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اشاره
باالبودن حجـم برخـی از پرونده )فایل(  هـا، به اشتراک گـذاری 
آن ها را دچـار مشکـل کـرده است. پیام رسان های مـوجـود، 
در ارسـال پرونـده )فایل(  هـا محدودیت دارند و تنها قادر به 
انتقال فایل های با حجم کم هستند. از طرف دیگر، پهنای باند پایین 
اینترنت، بر مشکالت ارسـال  فایل هـا افزوده است. »پیکوفایـل« 
فضای اینترنتی رایگانـی در اختیـار شما قرار می دهـد تا از طریق 
آن، پرونـده )فایل( مورد نظرتان را بارگذاری کنید و پیوند )لینک( 
دستـرسـی به آن را به سهـولت و به سـرعت با یادگیرنـدگان 
خـود، در فضاهای مجازی گوناگون )رایانامه )ایمیل(، شبکه های 

اجتماعی و پیام رسان ها( به اشتراک بگذارید.

کلیدواژه ها: اشتراک گذاری، پیکوفایل، ارسال فایل

  پیکوفایل چیست؟
پیکوفایـل فضـای اینترنتـی رایگانـی است که به شمـا امکان 
می دهـد فایل های مورد نظـر خود از قبیل فیلـم، کتاب، مقاله را با 

دیگران به اشتراک بگذارید.

  نحوة بارگذاری فایل در پیکوفایل
بـرای بـارگذاری فایـل مـورد نظـر خود در وبگاه )سایت( پیکوفایل، 
ابتدا از طریق نشانی www.picofile.com وارد این وبگاه )سایت( 
می شوید. با ورود بـه ایـن وبگاه )سایت(، شکلـی شبیـه تصـویـر 1 

بـرای شمـا نمایش داده مـی شـود.

برای استفاده از خدمات  وبگاه )سایت( picofile.com به حساب 
کاربری در  وبگاه )سایت( blogsky.com احتیاج دارید. با انتخاب 
گزینة ثبت نام در سمت راست باالی صفحه، به این وبگاه )سایت( 
هدایت می شوید. بعد از ایجاد حساب کاربری و فعال کردن آن، به  
وبگاه )سایت( picofile.com بازگردید تا با واردکردن نام کاربری و 
رمز عبور، وارد مرکز مدیریت )کنترل پنل( شویـد و از امکانـات موجود 

برای مدیریت فایل ها و پوشه های خود استفاده کنید )تصویر 2(.

متین قاسمی سامنی
دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی

اسنپ رایگان اطالعات

تصویر1

تصویر2
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پیوند )لینک( ثبت نام به آدرس رایانامه )ایمیل( شما فرستاده خواهد 
شد. با مراجعه به آدرس رایانامه )ایمیل( و انتخاب پیوند )لینک( ثبت نام، 
به صفحة ثبت نام وارد می شوید )تصویر 4(. در این صفحه اطالعات 
خواستـه شـده را وارد کنید و با فعال کـردن گـزینة پذیـرش قوانین و 

مقررات و انتخاب دکمة ثبت، ثبت نام خود را انجام می دهید.

بعد از انجام ثبت نام، شما نام کاربری و رمز عبور دارید. با بازگشت به 
صفحة اصلی وبگاه )سایت( پیکوفایل، نام کاربری و رمز ورود خود را 
در کادر خواسته شده وارد کنید )تصویر 5( و با انتخاب گزینة ورود، به 

صفحة مربوط به بارگذاری پرونده  )فایل(  ها وارد خواهید شد.

صفحـة مربـوط بـه بارگـذاری  پرونده  )فایل( ها دارای نـوار ابـزاری با 
گزینه های متعدد است. با انتخاب گـزینة ارسـال پرونده  )فایل(، پنجـره ای 
برای شمـا باز مـی شـود که از طـریق آن و با انتخاب گزینة انتخاب 
پرونده  )فایل( ، می توانید پرونده  )فایل(  مـورد نظر خود را بارگذاری کنید 
)تصویر 6(. توجه داشته باشید، حداکثر حجم مجـاز بـرای ارسـالپرونده  
)فایل(  900 مگابایـت است وپرونده  ای )فایلی( که بیـش از این مقدار 

حجم داشته باشد، قابل بارگذاری نیست.

پس از اینکه پرونده  )فایل(  شما با موفقیت بارگذاری شد، در پنجرة مربوط 
به ارسال پرونده  )فایل(، پیوندی )لینکی( به شما داده خواهد شد )تصویر 7(.

 این پیوند )لینک( را ذخیره کنید و در اختیار یادگیرندگان خود قرار 
 دهید. یادگیرندگان با ورود به پیوند )لینک( مورد نظر می توانند به پرونده  

)فایل( شما دسترسی یابند و آن را بارگیری کنند )تصویر 8(.

با انتخاب گزینة »اینجا را کلیک کنید« در صفحة مربوط به ثبت نام 
)تصویر 2( وارد صفحه ای می شوید که در تصویر 3 مشاهده می شود. در 
ایـن صفحـه آدرس رایانامه )ایمیل( و کد امنیتی خواستـه را در کادرهای 
مشخص شده وارد و گزینة ارسال پیوند )لینک( ثبت نام را انتخاب کنید. 
پیوند )لینک( ثبت نام به آدرس رایانامه )ایمیل( شما فرستاده خواهد شد. با 

مراجعه به رایانامه )ایمیل( ارسالی، ثبت نام خود را کامل  کنید.
تصویر3
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  معرفی سایر گزینه ها در نوار ابزار
با ورود به صفحة بارگذاری  پرونده  )فایل( ، نوار ابزاری را مشاهده می کنید 
که گزینه های متعددی دارد )تصویر 9(. در ادامه هر گزینه به طور مختصر 

توضیح داده خواهد شد.
تغییر مکان: اگـر قصد جابه جایی پرونده  )فایل(  یا پوشـه ای را دارید، 
با انتخاب آن پرونده  )فایل(  یا پوشه و کلیک روی دکمة تغییر مکان، 
پنجره ای برای شما باز می شود که می توانید در آن پوشة مقصد را انتخاب 
و با انتخاب گزینة تغییر مکان، پرونده  )فایل(  یا پوشة خود را جابه جا کنید.
حذف کردن: به منظـور حـذف پرونده  )فایل(  یا پوشـة مورد نظر 

خـود از سیستم، می توانید از این گزینه استفاده کنید.
تغییر نام: این گـزینه برای تغییـر نام پرونده  )فایل(  یا پوشه در 
نظر گرفته شده است. از عالئم \/ : ٭ ? " > < | می توانید استفاده کنید 

و نام جدید نباید در مسیر جاری وجود داشته باشد.
ایجاد پوشة جدید: برای ایجاد پوشه می توانید از این گزینه استفاده 
کنید. پوشه ها مکان های خوبی برای دسته بندی  پرونده  )فایل( ها هستند.
پوشة باالیی: این گزینه به منظور دسترسی راحت تر به پوشه های 

قبلی است.
بارگذاری مجدد: در صورتـی که احسـاس کردید محتوای پوشة 
انتخابی با چیزی که باید باشد مطابقت ندارد، می توانید با انتخاب این 

گزینه و گرفتن مجدد اطالعات از سرور، محتوای آن را به روز کنید.
مشخصات پرونده  )فایل(: با انتخاب پرونده  )فایل(  بارگذاری شده 
که  می شـود  بـاز  شمـا  برای  پنجره ای  گزینه،  این  روی  کلیک  و 

مشخصـات فایل بارگذاری شده را به شما نمایش می دهد )تصویر 10(.

فرستادن فایل: برای بارگذاری پرونده  )فایل(  مورد نظر خود از این 
گزینه استفاده کنید.

ویرایش تصویـر: با انتخـاب پرونده  )فایل(  تصویـری بارگذاری شده 
و کلیک روی این گزینه، پنجره ای برای شما باز می شـود که از طریق 
گزینه های آن می توانید تصویـر انتخاب شده را ویرایش کنید )تصویر 11(. 

این گزینه تنها به فایل های تصویری مربوط است.

رمـزگذاری: این گزینـه برای محـدود کردن دسترسی دیگران به 
پرونده  )فایل( مورد نظر شماست. با انتخاب پرونده  )فایل( بارگذاری شده و 
کلیک روی این گزینه، پنجره ای برای شما باز می شود که سربرگ امنیتی 
در آن انتخاب شـده است. با واردکردن رمـز مورد نظر خود و ثبت آن، برای 

دریافت پرونده  )فایل( مورد نظر به این رمز نیاز خواهد بود )تصویر 12(.

  جمع بندی
پیکـوفایـل فضای اینترنتی رایگانی است که به شما امکان می دهد 
 پرونده  )فایل( هـای مـورد نظر خود از قبیل فیـلم، کتاب، موزیک و مقاله 
را با دیگـران به اشتراک بگذاریـد. با بهره گیری از این وبگاه )سـایت(
می توانید از مشـکالت و محـدودیت های مـربـوط به فرستـادن فـایـل 

بـه دیگران بکاهید.

تصویر۹
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