روش ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧرم اﻓزار ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯽ

اﯾن ﻧرم اﻓزار ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن وﺳﺗﮕﺎرد طراﺣﯽ ﮔردﯾده و اﻣﮑﺎن رد و ﯾﺎ ﻗﺑول ﺗﺳت ھﺎ را ﺑر اﯾن اﺳﺎس دارد.
ﭘس از ﮐﻠﯾﮏ ﺑر روی داﻧﻠود ﻓﺎﯾل ﻣورد ﻧظر را درﯾﮏ ﻓوﻟدر اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ذﺧﯾره ﻧﻣﺎﺋﯾد
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻓوﻟدر ﻣذﮐور ﻣﺣل ذﺧﯾره ﻓﺎﯾﻠﮭﺎی آﺗﯽ ﺧواھد ﺑود.
ﻓﺎﯾل داﻧﻠود ﺷده ﺑﺎ ﻓرﻣت  Rarﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرم اﻓزار  Winrarاز ﻓرﻣت زﯾپ ﺧﺎرج ﻧﻣﺎﺋﯾد
ﻓﺎﯾل را از ﻓرﻣت زﯾپ ﺧﺎرج ﻧﻣوده و در ﻓوﻟدری ﮐﮫ از ﭘﯾش ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده ﺑودﯾد ذﺧﯾره ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺟﮭت اﯾن ﮐﺎر ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﮐﭘﯽ و
ﭘﯾﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﮔر ﻧرم اﻓزار را در ﻓوﻟدر ﻣذﮐور ذﺧﯾره ﻧﻧﻣﺎﺋﯾد  .اطﻼﻋﺎت وارد ﺷده اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺧواھﻧد داﺷت.

ﻧرم اﻓزار را اﺟرا ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﭘس از اﺟرا ﺑﺎ ﺻﻔﺣﮫ زﯾر روﺑرو ﺧواھﯾد ﮔردﯾد

-

در ﺑﺧش  Parameterﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﺗﺳت و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣرﺑوطﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻧﺗرل ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑر اطﻼﻋﺎت
اوﻟﯾﮫ را وارد ﻧرم اﻓزار ﻧﻣﺎﺋﯾد.

-

اﻟف  :در ﻗﺳﻣت آﻧﺎﻟﯾت ﻧﺎم ﺗﺳت  ،ﺗﻌداد ﺳطﺢ ﮐﻧﺗرل  ،واﺣد ﺗﺳت را ﻣﺷﺧص ﻧﻣوده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  Add to listﺑﮫ
ﻟﯾﺳت ﺗﺳﺗﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد – ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾ د ﺳﮫ آﻧﺎﻟﯾت ﺑﺻورت ﭘﯾش ﻓرض در ﺳﯾﺳﺗم اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﺧواه
اﻣﮑﺎن ﺣذف آﻧرا ﺧواھﯾد داﺷت.
-

-

-

-

-

ب  :در ﺑﺧش ﮐﻧﺗرل ﻣﺗ﷼ ﻧﺎم و ﺳری ﺳﺎﺧت ﮐﻧﺗرل ﺧود را وارد ﻧﻣﺎﺋﯾد
در ﺑﺧش  Configurationاﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻠﻣﮫ ﻋﺑور  ،ﻣﺷﺧص ﻧﻣودن دوره ھﺎی اﯾﺟﺎد ﻓﺎﯾل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﺷﺧص ﻧﻣودن ﻣﯾزان رﯾﺳﮏ را ﺧواھﯾد داﺷت .
اﻟف  :در ﺑﺧش  Backupﻣدت زﻣﺎن ﺑﯾن ھر دوره ﺗﮭﯾﮫ ﻓﺎﯾل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن و ﻣﺣل ذﺧﯾره ﻓﺎﯾل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن را ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﺋﯾد
ب  :در ﺑﺧش  Passwordاﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد و ﺗﻌوﯾض ﮐﻠﻣﮫ ﻋﺑور دارﯾد
ج  :در ﺑﺧش  statistical riskﻣﺣدوده ھﺎی اﮐﺷن را ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﺋﯾد 1Sd ,2SD, 3SD
د  :در ﺑﺧش  shortcutاﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد آﯾﮑون ﺑر روی دﺳﮑﺗﺎب ﯾﺎ اﺳﺗﺎرت ﻣﻧو را ﺧواھﯾد داﺷت
در ﺑﺧش  fileاﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت ﺧروﺟﯽ اطﻼﻋﺎت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﮔردان ﻧﻣودن اطﻼﻋﺎت ذﺧﯾره ﺷده ﻗﺑﻠﯽ ﻣﮭﯾﺎ اﺳت.
در ﺑﺧش  Clip boardاطﻼﻋﺎت را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﭘﯽ و ﭘﯾﺳت ﺑﮫ ﻓرم اﮐﺳل ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣود  .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت در
ﺻﮭﻔﺢ ﻣورد ﻧظر ﻗرار ﮔﯾرﯾد و ﺑر روی ﮐﭘﯽ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﺋﯾد  ،ﺳﭘس وارد ﺻﻔﺣﮫ ﺧﺎﻟﯽ اﮐﺳل ﺷده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﮐﻣﮫ
 Ctrl + Vﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ اﮐﺳل ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣﺎﺋﯾد
در ﺑﺧش  Special Functionsﻣﺣدوه ھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺧود را ﺟﮭت ھر ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﺋﯾد.
اﻟف  :ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﺑر روی  lock limitsﻣﺣدوه ھﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﻗﻔل ﻣﯾﮕردد و از اﯾن ﭘس اﻋداد ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﮕردد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت از اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣﻧﺣﺻرا ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﺎﻻﺗرﯾن
ﻣﺣدوده ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺗوﺳط ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮐﻧﺗرل ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐوﭼﮏ ﺑودن ﻣﺣدوده
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﺗﺋﺳط آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه – ﻋﻣوﻣﺎ – ﮐﻠﯾﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺧواھﻧد ﺑود
ب -ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﺑر روی  fix limitsدر ﭘﻧﺟره ﺑﺎز ﺷده ﻗﺎﺑﻠﯾت وارد ﻧﻣوﻧدن ﻣﺣدوده ھﺎی ﮐﻧﺗرل را ﺧواھﯾد داﺷت.
ب ١-درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﺣدوده اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﺳﺎزﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد اﻋداد را در ﺑﺧش در ﺑﺧﺷﮭﺎی
Target
 Warning : 1SD Ac on : 2SDوارد ﻧﻣوده و ﺑر روی دﮐﻣﮫ  fixﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﺋﯾد
در اﯾن ﺷراﯾط اﻋداد وارد ﺷده ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧده ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺧواھﻧد ﮔردﯾد.
ب ٢ -درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد از اﻣﮑﺎن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن و اﺳﺗﺎﻧدارد داﺧل آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد  ،از دﮐﻣﮫ
 Mobilاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﺷراﯾط ﺑﺎ ورود ھر داده ﺟدﯾد ﺳﯾﺳﺗم ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن را ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد داد .از اﯾن
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣدوده ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﻧزدﯾﮏ ﮔردﯾد
ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد و ﭘس از آن از ﻗﺎﺑﻠﯾت  Lock limitﻣﯾﺑﺎﯾﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.
در ﺑﺧش  Assignee Lotsدر ﺑﺧش ﭘﺎﺋﯾن ﻧرم اﻓزار ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺳری ﺳﺎﺧت ھر ﮐﻧﺗرل را ﺑﮫ آﻧﺎﻟﯾت ﻧﺳﺑت داده و
ﻧﺎﻣﮕذاری ﻧﻣﺎﺋﯾد
آﯾﮑوﻧﮭﺎی ﭘﺎﺋﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑرای ﮔزارﺷﮕﯾری و ﭘرﯾﻧت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد  ،ھدف از اراﺋﮫ اﯾن ﻧرم اﻓزار ﺗﺳﮭﯾل ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﯾﺞ و اﻣﮑﺎن ذﺧﯾره ﺳﺎزی آﻧﮭﺎﺳت اﯾن ﺷرﮐت ﻣﺳﺋوﻟﯾت
آﻣوزش اﺻول ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯽ و ﺑررﺳﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل را از ﺧود ﺳﻠب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺧواھﺷﻣﻧد اﺳت از طرح ﺳوال در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺟدا ﺧودداری ﻓرﻣﺎﺋﯾد

