دستَر  looffnرا اجرا کٌیذ تا تصَیری هطاتِ تصَیر زیر ایجاد ضَد:

در سوت راست ایي تصَیر تَضیح دادُ ضذُ است کِ چِ ًَع ضثکِ ای قرار است ایجاد
ضَد .در تصَیر تاال ی ایي صفحِ ضثکِ ای تا دٍ الیِ ًوایص دادُ ضذُ است .در اصل یک الیِ ی پٌْاى ٍ
یک الیِ ی خرٍجی دارین .تَاتغ اًتقال ٍ آهَزش ّن تَضیح دادُ ضذُ است.تا زدى دکوِ ی  lxeoتِ
صفحِ ی زیر هی رٍیذ:

در سوت چپ صفحِ دٍ تخص ٍجَد دارد .اگر در هتلة دادُ ّای هَرد ًظرتَى لَد ضذُ
تاضِ از تخص تاالیی هی تًَیذ دادُ ّا را ٍارد کٌیذ اها اگر هی خَاّیذ از دادُ ّای ًوًَِ استفادُ کٌیذ از
تخص پایییٌی تا زدى دکوِ ی  Load Example Data Setدادُ ّا را لَد کٌیذ .اگر ایي دکوِ را تسًیذ
صفحِ ای تاز هی ضَد کِ در سوت چپ آى چٌذیي دیتا ست ٍجَد دارد ّر کذام را کِ هی خَاّیذ
اًتخاب کٌیذ ٍ دکوِ ی  trofmoرا تسًیذ .تا اًجام ایي کار تِ صفحِ ی اًتخاب دادُ ٍارد تر هی گردیذ .در
ایي صفحِ هی تَاًیذ درصذ دادُ ّا ترای هرحلِ ی ارزیاتی ٍ تست را تغییر دّیذ سپس تِ صفحِ ی تؼذ
ترٍیذ .ایي صفحِ تا ًام اًذازُ ی ضثکِ ّست .هی تَاًیذ در تخص سوت چپ تؼذاد ًرٍى ّای الیِ ی
پٌْاى را تؼییي کیٌذ .تِ تخص پاییي صفحِ ّن دقت کٌیذ تصَیری از ضثکِ ػصثی را ًوایص هی دّذ.
تا ایٌجا ضثکِ ػصثی ایجاد ضذُ است حال تایذ ایي ضثکِ را آهَزش داد .در صفحِ ی تؼذ دکوِ ی omatl
را هطاّذُ هی کٌیذ .سپس ّواى تصَیری کِ آهَزش را ًطاى هیذّذ هطاّذُ هی ضَد.
دکوِ ی  otoرا تسًیذ تا تصَیری هطاتِ تصَیر زیر تاز ضَد:

ایي ًوَدار در حقیقت ًطاى هی دّذ خرٍجی ّا تا چِ حذ تر رٍی خرٍجی ٍاقؼی ًطستِ اًذ.
رًگ آتی ترای دادُ ّای آهَزضی ،رًگ سثس ترای دادُ ّای اػتثار سٌجی ٍ قرهس ترای دادُ ّای تست
ّستٌذ.
اگر از ًتایج ضثکِ راضی ًثَدیذ کارّای زیر را هی تَاًیذ کارّای زیر را اًجام دّیذ.

در صفحِ ی  xrantaoxd lxolfmeتا زدى دکوِ ی  omatl aiatlهی تَاًیذ دٍتارُ ضثکِ را آهَزش
دّیذ .تا زدى دکوِ ی  adituo lxolfme utdxهی تَاًیذ سایس ضثکِ را تغییر دّیذ .تا زدى دکوِ ی
 trofmoxm namixm daoa uxoهی تَاًیذ دادُ ّای جذیذی تا سایس تسرگتری را استفادُ کٌیذ.
تا رفتي تِ صفحِ ی تؼذی هی تَاًیذ ضثکِ خَد را رخیرُ کٌیذ یا ایٌکِ کذّای هرتَط تِ ضثکِ ی ساختِ
ضذُ را تَلیذ کٌیذ.
در جلسِ ی تؼذ تحث تطخیص الگَ را تررسی خَاّین کرد.

