
١٢٠

١٣
٩۵

  ︡
﹠﹀︨
   ا
٨٧

ره 
︀﹝︫

﹥ ︮﹢رت  ﹫︀ده ︨︀زی ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ﹝︀﹜﹩ و اداری︋  ︀ ︵︣ا﹩ و︎  ︀﹜︀ی ا︠﹫︣،  ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︡اری︋  در︨ 
 ﹜︖ ︀﹨︣م ا﹁︤ار﹡ ﹟ا﹝︣وزه، ا .︫︡ ﹏﹫︧︑ ︀﹡︀﹞در ︨︀ز ،(SAP) ﹩︎ ن اس ای﹢︙﹝﹨ ،﹤︍︀ر﹊ ︀ی﹞︀︷﹡
 ﹟︨ــ︀ز﹝︀ن  را ︋﹥ ﹨﹛ ﹝︐︭﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا ︿﹚︐﹞ ︀ی︪︋︣︀ی ﹝︀﹜﹩ را ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و ز︀دی از ︑︣ا﹋﹠︪ــز
︩ از︎﹫︩ ︋︀﹐ ︋︣ده ا︨️. ︎﹫︪︣﹁️، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︋︊﹢د ا︔︋︪︣﹩ و ﹋︀را﹩ آن را ︋﹫

︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧ــ﹩ ا︨ــ️ و   ︋︳﹫﹞ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ︣م ا﹁︤اری﹡ (ACL) ︣م ا﹁︤ار ای ︨ــ﹩ ال﹡ ﹤﹋ ﹟ــ﹥ ا ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥︋ 
د︨ــ︐﹢ر﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︧ــ︀︋︣س را ﹡﹫ــ︤ در ︑﹢ا︋︹ ︠﹢د ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد، ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی آز﹝﹢﹡︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
︧︀︋︨︣ــ﹩ وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ در ﹝﹫︳ ا﹟ ﹡︣م ا﹁︤ار ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ︋﹢ده؛ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ︋︣ای ︋︣ه ︋︣داری 
️ ︀﹁︐﹥، ︋﹥ ﹋﹞﹉ ا﹟ ﹡︣م ا﹁︤ار  در ︨ــ︀﹜︀ی ︋︺︡ ﹡﹫︤ ﹝﹠︀︨︉ ا︨ــ️. ︧︀︋ِ︣س آ︫﹠︀ ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧﹩ ︨ــ︀︠
︋﹥ ︨ــ︀د﹎﹩ ا﹝﹊︀ن ︎﹫︀ده ︨︀زی آز﹝﹢﹡︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در ︮﹢رت ︫﹠︀︠️ ﹫︮ از ︋︀﹡﹊︀ی 

ا︵﹑︻︀︑﹩ و ︀ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی داده ای ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹢رد ارز︀︋﹩، ︠︣و︗﹫︀ی ﹝﹠︀︨︉ را در︀﹁️ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹋﹞﹉ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ در ا︣ان و ﹡﹫︀ز ﹎︧︐︣ده ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ ا﹟ رو﹊︣د، 
﹝﹢︲﹢ع ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ︋﹥ ﹋﹞﹉ ﹡︣م ا﹁︤ار ای ︨ــ﹩ ال از ﹝﹠︷︣ ﹝﹫︤ان ﹋︀ر︋︣دی ︋﹢دن ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹟ا .︫︡ ﹤︣ان، ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و در ﹇︀﹜︉ ︨﹙︧﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی د﹡︊︀﹜﹥ دار در ﹝︖﹙﹥ ارا︣ی در ا︑﹢﹫︍﹞︀﹋

﹇︧﹞️، آ︣︠﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ از ︨﹙︧﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی ︀د︫︡ه ا︨️.

 ا﹞︡ ︻︡ا﹜️
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﹤﹞︡﹆﹞ 
 ﹜︖ در ︬︪﹞ ︳︋ا﹜﹍﹢﹨︀ و روا ︀ ︀ن و﹡ ︣اج ا︵﹑︻︀ت︐︨ا
ز︀دی از داده ﹨︀ در  ︀ ﹉﹠︡ ︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋︤رگ، ﹊﹩ از 
د︾︡︾﹥ ﹨︀ی روز ︧︀︋︨︣ــ︀ن دا︠﹙﹩ و ﹝︧︐﹆﹏ ︗︀ن ﹝︧﹢ب 
﹫︪︐︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︻﹫﹠﹩  ﹝﹩ ︫﹢د. ︻﹙️ ا﹟ د︾︡︾﹥ ︑︽﹫﹫︣ رو﹊︣د︋ 
︨︀ز﹝︀﹡︀ ︋﹥ رو﹊︣د ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︨️؛ ︑︽﹫﹫︣ی ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︫︡ه 
روزا﹡ــ﹥ ︖﹛ ا﹡︊﹢﹨ــ﹩ از ا︵﹑︻︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ︫ــ︡ه و 
﹢ی ︧︀︋︨︣︀ن ﹝﹢رد ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی  ﹝︧︐﹠︡ات ︻﹫﹠﹩ ﹋﹥ ﹇︊﹏ ︑︣ از︨ 
﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁️، ︗︀ی ︠﹢د را ︋﹥ ﹝︧ــ︐﹠︡ات ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︋︡﹨︡. 
 ﹩︐ د︫﹢ار و ﹩﹝︡﹇ ︀ی︫از داده ﹨︀ ︋﹥ رو ﹜︖ ﹟︣اج ا︐︨ا
﹡︪︡﹡﹩ ا︨️. ا︋︤ار ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︙﹢ن ﹡︧﹥ ﹨︀ی ا﹝︣وزی ا﹋︧﹏ 
﹡﹫︤ ﹋︀را﹝︡ی ﹠︡ا﹡﹩ در ﹝﹆︀︋﹏ ا ﹟︖﹛ از ا︵﹑︻︀ت ﹡︡ا︫ــ︐﹥ و 
﹁﹆︳ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︋︤ار ﹝﹊﹞﹏ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡. 
 ︀ ︀ه ﹨︀ی داده و﹍︀︎ ــ︀ی﹫︀﹡ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹝﹊︀﹡︀ت و ︑﹢ا ︡﹠︣﹨
︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ ﹎︤ارش1 ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋﹞﹉ ︋︧﹫︀ری ︋﹥ 
 ﹏﹫﹚︑ ︀ه داده و﹍︀︎ ︩﹡︀رت دا﹞ ︉︧﹋ ︀﹞︧︀︋︨︣︀ن ︋︀︫︡؛ ا
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩، ︠﹢د ﹝︧︐﹙︤م ︮︣ف ز﹝︀ن ︋︧﹫︀ر ا︨️ 
﹋﹥ ︋︣ای ︋﹫︪ــ︐︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹡︪ــ︡﹡﹩ ا︨ــ️. ︋﹥ 
﹨﹞﹫﹟ ︠︀︵︣، ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︑ ﹩︭︭︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹋﹥ ︋﹥ ︮ــ﹢رت ﹊︍︀ر﹥ و ﹁︣ا﹠︡ی، ︨ــ︀ز﹝︀ن را ﹝﹢رد ︑﹙﹫﹏ و 
ارز︀︋﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︲︣وری و ﹋︧ــ︉ ﹝︀رت در ا︨︐﹀︀ده از 

آ﹡︀ ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️. 
﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ︫﹞︀ره ﹨︀ی ︎﹫︪﹫﹟ ﹡﹫︤ ا︫︀ره ︫︡، ای ︨﹩ ال 
﹊﹩ از ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ا︨️ ﹋﹥ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︖ــ﹛ ا﹡︊﹢﹨﹩ از ا︵﹑︻︀ت را در ︠ــ﹢د ذ︠﹫︣ه ﹋︣ده و 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز﹡﹢﹞︋︡ون ︑︽﹫﹫︣ در داده ﹨︀ی ا︮﹙﹩، آز

را روی آ﹡︀ ا﹡︖︀م د﹨︡. 
︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ در ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی ﹎︫︢ــ︐﹥ ︋ــ︀ ﹝﹫︳ و ﹡﹢ه 
ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹟ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ آ︫ــ﹠︀ ︫ــ︡ه ا︡، در آ︣︠﹟ ﹇︧﹞️ از 
﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑ــ︣ی، ︋﹥ ﹝﹀﹢م ︎︣وژه 
در ای ︨ــ﹩ ال ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹡ ﹤﹋ ﹟﹢ه ار︑︊︀ط 
و وا﹋︪ــ﹩ داده از د﹍︣ ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ را ︎﹫︪ــ︐︣ ︻﹠﹢ان ﹋︣ده 
︋﹢د﹛، ︠﹑︮﹥ ای از د︨︐﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹢ا﹩ و ︑﹙﹫﹙﹩ ای ︨﹩ ال 
را ︑︪ــ︣ ﹋︣ده و ︋﹥ ا︗︣ای ﹠︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ از د︨ــ︐﹢ر﹨︀ی ﹋︀را﹝︡ و 

 .﹜︀ر︋︣دی ﹝﹩ ︎︣داز﹋

ای ︨﹩ ال ﹡︣م ا﹁︤اری ︎︣وژه ﹝﹢ر
﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫︡، ︑﹞︀﹝﹩ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 
︎︣وژه ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︺﹫﹟، ︎ــ︣وژه ︋﹥ ︵︣ح و 
 ️︣︡﹞ .ا﹡︖︀م ︫﹢د، ا︵﹑ق ﹝﹩ ﹎︣دد ︡︀︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨︀ر﹋ ﹤︪﹆﹡
﹥ ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  ︎︣وژه ﹨﹛ در ﹁︣﹨﹠﹍︧ــ︐︀ن ﹁︀ر︨ــ﹩︋ 
 ︀  ︋️﹞︡  ︠﹤ــ︀ ارا ل و﹢︭﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ــ︣ای ﹝﹢﹇ــ️ و ﹨︡﹁﹞﹠︡︋ 
 ،️﹆﹫﹆ ︫ــ﹢د. در ﹩﹞ ﹤︐﹀﹎ ︬و ﹝﹠︀︋︹ ﹝︪ــ ﹤﹠︤﹨ ،ز﹝︀ن
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑︺︐﹫﹛︀︺﹁ ︿︣︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در 
 ﹤︋ ﹩︐︧︀︋︨︣ــ﹩ ︠﹢د را ︋﹥ را ︎︣وژه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︠︡﹝︀ت ﹉
﹉ ︎︣وژه ا︖︀د ︫︡ه در ا﹟ ﹡︣م ا﹁︤ار ︑︭﹫︬ داده و ︋﹥ ︵﹢ر 
 ﹤﹫︊ ︧ــ﹫︀ر︫  ︣وژه ﹨︀ی ای ︨ــ﹩ ال︋  ﹫﹍﹫︣ی ﹋﹠﹠︡.︎  ﹝︧ــ︐﹞︣،︎ 
︋﹥ ﹨﹞︀ن ︎﹢︫ــ﹥ ﹨︀ی ﹝﹫︳ و﹠︡وز (Windows) ﹨︧ــ︐﹠︡ 
﹋﹥ ︋ــ︣ای ﹡﹍︡اری و د︨ــ︐﹥ ︋﹠︡ی ︎︣و﹡︡ه ﹨ــ︀ و داده ﹨︀ ﹝﹢رد 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. در ﹡︐﹫︖﹥، ︎︣وژه ﹨︀ی ای ︨ــ﹩ ال را 
﹝﹩ ︑﹢ان ﹝﹫︴﹩ ︋︣ای ﹎︣داوری ﹝﹠︀︋︹ و ﹎︣وه ︋﹠︡ی ︻﹞﹙﹫︀ت و 
ز︣︻﹞﹙﹫︀ت ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ دا﹡︧️. ︧︀︋︨︣︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︋﹥ را︐﹩ ︋ــ︣ای ﹨︣ ﹉ از ︠︡﹝︀ت ︠﹢د ﹉ ︎︣وژه (︎﹢︫ــ﹥) 
ا︖︀د ﹋ــ︣ده و ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︠﹢د د︨︐︨︣ــ﹩ 

آ︨︀ن دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
 ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای ا︗︣ای ﹩︨︣︋︀︧ ︀ل ﹁︣ض ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹎︣وه
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای دوره ﹊︧ــ︀﹜﹥ ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ «ا﹜︿» ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹋ــ︣ده ا︨ــ️. در ا﹟ ︮ــ﹢رت، ﹋︀﹁﹩ ا︨ــ️ ︎ــ︣وژه ای ︋︀ ﹡︀م 
«ا﹜︿94» ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل 94 آن ︫︣﹋️ 
 ﹟ا ﹩﹝﹩ ا︵﹑︻︀ت و ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا︀﹝︑ ︦  ︎﹟︀د ﹋︣ده و از ا︖ا
 ﹤︫﹢  ︎﹉ ﹟︐︠︀  ︨﹤ ︣وژه ذ︠﹫︣ه ﹋﹠︡ (︫ــ︊﹫﹥︋   ︎﹟را در ا ️﹞︡︠
در و﹠︡وز و ﹋︍﹩ ﹋︣دن ︑﹞︀﹝﹩ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی ا﹋︧ــ﹏ و ﹎︤ار︫︀ی 

﹝︐﹠﹩ ︧︀︋︨︣﹩ در آن ︎﹢︫﹥). 
﹇︊﹏ از ︑︺︣︿ ︎︣وژه، ︋︐︣ ا︨ــ️ ا︋︐︡ا ﹡︀﹝﹩ ︋︣ای ︎︣وژه ︠﹢د 
 ︣︐︋ ،د﹢︫ ︿︣︺︑ ﹩︧﹫﹚﹍﹡︣وف ا ︀︋ ︣﹎︀م ا﹡ ﹟︀ب ﹋﹠﹫︡. ا︐﹡ا
ا︨️ (︋﹥ د﹜﹫﹏ ︨ــ︀ز﹎︀ر ﹡︊﹢دن ︮﹀﹥ ﹨︀ی ︣وف2 ﹝︐﹀︀وت در 
و﹠︡وز﹨︀ی ﹝︐﹙︿). ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︺︀دل ﹡︀م ︎︣وژه در ای ︨﹩ ال، 
 ﹤︐︠︀︨ ︡︀︋ ︤﹫﹡ ︡وز﹠︀ی ا︮﹙﹩ و﹨ ﹤︷﹁︀ از ﹩﹊ ︫ــ﹥ ای در﹢︎
︫ــ﹢د. ای ︨ــ﹩ ال ﹨﹠﹍︀م ︨ــ︀︠️ ︎︣وژه از ︫ــ﹞︀ ﹝﹩ ︎︨︣︡ ﹋﹥ 
ــ﹞︀  ﹢رت،︫   ︮﹟ــ︣وژه را در ﹋︖︀ ذ︠﹫︣ه ﹋﹠︡؛ در ا ا︵﹑︻ــ︀ت︎ 
﹝︧ــ﹫︣ ︎﹢︫ــ﹥ ا︖︀د︫ــ︡ه در و﹠︡وز را ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡. ︋︣ای 
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 ،«File» 1، از ﹝﹠﹢ی ﹏﹊︫ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︡︀︋ ،︎︣وژه ﹉ ︿ــ︣︺︑
﹎New» ﹤﹠︤» و ︨︍︦ ﹎Project» ﹤﹠︤» را ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡.

 ﹉ ا︗︣ا ا︨ــ️؛ ﹏︋︀﹇ ︿﹚︐﹞ ای ︨ــ﹩ ال ︋﹥ دو ︮ــ﹢رت
 ️﹛︀ ﹟ا︨ــ️ ﹋﹥ در ا (Client)روش، ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ ﹝︪︐︣ی
ــ︡ه و ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده   ︫︉︭﹡ ︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ﹉ ︣م ا﹁︤ار ﹁﹆︳ روی﹡
 ﹟︫ــ︊﹊﹥ ای ا︨ــ️ ﹋﹥ در ا ︳﹫﹞ ،︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛ روش دوم﹇
 ،(Server)ر︨︀ن ️ ﹞︡  ︠︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ﹉ ای ︨ــ﹩ ال در ️﹛︀
 ︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ﹤ ﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣﹨︀ی ﹝︪︐︣ی ﹝︐︭﹏︋  ︡ه و︋   ︫︉︭﹡
️ ر︨︀ن، ﹇︀︋﹏ ا︗︣ا ا︨️. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︠︀︵︣، ﹨﹠﹍︀م ︨︀︠️  ﹞︡︠
︨︩︣ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ از ای ︨﹩ ال   ︎︀﹝ ﹊﹏ 2 از︫  ︎︣وژه، ﹝︴︀︋﹅︫ 
️ ر︨︀ن  ﹞︡  ︠︳﹫﹞ از ︀ ︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ا︨ــ︐﹀︀ده (Local) ﹩﹚﹞

 .(ACL Server)

︉ ︫︡ه، ﹝︴︀︋﹅ رو︫﹩  ︎︦ از ا﹡︐︀ب ︋︧︐︣ ای ︨ــ﹩ ال ﹡︭

﹋﹥ در ︫ــ﹞︀ره ︎﹫︪﹫﹟ ︋︣ای وا﹋︪ــ﹩ داده ﹨︀ ︻﹠﹢ان ︫︡، ︎︣وژه 
را ︋﹥ ﹝﹠︊︹ ︀ ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده، ﹨﹞︙﹢ن ︀︎﹍︀ه 
 ﹩︐ ︀ــ ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ اس ﹋﹫ــ﹢ ال ︨ــ︣ور، اورا﹋﹏، ا﹋︧ــ︦ و
︮﹀︀ت ﹎︧ــ︐︣ده ا﹋︧ــ﹏ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ د﹍︣ ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ 
﹝︐︭﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛. در ﹆﹫﹆️، او﹜﹫﹟ ﹝﹠︊︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
آز﹝﹢﹡︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ﹨﹠﹍︀م ︨ــ︀︠️ ︎︣وژه ︑︺︣︿ ﹝﹩ ︫﹢د 
 ،«Table» ﹤﹠︤﹎ ︀ب︐﹡︫ــ﹊﹏1و ︋︀ ا  ﹅︋︀︴﹞ ︦︎ ﹟و از ا
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫ــ︡ د﹍︣ ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀ز آز﹝﹢﹡︀ی ︠﹢د را 

ا﹡︐︀ب و داده ﹨︀ی آن را ︋﹥ ﹝﹫︳ ︎︣وژه ︠﹢د وارد ﹋﹠﹫︡. 

︠﹑︮﹥ ای ︋︣ د︨︐﹢ر﹨︀ی ای ︨﹩ ال
︣وژه، ︀ل ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹇︡ا﹝︀ و   ︎︿︣︺︑ از ︦︎
︠︡﹝︀ت ︠﹢د را ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︗︣ا ﹋﹠︡. ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ︎﹫︩ 

︫﹊﹏1- ا︖︀د ︎︣وژه ای ︨﹩ ال

️ ر︨︀ن ای ︨﹩ ال ﹞︡︠ ︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ︀ ︣ی︐︪﹞ ︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ︳﹫﹞ ︀ب︐﹡2- ا﹏﹊︫



١٢٣
١٣
٩۵

  ︡
﹠﹀︨
   ا
٨٧

ره 
︀﹝︫

از ا﹟ ﹨﹛ ا︫︀ره ︫︡، ا﹟ ︠︡﹝︀ت در ︨﹥ ﹝︣﹙﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د:
﹢رت ﹎﹫︣د؛  ︮﹩︋︀︀ت ارز﹫﹚﹝︻ ︀﹡︣ار ا︨️ روی آ﹇ ﹤﹋ ﹩︀﹨ داده ﹩︀︨︀﹠  ︫-1
ــ﹥ ﹝﹫︳ ای ︨ــ﹩ ال و ذ︠﹫ــ︣ه آ﹡︀ در  2- وا﹋︪ــ﹩ داده ﹨ــ︀︋ 
︡ه ا︨️؛ و  ︫︬︪﹞ ︣وژه  ︎︳﹫﹞ ︪︀ن در﹚﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹛︡و︗
﹥ ﹋﹞﹉ ﹨︡ا︐﹍3︣ و ︀ از  ﹢د﹋︀ر و︋  ﹥ ︮﹢رت︠  3- ا︗︣ای آز﹝﹢ن︋ 
︣﹡︀﹝﹥ و ︑︀︐﹡ ﹤﹫︕ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز (︢ف ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی   ︋﹟︐︫﹢﹡ ﹅︣︵

و ︋︣ر︨﹩ 100در︮︡ ا︨﹠︀د ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩).
د︨ــ︐﹢ر﹨︀ی ︻﹞︡ه ای  ︨ــ﹩ ال ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︠﹢د﹋︀ر و ︋﹥ 
﹋﹞﹉ ﹨︡ا︐﹍︣ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، در دو ﹁Data» ️ِ︨︣» و 
«Analyze» ﹇︣ار دار﹡︡. ﹝︺︀دل ا︐︨︣﹁ ﹟︀، د︨︐﹢ر﹨︀ی 

﹝︐﹠﹩ ﹡﹫ــ︤ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︋ــ︀ زدن ﹋﹙﹫︡«F1ِ» (در︠﹢ا︨ــ️ 
﹡﹞︀︩ ︎﹠︖︣ه را﹨﹠﹞︀) ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ﹇﹢ا︻︡ ﹡﹢︫ــ︐﹟ د︨︐﹢ر﹨︀ را 
﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹋︣ده و از ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در آن ︑︺︣︿ ︫︡ه، ︋︣ه 
︣︊︋︡. ︑﹢︗﹥ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹫︡ ﹋﹥ ا︗︣ای آز﹝﹢﹡︀ی ︎﹫︙﹫︡ه از 
 ︀  ︋︡︀  ︋﹜︐ ﹤ ️ و ﹎︀﹨﹩ ﹡︪︡﹡﹩ ا︨️ و︋   ︨،︣﹍︐︡ا﹨ ﹅︣︵
 ﹩﹡︀︨︣︋︀︧ ،︣︵︀︠ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ .را ا︗︣ا ﹋︣د ︀﹡آ ﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣︋
 ︣︐︋ ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︀﹠︧ــ﹩ ای ︨﹩ ال آ︫ــ﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣︋ ه﹢﹡ ︀︋ ﹤﹋
 ︡﹫﹛﹢︑ ،﹩د را ︵︣ا﹢ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ آز﹝﹢﹡︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹎ــ︣وه︠ 

و ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡. 
ا﹜︊︐﹥، ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹨︡ا︐﹍︣﹨︀ را رد ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ز︣ا 
︋﹫︪︐︣ آز﹝﹢﹡︀ ︋﹥ ︮﹢رت ︠﹢د﹋︀ر و ︋﹥ ﹋﹞﹉ ﹨︡ا︐﹍︣ ﹇︀︋﹏ ا︗︣ا 
 .️︧﹫﹡ ︀﹡︡ان ﹡﹫︀زی ︋﹥ ﹡﹢︫ــ︐﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︋︣ای آ﹠ ︧ــ︐﹠︡ و﹨

 ،︣﹍︐از ا︗︣ای ﹨︣ آز﹝﹢ن ︋﹥ ﹋﹞﹉ ﹨︡ا ︦︎ ﹤﹋ ﹟ا ︣﹍د ﹤︐﹊﹡
︋︣﹡︀﹝ــ﹥ آن ︑﹢﹜﹫︡ و در ︮﹀Log» ﹤» ﹡﹞︀︩ داده ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
(﹇︧﹞️ ﹀︮ ﹟﹫︀︎﹥ ا︮﹙﹩ ای ︨ــ﹩ ال). در ﹡︐﹫︖﹥، ︋︣﹡︀﹝﹥ 
آز﹝﹢﹡︀ــ﹩ ﹋﹥ ︋ــ﹥ د﹁︺﹥ ﹨︀ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹇ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ را 
﹝﹩ ︑﹢ان ︎︦ از ا︗︣ای ﹨︡ا︐﹍︣ آز﹝﹢ن، از «Log» ﹋︍﹩ و در 
﹉ ︎︣و﹡︡ه ذ︠﹫︣ه ﹋︣د. از ا﹟ ︋﹥ ︋︺︡، ︋︀ ا︗︣ای د︨ــ︐﹢ر﹨︀ی 
 ﹟ذ︠﹫︣ه ︫ــ︡ه، آز﹝﹢ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ دو︋︀ره ︑﹊︣ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹞︣ ﹋﹞﹉ 

.︡﹠﹋ ﹩﹡︀︀︫
ــ︀ل ︋ــ﹥ د︨ــ︐﹢ر﹨︀ی ﹝ــ﹛ دو ﹁︨︣ــ️ ا︫︀ره ︫ــ︡ه 
﹝﹩ ︎︣دازــ﹛. ︋︀ آ︫ــ﹠︀﹩ ︋︀ ا﹟ دو ﹁︨︣ــ️، ︋︧ــ﹫︀ری از 
︻﹞﹙﹫︀ت و ︀ آز﹝﹢﹡︀ را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ا︗︣ا ﹋︣ده و ﹡︐︀︕ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 

.︡را ︋﹥ د︨️ آور
«Data» ️︨︣﹁ د︨︐﹢ر﹨︀ی

﹥ ﹝︐﹢ای داده در ا﹁ ﹟︨︣️ ﹇︣ار دارد.  د︨︐﹢ر﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋ 
︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹟ د︨︐﹢ر﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︣ا︨ــ︀س ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︀ی 
ا︵﹑︻︀︑﹩، داده ﹨︀ را ا︨︐︣اج ﹋︣ده و ︋﹥ ︗︡و﹜︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ 
ای ︨ــ﹩ ال وارد و ︀ ︋︣︻﹊︦ از ای ︨ــ﹩ ال ︠︀رج و ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ 
ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ د﹍ــ︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ﹋︀ر︋︣دی ﹨﹞︙﹢ن ا﹋︧ــ﹏ و 
 ﹜﹨ ︀ اورا﹋﹏، ار︨ــ︀ل ﹋ــ︣د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ︗︡و﹜︀ را︋ 
︉ ︨ــ︀زی  اد︾︀م و ــ︀ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗﹢د در ﹉ ︗︡ول را ﹝︣︑
﹋︣د. ︫ــ﹊﹏ ︤﹎ ﹩﹞︀﹝︑ 3﹠﹥ ﹨ــ︀ی ﹁︨︣ــ️ «Data» را 

«Data» ️︨︣﹁ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹎ -3﹏﹊︫
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﹡﹞︀︩ ﹝﹩ د﹨︡.
 ﹩︀ی ا︗︣ا﹨ ﹤﹠︤﹎ از ﹉ ︣﹨ در ︗︡ول 1، ︫ــ︣ح ︻﹞﹙﹫︀ت
روی داده ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز آز﹝﹢﹡︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︐﹢ا، ︋﹥ ︵﹢ر 
︠﹑︮﹥ ارا﹥ ︫︡ه ا︨ــ️. ︋︣ا︨︀س آز﹝﹢ن ︵︣ا﹩ ︫︡ه، ﹎︣وه 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از د︨︐﹢ر﹨︀ی ز︣ ا︨ــ︐﹀︀ده و ﹡︐︀︕ ﹝﹢رد 

﹡﹫︀ز را ا︨︐︣اج ﹋﹠︡.
«Analyze» ️︨︣﹁ د︨︐﹢ر﹨︀ی

د︨︐﹢ر﹨︀ی ︑ ﹩︨︣︋︀︧﹙﹫﹙﹩ در ا﹟ ﹝﹠﹢ ﹇︣ار دارد. ︋︀ ا︗︣ای 
ا﹟ د︨ــ︐﹢ر﹨︀، ﹝﹩ ︑﹢ان ا︵﹑︻︀︑﹩ در ﹝﹢رد ︖﹛ داده، ﹝﹆︡ار 
داده، ا︵﹑︻︀ت آ﹝︀ری در ﹝﹢رد ﹝︐﹢ای ︗︡و﹜︀، ﹡﹞﹢دار﹨︀ی 
﹎︣ا﹁﹫﹊﹩ و ︡﹠﹟ آز﹝ــ﹢ن ︑﹙﹫﹙﹩ روی ︗︡ول داده ای ا﹡︖︀م 
 ﹤ ﹊﹏ Analyze» ️︨︣﹁ ،4» و د︨︐﹢ر﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  داد.︫ 

︑ ﹩︨︣︋︀︧﹙﹫﹙﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

در ︗ــ︡ول ︤︗ ،2﹫ــ︀ت ا︗︣اــ﹩ ﹎︤﹠﹥ ﹨ــ︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
︣ا︨ــ︀س آز﹝﹢ن  ــ︡ه ا︨ــ️.︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹙﹫﹙ــ﹩ اراــ﹥︫ 
︵︣ا﹩ ︫︡ه از ︨﹢ی ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩، ﹝﹩ ︑﹢ان از د︨︐﹢ر﹨︀ی 

︗︡ول2 ا︨︐﹀︀ده و ﹡︐︀︕ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را ا︨︐︣اج ﹋︣د.

ا︗︣ای آز﹝﹢﹡︀ی ﹡﹞﹢﹡﹥
﹢ر︑︧︀ب  ︣︀ل︮  ﹞︀ره︨   ︫﹩﹍︐︨﹢﹫ ــ﹞︀ره ﹇︊﹏، آز﹝﹢ن︎  در︫ 
 ﹤︗﹢︑ ︀︋ .﹜ا︗ــ︣ا ﹋︣د «Gap» ﹤﹠︤﹎ ︣وش را ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از﹁
 ︡﹠ ،︡﹡︧︀ن دار﹊ رو﹡︡ی ︀﹨ ﹤﹠︤﹎ ︣﹍ا︨ــ︐﹀︀ده از د ﹤﹋ ﹟ا ﹤︋
﹡﹞﹢﹡﹥ ︨ــ︀ده د﹍︣ را ا︗︣ا ﹋︣ده و ︋︺︡ از آن، ﹡﹢ه ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ 

︋︣ای ﹊﹩ از آ﹡︀ را ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ د﹨﹫﹛. 
آز﹝﹢ن ︑﹊︣اری ﹡︊﹢دن ︫﹞︀ره ︨︣︀ل ﹢ا﹜﹥ ﹨︀ی ﹁︣وش 

︋︣ای ا︗︣ای ا﹟ آز﹝﹢ن ا︋︐︡ا ︀︋︡ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز آز﹝﹢ن را 

«Data» ️︨︣﹁ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹎ ︳︨﹢︑ ا﹢︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧ -1 ︡ول︗

﹤﹠︤﹎﹩︀ت ا︗︣ا﹫﹚﹝︻

Extract Data.ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د (︣اج︐︨ا ︳︫︣ا ︿︣︺︑ ︀︋) ︉︐﹠﹞ ︣اج داده ﹨︀ی︐︨ا︨️ و ︋︣ای ا «SQL» در ز︋︀ن «Select» ︀دل د︨︐﹢ر︺﹞

 Export to Other
Application

︋︣ای ا﹡︐﹆︀ل داده ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ای ︨﹩ ال ︋﹥ د﹍︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ﹨﹞︙﹢ن ا﹋︧﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د.

Crystal Report.ای ︨﹩ ال ا︗︣ا ﹋︣د ︳﹫﹞ در ﹅︣︵ ﹟را ﹝﹩ ︑﹢ان از ا (Crystal Report) رت﹢︍︀ل ر︐︧︣﹋ ︳﹫﹞ ︫︡ه در ﹩︀ی ︵︣ا︫︤ار﹎

Create Index.︀﹨ داده ︹︨︣ ی﹢︖︐︧︗ ︀ ︡ول ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︣︑︊︳ ︨︀زی و︗ ﹉ ﹩︑︀︻﹑︵︀ی ا﹨ ﹤︺︴﹇ ︀ ﹤︺︴﹇ روی ︡﹫﹚﹋ ︿︣︺︑ ︋︣ای

Related Table.(︡ا﹋︓︣ 18 ︗︡ول ︀︑) ︋︣ای ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ︗︡اول داده ای

Report.ای ︨﹩ ال ︳﹫﹞ ︣اج ︫︡ه از د︨︐﹢ر﹨︀ در︐︨ا ︕︀︐﹡ ︤ارش ︋︣ا︨︀س﹎ ︡﹫﹛﹢︑

Join Tables

 ︀ در ا﹋︧ــ﹏ و «VLookup» آن. ﹝︺︀دل د︨ــ︐﹢ر ︕︀︐﹡ ای ﹤︷﹛ ︩︀﹝﹡ و ︿﹚︐﹞ ︀ی︐﹛︀ ︀︋ ︋ــ︣ای ︋︣﹇ــ︣اری ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ دو ︗︡ول
 (Sort) ︉︑︣﹞ ،︀ی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده﹛داده ﹨︀ی ︗︡و ︡︀︋ «Join» زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹢ر﹐ .«SQL» در ز︋︀ن «Join»

︫︡ه ︋︀︫﹠︡.

Merge Table.︫︡︀︋ ︣﹍︡﹊ ﹤︋︀︪﹞ ﹏﹞︀﹋ ︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹨︣ دو ︗︡ول ︋﹥ ︵﹢ر﹨ ﹤︺︴﹇ ﹩﹞︀﹝︑ ﹤﹋ ️︫در ﹡︷︣ دا ︡︀︋ .﹤︋︀︪﹞ ︋︣ای اد︾︀م دو ︗︡ول

Sort Records

︉ ︨ــ︀زی داده ﹨︀ی ﹉ ︗︡ول ︋︣ا︨ــ︀س  ︀ ﹉﹠︡ ︨ــ︐﹢ن ا︵﹑︻︀︑﹩. ︑﹀︀وت ا﹟ د︨ــ︐﹢ر ︋︀ «Index» آن ا︨ــ️ ﹋﹥ در  ︋ــ︣ای ﹝︣︑
﹥ ︮﹢رت  ︣ف ﹝﹩ ︫﹢د؛ ا﹝︀ در «Index»، داده ﹨︀︋  ︉ ︨︀زی︮  ︣ای ﹝︣︑ ︉ ︫ــ︡ه و ز﹝︀ن ز︀دی︋  ﹥ ︮﹢رت ︻﹫﹠﹩ ﹝︣︑ ︉ ︨ــ︀زی، داده ﹨︀︋  ︑︣﹞

︉  ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ︋︀ ︢ف «Index»، داده ﹨︀ دو︋︀ره ︋﹥ ︀﹜️ اول ︋︀ز﹝﹩ ﹎︣د﹡︡. ﹡︣م ا﹁︤اری ﹝︣︑

Verify

در ﹨﹠﹍︀م ا︨ــ︐﹀︀ده ﹉ داده از ︵︣﹅ د︨ــ︐﹢ر﹨Append» ︀ «Extract» ︡﹠﹡︀﹝﹨ ﹩︀» و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹡︴︊︀ق داده ︋︀ ﹡﹢ع ﹇︴︺﹥ 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ا﹎︣ داده ﹨︀﹩ ﹋﹥ در د︨ــ︐﹢ر  ﹇︣ار ا︨ــ️ از دو ︗︡ول در ﹉ ﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹇︣ار  ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.︋ 

︋﹍﹫︣﹡︡، ﹡﹢ع آ﹡︀ را ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ از ﹉ ︗﹠︦ ︋︀︫﹠︡ (︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹨︣ دو ︻︡دی  ︀︣و﹁﹩ ︋︀︫﹠︡).

Search.︡ول ﹁︺︀ل︗ ﹉ ︋︣ای ︗︧︐︖﹢ی داده ﹝﹢رد ﹡︷︣ در

External Data و  
Definition Data

︋︣ای وا﹋︪﹩ ﹝︧︐﹆﹫﹛ داده ﹨︀ از د﹍︣ ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا﹋︧﹏، ﹋﹢︋﹢ل، ا﹋︧︦ و ︾﹫︣ه ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

Server
﹥ ︮﹢رت ﹝︪︐︣ی/ ️ ر︨︀ن (در ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ از ای ︨﹩ ال︋  ﹞︡ ــ︀︠︐︀ر ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣︠  ️ ر︨ــ︀ن ای ︨﹩ ال در︨  ﹞︡ ︋︣ای ا﹡︐︀ب ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣︠ 

︉ ︫︡ه در ︫︊﹊﹥ را ا﹡︐︀ب ﹋︣د). ️ ر︨︀ن ای ︨﹩ ال ﹡︭ ️ ر︨︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹊﹩ از ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣﹨︀ی ︠︡﹝ ﹞︡︠



١٢۵
١٣
٩۵

  ︡
﹠﹀︨
   ا
٨٧

ره 
︀﹝︫

«Analyze» ️︨︣﹁ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹎ -4﹏﹊︫

«Analyze» ️︨︣﹁ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹎ ﹤﹚﹫︨و ﹤︋ ﹩﹚﹫﹚︑ ﹩︨︣︋︀︧ -2 ︡ول︗

﹤﹠︤﹎﹩︀ت ا︗︣ا﹫﹚﹝︻

Count Record ︀︋ ،﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣︋ ︳﹫﹞ ︋︣ای ﹜﹨ «Count0» ای ﹤︷﹁︀ ︣﹫︽︐﹞ ،د︨︐﹢ر ﹟د﹨︡. ︋︀ ا︗︣ای ا ﹩﹞ ︩︀﹝﹡ ︡ول را︗ ﹉ ︡اد ︨ــ︀︋﹆﹥ ﹨︀ی︺︑
︑︺︡اد ︨︀︋﹆﹥ ﹨︀ی ︗︡ول ﹝﹆︡ارد﹨﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.

Total Fields
 «Total0» ای ﹤︷﹁︀ ︣﹫︽︐﹞ ،د︨︐﹢ر ﹟د﹨︡. ︋︀ ا︗︣ای ا ﹩﹞ ︩︀﹝﹡ ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹤︺︴﹇ ﹉ (﹩︋︀︐﹡︨ــ︀︋﹆﹥ ﹨︀ی ا) ع ︨ــ︀︋﹆﹥ ﹨︀ی﹢﹝︖﹞

﹨﹛ ︋︣ای ﹝﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣︋ ︳﹫︧﹩، ︋︀ ﹝︖﹞﹢ع ︻︡دی ︨︀︋﹆﹥ ا﹡︐︀ب ︫︡ه ︗︡ول ﹝﹆︡ارد﹨﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.

Statistical
آ﹝︀ری ︫︀﹝﹏ ︑︺︡اد ︨︀︋﹆﹥ ﹨︀، ︗﹞︹ ﹝﹆︡اری  ︨︀︋﹆﹥ ﹨︀ و ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︻︡دی، ﹝﹆︡ار ︡ا﹇﹏ و ︡ا﹋︓︣ ︨︀︋﹆﹥ ﹨︀ی ﹉ ﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹡︪︀ن 

.(«Profile» و «Statistics» ️﹛︀ در ﹨︣ دو) ︡﹨د ﹩﹞

Stratify.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀د︖آ﹝︀ری از داده ﹨︀ی ﹎︣وه ︋﹠︡ی ︫︡ه را ا ︩︀﹝﹡ ،رد ﹡﹫︀ز﹢﹞ ﹏︮و ︋︀ ︑︺﹫﹫﹟ ﹁﹢ا ︬︪﹞ ︡وده﹞ ﹉ ︡ی داده ﹨︀ در﹠︋ ﹤﹆︊︵ ︀︋

Classify

︋︀ ︫ــ﹞︀رش ︑︺︡اد ر﹋﹢رد﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋﹥ ﹨︣ ﹝﹆︡ار ﹝︪︬ (وا︡) در ﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︣و﹁﹩ و ︗﹞︹ زدن ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︻︡دی، 
 ﹤︷﹁︀ ﹜︖ ︀دی از︀دی را ﹝﹆︡ارد﹨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︱ــ︀ی زای ز ﹤︷﹁︀ د︨ــ︐﹢ر، ﹝︐︽﹫︣﹨ــ︀ی ﹟︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا︖︮ــ﹥ ای از ︗︡ول ا﹑︠

﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ را ا︫︽︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝﹢︗︉ ﹋﹠︡ی آن ﹝﹩ ︫﹢د.

Histogram.︡﹨د ﹩﹞ ︩︀﹝﹡ داری﹢﹝﹡ ︀د︫︡ه را ︋﹥ ︮﹢رت ︣اج ︫︡ه د︨︐﹢ر﹨︀ی︐︨از داده ﹨︀ی ا ﹩﹀﹚︐﹞ ا︫﹊︀ل

Age.(︫︡︀︋ ﹩دارای ﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︑︀ر ︡︀︋ ﹜︐ ﹤︋ ︡ول︗) ︡ول︗ ﹉ ﹩︑︀︻﹑︵روی ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی ا ﹩﹠︨ ﹤︤︖︑ ︩︀﹝﹡

Summarize
 ﹤︷﹁︀ ︀ی ︠﹢د را در︫د︨ــ︐﹢ر، ︎︣داز ﹟︫︡ه ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا ︉ ا﹟ د︨ــ︐﹢ر ﹝︪︀︋﹥ «Classify» ا︨ــ️؛ ا﹝︀ ﹁﹆︳ روی ︗︡و﹜︀ی ﹝︣︑

︗︀﹡︊﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡ و ﹋﹠︡︑︣ از د︨︐﹢ر «Classify» ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، «Histogram» روی ا﹟ د︨︐﹢ر ︻﹞﹏ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡.

Cross-Tabulate
︐﹢ن ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹝﹩ ︨︀زد.  ــ︴︣ و︨  ︀ ︑﹠︷﹫﹛ ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︣﹁﹩/︻︡دی در︨  ﹑︮﹥ ︨ــ︀زی ﹉ ︗︡ول را︋  ا﹟ د︨ــ︐﹢ر ︻﹞﹙﹫︀ت︠ 

﹝︪︀︋﹥ «Pivot Table» در ا﹋︧﹏.
 Perform Benford
Analysis

︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︀︨︊﹥ ︋﹠﹀﹢رد را روی ﹉ ︗︡ول ا︗︣ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

Examine Sequence.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︨︋︣ر ﹤︺︴﹇ ﹉ ︡دی را در︻/﹩﹁︣ و ا﹜﹩ ︨︀︋﹆﹥ ﹨︀ی ﹡﹢ع ︑︀ر﹢︑ ︉﹫︑︣︑

Look for Gaps.︡﹠﹋ ﹩﹞ را ﹎︤ارش ︀﹡را ﹋﹠︐︣ل و ﹁﹢ا︮﹏ ﹝﹢︗﹢د در آ ﹩︀ر︑ ︀ ︀ل ︋﹢دن داده ﹨︀ی ︻︡دی︨︣

Look for Duplicates.︡﹨د ﹩﹞ ︩︀﹝﹡ ︡ول︗ ﹉ ︡دی را در︻ ︡﹚﹫﹁ ﹉ داده ﹨︀ی ︑﹊︣اری

Fuzzy Duplicates.︡﹨د ﹩﹞ ︩︀﹝﹡ ︡ول︗ ﹉ ︀زی، در﹁ ﹅︴﹠﹞ را ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹩﹁︣/ا︵﹑︻︀︑﹩ ︻︡د ﹤︺︴﹇ ﹉ داده ﹨︀ی ︑﹊︣اری
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︫﹊﹏5- ا﹡︐︀ب ﹇︴︺﹥ «VoucherNumber» ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹙﹫﹏ ︑﹊︣اری ︋﹢دن

 «Duplicates»ا﹜﹥ ﹨︀ی ﹁︣وش» ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹢ر﹢ ︀ل︨︣ 6- ﹡︐﹫︖﹥ آز﹝﹢ن «︑﹊︣اری ﹡︊﹢دن ︫﹞︀ره﹏﹊︫

︀ی ︮︀در︫︡ه در ﹨︣ ︑︀ر︋︀︧ 8- ︑︺︡اد ︮﹢رت﹏﹊︫

﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣︋ ا﹜﹥ ﹨︀ی ﹁︣وش» ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از﹢ ︀ل︨︣ 7- ا︗︣ای آز﹝﹢ن «︑﹊︣اری ﹡︊﹢دن ︫﹞︀ره﹏﹊︫
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از ﹝﹠︊︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︗︡و﹜︀ی ای ︨﹩ ال 
︀ ا﹡︐︀ب ︗︡ول  ︦ از آن︋   ︎.(﹟﹫︪﹫  ︎﹤﹛︀﹆﹞ ﹤ ا﹡︐﹆︀ل داد (﹝︣ا︗︺﹥︋ 
︑﹢﹜﹫︫︡ــ︡ه در ︎︣وژه ﹝﹢رد ﹡︷︣، ︗︡ول را ﹁︺︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︨︍︦ 
︋︀ ا﹡︐ــ︀ب ﹎︤﹠ــ﹥ «Look for Duplicates»، ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی 
 ،﹤﹚︣﹞ ﹟داده ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ا ︩︀﹝﹡ ــ﹟ ︗︡ولا︵﹑︻︀︑﹩ ا
﹁﹫﹙︡ «Voucher Number» (︫ــ﹞︀ره ︨︣︀ل ﹢ا﹜﹥ ﹁︣وش) 
را ︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︑﹙﹫﹏ ︑﹊︣اری ︋﹢دن ﹝﹆︀دــ︣ ﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩، از 
 ﹅︋︀︴﹞) ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪ــ﹞ «Duplicate on» ︡ــ﹫﹚﹋ ﹅︣︵

.(5 ﹏﹊︫
ا﹟ د︨︐﹢ر، ︑﹞︀﹝﹩ ︨ــ︀︋﹆﹥ ﹨︀ی ﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ا﹡︐︀︋﹩ را 
﹝ــ﹢رد ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار داده و در ︮﹢ر︑﹩ ﹋ــ﹥ ا︵﹑︻︀ت ︑﹊︣اری در 
﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡، آ﹡︀ را ﹡﹞︀︩ ﹝﹩ د﹨︡. 
﹫﹢︨︐﹍﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.  ︫﹊﹏ 6 ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ﹎︤ارش آز﹝﹢ن︎ 
  (Command)د﹇️ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ در ︋︀﹐ی ︗︡ول ﹎︤ارش، د︨︐﹢ر
 ︣︴︨ ﹟آز﹝﹢ن ا︗︣ا︫ــ︡ه ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨ــ️. ﹋︀﹁﹩ ا︨️ ا
را در ﹉ ︎︣و﹡ــ︡ه ذ︠﹫︣ه و در ﹡﹢︋︐︀ی ︋︺ــ︡ی، ﹁﹆︳ آن را در 

﹇︧﹞️ «﹀︮ «Command﹥ ای ︨﹩ ال ا︗︣ا ﹋﹠﹫︡.
 ︳﹫﹞ ــ﹟ آز﹝﹢ن، ﹡﹢︫ــ︐﹟ ︋︣﹡︀﹝ــ﹥ درــ︣ ا︗︣ای ا﹍راه د
 ﹤﹠︤﹎ ️︨︀ر ﹋︀﹁﹩ ا﹋ ﹟ای ︨ــ﹩ ال ا︨️. ︋︣ای ا ﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣︋
 ︣﹍︪︣او ﹉ ︀︑ ︀ب ﹋︣ده︐﹡را ﹝︴︀︋ــ﹅ ︫﹊﹏ 1 ا «Script»

︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟ د︨︐﹢ر﹨︀ ︋︀ز ︫﹢د؛ ︨︍︦ ﹝︴︀︋﹅ ︫﹊﹏ 7، د︨︐﹢ر 
 ︳︠ ︡﹠ ︀ ﹉ را ا︗ــ︣ا ﹋﹠﹫︡. ︋ــ︣ای ا︗︣ای «Duplicates»

 «Tools» ️︨︣﹁ ا︨ــ️ از ﹩﹁︀﹋ ،︳﹫﹞ ﹟︫ــ︡ه در ا ﹤︐︫﹢﹡
 «Ctrl+1» ︡﹫﹚﹋ ︀ ︀ب ﹋﹠﹫︡ و︐﹡را ا «Run Script» ﹤ــ﹠︤﹎
 ︣﹍ای د ﹤﹀︮ ا︗︣ا ︫ــ︡ه و در ﹤﹞︀﹡︣︋ ،️﹛︀ ﹟را ︋︤﹡﹫︡. در ا

﹡︐︀︕ ﹎︤ارش ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︫﹊﹏ 6 ︋﹥ ︫﹞︀ ﹡︪︀ن داده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
«Summarize» ا︗︣ای د︨︐﹢ر

ا﹟ د︨ــ︐﹢ر ا︗ــ︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ︑︺︡اد ︨ــ︀︋﹆﹥ ﹨︀ی ﹝︣︑︊ــ︳ ︋﹥ ﹨︣ 
 ︀ر︑ ︀ ︣وف ﹩︑︀︻﹑︵︣د در ﹇︴︺﹥ ﹨ــ︀ی ا﹁ ﹤︋︭︣﹠﹞ ︡ار﹆﹞
︫﹞︣ده و ︗﹞︹ ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︻︡دی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨︣ ﹝﹆︡ار 
﹝﹠︭︣︋﹥ ﹁︣د، ﹝︀︨ــ︊﹥ ︫ــ﹢د. ︋︣ای ا︗︣ای ا﹟ د︨ــ︐﹢ر، از 
﹁︨︣ــ️ «Summarize» ﹤﹠︤﹎ «Analyze» را ا﹡︐︀ب و 

در ︮﹀﹥ ا︮﹙﹩ ا﹟ د︨︐﹢ر، ﹝﹢ارد ز︣ را ا﹡︖︀م د﹨﹫︡:
1- در ︮﹀ــ﹥ «Main»، ﹇︴︺﹥(﹨ــ︀)ی ا︵﹑︻︀︑﹩ را از ﹁︨︣ــ️ 
 (Summarize)︨ــ︀زی ﹤︮﹑︠ ︋ــ︣ای   «Summarize On»

ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛ 
 -2ــ﹉  ︀﹠︡ ﹇﹙ــ﹛ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫ــ︡ ︠﹑︮﹥ ای از 
 ﹤︺︴﹇ ﹉ ︀ب ﹋﹠﹫︡. ا﹎ــ︣ ︋﹫︩ از︐﹡ا︵﹑︻ــ︀ت آن را ︋︊﹫﹠﹫︡، ا
ا︵﹑︻︀︑﹩ ا﹡︐ــ︀ب ﹋﹠﹫︡، ︑︣︑﹫︊﹩ ﹋﹥ ﹇︴︺﹥ ﹨ــ︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ را 

ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡، او﹜﹢️ ︠﹑︮﹥ ︨︀زی را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛
︀ ا︨︐﹀︀ده  ﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︀︨︊︀︑﹩ را ﹡﹫︤︋  3- در ا﹡︐︀ب︠ 

از د﹋﹞﹥ «Expr» روی ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹇︣ار د﹨﹫︡؛
Ok» ︡﹫﹚﹋ -4» را ا﹡︐︀ب و ︋﹥ ︮﹀Main» ﹤» ︋︀ز ﹎︣د︡؛

5- ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫ــ︡ ــ﹉ ــ︀ ﹠ــ︡ «Subtotal Fields» را ︋︣ای 
︗﹞︹ زدن ︀ ا︖︀د ﹉ ︻︊︀رت ︠︀ص، ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛ و

  «Other Fields»  ،︣﹍︀ب ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ د︐﹡︣ای ا  ︋-6
را ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡.

ــ︀ل ﹝ــ︀ د︨ــ︐﹢ر «Summarize» را ︋ــ︣ای ﹨﹞ــ︀ن ︗ــ︡ول 
︮﹢رت ︧ــ︀ب ﹁︣وش و ︋︣ای ﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︑︀ر ︮﹢ر︑︧︀ب 
﹁︣وش ا︗ــ︣ا ﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛. اــ﹟ آز﹝﹢ن ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝︐﹢︨ــ︳ 
﹢ده ا︨️.  ︀در︫︡ه در ﹨︣ ︑︀ر ﹥ ︑︺︡اد︋  ︮﹢رت ︋︀︧︀ی ﹁︣وش︮ 
﹡︐﹫︖﹥ آن، در ︮﹀﹥ ︠︣و︗﹩ ﹝︴︀︋﹅ ︫﹊﹏ 8 ﹡︪︀ن داده ﹝﹩ ︫﹢د.

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
 ︡ ︀︑ ،︀﹨ ﹤﹛︀﹆﹞ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ در ︉﹛︀︴﹞ ﹤ارا ️︡ود﹞ ﹤︋ــ ﹤︗﹢︑ ︀︋
 ︦︍ ﹑︮﹥، ﹝﹢︲﹢ع ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی و︨  ﹥ ︵﹢ر︠  ا﹝﹊︀ن و︋ 
 ﹤︍︀ر﹊ ︣م ا﹁︤ار﹨︀ی﹡ ﹟︣︑︡﹠﹝︑از ﹇︡ر ﹩﹊ ای ︨ــ﹩ ال ︋﹥ ︻﹠﹢ان
︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی، ارا﹥ ︫ــ︡. ا﹟ ﹡︣م ا﹁︤ار ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹇﹫﹞️ 
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹎︣وه︀︨ــ︉ و ﹇︡رت ︋︀﹐ی ︎︣داز︫ــ﹠﹞
 ︩︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا﹁︤ا ︡﹠︊ــ﹢د ﹁︣ا︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن را در ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞
︋︣ه وری ︠︡﹝ــ︀ت ا ،﹤﹁︣ ﹟︀ری ر︨ــ︀﹡︡. ︖ــ﹛ روزا﹁︤ون 
 ﹤  ︋️﹋︣ ،﹩﹎︡﹫︀ی ﹝﹢رد ر︨ــ﹨︡داده ﹨ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ در وا
︨﹞️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی را ︑︀ ﹠︡ ︨ــ︀ل آ﹠︡ه ︋﹥ ﹉ ا﹜︤ام 
︑︡︊﹏ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︠︀︵︣، ︑︧﹙︳ ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ ︀د﹎﹫︣ی 

ا︋︤ار ﹝﹀﹫︡ ︧︀︋︨︣﹩، از ︲︣ور︑︀ی آ﹠︡ه ا︨️. 
:︀︐︫﹢﹡︀︎

1- Report Generators
2- Font Pages
3- Wizard

:︹︊﹠﹞
www.acl.com
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