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معرفی
دانســتن زمــان شــکلگیری شــاکله هــای نجومــی بــرای همــه منجمــان مهــم و بــا ارزش اســت .بــرای همیــن نــرم افــزار زمــان
یــاب طراحــی شــد تــا ایــن کار را آســان کنــد .درحقیقــت عملکــرد ایــن برنامــه معکــوس عملکرد نــرم افزار نجومی تشــتر اســت.
در نــرم افــزار تشــتر بــا دادن تاریــخ و زمــان و مــکان معینــی نمــودار ســیارات را رســم مــی کنیــم .در ایــن نــرم افــزار بــا دادن
شــاکله هــای نجومــی دلخــواه ،زمــان رخ دادن آنهــا را بدســت مــی آوریــم .پیــدا کــردن یــک ترکیــب معیــن از چیدمــان ســیارات،
خانــه هــا ،بــروج ،روز قمــری ،منــازل قمــر ،روز هفتــه و یــا زاویــه معینــی بیــن ســیارات کار بســیار ســخت و دقیقــی اســت کــه
بــه حوصلــه ،تخصــص و زمــان و دقــت زیــادی نیــاز دارد .کســانی کــه روی موقعیــت و جایــگاه ســیارات کار مــی کننــد طــی ســالها
تحقیــق و پژوهــش بــه ترکیــب
هــای خاصــی نیــاز پیــدا مــی کننــد
کــه گاه پیــدا کــردن آنهــا بــدون
ابــزار مناســب غیــر ممکــن اســت.
ابــزار جســتجوی ارائــه شــده
بخشــی از ابــزار پژوهش شــخصی
بــود کــه طــی چنــد ســال گذشــته
براســاس نیــاز بــه بهتریــن شــکل
ممکــن طراحــی شــده اســت و
بــرای نخســتین بــار در دســترس
عالقمنــدان قــرار میگیــرد.

راهنمای استفاده
قدم اول :انتخاب شرط های جستجو
ابتــدا یکــی از چهــار گزینــه ســیارات ،حکمــران خانــه هــا ،سایر سیستم های خانه ای بعد از جستجو میتوانید نتایج
پانچانــگا و نظــرات را از مربــع ســمت چــپ انتخــاب کنیــد .را در نرم افزار نجومی تشتر بررسی کنید.
ســپس یکــی از مــوارد را از فهرســت زیــر مربــع وســط انتخــاب
کنیــد .توجــه داشــته باشــید کــه بعــد از انتخــاب حتمــا دکمــه
پانچانگا
 Generateرا بزنیــد.
وارا
همــان روز هفتــه اســت بــا ایــن تفــاوت کــه بــر خــاف روز
سیارات
تقویمــی بــه جــای شــروع از نیمــه شــب ،از طلــوع آفتــاب آغــاز
مــی شــود و تــا طلــوع آفتــاب روز بعــد ادامــه دارد .امــکان
خانه ها
انتخــاب چنــد گزینــه ای وجــود دارد.
بین  1تا  -12امکان انتخاب بین چند خانه مثال  1یا  5یا 9
بــروج :از حمــل تــا حــوت ،امــکان انتخــاب همزمــان چنــد بــرج
تتهه یا ماهروز
مثــا حمــل – اســد – قــوس.
تتهــه روز قمــری بــر اســاس تقویــم هنــدی اســت .هــر
 12درجــه فاصلــه مــاه و خورشــید یــک روز محســوب
ناکشاتراها
مــی شــود .امــکان انتخــاب چنــد گزینــه ای وجــود دارد.
از آشــوینی تــا رواتــی ،همچنیــن آبیجیــت ،امــکان انتخــاب
همزمــان چنــد ناکشــاترا
یوگاها
یکــی دیگــر از اجــزای پانچانــگا هســتند .امــکان انتخــاب هــر
اتصالها
یــک از  27یــوگا بــه صــورت چنــد گزینــه ای وجــود دارد.
در اینجــا اتصــال منظــور قــرار داشــتن دو ســیاره در یــک
کارانــا نیــم روز قمــری اســت .کارانــا هــا  11تــا هســتند کــه
بــرج اســت و کاری بــه درجــات ندارد.امــکان بررســی اتصــال
ســیاره و ســایر ســیارات و یــا بــا حکمــران خانــه هــا وجــود در  60حالــت ترکیــب مــی شــوند .امــکان انتخــاب چنــد گزینــه
دارد .همچنیــن امــکان جســتجوی چنــد حالــت بــه طــور همزمان ای وجــود دارد
مقــدور اســت.

نظرات

درجه
در بخــش نظــرات بایــد ســیاره اول ،ســیاره دوم و نــوع نظــر را
امــکان جســتجوی ســیاره در درجــه معینــی از دایــره البــروج
مشــخص کنیــد .مثــا خورشــید -مــاه -تربیــع .حــد نظــرات بــر
وجــود دارد .اعــداد بایــد بــر حســب طــول منطقــه البروجــی
اســاس فرمــول نجــوم اســامی و قــرون وســطایی محاســبه مــی
وارد شــود .مثــا از  0تــا  20بــرج اســد را بــه صــورت  120تــا
شــود (ارب ســیاره اول  +ارب ســیاره دوم )2 /
 140وارد مــی کنیــم.
بعــد زدن دکمــه  Generateشــرط شــما در جــدول ســفید ســمت
جهت سیاره
چــپ درج مــی شــود .مــی توانیــد شــرط هــای دیگــری را بــرای
در اینجــا مــی تــوان بــرای ســیاره خاصــی راجعــه بود ،مســتقیم
محاســبه همزمــان انتخــاب کنیــد و الزم اســت دوبــاره بــرای
بــودن و زمــان اســتقامت را مشــخص کرد.
هــر شــرط دکمــه  Generateرا بزنیــد۔ اگــر شــرطی را اشــتباہ
وارد کــردی مــی توانیــد روی آن کلیــک کنیــد و دکمــه Delete
حکمران خانه ها
را بزنیــد .بــرای پــاک کــردن همــه شــرط هــا مــی توانیــد دکمــه
 Clear Allرا بزنیــد .همچنــن مــی توانیــد شــرط هــای خــود را
همه موارد یاد شده در مورد سیارات برای حکمران خانه ها
بــرای جســتجوهای آینــده ذخیــره کنیــد .در ایــن بــاره در
نیز قابل جستجو است .در این نرم افزار خانه ها مساوی و
ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد.
بر اساس تمام برج محاسبه شده اند .بنابرین برای بررسی

قدم دوم :انتخاب مکان و زمان جستجو
قســمت ســمت راســت نــرم افــزار بــه شــما امــکان مــی دهــد بــازه زمانــی جســتجوی خــود را مشــخص کنیــد .ابتــدا مشــخص
کنیــد کــه کــدام تقویــم اســتفاده مــی کنیــد .ســپس تاریــخ آغــاز و پایــان جســتجوی خــود را وارد کنیــد .توجــه داشــته باشــید
کــه مــدت بــازه زمانــی کــه انتخــاب مــی کنیــد متناســب باشــد .مثــا اکنــون مشــتری در بــرج اســد اســت و ممکــن اســت شــما
بخواهیــد زمــان ورود مشــتری بــه بــرج ســنبله را محاســبه کنیــد .طبیعــی اســت کــه بــازه زمانــی را بایــد چیــزی حــدودی یــک
ســال در نظــر بگیریــد.
در قســمت طــول و عــرض جغرافیایــی ،مختصــات شــهر مــورد نظــر را وارد کنیــد .بــرای ذخیــره مــکان پیــش فــرض مــی توانیــد
روی  Save Locationکلیــک کنیــد .همچنیــن اختــاف ســاعت ایــران بــا گرینویــج را کــه  3:30اســت را وارد کنیــد .بــرای
کشــورهای دیگــر عــدد دلخــواه را وارد کنیــد.

قدم سوم :تعیین دقت جستجو
ایــن بخــش بســیار مهــم اســت .اگــر جســتجوی شــما بــرای بــازه ای طوالنــی اســت و خانــه هــا شــامل جســتجوی شــما نیســت
مــی توانیــد از دقــت روز اســتفاده کنیــد.
اگر محاسبات شما درباره جایگاه ماه است بهتر است دقت را به ساعت یا  30دقیقه برسانید
اگر جستجوی شما خانه ها یا حکمران خانه ها را در بر می گیرد دقت  10دقیقه می تواند مناسب باشد.
اگــر تصمیــم بــه یافتــن زمــان دقیــق تــر داریــد مــی توانیــد از دقیقــه یــا ثانیــه نیــز اســتفاده کنیــد امــا توجــه داشــته باشــید
کــه بهتــر اســت در چنیــن حالتــی مــدت زمــان جســتجو در قــدم دوم را بســیار محــدود کنیــد .راه حــل بهتــر ایــن اســت کــه
اگــر عجلــه داریــد ابتــدا یــک بــار بــا دقــت روز یــا ســاعت بــازه کلــی زمــان را بدســت بیــاورد و ســپس بــا دقــت باالتــر بــرای
جســتجوی دقیــق اقــدام کنیــد  .در مثــال قســمت قبــل بــرای بــرج ســنبله ،ازآنجــا کــه بــازه مــورد نظــر طوالنــی اســت توصیــه
مــی شــود ابتــدا بــا دقــت  ۱۰روز یــا یــک مــاه بــا ســرعت جســتجو کنیــد و بعــد چنانچــه روز دقیــق مــورد نظــر اســت بــا دقــت
روز یــا دقیقــه بــا صــرف زمــان بیشــتر ،زمــان دقیــق را بدســت بیاوریــد.

قدم چهارم :استفاده از نتیجه
بعــد از رعایــت ســه مرحلــه فــوق نوبــت بــه جســتجو مــی رســد .مدتــی صبــر کنیــد تــا نتایجــی یافــت شــود .چنانچــه نتایــج
مــورد نظــر یافــت نشــود الزم اســت در شــرطهای مرحلــه اول ،بــازه زمانــی مرحلــه دوم و یــا دقــت جســتجودر مرحلــه ســوم
تجدیــد نظــر کنیــد .بــه محــض یافتــن هــر نتیجــه،
زمــان آن بالفاصلــه در کادر پاییــن ســمت چــپ
بــه نمایــش در مــی آیــد .پــس از کامــل شــدن
جســتجو صفحــه نتایــج بــاز مــی شــود .در اینجــا
شــما مــی توانیــد نمــودار آغــاز هــر نتیجــه را
مشــاهده کنیــد .همچنیــن مــی توانیــد بــا کلیــک
روی  Exportهــر نتیجــه را بــه صــورت فایلــی
بــرای اســتفاده در نــرم افــزار نجومــی تشــتر
ذخیــره کنیــد .اگــر صفحــه جســتجو را ببندیــد
همچنــان نتایــج در قســمت پاییــن ســمت چــپ
نــرم افــزار اصلــی قابــل مشــاهده اســت.

تنظیمات محاسبات

نکاتی در مورد دقت جستجو

بهتــر اســت حداقــل یــک بــار پیــش ازمحاســبه بخــش تنظیمات
را چــک کنیــد .ابتــدا مشــخص کنیــد نــوع محاســبات منطقــه
البــروج بایــد تقدیمــی باشــد یــا تقدیمــی .چنانچه از محاســبات
تقدیمــی اســتفاده مــی کنیــد نــوع آیانامشــا را مشــخص کنیــد.

وقتــی از برنامــه میخواهیــد زمانهایــی را از ســاعت ۹
صبــح امــروز بــه مــدت یــک مــاه بــا دقــت روز بررســی کنیــد،
جوابهــای یافتــه شــده بــرای هــر روز ســاعت  ۹صبــح
نشــان داده میشــود .بنابریــن ممکــن اســت ترکیــب مــورد
نظــر دقایــق یــا ســاعاتی پیــش از ســاعت  ۹صبــح آغــاز شــده
باشــد .اگــر ســاعت دقیــق شــروع یــک شــاکله کمیــاب بــرای
شــما اهمیــت دارد ،بهتــر اســت آن شــاکله را در یــک بــازه
محــدود (مثــا از یــک روز قبــل) و بــا دقــت دقیقــه دوبــاره
جســتجو کنیــد .بــه ایــن شــکل زمــان دقیــق آغــاز آن ترکیــب
رابدســت خواهیــد آورد.

تنظیــم گرههــا و شــیوه نمایــش نمــودار را هــم مــی توانیــد در
بخــش تنظیمــات مشــخص کنیــد .توجــه داشــته باشــید کــه در
صــورت عــدم توجــه بــه تنظیمــات ممکــن اســت نتایــج نهایــی
بــا چیــزی کــه انتظارداریــد تفــاوت داشــته باشــد.
ذخیره شرط ها
گاهــی ممکــن اســت قصــد داشــته باشــید مجموعه ای از شــرط
هــا را یــک بــار در نــرم افــزار وارد کنیــد و بعدهــا بارهــا مــورد
اســتفاده قــرار دهیــد .بعنــوان مثــال بخواهیــد هــر چنــد روز
یــک بــار ترکیــب از مــاه در بــروج یــا خانــه هــای معیــن را
بررســی کنیــد .بــرای ایــن کار بعــد از طــی کــردن مراحــل قــدم
اول مــی توانیــد از منــوی  Fileگزینــه  Saveرا انتخــاب کنیــد.

توجــه داشــته باشــید کــه یافتــن زمانــی بــا ویژگیهــای معیــن
حتــا بــا کمــک نــرم افــزار زمــان یــاب تشــتر کاری دقیــق اســت
کــه نیازمنــد تخصــص و حوصلــه کافــی اســت .نــرم افــزار مــی
توانــد حداکثــر  ۸۰درصــد ایــدهآل هــای شــما را بدســت
بیــاورد امــا ســنجش و ارزشــگزاری زمــان نهایــی بــا خــود
شماســت.

نکتــه دیگــر اینکــه هرچــه تعــداد شــرطهای جســتجو بیشــتر
همچنیــن بــا اســتفاده از گزینــه  Loadاز گزینــه  Fileمــی توانیــد باشــد زمانهایــی کــه آن شــرط هــا را داشــته باشــند محــدود
شــرطها را بازیابــی کنیــد .ایــن کار همچنیــن بعــد از جســتجو و تــر میشــوند بنابریــن بــرای یافتــن یــک زمــان خــاص بایــد
در قــدم هــای دیگــر نیــز قابــل انجــام اســت.
انعطــاف زیــادی در جســتجو داشــته باشــید.
استفاده از فایلهای ذخیره شده در تشتر
بعــد از اینکــه زمــان مــورد نظــر خــود را پیــدا میکنیــد
شایســته اســت آنــرا بــرای تحلیــل دقیــق تــر بــه نــرم افــزار
بعــد از ذخیــره کــردن فایــل در قــدم چهــارم ،نــرم افــزار تشــتر ببریــد .طبیعــی اســت کــه گاهــی ممکــن اســت جزئیاتــی
تشــتر را بــاز کنیــد ،از منــوی پرونــده گزینــه پروندههــا را بــرای تاییــد یــا رد شــاکله مــورد نظــر وجــود داشــته باشــد.
انتخــاب کنیــد .در قســمت بــاال آیکــون زرد رنــگ بــا فلــش رو
بــه داخــل را بزنیــد و فایــل را بــه نــرم افــزار تشــتر معرفــی ممکــن اســت مــدت بــازه اعــام شــده توســط نــرم افــزار زمــان
کنیــد.
یــاب بســیار طوالنــی باشــد .مــی توانیــد بــا مطالعــه تمــام طــول
مــدت زمــان یــاد شــده ،بهتریــن و مناســب تریــن قســمت آن
را در نــرم افــزار تشــتر بررســی کنیــد .همچنیــن ممکــن اســت
بخواهیــد شــرط هــای دیگــری را کــه در برنامــه امــکان قــرار
ساعت روشنایی
دادن آنهــا وجــود نداشــته را نیــز برانــداز کنیــد.

ســاعت روشــنایی قــرار دادی اســت کــه در هــر کشــور بــرای
حفــظ منابــع طبیعــی و اســتفاده بهتــر از نــور روز اجــرا مــی
شــود .بــر اســاس ایــن قــرارداد در کشــور مــا در نیمــه اول
ســال ســاعت رســمی کشــور یــک ســاعت بــه جلــو کشــیده مــی
شــود و در نیمــه دوم ســال بــه حالــت عــادی برگردانــده مــی
شــود.
از آنجایــی کــه بســیاری از جســتجوها در تاریــخ هایــی انجــام
میشــود کــه ممکــن اســت ســاعت روشــنایی در میــان جســتجو
تغییــر کنیــد ،جهــت اجتنــاب از خطــا بــه طــور کل در ایــن
برنامــه از لحــاظ کــردن ســاعت روشــنایی صــرف نظــر کردیــم.
بنابرایــن چنانچــه زمــان بدســت آمــده در نیمــه اول ســال
بــود ،ضــروری اســت کــه آنــرا یــک ســاعت جابجــا کنیــد.

