
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. 

ذخیره نمائید پس از کلیک بر روی دانلود فایل مورد نظر را دریک  فولدر اختصاصی 

ذخیره فایلھای آتی خواھد بود. توجھ داشتھ باشید فولدر مذکور محل

از فرمت زیپ خارج نمائید Winrar می باشد ، با استفاده از نرم افزار  Rar فایل دانلود شده با فرمت  

جھت این کار میتوانید از کپی و فایل را از فرمت زیپ خارج نموده و در فولدری کھ از پیش تھیھ نموده بودید ذخیره نمائید.
پیست استفاده نمائید

یره ننمائید . اطالعات وارد شده امکان بازیابی نخواھند داشت. توجھ داشتھ باشید اگر نرم افزار را در فولدر مذکور ذخ

نرم افزار را اجرا نمائید.

پس از اجرا با صفحھ زیر روبرو خواھید گردید

با معرفی تست و مشخصات مربوطھ و ھمچنین کنترل مورد استفاده و نام کاربر اطالعات Parameterدر بخش -
اولیھ را وارد نرم افزار نمائید. 



-
-
-

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

امکان حذف آنرا خواھید داشت. 

ب : در بخش کنترل متلایر نام و سری ساخت کنترل خود را وارد نمائید -
-
امکان تغییر کلمھ عبور ، مشخص نمودن دوره ھای ایجاد فایل پشتیبان و ھمچنین Configurationدر بخش -

خص نمودن میزان ریسک را خواھید داشت . مش
مدت زمان بین ھر دوره تھیھ فایل پشتیبان و محل ذخیره فایل پشتیبان را مشخص نمائیدBackupالف : در بخش -
امکان ایجاد و تعویض کلمھ عبور دارید Passwordب : در بخش -
1Sd ,2SD, 3SDید محدوده ھای اکشن را مشخص نمائstatistical riskج : در بخش -
امکان ایجاد آیکون بر روی دسکتاب یا استارت منو را خواھید داشت shortcutد : در بخش -
امکان دریافت خروجی اطالعات و ھمچنین برگردان نمودن اطالعات ذخیره شده قبلی مھیا است. fileدر بخش -
-
کافی است در اطالعات را می توان با استفاده از کپی و پیست بھ فرم اکسل منتقل نمود .Clip boardدر بخش -

صھفح مورد نظر قرار گیرید و بر روی کپی کلیک نمائید ، سپس وارد صفحھ خالی اکسل شده و با استفاده از دکمھ 
Ctrl + Vکلیھ اطالعات را بھ اکسل منتقل نمائید

-
محدوه ھای مورد نظر خود را جھت ھر کنترل مشخص نمائید. Special Functionsدر بخش -
محدوه ھای محاسبھ شده قفل میگردد و از این پس اعداد خارج از محدوده lock limitsالف : با کلیک بر روی -

ن تعیین شده خارج از محدوده محاسبھ میگردد. الزم بھ ذکر است از این قابلیت منحصرا پس از رسیدن بھ یاالتری
محدوده قابل قبول توسط تولید کننده کنترل میبایست استفاده نمود. در غیر اینصورت بھ دلیل کوچک بودن محدوده 

کلیھ نتایج خارج از محدوده قابل قبول خواھند بود –عموما –محاسبھ شده تئسط آزمایشگاه 
دوده ھای کنترل را خواھید داشت. در پنجره باز شده قابلیت وارد نموندن محfix limitsبا کلیک بر روی - ب-
درصورتی کھ از محدوده ارائھ شده توسط شرکت سازنده استفاده میکنید اعداد را در بخش در بخشھای ١- ب-

Target
Warning : 1SD Ac on :  2SD وارد نموده و بر روی دکمھfix کلیک نمائید

ده مقایسھ خواھند گردید. در این شرایط اعداد وارد شده با محاسبات کمپانی سازن
درصورتی کھ میخواھید از امکان محاسبھ میانگین و استاندارد داخل آزمایشگاه استفاده نمائید ، از دکمھ ٢- ب-

Mobil استفاده کنید. در این شرایط با ورود ھر داده جدید سیستم برای شما میانگین را تغییر خواھد داد. از این
ارد محاسبھ شده شما بھ محدوده پذیرفتھ شده توسط کمپانی تولید کننده نزدیک گردید قابلیت تا زمانی کھ استاند

میبایست استفاده نمائید. Lock limitمیتوانید استفاده نماید و پس از آن از قابلیت 
ده و در بخش پائین نرم افزار شما میتوانید سری ساخت ھر کنترل را بھ آنالیت نسبت داAssignee Lotsدر بخش -

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 
سلب می نماید.آموزش اصول کنترل کیفی  و بررسی نتایج حاصل را از خود 

خواھشمند است از طرح سوال در این ارتباط جدا خودداری فرمائید 


