نیازی به وارد کردن تعداد دورها در فایل مسپابقه نیسپت و تعداد دورها به طور خودکار
با توجه به تعداد شرکت کنندگان تعریف می گردد.
اگر پیش از آغپاز برای رنپ مهره قرعپه کشپپپی کرده ایپد از کپادر ” “Sortingگزینپه “How players were
” enteredرا انتخاب نمایید و در غیر اینصپورت گزینه دوم که به سپوئیس منجیر امکان انتخاب شپماره جدول برای
بازیکنان به صپورت تصپادفی ،می دهد را انتخاب نمایید .همچنین می توانید ترتیب ورود بازیکنان را متناسپب با قرعه
کشپپی تغییر دهید .مسپپیر  Input → Update players...را انتخاب نموده و در قسپپمت پایین صپپفحه ،گزینه
” “Show in Start Rank orderرا عالمت دار نمایید .از گزینه های ” “No-1و ” “No+1برای ایجاد تغییرات
مقتضپپی اسپپتفاده کنید .زمانی که موارد گفته شپپده را انجام دادید ،بهPairings → Computer pairings...
بازگشپته و روی گزینه ” “OKکلیک نمایید .سپوئیس منیجر فوراً قرعه کشپی تمام دورها را انجام می دهد و پس از
آن تمام کاری که باید انجام دهید ،وارد کردن نتایج است.
اگر به هر دلیلی الزم اسپپت قرعه کشپپی هایی را که به طور خودکار انجام شپپده اسپپت را اصپپالح کنید ،سپپعی کنید
” “Manual settingsرا به جای ” “Standard round robinانتخاب نمایید.
برای مسپابقات دوره ای رفت و برگشپت ،در پنجره ” “Set up tournament...تعداد تکرار بازی ها را در قسپمت
مربوطه وارد نمایید .زمانی که  Pairings → Computer pairings...را انتخاب کنید ،قسپپپمت جدیدی فعال
می شود که می توانید تعداد دور ها را در آن وارد کنید.

برخی تفاوت های کوچکی در سپپپربرگ  tie-breaksوجود دارد .برای مثال در مسپپپابقه دوره ای بوخ هولز کارآیی
ندارد .در عوض ،سیستم کویا به لیست اضافه شده.
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فصل نهم  :مسابقه تیمی
برای ایجاد فایل مسابقه ی یک رویداد تیمی ،ابتدا در منو  Fileوارد  New tournament...شوید و “Swiss
” System for Teamsیا ” “Round Robin for Teamsرا انتخاب کنید.
در مسابقات متعارف سوئیسی و دوره ای تفاوت های اندکی در مدیریت این فایل وجود دارد که بیشتر مربوب به
قرعه کشی و پوئن شکنی ها می باشد .این بخش اساساً روی مسابقه سوئیسی تیمی تمرکز دارد.
پنجره ” ، “Set up tournament...جایی که اطالعات دیگری نیاز است که وارد شود(تعداد میز ها ،قرعه کشی
بر اساس گیم پوینت یا مچ پوینت انجام شود ،رن میز یک تیم میزبان) ،باز می شود.

سپس ،روی ” “tie-breaksکلیک کنید تا انتخاب های مناسب را انجام دهید .
مهم :اگر قرعه کشی و رده بندی مسابقه بر اساس مچ پوینت می باشد ،الزم است “Match Points [2 for
”] wins, 1 for Draws, 0 for Losses] [13را به عنوان اولین پوئن شکنی اول انتخاب نمایید .نرم افزار آن
را به طور پیش فرض محاسبه نمی کند!

سپس ” “Generalرا انتخاب کنید سپس بر روی گزینه ” “OKکلیک کنید.
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الف) وارد کردن تیم ها
پنجره ” ،“Teams Dialogکه در آن می توانید اسپم تیم هایی را که در مسپابقه شپرکت کرده اند را وارد کنید ،باز
می شپپود( .همچنین می توانید با ورود به منوی  Inputگزینه  Enter teams...نیز به این بخش وارد شپپوید ).نام
تیم را در سپتون اول که ” “Teamنام دارد ،وارد کنید .اگر از این پنجره خارج شپوید و دوباره وارد شپوید ،اطالعات
سپتون ” “Team short formنیز با اطالعات سپتون اول مطابقت دارد .در نتیجه ما مشپاهده می کنیم که با این
ترتیب تیم ها در لیست های مختلف ظاهر می شوند.
اگر پس از خروج از این پنجره ،مجبور بپه بپاز کردن دوبپاره آن جهپت تغییر نپام تیم هپایی را پک ه قبالً وارد کرده ایپد،
شدید ،مطمئن گردید که ستون دوم را نیز به صورت دستی اصالح کنید زیرا به صورت خودکار انجام نخواهد شد.

ب) وارد کردن بازیکنان
زمانی که وارد کردن اسپپپم تیم ها به پایان رسپپپید ،روی ” “OKکلیک کنید .پنجره “Enter New Players
 List” from Ratingباز خواهد شپد که میتوان از طریل منوی  Inputدر بخش  Enter players...نیز به آن
دسپترسپی پیدا کرد .در این قسپمت شپما می توانید دقیقا همانطور که در فصپل  4توضپیح داده شپد ،بازیکنان را از
لیسپت ریتین و یا به طور دسپتی وارد کنید .تنها  2تفاوت وجود دارد .اول اینکه ،قبل از وارد کردن نام بازیکن نیاز
دارید که در لیسپت موجود در باالی صپفحه سپمت راسپت نام تیم بازیکن را انتخاب نمایید .اشپتباه در انجام این عمل
باعث می شپود ،بازیکن به دسپته کلی اضپافه شپده و متعلل به تیمی نباشپد که در این صورت شما باید بازیکن را حذف

نموده و مجدداً وارد نمایید.

تفپاوت دوم این اسپپپت کپه ترتیپب ورود بپازیکنپان در هر تیم ،بپا ترتیپب میز آنپان مطپابقپت دارد .برای تغییر این ترتیپب،
می توانید تنظیمات مناسب را در ستون ” “BNoانجام دهید.
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ج) مرتب کردن تیم ها
گزینه های مختلفی در مورد چگونگی تعیین شپماره جدول تیم وجود دارد .به طور پیش فرض ،آنها بر اسپاس حروف
الفبا مرتب می شپپوند .برای مرتب سپپازی دسپپتی آنها ،روی نام تیم مورد نظر در پنجره ” “Team Dialogکلیک
کنید و با اسپپتفاده از دکمه های ” “No-1یا” “No+1آن را به سپپمت باال یا پایین ببرید .حتی می توانید نحوه
انتخاب شماره جدول را روی ” “Randomتنظیم کنید.
گزینپه دیگر میپانگین ریتینپ بپازیکنپان را مالک قرار می دهپد( .بپه عنوان مثپال  4بپازیکن از  )5در پنجره “Enter
” ،playersبرای بازیکنپانی که می خواهیم ریتینپ آنهپا در میانگین ریتینپ تیم لحپاش شپپپود ،حرف ” “Xرا در
سپتون ” “Groupوارد کنید .سپپس در قسپمت  Set up tournament...از منوی  Inputسپربرگ  Otherرا
انتخاب کرده و گزینه ی ”” “Players who have an x in the field “groupرا عالمت دار نمایید.

نکته :میانگین ریتین بازیکنان به نزدیکترین عدد صپحیح گرد می شپود .برای پوئن شپکنی ،شپما باید میانگین را به
صورت دستی محاسبه کنید.

د) وارد کردن نتایم
روش قرعه کشپی برای مسپابقات تیمی با مسپابقات انفرادی یکسپان اسپت ،حتی این که می توانید تیم ها را حذف
نموده و یا قرعه کشپپی را به صپپورت دسپپتی انجام دهید .با این حال ،بر خالف مسپپابقات انفرادی ،اکنون باید دو نوع
نتیجه را وارد کنید :برای کل تیم و هر یک از میز ها.
روشی که در ادامه ذکر می شود منحصر به فرد نیست ،اما برای کاربران کم تجربه ایمن ترین روش است.
از منوی  Inputگزینه  Enter results...را انتخاب کنید .
به گزینه ” “Enter results for Players/Teamsکه در پایین صپفحه،گوشپه سپمت چپ صپفحه وجود دارد،
توجه کنید .با توجه به گزینه عالمت دار شده ،نتایج متفاوت خواهد بود.
گزینه ” “Teamsرا عالمت دار نمایید .نتیجه کلی تیمی را برای هر قرعه وارد کنید .توجه داشپپته باشپپید که شپپما
فقط باید نتیجپه را برای تیم میزبان وارد کنیپد و دیگری به طور خودکار پر می شپپپود .اگر به هر دلیلی پنیاز به تغییر
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نتیجه تیم دوم دارید “Team 2” ،را انتخاب کنید .برای نتیجه فورفیت ابتدا نتیجه را وارد کنید (مثال  )4-0سپپس
لحظ ه 4-0بپه  F4-F0تغییر پیپدا می کنپد ).همچنین می توانیپد وارد
روی ” “Forfeitکلیپک نمپاییپد(.در این پ
دورهای مختلف شده و یک نتیجه اشتباه وارد شده را حذف کنید یا رن های یک قرعه را تغییر دهید.

پس از اتمام کار ،می توانید قرعه کشپپپی را برای دور بعد ادامه دهید (.روی ” “OKکلیک کنید ،سپپپپس در منوی
 Pairingsوارد قسپپپمپت  Computer pairings...شپپپوید ).یا نتپایج را برای هر میز وارد کنیپد .برای حالت دوم
،گزینه” “Playersرا عالمت دار نمایید.
به طور پیش فرض ،ترکیب تیم ها برای هر دور به ترتیب شپپماره میز اولیه تنظیم شپپده اسپپت .اگر بازیکن ذخیره
وجود دارد بهتر است که بعد از قرعه کشی و قبل از آپلود کردن در  Chess-results.comآن را ،از مسیر Input
 → Enter results...با انتخاب حالت ” “Playersو کلیک روی ” “Deleteحذف نمایید.
با فرض اینکپه دسپپپتور میز ثابت( )fixed boardرا حذف نموده اید ،در جایی که نام بازیکنپان باشپپپد ،جای خالی
خواهید داشپت .روی ” “Pairingsدر پایین صپفحه ،گوشپه سپمت راسپت کلیک کنید .اگر روی ” “Team 2کلیک
کنید و یک قرعه تیمی را انتخاب کنید  ،در سپمت راسپت لیسپتی از بازیکنانی که برای بازی در تیم میزبان (تیم )1
یا حریفان وارد شده اند را مشاهده خواهید کرد .اگر یک بازیکن در لیست وارد نشده است ،اما باید نمایش داده شود،
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از طریل  Input → Enter players...داده های آنها را همانطور که قبالً در این فصپل شپرح داده شپده اضپافه
کنید.
در پایان ،روی ” “OKکلیک کنید .نتایج را برای هر میز وارد کنید و متوجه اعالنی در قسپپپمت باالی صپپپفحه می
شوید که به ” “OKتغییر می کند ،نشان می دهد که نتایج میز ها با مجموع نتایج تیم مطابقت دارد.

اگر در آیین نامه مسپابقات ذکر شپده باشپد که برای هر بازیکنی که باخت فورفیت می گیرد ،نتیجه تیم نصپف امتیاز
کپاهش می یپابپد ،می توانیپد کپادر مربوطپه را در پنجره ” ،“Set up tournament...سپپپربرگ “Other”.عالمپت
بزنید .پس از وارد کردن نتایج همه ی میز ها ،فایل مسپپابقات را بارگذاری نمایید (فصپپل  11را بررسپپی کنید) ،در
صپپورت تمایل ،می توانید همچنان روی حالت ” “Playersنگه دارید(.اگر همه نتایج انفرادی را ندارید  ،می توانید
روی حپالپت ” “Teamsبپارگپذاری کنیپد ).بپه این ترتیپب نتپایج جپداگپانپه میز هپا و همچنین مجموع تیم در chess-
 results.comظاهر می شپود .سپرانجام ،این پنجره را مجدداً باز نموده ،دوباره روی حالت ” “Teamsتنظیم کرده
و قرعه کشی مرحله بعدی را انجام دهید.
یک بار دیگر اشپاره می کنم ،ممکن اسپت در ابتدا گیج کننده به نظر برسپد ،اما به آن عادت خواهید کرد .به عنوان
یک قانون کلی ،هنگام انجام قرعه کشپی ،توصپیه می شپود روی حالت ” “Teamsتنظیم شپود .هنگام بارگذاری،
بهتر است روی ”“Playersتنظیم شود ،مشروب به این که همه نتایج انفرادی را وارد کرده باشید.
برای اجرای یک تورنمنت شپونینگن ،یک فایل ” “Round Robin for Teamsایجاد کنید ،دو تیم و بازیکنان را
وارد نموده و ” “Scheveningen tournamentرا به عنوان گزینه قرعه کشپپی کردن انتخاب کنید .سپپوئیس
منیجر در صپفحه های قرعه کشپی همه ی دور ها را ایجاد می کند ،که می توانید همانطور که قبال توضپیح داده شپد
تغییرات الزم را ایجاد کنید.
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فصل دهم  :چاپ لیست ها
اکثر لیست های قابل چاپ را می توان در فهرست های بازشوی ” “Reportsو ” “Listsپیدا کرد .از این فهرست
می توان به لیسپت آغازین ،لیسپت بازیکنان به ترتیب حروف التین ،قرعه ها ،اطالعات شپخصپی بازیکنان ،رده بندی،
آمار و دیگر فهرسپت ها اشپاره کرد( .در منوی باز شپوی ” “Listsگزینه های “Alphabetical”, “Starting
”rankو ” “Standingsدر باال و پایین صپفحه نمایانگر می شپود( .موارد باالی صپفحه را برای چاپ داده ها در
یک ستون و پایین صفحه را برای چاپ در دو ستون انتخاب کنید ).با این حال عملکردهای اصلی ،ثابت مانده اند .در
پایین هر صفحه ای که قابل چاپ است ،این گزینه ها ظاهر می شوند:

با کلیک بر روی ” “Excelیک فایل  .xlsایجاد می شپود (.اگر فرمت  .xlsxرا ترجیح می دهید ،در پنجره اصپلی
برنپامپه  Other → Options...را انتخپاب نموده و روی گزینپه ” “File-Extension xlsxکلیپک کنیپد،).
دقپت کنیپد کپه می توانیپد کپه آن فپایپل را در رایپپان ه خود ذخیره و بپه هر صپپپورتی کپه می خواهیپد ،ویرایش نمپاییپد .بپا
کلیپک روی ”( “Player Infoیپا ” ) “Team Infoاطالعپات هر فرد (یپا تیم) در فرمپت قپابپل چپاپ نمپایش داده
می شپپود( .راه دوم برای این کار این اسپپت که در پنجره اصپپلی ) Reports → Players ( Teamsرا انتخاب
نمایید).
عیب یابی:
درصپورتی که چاپگر فعالی را به رایانه خود متصپل کرده باشپید ،اما با کلیک روی گزینه ” “Printکار نمی کند ،از
مسپیر  File → Printer setup...را انتخاب کنید و مطمئن شپوید که روی گزینه مورد نظر باشپد( .به خصپو
اگر بعد از ایجاد فایل مسابقات چاپگرها را تغییر داده اید).
قالب چاپ لیسپپت ،از اندازه حروف و اعداد گرفته تا داده های موجود ،با کلیک بر روی گزینه ”“Print menu
کامالً سفارشی می شود.
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این پنجره ممکن اسپت در نگاه اول گیج کننده به نظر برسپد .در باالی صپفحه ،سپمت چپ می توانید اندازه کاراکتر و
فض ای باقی مانده
خطوطی را که در هر صپفحه نشپان داده می شپود را تنظیم کنید .اگر می خواهید متن با کمترین پ
کل صپفحه را پر نماید ،گزینه ” “Optimalرا انتخاب نموده و یا سپایر گزینه ها را آزمایش کنید .در باالی صپفحه،
سپپپمپت راسپپپت ،می توانیپد فونپت و جلوه هپای مختلف را تغییر دهیپد .برای شپپپروع دوبپاره می توانیپد روی گزینپه
” “Default settingsدر پایین صپپفحه ،سپپمت راسپپت کلیک کنید .همچنین می توانید خطوطی را که می
خواهید چاپ کنید را انتخاب نمایید .اگر به عنوان مثال در حال چاپ لیسپپت قرعه کشپپی مسپپابقات هسپپتید ،می
توانید به هر داور لیسپتی بدهید که فقط شپامل میزهایی باشپد که آن ها مسپئولش هسپتند .برای این کار ،شپماره های
مربوطه را در کادرهای ” “Fromو ” “Toدر زیر عنوان ” “Players/linesدر پایین صپفحه ،سپمت راسپت وارد
نمایید.
با کلیک بر روی زبانه ” “Columnsیک جدول غیرفعال با عنوان ” “Standard listمشپاهده می شپود .ایده
در اینجا ای ن اسپپت که در هر لیسپپت می توانید نوع داده ای را که می خواهید نشپپان داده شپپود انتخاب کنید و می
توانید این تنظیمات را برای استفاده بعدی ذخیره نمایید .به عنوان مثال ،برای مسابقات جوانان ممکن است بخواهید
گروه سپنی هر شپرکت کننده و برای مسپابقات بزرگسپاالن باشپگاه آنها را نمایش دهید .به دلیل اینکه “Standard
” listقابل اصپپالح نیسپپت ،شپپما می توانید لیسپپت های خود را ایجاد و ذخیره نمایید .در سپپربرگ “Standard
” “Define new list” ، listرا در پایین صپفحه انتخاب کرده و بر روی گزینه ” “Yesکلیک نمایید .در قسپمت
بپاال نپامی برای لیسپپپت خود تنظیم نموده و بپا توجپه بپه نوع لیسپپپتی کپه می خواهیپد چپاپ کنیپد ،داده هپای مختلف
30

نمایش داده می شود.

این داده ها را می توان در زیر سپپپتون ” “fieldnameمشپپپاهده نمود .در کنار هر ویژگی می توانید عنوانی را که
تحت آن چاپ می شپپود را در سپپربرگ ” “in listتغییر دهید( .در سپپربرگ ” “showاز حرف التین ” “Yبرای
نمایش و از حرف التین ” “Nبرای عدم نمایش آن استفاده نمایید).
(در سپپربرگ ” “formatاز ”“lو ” “cو یا ” “rبرای تغییرات اسپپتفاده نمایید ).با کلیک بر روی ” “Row-1یا
” “Row+1می توانید ترتیب شپکل ظاهری را نیز تغییر دهید .پس از پایان کار ،به سپربرگ ” “Generalبروید.
لیسپت تازه تعریف شپده شپما در باالی پنجره ظاهر می شپود و هر زمان که بخواهید می توانید به آن دسپترسپی پیدا
کنید.

راض ی هسپتید
قبل از چاپ هر موردی ،می توانید بر روی ” “Print Previewکلیک کنید تا ببینید از تنظیمات پ
یا خیر .پس از پایان کار ،روی ” “Printکلیک نمایید.
به خاطر داشپته باشپید :هنگام چاپ یک رده بندی موقت ،اطمینان حاصپل کنید که این کار را درسپت پس از پایان
دور انجام دهید(یا دوباره به آن برگردید) .اگر بعد از قرعه کشی دور بعدی ،رده بندی را چاپ کنید ،سوئیس منیجر
تصور خواهد کرد که همه نتایج دور بعدی  0-0بوده است ،بنابراین بر پوئن شکنی ها تأثیر می گذارد.
اگر الزم ا پس پ ت چندین لیسپپپت را همزمان چاپ کنید ،به عنوان مثال ،نتایج و رده بندی ،از گزینه → Output
 Output several listsاستفاده نمایید.
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فصل یازدهم  :بارگذاری در chess-results.com
در منوی باز شپوی ” “Internetمی توانید هر آنچه که نیازمند به بارگذاری آن در اینترنت ،خصپوصپاً در chess-
( results.comوبسایتی است که مستقیما به Swiss-managerمتصل است) هستید را بیابید.

دو گزینه اول ،شپما را به وب سپایت های مربوطه منتقل می کند .گزینه"Upload tournament to Chess-
"results.comمسپابقه شپما را بارگذاری می نماید .اولین بار که این کار را برای یک فایل انجام می دهید ،پیامی
با ذکر کلید پایگاه داده آن دریافت خواهید کرد .کلید پایگاه داده مانند شپناسپه می باشپد که پش ماره منحصپر به فردی
اسپپت که فایل را مشپپخص نموده و در  URLمسپپابقات در  chess-results.comنمایش داده می شپپود .اگر به
عپپنپپوان مپپثپپال ،کپپلپپیپپد پپپایپپگپپاه داده یپپک فپپایپپل  527412بپپاشپپپپد ،آدرس مپپربپپوطپپه http://chess-
 results.com/tnr527412.aspx?lan=1خواهد بود.

” “UPLOAD OKنشپان می دهد که بارگذاری به پایان رسپیده اسپت .اگر این پیام را دریافت نکردید ،ممکن
اسپت الزم باشپد اتصپال اینترنت یا کد نصپب خود را بررسپی کنید( .برای اطالعات بیشپتر قسپمت سپواالت متداول در
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swiss-manager.atرا مالحظه فرمایید).

اولین باری که فایل مورد نظر شپما روی اینترنت بارگذاری می شود ،کد پایگاه داده به یک فایل اختصا می یابد.
برای مشپپاهده کلید پایگاه داده از مسپپیر  Input → Set up tournament...سپپربرگ ” “Otherاقدام
نمایید.
هنگامی که فایلی در  chess-results.comبارگذاری می شپپود ،می توانید با رفتن به صپپفحه مسپپابقات و انتخاب
” ،“Swiss-Manager tournamentfileآن را بارگیری (دانلود) نمایید.
سپایر گزینه های موجود در این منو می توانند شپما را به صپفحه مسپابقات در  chess-results.comببرند ،یا صپفحه
سپفارشپی سپازی را برای شپما باز نموده (به فصپل  12مراجعه کنید) و یا به شپما امکان دانلود (بارگیری) آخرین نسپخه
 Swiss-Managerرا بدون نیاز به باز کردن مرورگر ،می دهد.

به گزینه ”“Restrict tournament upload to file creatorتوجه ویژه ای داشپپته باشپپید و مطمئن
شپوید که این گزینه عالمت دار شپده باشپد .با توجه به اینکه هرکسپی می تواند فایل مسپابقه شپما را بارگیری(دانلود)
کرده و در آن تغییراتی ایجپاد نمپایپد ،در صپپپورت عالمپت دار بودن گزینپه فوق ،آنهپا نمی تواننپد آن را در سپپپایپت
بارگذاری و یا پشپتیبان گیری کنند ،مگر اینکه گذروائه (کد سپوئیس منیجر) شپما را داشپته باشپند .به همین ترتیب،
اگر الزم اسپت در فایلی که شپخص دیگری ایجاد کرده اسپت تغییراتی ایجاد کنید ،به گذروائه (کد سپوئیس منیجر)
او نیاز خواهید داشت.

شپاید متوجه شپده باشپید که در پنجره ” “Enter results...گزینه بارگذاری در  chess-results.comوجود
دارد .این گزینه فایل مسپپابقات را به طور کلی بارگذاری نمی کند ،فقط نتایج موقت یک دور بوده ،که هنوز به اتمام
نرسپپیده اسپپت .بنابراین ،بهترین راه برای بروز کردن نتایج ،در حالی که هنوز بازی ها در جریان هسپپتند ،این گزینه
می باشپد( .در این حالت ،بارگذاری کامل فایل دارای یک رتبه بندی نادرسپت در  chess-results.comاسپت ،که
ممکن است شرکت کنندگان را گیج کند).

33

بخش سوم  :گام بعدی
فصل دوازدهم :کار با chess-results.com
همانطور که در فصپل قبل گفته شپده بود chess-results.com ،وبسپایتی اسپت که تمامی فایل های مسپابقه ایجاد
شپپده توسپپط سپپوئیس منیجر در آن بارگذاری شپپده اسپپت .تا کنون بیش از پانصپپد هزار فایل از سپپراسپپر دنیا مثل
مسابقات باشگاهی ،قهرمانی های قاره ای و المپیاد های شطرنج دراین سایت بارگذاری شده است.
الف) رابط عمومی
زمانی که وارد سپایت می شپوید ،مشپاهده خواهید کرد که صپفحه نخسپت شپامل بخش های مختلفی می باشپد .در باال
شپما می توانید ابزاری جهت جسپتجوی مسپابقات در جریان یا قدیمی پیدا کنید .در میانه صپفحه مخفف هایی از همه
ی فدراسپیون هایی که از سپوییس منیجر اسپتفاده می نمایند ،وجود دارد .در انتهای لیسپت  50فایل اخیر بارگذاری
شپده نشپان داده می شپود .با کلیک کردن روی هر فدراسپیون ،یک صپفحه مشپابه باز می شپود که در آن  50فایل
آخری که از فدراسیون آن کشور بارگذاری شده است ظاهر می شود.

همچنی ن برگه های کوچکی وجود دارد که با استفاده از آنها شما می توانید به نسخه های زبان های مختلف وبسایت
منتقل شوید و یا اندازه فونت سایت را تغییر دهید.
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ب) جستجوی یک مسابقه
با توجه به اینکه هر روزه فایل های بسپیار زیادی توسپط سپوئیس منیجر ایجاد می گردد ،احتمال اینکه مسابقه ای که
شپما به دنبال آن هسپتید در لیسپت  50مسپابقه اخیر نشپان داده نشپود ،وجود دارد .خوشپبختانه دو راه کارآمد وجود
دارد که می توانید از آن استفاده کنید.
 .1در صپفحه اصپلی و صپفحه فدراسپیون ها ،یک منوی بازشپو مشپاهده می کنید که دارای گزینه های مختلفی می
باشد که به وسیله آن می توانید لیست را گسترش دهید.

 .2اگر باز هم نتوانسپتید موردی را که به دنبال آن هسپتید پیدا نمایید ،به کمک ابزار جسپتجوی صپفحه اصپلی می
توانید ،جدول مورد نظر خود را بیابید .الزم به ذکر اسپپت می توانید در سپپربرگ ”“Tournament-Database
نیز به آن دسپترسپی داشپته باشپید .با توجه به گزینه ای که انتخاب می کنید ،می توانید مسپابقه خاصپی را جسپتجو
نمایید .برای مثال می توانید تمام رویداد های دوره ای که توسپط یک فدراسپیون در یک بازه زمانی مشپخص برگزار
شپده و یا مسپابقه ای که یک بازیکن مشپخص در آن شپرکت نموده و یا بازی هایی که در سپایت بارگذاری شپده اسپت
را جستجو کنید.
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ج) سفارشی سازی مسابقات شما
عالوه بر این که یک پایگاه داده گسپپترده اسپپت chess-results.com ،به کاربران این امکان را نیز می دهد تا با
انتخاب نوع داده ای که نمایش داده می شود ،ظاهر فایل مسابقاتی را که بارگذاری کرده اند ،سفارشی کنند.
برای دسپترسپی به این بخش ،ابتدا مسپابقات خود را در سپایت ،همانطور که در فصپل های پیشپین توضپیح داده شپد،
بارگذاری کرده و سپپپپس مسپپپیر  Internet → Customize lists at Chess-results.comرا انتخاب
نمایید .صپپف حه ای مشپپابه تصپپویر زیر در مرورگر شپپما باز خواهد شپپد ( این صپپفحه فقط برای سپپازنده فایل قابلیت
دسترسی دارد:).

پبسپته به نوع فایل مسپابقات ( انفرادی  /تیمی  ،سپوئیسپی  /دوره ای ) که روی آن کار می کنید ،برخی از گزینه ها
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غیر فعال می شپود .گزینه های انتخاب شپده نشپان دهنده ویژگی های ظاهری فایل شپما می باشپد .اندکی این صپفحه
را آزمایش کنید تا به نتیجه دلخواه برسپپپید .برای اعمال هرگونه تغییر باید روی ” “Saveدر باالی صپپپفحه کلیک
کنید .شما درصورت تمایل حتی می توانید فایل مسابقه را حذف نمایید.

گزینپه ای کپه شپپپایپد بخواهیپد درنظر بگیریپد ،غیر فعپال کردن ” “Rtgوفعپال کردن دو گزینپه ” “Rtg. nat.و
 “Rtg. Int.می باشپد .این موضپوع به این دلیل اسپت که گزینه ” “Rtgباالترین ریتین بازیکن (بین المللی یا
ملی) را نشان میدهد .بنابراین ،ممکن است به نظر برسد که لیست آغازین به درستی مرتب نشده است.
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فصل سیزدهم  :رده های سنی و سایر بخش ها
در اکثر مسپابقات جوایز مخصپوصپی برای رده های سپنی و محدودیت های ریتینگی وجود دارد .با اسپتفاده از سپوئیس
منیجر می توانیپد در در یپک لحظپه  ،نفرات برتر هر بخش را چپه در پپایپان هر بخش و چپه در حین برگزاری مسپپپابقپه
مشاهده نمایید .و همچنین می توانید یک فایل را برای هر بخش به چند فایل زیرمجموعه تقسیم کنید.
الف) رده های سنی
رده های سپنی را که در آیین نامه مسپابقات ذکر شپده اسپت در پنجره  tournament dialogاز طریل (Input
) → Set up tournament...در قسپمت ” “Age groupsوارد نمایید .وقتی به این بخش رجوع می کنید،
متوجه خواهید شپد که بعضپی از گروه ها قبال وارد شپده اند و شپما می توانید آن ها را پاک کرده و گروه های مد نظر
خود را وارد نمایید .از پیشپوند ” “Uبرای دسپته های جوانان {رده سپنی} و از پیشپوند ” “Sبرای پیشپکسپوتان
اسپپتفاده کنید و هر گروه را با کاما )” (“,از یک دیگر جدا کنید .برای مثال در مسپپابقه ای که جوایز نفرات برتر زیر
 12سپپال و زیر  16سپپال و باالی  50سپپال دارد باید ” “U12, U16, S50را وارد کنید .گروه ها باید به ترتیب
صعودی وارد شوند.

قبل از اینکه صپفحه را ببندید مطمئن شپوید که تاریخ ” “Cutoff Dateروی اول ئانویه همان سپال تنظیم شپده
باشپد تا سپوئیس منیجر بتواند رده سپنی افراد را به درسپتی محاسپبه کند ( .معموال این تاریخ بجز در مواردی که از
” “Copy tournament dataاستفاده کرده اید درست است).
نکته :در صپپورتی که فراموش کرده اید که گروه های سپپنی را قبل از وارد کردن بازیکنان وارد نمایید ،و یا اگر می
خواهید آن ها را بعداً تغییر دهید ،از طریل روش باال اقدام کنید و همچنین باید به صپفحه اصپلی برنامه بروید و در
سربرگ  Otherگزینه  Options...را انتخاب کنید.

اکنون ،هنگام ورود بازیکنان ،متوجه خواهید شپد که سپتون ”“Typeبا عالمت مربوب به گروه های سپنی که برای
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کسانی که مالک های الزم را دارند ،تعیین کرده اید ،پر شده است.
برای مشپاهده برندگان هر گروه سپنی Lists → Category prizes ،را انتخاب کنید و ”“OKرا کلیک کنید.
همچنین می توانید این کار را در طول مسپپپابقات پس از ورود به نتایج دور انجام دهید .برای تعیین تعداد بازیکنان
در هر گروه ،قبل از کلیک بر روی ” ،“OKتعداد را در کادر ” “Lines per Categoryوارد کنید.

ب) انواع دیگر گروه بندی ها
در پنجره ای کپه در بپاال ذکر شپپپد می توانیپد گروه بنپدی هپای درجپه بین المللی را نیز تنظیم کنیپد .فقط محپدودیپت
های هر دسته را وارد کنید و وقتی روی ” “OKکلیک می کنید ،برندگان را مشاهده می نمایید.

جوایز ویژه دیگری که ممکن اسپت با آن روبرو شپوید مربوب به عملکرد بازیکنان میزهای مختلف در مسپابقات تیمی
اسپت .در پنجره اصپلی برنامه به  Lists → Player performance listو یا  Board listبروید .در پنجره
ای که باز می شپود حداقل تعداد بازیهایی را که یک بازیکن باید بازی کند تا در لیسپت قرار بگیرد و سپایر پارامترها
را ،تنظیم کنید .معیارهایی را که می خواهید مرتب سپپازی بر اسپپاس آن انجام شپپود را تنظیم کرده و روی گزینه
” “OKکلیک نمایید.
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ج) تقسیم فایل مسابقات به فایل های فرعی(زیر فایل)
بسپیاری از مسپابقات با توجه به سپن یا درجه بین الملی به چندین گروه تقسپیم می شپوند .مسپابقه ای را تصپور کنید
که به دو گروه تقسپیم شپده اسپت (.یا بیشپتر! روش کار یکسپان اسپت ).مسپابقه ای را تصپور کنید که دارای دو جدول
یکی ب رای دارندگان درجه بین المللی خاصپی به باال و دیگری برای دارندگان درجه بین المللی خاصپی به پایین بوده
که در آن سپایر داده ها (برنامه زمانبندی بازی ها ،پوئن شپکنی ها ،تیم برگزاری و  )...نیز یکسپان باشپد .سپریع ترین
راه برای سپاختن فایل برای این نوع مسپابقات ،سپاختن یک فایل و وارد نمودن تمام بازیکنان در آن فایل و پس از آن
تبپدیپل آن بپه فپایپل هپای فرعی و زیر فپایپل می بپاشپپپد .برای انجپام این کپار ،پس از وارد نمودن بپازیکن یپا بپازیکنپان ،از
مسپیر  Input → Update players...اقدام نموده و در سپتون ” ،“Groupشپرح مختصپری از گروهی که به
آن تعلل دارند بنویسپید .توجه نمایید که برای این کار بهتر اسپت از حروف الفبای التین اسپتفاده کنید( .برای گروه
های سپپنی نیاز به این کار نیسپپت ،هر آنچه نیاز دارید در سپپتون ” “Typeباید مشپپخص گردد ).اطمینان حاصپپل
نمایید که موارد فوق را برای تمامی شرکت کنندگان اعمال کرده باشید.
برای اینکه بازیکنانی که وارد شپده اند به گروه سپنی یا سپایر گروه های تعیین شپده تقسپیم شپوند ،از مسپیر Other
 → Split tournamentاقدام کرده و موارد تعیین شپپده خود را وارد نمایید .فایل فرعی مسپپابقات (زیر فایل
مسابقات) ایجاد شده و در همان قسمتی که فایل اصلی (فایل مادر) ذخیره شده است ،ذخیره می گردد .توجه داشته
باشید که نسخه اصلی نیز در آن جا باقی می ماند.

قبل از تقسپیم فایل مسپابقات ،اطمینان حاصپل کنید که داده های مربوب به تقسپیم بندی (نوع یا گروه) برای هر
شپرکت کننده وارد شپده اسپت .بازیکنانی که بدون شپرح مختصپر باقی مانده اند ،از فایل های فرعی( زیر فایل ها)
خارج می شپپوند .جمع شپپرکت کنندگان گروه های فرعی را بررسپپی کنید و اطمینان حاصپپل نمایید که با جمع
شرکت کنندگان فایل اصلی مطابقت دارد.
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فصل چهاردهم  :چاپ نورم ها و گواهینامه ها
عالوه بر لیسپت ها و آماری که شپامل داده ها برای همه شپرکت کنندگان اسپت (به فصپل  10مراجعه کنید) ،شپما می
توانید نورم ها و گواهینامه ها را برای یک بازیکن خا یا داور چاپ کنید.
الف) نتایم انفرادی
برای چاپ یک گواهی رسپپمی حاوی نتایج فردی یک بازیکن  Reports → Players ،را انتخاب کرده و روی
نام بازیکن کلیک کنید .پنجره ای با داده ها  ،پوئن شکنی ها و نتایج بازیکن در هر دور باز می شود .در پایین صفحه
گزینه های معمول چاپ را پیدا خواهید کرد.
ب) نورم های تایتل(عناوین)
ابتدا  Reports → FIDE title infoرا انتخاب نموده و اطمینان حاصپپپل کنید که کادر “Organizer's
” Federationتکمیل گردیده اسپپت (.نکته :شپپما می توانید به این پنجره از مسپپیر Input → Set up
tournament...سربرگ  Title” “FIDEدسترسی پیدا کنید).

بپا کلیپک بر روی ” “Output FIDE Title Norm Listلیسپپپتی از هر بپازیکنی کپه نورم تپایتپل (عنوان)
جدیدی کسپب کرده اسپت شپامل عملکرد بازیکن  ،حریفان و غیره ظاهر می شپود .سپتون ما قبل آخر نشپان می دهد
که نورم برای کدام تایتل(عنوان) بدسپت آمده اسپت و ” “Newنشپان دهنده ی مورد تایید بودن تایتل(عنوان) یاد
شده می باشد.
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برای بررسپپپی اینکه آیا یک بازیکن به نورم رسپپپیده اسپپپت یا خیر“FIDE Title Norm Check for a ،
”Playerرا انتخاب کنید و بر روی نام آنها کلیک کنید .یک پنجره مشپپابه باز می شپپود ،جایی که در سپپتون آخر
یک تأیید به شپکل )” (“Newظاهر می شپود یا توضپیحی در مورد عدم دسپتیابی به نورم با اشپاره به ماده مربوطه از
مقررات تپایتپل(عنوان) .برای چپاپ گواهینامپه برای بپازیکنپانی کپه موفل گردیپده انپد ،گزینپه ی “Create FIDE
” Title Excel Fileو هپمپچپنپیپن ” “FIDE Tournament report – IT3را از مپنپوی بپپازشپپپوی
” “Reportsانتخاب نمایید.

قبل از آخرین دور مسپابقات  ،بازیکنان ممکن اسپت از شپما بپرسپند که نتیجه کافی برای دسپتیابی به نورم برای آنها
چیسپت .برای انجام این کار ،پس از اینکه قرعه کشپی دور آخر را انجام دادید ،برای هر کسپی که درخواسپت می کند
یک نتیجه وارد نموده و ” “FIDE Title Norm Check for a Playerرا انتخاب کنید .این کار را با هر
سه نتیجه ممکن ( )0 ، 1/2 ، 1آزمایش کنید.

همیشپپه بررسپپی دسپپتی اینکه بازیکن به نورم دسپپت می یابد یا خیر،تمرین خوبی اسپپت .نه تنها  ٪100مطمئن
خواهید شد ،بلکه به راحتی پاسخگوی سواالت بازیکن نیز خواهید بود.

ج) گواهی های داوران
برای چپاپ گواهی (نورم) هپای داوران مسپپپابقپه روی گزینپه ” “Reportsاز منوی بپازشپپپو کلیپک کرده و گزینپه
” “FA Norm Report – FA1” ، “FIDE Tournament report – IT3و یا “IA Norm Report
” – IA1را انتخاب نموده و داده های مناسپب(اطالعات مورد نیاز) را در فایل های اکسپل تولید شپده پر کنید .این
فایل ها روی رایانه شما در مسیر  Documents\SwissManagerUniCode\Excelذخیره می شود.
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فصل پانزدهم  :بارگذاری تصاویر(عکس ها) در chess-results.com
مس ابقات خود را بارگذاری
برای بارگذاری تصپاویر ،مانند عکس های بازی ها و مراسپم یا حتی اسپکن آیین نامه ،ابتدا پ
کنید .سپس ،گزینه  Internet → Upload pictures to Chess-Results.comرا انتخاب نمایید.

روی گزینه ” “Select picturesکلیک کرده و هر آنچه که می خواهید بارگذاری کنید را در رایانه خود جسپتجو
و انتخاب نمایید .اگر فایل اشپپتباهی را انتخاب کردید ،روی گزینه ” “Clear listboxکلیک کنید و دوباره از نو
شروع کنید.

نکتپه :اگر قبپل از بارگذاری تصپپپاویر این پنجره را ببندید و از برنامه خارج شپپپوید ،هنگپام باز کردن مجپدد آن ،باید
دوباره آنها را انتخاب کنید.
پس از پپایپان کپار ،نپام ارائپه دهنپده تصپپپاویر را بنویسپپپیپد ،تپأییپد کنیپد کپه اجپازه انتشپپپار آنهپا را داریپد و روی گزینپه
” “Upload pictures on chess-results.com via FTPکلیک کنید.

با کلیک روی گزینه ” “Customize pictures on chess-results.comمی توانید برای هر کدام از آن ها
یه توضپیح کوتاه اضپافه کنید ،تغییر جهت دهید ،آنها را مخفی یا حذف کنید .در آخر ،یک بار دیگر فایل مسپابقات را
بارگذاری کنید و به صپفحه آن در  chess-results.comبروید .روی گزینه ” “Show Photo Galleryکلیک
نمایید تا نتیجه کار را مشاهده کنید.
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پیوست الف :نکات و ترفند ها
بخش های قبلی اکثر قریب به اتفاق عملکردهای نرم افزار را شپامل می شپود که داور برای اجرای یک تورنمنت باید
بداند .در این پیوست و موارد بعدی می توانید نکات و ترفند های مفیدی را بیابید که تجربه کاربر را به سطح باالتری
می رساند.
*آیا شپما نیاز به ارائه اطالعات بیشپتری به بازیکنان دارید به عنوان مثال ،تغییری در برنامه مسپابقات یا نتیجه قرعه
کشپی می توانید نظرات خود را در کادری اضپافه کنید که در صپفحه مسپابقات در  chess-resultsنمایش داده
شپود .به منظور انجام این کار ،به قسپمت  Input → Set up tournament... → Generalرفته و نظرات
خود را در کادر ” ، “Remarksقبل از نماد  ،#بنویسید.
* برای اینکپه یپک بپازیکن را روی میز ثپابتی معرفی کنیم برای بپازی ،در پنجره اصپپپلی برنپامپه گزینپه → Input
 Update players...را انتخاب نموده و در سپپتون  BnoPairشپپماره میزی را که می خواهید بازیکن به طور
ثابت روی آن میز بازی کند را وارد نمایید.
*متأسپفانه Swiss-Manager،یک برنامه بدون اشپکال نیسپت .هنگامی که می خواهید لیسپت جدید درجه بین
المللی  FIDEرا دانلود(بارگیری) کنید ،ممکن اسپت یکی از رایج ترین اشپکاالت ظاهر شپود .اگر هنگام انجام این کار
پیام خطایی دریافت کردید ،موارد زیر را امتحان کنید:
به آدرس  https://ratings.fide.com/download.phtmlرفته و لیسپت را بر روی رایانه خود دانلود(بارگیری)
کنید .سپس در سوئیس منیجر روی گزینه  Rating Lists → Import Rating Listsکیلک نموده و گزینه
” “Import Rating listsرا انتخپاب نمپاییپد .گزینپه ” “Selectرا زده و فپایلی را کپه از قبپل ذخیره کرده ایپد
انتخاب نمایید .پس از آن مثل همیشه “Start import” ،را زده و ” “OKرا انتخاب نمایید.
(توجه :سازنده ،برنامه را مرتباً به روز می کند .همیشه بررسی کنید که آخرین نسخه را نصب کرده باشید).
س ابقات شپما ایجاد و ذخیره شپده اند ،توجه کرده اید
*آیا به فایل های " ".bakکه در همان پوشپه با فایل های م پ
این ها فایل های پشپپتیبان هسپپتند که به طور پیش فرض توسپپط سپپوئیس منیجر هر زمان که فایل های خود را
ذخیره می کنید یا قرعه کشپپی ها را در دور بعدی انجام می دهید ،ایجاد می شپپود .اگر الزم اسپپت از یکی از آن ها
اسپتفاده کنید ،نام آن را تغییر دهید تا پسپوند"".TURx" ،".TUMx" ، "TUNxیا " "TUTxباشپد تا با فایل
اصپلی شپما مطابقت پیدا کند و آن را با اسپتفاده از سپوئیس منیجر اجرا نمایید .برای شپخصپی سپازی اینکه چه تعداد
فایل پشتیبان ایجاد می شود ،در پنجره اصلی برنامه گزینه  Other → Options...را انتخاب کنید.
*بیایید فرض کنیم شپما یک مسپابقه سپریع را اجرا می کنید ( .در مورد مسپابقه برق آسپا نیز همین مورد وجود دارد).
طبل قوانین فیده ،برای شپرکت کنندگانی که در شپطرنج سپریع درجه بین المللی ندارند ،باید درجه بین المللی آنها
را در شپطرنج اسپتاندارد وارد شپود .سپاده ترین و سریع ترین راه برای این کار ورود همه با استفاده از لیست درجه بین
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المللی اسپتاندارد فیده اسپت .پس از پایان کار ،می توانید مسپیر ” “Update Ratings/Dataرا از لیسپت سپریع
درجه بین المللی فیده دنبال کنید .به این ترتیب ،برای کسپپانی که دارای درجه بین المللی سپپریع هسپپتند ،آن را
جایگزین استاندارد می کند ،در حالی که سایرین دست نخورده باقی می مانند.
*آیا ممکن اسپت به یک مسپابقه بروید اما یک لپ تاپ یا رایانه با خود به همراه نداشپته باشپید متأسپفانه ،نرم افزار
سپپپوئیس منیجر روی موبایل یا تبلت کار نمی کند(حداقل هنوز) .با این حال ،همیشپپپه می توانید از یک نرم افزار
ماننپد  Teamviewerدردسپپپتگپاه قابل حمپل خود برای اتصپپپال به رایانه از راه دور و بهره منپدی از مزایای پبرنامه
اسپپتفاده کنید( .برای دور اول ،زمانی که ممکن اسپپت نیاز به وارد کردن داده های بسپپیار ،لیسپپت بازیکنان و غیره
داشته باشید ،توصیه نمی شود).
*اگر می خواهید فایل یک مسپابقه در حال اجرا را از طریل ایمیل (USB ،به عنوان مثال با داور همکار دیگری) به
اشپتراک بگذارید یا اگر آن را از  chess-results.comدانلود (بارگیری) می کنید ،همیشپه مطمئن شپوید که کد
پایگاه داده مسپابقه درسپت باشپد و به ( 0صپفر) تبدیل نشپده باشپد .در این صپورت ،در لحظه بارگذاری بعدی ،فایل به
مس ابقه جدید در نظر گرفته می شپود ،یک کد پایگاه داده جدید دریافت می کنید و به عنوان یک ورودی
عنوان یک پ
مضاعف در  chess-results.comظاهر می شود ،که ممکن است موجب ایجاد سردرگمی در بین شرکت کنندگان
شود .می توانید کد پایگاه داده را در مسیر  Input → Set up tournament... → Otherمشاهده نمایید.
*وقتی در حال انجام قرعه کشپی مسپابقات هسپتید ،همیشپه از گزینه موتور  JaVaFoاسپتفاده کنید .اگر این کار را
نکنید ،ممکن اسپپت در واقع قرعه کشپپی را اشپپتباه به دسپپت بیاورید .یک مثال متداول :هنگام اسپپتفاده از موتو
 ،JaVaFoبازیکنانی که بوسپیله ی بازی انجام نشپده در یک بازی بازنده و یا برنده شپده اند ،برای آنان به عنوان یک
نزول به حسپاب می آیند .با این حال ،هنگام اسپتفاده از موتور  ، Swiss-Managerاینچنین نیسپت ،بنابراین منجر
به قرعه کشی متفاوت با قرعه صحیح می شود ،که با قوانین رسمی سیستم هلندی مغایرت دارد.
*می توانید برای ایجاد فایل برای مسپابقه همزمان(سپیمولتانه) نیز از سپوئیس منیجر اسپتفاده کنید .روش معمول
ایجاد یک فایل مسپابقه دوره ای را اجزا کنید و بازیکنان را وارد کنید ،با اسپتاد شپروع کنید.گزینه → Pairings
 Computer pairings...را انتخاب نموده و گزینه ”“Simultaneous tournamentرا انتخاب کنید.
*بیایید فرض کنیم شپپما در حال برگزاری مسپپابقه ای هسپپتید که بازیکنان یک تیم (یا هر نوع گروه دیگر) نباید با
یکدیگر قرعه کشپی شپوند .مسپیر  Input → Update players...را دنبال کرده و در سپتون ”( “CNoشپماره
تیم) اعدادی را اضپافه کنید تا مشپخص شپود چه کسپانی در یک تیم (یا گروه) هسپتند .به عنوان مثال  "1" ،را برای
تمام بازیکنانی که عضپو یک تیم هسپتند (یا یک گروه)  "2" ،را برای بازیکنان یک تیم دیگر وارد کنید .سپپس ،در
پنجره قرعپه کشپپپی کپادر ”) “Protect round (same club-numberرا انتخپاب نمپاییپد .در هر مرحلپه از
مسپابقات ،می توانید محدودیت ها افزایش داده و در صپورت پیدا نکردن قرعه معتبر ،می توانید آن را بردارید( .اگر
می خواهید نتایج تیمی گروه های وارد شپده را نیز در پایان مسپابقه به دسپت آورید ،سپعی کنید با اسپتفاده از گزینه
”) “Swiss System (with team Tie-Breakفایلی ایجاد نمایید).
45

* در صپورت تمایل هرچه دوسپت دارید با برنامه و گزینه های مختلف آزمایش کنید! این تنها راه آشپنایی با آنها اسپت.
تنها چیزی که می تواند کامالً اشتباه باشد ،حذف اشتباهی فایل مسابقات است .هر چیز دیگری قابل اصالح است.
*این یادداشپت های مکمل ،سپواالت متداول نوشپته شپده توسپط سپازنده نرم افزار ،آقای هاینتس هرت پس وگ اسپت ،که
می توانید آن را در  chess-results.comیا  swiss-manager.atپیدا کنید.
در آنجا می توانید بسپیاری از دسپتورالعمل های مفید مانند چگونگی پیوند دادن گروه های مختلف یک تورنمنت در
 ، chess-results.comنحوه بارگذاری بازی ها ،نحوه ثبپت نام آنالین و غیره را پیپدا کنیپد .برای لیسپپپت کامل و
پیوندهای هر سوال به صفحه بعدی مراجعه کنید.
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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?
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پیوست ب :استفاده از الگوها برای ایجاد پروتکل ها و کارت های نام
بازیکنان
شپما هنگامی که سپوئیس منیجر را در رایانه خود دانلود( بارگیری) می نمایید ،پوشپه ای به نام ” “Vorlagenدر
پوشپه محل نصپب برنامه ذخیره می شپود .این پوشپه شپامل قالب هایی با فرمت اکسپل اسپت که می توانید برای ایجاد
پیش نویس اسپناد کاربردی در مسپابقات تغییر داده و اسپتفاده کنید .همچنین می توانید برای شپرکت کنندگان در
مسابقه ،پیش نویس اسناد کاربردی در مسابقات را برای رویدادهای تیمی و همچنین کارت های شناسایی هر یک از
بازیکنان را ایجاد نمایید.
الف) پیش نویس اسناد کاربردی در مسابقات
بپرای پایجپپاد پیپش نپویپس اسپپپنپپاد کپپاربپردی در مسپپپپابپقپپات جپپداگپپانپپه ،پپوشپپپپه ”“Vorlagenو فپپایپپل
”“Example2_Pairing_Cards.xlsرا بپاز کنپی د.پ ی ک کپی از این فپایپل ایجپادکرده و نپام آن را تغییر دهپی د،
به این ترتیب ” “Example2جایگزین نام فایل مسپپابقه می شپپود .به عنوان مثال ،برای فایل مسپپابقه ای به نام
” ،“1st_International_Event.TUNپپپپس از ایپپپجپپپاد فپپپایپپپل مپپپربپپپوطپپپه ،بپپپایپپپ د
” “1st_International_Event_Pairing_Cards.xlsنام گذاری شپپپود .این فایل را مانند سپپپایر موارد
شپخصپی سپازی کنید .فایل  ، .xlsبرای مطابقت با داده های مسپابقات ،به عنوان مثال عنوان و مکان را بنوی پس ید یا
یک آرم( لوگو) اضپپافه کنید .با شپپروع نماد ” “$چیزی را تغییر یا حذف نکنید .این پارامترهایی اسپپت که توسپپط
سپوئیس منیجر اسپتفاده می شپود ،هر کدام نشپان می دهد که داده های مربوطه در کدام قالب ظاهر می شپوند .برای
توضیح در مورد هر متغیر ،به فایل دیگر ” “Example1_Pairing_Cards.xlsمراجعه کنید .فایل  xls.ایجاد
شپده را در همان مکانی که فایل مسپابقات شپماسپت ،ذخیره نمایید .سپپس ،در سپوئیس منیجر دورهایی را که می
خواهید برای آن قالب ایجاد کنید ،انتخاب کرده و ) Lists → Match Cards (Excelرا انتخاب نمایید.

فایلی را که باز می شپپود ببندید و به قسپپمت Documents → SwissManagerUniCode → Excel
→ Spezialمراجعه کنید .از دو فایلی که ایجاد شپده اسپت ،فایل  .xlsxرا که قابلیت چاپ قالب تمام بازی ها را
باشید ،اندازه قالب ها
دارد ،باز نمایید .با توجه به اندازه آرم ها( لوگو ها) و سپایر اصپالحاتی که ممکن اسپت انجام داده پ
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متفاوت می گردد .برای تعیین تعداد چاپی( کپی) در هر صپپفحه ،به نسپپ خه اصپپلی( مرجع) فایل  .xlsکه در همان
پوشپپپه ای کپه فپایپل مسپپپابقپه شپپپمپا ایجپاد شپپپده اسپپپت ،ذخیره گردیپده ،بروپی د و بر این اسپپپاس گزینپه
” “$CARDS_PER_PAGE2را تنظیم نمایید( .برای  3کارت در هر صفحه ”“2را به ” “3تغییر دهید).
برای چاپ قالب های دورهای بعدی ،فقط کافیست همین مراحل را تکرار کنید.
ب) پیش نویس اسناد کاربردی در مچ ها
شپکل و روال ایجاد قالب ها همانند روال قبلی اسپت ،با این اشپکال که هیچ نمونه ای از الگوها برای اسپتفاده وجود
ندارد .به صفحه  45مراجعه کنید تا مثالی را مشاهده کنید که می توانید برای ایجاد یک فایل  .xlsاز برخی متغیرها
اسپپپتفپاده کنپی د کپه آن هپا عبپارتنپد از“$MPNR0, $AMNR/$BMNR, $ATEAM/$BTEAM, :
#AIDNAT4/#BIDNAT4, #ANAME4/#BNAME4, #ARTGXINT4/#BRTGXINT4,
”“4” ( $AKAP/$BKAP , $ENDEمخفف تعداد می باشپپد .اگر تعداد آنها بیشپپتر اسپپت ،متناسپپب با آن
تنظیم کنید ).به یاد داشپته باپش ید که متغیرهایی که در الگوهای مربوب به قالب های بازی گنجانده شپده اند( اضپافه
شپده) نیز در اینجا معتبر می باشپند ،بنابراین در صپورت تمایل می توانید آزمایش و اسپتفاده نمایید .همانند گذشپته،
فپایلی بپا نپام ” “mytournament_Matchreport.xlsایجپاد کنپی د کپه در آن ”“mytournamentبپا نپام
فایل مسپابقات جایگزین شپود .به عنوان مثال ،برای فایل مسپابقه ای به نام ” ، “League.TUMفایل مربوطه ای
که ایجاد کرده اید باید مطابل ” “League_Pairing_Cards.xlsباشد.
آن را در پوشپپپه ” “Vorlagenکه پیش تر ذکر شپپپد ابتدا ذخیره کنید .اگر پیامی را دریافت نمودید که اجازه
ندارید در این پوشپه آن را ذخیره کنید ،فایل را در جای دیگری ذخیره کنید و آن را بکشید و در پوشه مورد نظر رها
کنید(سپپس ،در پنجره اصپلی سپوئیس منیجر گزینه  Input → Set up tournament...را انتخاب کرده و
روی سپپپربرگ ” “Otherکلیپک نمپاییپد و در پپایین صپپپفحپه سپپپمپت راسپپپپت گزیپن ه “European
” Championshipرا عالمت دار کنید.

از این پنجره خارج شوید وگزینه  Other → Excel Match Reportرا انتخاب نمایید.
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فایلی با فرمت اکسپل بالفاصپله در پوشپه → Documents → SwissManagerUniCode → Excel
 Spezialایجاد و ذخیره می گردد .قبل از انجام هر کار دیگری گزینه Input → Set up tournament...
را انتخپاب کرده و روی سپپپربرگ ” “Otherکلیک نموده و مجدداً گزینه ” “Other tournamentsرا عالمت
دار کنید.
ج) کارت های شناسایی
روش های به وجود آوردن کارت های شپناسپایی پبسیار سپاده اسپت و کامالً به سپایت  chess-results.comوابسپته و
مرتبط اسپت .هنگامی که فایل مسپابقات را بارگذاری کردید گزینه Input → Customize lists at Chess-
 Results.comرا انتخاب کرده و بر روی قسمت ” “Download Excel-templateدر پایین صفحه کلیک
کنید.

صپفحه گسپترده ای با فرمت ،.xlsxنشپان دهنده کارتی که می تواند به دو قسپمت تا ( تبدیل) شپود ،در رایانه شپما
ص ی سپازی نمایید .هر تغییری را که می خواهید،
ذخیره می شپود که حاوی الگویی اسپت که می توانید آن را شپخ پ
ایجاد کرده و فایل راپ یک بار دیگر در قالب  xlsx.ذخیره نمپاییپد( .اگر با  OpenOfficeکار می کنپید و نمی توانپید
فایل را به عنوان  xlsx.ذخیره کنید ،ابتدا فایل را به عنوان  .xlsذخیره نموده و پس از آن پسپپپوند فایل را قبل از
انجام هر کار دیگری ،تغییر نام دهید ).با کلیک بر روی ” “Choose Fileو ”“Upload Excel-template
 ،فایل اصپالح شپده را بارگذاری نمایید.توجه کنید که باید از طریل  chess-results.comپیامی دریافت کنید که
فایل شما با موفقیت ذخیره شده است .در پایان کار گزینه ” “Generate Table cardsرا یا در قالب اکسل و
یا پی دی اف انتخاب نمایید.
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پیوست ج  :وارد کردن/استخراج فایل های TRF
گاهی اوقات شپپما نیاز دارید که داده هایی را ،از یک فایل سپپوئیس منیجر دیگر ،یا یک فایل متنی و یا یک صپپفحه
گسپپترده وارد نمایید( .به عنوان مثال  ،هنگامی که یک فرم آنالین وجود دارد که شپپرکت کنندگان می توانند برای
ثبت نام پر کنند).
برای جلوگیری از غافلگیری ،بهتر است قبل از مراحل بعدی ،فایل مسابقه خود را ذخیره کنید!
الف) استفاده از فایل های سوئیس منیجر
این آسپان ترین روش اسپت .در پنجره اصپلی برنامه گزینه  Other → Data import/exportرا انتخاب نموده
و پس از آن ”) “Player data (TUN fileرا انتخاب کنید .در سپتون سمت پ  ،روی ” “Startکلیک کرده و
در رایانه خود فایلی را که تی خواهید بازیکنان را از آن وارد کنید ،جستجو نتایید.

برای بیش از یک فایل نیز می توانید همین روش را دنبال کنید ،بازیکنان به فایل جدید ایجاد شده اضافه می شوند.
شرکت کنندگانی که ممکن است در بیش از یک فایل ظاهر شوند ،در فایل جدید کپی نخواهند شد.

اگر فایل ورودی اشپپتباهی را انتخاب کرده اید و می خواهید همه بازیکنان را حذف کرده و از ابتدا شپپروع کنید ،در
پنجره اصپلی برنامه  Other → Options...را انتخاب کنید و در سپربرگ ” “Generalروی “Delete
”all playersکلیک نمایید.
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ب) استفاده از فایل های گسترده
برای وارد کردن داده ها (بازیکنان ،قرعه کشپی یا جداول مربوب به رویدادهای دوره ای) از یک صپفحه اکسپل ،آن را
اصپالح کنید تا فقط جدول با داده های مربوطه ،بدون عنوان یا موارد اضپافی دیگر وجود داشپته باشپد .سپتون ها را به
هر ترتیب مرتب کنید (اشپپکال ندارد اگر همه داده های موجود را ندارید ،فقط از آنچه که در اختیار دارید اسپپتفاده
کنید) ،اما مطمئن شپوید که القاب آنها دقیقاً به همین شپکل نوشپته شپده اسپت (به همه نیاز نیست ،موارد مورد نیاز را
انتخاب کنید):

، Birth، Rating int، Rating nat، ID no، FIDE-No، Title، first name، surname،No
( Name، Club، Clubno، Gr،Type،Sex،Fedاگر نام و نام خانوادگی (به این ترتیب) در یک کادر باشپپد ،
سوئیس منیجر آن ها را جدا می کند)( Name ،برای نام تیم ها)Board،Captain ،
سپپپس گزینه  Other → Data import/exportرا انتخاب کرده و گزینه ” “Player dataرا از سپپتون
سپمت چپ عالمت دار نمایید( .در همه موارد مشپابه ،مراحل یکسپان می باشپد ،تا زمانی که صپفحه اکسپل به درسپتی
قالب بندی شپپده باشپپد ،).بر روی گزینه ”“Startکلیک کنید و در رایانه خود برای فایل یا جدولی که تازه ایجاد
کرده اید جستجو کنید .اطمینان حاصل کنید که گزینه جستجو روی”)* “Excelfile (*.xlsتنظیم شده باشد.

اگر در جسپتجو برای فایل های  .xlsگزینه ای در دسپترس نیسپت ،فایل مسپابقه خود را ذخیره کرده ،از سپوئیس
منیجر خارج شده و دوباره وارد شوید .مرحله قبلی را دوباره امتحان نمایید .مشکل باید حل شده باشد.
مراقب با پش ید! با اسپتفاده از این روش نمی توانید از چندین صپفحه اکسپل برای ورود داده اسپتفاده کنید ،زیرا هر
ورودی جدید ورودی قبلی را حذف می کند .همه داده های خود را در یک جدول قرار دهید و سپس اقدام کنید.
هنگام پر کردن فرم ها ،برخی از افراد ممکن اسپت از حروف بزرگ اسپتفاده کرده و برخی دیگر از آنها اسپتفاده نکرده
باشپپند .برای اطمینان از اینکه همه اسپپامی به صپپورت یک شپپکل نوشپپته شپپده اند ،پس از وارد کردن فایل ،گزینه
Other → Options...را انتخاب کنید و در سپربرگ ” “Input Playersگزینه مناسپب را انتخاب نموده و
بر روی گزینه ” “Updateکلیک کنید.
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استخراج داده ها از سوئیس منیجر به فایل های  ، .xlsقبالً در فصل  10مورد بحث قرار گرفته است.
ج) استفاده از فایل متنی
باش د .برای دریافت
پ
برای اینکه یک فایل متنی برای وارد کردن داده ها اسپتفاده شپود ،باید در یک قالب بسپیار خا
ایده از این قالب ،روش معکوس را امتحان کنید ،داده ها را از سپپوئیس منیجر به فایل های متنی صپپادر کنید .این
داده ها می تواند شپامل بازیکنان ،تیم ها ،تاریخ ها یا قرعه کشپی ها با پش د .در پنجره اصپلی برنامه ،گزینه Other
 → Data import/exportرا انتخاب نموده و پس از آن گزینه ”) “Player data (text fileرا در سپتون
سپمت راسپت انتخاب نموده ،روی گزینه ” “Startکلیک کنید و فایل را در رایانه خود ذخیره نمایید(.برای اسپتخراج
داده های قرعه کشی نیز باید دورهای مربوطه را اضافه کنید).
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فایل ایجاد شپپپده جدید را باز کنید .گیج کننده به نظر می رسد البته ،اینطور به نظر می رسپپپد! خب ،بیایید چیز
دیگری را امتحان کنیم...
فایلی را با قالب  .xlsباز کنید که شپامل لیسپتی از بازیکنان اسپت ،به عنوان مثال یک لیسپت اولیه یا الفبایی که از
سپوئیس منیجر اسپتخراج کرده اید .در این فایل از مسپیر  File → Save as...اقدام نموده و از منوهای باز شپو
گزینه ”“Save as typeرا انتخاب نمایید.
قالب  .txtرا انتخاب نمایید( ( .اگر از  OpenOfficeاسپپپتفاده می کنید ،فایل را به صپپپورت  csv.ذخیره کرده و
پسوند را به  txt.تغییر نام دهید).
فایل را با یک ویرایشپگر متن باز کنید .به نظر آشپنا می آید این صپفحه اکسپل اسپت ،اما داده ها به صپورت سپتون
تقسپیم نمی شپوند بلکه با کاما (")"،از هم جدا می شپوند .با دنبال کردن روشپی که قبالً برای صپفحات اکسپل شپرح
داده شپد ،می توانید با اسپتفاده از این فایل لیسپت بازیکنان را در فایل مسپابقات وارد کنید .عناوین را مانند گذشپته
تغییر دهید “Textfile (*.txt)” ،را به عنوان گزینه جسپپتجو (به جای ”* (“*.xlsانتخاب کنید و جدا کننده
را روی ویرگول )” (“,قرار دهید.

خب اما چرا باید تمام این مراحل را دنبال کنید وقتی می توانید به جای آن از صپپفحه اکسپپل اسپپتفاده کنید زیرا
همه فرم های آنالین داده ها را در قالب اکسپل تولید نمی کنند .بعضپی اوقات ممکن اسپت در  .csvیا  .txtباشپند،
بنابراین خوب است بدانید که چگونه کار می کند.

به خاطر داشپپته باشپپید که روش معکوس نیز امکان پذیر اسپپت ،تبدیل یک فایل  .txtیا  .csvبه قالب . .xlsفقط
فایل  .txtرا با اکسپل باز کرده(یا نام پسپوند را به  .csvتغییر دهید و با  OpenOfficeآن را باز کنید ).و پارامترها
را در پنجره باز شپده تنظیم کنید .در این پنجره شپما پیش نمایشپی از شپکل فایل خود دریافت می کنید ،بنابراین
گزینه های مختلف را امتحان کنید تا به نتیجه دلخواه برسید.
د) فایل های TRF
وقتی یک مسپابقه به پایان می رسپد ،برای اینکه توسپط فیده برای محاسپبه درجه بین المللی مورد اسپتفاده قرار گیرد،
باید فایل مسابقات را به همراه فایل TRFبرای مسئول ریتین فدراسیون خود ارسال کنید.
ابتدا مطمئن شوید که عنوان مسابقات ،نام مسئوالن و بازیکنان با حروف الفبای التین باشد.
سپپس  Other → FIDE Data Export TRF16را انتخاب کنید “Tournament Report File” .با
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تمام داده های مورد نیاز دفتر محاسپبه درجه بین المللی فیده ایجاد می شپود (.گزینه “FIDE Data Export
”TRF06نسپخه قدیمی تری از فایل گزارش مسپابقات با پارامترهای کمی متفاوت ،ایجاد می کند .بهتر اسپت از
TRF16استفاده نمایید).
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پیوست د :جوایز نقدی
با توجه به آیین نامه های هر رویداد ،جوایز نقدی ممکن اسپت به روش های مختلف بین برندگان توزیع شپود .ممکن
اسپت مطابل پوئن شپکنی به آنها اعطا شپود ،و یا به طور مسپاوی بین بازیکنانی که هم امتیاز شپده اند ،طبل سپیسپتم
 Hort Systemبین آنان تقسپیم شپود( .بازیکنانی که هم امتیاز هسپتند  ٪50جوایز را مطابل با رتبه نهایی خود
کسپب می کنند و  ٪50دیگر به طور مسپاوی بین آن ها توزیع می شپود ).همه این تنظیمات را می توان با انتخاب
گزینه  Other → Money prizes...انجام داد.

پنجره ای با رتبپه بنپدی نهپایی باز می شپپپود .در کنپار هر برنده می توانیپد جایزه نقپدی را که مربوب به رتبپه پآنان می
باشپد ،را وارد نموده و نحوه محاسپبه آن را در پنجره ای که درپایین صپفحه ،گوشپه سپمت چپ می باشپد ،مشپخص
کنید.
بیایید برای نمونه مسابقاتی را که جوایز زیر را دارا می باشد ،در نظر بگیریم (نوع ارز مهم نیست):
مقام اول  ، 1000مقام دوم  ، 700مکان سوم .400در اینجا گزینه های مختلفی وجود دارد:
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