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 Fireworksڕکخستنی  

  بیت که  ئاگادار نه و پۆگرامه کاری ئه ندک وورده ھه  له یه وانه ریت، له کاربه  به و پۆگرامه م جار ئه که ر یه گه  ئه شتکی ئاسایه
ربگریت  کاندا چژ وه وانه کات له ری گرفت درووست نه سه دواتر بۆکارکردن له کی ستاندارد، که یه شوه  بکرین، واتا بکرت به پویسته
 . ب کشه سپنی به چه ودا ده تی له واوه ته کان به ناگاوه  ھه چونکه

 . ت ل بده که ر کیبۆرده سه له Ctrl+Uیان  Preferencesپاشان  Edit بچۆ بۆ  وه ره  بکه که ئستا پۆگرامه
 

  
 

  یه م شوه  به کانی تدایه ندیه تمه تایبه  که وه کرته کمان بۆ ده یه ره نجه پاشان په
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 .  ڕکیان بخه یه م شوه به Editingشی  ر به سه  له  بکه نجا کرته ئه. یت  بت ڕکیان بخه  ده یه و شوه گشتی به Generalشی  به له
 

 
 

   ڕکی بخه یه م شوه  به وه Foldersر  سه  له  بکه  کرته ره نجه مان په ھه ر له پاشان ھه
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مویان  توانیت ھه یت ده کاری ببه  به م پگرامه وت له ی فۆتۆشۆپت ده رنامه کانی به ره  یان فیلته کانت داگرتوه ره گر فیلته دا ئه لره
  وط بیانھنیته ته و ده ر و باتیرنت داگرتووه  داتگرتوون یان تکسجه ری تر که  فیلته مان شوه ھه ربه  ھه  وه وه  ناو فایروۆرکس ه بھنیته

  تنانه و به ک له ریه ر ھه سه  کردن له کرته به.  ک ڕکیان بخه یه ک به  یه  بکه که چوار گۆشه 3ر  ر ھه سه  له وا کرته  ئه وه که ناو پۆگرامه
 . وه که  ناو پۆگرامه وانی دی ڕاکشیته ر یان ئه توانیت فیلته ده
 

  
 

 .بت وام ده رده کان به ته شی ڕکخستنی فایرروۆرکس، بابه  کۆتایی به دا ھاتینه لره
 
ڵ ڕزمدا گه له

25 Aug 2005 بۆچوون 0    ند سیامهر  نووسه 

  كوردی ی فایروۆركس به  بۆ وبگه كان پارزراوه موو مافه ھه  
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