
–  

 4/1ویرایش: 

 

راهنمای کاربری نرم افزار 
MCACP 

 آموزش رابط کاربری نرم افزار طراحی کارت
 مریدیامید  –واحد نرم افزار 

 بازرگانی مبنا کارت آریا



1 
  

مطالب فهرست  

 4 ............................................................................................................................................................ ریتصاو فهرست

 5 .......................................................................................................................................................................... مقدمه

 6 ...................................................................................................................................... افزار نرم یانداز راه اول فصل

 7 .................................................................................. ایآر کارت مبنا یبازرگان شرکت کارت یطراح افزار نرم یتهایقابل

 9 ................................................................................................................................................................. برنامه نصب

 11 .............................................................................................................................................................. برنامه یاجرا

 11 ..................................................................................................................................... موضوعات تیریمد دوم فصل

 11 .................................................................................................................................................... برنامه یاجرا طیمح

 11 .................................................................................................................................................................... بونیر

 11 ....................................................................................................................................................... یطراح قسمت

 11 .................................................................................................................................................. داده گاهیپا قسمت

 11 ................................................................................................................................................... بونیر یها برگ کار

 11 .......................................................................................................................................... پروژه تیریمد برگ کار

 11 ........................................................................................................................................................ دیجد پروژه

 11 ...................................................................................................................................................... پروژه یابیباز

 11 ....................................................................................................................................................... پروژه رهیذخ

 11 .................................................................................................................................................................. چاپ

 11 ............................................................................................................................................................ ماتیتنظ

 14 ...................................................................................................................................................... یطراح کاربرگ

 14 ....................................................................................................................................................... موضوع درج

 15 ....................................................................................................................................................... یطراح یپنلها

 15 .............................................................................................................................................. موضوعات انتخاب

 16 ........................................................................................................................ موضوعات اندازه رییتغ و ییجابجا

 11 ................................................................................................................................................... متعارف یهااتیعمل

 11 ........................................................................................................................................موضوعات اتیخصوص رییتغ

 19 ....................................................................................................................................................................... متن

 19 ............................................................................................................................................................ قلم گروه

 19 .................................................................................................................................................... پاراگراف گروه

 11 .................................................................................................................................... اطالعات و تیموقع گروه

 11 ............................................................................................................................................. ها داده گاهیپا گروه



2 
  

 11 ................................................................................................................................................ نهیزم پس و ریتصو

 11 ....................................................................................................................................................... ریتصو گروه

 11 .............................................................................................................................................. ریتصو بهبود گروه

 11 ..................................................................................................................................................... شیرایو گروه

 11 .................................................................................................................................... اطالعات و تیموقع گروه

 11 ............................................................................................................................................. ها داده گاهیپا گروه

 11 ................................................................................................................................................................... اشکال

 11 ........................................................................................................................................................ حالت گروه

 11 ........................................................................................................................................................... خط گروه

 11 .................................................................................................................................... اطالعات و تیموقع گروه

 14 ..................................................................................................................................................................... بارکد

 14 ........................................................................................................................................................ حالت گروه

 14 ...................................................................................................................................................... ها داده گروه

 14 .................................................................................................................................... اطالعات و تیموقع گروه

 15 ............................................................................................................................................. ها داده گاهیپا گروه

 16 .............................................................................................................................. ها داده گاهیپا با ارتباط سوم فصل

 17 ................................................................................................................................................ست؟یچ ها داده گاهیپا

 17 ...................................................................................................................................................... (Table) جداول

 17 ........................................................................................................................................................... (Field) لدیف

 17 .............................................................................................................................................. (Records) ها رکورد

 17 ..................................................................................................................................................... جو و پرس زبان

 11 ................................................................................................................................................ ها داده گاهیپا انواع

 11 ................................................................................................................................ برنامه در ها داده گاهیپا با ارتباط

 11 ........................................................................................................................................................ یکل ارتباطات

 Access ...................................................................................................... 19 یها داده گاهیپا به مربوط ماتیتنظ

 SQL Server ............................................................................................... 19 یها داده گاهیپا به مربوط ماتیتنظ

 11 .................................................................................... باال به 1117 سیآف یها داده گاهیپا به مربوط ماتیتنظ

 11 ......................................................................................................................... گرید داده یها گاهیپا به اتصال

 11 ............................................................................................................................................................. جو و پرس

 11 ...................................................................................................................................... اتاطالع دوباره درخواست

 11 .............................................................................................................................. شده درخواست اطالعات رهیذخ



3 
  

 14 ............................................................................................................................... گزارشات و ماتیتنظ چهارم فصل

 15 ....................................................................................................................................................... ماتیتنظ کاربرگ

 15 .............................................................................................................................................. کارت ماتیتنظ گروه

 15 .................................................................................................................................................... کارت تیوضع

 15 .......................................................................................................................................................... کارت نوع

 15 .................................................................................................................................................... کارت اجزاء گروه

 15 ............................................................................................................................................................ تیامن گروه

 16 ................................................................................................................................................... یدسترس سطح

 17 ......................................................................................................................................................... کاربر رییتغ

 17 ........................................................................................................................................................... رمز رییتغ

 17 .......................................................................................................................................................... شینما کاربرگ

 11 ......................................................................................................................................................... رامونیپ گروه

 11 .............................................................................................................................................. یشینما حاالت گروه

 11 ................................................................................................................................................... ارتک شکل گروه

 19 ....................................................................................................................................................... گزارشات کاربرگ

 19 ................................................................................................................................................ هیاپ گزارشات گروه

 19 ............................................................................................................................................................ اطالعات

 19 ................................................................................................................................................. زیر گزارشات گروه

 19 ................................................................................................................................................... ها چاپ ستیل

 19 ......................................................................................................................................................... رخدادها گروه

 19 ............................................................................................................................................................. رخدادها

MD5 ................................................................................................................................................................ 19 

 41 ...............................................................................................................................................کارت چاپ پنجم فصل

 41 ................................................................................................................................................................. کارت چاپ

 41 .......................................................................................................................................................چاپگر اتیخصوص

 I&A SMART Printer ................................................................................................................... 41 رابط با چاپگرها

 Windows Driver ........................................................................................................................ 41 رابط با چاپگرها

 
  



4 
  

 فهرست تصاویر
 Net 4 ................................................................................................................................................. 9. نصب 1 ریتصو

 9 .................................................................................................................................................... نصب انیپا 1 ریتصو

 Shortcut .......................................................................................................................................... 9 انتخاب 1 ریتصو

 9 ............................................................................................................................. ازین مورد ها برنامه انتخاب 4 ریتصو

 9 ................................................................................................................................................... برنامه نصب 5 ریتصو

 11 ................................................................................................................................................ برنامه طیمح 6 ریتصو

 11 ................................................................................................................................. پروژه تیریمد کاربرگ 7 ریتصو

 11 .......................................................................................................................................... یعموم ماتیتنظ 1 ریتصو

 14 ............................................................................................................................................ موضوع انتخاب 9 ریتصو

 15 ......................................................................................................................................موضوعات انتخاب 11 ریتصو

 19 .............................................................................................................................................. متن موضوع 11 ریتصو

 11 ........................................................................................................................................... ریتصو موضوع 11 ریتصو

 11 .......................................................................................................................................... نیدورب موضوع 11 ریتصو

 11 ........................................................................................................................................... اشکال موضوع 14 ریتصو

 14 ............................................................................................................................................. بارکد موضوع 15 ریتصو

 11 .................................................................................................................................. ها داده گاهیپا بونیر 16 ریتصو

 11 .............................................................................................................................. داده گاهیپا نوع انتخاب 17 ریتصو

 Access ............................................................................................................ 19 داده گاهیپا ارتباط انتخاب  11 ریتصو

 SQL .................................................................................................................. 19 داده گاهیپا ارتباط انتخاب 19 ریتصو

 11 ................................................................................................................. ها داده گاهیپا جو و پرس پنجره 11 ریتصو

 15 ......................................................................................................................................... ماتیتنظ بونیر 11 ریتصو

 16 ..................................................................................................................یدسترس سطوح تیریمد پنجره 11 ریتصو

 17 ...................................................................................................................................... کاربر رییتغ پنجره 11 ریتصو

 17 ......................................................................................................................................... رمز رییتغ پنجره 14 ریتصو

 17 ............................................................................................................................................ شینما بونیر 15 ریتصو

 19 ......................................................................................................................................... گزارشات بونیر 16 ریتصو

 41 ................................................................................................................................................ چاپ پنجره 17 ریتصو

 

  

file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883522
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883523
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883524
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883525
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883526
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883527
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883528
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883529
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883530
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883531
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883532
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883533
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883534
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883535
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883536
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883537
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883538
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883539
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883540
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883541
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883542
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883543
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883544
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883545
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883546
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883547
file:///E:/MCA%20Program/MCACP/Help/UserManualFa.docx%23_Toc409883548


5 
  

 مقدمه
نیاز مبرم به چاپ آنی بر  PVCبا پیشرفت علم و تکنولوژی در امور بانکداری و به تبع آن تکنولوژی کارت های 

روی کارتها دیده شد، در همین راستا، شرکتهای سازنده چاپگرها، اقدام به طراحی و ساخت چاپگرهایی شدند که بتوانند 
متون و اشکال مورد نیاز هر سازمانی را مانند چاپگرهای معمولی چاپ نمایند. پس از ساخت این  PVCبر روی کارتهای 

ای برای این کارتها طراحی کرده و سپس نوع چاپگرها، نیاز مبرم به داشتن نرم افزاری دیده شد، که بتواند بطور حرفه
ی طراحی قدرتمندی مانند فتوشاپ قابلیت چاپ بر هر چند نرم افزارهابتواند آن طراحی را بر روی کارت چاپ نماید. 

ای میخواهد، همچنین روی این کارتها را بوسیله درایور چاپگرها دارد ولیکن، کار با این نرم افزار خود تخصص جداگانه
اربران این دسته نرم افزارهای طراحی به دلیل عدم طراحی اولیه برای این کارتها، امکانات متعارف برای نیازمندیهای ک

 را ندارد. 
مبنا کارت آریا و همچنین چندین شرکت خارجی اقدام به طراحی نرم افزاری بازرگانی به همین دلیل شرکت 

 نمودند که هم با در نظر گرفتن سادگی کار و هم نیازهای متعارف کاربران را پاسخگو باشد.
های واقعی کاربران، این شرکت موفق حاصل چندین سال تحقیق و بررسی نرم افزارهای مشابه و همچنین نیاز

به طراحی و ساخت نرم افزاری کامال ایرانی شد که در حین سادگی کار، کلیه نیازهای کاربران را پاسخگو باشد. همچنین 
 کاربران متخصص نیز بتوانند نیازهای فوق تخصصی خود را نیز در این نرم افزار به مرحله اجرا در آورند.

زارهای بومی هر کشور، بهترین گزینه برای انتخاب بوده و مشکالت زبانی و طراحی یادمان باشد، نرم اف
 مخصوص آن ناحیه را نخواهد داشت. معضالتی که در برخی مواقع بهترین نرم افزارها را بال استفاده میکند.
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 مبنا کارت آریابازرگانی قابلیتهای نرم افزار طراحی کارت شرکت 
در این بخش به صورت فهرست گونه امکانات کلی نرم افزار اشاره شده و در سر فصلهای آتی به شرح هر کدام 

 پرداخته خواهد شد.

 زیر های امکان با پسند کاربر کامال طراحی قسمت -1

 زیبا بسیار نمایشی شکلهای با دیگر زبانهای یا و انگلیسی و فارسی های متن درج (1

 مختلف تصویری افکتهای اعمال و استاندارد هایفرمت به تصاویر درج (1

 مورب و راست های خط و مستطیل مربع، دایره، بیضی، مانند معمول اشکال درج (1

 رایج استاندارد نوع 41 حدود داشتن با بعدی دو و بعدی تک هایبارکد درج (4

 برگشت اندازه، و موقعیت تغییر چسباندن، برش، کپی، مانند شده، درج موضوعات ویرایشی امکانات  (5

 ... و (UNDO) عملیات

  نمایشی های کننده کمک -1

 اینچ و میلیمتر پیکسل، استاندارد صورت 1 به واحدها نمایش (1

 (GRID) راهنما توری شبکه نمایش (1

 (GUIDE LINE) کاربر دلخواه به راهنما های خط نمایش (1

 (ZOOM) نمایی کوچک یا و نمایی بزرگ صورت به نمایش امکان (4

 کارت تنظیمات -1

 خوابیده یا و ایستاده صورت به کارت تعریف (1

 IC و مغناطیسی کارت جایگاه نمودن مشخص (1

 اطالعاتی بانکهای به اتصال -4

 MS-ACCESS به اتصال امکان (1

 MS-SQL به اتصال امکان (1

 MS-ODBC به اتصال امکان (1

 ORACLE به اتصال امکان (4

 است. تعریف بلقا ویندوز برای آنها درایور که دیگری بانکهای و (5

 اطالعات خواندن برای SQL عبارت یا جدول معرفی امکان (6

 هافیلد وضعیت تعیین و معرفی امکان (7
 خاص هایفیلد ایجاد امکان (1

 دیگر فیلدی اساس بر یا فایل آدرس ،باینری صورت هب تصویری فیلد معرفی امکان (9

 شمسی هجری به تاریخ تبدیل امکان (11

 ...و IC و تراکها به فیلد معرفی مکانا (11

 تراکها نوشتن و چاپ امکان -5

 مختلف چاپگرهای روی بر چاپ امکان (1

 ها( داده )پایگاه شده فیلتر هایرکورد کلیه و شده انتخاب هایرکورد تکی، صورت به چاپ (1
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 (RF-MIFARE CLASSIC) تماس بدون IC و تماسی IC تراکها، نوشتن امکان (1

 دو( هر یا و رو )پشت، چاپ برای کارت سمت انتخاب امکان (4

 ....(و سفید و سیاه رنگی،) طراحی پنل هر چاپ انتخاب امکان (5
 کارت زمینه پس چاپ عدم امکان (6

 سیاه ریبون برای مشکی رنگهای خودکار کردن پیدا امکان (7

 چاپگر وضعیت مشاهده امکان (1
 شده چاپ کارت آخرین و چاپ حال در کارت نمایش امکان (9

 امنیتی امکانات -6

 پروژه سطح در کاربر دسترسی سطح و کاربری نام تعیین (1

 برنامه سطح در برنامه رویدادهای از گیری الگ (1

 گیری گزارش -7

 شده. ذخیره ها الگ از گیری گزارش امکان (1

 انگلیسی و فارسی کاربری زبان 1 دارای -1
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 Net 4.نصب  5 تصویر

 برنامه نصب
 است قادر خود نصبی بسته تهالب کنید، نصب را برنامه نیازمندیهای از یکسری باید ابتدا شما برنامه، نصب برای

 برنامه نصب برای حاضر حال در دارد. دیگر برنامه نصب به نیاز یا و نکرده نصب آنرا و شده نصب برنامه کدام دهد تشخیص

 ورک فریم نت دات باید آن از پس باشد، داشته وجود برنامه نصب اجرای برای باالتر یا Windows INSTALLER 3.1 باید

 SQL Serverنصب شده باشد، اگر نصب نیست برنامه بطور خودکار آن را نصب خواهد کرد، سپس نیاز به  نیز 4 نسخه

Compact 3.5  میرسد که خود این برنامه نیاز به یا باالترWindows Installer 4.5  داخل دارد. تمامی این برنامه ها در
 ه نصب خود برنامه خواهد رسید. موجود است. پس از نصب تمامی این ملزومات، نوبت ببسته نصبی 

در ابتدا برنامه را اجرا نمایید.    MCACP_Setup.exeبدین منظور از پوشه نصب فایل 
نصب شده است یا خیر، اگر نصب نشده  4نصب بررسی میکند که آیا دات نت فریم ورک 

پس از گذر از این باشد، برنامه نصب آن نمایش داده شده، لذا این برنامه را نصب کنید. 
به مرحله بعد بروید، در  Nextمرحله صفحه خوش آمد گویی ظاهر میگردد، با زدن کلید 

مرحله بعدی، آدرس نصب برنامه به همراه تایید قرارداد نصب برنامه نمایش داده میشود، 
را انتخاب  Nextپس از خواندن نحوه پشتیبانی و قرارداد نصب، آنرا تایید و سپس کلید 

د. در صفحه بعدی از شما پرسیده میشود، کنی
تمایل دارید شمایل اجرایی برنامه در کدام 
قسمتهای ویندوز ایجاد گردد، مکانهای مورد 

را انتخاب  Nextوده و کلید دار نمنظر را تیک
در مرحله بعدی، نرم افزارهای مورد نیاز  ایید.نم

نصب به شما نمایش داده میشود، اگر این نرم 
بال بر روی سیستم شما نصب شده افزارها ق

باشد، از لیست حذف میگردد، اگر نصب نشده 
باشد، در لیست نمایش داده میشود، برنامه 

 SQLبسیار مهمی که باید حتما نصب گردد، 

Server Compact  است که در لیست در
صورت عدم نصب مشاهده خواهید نمود. با 

دار کردن آن برای نصب برنامه آماده تیک
را  Nextبرای انتقال به مرحله بعد کلید  .شوید

انتخاب کنید. کار تنظیمات نصب تمام شده 
برنامه شروع به  Installاست، با انتخاب گزینه 

های پس از نصب کلیه برنامه نصب میکند.
مورد نیاز، در انتها پیام موفقیت در نصب را به 
شما نمایش خواهد، داد، اگر تمایل دارید سریعا 

 .را انتخاب کنید Finishرا انتخاب و اگر تمایل دارید، فعال روال نصب تمام شود، گزینه  Runا اجرا نمایید، گزینه برنامه ر

 انتخاب برنامه ها مورد نیاز 2 تصویر

 نصب برنامه 4 تصویر Shortcutانتخاب  3 تصویر

 پایان نصب 1 تصویر
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 برنامه اجرای
را انتخاب کرده آنرا وجود دارد  MCAC Card Printerبرنامه  به نام  شمایل  Desktopروی صفحه بر 

 MCAC Cardو میان بر  Start\All Programs\Card Printerسپس روی آن دو بار کلیک نمایید. یا میتوانید از منوی 

Printer  را انتخاب نمایید. پس از انتخاب برنامه، برای بار اول به دلیل بار گذاری کتابخانه ها اجرای برنامه کمی با
ثانیه صفحه توصیفی برنامه باز خواهد شد. در این صفحه گزینه های مورد نیاز بررسی  کندی مواجه است، که پس از چند

 .و بار گذاری میگردد
 شده ارائه نیز افزاری سخت قفل عدد یک برنامه این همراه به اید،کرده خریداری را برنامه اگر باشید، داشته توجه

 یا نمایید متصل آنرا کردید، فراموش که صورتی در نمایید. متصل USB هایپورت از یکی به آنرا برنامه اجرا از قبل است،

 افزاری سخت قفل شناسایی عدم بر مبتنی پیام یک ابتدا، در کنید، استفاده آزمایشی صورت به برنامه این از میخواهید

 نشده پیدا فزاریا سخت قفل است، مضموم بدین پیام شرح است، انتخابی گزینه 1 دارای اعالم این میشود، داده نمایش

 نمایشی حالت به برنامه کنید، انتخاب را YES گزینه اگر هستید؟ (DEMO) نمایشی حالت در برنامه اجرای به تمایل آیا است،

 میگردد، چاپ بودن نمایشی عبارت کارت روی بر چاپ، هنگام فقط است، دسترسی قابل برنامه امکانات کلیه و رفته

 گزینه اگر بنویسید. کارت روی بر تنهایی به را 1 و 1 ،1 های ترک اطالعات فقط نیستید، قادر شما وضعیت این در همچنین

NO به مجددا را افزار نرم قفل میتوانید شما فاصله این در میکند، سعی قفل کردن پیدا برای دوباره برنامه ،نیدک انتخاب را 

 شد. خواهد بسته برنامه کنید، انتخاب را CANCEL گزینه اگر نمایید. متصل دستگاه
 در اگر لذا میگردد. بررسی زمانی بازه یک در دستگاه به قفل اتصال است. الزامی برنامه اجرای حین در قفل اتصال

 میرود. نمایشی تحال به خودکار طور به برنامه گردد، قطع قفل اتصال اجرا حین در سپس و اتصال را قفل ابتدا
 قابل DEMO عبارت نباشد، متصل قفل این اگر میشود، داده نمایش قفل، صاحب نام برنامه، زیر نمایشی نوار در

 است. رویت
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 دومفصل 

 مدیریت موضوعات
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 برنامه اجرای محیط
 .(6 )تصویر میگردد ظاهر اصلی پنجره کامل گذاری بار و برنامه اجرای از پس

 پرداخت. خواهیم شده مشخص نواحی شرح به ادامه در

 ریبون
 قرمز رنگ به شده مشخص نواحی

 کلیه میتوان آنها در که هستند محلهایی

 طریق از را برنامه درخواستهای و تنظیمات

 متن، درج مانند اعمالی کرد، مشخص آنها

 امثال و پروژه کردن ذخیره یا ... و تصویر

 میتوانید شما پنجره، پایین قسمت در آن.

 و نمایی بزرگ کنترل هایعملیات
 به نیاز وضعیت و جاری پروژه نام همچنین

 کنترل یا و مشاهده را پروژه کردن ذخیره

 نمایید.

 طراحی قسمت
 قسمت این در را کارت روی و پشت طراحی میتوانید ناحیه این در شما است، سبز رنگ به شده مشخص ناحیه

 در ... و اندازه تغییر جابجایی، مانند موضوعات روی بر هاکنترل بقیه ریبون از موضوعات درج درخواست از پس دهید. انجام

 شد. خواهد داده توضیح قسمت این شرح به مربوطه بخش در میگیرد. انجام قسمت این

 داده پایگاه قسمت
 توسط شده برگردانده هایرکورد کلیه داده، پایگاه به اتصال صورت در شده، مشخص آبی رنگ با که قسمت این

 تاثیر میتوانید رکورد هر انتخاب با شما شد، خواهد داده نمایش لیست یک صورت به قسمت این در جو، و پرس درخواست

 نمایید. مشاهده خود طراحی روی بر را اطالعات

 ریبون های گبر کار
 و طراحی برای نیاز مورد دستورات میتوان آنها از استفاده با که دارد وجود ربرگکا یکسری ریبون باالی قسمت در

 کرد. استفاده آنها از خود کارت پروژه مدیریت

 پروژه مدیریت برگ کار

 نوع به نسبت البته که بوده مشخص   شکل با معموال برگ کار این

 حال هر به باشد. داشته  مانند شکلی است ممکن شده انتخاب نمایشی قالب

 محیط برنامه 6 تصویر

 کاربرگ مدیریت پروژه 7 تصویر
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 که 7 تصویر مانند میگردد ظاهر منویی برگکار این روی کردن کلیک با میباشد. برنامه در انتخاب قابل برگ کار اولین

 میباشد. زیر های گزینه دارای

 جدید پروژه

 را جاری پروژه میتوانید  کلیدهای زدن یا و کوتاه ها منوی از  شکل انتخاب یا گزینه این انتخاب با

 میتوانید پس این از شما و رفته بین از موضوعات کلیه جدید، پروژه ایجاد از بعد بسازید. دیگر جدید پروژه یک و بسته

 دهید. انجام را خود جدید طراحی

 پروژه بازیابی

 و شده ساخته پروژه میتوانید  کلیدهای زدن یا و کوتاه منوی از  شکل انتخاب یا گزینه این انتخاب با
 فرمایید. تهیه چاپ آن از یا و تغییر آنرا نیاز صورت در تا کنید، بازیابی دوباره را دیسک روی بر شده ذخیره

 پروژه ذخیره

 را شده ساخته پروژه میتوانید  کلیدهای زدن یا و کوتاه منوی از  شکل انتخاب یا گزینه این انتخاب با

 کنید. ذخیره دیسک روی بر
 انتخاب را بنام... ذخیره گزینه پروژه مدیریت کاربرگ از نمایید، ذخیره دیگر نامی به را جاری پروژه دارید تمایل اگر

 میگردد. ذخیره فایل آن در جاری پروژه بعد به این از پروژه، نام و آدرس گرفتن از پس نمایید،

 چاپ
 زدن یا و کوتاه منوی از  شکل انتخاب یا و چاپ منوی از استفاده با شود، چاپ چاپگر روی بر باید کار ماحصل

 مفصل صورت به چاپ امکانات به آتی قسمتهای در نمایید. چاپ کارت روی بر را خود طراحی میتوانید  کلیدهای

 پرداخت. خواهیم شرح به

 تنظیمات
 این برای را آنها میتوانید شما قسمت این از استفاده با که دارد کلی تنظیمات یکسری اجرا، برای ای برنامه هر

 (.1 )تصویر میگردد باز تنظیمات پنجره گزینه این انتخاب با کنید. تنظیم برنامه
 دگرگون را برنامه شمایل میتوانید شما عمومی کاربرگ در

 نمایید.

 شمایل و شکل میتوانید آن های گزینه از یکی انتخاب با قالب:

 دهید. تغییر را سیستم منوهای

 اجرای از پس برنامه شده، لیست زبانهای از یکی انتخاب با زبان:

 زبان اگر کردن، تایید پس شد. خواهید داده نمایش زبان آن به مجدد

 تنظیمات عمومی 8 تصویر
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 ابتدا منظور بدین میباشد. برنامه مجدد اجرای پیام حاوی که میدهد نمایش هشداری شما به سیستم د،باش کرده تغییر شما

 نمایش شده انتخاب زبان به منوها کلیه برنامه مجدد اجرای از پس ببندید، را برنامه و ذخیره نیاز صورت در را خود پروژه

 شد. خواهند داده

 مشخص شما قسمت این در هستید، تاریخ انتخاب به نیاز شما گیری، گزارش مانند برنامه، قسمتهای از برخی در تقویم:

 شمسی. هجری صورت به یا و شود داده نمایش میالدی صورت به سیستم تاریخ میکنید،
 نادیده تغییرات لغو، نهگزی انتخاب با و شد خواهد ذخیره سیستم در تنظیمات تایید، گزینه انتخاب با تنظیم، از پس

 میشود. گرفته

 

 طراحی کاربرگ
 دهید. انجام را پروژه در شده درج موضوعات روی بر متعارف هایعملیات میتوانید شما کاربرگ این در 

 طراحی. پنل داخل به نیاز مورد موضوعات درج و موقعیت سازی همسان چسباندن، کردن، کپی مانند، هاییعملیات
 شوید. آشنا را طراحی پنل در درج قابل موضوعات انواع با باید ابتدا شروع برای 

 به متن این خواه نمود، استفاده موضوع این از باید گیرد، قرار متنی شما، طراحی از قسمتی در است قرار اگر متن: 

 از باید متنی هر نوشتن برای حال هر در گردد. دهی مقدار ها داده پایگاه واسطه به یا و شود دهی مقدار مستقیم صورت

 شود. استفاده موضوع این

 که شکلی هر یا و سازمان آرم یا پرسنلی، تصویر مانند تصویر یک میتوانید شما موضوع این از استفاده با تصویر: 

 طرق از میتواند هم و شود دهی مقدار مستقیم صورت به میتوانید هم تصویر این کنید، اضافه پروژه در را است نظر مد

 بگیرد. را نیاز مورد مقدارهای هاداده پایگاه

 از میتوانید باشید، داشته پروژه در خطی طراحی شدن تر شکیل یا و موضوعات سازی جدا برای است قرار اگر خط: 

 مقدار قابلیت گزینه این و میشود دهی مقدار پروژه سطح از فقط شده، داده مقدارهای کلیه نمایید. استفاده موضوع این

 ندارد. را پایگاه طرف از هید
 کنید. رسم دایره یا و بیضی میتوانید شما خط، رسم بجای که تفاوت این با بوده خط همانند بیضی: 
 کنید. رسم مستطیل یا و مربع میتوانید که تفاوت این با است خط مانند هم این مستطیل: 

 با موضوع این کنید، استفاده موضوع این از میتوانید باشید، داشته بارکد رسم به نیاز خود طراحی در اگر بارکد: 

 در را ها داده پایگاه طریق از یا و ثابت دهی مقدار با را بارکد نمایش امکان کاملی، و متعارف استانداردهای داشتن

 میدهد. قرار شما اختیار

 موضوع درج
 طراحی پنل روی )بر کرده انتخاب ابتدا را رو( یا )پشت کارت سمت ابتدا نیاز حسب بر موضوع یک درج برای

 بر کلیک با حال نمایید. انتخاب را شده گفته باال در که موضوعاتی از یکی سپس نمایید( کلیک یکبار نظر مورد قسمت

 موضوع مویس، کلیک کردن رها از پس که میشود داده نمایش کادری دیگر، سمتی به آن کشیدن و حیطرا پنل از قسمتی

 .(9 )تصویر میگردد ایجاد قسمت آن در شده، انتخاب

 انتخاب موضوع 9 تصویر
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 طراحی پنلهای
 1 برنامه در منظور بدین باشید، داشته طراحی کارت پشت سمت و کارت روی سمت میتوانید شما برنامه این در

 به اگر است، شده منظور کارت پشت برای پایینی، پنل و کارت روی پنل باالیی پنل که است، شده داده نمایش طراحی پنل

 فعال برای است. طراحی سمت دهنده نشان که بوده، رویت قابل پشت و جلو عبارت، شود، توجه ها پنل چپ سمت و باال

 شد. خواهد روشنتر فعال غیر پنل از آن زمینه پس رنگ ل،پن شدن فعال با نمایید، کلیک یکبار آن روی کافیست پنل کردن
 در کند، تغییر آن شکل تا برده، پنلها بین را مویس نمای مکان کافیست، دارید، ها پنل اندازه تغییر به تمایل اگر

 تمایل اگر هید.د تغییر را ها پنل نمایش اندازه میتوانید کردن( )درگ داشتن نگه و کردن کلیک با شده، داده نمایش راستای

 کنید. مراجعه نمایش کاربرگ به کافیست دارید، پنلها چیدمان تغییر به
 بدین (ZOOM) دهید تغییر را طراحی نمایی کوچک یا نمایی بزرگ میزان کرد، خواهید پیدا نیاز مواقع از بسیاری در

 برای را نظر مورد های جهت از یکی  برنامه پایین قسمت از نظر مورد پنل انتخاب از پس منظور

 و  کلیدهای زدن یا و مویس چرخان کلیک و  کلید از استفاده با کنید. انتخاب نمایی کوچ یا و نمایی بزرگ

 را پنل فضای با متناسب اندازه بهترین  گزینه انتخاب با دهید. تغییر را نمایی بزرگ درصد این میتوانید نیز  یا

  رسید. خواهید %111 اندازه به شما  گزینه انتخاب با داد. خواهد نمایش

 موضوعات انتخاب

 یا دهید، تغییر را آنها اطالعات کرد، خواهید پیدا نیاز شما موضوعات، درج از پس

 به میتوانید موضوعات انتخاب برای منظور بدین نمایید، جابجا کنونی، جای زا را آنها

 (11 )تصویر کنید. عمل زیر روشهای

 نمایید، کلیک نظر مورد موضوع روی بر کافیست روش این در تکی: انتخاب -1

 در میباشد. کوچک مربع چند آن اطراف که میگردد نمایان آن دور چین نقطه کادری موضوع، انتخاب از پس

 انتخاب جدید موضوع فقط و رفته بین از قبلی انتخابهای مجموعه جدید، موضوع انتخاب از بعد روش این

 میگردد.

 نگه پایین با سپس شود، انتخاب تا کرده کیلک موضوع اولین روی بر ابتدا روش این در چندتایی: انتخاب -1

 اضافه قبلی موضوعات مجموعه به نیز دیگر های موضوع موضوعات، دیگر روی کلیک و  کلید داشتن

 واضح و سفید رنگ به آن کادر کناری مربعهای شده، انتخاب موضوع آخرین همیشه فرمایید، توجه اگر میشود.

 کلید اشتند نگه بدون کافیست، مادر انتخاب تغییر برای میشود. گفته مادر انتخاب آن به که میشود، مشخص

 با جلوتر در .میابد انتقال موضوع آن به مادر انتخاب کنید، کلیک دیگری ی شده انتخاب موضوع روی 

 شد. خواهید آشنا بیشتر مادر انتخاب از استفاده نحوه

 کنید، کلیک طراحی کادر از خارج یا و کارت بدنه روی بر یا کافیست منظور این برای انتخاب: بردن بین از -1

 رفت. خواهد بین از هاتخابان کلیه

 انتخاب موضوعات 10 تصویر
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 و کنید کلیک ندارد وجود موضوعی هیچ که کارت بدنه روی بر جایی انتخاب نوع این در ای: پنجره انتخاب -4
 نمود خواهید مشاهده را کادری شما حالت این در دهید، حرکت را مویس ایدداشته نگه را کلیک که همانطور

 راست سمت به چپ سمت از شما که صورتی در کامل. تطیلیمس صورت به یا است چین نقطه صورت به یا که

 کادر کنید، حرکت باال و چپ سمت به راست سمت از بالعکس اگر و کامل مستطیل کادر کنید، حرکت پایین و

 آن گیرد، قرار کادر این در موضوع یک از قسمتی اگر است، چین نقطه که حالتی در میشود. چین نقطه شما

 این درون موضوع تمام باید است، کاملی شکل مستطیل کادر صورت به که حالتی در و میشود انتخاب موضوع

 شود. انتخاب موضوع آن تا گیرد قرار کادر

 میشود. انتخاب نظر مورد پنل درون موضوعات کلیه  کلیدهای زدن با همه: انتخاب -5

 موضوعات اندازه تغییر و جابجایی
 را نظر مورد موضوعات باید ابتدا کارت، در نظری مورد مکان به موضوع آن انتقال برای موضوعات درج از پس

 کنید. اقدام آن اندازه یا مکان تغییر برای زیر روشهای از یکی با سپس نمایید، انتخاب

 نقطه به آنرا و کرده کلیک مویس با شده، انتخاب عاتوموض از یکی روی کافیست :مویس با مکان تغییر -1

 شد. خواهند جابجا نسبت به شده، انتخاب موضوعات کلیه کلیک، کردن رها زا پس بکشید، نظر مورد

 آن روی سپس کند، تغییر مویس شکل تا رفته کادر کنار مربعهای روی بر کافیست :مویس با اندازه تغییر -1

 انتخاب موضوعات کلیه شده، گفته جهت در مویس تغییر به حال دارید، نگه را مویس و کرده کلیک قسمت

 داد. خواهند اندازه تغییر شده، انتخاب جهت و مویس تغییرات به سبتن شده

 موضوعات پیکسل، یک پیکسل یک میتوانید دار جهت کلیدهای از استفاده با :کلید صفحه با مکان تغییر -1

 شود، سریعتر عمل این بخواهید اگر حال کنید. جابجا ایدزده که داری جهت کلید جهت در را شده انتخاب

 جابجایی وضعیت این در بزنید، را دار جهت کلید نظر مورد سمت به سپس داشته نگه را  کلید کافیست

 شد. خواهد پیکسلی 11

 با همراه که تفاوت این با میباشد کلید صفحه با مکان تغییر همانند حالت این :کلید صفحه با اندازه تغییر -4

 کوچک موضوع طول باشد، چپ سمت به دار جهت کلید اگر .داشت نگه نیز را  کلید باید دار جهت کلید

 موضوع عرض باشد، پایین سمت به دار جهت کلید اگر میشود، بزرگ موضوع طول باشد، راست سمت به اگر و

 داشته نگه  کلید اگر ترتیب همین به میشود. کوچک موضوع عرض باشد، باال سمت به اگر و شده بزرگ

 میشود. پیکسلی 11 اندازه تغییر این شود،

 انتخاب با سپس کرد، مشخص را مادر انتخاب باید ابتدا منظور این برای :موضوعات کردن عرض هم -5

 شد. خواهند مادر انتخاب موضوع اندازه هم شده، انتخاب موضوعات کلیه  یکسان عرض گزینه

 کلیه  یکسان ارتفاع گزینه انتخاب با مادر انتخاب کردن مشخص از پس :موضوعات کردن طول هم -6

 شد. خواهند مادر انتخاب موضوع اندازه هم شده، انتخاب موضوعات
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 یکسان اندازه گزینه انتخاب با مادر ابانتخ کردن مشخص از پس :موضوعات کردن عرض و طول هم -7

 شد. خواهند مادر انتخاب موضوع اندازه هم شده، انتخاب موضوعات کلیه 

 انتخاب موضوعات کلیه  باال به نسبت تنظیم گزینه انتخاب با حالت این در :باال به نسبت مکان تنظیم -1

 میشوند. تراز باال سمت از مادر، انتخاب به نسبت شده

 انتخاب موضوعات کلیه  میانه به نسبت تنظیم گزینه انتخاب با حالت این در :میانه به تنسب تنظیم -9

 میشوند. تراز  مادر، انتخاب وسط مکان به نسبت و افقی صورت به شده

 به نسبت شده انتخاب موضوعات کلیه  پایین به تنظیم گزینه انتخاب با حالت این در :پایین به تنظیم -11

 میشوند. تراز پایین سمت از مادر، انتخاب

 شده انتخاب موضوعات کلیه  چپ به نسبت تنظیم گزینه انتخاب با حالت این در :چپ به نسبت تنظیم -11

 میشوند. تراز چپ سمت از مادر، انتخاب به نسبت

 انتخاب موضوعات کلیه  وسط به نسبت متنظی گزینه انتخاب با حالت این در :وسط به نسبت تنظیم -11

 میشوند. تراز  مادر، انتخاب وسط مکان به نسبت و عمودی صورت به شده

 انتخاب موضوعات کلیه  راست به نسبت تنظیم گزینه انتخاب با حالت این در :راست به نسبت تنظیم -11

 میشوند. تراز راست سمت از مادر، انتخاب به نسبت شده

 بود دیگر موضوع یک زیر موضوعی اگر گرفت، خواهند قرار هم روی بر ایجاد، از بعد موضوعات :عمق تغییر -14

 نمایید. استفاده زیر هایگزینه از میتوانید گیرد، قرار موضوعات دیگر روی و آمده جلوتر داشتید تمایل و

 میتما پشت و ممکن حالت ترینعقب به را شده انتخاب موضوع گزینه این ترین:عقب   (1

 برد.می دیگر موضوعات

 صورتیکه در کنید. استفاده گزینه این از رود، عقب به مرحله یک موضوع بخواهید اگر عقبتر:  (1

 موضوع ترینعقب موقعیت به موضوع موقعیت کنید، تکرار هم سر پشت را عمل این بار چندین

 رسید. خواهد

 موضوع حقیقت در و آورده ممکنه سطح باالترین به را شده انتخاب موضوع گزینه این جلوترین:  (1

 گیرد.می قرار موضوعات تمامی روی شده انتخاب

 تکرار صورت در بیاید، جلوتر مرحله یک شده، انتخاب موضوع شود،می باعث عمل این جلوتر:  (4

 رسید. خواهد خود وضعیت جلوترین به موضوع عمل، این

 را کاربر توسط طراحی کل ویرایش عدم به تمایل صورتیکه در شده: محافظت حالت در ویرایش تغییر -15

 ولیکن شد. خواهد فعال غیر موضوعات تغییرات اید، نموده فعال غیر دسترسی سطح قسمت در آنرا و دارید

 مثال برای باشند، داشته تغییر امکان کاربران تمامی توسط موضوعات از برخی باشید داشته تمایل است ممکن

 و زده را مویس راست کلید موضوع روی بر کافیست امر همین برای داد، تغییر را متنی موضوع متن بتوان
 این ویرایش شود، ظاهر موضوع کنار در شمایل صورتیکه در کنید. انتخاب را حفاظت ظت/عدماحف گزینه

 میباشند. موضوع این تغییر به قادر کاربران تمامی و شده آزاد دسترسی سطوح تمامی در گزینه



18 
  

 متعارف هایعملیات
هایی وجود دارد که با استفاده از آنها روند طراحی را تسهیل میبخشد، این ای یکسری عملیاتدر هر برنامه 
 ها عبارتند از:عملیات

 است. کند. کلید کوتاه آن کپی: یک نسخه از موضوعات انتخاب شده را در حافظه کپی می  -1

افظه کپی کرده، سپس آن موضوعات را از صفحه برش: یک نسخه از موضوعات انتخاب شده را در ح  -1

 است. نماید. کلید کوتاه آن طراحی حذف می

اند، خواه توسط چسباندن: نسخه کپی شده از موضوعاتی که توسط برش یا کپی در حافظه قرار گرفته  -1

 است. کلید کوتاه آن  کند.ای دیگر را در پنل انتخاب شده ایجاد میهمین برنامه و خواه توسط برنامه

 است. کلید کوتاه آن  حذف: کلیه موضوعات انتخاب شده را از طراحی حذف میکند.  -4

 های گفته شده باال با کیلک راست روی موضوعات انتخاب شده نیز، قابل رویت است.کلیه عملیات

کلید کوتاه  میتوانید لغو کنید.عمل انجام شده را  11با انتخاب این گزینه، آخرین (: Undoبرگشت عملیات )  -5

 است. آن 

(: با انتخاب این گزینه آخرین عمل برگشت شده، لغو میشود. کلید کوتاه آن Redoلغو برگشت عملیات )  -6

 است. 

موضوعات انتخاب شده، هم نوع، غیر از اندازه آنها،  همسان سازی خصوصیات: با استفاده از این گزینه کلیه  -7
 ها همانند انتخاب مادر میشود، خصوصیاتی مانند، نوع قلم، رنگ و ...بقیه خصوصیات آن

 موضوعاتتغییر خصوصیات 
درج  در برنامه آشنا خواهید شد، نحوه ایجاد موضوعات در قسمت در این قسمت شما با موضوعات تعبیه شده 

 با خصوصیات هر موضوع، آشنا خواهید شد.است. در زیر به طور کامل توضیح داده شده ( 14موضوع )صفحه 
برای مشاهده خصوصیات یک موضوع ابتدا آنرا به صورت تکی انتخاب کنید، سپس از ریبون باال، قسمت 
ویرایش به رنگی دیگر نمایان میشود، آن کاربرگ را انتخاب کرده تا مشخصات آن موضوع در آن نمایش داده شود. 

را انتخاب « نمایش کاربرگ ویرایش»نه همچنین اگر بر روی موضوع کلیک راست کرده و از منوی نمایش داده شده گزی

نیز  کنید، مستقیما ریبون ویرایش مخصوص آن موضوع نمایش داده میشود. همچنین باز زدن کلیدهای 
 کاربرگ مربوطه نمایان میگردد.
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 متن
در این کاربرگ کلیه خصوصیات متن  

داده میشود، شما میتوانید انتخاب شده نمایش 
، تنظیمات متن خود را تغییر 11همانند تصویر 

 د.یده
 کرده کار آفیس افزارهای نرم با که کاربرهایی

 آن با کار نحوه و این اشکال بیشتر با باشند،

 همراه به را کدام هر ما ولیکن هستید، آشنا

 دهیم.می توضیح شکل

 قلم گروه

 در شده نصب هایقلم تمامی لیست تا کرده یکلک شده، داده نمایش لشف روی بر کافیست قلم: تغییر 

 تایپ به شروع کافیست میدانید، را قلم نام اگر همچنین نمود. انتخاب را هاقلم از یکی میتوان لیست از گردند، نمایان ویندوز

 قلم زدن، ENTER از پس میدهد، ایشنم آنرا نام شده، تایپ متن به قلم نزدیکترین کردن پیدا محض به سیستم و کرده، نام

 شود.می داده نسبت

 یا نمایید، انتخاب را موجود اعداد از یکی و کرده باز را لیست کافیست قلم، نام تغییر همانند اندازه: تغییر 

 A شکل روی اگر و بزرگ سایز یک قلم اندازه کنید، کلیک باال فلش و A شکلهای روی بر اگر کنید، تایپ را نظر مورد اندازه

 شود.می کوچک سایز یک قلم اندازه کنید، کلیک پایین سمت به فلش با
 نمود. دار خط وسط و دار خط زیر خوابیده، پررنگ، را قلم میتوان کدام هر انتخاب با 

 کنید، کلیک شکل خود روی اگر یا کرد، انتخاب را رنگ یک نمیتوا آن از که میشود، باز رنگ صفحه فلش انتخاب با 

 کرد. خواهد پیدا تغییر شده داده نمایش رنگ به قلم متن رنگ
 در تغییری هیچ رنگ تغییر با ابتدا در میکنید، مشخص را متن دور رنگ که تفاوت این با میکند، عمل قلم رنگ همانند 

 زیبا ایحاله شده، مشخص رنگ و شده انتخاب اندازه به متن دور  هایدازهان از یکی انتخاب از پس و بینیدنمی متن

 .(OUTLINE) میگردد ظاهر
ای دلخواه از این قسمت میتوان یک سایه برای متن ایجاد کرد، اگر تمایل دارید رنگ سایه تغییر با انتخاب اندازه 

 انتخاب کنید. کند، رنگ مورد نظر را از این قسمت 

 پاراگراف گروه
ی متن به صورت چپ چین، راست چین با انتخاب یکی از حالتها ردیف باالیی، متن در کادر انتخاب شده 

و وسط چین میگردد. اگر از ردیف پایینی حالتی را انتخاب کنید، متن در کادر متن به صورت باال چین، 
 پایین چین و میانه چین در خواهد آمد.

همانطور که میدانید، نحوه نگارش فارسی و انگلیسی متفاوت است، برای تعیین نوع نگارش فارسی گزینه راست  
« مبنا کارت.»به چپ و برای انگلیسی گزینه چپ به راست را انتخاب نمایید. برای درک بهتر مطلب اگر بخواهید عبارت 

 «.مبنا کارت».ن فوق به این شکل نمایش داده میشود را تایپ کنید، اگر حالت چپ به راست را انتخاب کنید، مت

 موضوع متن 11 تصویر
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 حال اگر بخواهید کادر متن دارای رنگی در پس زمینه باشد، کافیست رنگ مورد نظر را از شکل  
شکل  1انتخاب کنید، حال اگر تمایل دارید، کادری نیز دور کادر متن با اندازه و رنگ خاص نمایش داده شود، میتوانید از 

 کنید. استفاده 
، تا جایی که ممکن «پایین انداختن»اگر متن از عرض کادر متنی که انتخاب کردید بزرگتر شد، با انتخاب این گزینه  

 است متن را نوشته و مابقی را به خط بعد انتقال میدهد.
کار کوچک شود، اگر تمایل ندارید، که متن بشکند و میخواهید در صورت بزرگتر بودن متن، اندازه آن به صورت خود 

 استفاده کنید.« فشرده»از گزینه 
« باز»این گزینه بالعکس گزینه فشرده است، متن را آنقدر بزرگ میکند، تا  درون کادر متن جای گیرد، در حالت  

 سایز قلم در نظر گرفته نشده و خود، آنرا انتخاب میکند.

 اطالعات و موقعیت گروه
ت دقیق و عددی جای موضوع را در کادر طراحی نسبت به واحدی که در این کاربرگ شما میتوانید به صور

فرض شده است،  1و  1اید را تعیین کنید. بدین منظور گوشه سمت چپ و باالی کادر طراحی برای نمایش انتخاب کرده
در کادرهای گردد. همچنین اگر حاال اگر در کادرهای چپ و باال عددی را تایپ کنید، آن موضوع به آن نقطه منتقل می

 کند.طول و عرض مقادیر را تغییر دهید، اندازه کادر موضوع تغییر می
شما میتوانید به هر موضوعی که ایجاد میکنید، یک نام اختصاص دهید، در ابتدای درج موضوع توسط برنامه به 

 شود، شما میتوانید آن نام را در این قسمت تغییر دهید.صورت پیش فرض نامی داده می

 ها داده پایگاه گروه
ها متصل شده باشید )در بخش مربوطه توضیح داده خواهد شد( لیست فیلدهای در صورتیکه به پایگاه داده

ها در قسمت نام فیلد نمایش داده میشود، با انتخاب یکی از آنها موضوع به آن فیلد لینک شده و از این پس پایگاه داده
ظاهر میشود، این عالمت میگوید، این موضوع با پایگاه داده ها مرتبط ( ) به بعد در کنار موضوع عالمت یک زنجیر

شده است. اگر بر روی موضوع کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده، زیر منوی ارتباط به را باز کرده و یکی از 
ز کرده، سپس گزینه فیلدهای قابل اتصال را انتخاب کنید. برای حذف ارتباط از طریق ریبون کافیست لیست فیلدها را با

لینک به پایگاه داده ها حذف « حذف ارتباط»خالی را انتخاب کنید، همچنین با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه 
میشود. توجه داشته باشید، در صورتیکه به پایگاه داده ها متصل نشده باشید، گزینه های مربوطه یا نمایش داده نشده یا 

 غیر فعال هستند.

: این گزینه مخصوص موضوعات متنی است، با استفاده از این گزینه ها میتوانید به مقدار وندپیشوند و پس

را به مقدار متنی که متصل به « خانم»عبارت  اشما میخواهید دقیقمتن، پیشوند یا پسوندی اضافه نمایید. برای مثال، 
موضوع  1فیلدهای پایگاه داده ها را تغییر داده و یا داده ها است را اضافه کنید، دیگر نیازی نیست، کلیه فیلدی در پایگاه

متن اضافه کنید، فقط کافیست عبارت خانم را در پیشوند اضافه کنید. حال اگر بخواهید به متنی که به پایگاه داده ها 
یید، از این متصل شده و مقدار مبلغی دارد را واحد ریال به آن اضافه کنید، کافیست عبارت ریال را به پسوند اضافه نما

از پایگاه داده ها گرفته و ریال بطور  4111ریال، که  4111پس نوشته مبلغ به همراه ریال نمایش داده میشود مانند 
 خودکار بدون فضای اضافی به آن اضافه میشود.
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 و پس زمینه تصویر
تصویر در این کاربرگ کلیه خصوصیات 

انتخاب شده نمایش داده میشود، شما میتوانید 
، تنظیمات نمایشی تصویر و یا 11همانند تصویر 

توجه داشته  فیلترهایی بر روی تصویر اعمال نمایید.
باشید اگر در حالت پس زمینه هستید، شما امکان 

 دریافت تصویر از طریق دوربین را نخواهید داشت.

 گروه تصویر
برای انتخاب تصویر از فایل میتوانید از این گزینه استفاده کنید، همچنین پس ایجاد موضوع تصویر، این گزینه  

 JPG JFIFخودکار انتخاب میشود. از پنجره نمایش داده شده، فایل تصویری مورد نظر را که با یکی از پسوندهای 

JPEG PNG GIF TIF TIFF BMP RLE Exif ICO Wmf Emf د باشد، انتخاب و گزینه میتوانOpen  را بزنید. پس از آن
 تصویر انتخاب شده، در کادر موضوع تصویر نمایش داده میشود.

اگر به دستگاه شما وبکم، یا دوربینی که مانند وبکم برای ویندوز شناخته میشود، متصل باشد، با انتخاب این 
جره میتوانید تصویر را مستقیما از وب کم دریافت گزینه پنجره دریافت تصویر از وب کم باز شده و در آن پن

 کنید.

 دریافت تصویر از دوربین
هایی که به سیستم نجره در قسمت دوربین ها کلیه وب کمپپس از نمایش 

متصل هستند، نمایش داده میشود، شما میتوانید یکی از آنها را انتخاب کنید، پس از 
انتخاب در کادر پایینی تصویر دریافتی از آن وی کم نمایش داده میشود. با زدن 
گزینه خصوصیات، میتوانید تنظیمات سخت افزاری و یا نرم افزاری مخصوص وبکم 

 را تغییر دهید. 
کادر تصویر، یک ناحیه به رنگ واقعی و بقیه نواحی به رنگ تیره تر در 

نمایش داده میشود، شما میتوانید با استفاده از مویس این ناحیه را جابجا و یا تغییر 
ناحیه انتخاب شده، ثابت و بزرگ شده و شما میتوانید در این « گرفتن تصویر»اندازه دهید. سپس با انتخاب گزینه 

 یدس دلخواه یکی از اندازه های پاک کن را انتخاب کرده و پس زمینه کار را پاک کنید. همچنین اگر دیدقسمت بر اسا
این عملیات را از ابتدا شروع کنید. پس از اتمام کار، با « تصویری دیگر»که تصویر باب میل شما نیست، با انتخاب گزینه 

 ادر موضوع تصویر قرار خواهد گرفت.تصویری که نمایش داده شده، در ک« تایید»انتخاب گزینه 
امکان روشنایی، کنتراست و مات شدن استفاده کنید، بدیهی است  1برای بهبود نور و کیفیت تصویر میتوانید از 

 را انتخاب کنید.« صفر شود»برای برگرداندن کلیه تغییرات به حالت اول کافیست گزینه 
شد، کافیست دکمه برگشت را پاک کردید که نباید می جایی از تصویر ، اشتباهیاگر در هنگام پاک کردن

عملیات را انتخاب کنید، تا به آخرین وضعیت قبل از پاک کردن برگرید. توجه داشته باشید که شما فقط میتوانید یک 
 مرحله به عقب برگردید.

 موضوع تصویر 12 تصویر

 موضوع دوربین 13 تصویر
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د نظر را انتخاب د این گزینه را انتخاب و سپس آدرس مبرای ذخیره تصویر موجود در موضوع تصویری میتوانی
 در فهرست انتخاب شده ذخیره خواهد شد. Pngکنید، تصویر با پسوند 

 گروه بهبود تصویر

با انتخاب یکی از حاالت آن میتوانید نوع چینش تصویر را نسبت به کادر موضوع تعیین کنید.  
 حالتها عبارتند از:

 با اندازه واقعی در کادر موضوع نمایش بده.هیچ: یعنی هیچ گونه تغییر اندازه ای اعمال نکن و تصویر را  -1

کنار هم: اگر کادر موضوع از تصویر بزرگتر باشد، تصویر را در کنار هم تکرار کند تا کل کادر تصویر را در بر  -1
 بگیرد.

کشیدن: تصویر را از طرفین آنقدر بکشد تا درون کادر موضوع را پر کند. این حالت ممکن است باعث دفرمه  -1
 ردد.شدن تصویر گ

حفظ مقیاس: تصویر را با در نظر گرفتن ضریب طول به عرض، آنقدر کوچک و یا بزرگ کند تا درون کادر  -4
 موضوع قرار گیرد، در این حالت تصویر دفرمه نخواهد شد.

شما میتوانید بهبودی از وضعیت کیفیت تصویر داشته باشید، اعمالی مانند مات کردن، با باز کردن این گزینه،  
 دن، تغییر روشنایی و کنتراست.تیز کر

شما میتوانید کنترل بر روی رنگهای تصویر داشته باشید، اعمالی همچنین تغییر شدت با باز کردن این گزینه،   
مقیاس ثابت، سیاه سفید با متد بروک و تغییر  1رنگ، نورمال سازی، خاکستری گونه کردن، سپیا، سایه و سفید یا 

 رنگهای دیگر.

 کلیه تغییرات بهبود یافته شده و یا تغییرات رنگ شده لغو شده و تصویر به حالت اولیه برمیگردد. 

 گروه ویرایش
 91درجه بچرخانید میتوانید از این گزینه ها استفاده کنید، با انتخاب هر بار،  91اگر تمایل دارید، تصویر را  و  

 درجه در جهت انتخاب شده، تصویر میچرخد.
 عمودی یا افقی بلعکس کنید. وار نسبت به محورصورت آینهه با استفاده از این گزینه ها میتوانید تصویر را ب و  

ی تصویر به صورت چپ چین، راست با انتخاب یکی از حالتها ردیف باالیی، تصویر در کادر انتخاب شده 
کنید، تصویر در کادر تصویر به صورت چین و وسط چین قرار میگیرد. اگر از ردیف پایینی حالتی را انتخاب 

 باال چین، پایین چین و میانه چین در خواهد آمد.

 اطالعات و موقعیت گروه
در این گروه شما میتوانید به صورت دقیق و عددی جای موضوع را در کادر طراحی نسبت به واحدی که برای 

فرض شده است، حاال  1و  1و باالی کادر طراحی اید را تعیین کنید. بدین منظور گوشه سمت چپ نمایش انتخاب کرده
گردد. همچنین اگر در کادرهای طول اگر در کادرهای چپ و باال عددی را تایپ کنید، آن موضوع به آن نقطه منتقل می

 کند.و عرض مقادیر را تغییر دهید، اندازه کادر موضوع تغییر می
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نام اختصاص دهید، در ابتدای درج موضوع توسط برنامه به صورت شما میتوانید به هر موضوعی که ایجاد میکنید، یک 
 شود، شما میتوانید آن نام را در این قسمت تغییر دهید.پیش فرض نامی داده می

 ها داده پایگاه گروه
ها متصل شده باشید )در بخش مربوطه توضیح داده خواهد شد( لیست فیلدهای در صورتیکه به پایگاه داده

ها در قسمت نام فیلد نمایش داده میشود، با انتخاب یکی از آنها موضوع به آن فیلد لینک شده و از این پس دادهپایگاه 
( ظاهر میشود، این عالمت میگوید، این موضوع با پایگاه داده ها مرتبط به بعد در کنار موضوع عالمت یک زنجیر )

 شده است. 
اید ولیکن باز هم فیلدی نمایش داده نشده است، دلیل آن عدم معرفی درصورتیکه به پایگاه داده ها متصل شده

 فیلد تصویری میباشد.

 اشکال
در این کاربرگ کلیه خصوصیات مربوط به 
شکل انتخاب شده نمایش داده میشود، این شکلها 

ع. عبارتند از خط، دایره یا بیضی، مستطیل یا مرب
، تنظیمات نمایشی 14شما میتوانید همانند تصویر 

شکل را تعیین کنید. توجه داشته باشید، اگر موضوع 
 انتخاب شده خط باشد، گروه خط نمایش داده شده، در غیر اینصورت این گروه برای دیگر اشکال مخفی میشود.

 گروه حالت
 با انتخاب این گزینه، میتوانید ضخامت شکل را مشخص کنید. 

 با انتخاب این گزینه و انتخاب رنگ مورد نظر میتوانید رنگ خط را مشخص کنید. 
 با انتخاب این گزینه، اشکالی که داری فضا هستند مانند بیضی و مستطیل، رنگ داخل آن را مشخص میکند. 

 گروه خط

اگر موضوع انتخاب شده خط باشد، این گزینه فعال میشود، با انتخاب یکی از  
ای این لیست که یا از باال چپ به پایین راست و از پایین چپ به باال راست است، نحوه کشیدن خط را نسبت به گزینه 
 های کادر موضوع مشخص میکند.گوشه

 اطالعات و موقعیت گروه
در این گروه شما میتوانید به صورت دقیق و عددی جای موضوع را در کادر طراحی نسبت به واحدی که برای 

فرض شده است، حاال  1و  1اید را تعیین کنید. بدین منظور گوشه سمت چپ و باالی کادر طراحی تخاب کردهنمایش ان
گردد. همچنین اگر در کادرهای طول اگر در کادرهای چپ و باال عددی را تایپ کنید، آن موضوع به آن نقطه منتقل می

 ند.کو عرض مقادیر را تغییر دهید، اندازه کادر موضوع تغییر می

 وع اشکالموض 14 تصویر
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شما میتوانید به هر موضوعی که ایجاد میکنید، یک نام اختصاص دهید، در ابتدای درج موضوع توسط برنامه به صورت 
 شود، شما میتوانید آن نام را در این قسمت تغییر دهید.پیش فرض نامی داده می

 بارکد
بارکد به در این کاربرگ کلیه خصوصیات مربوط 

نمایش داده میشود. شما میتوانید  ،انتخاب شده
را تعیین  بارکد، تنظیمات نمایشی 15همانند تصویر 

 کنید.

 گروه حالت

با استفاده از این قسمت میتوانید نوع قلم و اندازه قلم برای نمایش مقدار بارکد به  
 ین گزینه ها همانند نوع قلم و اندازه آن در قسمت متن میباشد.صورت متنی را مشخص نمایید. ا

 نوع قلم را میتوانید پررنگ و یا خوابیده نمایید. 

در این قسمت مشخص میکنید، متن بارکد وسط چین، راست چین و چپ چین باشد، همچنین  
 متن باالی بارکد باشد یا زیر بارکد چاپ گردد.

 میکند. این گزینه رنگ متن را مشخص 
این گزینه مشخص میکند، آیا مایل به نمایش متن بارکد هستید یا غیر، با برداشتن تیک، متن مقدار بارکد  

 نمایش داده نخواهد شد.

با استفاده از این گزینه ها، میتوانید رنگ بارکد، رنگ پس زمینه، رنگ کادر و ضخامت کادر را  
 مشخص نمایید.

 گروه داده ها

از این قسمت میتوانید نوع بارکد را تعیین کنید، همانطور که میدانید، بارکد دارای استانداردهای گوناگونی است،  بارکد:

 بعدی داشته باشید. دوکه این نرم افزار استانداردهای متعارف را پشتیبانی میکند، شما میتوانید بارکد تک بعدی و یا 

توجه داشته باشید، مقدار داده  داری به بارکد داده و آنرا نمایش دهید.شما میتوانید به صورت دستی مق بارکد: مقدار

شده باید با استاندارد بارکد همخوان باشد، برای مثال اگر بارکدی فقط از اعداد پشتیبانی میکند از حروف انگلیسی در 
 مقدار استفاده نشود.

 اطالعات و موقعیت گروه
و عددی جای موضوع را در کادر طراحی نسبت به واحدی که برای در این گروه شما میتوانید به صورت دقیق 

فرض شده است، حاال  1و  1اید را تعیین کنید. بدین منظور گوشه سمت چپ و باالی کادر طراحی نمایش انتخاب کرده
های طول گردد. همچنین اگر در کادراگر در کادرهای چپ و باال عددی را تایپ کنید، آن موضوع به آن نقطه منتقل می

 کند.و عرض مقادیر را تغییر دهید، اندازه کادر موضوع تغییر می

 موضوع بارکد 15 تصویر
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شما میتوانید به هر موضوعی که ایجاد میکنید، یک نام اختصاص دهید، در ابتدای درج موضوع توسط برنامه به صورت 
 شود، شما میتوانید آن نام را در این قسمت تغییر دهید.پیش فرض نامی داده می

 ها داده پایگاه گروه
ها متصل شده باشید )در بخش مربوطه توضیح داده خواهد شد( لیست فیلدهای در صورتیکه به پایگاه داده

ها در قسمت نام فیلد نمایش داده میشود، با انتخاب یکی از آنها موضوع به آن فیلد لینک شده و از این پس پایگاه داده
میشود، این عالمت میگوید، این موضوع با پایگاه داده ها مرتبط ( ظاهر به بعد در کنار موضوع عالمت یک زنجیر )

 شده است. 
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 پایگاه داده ها چیست؟
 مندسامان و منظم ساختار با اطالعات از ایمجموعه به( Databaseاطالعاتی یا  بانک یا دادگان) هاداده پایگاه

 ذخیره باشد دسترسی و خواندن قابل هارایانه و هادستگاه برای که قالبی در معموالً هاداده هایپایگاه. شودمی گفته
 ساده سازی ذخیره مانند دیگری هایشیوه و نیست موجود روش تنها اطالعات سازی ذخیره شیوه چنین البته. شوندمی
 ساختار یک وجود سازدمی مؤثر را هاداده هایپایگاه در هاداده سازی ذخیره آنچه. گرددمی استفاده نیز هاپرونده در

 .است هاداده بین روابط و سازی ذخیره برای مفهومی
ها اطالعات را در یک فایل ذخیره میکنند، این پایگاه ها برای مدیریت اطالعات به صورت معموال پایگاه داده  

 استاندارد به بخشهای زیر تقسیم میشود.

 (Tableجداول )
مجبور  به ناچاراگر شما قرار باشد مجموعه ای از اطالعات را به صورت طبقه بندی شده در اختیار داشته باشید،  

خواهید شد، یک جدولی تشکیل دهید و آن جدول را به ستونها و سطرهایی تقسیم بندی کنید. پس از نام گذاری ستون 
ختار یک جدول گفته میشود. هر جدول در پایگاه داده ها با یک نام ها و پر کردن اطالعات مورد نیاز، به کل این سا

 مشخص شده و ذخیره میگردد. مانند مثال زیر که نام جدول مشخصات مشتری میباشد.

 سن شهر سکونت نام و نام خانوادگی شناسه

 14 تهران رضا کریمی 1

 11 شیراز مهسا جعفری 2

 (Fieldفیلد )
هر ستون دارای یک نام است، همانطور که در مثال باال مشاهده میکنید، برای اینکه مشخص شود، اطالعات  

گفته میشود  Fieldاز روی نام ستون به محتوای آن پی خواهید برد. به هر ستون یک ستون مربوط به چه چیزی است، 
 که با نامی در هر جدول ذخیره میگردد.

 (Records) ارکورد ه
، نوبت به پر کردن اطالعات درون این جداول میرسد، هر ردیف یا سطری که فیلد هاپس از تعریف جداول و  

درون جدول ایجاد میشود و حاوی اطالعاتی متناسب با نوع فیلد )ستون( است یک رکورد گفته میشود، در مثال باال 
 ت.مشخص کننده یک رکورد اس 14، رضا کریمی، تهران، 1مجموع اطالعات 

 زبان پرس و جو
گفته میشود. اگر بخواهیم  SQLبرای درخواست اطالعات از درون جداول زبانی ساخته شده که به آن زبان  

این  select * from customerمثالی از این زبان بزنیم میتوانیم چنین درخواستی را از پایگاه داده ها داشته باشیم 
 وجود دارد. customerدرخواست مشخص میکند، تمام اطالعاتی را برای شما برگرداند که جدول 

 مراجعه کنید. SQLاگر تمایل به یادگیری این زبان هستید، میتوانید به کتابهای پایگاه داده ها و زبان  
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 انواع پایگاه داده ها
اند. معروفترین این برای آن منظور طراحی کرده شرکتهای مختلف برای مصارف مختلف پایگاه داده مناسبی 

 پایگاه داده ها که کاربران داخل ایران از آنها بسیار استفاده میکنند عبارتند از:

1- Microsoft SQL Server 
1- Microsoft Access 
1- Oracle 
4- MYSQL 

آنها متصل شد، شرکت مایکروسافت برای هر پایگاه داده ها نوعی درایور نوشته است که بتوان در ابتدا به 
سپس درخواست پرس و جو را از آنها داشت. ولیکن بهترین نوع درایور آن درایوری است که خود شرکت برای این 

متصل شوید، باید درایور کانکتور  MYSQLارتباط طراحی کرده است. برای مثال اگر بخواهید به پایگاه داده ها 
(Connectorآنرا از سایت دانلود و نصب نمایید )ها قادر به ارتباط با آن پایگاه داده ها خواهند شد.. از این پس برنامه 

یک استاندارد عمومی برای اتصال به تمامی پایگاه داده ها است که ویندوز خود از آن پشتیبانی میکند و پایگاه 
 است. ODBCهای داده ای دیگر، نیز اغلب درایور مخصوص آن را تولید میکنند، اسم این درایور 

را  ODBCبسیاری از برنامه فارغ از معرفی و شناساندن انواع پایگاه داده ها به برنامه خود، فقط ارتباط از طریق 
 پشتیبانی کرده و این درایور وظیفه تبدیل پرس و جو ها و ارتباطات با پایگاه داده ها را به عهده میگیرد.

 ارتباط با پایگاه داده ها در برنامه
برای ایجاد ارتباط با پایگاه داده ها در برنامه 
باید کاربرگ پایگاه داده ها را ابتدا انتخاب کنید، 
سپس بسته به نوع پایگاه داده ها یکی از شمایل 

Access ،SQL ،ODBC  و یاOracle  .را انتخاب کنید
اگر پایگاه داده شما غیر از این انواع است میتوانید گزینه ارتباطات کلی را 
انتخاب کنید. در قدم اول، شما باید مشخص کنید نوع پایگاه داده شما 

 چیست و چگونه میشود به آن متصل شد.
به توضیح این بخش به دلیل جامع بودن ارتباطات کلی در ادامه 

میپردازیم. پس از آشنا شدن با این ارتباط خود خواهید فهمید که این 
 ها فقط نوع پایگاه داده ها در کاربرگ اول انتخاب خواهد کرد.شمایل

  ارتباطات کلی 
باز خواهد شد، در  17پس از انتخاب این گزینه پنجره ای مانند شکل 

برای مثال مشخص میکنید.  شما نوع ارتباط را Providerکاربرگ 
Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider  برای ارتباط به پایگاه داده های

Access  وMicrosoft OLE DB Provider for SQL Server  برای ارتباط با

 ریبون پایگاه داده ها 16 تصویر

 انتخاب نوع پایگاه داده 17 تصویر
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SQL Server  میباشد. اگر شما درایورOLE DB  مربوط به پایگاه داده خاص خود را نصب کرده باشید، آن در این لیست
برنامه استفاده کرده باشید، این  های موجود درنمایش داده خواهد شد و فقط کافیست آن را انتخاب نمایید. اگر از شمایل

را زده یا  Nextنه مناسب گزی Providerبه هر حال پس از انتخاب  کاربرگ به طور خودکار مقداردهی خواهد شد.
 OKپس از ورود اطالعات و تنظیمات پایگاه داده با کلیک کردن بر روی گزینه  را انتخاب نمایید. Connectionکاربرگ 

 اتصال به پایگاه داده برای برنامه معرفی میشود.

 Accessپایگاه داده های  تنظیمات مربوط به
 Microsoft Jet 4.0 OLE DB)مربوطه  Providerپس از انتخاب  

Provider ) در کاربرگConnection .با گزینه های زیر برخورد خواهید کرد 
نام فایل اکسس را وارد  Select or enter a database name .1ابتدا در قسمت 

 کنید و یا با انتخاب گزینه ... از فهرست فایل مورد نظر را پیدا کنید.
سطح امنیتی میتوانند محافظت شوند،  1همانطور که میدانید فایلهای اکسس در 

سطح اول شامل نام کاربر و رمز عبور میباشد، اگر فایل در این سطح است، نام 
 Blankو اگر رمزی دارد با برداشتن تیک  User nameکاربر را در قسمت 

password  در کادرPassword .توجه فرمایید در صورت ورود  رمز را وارد کنید
نیز تیک دار شود. اگر فایل اکسس در  Allow saving passwordرمز، حتما گزینه 

سطح پایگاه داده ها امن شده باشد، فقط یک رمز دارید برای وارد کردن آن به 
را انتخاب کنید، سپس گزینه  JET OLEDB: Database Passwordرفته و از لیست نمایش داده شده گزینه  Allرگ کارب

Edit Value  را زده، در کادر نمایش داده شده، رمز را وارد کنید و سپسOK .کنید 
کاربرگ  از Test Connectionبرای حصول اطمینان از اتصال صحیح به پایگاه داده کافیست روی گزینه  

Connection شود.کلیک کرده تا اتصال بررسی گردد، در صورت اتصال موفق یا ناموفق پیام مناسب نشان داده می 

 SQL Serverتنظیمات مربوط به پایگاه داده های 
 Microsoft OLE DB Provider for SQLگزینه  Providerابتدا از قسمت 

Server  برای معرفی پایگاه داده را انتخاب کنید وSQL Server  1در کادر. 

Select or enter a server name:  آدرس سرورSQL  را وارد نمایید. این آدرس
نصب شده  Instanceبه همراه نام  IPدستگاه و یا نام و  IPمیتواند نام دستگاه، 

SQL .باشد 
اگر سرور بر روی همین دستگاه است  SQL2008\192.168.3.5ل برای مثا

نیز استفاده کنید. اگر در نوشتن آدرس سرور مشکل ».« میتوانید از حرف نقطه 
 دارید، میتوانید از مدیر شبکه خود سوال بفرمایید.

سطح امنیتی میتوان ارتباطات را برقرار کرد،  1نیز با  این پایگاه داده ها
 1است، اگر چنین است در قسمت اس سطح دسترسی ویندوز سطح اول بر اس

را انتخاب نمایید. اگر بر اساس  Use Windows NT Integrated securityگزینه 

 18 ریتصو

 Accessانتخاب ارتباط پایگاه داده  

 SQLانتخاب ارتباط پایگاه داده  19 ریتصو
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در این حالت حتما گزینه  رمز را وارد کنید. Passwordنام کاربر و در کادر  User nameنام کاربری و رمز بود، در کادر 
Allow saving password دار کنید. یکرا ت 

را صحیح وارد کرده باشید، با  1و  1باید نام پایگاه داده ها را وارد کنید، اگر اطالعات مرحله  1در مرحله 
انتخاب لیست بازشو، نام تمامی پایگاه های داده نمایش داده خواهد شد، پس نام پایگاه داده مد نظر را انتخاب کنید و 

 را انتخاب کنید. Test Connectionبرای تست صحت عملیات گزینه 

 به باال 7002تنظیمات مربوط به پایگاه داده های آفیس 
به نام  Providerبه باال را بر روی دستگاه نصب کرده باشید یک  1117آفیس از نسخه اگر یکی از نسخه های 

Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider  در لیستProvider ها نمایش داده میشود. اگر
 AccessDatabaseEngine.exeخواهید بسته آفیس را نصب نمایید، میتوانید بسته این گزینه وجود ندارد و شما هم نمی

 دانلود و نصب نمایید. ad/details.aspx?id=13255us/downlo-http://www.microsoft.com/enرا از آدرس 

 accdb.فایل های اکسس با پسوند 
آدرس کامل فایل اکسس  Data Sourceدر کادر  ،Connectionگفته شده در کاربرگ  Providerپس از انتخاب 

 از صحت اتصال آگاه گردید. Test Connectionبه باال را وارد کنید. با انتخاب گزینه  1117

 xlsx.ل های اکسل با پسوند فای
آدرس کامل فایل اکسل  Data Source، در کادر Connectionگفته شده در کاربرگ  Providerپس از انتخاب 

را انتخاب و ویرایش کنید؛ در پنجره  Extended Propertiesرفته و از لیست گزینه  Allرا وارد کنید، سپس به کاربرگ 
از کاربرگ  Test Connectionرا وارد کنید. با انتخاب گزینه  Excel 12.0 Xml; HDR=YESنمایش داده شده عبارت 

Connection .صحت اتصال را بررسی کنید 

 دیگر پایگاه های دادهبه اتصال 
 http://www.connectionstrings.comهای داده میتوانید به سایت برای آگاهی از اتصال به دیگر پایگاه

 متصل گردیم. Foxproمراجعه کرده و از نحوه اتصال پایگاه داده خود مطلع گردید. برای مثال میخواهیم به پایگاه داده 
گشته و بر روی  DBF / FoxProباز میکنیم. سپس در صفحه به دنبال لینک  مرورگررا در شده ابتدا سایت گفته 

 Microsoft Jet OLE DBآن کلیک میکنیم در صفحه نمایش داده شده دو نوع اتصال معرفی شده است. اولی به روش 

است. روش اول روش قدیمی و روش دوم بعد از نصب  Microsoft ACE OLEDB 12.0و دیگری به روش  4.0
AccessDatabaseEngine ش دوم چنین گفته شده است.قابل اجرا میباشد. برای مثال در رو 

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=c:\folder; 
Extended Properties=dBASE IV;User ID=Admin 

میباشد. به  Microsoft ACE OLEDB 12.0مد نظر از نوع  Providerبا بررسی عبارت متوجه میشویم در ابتدا 
فقط باید  Data Sourceیابیم در قسمت توجه کنید. سپس در می Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0عبارت 

را  dBASE IVباید عبارت  Extended Propertiesو در قسمت ( Data Source=c:\folderآدرس فهرست را وارد کنیم )
 باشد. Adminنیز باید  User IDوارد نمود و 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
http://www.connectionstrings.com/
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 پنجره پرس و جو پایگاه داده ها 20 ریتصو

را دارند قابل اجرا است برای مثال اگر  Providerاین روش برای تمامی پایگاه های داده که قابلیت نصب 
برای این کار میتوانید از آدرس  ،آنرا نصب کنید OLEDBمتصل شوید ابتدا باید درایور  MySQLبخواهید به پایگاه داده 

http://dev.mysql.com/downloads/connector/net  های دانلود کلیه لینکرا دریافت کنید. آندرایورProvider  ها
 . وجود دارد ConnectionStrings.comسایت در 

 پرس و جو

پس از انتخاب این گزینه، پنجره پرس و جو باز  
، شما در این پنجره میتوانید، (11)تصویر  شودمی

مشخص نمایید، چه اطالعاتی را از بانک استخراج کرده 
همچنین نحوه ساخت  و از آن در نرم افزار استفاده نماید.

 فیلدها نیز در این قسمت انجام میپذیرد.و مدیریت 
در قسمت ارتباط، نوع ارتباط تعریف شده در  

، اگر تمایل به تغییر آن مرحله قبل نمایش داده میشود
دارید، کافیست گزینه تغییر را زده و همانند مراحل گفته 

 شده، عمل کنید.
ها نمایش داده میشود، اگر تمایل به انتخاب یکی Store Procedureها و Viewها، Tableدر لیست بازشو جداول، لیست 

آشنا نیستید، این  SQLه آن نوشته میشود، اگر با زبان مربوط ب SQL هایاز آنها هستید، کافیست آن را انتخاب کنید، متن
 بنویسید. هامتن را تغییر ندهید، ولی اگر آشنا هستید، میتوانید هر درخواست پرس و جویی که مایل هستید، در این کادر

 . بررسی میگردد Selectفقط متن مربوط به کاربرگ پس از نوشتن متن پرس و جو، با زدن کلید بررسی پرس و جو 
حاال نوبت آن شده است که فیلدهای موجود در عبارت جستجو را گرفته و در لیست پایینی وارد کنید. با انتخاب  

گزینه دریافت فیلدها، کلیه فیلدهای موجود در پرس و جو در لیست پایینی نمایش داده میشود، توجه داشته باشید، کلیه 
اید از بین خواهد رفت و صورت دستی ایجاد کردهه فیلدهایی که بتنظیمات قبلی درباره فیلدهای انتخاب شده و یا 

 فیلدهای جدید جایگزین میشود.
. بروز رسانیو  فیلد مرتبط ،ستون مشاهده میکنید، ستونها عبارتند از، نام، نوع، پارامتر 1در جدول فیلدها شما  

 در زیر به شرح هر کدام میپردازیم.

درون پایگاه داده ها وجود داشته و یا شما تمایل به ایجاد آن دارید، در برنامه این نام : اسم فیلد میباشد که نامستون 

 نمایش داده میشود.

 : نوع فیلد را مشخص میکند، مانند نوع فیلد عددی، رشته ای و ... که در زیر هر کدام توضیح داده میشود.نوعستون 

String.فیلد شما حاوی اطالعات متنی است : 
Integer :.فیلد حاوی اطالعات عدد بدون اعشار است 

Double.فیلد حاوی اطالعات عدد اعشار دار است : 

Date.فیلد از نوع تاریخ میالدی است : 

Time.فیلد از نوع زمان است : 

http://dev.mysql.com/downloads/connector/net
http://dev.mysql.com/downloads/connector/net
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DateTime.فیلد هم دارای تاریخ و هم دارای زمان است : 

Persian Date صورت هجری شمسی نمایش دهد.ه ب: فیلد تاریخ میالدی است، ولی تمایل داریم آنرا 

Persian DateTime هجری شمسی نمایش  به صورت: فیلد تاریخ میالدی به همراه زمان است، ولی تمایل داریم آنرا
 دهد.

Image.فیلد از نوع تصویر باینری است : 

Image File Pathد.: فیلد از نوع رشته ای است، ولی به آدرس فیزیکی یک فایل تصویری اشاره دار 

Boolean.فیلد از نوع بلی خیر است : 

Track1 کارت است. 1: اطالعات فیلد مربوط به ترک 

Track2 کارت است. 1: اطالعات فیلد مربوط به ترک 

Track3 کارت است. 1: اطالعات فیلد مربوط به ترک 

IC اطالعات فیلد مربوط به :IC .کارت است 

RF اطالعات فیلد مربوط به :RF .کارت است 
Byte Array.اطالعات به صورت رشته باینری است : 

Print Status( در صورت چاپ موفق این فیلد مقدار صحیح :True.به خود میگیرد ) 

 

: در این ستون شما میتوانید مشخص نمایید فیلد با چه شکلی نمایش داده شود، برای مثال تاریخ به چه ستون پارامتر

هزارگان نمایش داده شود یا خیر و الی آخر، برای انتخاب یکی از حاالت کافیست نحوی باشد یا اعداد با جدا کننده 
 گزینه ... را انتخاب کرده تا در پنجره نمایش داده شده، یکی از حاالت را انتخاب نمایید.

نید. : براساس این گزینه شما میتوانید یک فیلد جدید ساخته و از اطالعات فیلد دیگری استفاده کستون فیلد مرتبط

حال شما تمایل دارید، فیلد تصویری داشته  تصاویر پرسنل براساس شماره پرسنلی در یک پوشه ای وجود داردبرای مثال 
باشید که بتواند این اطالعات را نمایش دهد، برای این کار کافیست یک فیلد جدید ساخته و اسم آنرا به دلخواه انتخاب 

انتخاب کرده و در کادر پارامتر، آدرس فیزیکی فهرست  Image File Pathلد را کنید )حتما انگلیسی باشد(، سپس نوع فی
فایلها را بنویسید، سپس از قسمت فیلد مرتبط، فیلد کد پرسنلی را انتخاب کنید، برنامه در هنگام دریافت اطالعات در 

 .دنبال فایل تصویری میگردد که نام فایل آن کد پرسنلی طرف باشده فهرست داده شده، ب
پس از اتمام تعاریف گزینه تایید را زده و منتظر بمانید تا اطالعات از پایگاه داده ها فراخوان شده و در پایگاه داده های 

 داخلی با فرمتهای تعریف شده شما ذخیره گردند.

: اگر تمایل دارید، پس از دریافت اطالعات در جدول کناری، مقادیر آن را تغییر دهید، برای هر بروز رسانیستون 

مربوط به آنها نوشته شده باشد، برنامه  SQLعبارات  Insertو  Updateفیلد این گزینه را تیک دار نمایید. اگر در کاربرگ 
هیچ تضمینی برای این کار وجود وز رسانی کند، ولیکن را نیز برسعی میکند، فیلد متناظر در پایگاه داده های اصلی 

 . ندارد

 را وارد کنید.  بروز رسانی در پایگاه SQLربرگ شما میتوانید متن : در این کاUpdateکاربرگ 
UPDATE [Table] SET @SetData WHERE id=@Filter 

[Table].نام جدولی که باید عمل بروز رسانی بر روی آن اعمال گردد : 
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@SetData برنامه به طور خودکار بر اساس نام فیلدهای وارد شده در لیست فیلدها و وضعیت بروز رسانی آنها پر :
 میگردد.

@Filter.برنامه به طور خودکار نام فیلد قبل از = را پیدا کرده و مقدار متناظر آن را قرار میدهد : 

جاد در پایگاه را وارد کنید. قوانین مانند بروز رسانی است یا ای SQL: در این کاربرگ شما میتوانید متن Insertکاربرگ 

مقدار آن فیلدها میباشد که به طور خودکار جایگزین  Values@نام فیلدها و متغییر  Columns@متغییر این تفاوت که 
 میگردد.

قوانین مانند بروز رسانی حذف رکورد در پایگاه را وارد کنید.  SQL: در این کاربرگ شما میتوانید متن Deleteکاربرگ 

 است.
توجه: اگر تمایل ندارید، عمل ویرایش انجام پذیرد، شما میتوانید در قسمت سطوح دسترسی این عملیات را محدود کنید. 
یا تمامی تیک های بروز رسانی را در جدول فیلدها بردارید. ولیکن اگر تمایل دارید در پایگاه داخلی تغییرات انجام پذیرد 

داده یا کل را قرار  *هر عمل، عالمت  SQLرشته های اعمال نگردد. قبل از  ولیکن بر روی پایگاه اصلی این تغییرات
 .متن را خالی کنید

 درخواست دوباره اطالعات
در برخی موارد، وقتی اطالعات بانک اصلی تغییر کرد، باید بانک داخلی نیز بروز رسانی شود، برای این منظور این 

 ره اطالعات را از بانک اصلی معرفی شده دریافت کند.گزینه را انتخاب کرده، تا بانک داخلی، دوبا

 ذخیره اطالعات درخواست شده
اگر تمایل ندارید، اطالعات بانک اصلی به همراه پروژه ذخیره گردد، کافیست تیک گزینه ذخیره اطالعات  

بی میگردد، اطالعات بانک را بردارید. در این صورت، هر بار که پروژه بازیا درخواست شده 
 صورت خودکار دوباره خوانی میشود.خلی به دا
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 چهارمفصل 

 تنظیمات و گزارشات
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 کاربرگ تنظیمات
در این کاربرگ شما میتوانید تنظیمات  

مربوط به طراحی کارت و پروژه را انجام دهید. شما 
های مانند تصویر با انتخاب کاربرگ تنظیمات گزینه

 از آنها میپردازیم.را مشاهده خواهید نمود. در ادامه به شرح هر کدام  11

 گروه تنظیمات کارت 

 وضعیت کارت
 ،د، نوع کارت ایستاده یا خوابیده است، در اکثر موارددر این گروه شما مشخص میکنی 

 ،طراحی کارت به صورت خوابیده است، به همین دلیل این گزینه در هنگام ایجاد پروژه جدید
صورت پیش فرض انتخاب میشود، اگر تمایل دارید کارت را ایستاده طراحی کنید، کافیست روی به

 گزینه ایستاده کلیک کنید.

 نوع کارت
در این قسمت شما میتوانید از لیست باز شو یکی از استانداردهای  

صورت است که این گزینه به CR80نوع کارتهای متعارف کارت را انتخاب کنید. 
ای دیگر دارد، آنرا از لیست پیش فرض انتخاب میگردد، اگر کارت شما اندازه

لخواه را از لیست انتخاب کنید. اگر اندازه شما در لیست نبود، کافیست گزینه د
 های مورد نظر را وارد کنید.انتخاب کرده، سپس در کادرهای طول و عرض اندازه

 گروه اجزاء کارت
در این گروه اجزاء کارت را مشخص میکنید، اگر کارت شما دارای نوار مغناطیسی باشد، گزینه مگنت را تیک  

ارت را داشته باشید، در قسمتی که کارت دارای نوار دار کنید، در این صورت اگر شما تمایل به طراحی سمت پشت ک
مغناطیسی است طراحی را پاک میکند، این کار باعث میشود چاپگر در آن ناحیه چیزی چاپ نکرده، تا اطالعات ترک ها 

 به درستی نوشته و خوانده شوند.
انتخاب کنید، این عمل را از لیست باز شوی مربوطه  ICتماسی است، نوع  ICهمچنین اگر کارت شما دارای  

در  ICبه هد چاپگر آسیب میرساند. اگر مکان  ICهمانند نوار مغناطیسی عمل میکند. توجه داشته باشید، چاپ بر روی 
لیست باز شو نبود، کافیست یک موضوع مستطیل در مکان مورد نظر قرار داده و رنگ آنرا به سفید تغییر دهید. در هنگام 

 هد شد.چاپ نقاط سفید چاپ نخوا

 گروه امنیت
اگر تمایل دارید، کسی به پروژه طراحی شده شما، آسیبی نرساند و یا افراد به سطح دسترسی های متفاوتی از  

باید، در پروژه یکسری کاربر معرفی نمایید. توجه داشته این فایل استفاده کنند، میتوانید از گروه استفاده نمایید. در ابتدا 

 ریبون تنظیمات 21 تصویر
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 پنجره مدیریت سطوح دسترسی 22 تصویر

ر، حداقل باید یک کاربری وجود داشته باشد که تمامی سطوح دسترسی را داشته باشد، به این باشید، برای معرفی کارب
 کاربر مدیر یا کاربر ارشد گویند.

 سطح دسترسی
با انتخاب این گزینه، صفحه مدیریت سطوح دسترسی 

 (11باز میشود. )تصویر 
در قسمت سمت راست، لیست کاربرهای تعریف شده  

نمایش داده میشود، با انتخاب هر کاربر سطح دسترسی هر 
 کدام در قسمت سمت چپ نمایش داده میشود.

پس از تعریف سطوح دسترسی، اگر تمایل دارید این  
سطوح بر روی کاربری جاری ذخیره گردد، گزینه ذخیره و یا 

یستم ثبت شود، گزینه اضافه صورت یک کاربر جدید در س به
 را انتخاب کنید، بدیهی است که نام کاربر نباید تکراری باشد.

برای حذف یک کاربر از لیست ابتدا کاربر را انتخاب کرده سپس گزینه حذف را انتخاب کنید، کاربر حذف خواهد  
 شد.

 سمت بسته میشود.پس از تایید کردن، کلیه تغییرات اعمال شده در پروژه ذخیره شده و این ق 
 سطوح دسترسی به چند دسته کلی تقسیم میشود که هر کدام در زیر توضیح داده خواهد شد.

 عمومی
در این قسمت نام کاربر و رمز عبور آن مشخص میگردد، در کادر نام کاربر، اسم مد نظر را نوشته و سپس در 

 کادرهای رمز و تکرار، رمز عبور را وارد کنید.

 طراحی
 دار کردن گزینه امکان ویرایش، به کاربر اجازه تغییر در طراحی را خواهید داد.با تیک 

 چاپ
 هر کدام از گزینه های زیر این امکان به کاربر داده میشود. با تیک دار کردن

 چاپ: کاربر بتواند کارتی را چاپ کند.
 چاپ چندتایی: کاربر بتواند چند عدد کارت را با هم چاپ کند.

Encoding 
Magnet.اجازه نوشتن بر روی کارت مغناطیسی را میدهد : 

IC اجازه نوشتن بر روی :IC .تماسی را میدهد 
RF اجازه نوشتن بر روی :IC .غیر تماس را میدهد 

 داده پایگاه
 ویرایش پایگاه داده ها: امکان تغییر اتصال، تغییر رشته پرس و جو و تغییر مشخصات فیلدها را خواهد داد.
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 خوانده شده از پایگاه داده ها را نمایش بدهد یا خیر. رکورد های: در صفحه اصلی، کلیه هارکورد نمایش 
 ویرایش اطالعات: قابلیت تغییر اطالعات مجاز را توسط جدول نمایش داده شده را داشته باشد یا خیر.

 جدید: امکان ایجاد رکورد جدید در پایگاه داخلی و یا خارجی را داشته باشد یا خیر.
 ف: امکان حذف رکورد در پایگاه داخلی و یا خارجی را داشته باشد یا خیر.حذ

 سطح دسترسی

 مدیریت کاربران: امکان معرفی، تغییر مشخصات و یا به عبارتی همین پنجره جاری را بدهد یا خیر.
 تغییر رمز خود: کاربر بتواند رمز نام کاربری خود را تغییر بدهد یا خیر.

 گزارشات

 پایه: کاربر بتواند گزارشات پایه سیستم را مشاهده کند یا خیر.گزارشات 
 گزارشات ریز: کاربر بتواند گزارشات ریز سیستم را مشاهده کند یا خیر.

 گزارشات رخدادها: کاربر بتواند گزارشات مربوط به رخدادهای سیستم را مشاهده کند یا خیر.

 مانیتورینگ

کاربر بتواند تنظیمات مربوط به سیستم مانیتورینگ را تعیین کند. توجه داشته باشید، این گزینه باید ویرایش تنظیمات: 
 در سیستم شما موجود باشد.

 تغییر کاربر
با انتخاب این گزینه میتوانید کاربر جاری وارد شده به سیستم را 

ین گزینه پس از بازکردن پروژه نیز به کاربر دیگری تغییر دهید. ا
 (11نمایش داده میشود. )تصویر 

بدین منظور، نام کاربر مد نظر را به همراه رمز عبور آن در  
ح دسترسی جدید کادرهای مربوطه وارد کنید، با انتخاب گزینه ورود، در صورت صحیح بودن نام کاربر و رمز، سط

 جایگزین میگردد.

 تغییر رمز
اگر کاربر تمایل داشته باشد، رمز خود را تغییر دهد، کافیست 

( سپس در کادر رمز قدیم، 14این گزینه را انتخاب کند )تصویر 
کادرهای رمز رمز جاری را وارد کرده و سپس رمز مورد نظر را در 

های جدید و تکرار رمز وارد کند، سپس با انتخاب گزینه تغییر اگر رمز
 وارده صحیح بوده باشند، رمز تغییر خواهد کرد.

 کاربرگ نمایش
در این کار برگ شما میتوانید تنظیمات مربوط  

 به نمایش سیستم را مشخص نمایید.

 پنجره تغییر کاربر 23 تصویر

 پنجره تغییر رمز 24 تصویر

 ریبون نمایش 25 تصویر



38 
  

 گروه پیرامون
 نحوه نمایش قسمت طراحی را مشخص میکنید. در این گروه شما تنظیمات مربوط به  

با انتخاب تیک توری، قسمت طراحی با خط هایی شبکه بندی میشوند، این عمل به طراحی کمک بیشتری 
 تری در صفحه میشود.صورت راحتکرده و باعث چیدن موضوعات به

احی را نمایش دهید. برای با انتخاب تیک خط راهنما، شما میتوانید خطوط راهنمای ایجاد شده در قسمت طر
طرف صفحه طراحی کلیک  1ایجاد این خطوط، پس از تیک دار کردن خطوط راهنما کافیست بر روی خط کشهای 

کنید، با کلیک اول در نقطه انتخاب شده یک خط راهنما اضافه میشود، اگر تمایل به حذف آن دارید کافیست برروی 
 هنمای ایجاد شده پاک میشود.کش کلیک کرده، خط راهمان موقعیت در خط

 گروه حاالت نمایشی
 در این گروه مشخص میکنید، صفحه های طراحی روی کارت و پشت کارت به چه صورتی نمایش داده شوند. 

 افقی: روی کارت باال، پشت کارت پایین.
 عمودی: روی کارت چپ، پشت کارت راست.

 جلو: فقط روی کارت را نمایش دهد.
 را نمایش دهد. پشت: فقط پشت کارت

 گروه شکل کارت
در این گروه شما قادر خواهید بود، نمایش یا عدم نمایش الیه های فلورسنت، الیه محافظ و شمایل کارتی را 

 مشخص نمایید. 
اگر موضوعی را به پنل فلورسنت ببرید، آن موضوع با رنگ سبز شفاف بر روی کار نمایش داده میشود، در 

 این الیه نمایش داده نشود، بدین منظور کافیست حاالت نمایش الیه فلورسنت را بردارید.برخی مواقع نیاز دارید 
اگر موضوعی را به پنل محافظ ببرید، آن موضوع با رنگ خاکستری شفاف بر روی کار نمایش داده میشود، در 

 یه محافظ را بردارید.برخی مواقع نیاز دارید این الیه نمایش داده نشود، بدین منظور کافیست حاالت نمایش ال
، واقعی ترصورت مستطیل با گوشه های خمیده هستند، برای دیدن بهتر طراحی در وضعیت معموال کارتها به

این گزینه را فعال و یا در صورت عدم نیاز این گزینه را غیر فعال کنید. در صورت فعال بودن، خمیدگی دور کارت ها بر 
 روی طراحی شما نمایان میگردد.
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 کاربرگ گزارشات
در این کاربرگ شما میتوانید گزارشات 
مختلف سیستم را مشاهده نمایید. استفاده از این 
گزارشات نیاز به بازیابی پروژه ندارد و در پایگاه 

گردد. بدیهی است، در داخلی خود ذخیره می
اه داده های داخلی از بین خواهد رفت و شما دیگر قادر به دیدن گزارشات قبلی نخواهید صورت نصب مجدد برنامه پایگ

 بود.

 گروه گزارشات پایه

 اطالعات
با استفاده از این گزارش شما میتوانید، اطالعاتی کلی درباره تعداد چاپ، وضعیت تمیز کاری دستگاه و ... را 

 مشاهده نمایید.

 گروه گزارشات ریز

 اچاپ هلیست 
با استفاده از این گزارش شما قادر خواهید بود روند تغییرات چاپگر را مشاهده نمایید، روند تغییر ریبون، تعداد 

 های انجام گرفته توسط هر ریبون و ...چاپ

 گروه رخدادها

 رخدادها
کلیه اتفاقاتی که برای دستگاه چاپگر رخ داده است را  ،در این گزارش شما میتوانید براساس رنج تاریخی

نمایش داده شده است. در این گزارش به دلیل حساس  های اتفاق افتادهرخدادنمایید، در این نوع گزارش تمامی  مشاهده
 MD5به روش  Hashها، به هنگام نوشتن الگ، از این اطالعات یک کلید ICو اطالعات  1الی  1بودن اطالعات ترک 

میسازد و این کلید را ذخیره میکند، درصورت نیاز به مشاهده این اطالعات شما باید اطالعات اصلی را به این روش 
Hash .نموده و مقدار ساخته شده را با اطالعات درون پایگاه مقایسه نمایید 

MD5 
میتوانید از این  MD5کد به روش  Hashهمانطور که در گزارش رخدادها اشاره شد، برای ساختن و مقایسه 

آن  MD5امکان استفاده کنید. بدین ترتیب که متن مورد نظر را در کادر متن وارد کرده پس از انتخاب محاسبه، مقدار 
شده دیگری دارید، آن متن را در کادر مقایسه وارد کنید، سیستم  Hashمحاسبه میگردد. اگر تمایل به مقایسه با رشته 

مقدار ساخته شده را با مقدار شما مقایسه و در جلوی گزینه محاسبه، شرح مقایسه را برای پس از انتخاب گزینه محاسبه، 
 شما نمایش میدهد.

 ریبون گزارشات 26 تصویر
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 چاپ کارت

  کلیدهای زدن یا و کوتاه ها منوی از   شکل انتخاب یا پروژه مدیریت کاربرگ از گزینه این انتخاب با

 17 تصویر همانند چاپ پنجره باال، روشهای از یکی با چاپ گزینه انتخاب از پس نمایید. تهیه چاپ خود طراحی از میتوانید

 میگردد. ظاهر
از لیست چاپگر شما میتوانید لیست چاپگرهای 
متصل به دستگاه، که برنامه شناسایی کرده را مشاهده و 
یکی را انتخاب نمایید، اگر در لیست چاپگر مورد نظر نبود، 

لیست چاپگرها دوباره خوانی میشود.  با انتخاب گزینه 
اگر چاپگر انتخاب شده دارای تنظیمات خاصی است، گزینه 

دلیل را زده و تنظیمات مربوط را انجام دهید. به خصوصیات
کلیات تنظیمات را در متفاوت بودن تنظیمات هر چاپگر 

 توضیح خواهیم داد. انتها 

 گزینه های چاپ کارت
: اگر تمایل به چاپ همان صفحه طراحی شده را دارید، این گزینه را انتخاب کنید، با انتخاب این گزینه، جاری طراحی

 را نیز به صورت دستی در کادرهای مربوط به آن وارد کنید. 1الی  1اطالعات ترک میتوانید 
: اگر در قسمت لیست اطالعات پایگاه داده، که در سمت راست صفحه طراحی است، چند گزینه را شده انتخاب رکوردهای

 ایید.انتخاب کرده باشید و تمایل دارید فقط آن چند مورد چاپ شود، این گزینه را انتخاب نم
: اگر تمایل به چاپ از یک رنج خاص از رکورد ها در پایگاه داده متصل شده هستید، کافیست در نظر مورد محدوده

 کادرهای مربوطه ابتدا و انتهای رنج را مشخص نمایید.

 گزینه های طرف
انتخاب میکند، ولیکن سیستم بطور خودکار نسبت به چاپگر انتخاب شده و پروژه جاری نیازهای الزم برای تنظیمات را 

 شما میتوانید بر حسب نیاز آنها را تغییر دهید.
 : مشخص میکند سمت روی کارت باید چاپ گردد.رو

: مشخص میکند سمت پشت کارت باید چاپ گردد. اگر هم تیک رو خورده باشد و هم قرار باشد پشت کارت را نیز پشت
باشد، در غیر اینصورت پیام خطا به شما خواهد داد. اگر قرار است چاپ بگیرید، باید چاپگر به کارت برگردان نیز مجهز 

 مانند چاپ رو کارت است، با این تفاوت که باید کارتها را در چاپگر به پشت بگذارید. فقط پشت کارت را چاپ کنید
 تعیین کننده چاپ پنل رنگی است. :رنگی پنل
 تعیین کننده چاپ پنل سیاه است. :سیاه پنل
 تعیین کننده چاپ پنل محافظ است. :محافظ پنل
 تعیین کننده چاپ پنل فلورسنت است. :فلورسنت پنل

 پنجره چاپ 27 تصویر
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رنگ اصلی استفاده  1صورت رنگی است، برای چاپ رنگ سیاه، از ترکیب اگر طراحی شما به :سیاه خودکار جستجوی
است. اگر تمایل دارید،  میشود، این ترکیبات رنگی نزدیک به مشکی را میدهد ولی مشکی نیست، مثال نوک مدادی رنگ

مشکی چاپ شوند، با انتخاب این گزینه، رنگها  واقعاًصورت کامال مشکی هستند، رنگهایی که در طراحی در پنل رنگی به
 مشکی واقعی را یافته و با پنل سیاه چاپ میکند.

یشود و در طراحی به در برخی طراحی ها برای دیدن جایگاه موضوعات، از کارت یک تصویر گرفته م :زمینه پس چاپ
صورت افست بر روی کارت چاپ شده است و شما دیگر نیاز عنوان پس زمینه قرار میگیرد، این طرح پس زمینه قبال به

 به چاپ آن ندارید، پس با برداشتن تیک چاپ پس زمینه، پس زمینه طراحی شده، چاپ نخواهد شد.
ب گزینه چاپ، سیستم شروع به چاپ کردن میکند، پس تنظیم و بررسی صحیح بودن تنظیمات چاپی، با انتخا

در کادر مستطیل شکل بزرگ، طرح جاری که در حال چاپ است را نمایش میدهد و در کادر مستطیل کوچکتر، تصویر 
 .خواهد دادآخرین کارت چاپ شده را نمایش 

آن پیامها معموال به دلیل بنا به سناریوی هر چاپگر ممکن است در حین چاپ پیامهایی به کاربر داده شود، که 
 برخورد با مشکلی در چاپ است، و از کاربر تقاضای بررسی کار را دارد.

از ادامه چاپ منصرف شدید، گزینه لغو را انتخاب نمایید، بعد از اتمام چاپ کارت جاری، ادامه چاپ لغو  هر گاه
 خواهد شد.

 خصوصیات چاپگر
رابط چاپگر اشاره خواهد شد. پس از انتخاب چاپگر از دسته رابط در این بخش به معرفی پارامترهای هر نوع 

مشخص شده و زدن گزینه خصوصیات پنجره مربوط به آن چاپگر نمایش داده شده و بر اساس نوع چاپگر شما میتوانید  
 مشخصات آن را تعیین کنید.

 I&A SMART Printerچاپگرها با رابط 
 خواهید کرد، که در ادامه مختصری درباره آن توضیح خواهیم داد. در این پنجره به گزینه های زیر برخورد

UNLOCK PASSWORD 
سپس از حالت قفل درآورده و ابتدا اگر چاپگر با رمز قفل شده باشد، سیستم برای چاپ نیاز دارد که چاپگر را 

ظیم شده بر روی چاپگر را در عمل چاپ را انجام دهد، پس از چاپ دوباره چاپگر قفل خواهد شد. برای این منظور رمز تن
 این قسمت وارد کنید.

CONTACT IC WRITE CODE 

اطالعات نوشته شوند، این کارتها  ICمجهز است و قرار است بر روی کارتهای  Contact ICاگر چاپگر به ریدر 
قابل  FFFFا رمز  با رمزی محافظت شده است، شما رمز مربوط را به صورت هگز در این قسمت وارد کنید، اغلب کارتها ب

 نوشتن هستند.

CONTACT IC READER 

ممکن است بر روی سیستم شما چند نوع ریدر وجود داشته باشد، در این قسمت شما میتوانید ریدر صحیح را که 
 در چاپگر نصب شده است را تعیین کنید.
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CONTACT LESS IC READER 

 را مشخص میکند. RFیا همان  Contact Lessاین نیز مانند گزینه قبل بوده ولیکن نوع ریدر 

 Windows Driverچاپگرها با رابط 
بسیاری از چاپگرها پس از نصب درایور مربوطه این امکان را میدهد تا بر اساس استانداردهای ویندوز بتوان بر 

خاص مانند های روی کارتها چاپ نمود. همچنین برای استفاده از رابط ویندوزی یکسری اطالعات خاص برای عملیات
 های کارت نیاز است. در این قسمت شما میتوانید آن اطالعات را مشخص نمایید.نوشتن بر روی تراک

 PRINTER PROPERTIES گزینه

تخاب این گزینه پنجره مشخصات چاپگر باز شده و شما میتوانید تنظیمات چاپ را نسبت به چاپگر انتخاب با ان
 نظیمات این پنجره باید به مستندات چاپگر انتخاب شده مراجعه نمایید.شده تنظیم نمایید. برای آگاهی از ت

TRACK1 ESCAPE START و END WITH 

ها است، برای نوشتن بر روی آنها یک استانداردی وجود دارد، در این استاندارد اگر چاپگر مجهز به ریدر تراک
، متن مورد نظری را که تمایل دارید بر روی ترک مورد نظر رایت نمایید را در بین این عبارت بنویسید. برای گویدمی

اطالعات را بنویسید ابتدا عبارت  1استفاده میکنید، میگوید اگر میخواهید بر روی ترک  Smartمثال اگر از چاپگر 
~SP:M:H:1: ضافه کنید، سپس در انتها عالمت ؟ را قرار دهید. به عبارت را نوشته سپس اطالعات ترک را در ادامه آن ا

استفاده نمایید. حال  ?SP:M:H:1:1234~بنویسید باید از عبارت  1را بر روی ترک  11145ساده تر اگر قرار است عبارت 
 این عبارت از کجا آمده است را باید به مستندات چاپگر مربوطه مراجعه نمود. 

مشخص میکنید که برای چاپگر یک عبارت کنترلی در حال ارسال است. عبارت  :SP~در این عبارت عالمت 
M:  .عبارت تعیین میکند این اطالعات مربوط به مگنت یا همان نوار مغناطیسی استH:  مشخص میکند، قرار است

از  :Hاست، باید بجای عبارت  LoCoنوشته شود، اگر نوار مغناطیسی  HiCoبا کیفیت  نوار مغناطیسیاطالعات بر روی 
 :3، :2، :1در مرحله بعدی باید مشخص شود اطالعات مربوط به کدام ترک است، عبارت استفاده شود.  :Lعبارت 

این تنظیمات مخصوص چاپگر  باید قرار بگیرد. ?مشخص کننده شماره ترک است. سپس اطالعات و در انتها عبارت 
Smart برای مثال چاپگر های اطالعات متفاوت است.  است و برای چاپگر دیگری اینZebra  از عبارت${1Data}$ 

از عبارت های زیر  1و  1همچنین برای ترک  را نوشت. 1باید مقدار واقعی ترک  Dataاستفاده میکنند که بجای عبارت 
 .${3Data}$و  ${2Data}$استفاده میکند، 

SET 
انداردهای موجود وجود دارد، با انتخاب هر کدام میتوانید رشته در لیست باز شوی نمایش داده شده، برخی از است

بسیاری از چاپگرها، از همین استانداردها استفاده میکنند، اگر نمیدانید  اطالعاتی را در کادرهای مربوطه ایجاد کنید.
 میتوانید با تست کردن، متوجه شوید دقیقا چاپگر شما از کدام استاندارد استفاده میکند.


