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 ایىجا کلیک کىیذ ُرست راَىماترای مطاَذٌ ف

 داسای دو ةخؾ اظت:س نشم افضا این 

 گضاسؼگیشی وپنجشه های انتخاب ظال و نىةت آصمىن -ةخؾ اول 

ظاصی و ... یعنی ندىه گضاسػ سنشم افضا آنچه که مهم اظت، نتایج اظتفاده اص  سنشم افضا اص آنجا که ةشای اظتفاده کننذه اص 
س اسائه ؼذه نشم افضا ةه همین منظىس یک فایل منىنه همشاه  ؛خىاهیم پشداخت ،گضاسؼگیشی یعنیةخؾ اول اةتذا ةه  ؛اظت

 ــ سا دس آن كشاس داده ایم. ظال ةه خاطش اینکه فایل کم خجم ةاؼذ، فلط یکـ  96-97اظت، که اطالعات یک ظال تدفیلی 

 دسیافت اطالعات اص پایگاه داده -ةخؾ دوم

 

 تخص ايل: گسارضگیری
 های ریل اظت:این ةخؾ داسای كعمت

 انتخاب ظال/دوسه تدفیلی/نىةت آصمىن  (:1كعمت   
 سنشم افضا پنجشه اـلی  (:2كعمت   

 

 اوتخاب سال/ديرٌ تحصیلی/وًتت آزمًن :( : )از تخص ايل 1قسمت 
های تدفیلی مىجىد دس ةانک اطالعاتی سا مىسد تدلیل كشاس تىانیذ اطالعات متامی ظالپغ اص دسیافت اطالعات اص پایگاه داده می

 ذ.یده

 
 

 SQLؼذه اص پایگاه دادههای تدفیل دسیافت ظال
های متامدی دسیافت می ؼىد و ةه همین دلیل متامی اطالعات ظال SQLهنگام دسیافت اطالعات اص 

 کؽذ.دكیله( طىل می 11دسیافت اطالعات كذسی)ةین یک تا 

 فایل منىنه فلط اطالعات یک ظال تدفیلی سا داسد.
 عنىان منىنه كشاس داده ؼذه اظت.ةه منظىس کم خجم ؼذن فایل نفث فلط اطالعات یکعال ةه 

 .اةتذا ظال تدفیلی مىسد نظشتان سا اص لیعت انتخاب کنیذ 

  ظپغ دوسه تدفیلی مىسد نظشتان سا اص لیعت ةاصؼى انتخاب کنیذ، معمىال ؼام
ةه اطالعات دوسه تدفیلی لمن ظال نیاص خىاهیذ داؼت؛ ولی دوسه های دیگش 

 ( انتخاب کنیذ.Comboاص لیعت ةاصؼى ) تدفیلی نیض وجىد داسنذ که می تىانیذ

 .یک نىةت آصمىن سا انتخاب کنیذ 
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انتخاب نىةت آصمىن داسای اهمیت اظت، چىن ةش ندىه مداظتات 

 تاثیش گزاس اظت.منشه دوسه 

 یل ه هش نىةت آصمىن اص چه منشاتی تؽکتىانیذ رضیث منشات و اینکمی
منایؾ اطالعات » ؼذه اظت و اطالعات ةیؽرت سا ةا کلیک ةش سوی دکمه

 ، مؽاهذه و تنظیم کنیذ. «ةیؽرت...
 

شه انتخاب ظال، دوسه تدفیلی ةا کلیک ةش سوی دکمه اؼاسه ؼذه، پنج
كذسی مشتفع می ؼىد و اطالعات ةیؽرتی سا ةه ،پنجشه ت آصمىنو نىة

 منایؾ می گزاسد.
 

 
 می تىانیذ:«تعیین رضیث منشات»ةا کلیک ةش سوی دکمه 

 ،منشات پایانی اولرضیث   اول، منشات معتمشرضیث 
 تعیین کنیذ.و عناوین نىةت آصمىن ها سا  منشات پایانی دوم رضیث  منشات معتمش دوم،رضیث 

 انجام ؼذه اظت. افضاس¬نشممثال ةشای نىةت آصمىن ظاالنه رضیث منشات ةایذ ةه رشح صیش ةاؼذ، که التته این تنظیامت ةه ـىست خىدکاس دس 

 مداظته نىةت ظاالنه 2پایانی 2معتمش 1پایانی 1معتمش عنىان منشه
 مجمىع تلعیم ةش جمع رضایث 4× 1× 2× 1× رضیث

 

 

 
 

 دس جذول ةاال مالخظه می ؼىنذ، نیاصی ةه تغییش این رضایث وجىد نذاسد.رضایث ظایش نىةت آصمىن ها نیض 

  کلیک کنیذ و كذسی ـرب کنیذ تا مداظتات نهایی انجام ؼىد. (پایین پنجشه)پغ اص تعیین نىةت آصمىن سوی دکمه تائیذ 

  نیض وجىد داسد. سنشم افضا امکان تغییش نىةت آصمىن و تعیین رضایث منشات، دس داخل پنجشه اـلی 
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پایگاه داده  ةه پنجشه دسیافت اطالعات اص ةا کلیک سوی این دکمه 

SQL ،.واسد خىاهیذ ؼذ 

 .)دس همین ساهنام(، مشاجعه کنیذ دسیافت اطالعات اص پایگاه داده -ةخؾ دومةه 

 

 کلیک کنیذ. ىن سوی دکمه مپغ اص تعیین ظال و دوسه تدفیلی و نىةت آص 

 ؼىیذ. (ساهنام2 كعمت)سنشم افضا اسد پنجشه اـلی و جام ؼىد و نت نهایی اظتاةایذ کمی ـرب کنیذ تا مدا
 

 ، ةه منایؾ گزاؼته می ؼىد. یا  دس ةاالی پنجشه ةا انتخاب ظال تدفیلی یکی اص دو آیکن

 دس همین ساهنام مشاجعه فشمائیذ. ساهنامی فعالعاصیةه  کاسةشد داسد. سنشم افضا ةشای فعالعاصی  این آیکن 

 
می تىانیذ كتل اص  .ةه منایؾ گزاؼته خىاهذ ؼذ -ةه منظىس تعیین ندىه مداظتات-پغ اص تائیـــــــــذ، پنجشه ای 

 ، سا تىظط این پنجشه خزف کنیذ.11/1انجام مداظتات نهایی، منشات ـفش و 
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 : رورم افسا پىجرٌ اصلی ( : )از تخص ايل 2قسمت 

 
ةه ةخؾ ةاالی  سنشم افضا دس پنجشه اـلی 

 پنجشه صیش كعمت ظیاه سنگ تىجه کنیذ:
 ه صةانه دیذه می ؼىد:دس این ةخؾ ظ

 گضاسػ ها -1
 منىداسها -2

 اطالعات -3
 
 
 
 

 
 

 زتاوٍ گسارش َا:

 
 گضاسػ ، دس این ةخؾ وجىد داسد. پنجهای مىسد نظشتان سا مؽاهذه کنیذ،  ک کنیذ تا گضاسػیدس این صةانه سوی هش گضاسػ کل

 ، پغ اص فعالعاصی فعال خىاهنذ ؼذ. Excelو    PDFدکمه های ـذوس فایل 
اظتفاده  Ctrl+Pو ةشای چاپ گضاسػ اص کلیذهای تشکیتی  ؛کلیک کنیذ (که داسای تفىیش چاپگش اظت)ای ةشای منایؾ گضاسػ کافی اظت سوی دکمه

 فعال، میرس نخىاهذ ةىد. همچنین دس خالت غیش فعال فلط ـفده اول گضاسػ منایؾ داده می ؼىد.ها دس خالت غیش کنیذ. چاپ گضاسػ
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 گضاسػ ستته معذل دانؾ آمىصان ةه تفکیک کالط:

 
دس این گضاسػ ستته ةنذی معذل دانؾ آمىصان ةه تفکیک هش 

آمىص چنذ منشه دیذه می ؼىد. جلىی نام هش دانؾ دیذهکالط 
آمىص میانگین واخذی دسوط هش دانؾمی ؼىد که منشات 

هعتنذ. عتاست ظاالنه دس تفىیش سوةشو ممکن اظت عتاست 
که مدفىل جمع منشات هش دوسه اظت،  ،دیگشی ةاؼذ

امکان تعیین رضیث هامنطىس که ثتال تىلیذ داده ؼذه ةىد، 
 منشات هش معتمش، پایانی وجىد داسد.

 ؼذه اظت. ، مداظتهمنشه دوسه متناظث ةا رضیث منشه آصمىن

 یای که ةاالةشای تغییش عناوین و رضایث می تىانیذ اص دکمه
 پنجشه اـلی اظت اظتفاده کنیذ.

 
 انجام ؼذه اظت. سنشم افضا مثال ةشای نىةت آصمىن ظاالنه رضیث منشات ةایذ ةه رشح صیش ةاؼذ، که التته این تنظیامت ةه ـىست خىدکاس دس 

عنىان 
 منشه

مداظته نىةت  2پایانی 2معتمش 1پایانی 1معتمش
 ظاالنه

مجمىع تلعیم ةش جمع  4× 1× 2× 1× رضیث
 رضایث

 

 وی منایؾ داده ؼذه اظت. یهای اخز ؼذهسوط افتاده و تعذاد کل دسطدآمىص تعذاد منشات، ةه اصای هش دانؾ میانگینةعذ اص 
می تىانذ نتایج عملکشد ةهرتی سا ةشای  11/1خزف منشات ـفش و 

سا خزف نکنیذ، نتایج  11/1و اگش منشات ـفش و  ،نؽان دهذآمىص دانؾ
 تشی ةذظت خىاهذ آمذ.واكعی

میانگین منشات هش نىةت آصمىن و .... ةه  ،دس پایین گضاسػ هش کالط
 اصای هش کالط منایؾ داده خىاهذ ؼذ.
 ةشای جاةجایی ةین ـفدات گضاسػ اص 

 
 پایین پنجشه گضاسػ اظتفاده کنیذ.

 اظتفاده کنیذ. Ctrl+Pةشای چاپ گضاسػ اص 

  گضاسػ نیض وجىد داسد. Excelو  PDFامکان ـذوس فایل 
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ذكتىلی دسط ها: میانگینگضاسػ   منشات و دـس

ىم می ؼىد که دسط لدس این گضاسػ، ةه اصای هش دسط مع
مشةىطه تىظط کذام دةیشان تذسیغ ؼذه اظت. و نیض کالظهایی 

مشةىطه سا تذسیغ کشده اظت مؽخق که هش دةیش دس آن دسط 
آمىصان کالط، تعذاد دانؾ ذ. همچنین تعذاد کل دانؾنمی ؼى 

نیعت  11آمىصانی که منشه كتىلی آوسده انذ)منشه كتىلی همیؽه 
و منشه كتىلی دسوط مختلف متفاوت اظت.( دس این گضاسػ اسائه 

ذ كتىلی،   طمنشات دوسه ةش اظا میانگینمی ؼىد. همچنین دـس
مماسب منشات)که رضایث تىظط ؼام نیض كاةل تعیین می ةاؼذ(، 

 منشات معتمش و پایانی اول و دوم اسائه می گشدد. میانگینو 

. ، خاظته ؼذه اظتمنشه دوسه متناظث ةا رضیث منشه آصمىن 
 یای که ةاالتىانیذ اص دکمهةشای تغییش عناوین و رضایث می

دسگضاسػ نخعت تىلیذ داده پنجشه اـلی اظت اظتفاده کنیذ.)
 (.ؼذ

ذ كتىلی دةیش دس یپغ اص هش دةیش میانگ ن منشات دةیش و دـس
 دسط مشةىطه  نؽان داده می ؼىد.

دس پایان هش دسط نیض میانگین منشات دسط دس آمىصؼگاه و 
ذكتىلی دسط مشةىطه دس آمىصؼگاه گضاسػ می   گشدد.دـس

می تىانذ نتایج عملکشد ةهرتی سا ةشای  11/1خزف منشات ـفش و 
سا خزف  11/1نؽان دهذ و اگش منشات ـفش و دسط و دةیش 

تشی ةذظت خىاهذ آمذ.ةشای جاةجایی ةین نکنیذ، نتایج واكعی

اظتفاده  Ctrl+Pپایین پنجشه گضاسػ اظتفاده کنیذ.ةشای چاپ گضاسػ اص ـفدات گضاسػ اص 

 گضاسػ نیض وجىد داسد. Excelو  PDFکنیذ.امکان ـذوس فایل 

 
ذكتىلی  میانگینگضاسػ   ها: کالطمنشات و دـس

دس این گضاسػ، ةه اصای هش کالط معلىم می ؼىد که چه دسط 
هایی دس کالط مشةىطه تىظط کذام دةیشان تذسیغ ؼذه اظت. 

آمىصانی که  همچنین تعذاد کل دانؾ آمىصان کالط، تعذاد دانؾ
نیعت و منشه كتىلی  11منشه كتىلی آوسده انذ)منشه كتىلی همیؽه 

دسوط مختلف متفاوت اظت.( دس این گضاسػ اسائه می ؼىد. 
ذ كتىلی، میانگین منشات دوسه ةش اظا مماسب  طهمچنین دـس

منشات)که رضایث تىظط ؼام نیض كاةل تعیین می ةاؼذ(، و 
 ل و دوم اسائه می گشدد.منشات معتمش و پایانی او  میانگین

 ، مداظته ؼذه اظت.منشه دوسه متناظث ةا رضیث منشه آصمىن 
 یةشای تغییش عناوین و رضایث می تىانیذ اص دکمه ای که ةاال

دس گضاسػ نخعت تىلیذ داده پنجشه اـلی اظت اظتفاده کنیذ.)

 (.ؼذ
ذكتىلی مشةىطه دس آمىصؼگاه گضاسػ می گشدد. دانؾ آمىصان کالطمیانگین منشات  کالطدس پایان هش   و دـس

سا خزف نکنیذ،  11/1می تىانذ نتایج عملکشد ةهرتی سا ةشای دسط و دةیش نؽان دهذ و اگش منشات ـفش و  11/1خزف منشات ـفش و 

پایین پنجشه گضاسػ  اص  تشی ةذظت خىاهذ آمذ. ةشای جاةجایی ةین ـفدات گضاسػنتایج واكعی

 گضاسػ نیض وجىد داسد. Excelو  PDFاظتفاده کنیذ. امکان ـذوس فایل  Ctrl+Pاظتفاده کنیذ. ةشای چاپ گضاسػ اص 
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ذكتىلی دةیشان: میانگینگضاسػ   منشات و دـس

معلىم می ؼىد که چه دسط  دةیشدس این گضاسػ، ةه اصای هش 
تذسیغ ؼذه  هاکالط کذام دس مشةىطه  تىظط دةیشهایی 

اظت. همچنین تعذاد کل دانؾ آمىصان کالط، تعذاد دانؾ 
 11آمىصانی که منشه كتىلی آوسده انذ)منشه كتىلی همیؽه 

نیعت و منشه كتىلی دسوط مختلف متفاوت اظت.( دس این 
ذ كتىلی، میانگین منشات  گضاسػ اسائه می ؼىد. همچنین دـس

ؼام نیض كاةل دوسه ةش اظاط مماسب منشات)که رضایث تىظط 
منشات معتمش و پایانی اول و  میانگینتعیین می ةاؼذ(، و 
 دوم اسائه می گشدد.

منشه دوسه متناظث ةا رضیث منشه آصمىن خاـل گشدیذه. ةشای  
تغییش عناوین و رضایث می تىانیذ اص دکمه ای که دس ةاال 

دس گضاسػ نخعت تىلیذ پنجشه اـلی اظت اظتفاده کنیذ.)
 (.داده ؼذ

دس دسط میانگین منشات دانؾ آمىصان  دسطدس پایان هش 
ذكتىلی مشةىطه  گضاسػ می  دةیش دس دسط مشةىطهو دـس

 گشدد.
ذكتىلی دةیش  دس پایان هش دةیش نیض میانگین منشات دةیش و دـس

 گضاسػ می گشدد.
می تىانذ نتایج عملکشد ةهرتی سا  11/1 خزف منشات ـفش و

سا  11/1ةشای دسط و دةیش نؽان دهذ و اگش منشات ـفش و 
 خزف نکنیذ، نتایج واكعی تشی ةذظت خىاهذ آمذ.

پایین پنجشه گضاسػ اظتفاده کنیذ. ةشای چاپ گضاسػ اص  ةشای جاةجایی ةین ـفدات گضاسػ اص 

Ctrl+P  اظتفاده کنیذ. امکان ـذوس فایلPDF  وExcel .گضاسػ نیض وجىد داسد 

 
 :tmp_Gپیام خطای مشةىط ةه 

 چنانچه هنگام اجشای گضاسػ ها یا منىداسها ةا پیام خطای ةا ـىست پیام صیش مىجه ؼذیذ:

 
 می تىانیذ نىةت آصمىن سا مجذد تعیین کنیذ تا انجام مداظتات نهایی ةاس دیگش مىجث اـالح و سفع اؼکال پذیذ آمذه گشدد.

 وجىد داسد. افضاس¬نشمامکان تغییش نىةت آصمىن و تعیین رضایث منشات، دس داخل پنجشه اـلی 
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 زتاوٍ ومًدارَا:

 
 دس این صةانه سوی هش منىداس کلیک کنیذ تا منىداسهای مىسد نظشتان سا مؽاهذه کنیذ، هؽت منىداس ، دس این ةخؾ وجىد داسد.

ذكتىلی تنظیم ؼذه انذ. منىداسها  دس دودظته کلی میانگین منشات و دـس

 
 منىداسهایی که داسای این آیکن هعتنذ، میانگین منشات سا منایؾ می دهنذ.

 
ذكتىلی سا منایؾ می دهنذ.  منىداسهایی که داسای این آیکن هعتنذ، دـس
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 زتاوٍ اطالعات:
ش نیاص اظت که ةه اطالعات ـةشای ةشسظی دكیلت ،آنچه که ةایذ ةاؼذ متفاوت اظتگاهی ةه نظش می سظذ که ممکن اظت اطالعات ةا 

آمىصان طىسی جلىه کنذ ه ةنذی دانؾتمنشات كىی دس لیعت ست میانگینآمىصی ةا تفکیک ؼذه نگاهی ةیانذاصیم، مثال ممکن اظت دانؾ

، نگاهی ةیانذاصیذ «اطالعات دسوط دانؾ آمىصان»دس این خالت کافی اظت ةه ةخؾ اطالعات واسد ؼىیذ ةه صةانه  ،که ةه نظش منی سظذ
 مىص سا ةه ـىست تفکیک ؼذه مىسد ةشسظی كشاس دهیذ.آ و منشات و نتایج دانؾ

 عت دةیشان مشاجعه کنیذ. و ...همین مىلىع ممکن اظت ةشای ؼام دسةاسه یک دةیش اتفاق ةیافتذ؛ می تىانیذ ةه صةانه اطالعات/لی
 عالوه ةش این امکان چاپ لیعت دةیش و کاسنامه ةشای دانؾ آمىصان دس این ةخؾ كشاس داده ؼذه اظت.

 
عال اول، دس تفىیش سوةشو ممکن اظت عتاست دیگشی ةاؼذ که معتاست نی

مدفىل جمع منشات هش دوسه اظت، امکان تعیین رضیث منشات هش 
وجىد داسد. منشه دوسه متناظث ةا رضیث منشه آصمىن خاـل معتمش، پایانی 

 یگشدیذه. ةشای تغییش عناوین و رضایث می تىانیذ اص دکمه ای که ةاال
 پنجشه اـلی اظت اظتفاده کنیذ. 

 
 
 
 
 

آمىص می تىانذ نتایج عملکشد ةهرتی سا ةشای دانؾ 11/1خزف منشات ـفش و 
تشی ةذظت خزف نکنیذ، نتایج واكعیسا  11/1نؽان دهذ و اگش منشات ـفش و 

 خىاهذ آمذ.
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 زتاوٍ اطالعات/ لیست دتیران:

اةتذا اص لیعت دةیشان، دةیشی سا انتخاب کنیذ؛ ظپغ 
یک دسط اص دسوظی که دةیش تذسیغ می کنذ سا 

مىصانی که آ انتخاب کنیذ، ةه این تشتیث متامی دانؾ
دسط داسنذ دس جذول  مشةىطهدس این دسط ةا دةیش 

ظمت چپ منایؾ داده می ؼىنذ. دس این جذول 
می تىانیذ منشات و نتایج مداظته نىةت انتخاب 

کنیذ. امکان  مؽاهذهؼذه سا 
ها (عمىدی )ةاال و پایین(دس لیعتScrollجاةجایی)

 و جذول وجىد داسد.
ذكتىلی و ظایش  همچنین میانگین منشات و دـس

ول ةه منایؾ گزاؼته اطالعات آماسی دس پایین جذ
 می ؼىد.

 

 زتاوٍ اطالعات/ لیست کالس َا:

ها، کالظی سا انتخاب کنیذ؛ اةتذا اص لیعت کالط
کالط اسائه دس غ یک دسط اص دسوظی که ـــظپ

ؼذه اظت سا انتخاب کنیذ، ةه این تشتیث متامی 
دانؾ آمىصان کالط دس جذول ظمت چپ منایؾ 

تىانیذ منشات و داده می ؼىنذ. دس این جذول می 
نتایج مداظته نىةت انتخاب ؼذه سا مؽاهذه کنیذ. 

( عمىدی )ةاال و پایین(دس scrollامکان جاةجایی)
 لیعت ها و جذول وجىد داسد.

ذكتىلی و ظایش  همچنین میانگین منشات و دـس
اطالعات آماسی دس پایین جذول ةه منایؾ گزاؼته 

 می ؼىد.

 

 داوص آمًزان:عات دريس زتاوٍ اطالعات/ اطال

آمىصی سا انتخاب آمىصان، دانؾاةتذا اص لیعت دانؾ
ذ ةه این تشتیث متامی دسوط اخز ؼذه ـــــکنی

ذول ظمت چپ منایؾ داده ــــــآمىص دس جدانؾ
می ؼىنذ. دس این جذول می تىانیذ عالوه ةش تعذاد 
واخذ هش دسط و منشه كتىلی مىسد لضوم، منشات و 

انتخاب ؼذه سا مؽاهذه کنیذ. نتایج مداظته نىةت 
( عمىدی )ةاال و پایین(دس scrollامکان جاةجایی)

 لیعت ها و جذول وجىد داسد.
ذكتىلی و ظایش  همچنین میانگین منشات و دـس
اطالعات آماسی دس پایین جذول ةه منایؾ گزاؼته 

 می ؼىد.
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 زتاوٍ اطالعات/ چاج لیست ومرٌ:
 نیض وجىد داسد. PDFکنیذ، ظپغ سوی دکمه چاپ کلیک کنیذ، امکان ـذوس فایل  (تیکذاسانتخاب)اسیذ اص جذول دسوظی که كفذ چاپ لیعت منشاتؽان سا د
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 زتاوٍ اطالعات/ چاج کاروامٍ:
 نیض وجىد داسد. PDFکنیذ، ظپغ سوی دکمه چاپ کلیک کنیذ، امکان ـذوس فایل  انتخابؼان سا داسیذ اص جذول دانؾ آمىصانی که كفذ چاپ کاسنامه
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 اطالعات از پایگاٌ دادٌدریافت تخص ديم:
 این ةخؾ داسای كعمت های ریل اظت:

 نفث ؼذه اظت. SQL Server(: دسیافت اطالعات دس سایانه ای که دس آن 1كعمت   

 : سوػ ظاده1/1   
 : سوػ پیرشفته 1/2   
 نفث نــؽذه اظت. SQL Server(: دسیافت اطالعات دس سایانه ای که دس آن 2كعمت   
 Excel: سوػ دسیافت اطالعات ةا اظتفاده اص فایل 2/1   
 SQL Studio Expressافت اطالعات ةا اظتفاده اص دسی: سوػ 2/2   

 

 وصة ضذٌ است. SQL Serverدریافت اطالعات در رایاوٍ ای کٍ در آن : )از تخص ديم( 1قسمت 

 : ريش ساد1/1ٌ
 و دس ادامه ؼامسه کذ آمىصؼگاه خىد سا واسد کنیذ، ظپغ سوی رشوع دسیافت اطالعات، کلیک کنیذ. Danaدس این پنجشه عتاست 

 
 
 

ةا اینکاس همه سوػ های امکانپزیش دسیافت اطالعات ةه 
فشك ةشسظی خىاهنذ ؼذ. و یکی اص ةهرتین ـىست پیؾ

سوػ ها ةشای دسیافت اطالعات اص پایگاه داده ةه کاس 

 خىاهذ گشفته ؼذ.
 تىلیذ ظایش دکمه ها دس این ةخؾ:

 این عتاست ةه ـىست خىدکاس ممکن اظت دس سایانه ؼام ةه عذد آمىصؼگاه ؼام تغییش یاةذ. Dana10000000عتاست  -1

ةتىانذ اطالعات  سنشم افضا ، دس آن وجىد داسد اؼاسه کنیذ تا mdf.*می تىانیذ ةه معیشی که فایل  ةا اظتفاده اص این دکمه -2
 سا اص فایل دیتاةیغ معشفی ؼذه دسیافت کنذ.

می تىانذ لیعتی اص این فایلها سا دس وجىد داؼته ةاؼذ، دکمه  mdf.*ممکن اظت دس معیش تعیین ؼذه ةیؾ اص یک فایل   -3
 اختیاس ؼام كشاس دهذ تا یکی سا انتخاب کنیذ.

 دکمه ، دو دکمه دیگش منایؾ داده خىاهذ ؼذ.: ةا کلیک ةش سوی این ، ....Excelدکمه اظتفاده اص  -4

نفث ؼذه اظت و هم دس سایانه ای که دس آن  SQL Serverهم ةشای سایانه ای که دس آن  Excelدسیافت اطالعات ةا کمک 
SQL Server  تىـیه می ؼىد. دس این سوػ یک فایل  رسیعرتنفث نؽذه اظت ةه عنىان یک سوػExcel  ةا اظتفاده اص

سا انجام می دهذ،  SQLعملیات دسیافت اطالعات اص  VBAماکشوهای 
 واسد می ؼىد. Accessةه عنىان فایل وسود ةه  Excelظپغ فایل 

 Excelاسظال فایل   -1/4
 Excelدسیافت فایل -2/4

 ةه اینجا نگاه کنیذ
 
 

ةه ساختی انجام می ؼىد، اما اگش انجام نؽذ یا  SQLمعمىال دسیافت اطالعات دیتاةیغ اص طشیم پنجشه دسیافت اطالعات پایگاه داده 

ةشای  سا دس سایانه خىد نذاسیذ، می تىانیذ اص دکمه  SQL Serverةانک اطالعاتی 

  افت اطالعات اظتفاده کنیذ.وسود ةه ةخؾ پیرشفته تش دسی
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 پیطرفتٍ : ريش 1/2 

 اظتفاده کنیذ.ةشای وسود ةه ةخؾ پیرشفته اص دکمه 

ةه ـىست هىؼمنذانه تغییش می کنذ، واژه هىؼمنذانه ةه این جهت ةکاس ةشده می دسیافت اطالعات پیرشفته، جضئیات پنجشه 
های ظیعتمی سایانه ؼام خىاهذ پشداخت و ةشخی اص دکمه ها سا منایؾ خىاهذ داد یا ةشخی ةه ةشسظی فایل سنشم افضا ؼىد که 

دهنذ که متناظث ةا رشایط مختلف متغییش می اص آنها سا منایؾ نخىاهذ داد.مثال دو تفىیش صیش همگی همین پنجشه سا منایؾ 
 ةىده اظت.

 
 .عمل می کننذالعات كعمت های نخعت این ةخؾ نیض ماننذ ةخؾ ظاده ی دسیافت اط

 ODBCدریافت اطالعات  تا استفادٌ از 

ةه عنىان یک سوػ، امکان ، ولی )چىن ممکن اظت طىالنی تش ةاؼذ(ؽىدیمـهشچنذ این سوػ ةه عنىان سوػ تىـیه ؼذه معشفی ن
 وجىد داسد. ODBCدسیافت اطالعات اص طشیم 

سا تایپ  -و دس ادامه ؼامسه کذ آمىصؼگاه   Danaاص عتاست  - سا تیکذاس کنیذ؛ ظپغ عنىان دیتاةیغ سا ODBCاةتذا گضینه  ،ةشای اینکاس
 ، و ـرب کنیذ تا اطالعات دسیافت ؼىد.ین پنجشه کلیک کنیذیاپو دس ادامه سوی دکمه تائیذ  کنیذ

 ض پنجشه صیش منایؾ داده خىاهذ ؼذ:یدس ـىست دسیافت مىفلیت آم

 
نیض تىلیذ داده ؼذه اظت،  سوةشوهامنطىس که دس پنجشه 

دسیافت اطالعات متناظث ةا تعذاد سکىسدها، و رسعت سایانه 
دكیله ةه صمان نیاص داسد، تىجه داؼته ةاؼذ  11تا  1ةین 

ةه  SQLمتامی ظال های تدفیلی اص پایگاه داده  اطالعات
ACCESS .انتلال می یاةذ 

ةش عذم استتاط مىفم ةا پایگاه داده دلیل پایم های ریل منایؾ 
 اظت:

 و 

 ةه منایؾ گزاؼته خىاهذ ؼذ. پیاماین  ـىست عذم انتلال مىفم که دس 
ةشای دسیافت اطالعات اظتفاده کنیذ، اص سوػ  ODBCدس ـىستیکه نتىانعتیذ اص 

 های دیگش دسیافت اطالعات اظتفاده کنیذ.



 راَىمای ورم افسار تحلیل ومرات

15 

 Excelتا استفادٌ از دریافت اطالعات 

 SQLنفث ؼذه اظت و هم دس سایانه ای که دس آن  SQL Serverهم ةشای سایانه ای که دس آن  Excelدسیافت اطالعات ةا کمک 
Server  تىـیه می ؼىد مطمنئ تشنفث نؽذه اظت ةه عنىان یک سوػ. 

 Excelسا انجام می دهذ، ظپغ فایل  SQLعملیات دسیافت اطالعات اص  VBAةا اظتفاده اص ماکشوهای  Excelدس این سوػ یک فایل 
 واسد می ؼىد. Accessةه عنىان فایل وسود ةه 

 اگش ةشای نخعتین ةاس اظت که اص این سوػ اظتفاه می کنیذ پنجشه دسیافت اطالعات پیرشفته ةه ؼکل صیش منایؾ داده می ؼىد.

 
تعیین کنیذ  -و دس ادامه ؼامسه کذ آمىصؼگاه   Danaعتاست   -سا تیکذاس کنیذ؛ ظپغ عنىان دیتاةیغ سا  Excelاةتذا گضینه  ،ةشای اینکاس

)ظایش دکمه های این ةخؾ، که می تىاننذ دس تعیین نام فایل دیتاةیغ کمک کننذ كتال تىلیذ داده ؼذنذ(، و دس ادامه سوی دکمه 
 تائیذ دس این پنجشه کلیک کنیذ.

 ةاص خىاهذ ؼذ. Excelاکنىن یک فایل 

 
 پغ اص دسیافت اطالعات ةعته می ؼىد. Excelو ةه ـىست خىدکاس   و ـرب کنیذ تا اطالعات دسیافت ؼىد. 
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 دس ـىست دسیافت مىفلیت آمیض پنجشه صیش منایؾ داده خىاهذ ؼذ:

 
دكیله  11تا  1هامنطىس که دس پنجشه ةاال نیض تىلیذ داده ؼذه اظت، دسیافت اطالعات متناظث ةا تعذاد سکىسدها، و رسعت سایانه ةین 

 انتلال می یاةذ. ACCESSةه  Excelمتامی ظال های تدفیلی اص  اطالعاتةه صمان نیاص داسد، تىجه داؼته ةاؼذ 
 ةا چنین پنجشه هایی سوةشو ؼىیذ: Excelسنشم افضا ممکن اظت هنگام اجشای 

 

 
 ( ؼىنذ.Enable)کذهای ةشنامه نىیعی ؼذه(، منایؾ داده می ؼىنذ که ةایذ فعال )VBAاین پنجشه ها ةشای فعالعاصی ةخؾ 

 
 دلیل ةش عذم استتاط مىفم ةا پایگاه داده اظت:منایؾ این پنجشه ها 

 و 

 ؼذ. که دس انتها این پنجشه ةه منایؾ گزاؼته خىاهذ
ةشای دسیافت اطالعات اظتفاده کنیذ، اص سوػ  ODBCدس ـىستیکه نتىانعتیذ اص 

 های دیگش دسیافت اطالعات اظتفاده کنیذ.
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 SQLسایر دکمٍ َای پاییه پىجرٌ دریافت اطالعات از پایگاٌ دادٌ 
، SQLدسیافت اطالعات اص پایگاه داده دکمه دس انتها پنجشه  ظه

 Microsoft SQLو  SQLServerهای افضاس ¬نشموجىد داسنذ که اگش 

Server Management Studio Express دس سایانه نفث ؼذه

ةاؼنذ ةه منایؾ گزاؼته خىاهنذ ؼذ، کلیک سوی هش یک اص دو دکمه 

SQL Server Management Studio ExpressوSQLServer 

 نشم افضاهای مشةىطه خىاهنذ ؼذ. یمىجث اجشا

 مىجث منایؾ پنجشه صیش می ؼىد:Restore Bakدکمه  

 
 کاسةشد داسد. SQLدیتاةیغ  Bakاین پنجشه ةه منظىس ةاسگزاسی فایل 

اص  Bakةشای ةاصیاةی فایل پؽتیتان نیاص ةه فایل پؽتیتان ةا پعىنذ 
 خىاهیذ داؼت. SQLپایگاه دیتاةیغ 

معیش و نام فایل پؽتیتانی سا واسد کنیذ،  Select the Backup databaseنام پایگاه داده و دس ةخؾ  Database nameدس ةخؾ 
 کلیک کنیذ. Bakظپغ سوی دکمه ةاسگزاسی فایل 

 ظیعتم منشات دانؾ امىصی نیعت کاسةشد داسد. افضاس¬نشماظتفاده اص این دکمه ةش سوی سایانه ای که داسای 
 
 

 
 Microsoft SQL Server Management Studio Expressافضاس¬نشممنای پنجشه  Microsoft SQL Server 2005 Expressافضاس¬نشممنای پنجشه 
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 وصة وـطذٌ است. SQL Serverدریافت اطالعات در رایاوٍ ای کٍ در آن : )از تخص ديم(  2قسمت 

تىانذ اطالعات مىسد نیاص خىد سا اص سایانه ای دیگش دسیافت کنذ، و ةشای تدلیل منشات ـ فلط ةه وینذوص و می سنشم افضا این 
Access و یا ةه ةیتی هعتنذ 64های س نشم افضا های ةا تاپ یا سایانهنیاص خىاهذ داؼت ـ ةناةشاین ةشای مذیشانی که داسای لپ ،

تىانذ ةعیاس می تاپ خىد نفث کننذ،منشات سا ةش سوی سایانه یا لپ سنشم افضا خىاهنذ ظیعتم تىاننذ یا منیهش دلیلی منی
 مطلىب ةاؼذ.

 .دس این كعمت اص ةخؾ دوم)دسیافت اطالعات اص پایگاه داده(، ةه این مىلىع خىاهیم پشداخت
 سنشم افضا ایعت که کنیم، سایانهنامگزاسی می « سایانه اجشایی»دس اینجا ةا دو سایانه سوةشو هعتیم یکی سایانه ای که ةه نام 

 ای اظت که نامگزاسی می کنیم، سایانه« سایانه مذیش»منشات دس آن نفث ؼذه اظت. و سایانه یا لپ تاپ دیگش که ةه عنىان 
 منشات دس آن نفث نؽذه اظت. سنشم افضا

 تش ةاؼذ:د آؼنادس این كعمت ةایذ ةه این نکات اؼاسه داؼته ةاؼیم، تا خىاننذه گشامی ةا مىكعیت خى 

 نکاتی دسةاسه سایانه اجشایی:

  معمىال سایانه اجشایی داسای وینذوصXP  ظیعتم منشه،  سنشم افضا اظت، دس این سایانه عالوه ةشSQL Server  نیض
 نفث ؼذه اظت.

  وینذوصXP  ةیتی اظت. 32یک وینذوص 

  نشم افضاسهای آفیغ خذاكل ، افضاس ¬نشمةایذ دس سایانه اجشایی اصExcel2007  نفث ؼذه ةاؼذ.)این خذاكل اظت، اگش
و ... سا هم نفث کشده ةاؼیذ اؼکالی پیؾ نخىاهذ آمذ، همچنین ممکن اظت Wordنشم افضاسExcelؼام عالوه ةش 

 اظتفاده کنیذ، که دس این مىسد نیض اؼکالی پیؾ نخىاهذ آمذ.( 2117ؼام اص آفیغ ةا نگاسػ ةاالتش اص 

 ش:نکاتی دسةاسه سایانه مذی

  معمىال سایانه مذیش داسای وینذوصXP  نیعت،امشوصه سایانه ها اغلث اص وینذوص هایی ةجض وینذوصXP  ةهشه می
 و ...11یا  1/8و8، 7گیشنذ، ماننذ : 

  ةیتی ةاؼذ، که دس هش دو ـىست اؼکالی پیؾ نخىاهذ آمذ. 64ةیتی یا  32ممکن اظت وینذوص دس سایانه مذیش 

 یا  2116یا  2113یا  2111یا  2117ةیتی ةاؼذ، و یا نگاسػ آفیغ  64ةیتی یا  32مذیش  ممکن اظت آفیغ دس سایانه
 ةاؼذ، که دس هش ـىست اؼکالی پیؾ نخىاهذ آمذ. 2119

 
 

 Excel: ريش دریافت اطالعات تا استفادٌ از فایل 2/1
 دس این سوػ:

  دس سایانه اجشایی ةایذ خذاكلExcel2007 .وجىد داؼته ةاؼذ 

  یک فایلExcel  تىلیذ می ؼىد.«تدلیل منشات» نشم افضاسدس سایانه مذیش، تىظط ، 

  فایلExcel تىلیذ ؼذه تىظط فلؾUSB.ةه سایانه اجشایی منتلل می ؼىد ، 

  فایلExcel .دس سایانه اسایی اجشا می ؼىد، و ةا پایگاه داده استتاط ةشكشاس می کنذ و خاوی اطالعات می ؼىد 

  فایلExcel فلؾ کامل ؼذه تىظطUSB.ةه سایانه مذیش ةشگشدانذه می ؼىد ، 

  فشآینذ دسیافت اطالعات ةا اظتفاده اصExcel .دس سایانه مذیش انجام می ؼىد 
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 تدلیل منشات: نشم افضاس، دس کاس تىلیذ سوػ

  SQLدس پنجشه دسیافت اطالعات اص پایگاه داده 

 

 سوی دکمه
 

 کلیک کنیذ.

 
سایانه ای دیگش كشاس داسد،  سوی گضینه فایل دیتاةیغ دس

 .کلیک کنیذ

های ةیؽرت واسد می ای ةا گضینهةه این تشتیث ةه پنجشه
 ؼىیذ:

 
 کلیک کنیذ. Excelسوی دکمه اسظال فایل 

، USB، سا دس معیشی ماننذ فلؾSQLer.xlsmفایل 
 رخیشه کنیذ.

 فایل سا ةه سایانه اجشایی منتلل کنیذ.
 
 
 

 سایانه اجشایی اجشا کنیذ.، سا دس SQLer.xlsmفایل 

 ةاص خىاهذ ؼذ. Excelفایل 

 
پغ اص  Excelو ـرب کنیذ تا اطالعات دسیافت ؼىد.  و ةه ـىست خىدکاس  

 دسیافت اطالعات ةعته می ؼىد.

ةا چنین پنجشه هایی  Excelنشم افضاسممکن اظت هنگام اجشای 
 سوةشو ؼىیذ:

 
 
 
 

 
 ( ؼىنذ.Enable)کذهای ةشنامه نىیعی ؼذه(، منایؾ داده می ؼىنذ که ةایذ فعال )VBAاین پنجشه ها ةشای فعالعاصی ةخؾ 
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 ، سا دس سایانه اجشایی پنجشه صیش منایؾ داده خىاهذ ؼذ:SQLer.xlsmدس ادامه اجشای فایل 

 
و دس ادامه ؼامسه کذ آمىصؼگاه خىد سا  Danaدس این پنجشه عتاست 

 واسد کنیذ، ظپغ سوی رشوع دسیافت اطالعات، کلیک کنیذ.
دس ادامه ـرب کنیذ تا فشآینذ دسیافت اطالعات ، انجام ؼىد، و 

Excel .ةعته ؼىد 
 دلیل ةش عذم استتاط مىفم ةا پایگاه داده اظت:منایؾ این پنجشه ها 

 و 

ةه سایانه مذیش، ةشگشدانیذ، فایل  USB، سا تىظط فلؾ SQLer.xlsm، سا دس سایانه اجشایی، فایل SQLer.xlsmپغ اص تکمیل فایل 
SQLer.xlsm.دس این مشخله ةایذ خجمی ةیؽرت اص یک مگاةایت داؼته ةاؼذ ، 

 ، کلیک کنیذ.Excelدس سایانه مذیش سوی دکمه دسیافت فایل 
می تىانیذ فشآینذ دسیافت  ،Excelپغ اص دسیافت مىفلیت آمیض فایل 

 اطالعات سا اص طشیم کلیک سوی دکمه تائیذ، ادامه دهیذ.
 دس ـىست دسیافت مىفلیت آمیض پنجشه صیش منایؾ داده خىاهذ ؼذ:

 
دكیله  11تا  1هامنطىس که دس پنجشه ةاال نیض تىلیذ داده ؼذه اظت، دسیافت اطالعات متناظث ةا تعذاد سکىسدها، و رسعت سایانه ةین 

 انتلال می یاةذ. ACCESSةه  Excelةه صمان نیاص داسد، تىجه داؼته ةاؼذ اطالعات متامی ظال های تدفیلی اص 
 

ةیتی ةىدن وینذوص یا آفیغ هیچ اثشی نذاسد، ةناةشاین این سوػ،  64ةیتی یا  32غ و اختالف دس انجام این سوػ تنىع نگاسػ های آفی
 سوؼی ةعیاس مطلىب اظت.

ةش سایانه مذیش نخىاهیذ  Net Framework.و  SQL Server ،SSMESSهای نشم افضاس مماف ةش اینکه ةا این سوػ نیاصی ةه نفث  
 داؼت.

 متفاوت اظت.اما دس سوػ ةعذ این ولعیت ةعیاس 
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 SQL Studio Express: ريش دریافت اطالعات تا استفادٌ از 2/2
 این سوػ، سوؼی ةعیاس مففل و ظخت اظت، اما اص آنجهت که امکانپزیش اظت دس ساةطه ةا آن تىلیذ داده می ؼىد.

 دس این سوػ ةایذ ةه نکات ریل تىجه داؼته ةاؼیذ:

  ةیتی اظت، چىنکه ةشای نفث  64ةیتی یا 32ةایذ ةذانیذ که وینذوص ؼامSQL Studio Express  و اظتفاده اص امکانات آن
 این كمیه ةعیاس مهم اظت.

  عالوه ةش تعذاد ةیت های وینذوص، نگاسػ وینذوص نیض دس نفث نشم افضاهایSQL Express  وSSMSEE .مىثش هعتنذ 

 فشك دس نظش ةیتی اظت. که دس تىلیدات اسائه ؼذه این سا ةه عنىان پیؾ 7،32مشوصی وینذوص معمىال وینذوصهای متعاسف ا

 ةیتی ةىدن اختاملی آن تىلیداتی نیض اسائه می گشدد. 64می گیشیم؛ اما دسةاسه ظایش وینذوصها و 
ظیعتم منشات دس سایانه مذیش  نشم افضاسظیعتم منشات دس سایانه مذیش ةذون نفث  نشم افضاسدسیافت فایل پؽتیاةی  2/2ملفىد اص سوػ 

 دس سایانه مذیش فشاهم گشدد. Bakاظت؛ دس این سوػ ملذمات کاس ةه ندىی فشاهم می گشدد که امکان ةاصیاةی فایل 
 های متعاسف مایکشوظافت اظت و ةه هیچ عنىان هک یا ... نیعت.نشم افضاس تىلیذ ةیؽرت اینکه: این سوػ، متتنی ةش نفث 

 سا دس سایانه مذیش نفث کنیذ. Microsoft SQL Server Expressنشم افضاس اةتذا ةایذ

 11و غیشه اسائه ؼذه انذ، ةشخی اص وینذوصها ماننذ وینذص  2115، دس نگاسػ های Microsoft SQL Server Expressنشم افضاس

 پزیشد. ، سا مینشم افضاس 2117خذاكل نگاسػ  11ما وینذوص سا نپزیشد، ا 2115ممکن اظت نگاسػ 

، نیاص داؼته Net Framework.نشم افضاس، ممکن اظت ةه نفث Microsoft SQL Server Expressنشم افضاسدس ساظتای نفث 

 ةاؼیذ.

 Microsoftنشم افضاس، ةایذ دكت کنیذ که نگاسؼی سا ةایذ نفث کنیذ که ةا نگاسػ Net Framework.نشم افضاسدس انتخاب نگاسػ 

SQL Server Expressىانی داؼته ةاؼذ. ، همخ 

، سا Microsoft SQL Server 2005 Expressنشم افضاس، که تىانایی پؽتیتانی Net Framework.نشم افضاسنگاسػ مناظث ةشای 

 اظت. 1/2، نگاسػ Net Framework.داؼته ةاؼذ، 

، دس سایانه ؼام نفث ؼذه Net Framework.نشم افضاساؼتفاده می کنیذ اختامال كتال نگاسػ ةاالتشی اص  7اما اگش ؼام اص وینذوص 

 ، سا پؽتیتانی کنذ.Microsoft SQL Server 2005 Expressنشم افضاساظت که می تىانذ 

 نیاص خىاهذ داؼت.  4، نگاسػ Net Framework.، ةه  Microsoft SQL Server 2017 Expressنشم افضاس 11دس وینذوص 

 Microsoftنشم افضاسپغ اص نفث ، سا ةه ـىست کامل نفث کنیذ. Microsoft SQL Server Expressنشم افضاسنشم افضاسةایذ 

SQL Server Express،ةایذ آنشا تنظیم کنیذ ، 

کلیک کنیذ؛ و ةعذ سوی  SQL Server 2005 Servicesسوی گضینه ، Microsoft SQL Server Expressنشم افضاسةشای تنظیم 

 SQLServer (SQLEXPRESS)کنیذ. اص پنجشه ةاص ؼذه ةا عنىان، داةل کلیک  SQLServer (SQL Express)گضینه 

Properties لیعت صیش ،Built-in account:  سا ةاص گنیذ و گضینه نخعت ةا عنىانLocal System  سا انتخاب کنیذ. این انتخاب ةه

 مدلی اظت، یعنی ؼتکه ای نیعت.این معنی اظت که دیتاةیغ )پایگاه داده( دس همین سایانه كشاس داسد، و دس واكع پایگاه داده 
نشم دس این پنجشه ةایذ کمی ـرب کنیذ تا عملیات رخیشه ظاصی تنظیامت پایان پزیشد و دیگش ةه  OKةا کلیک ةش سوی دکمه 

 ،ةه تعذاد ةیت های آن سةطی نذاسد.Microsoft SQL Server Expressنشم افضاستنظیم نیاصی نخىاهیذ داؼت. SQLServerافضاس

ةهرت اظت نگاسػ  ، سا نیض نفث کنیذ. Microsoft SQL Server Management Studio Expressنشم افضاسپغ اص آن ةایذ 

 ، یکعان ةاؼذ.Microsoft SQL Server Expressنشم افضاسةا نگاسػ  SSMSEEنشم افضاس

منایؾ داده می ؼىنذ  SQLتىلیذ داده ؼذه ظایش دکمه های پایین پنجشه دسیافت اطالعات اص پایگاه داده  نشم افضاسپغ اص نفث ظه 
 و کاسةشد خىاهنذ داؼت.
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، SQLظه دکمه دس انتها پنجشه دسیافت اطالعات اص پایگاه داده 

 Microsoft SQLو  SQLServerهای نشم افضاس وجىد داسنذ که اگش 

Server Management Studio Express دس سایانه نفث ؼذه

ةاؼنذ ةه منایؾ گزاؼته خىاهنذ ؼذ، کلیک سوی هش یک اص دو دکمه 

SQL Server Management Studio ExpressوSQLServer 

 مىجث اجشای نشم افضاهای مشةىطه خىاهنذ ؼذ.

 مىجث منایؾ پنجشه صیش می ؼىد:Restore Bakدکمه  

 
 کاسةشد داسد. SQLدیتاةیغ  Bakاین پنجشه ةه منظىس ةاسگزاسی فایل 

اص  Bakةشای ةاصیاةی فایل پؽتیتان نیاص ةه فایل پؽتیتان ةا پعىنذ 
 خىاهیذ داؼت. SQLپایگاه دیتاةیغ 

معیش و نام فایل پؽتیتانی سا واسد کنیذ، ظپغ  Select the Backup databaseنام پایگاه داده و دس ةخؾ  DatabaseNameدس ةخؾ 
 کلیک کنیذ. Bakفایل  سوی دکمه ةاسگزاسی

 نفث ؼذه دس سایانه مذیش می گشدد. SQLدس پایگاه داده  Bakاظتفاده اص این دکمه مىجث ةاسگزاسی فایل 
 انجام ؼىد. SQLمی تىانیذ سوی دکمه تائیذ کلیک کنیذ تا عملیات ةشكشاسی استتاط ةا پاظگاه داده  Bakپغ اص ةاسگزاسی فایل 
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 :ورم افسارپیص ویازَای 
اظت  Accessعالوه ةش وینذوص آفیغ و ةخفىؿ  نشم افضاسةیتی نفث می ؼىد، پیؾ نیاص  64ةیتی و  32ةش سوی وینذوص  نشم افضاساین 

ةیتی آفیغ سا نیض پؽتیتانی  64ةیتی و  32ةاؼنذ، همچنین نعخه های 2119یا  2116یا  2113یا  2111یا  2117که میتىانذ نعخه های 

تىانذ اطالعات مىسد نیاص خىد سا اصسایانه ای دیگش دسیافت کنذ، و ةشای تدلیل منشات ـ فلط ةه وینذوص و می نشم افضاساین می کنذ.
Access تىانذ ةعیاس ةیتی هعتنذ می 64های نشم افضاس های ةا تاپ یا سایانهنیاص خىاهذ داؼت ـ ةناةشاین ةشای مذیشانی که داسای لپ

 مطلىب ةاؼذ.
 ی سا دس ـفدات آخش ساهنام مطالعه کنیذ.افضاس نشم ظایش پیؾ نیاصهای 

 

 :ورم افساروصة 
سا دس ـفدات آخش ساهنام  نشم افضاسپنجشه های نفث ظایش تىلیخ داده خىاهذ ؼذ؛  نشم افضاسـه فشآینذ نفث دس اینجا ةه ـىست خال 

 مطالعه کنیذ.
 سا تعیین کنیذ. نشم افضاسةا اجشای ةشنامه نفث ، اةتذا ةایذ معیش نفث 

دظرتظی داسد، اگش کاسةشی ؼام ةه نىؼنت فایل ها دس  دس فىلذسی اظت که کاسةش جاسی ةه آن كطعا   نشم افضاسنفث  فشكپیؾمعیش 
C:\Program Files  دس  نشم افضاسسا دس این فىلذس نفث کنیذ، ةشای تنظیم خىدکاس معیش نفث  نشم افضاسدظرتظی داسد، می تىانیذ

( کلیک کنیذ؛ ظپغ فشآینذ Program Files، کافیعت ةش سوی دکمه ظمت چپ پایین همین پنجشه)ةا عنىان Program Filesفىلذس 
 ادامه دهیذ. Nextنفث سا ةا کلیک ةش سوی دکمه 

 
متناظث ةا اینکه چه آفیعی ةش سوی سایانه ؼام نفث ؼذه ةاؼذ نعخه همخىان، ةش سوی سایانه ؼام نفث خىاهذ ؼذ، لیکن امکان 

 همه ی نعخه ها سا نیض خىاهیذ داؼت؛ پنجشه ةعذی اینکاس سا ةه ـىست خىدکاس انجام می دهذ. انتخاب
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سا دس خىد جای داده اظت سا نفث کنیذ،  96-97دس ـىست متایل می تىانیذ یک فایل منىنه که خاوی اطالعات اظت و فلط ةشای ظال 

اظت. ةا اظتفاده اص این فایل می تىانیذ ةذون « نام آمىصؼگاه)فایل منىنه جهت ةشسظی(»آمىصؼگاهی ةه نام  ةه این فایل منىنه مشةىط
نشم آؼنا ؼىیذ، آنشا ةشسظی کنیذ، و پغ اص آؼنایی کامل ةا  نشم افضاساینکه فشآینذ طىالنی دسیافت اطالعات سا ظپشی کنیذ، ةا امکانات 

 اطالعات آمىصؼگاه خىد سا دسیافت کشده و تدلیل کنیذ. افضاس
 

  
 96-97این فایل دیتاةیغ منىنه، تنها داسای اطالعات ظال تدفیلی  فشمائیذ:هامنطىس که مالخظه می  

 اظت، و می تىانیذ منشات دوسه های متخلف تدفیلی سا دس آن مىسد تدلیل كشاس دهیذ.
 آؼنا ؼىیذ. نشم افضاسةا اظتفاده اص این فایل می تىانیذ ةا ندىه ـذوس گضاسؼات و منىداسهای 

 
، ةش  نشم افضاس( Shortcutsمیانربهای ) نشم افضاسپغ اص امتام نفث 

 سوی دظکتاپ سایانه ؼام تؽکیل خىاهنذ ؼذ.
هش یک اص میانربها ممکن اظت ةنا ةه رشایطی که وینذوص و ظطذ 
کاسةشی ؼام داؼته ةاؼنذ دس سایانه ؼام اجشا ؼىنذ، پغ اص اجشای 

سا  نشم افضاسدسظت هش یک اص میانربها، می تىانیذ ظایش میانربهای 
 خزف کنیذ.

اؼاسه می کنذ، ظایش  نشم افضاسexeةه فایل « تدلیل منشات»آیکن 
متناظث ةا نىع آفیغ ؼام دس سایانه ؼام نفث خىاهنذ ؼذ،  میانربها

 اؼاسه می کننذ. Accessظایش میانربها ةه فایلی اص نىع 

 

 
 نکات مىسد تىجه:

  نشم افضاستنظیامت سجیعرتی وینذوص سا تغییش می دهذ، ةه ندىی که  نشم افضاسةشنامه نفثAccess  وExcel  ةتىاننذ کذهای
VBA .سا انجام دهنذ 

  ةش سوی آیکن های نامربده ساظت کلیک  نشم افضاسةهرت اظت هنگام اجشای ةشنامه نفث و اجشای ةه ةعذ،  7دس وینذوصهای
 سا انتداب کنیذ. Run as administratorکنیذ و ظپغ اص منىی ةاص ؼذه گضینه ی 

  دس وینذوصXP  دظرتظی کاسةش ةه فایل ها و ظایش نیض ةهرت اظت ظطذ دظرتظی کاةش سا رسپشظت تعیین کنیذ تا ةا مدذودیت

 تنظیامت وینذوص مىاجه نؽىیذ.
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 :ورم افسارسایر پىجرٌ َای وصة 
پنجشه دسخىظت نفث صةان فاسظی وینذوص: معمىال اکرث وینذوصهایی که امشوصه کاسةشان ایشانی اص آنها اظتفاده می کننذ فاسظی    

این تىامننذی سا داسد که دس ـىستی که ةخؾ فاسظی وینذوص دس سایانه ای فعال نؽذه ةاؼذ « نفث تدلیل منشات نشم افضاس»هعتنذ، اما 

 ةه ندىی ةه او پیام مناظث اسائه منایذ و کمی دس انجام این فشآینذ ةه کاسةشان کمک کنذ.
اگش ةخؾ فاسظی وینذوص ؼام فعال نتاؼذ ، 

 نشم افضاساین پنجشه سا دس هنگام نفث 
 خىاهیذ دیذ.

 
 
 
 
 

 کلیک کنیذ <Continueمی تىانیذ سوی دکمه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اظت: Windowsاین پنجشه اص پنجشه های 
که  ..Installعتاست  Languagesایتذا اص صةانه 

دس تفىیض نؽان داده ؼذه اظت سا تیکذاس 
 کنیذ:
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 …Select، ةخؾ Advancedظپغ اص صةانه 

 سا انتخاب کنیذ. Farsiگضینه 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نیاص خىاهیذ داؼت: XPتامال ةه وینذوص اخ

 
 

 
 

 منایؾ داده می ؼىد. Setupنشم افضاسنفث نؽذه ةاؼذ این پیام تىظط  Accessدس سایانه ؼام نفث نؽذه ةاؼذ یا  Officeاگش 
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 راَىمای فعالسازی

 ، ةه منایؾ گزاؼته می ؼىد. یا  دس ةاالی پنجشه ةا انتخاب ظال تدفیلی یکی اص دو آیکن 

 کاسةشد داسد. نشم افضاسةشای فعالعاصی  این آیکن 

این نشم افضاس ةه منظىس کاهؾ هضینه های خشیذ داسای کذ فعالعاصی ظاالنه اظت، ؼام می تىانیذ ةه ـىست خىدکاس ةه ظایت پشداخت 
 کعال آمىصؼگاه خىد سا انجام دهیذ.ه و خشیذ کذ فعالعاصی ةشای یمتفل ؼذ

 وػ وجىد داسد:ةشای دسیافت کذ فعالعاصی دو س 
 کذفعالعاصی ظاالنهفایل خاوی سوػ اول پشداخت آنالین و خشیذ 

 
 ساههای دیگش فعالعاصی:

دسیافت کذفعالعاصی ةشای چنذ ظال تدفیلی  های فعالعاصی دسیافت فایل خاوی کذ فعالعاصی اظت، دس این سوػ امکانیک اص ساه
 فشاهم می گشدد.

 
 

 فایل کذ فعالعاصی دامئی:دسیافت 
 دس این سوػ کذ فعالعاسی گشانرت اص ظاالنه، اما ةشای یک سایانه ةه اصای متامی ظالهای تدفیلی کاس خىاهذ کشد.

ةشای دسیافت کذ فعالعاصی ةه ؼامسه رسیال ظخت افضاسی هاسددیعک و ؼامسه کذ آمىصؼگاه خىد نیاص داسیذ. پنجشه فعالعاصی ةه ؼام 
 اسظال کنیذ. analyzenomreh@gmail.comکمک می کنذ تا این کذها سا ةذظت آوسیذ و ظپغ این کذها سا ةه پعت الکرتونیکی 

کذ فعالعاصی دامئی ةشای ؼام اسظال خىاهذ ؼذ. که می تىانیذ اص طشیم دکمه دسیافت کذ فعالعاصی خاوی پغ اص پشداخت وجه، فایل 
 آنشا ةه نشم افضاس معشفی کنیذ.

 َای جذیذخریذ ي راَىما ي وگارشَای خریذ ي صذير فاکتًرآدرس يب پطتیثان، ريش
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 فُرست راَىما

 پنجشه های انتخاب ظال و نىةت آصمىن و گضاسؼگیشی -ةخؾ اول 

 انتخاب ظال/دوسه تدفیلی/نىةت آصمىن  (:1كعمت   
 سنشم افضا پنجشه اـلی  (:2كعمت   

 صةانه گضاسػ ها   
 صةانه منىداسها   

 صةانه اطالعات
 لیعت دةیشان 
 لیعت کالط ها 
 اطالعات دسوط دانؾ آمىصان 
 صةانه چاپ لیعت منشه و کاسنامه 
 چاپ لیعت منشه 
 چاپ کاسنامه 

 دسیافت اطالعات اص پایگاه داده -دومةخؾ 

 .اظت ؼذه نفث SQL Server آن دس که یا انهیسا دس اطالعات افتیدس: (1 كعمت

 : سوػ ظاده1/1  
 : سوػ پیرشفته1/2   

 Excelدسیافت اطالعات ةا اظتفاده اص 

 .اظت نـؽذه نفث SQL Server آن دس که یا انهیسا دس اطالعات افتیدس: (2 كعمت
 Excel لیاصفا اظتفاده ةا اطالعات افتیدس سوػ: 2/1

 SQL Studio Express اص اظتفاده ةا اطالعات افتیدس سوػ: 2/2
 سنشم افضا یاصهاین ؾیپ

 سنشم افضا نفث

 یس نشم افضا یاصهاین ؾیپ شیظا
 (کس وو  میفش نت دات)  .Net Framework سنشم افضا 

 .Net Framework سنشم افضا نفث
 SQL Serverسنشم افضا 

 SQL Serverسنشم افضا نفث

 SQL Serverافضاس نشم یاجشا
 SQL Server Management Studio Expressافضاس نشم

 SQL Server Management Studio Expressافضاس نشم یاجشا
 SQL Server Management Studio Expressافضاس کاسةشدنشم

 سنشم افضا  نفث یها شپنجشهیظا

 یفعالعاص  یساهنام


