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 هقذهِ

اظ ؾا٢ٓای ُصقس٠ زا ١ٖ اًٜٞٙ، ت٠ زٓیْ ػسٕ ٝخٞز اتعاضی ٜٗاؾة، ػ٘ٔیاذ تطزاقسٌاضی اٛكؼاتاذ ُاظ ت٠ نٞضذ زؾسی ٝ 

. زایی ز٢ی٠ ًطزٟ تاقیس ًاٗال ت٠ ٓصذ ایٚ ًاض ٝاهلیس25اُط ق٘ا زا ت٠ حاّ چٜس كطٕ تطزاقر ٝ كطٕ . ضٝی ًاؿص اٛدإ ٗی ُطكر

تطزاقر ت٠ نٞضذ زؾسی ٗؿسٔعٕ زهسی ظیاز ٝ حٞن٠ٔ ای كطاٝاٙ خ٢ر زطؾیٖ ٛوك٠ ١ای ایعٝٗسطیي ٝ زٌ٘یْ كطٕ ٗهآح 

اٗا زضزؾط ٝاهؼی ٝهسی قطٝع ٗی قٞز ٠ً زض ُطٗاُطٕ . زاییؿر25اظ آٙ ٓصذ ترف زط، ٛٞقسٚ ٝ زٜظیٖ كط٢ٗای . ٗهطكیؿر

ایٜداؾر ٠ً ًٔی٠ ظح٘اذ تطزاقسٌاض ١سض . ًاض، ٗسٞخ٠ ٗی قٞیٖ اعالػاذ یٌی اظ ُعاضق٢ا ٛازضؾر ٝاضز قسٟ ٝ تایس زـییط ًٜس

اظ عطكی خ٘غ ٝ زلطیو٢ای عٞالٛی ٝ زض . زایی تؼس اظ آٙ ُعاضـ ٗؼیٞب ضا تاظٛٞیؿی ًٜس25ضكس٠ ٝ تایس اظ اتسسا ًٔی٠ كط٢ٗای 

! آٝضزٙ آٗاض ٗهآح ٗهطكی خ٢ر ز٢ی٠ نٞضذ ٝضؼیر اخطا ٝ ًاال ٛیع ذٞز خطٝغٟ ای خساُا٠ٛ اؾر

١٘چٜیٚ زض حیٚ اخطای خطٝغٟ، ضٝظا٠ٛ الظٕ اؾر تساٛیٖ ًسإ اٛكؼات٢ا خٞقٌاضی، زؿر، ١اذ زة، تي كیٔس ٝ ؾی٘اٙ ًاضی 

ٝ ٗوساض عّٞ حلاضی ! ٗثال ًسإ ػ٢ٌ٘ٔا ١اذ زح ٛكسٟ ٝ تي كیٔس قسٟ. قسٟ یا ٛكسٟ ٝ ؾٞاالزی ٗثٜی تط زطًیة ایٚ ؾٞاالذ

تطای ػ٢ٌ٘ٔایی ٠ً تي كیٔس قسٟ ٝ ٗٞضز زاییس ٛظاضذ ١ٖ هطاض ُطكس٠ چوسض اؾر؟ 

ت٠ ١ط زطزیة، خطٝغٟ اخطا قسٟ ٝ كط٢ٗای تطزاقر آٗازٟ ٝ زحٞیْ ازاضٟ ُاظ ٛاحی٠       . زا ایٜدا زضزؾط ٗسٞخ٠ خی٘اٌٛاض تٞز

. ٗی قٞز

زؿٞی٠ حؿاب خی٘اٌٛاض : خؽ اظ زحٞیْ قسٙ كط٢ٗا ت٠ ازاضٟ ُاظ، اظ ایٚ كط٢ٗا اؾسلازٟ ١ای ُٞٛاُٞٛی تایس تكٞز اظ خ٠ٔ٘

ٛهاب، اضؾاّ یي ٛؿر٠ تطای اؾسلازٟ زض اٗٞض ٗكسطًیٚ، اؾسلازٟ خ٢ر ٛهة ًٜسٞض، اعالع اظ ٛوك٠ ١ای ظیطظٗیٜی ٠ٓٞٓ ١ا ٝ 

ٗحْ ازهاّ اٛكؼاب ت٠ قث٠ٌ ١ِٜإ ازلاهاذ ٝ اٗسازضؾاٛی، ١ِٜإ ذاًثطزاضی ٝ آؾلآر ًٞچ٠ ٝ ذیاتاٙ، ١ِٜإ ٛهة زاؾیؿاذ 

. زیِط ُاظ ٝ آب ٝ كاضالب ٝ تطم ٝ زٔلٚ، ١ِٜإ ٛكسیاتی ُاظ ٝ تؿیاضی اظ اٗٞض زیِط

اٗا اؾسرطاج اعالػاذ ٝ ٢ِٛساضی اظ اٛث١ٞی ًاؿص زض ١ط ازاضٟ ُاظ اؾساٙ یا ٛاحی٠، ٠ً ػ٘ال ١یچ ضٝـ زؾس٠ تٜسی ٝ خؿسدٞ 
. ضا ٛ٘ی زٞاٙ ضٝی آٙ اٛدإ زاز، ٝ زضزؾط١ای ٢ِٛساضی ٝ ٗٞاظثر كطاٝاٛی ٛیع زاضز، ًاضی ؾرر ٝ خط١عی٠ٜ اؾر

ایٚ ٛطٕ اكعاض ظیثا . زض ػهط حاضط ٝ تا ٝخٞز ؾیؿس٢٘ای خیكطكس٠ اٛلٞضٗازیٌی، ٗی زٞاٙ ًٔی٠ ایٚ ًاض١ا ضا ت٠ ًاٗدیٞزط ؾدطز

ًٔی٠ ػ٘ٔیاذ كٞم ضا اظ ٓحظ٠ ٛهة ػٔ٘ي، زا زٞٓیس ٝ تایِاٛی ُعاضـ ٝ خؿسدٞ ٝ آٗاض ُیطی، ت٠ نٞضذ زهین ٝ ؾطیغ ٝ هكَٜ 

. اٛدإ ٗی ز١س

 

 تغییش هسیش اص تشداضت دستی تِ سوت تشداضت سایاًِ ای

اتسسای قطٝع خی٘اٙ ٛهة اٛكؼاب ٠ً هطاض اؾر اظ ضٝـ تطزاقر ضایا٠ٛ ای اؾسلازٟ قٞز، كطٕ چاج قسٟ اعالػاذ ثاتر، 

ایٚ كطٕ زض كٞٓسض ٛهة قسٟ ٛطٕ اكعاض ت٠ ٛإ . زٞؾظ ٛاظط ٗحسطٕ خی٘اٙ زٌ٘یْ قسٟ ٝ زحٞیْ تطزاقسٌاض خطٝغٟ ٗی قٞز

fr002.bmp ٝ fr002.xlsؾدؽ زض حیٚ اخطای خطٝغٟ ٝ ٛهة اٛكؼاتاذ، ت٠ خای زٌ٘یْ كطٕ تطزاقر .  ٗٞخٞز اؾر

ایٚ كطٕ ٛیع زض ١٘اٙ كٞٓسض ٝ ت٠ ٛإ .  تطای ١ط اٛكؼاب زٌ٘یْ ُطزز"كطٕ خیف تطزاقر"اؾساٛساضز ازاضٟ ُاظ، 

PreBardasht.bmp ٝ PreBardasht.xlsخؽ اظ زٌ٘یْ كطٕ خیف تطزاقر تطای اٛكؼاتاذ ٛهة قسٟ .  ٗٞخٞز ٗی تاقس

١ٖ اًٜٞٙ تطزاقسٌاض خطٝغٟ ایٚ كط٢ٗا ضا ؾطیؼا ٝاضز ٛطٕ اكعاض ًطزٟ . زض ١٘اٙ ضٝظ، ٛاظط ٗحسطٕ آ٢ٛا ضا ٗطٝض ًطزٟ ٝ زاییس ٗی ًٜس

زض ١ط ٓحظ٠ ٠ً ٛاظط ٗحسطٕ، ُعاضـ ٛهة . زایی ضا ز٢ی٠ ًطزٟ ٝ شذیطٟ ٗی ٛ٘ایس25ٝ ٛطٕ اكعاض كطٕ اؾساٛساضز تطزاقر ٝ كطٕ
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ٛاظط ٛیع كایْ ضا .  یا ًٞٓسیؿي ًدی ًطزٟ زحٞیْ ٛظاضذ ٗی ز١سCDػ٢ٌ٘ٔا ضا ٗغآث٠ ًٜس، تطزاقسٌاض كایْ ُعاضق٢ا ضا ضٝی 

اُط ت٠ ١ط زٓیْ ٛیاظ ت٠ زحٞیْ ُعاضق٢ا ضٝی . ضٝی ؾیؿسٖ ذٞزـ تاظ ًطزٟ تطضؾی ٗی ًٜس ٝ زض نٞضذ زاییس زحٞیْ ٗی ُیطز

، كایْ ضا خطیٜر ًطزٟ ٝ ُعاضق٢ای چاج قسٟ ضا ضٝی ًاؿص زحٞیْ ًاضكطٗا CDًاؿص ٛیع تٞخٞز آیس، خی٘اٌٛاض ػالٟٝ تط زحٞیْ 

. ٗی ز١س

 زحٞیْ ایكاٙ قسٟ ضا ت٠ كای٢ٔای تایِاٛی قسٟ CDخؽ اظ از٘إ خطٝغٟ ٛاظط ٗحسطٕ، كایْ تطزاقس٢ای اذیط ضا ٠ً ضٝی 

. اظ ایٚ خؽ ٗسیطیر، خؿسدٞ ٝ ٢ِٛساضی تطزاقس٢ا ت٠ ػ٢سٟ ٛطٕ اكعاض اؾر. تطزاقس٢ای هثٔی اضاك٠ ٗی ًٜس

 

 
٠ٛٞ٘ٛ كطٕ اعالػاذ ثاتر ٝ خیف تطزاقر 
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 ی ًشم افضاس تیتاساٌّوای ًصة ٍ اجشا

 
١سایسِط .  ضا اخطا ًٜیسSetup.exeكایْ ، www.fahimanfan.comتطٛا٠ٗ یا زاٛٔٞز آٙ اظ ؾایر  CDخؽ اظ زضیاكر 

 ٝ ٗطاحْ ٛهة ًطزٟ ضا ٝاضز  \D:\Bita1.5، زطخیحاً زضایٞ تیساٛهة ضا ١٘طا١ی ًٜیس ٝ زض ٗطح٠ٔ زؼییٚ ٗحْ ٛهة ٛطٕ اكعاض 

 .ضا زا اٛس٢ا زٛثاّ ٛ٘اییس
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آٛطا ًٔیي ًطزٟ زا خٜدطٟ .  ٛطٕ اكعاض ذٞا١یس یاكركٞٓسضآیٌٜی خ٢ر ٝضٝز ت٠ ٝیٜسٝظ،  Desktopخؽ اظ خایاٙ ٛهة، ضٝی 

 .ٗی قٞز اخطا ٠ً زض ایٚ كٞٓسض ٗٞخٞز اؾر Bita.exe تا اخطای كایْ اخطایی"تیسا"تطٛا٠ٗ  .ٗحْ ٛهة قسٟ ٛطٕ اكعاض تاظ قٞز

 

 ضا ٗی زٞاٛیس زض ٗؿیط ظیط ٗكا١سٟ یا ٝضٞح نلح٠ ٛ٘ایف.  تاقس800*1280حساهْ ٝضٞح نلح٠ ٛ٘ایف تایس : تَجِ

 :زـییط ز١یس

Control Panel->Display->Settings (Tab) ->Screen Resolution 

 .اظ ػالین ٛٞؾسآػیي نطف ٛظط ًطزٟ ٗٞٛیسٞض ذٞز ضا ت٠ ضٝظ ٛ٘اییساُط ٗاٛیسٞض ایٚ قسذ ٝضٞح ضا خكسیثاٛی ٛ٘ی ًٜس 

 اجشای ًشم افضاس

 .(زهٞیط تاال)ًٜیس  ضا اخطا Bita.exe ضا تاظ ًطزٟ ٝ كایْ تیسا desktop ، Shortcutاظ ضٝی 

 اؾسلازٟ ٗی ًٜیس، الظٕ اؾر ١٘یك٠ زؾسطؾی windows vista, seven or 8 ٗثْ xp اُط اظ ٝیٜسٝظ تاالزط اظ :تَجِ

administrator ایٚ تساٙ ٗؼٜی اؾر ٠ً ١٘یك٠ تطای اخطای تطٛا٠ٗ ضٝی .  ضا تطای تطٛا٠ٗ كطا١ٖ ًٜیسBita.exe ًٔیي 

 ًٔیي  Bita.exeیا تطای ؾ٢ٞٓر ضٝی .  ضا اٛسراب ًٜیسRun As Administratorضاؾر ًطزٟ ٝ اظ ٜٗٞی تاظ قسٟ ُعی٠ٜ 

 ضا اظ Compatible whit windows xp service pack 3 ضا اٛسراب ًطزٟ ؾدؽ ُعی٠ٜ Propertiesضاؾر ًطزٟ 

Compatibility modeزض ایٚ نٞضذ زیِط ٓعٝٗی ت٠ ًٔیي ضاؾر ٛیؿر ٝ ١٘یك٠ تهٞضذ ٗؼّ٘ٞ ضٝی .  اٛسراب ًٜیس

. تطٛا٠ٗ زاتْ ًٔیي ًطزٟ ٝ تطٛا٠ٗ ضا اخطا ًٜیس
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: ٛطٕ اكعاض اخطا ٗی قٞز

 

 

 اظ ٓیؿر ، ز٠ً٘ ذطٝج ضا تعٛیس ٝ ظا١ط قسٟ اٛسچیٜی ض نٞضزی ٠ً زض خٜدطٟ تاظ قسٟ حطٝف ٝ ًٔ٘اذ ت٠ نٞضذ  ز:تَجِ

 ت٠ ػٜٞاٙ ًاضاًسط اػكاض ٗغ٘یٚ قٞیس "."١٘چٜیٚ اظ زؼییٚ ًاضاًسط  ضا اٛسراب ًطزٟ farsi ػثاضذ ،تاًؽ ٗٞخٞز زض آزضؼ ظیط

 :ٝ ًاٗدیٞزط ضا ضاٟ اٛساظی ٗدسز ٛ٘اییس

1- Windows Start Menu->Control panel->Regional and Language Options->Advanced (Tab)-

>Language for non-Unicode programs->Farsi 

2- Windows Start Menu->Control panel->Regional and Language Options->Regional Options 

(Tab)->Standards and Formats->Farsi 

3- Windows Start Menu->Control panel->Regional and Language Options->Regional Options 

(Tab)->Customize… botton->Decimal symbol:-> . ِتعییي"."یٌی هطخصِ اعطاس تایذ کاساکتش ًقط  

. یا کاساکتشی دیگش"/"ضذُ تاضذ، ًِ کاساکتش  
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زؼییٚ كطٗر كاضؾی تطای زٜغی٘اذ ٗرسٔق ٗثْ زاضید ٝ - 2زؼیٚ ظتاٙ كاضؾی تطای تطٛا٠ٗ، - 1:خٜح ٗٞضز ضا زٜظیٖ ًطزیس

تطٛا٠ٗ ػسز زٝ ٝ ٛیٖ ضا ت٠ نٞضذ . زؼییٚ ٛوغ٠ ت٠ ػٜٞاٙ ٗ٘یع زض اػساز اػكاضی- 3ؾاػر ٝ ؿیطٟ ٠ً ًاضی ت٠ ایكاٙ ٛساضیٖ ٝ 

١٘رٞاٙ ًطزٙ تطٛا٠ٗ تا -5.  تطای تطٛا٠ٗ administratorكطا١ٖ ًطزٙ زؾسطؾی - 4     . 2،5 یا 5/2 ٗی قٜاؾس ٝ ٠ٛ 2.5

 xp service pack3ٝیٜسٝظ 

ایٚ خٜدطٟ انٔی ٝ ٗوط .  ضا تاظ ٗی ًٜس"كایْ ٝیطایف كطٕ"، ٛطٕ اكعاض یا ٝضٝز تهٞضذ ػ٘ٞٗیضٗع ٝاضز ًطزٙ خؽ اظ 

تطای ازا٠ٗ الظٕ اؾر تا زؼسازی اظ هٞاٛیٚ ایٚ ٛطٕ اكعاض . كطٗاٛس١ی ق٘اؾر ٠ً زض ایٜدا ٗی زٞاٛیس ًاض١ای ظیازی اٛدإ تس١یس

ایٚ كایْ ضا ٗی زٞاٛیس .  تاضُصاضی قسٟ اؾرDemoBankزض قٌْ ظیط ٠ً ٛ٘ایی اظ كطٕ ٝیطایف كایْ اؾر، كایْ  ).آقٜا قٞیس

. (زض كٞٓسض ٗحْ ٛهة ٛطٕ اكعاض خیسا ًٜیس

ٝٓی تا زاقسٚ ضٗع ٝ ٝاضز قسٙ تا ٝضٝزی ٛظاضذ، اٌٗاٙ زاییس .  تا ٝضٝزی ػ٘ٞٗی اٌٗاٙ زاییس ُعاضـ ٝخٞز ٛساضز:تَجِ

. ُعاضق٢ای زٞٓیس قسٟ تا ٝضٝزی ػ٘ٞٗی ٝ تٞؾی٠ٔ خی٘اٌٛاض ٝخٞز زاضز
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 اصَل ٍ کلیات ًشم افضاس تشداضت

 ، ٠٘١ كای٢ٔاٗغاتن ضٝاّایٚ كایْ .  كایْ خساُا٠ٛ شذیطٟ ٗی قٞٛس(ؾ٠)یي تطزاقس٢ای ١ط خی٘اٙ ٛهة ػٔ٘ي، زض یز٘إ

 اٛكؼاب ضكؿٜداٙ ٝ 1000 تطای ٗثاّ تطزاقس٢ای خطٝغٟ ٛهة .ٗی تاقس زـییط ٛإ  ٝهاتْ تاظ قسٙ، تؿس٠ قسٙ، ایداز قسٙ

یؼٜی اّٝ كایٔی ت٠ ٛإ .  شذیطٟ قٞٛس Raf021218 ، ٗی زٞاٛس زض یي كایْ تا ػٜٞاٙ 021218ٛٞاحی زاتؼ٠، ت٠ ق٘اضٟ خی٘اٙ 

Raf021218 ١ط تاض ٠ً ٝاضز ٛطٕ . ، تطزاقس٢ا زض ایٚ كایْ شذیطٟ قٞٛسٗازاٗی٠ٌ ػ٢ٌ٘ٔا ٛهة ٗی قٞٛس ایداز قٞز، ؾدؽ ٝ

. ت٠ ١٘یٚ ضاحسی. اكعاض ٗی قٞیٖ ایٚ كایْ ضا تاظ ًٜیٖ، تطزاقس٢ای خسیس ضا ٝاضز ًٜیٖ ٝ ؾدؽ ایٚ كایْ ضا تثٜسیٖ

   ضا تاظ ًطزٟ ٝ تطزاقس٢ای زضٝٙ آٛطا(DemoBank)  ٛ٘ایكییي كایْ، ٛطٕ اكعاضزیسٙ چِِٞٛی ًاضًطز تطای ، زض ازا٠ٗ

 .ذٞا١یٖ زیس

 تا ظزٙ ًٔیس١ای یا) ضا اٛسراب ًٜیس "ظ ًطزٙ كایْتا" ضا اٛسراب ًطزٟ ٝ اظ آٙ ُعی٠ٜ "كایْ"، ٜٗٞی "كایْٝیطایف كطٕ "اظ 

 \٠ًD:\Bita زض ایٜدا )ٗحْ ٛهة ٛطٕ اكعاض تطزاقر كٞٓسضاظ . خٜدطٟ تاضُصاضی تاٛي اعالػازی تاظ ٗی قٞز. (Ctrl+O ٗیاٙ تط

اُط ٠٘١ چیع ضٝ ت٠ ضاٟ تاقس ق٘ا ٗی زٞاٛیس . یسككاضب ضا Open ضا اٛسراب ًطزٟ ٝ ز٠ً٘ DemoBank.DB، كایْ (ٗی تاقس

. (قٌْ تاال)آذطیٚ ُعاضـ ػٔ٘ي كایْ ٗطتٞع٠ ضا ٗكا١سٟ ٛ٘اییس
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تطای اٗسحاٙ .  ٗی زٞاٛیس ُعاضق٢ای ٗرسٔق ضا ٗطٝض ًٜیس یا ت٠ انغالح كایْ ضا ٝضم تعٛیس"ٛٞاض خی٘ایف ٝ ٝیطایف"زض خاْٛ 

١٘چٜیٚ .  زا اعالػاذ ُعاضـ ػٔ٘ي هثٔی ٛ٘ایف زازٟ قٞز١یس ضا ككاض ز"ُعاضـ هثٔی" ظیطٛٞیؽ تا ز٠ً٘ 

. ٛ٘اییس ضا اٗسحاٙ ٠ً٘ ١ای ذ

 خساُا٠ٛ ٛ٘ایف زازٟ ٗی قٞز ٝ زض ١٘یٚ كطٕ ًٔی٠ كیٔس١ای اعالػازی، اعالػاذ ١ط ػٔ٘ي زض "كایْكطٕ ٝیطایف "زض 

. زؾر ٛعٛیس١یچ چیع ت٠ اٗا كؼال .  ٠ً زض كیٔس١ای اعالػازی ٛكاٙ زازٟ ٗی قٞٛس هاتْ زـییط ٝ زهحیح ٗی تاقٜسیاعالػاذ

ٝ آٗازٟ چاج ٗكا١سٟ ًٜیس، ًاكیؿر تا ز٠ً٘ ١ای كٞم ت٠  ٗطزة قسٟ  ضا ت٠ نٞضذ197اُط ترٞا١یس ُعاضـ ق٘اضٟ 

 ٝ ت٠ ضَٛ آتی هاتْ ٗكا١سٟ اؾر "ٗحٌ٘اذ"ق٘اضٟ ُعاضـ زض خاْٛ ) تطٝیس 197ُعاضـ ق٘اضٟ 

 . ضا اٛسراب ٛ٘اییس"ٛ٘ایف ٝ چاج ُعاضـ خاضی" ُعی٠ٜ "ُعاضـ"ٝ اظ ٜٗٞی  (

 

، قطًر ٗٔی ُاظ ایطاٙ ظا١ط قسٟ ٝ اعالػاذ ت٠ نٞضذ كطٕ تطزاقر اؾساٛساضز "Print Preview" تسیٚ زطزیة كطٕ 

ٗی زٞاٛیس تطای زٜغیٖ خطیٜسط ٝ چاج كطٕ، اظ ز٠ً٘ ١ای خؼث٠ اتعاض تاالی نلح٠ اؾسلازٟ . ُطزٛس ٗازٟ چاج ٗیٝ آ  قسٟٗطزة

 . ضا اٛسراب ٛ٘اییسClose ز٠ً٘ "كطٕ ٝیطایف تاٛي"تطای تاظُكر ت٠ . ًٜیس

 

 زیح كطٗر ٛ٘ایف ٝخٞز زاضز ٠ً ٗغاتن ١3ٖ اًٜٞٙ . تا ز٠ً٘ زؾس٠ ًٔیس، ٗی زٞاٙ قٌْ ٛ٘ایف ُعاضـ ضا زـییط زاز

. ؾٔیو٠ ذٞز ٝ  ًاضكطٗا ٗی زٞاٛیس یٌی اظ آ٢ٛا ضا اٛسراب ًطزٟ زا قٌْ ٛ٘ایف ُعاضـ زؼییٚ قٞز

 

 : تاظ ٗی قٞز"اٛسراب كطٗر كط٢ٗای ُعاضـ ػٔ٘ي"تا ظزٙ ز٠ً٘ زؾس٠ ًٔیس كطٕ 
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زا ایٚ ٗطح٠ٔ ق٘ا زٞاٛؿس٠ ایس كایْ ٗٞضز ٛظط ضا تاظ ٝ زٞضم ًطزٟ، ٝ یٌی اظ ُعاضق٢ای كایْ ضا ت٠ نٞضذ كطٕ تطزاقسٌاضی 

 .ذؿس٠ ٛثاقیس .تثیٜیس ٝ خطیٜر ١ٖ تٌٜیس
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حاّ ٗی ذٞا١یٖ تثیٜیٖ زض ایٚ ٛطٕ اكعاض، یي ُعاضـ ػٔ٘ي چ٠ِٛٞ ت٠ ایٚ هكِٜی .  تط ٗیِطزیٖ"كایْكطٕ ٝیطایف "ت٠ 

 اظ خؼث٠ اتعاض !اضاك٠ ًٜیٖ (DemoBank)زٞٓیس ٗیكٞز ٝ ذٞزٗاٙ یي ُعاضـ ػٔ٘ي خسیس زٞٓیس ًطزٟ ٝ ت٠ كایْ خاضی 

 . ضا اٛسراب ًٜیس"كطٕ ز٢ی٠ ُعاضـ خسیس"تاالی كطٕ، ُعی٠ٜ تا ظیطٛٞیؽ 

 

 

 : ظا١ط ٗی قٞز"ایعٝٛوك٠ زطؾیٖ كطٕ "تسیٚ زطزیة 

 

 

 فشم تشسین ًقطِ ایضٍ

خ٢ر . زض ایٚ كطٕ اٌٗاٛاذ زطؾیٖ ٛوك٠ كطا١ٖ اؾر.  اتسسا تایس ٛوك٠ ایعٝٗسطیي ػٔ٘ي ضؾٖ قٞز،تطای ز٢ی٠ ُعاضـ خسیس

 :ؾ٢ٞٓر ٗثآی ضا عطح ٝ زٛثاّ ٗیٌٜیٖ

 ٗسط، 4.5 ًٞچ٠ ای قطهی ؿطتی، عّٞ ًاٛاّ اظ خای زیٞاض زا ٗحْ قث٠ٌ خٜٞتی٠اٛكؼاتی زاضیٖ زًٞاض، ٜٗهٞب ت٠ زیٞاض 

اضزلاع قیط هلٔی اظ ؾغح  ٝ INNOGAS ٗسط، خٜؽ زی ؾطٝیؽ ٗهطكی 1.2 ٗیٔی٘سط ٗسكٞٙ ت٠ ػ٘ن 63قث٠ٌ ت٠ هغط 

 .ٗسط0.7ٗسطی زیٞاض ت٠ ػ٘ن ١1٘چٜیٚ زضٝٙ ًاٛاّ ٗاٛؼی زاضیٖ اظ ٛٞع آب ت٠ كان٠ٔ . ٗسط 1.7ظٗیٚ 
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 :ٗی ظٛیٖتطای تطُكر اعالػاذ كطٕ ت٠ حآر خیف كطو، ضا  Resetز٠ً٘ اظ ًازض ظیط ٛوك٠،  اتسسا -1

 

 200یؼٜی .  اٛسراب قسٟ اؾر1+ ق٘اضٟ ُعاضـ ت٠ نٞضذ ازٞٗازیي آذطیٚ ق٘اضٟ ُعاضـ كایْ

. زاقس٠ تاقٜسٝ زٌطاضی ٛس ق٘اضٟ ٗكات٠ ٙ ١یچ زٝ ُعاضقی ٛ٘ی زٞا:ًکتِ

 

 :ٛٞع ػٔ٘ي ضا اظ هؿ٘ر ٗطتٞع٠ زًٞاض اٛسراب ٗی ًٜیٖ- 2

 

 :  اٛسراب ٗیٌٜیٖ 63 ٗطتٞع٠ ؾایع زی ؾطٝیؽ ضا ListBoxظ ا-3

اُط خٜؽ ذانی ٗسٛظط تٞز ٠ً زض ٓیؿر .  هطاض ٗی ز١یٖ INNOGAS ٗطتٞع٠ خٜؽ زی ؾطٝیؽ ضا ListBoxاظ -4

 : ٝخٞز ٛساقر، آٛطا زایح ٗی ًٜیٖ

 : ٗسط زایح ٗی ًٜیٖ 1.05اظ ؾغح ظٗیٚ زا ضٝی زی ؾطٝیؽ زض خٜدطٟ ٗطتٞع٠ ػ٘ن زی ؾطٝیؽ ضا -5
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زض ؿیط ایٚ نٞضذ اضزلاع ٗٞضز ٛظط .  اٛسراب قسٟ اؾرقیط هلٔی ت٠ نٞضذ خیف كطو ٗسط ٗطتٞط ت٠ اضزلاع 1.70عّٞ -6

 :زض هؿ٘ر ٗطتٞع٠ زایح قٞز

 آٗسٟ ضوالهتش تِ سوت 4.5یؼٜی ًاٛاّ ػٔ٘ي اظ خای زیٞاض .  زض ایٚ ٗثاّ ًاٛاّ ػٔ٘ي ت٠ نٞضذ زي خ٢سی ٗی تاقس

 .ق٘اّ ت٠ ؾ٘ر 4.5 ٗیكٞز S1))خؽ اعالػاذ ًاٛاّ اّٝ. اؾر

 . ٗواتْ آٙ اٛسراب ًٜیسListBox ضا اظ ضوال زایح ٝ خ٢ر s1 ضا زض هؿ٘ر 4.5ػسز -7

 

یؼٜی ،   ١٘اٙ ؾغطListBoxظ  ضا ا".W.P"ػثاضذ. ٗی تاقس .W.P ٗاٛغ آب یا ٛٞع ٗاٛؼی ٠ً زض ایٚ ًاٛاّ ٝخٞز زاضز-8

 . زایح ٗی ًٜیٖ ٗسط اؾر ضا زض هؿ٘ر كان٠ً1٠ٔ ٗؿاٝی  (خای زیٞاض)كان٠ٔ ٗاٛغ اظ اتسسای ًاٛاّ.  ٗی ًٜیٖ  اٛسراب،s1ؾغط 

 . اؾر ضا زض هؿ٘ر ػ٘ن زایح ٗی ًٜی٠ً0.7ٖ ٗؿاٝی ٗاٛغ اظ ؾغح ظٗیٚ ػ٘ن 

 

S2 ٟتاقس  ٗطتٞط ت٠ اعالػاذ ًاٛاّ ػٌٔ٘ی اؾر ٠ً ًاٛآف زض زٝ خ٢ر حلاضی قس( یؼٜی ت٠ نٞضذL ٌْتاقس ق) . زض

 اُط ًاٛاّ ت٠ . نلط ٗیثاقٜسS10زا ... S2 ٝ S3ٝ ػسز ز١ی ٗیكٞز ٝ S1ٗثاّ ٗا چٞٙ ًاٛاّ زي ؾِٜ٘سی اؾر خؽ كوظ 

.  زایح ٗی ًطزیS2ٖ ٝ عّٞ زٝٗیٚ ًاٛاّ ضا زض S1 قٌْ ٗی تٞز، عّٞ اٝٓیٚ ًاٛاّ اظ خای زیٞاض ضا زض Lنٞضذ 

 : ككطزٟ قٞزDrawتسیٚ زطزیة اعالػاذ ٛوك٠ ت٠ ٛطٕ اكعاض زازٟ قسٟ ٝ تطای ضؾٖ ٛوك٠ ًاكیؿر ز٠ً٘ -9

 

! ٛوك٠ ت٠ نٞضذ ازٞٗازیي ضؾٖ ٗی قٞز

 ضا ؿیط كؼاّ ًٜیس AutoScaleتطای زٜظیٖ زؾسی تعضُٜ٘ایی یا زـییط خای ضؾٖ قسٙ ٛوك٠ زض ًازض ٗطتٞع٠، ٗی زٞاٛیس 

 ٝZoom Factorًٖ ز٠ً٘ ١ای زـییط تا . زا تعضُٜ٘ایی ٛوك٠ ًٖ یا ظیاز قٞزٝ ظیاز ًطزٟ   ضاScroll ٛوك٠ ًٜاضٟ ١ای ًازض  ،

 .ٛوك٠ ضا خاتدا ًٜیس زا زض خای ٜٗاؾثی هطاض ُیطز
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 . تطای زطؾیٖ زٝتاضٟ ٛوك٠ ظزٟ قٞزDraw تایس زٝتاضٟ ز٠ً٘ Scroll یا ز٠ً٘ ١ای Zoom Factor خؽ اظ زـییط :ًکتِ

 ظزٟ ٗی قٞز، ٛوك٠ زٝتاضٟ زطؾیٖ ٗی قٞز ٝ ٗحْ هطاضُیطی كٔف كان٠ٔ ٗاٛؼثهٞضذ F1 یا ًٔیس ١Drawط تا ٠ً ز٠ً٘ 

ایٚ هاتٔیر تطای ٛوك٠ ١ایی ٠ً ضٝی یي ؾِٜ٘ر چٜس ٗاٛغ زاضٛس ٜٗاؾة اؾر ٝ . زهازكی زؼییٚ قسٟ ٝ ً٘ی زـییط ٗی ًٜس

ت٢سطیٚ ٗحْ كٔف اٛساظٟ ١ا ضا زؼییٚ ًٜس ٠ً ذغٞط اٛساظٟ ضٝی٢ٖ ٝ زض ١ٖ F1ت٠ ًاضتط اخاظٟ ٗی ز١س ٠ً تا چٜس تاض ظزٙ 

. ٛثاقٜس

 :ٝتطٝ تاقیسضٗغاتن  تایس "كطٕ زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝ"تسیٚ زطزیة 

 

اظ ٜٗٞی .  ضٝی ٛوك٠ ظا١ط قس، ٗثیٚ ایٚ اؾر ٠ً ٛطٕ اكعاض ١ٜٞظ قاضغ ٛكسٟ اؾرDraft Drawingاُط ػثاضذ : تَجِ

. زض ترف آزی ٛحٟٞ زضیاكر قاضغ زٞضیح زازٟ قسٟ اؾر. قاضغ ٗی زٞاٛیس تهٞضذ زٔلٜی تطٛا٠ٗ ضا قاضغ ًٜیس

. زا حاال ٗٞكن قسٟ ایس ٛوك٠ ایعٝی ت٠ ایٚ ؾرسی ضا ت٠ ایٚ آؾاٛی ضؾٖ ًٜیس. تؿیاض ذٞب

.  ضا ٝاضز ًٜیس"...آزضؼ، ٗیعاٙ ػ٘ٔیاذ آؾلآر قٌاكی، ز٢ی٠ ذاى ؾطٛسی ٝ "حاّ تایس توی٠ اعالػاذ ػٔ٘ي اظ خ٠ٔ٘ 

.  ظا١ط قٞز"كطٕ ز٢ی٠ ُعاضـ خسیس" زا ضزٟكفٗحٌٖ  ضا Okز٠ً٘ تطای ایٚ ًاض 
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 فشم تْیِ گضاسش جذیذ

٠ً ٗی زٞاٛیس آ٢ٛا ضا ٗغاتن ٗی تاقس ایٚ كطٕ حاٝی كیٔس١ایی تطای اذص اعالػاذ ػ٘ٞٗی ٝ ذهٞنی ٝ ثاتر ػٔ٘ي 

 .ٗثال آزضؼ ػٔ٘ي، زاضید ٛهة ٝ ؿیطٟ. ُعاضقی ٠ً زض زؾر زٞٓیس زاضیس خط ًٜیس

پٌجشُ اطالعات عوَهی 

 

ؾط زیسط ١ط كیٔس ُٞیای اعالػازیؿر ٠ً تایس زض ١ط هؿ٘ر .زض ایٚ خٜدطٟ اعالػاذ ػ٘ٞٗی ٗطتٞط ت٠ ػٔ٘ي ضا ٝاضز ًٜیس

.  ضا تاظ ٗی ًٜس اؾسلازٟ ًٜیس"زوٞیٖ" ٠ً كطٕ "زوٞیٖ"تطای ٝاضز ًطزٙ زاضید ٗی زٞاٛیس اظ ز٠ً٘. ٝاضز قٞز

 الظٕ ٛیؿر ٠٘١ یا حسی ١یچ ًسإ اظ كیٔس١ا ٗوساض ز١ی قٞز

 

پٌجشُ اطالعات خصَصی 

ٛطٕ اكعاض تا اؾسلازٟ اظ اعالػازی ٠ً زض كطٕ زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝ زازٟ ایس، ٗیعاٙ ٗهآح ٗهطكی ٝ احدإ ًاض اؾساٛساضز تطای 

زض نٞضزی ٠ً ت٠ ١ط زٓیْ الظٕ . ػٔ٘ي ضا ٗحاؾث٠ ًطزٟ ٝ زض كیٔس ١ای ٗطتٞع٠ زض خٜدطٟ اعالػاذ ذهٞنی ٛ٘ایف ٗی ز١س

.  زایح ًٜیس"زٞضیحاذ"اُط ػٔ٘ي زٞضیح ذانی زاقر، ٗی زٞاٛیس آٛطا زض كیٔس . تاقس، ٗی زٞاٛیس ایٚ اعالػاذ ضا زـییط ز١یس

١٘چٜیٚ هؿ٘ر ازٞضطب اتؼاز ٗثال زرطیة تسٚ ضا ٗی ُیطز ٝ حانْ ضا ١ِٜإ زطى آذطیٚ ذا٠ٛ نٞضزی ضَٛ اظ ؾ٘ر 

 اعالػاذ "ثثر ٗحاؾثاذ زض زٞضیحاذ"١٘یٜغٞض تطای ضاحسی٠ ًاض تا ظزٙ ز٠ً٘ . ضاؾر ت٠ نٞضذ ازٞٗازیي حؿاب ٗی ًٜس

. ضطب ٝاضز كیٔس زٞضیحاذ ٗی قٞز
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ٝخٞز زاضز ٠ً تطزاقسٌاض ٗی زٞاٛس آ٢ٛا ضا ت٠ ػٜٞاٙ كیٔسی تطای ثثر ٗهآح  (1ٝ2كیٔس ػ٘ٞٗی )زٝ كیٔس ػسزی آظاز : تَجِ

تطای ٗثاّ، كیٔسی تطای شذیطٟ زؼساز قیط ظٓع٠ٓ زض ٓیؿر . یا ًاضًطزی ذال زض ٛظط ُطكس٠ ٝ زض عّٞ خی٘اٙ اظ آٙ اؾسلازٟ ًٜس

اٗا اُط زض خطٝغٟ ای ایٚ قیط ٛهة ٗی قٞز، تطزاقسٌاض ٗی زٞاٛس كیٔس ػسزی اّٝ ضا ت٠ زؼساز ایٚ . كیٔس١ای ٛطٕ اكعاض ٝخٞز ٛساضز

 .قیط زض ١ط ُعاضـ اذسهال ز١س

پٌجشُ اطالعات ثاتت 

ِٗط تطای . اعالػاذ ثاتر، اعالػازی ١ؿسٜس ٠ً زض١ط یي اظ ُعاضق٢ای ػٔ٘ي ثثر ٗی قٞٛس ٝ زض خطیاٙ خطٝغٟ ثاتر ١ؿسٜس

ایٚ اعالػاذ ت٠ . ٙز ١ط كایْ زایح قٞاٍلیي گضاسش زهر ًٜیس ٠ً الظٕ اؾر اعالػاذ ثاتر كوظ تطای. زؼساز ذانی اظ ُعاضق٢ا

عٞض ذٞزًاض زض ُعاضق٢ای تؼسی ٠ً زٞٓیس ٗی ًٜیس ًدی ٗی قٞٛس ٝ ٛیاظی ٛیؿر ٠ً تطای ١ط ُعاضـ آ٢ٛا ضا ٗدسزا زایح 

 اٗا تطای ُعاضق٢ایی ذال ٠ً ٗثال ٢ٜٗسؼ ٛاظط انٔی ٗطذهی تٞزٟ اٛس ٝ ٢ٜٗسؼ ٛاظط زیِطی تط ػ٘ٔیاذ ٛهة ٛظاضذ .ًٜیس

. ضَٛ كیٔس اعالػاذ ثاتر ظضز ٗی تاقس.  زـییط ز١یس"اعالػاذ ثاتر"زاقس٠ اٛس، ٗی زٞاٛیس اعالػاذ ٗطتٞع٠ ضا زض خٜدطٟ 
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 ضا تعٛیس زا ضًٞضز "شذیطٟ ُعاضـ" ز٠ً٘ ،( ُعاضقی ذالٝ ثاتر تطای)خؽ اظ ٝاضز ًطزٙ اعالػاذ ػ٘ٞٗی ٝ ذهٞنی 

 اُط ُعاضـ تا ٗٞكویر شذیطٟ قٞز، ٛطٕ اكعاض خیـاٗی تا ایٚ ٗض٘ٞٙ نازض ٗی ًٜس ٝ اُط ُعاضـ .ُعاضـ زض كایْ شذیطٟ قٞز

. شذیطٟ ٛكٞز تاظ١ٖ خیـاٗی نازض ٗی قٞز

كطٕ ٝیطایف " خؽ اظ شذیطٟ ًطزٙ ُعاضـ، اُط ت٠ ١ط زٓیْ ٗسٞخ٠ قسیس ٠ً اعالػازی ضا اقسثاٟ ٝاضز ًطزٟ ایس ٗی زٞاٛیس ت٠ 

 . ضكس٠ ٝ ُعاضـ ٗؼیٞب ضا ٝیطایف ًٜیس"كایْ

 ضاٟ خیك٢ٜازی تطای ٝیطایف ُعاضـ، حصف ت٢سطیٚ، اقس اُط ٝیطایف ُعاضـ ٗٞضز ٛظط ٗسض٘ٚ ٝیطایف ٛوك٠ ب: تَجِ

چٞٙ ٛطٕ اكعاض اعالػاذ كیٔس١ا ضا تط اؾاؼ اعالػاذ ٛوك٠ زٞٓیس ٝ شذیطٟ ًطزٟ اؾر ٝ اُط . ُعاضـ ٝ زٞٓیس ٗدسز آٙ ٗی تاقس

. ٛوك٠ ُعاضقی زـییط ًٜس تآغثغ اعالػاذ كیٔس١ا ٛیع تایس زـییط ًٜس

 ز٠ً٘ ،"كایْكطٕ ٝیطایف " ضا تعٛیس ٝ تطای ضكسٚ ت٠ "ُعاضـ خسیسزٞٓیس " ت٠ ١ط حاّ، تطای زٞٓیس ُعاضـ تؼسی، ز٠ً٘ 

.  ضا"كطٕ ٝیطایف تاٛي"

     اظ ایٚ خؽ ١ط ٝهر كایْ ٗطتٞع٠ ضا تاظ ًٜیس،. ًٜیسثثر زٞٓیس ٝ تسیٚ زطزیة ٗٞكن قسیس یي ًطًٝی ضا زض كایْ خاضی 

 زض ترف تؼسی، چِِٞٛی ٗسیطیر كای٢ٔایی ٠ً زٞؾظ ایٚ ٛطٕ اكعاض زٞٓیس .ُعاضـ ١ایی ضا ٠ً زٞٓیس ًطزٟ ایس ضا زض آٙ ٗی تیٜیس

 .قسٟ اٛس ضا كطا ٗی ُیطیٖ
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هذیشیت فایل 

ق٘ا ٗی زٞاٛیس ػ٘ٔیاذ ٗرسٔلی ضٝی كای٢ٔای . ١٘اٛغٞض ٠ً ُلس٠ قس ١ط زؾس٠ اظ ُعاضق٢ا زض یي كایْ شذیطٟ ٗی قٞٛس

: زٞٓیس قسٟ اٛدإ ز١یس

 

ایجاد فایل جذیذ 

 ضا اٛسراب ًٜیس یا ًٔیس١ای ٗیاٙ تط "ایداز تاٛي اعالػازی خسیس" تطای ایداز كایْ خسیس ٗی زٞاٛیس اظ ٜٗٞی تاٛي، ُعی٠ٜ 

Ctrl+Nضا تعٛیس . 

 

زض ایٚ خٜدطٟ ٛإ كایْ ٝ ٗؿیط ٗٞضز ٛظط تطای شذیطٟ كایْ .  تاظ ٗی قٞز"ایداز تاٛي اعالػازی خسیس"تسیٚ زطزیة خٜدطٟ 

 . ضا ككاض ز١یسSaveضا زؼییٚ ًٜیس ٝ ز٠ً٘ 

ت٠ اضاك٠ ای٠ٌٜ زض ٛإ ٗؿیط ٝ كایْ ٛثایس اظ  هٞاٛیٚ ٛإ ُصاضی تاٛي ٗغاتن هٞاٛیٚ ٛإ ُصاضی كای٢ٔا زض ٝیٜسٝظ اؾر : تَجِ
 .ًاضًسط١ای كاضؾی اؾسلازٟ قٞز

 

 

ایٚ اعالػاذ زض ١ط ُعاضقی ٠ً زض . ؾدؽ خٜدطٟ ای تاظ ٗی قٞز ٠ً اظ ق٘ا ٗی ذٞا١س اعالػاذ ثاتر تاٛي ضا ٝاضز ًٜیس

. ِٗط آ٠ٌٛ تطای ُعاضقی ذال آ٢ٛا ضا زـییط ز١یس. قٞٛس ًٜیس، ازٞٗازیي زایح ٗی آیٜسٟ زٞٓیس ٗی
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 .ضا ككاض ز١یس "ٝ زطؾیٖ اٝٓیٚ ُعاضـثثر "اعالػاذ ضا زض كیٔس١ای ٗطتٞع٠ زایح ًطزٟ ٝ ز٠ً٘ 

 ضا تاظ ٗی ًٜس زا ق٘ا اٝٓیٚ ًطًٝی ػٔ٘ي ضا ضؾٖ ًٜیس ٝ زض تاٛي خسیس شذیطٟ "زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝ"ؾدؽ ٛطٕ اكعاض،  كطٕ 

  .ٛ٘اییس

 ١٘اٛغٞض ٠ً زیسیس تطای ایداز كایْ خسیس، اٝٓیٚ ُعاضـ ضا تایس شذیطٟ ًٜیس زا اعالػاذ ثاتر زایح قسٟ زض كایْ ٝ :تَجِ

اُط ٗی ذٞا١یس تؼسا اٝٓیٚ ُعاضـ ضا زٞٓیس ًٜیس یاززاٙ تاقس ٠ً اعالػاذ ثاتر ضا ٛیع زض كطٕ . زض اٝٓیٚ ُعاضـ شذیطٟ قٞٛس

.  خسیس ٝ تؼس اظ ضؾٖ ٛوك٠ ٝاضز ًٜیس"كطٕ ز٢ی٠ ُعاضـ"

، ؾ٠ كایْ تا ٛإ ٗكات٠ آٛچ٠ ق٘ا (١اضز زیؿي)ٝهسی اؾ٘ی ضا تطای تاٛي زض ٛظط ٗی ُیطیس، زض ٗحْ شذیطٟ كایْ : تَجِ

ت٠ ػثاضذ زیِط اُط ق٘ا ١ِٜإ ایداز .  اؾرMB,PX ٝ DBخؿٞٛس ایٚ كای٢ٔا . تطای ایٚ تاٛي زؼطیق ًطزٟ ایس زٞٓیس ٗی قٞز

 ضا زازٟ تاقیس، خؽ اظ زٞٓیس كایْ، زض كٞٓسضی ٠ً ایٚ ٛإ ضا زازٟ ایس ؾ٠ كایْ تا ٛا٢ٗای Raf02052كایْ خسیس ٛإ 

Raf02052.DB ،Raf02052.MB ٝ ،Raf02052.PX١ط ؾ٠ ایٚ كایْ ١ا تطای زؾسطؾی ٛطٕ اكعاض ت٠ .  زٞٓیس قسٟ اؾر

ٓصا ػ٘ٔیاذ . ُعاضق٢ای ٗٞخٞز زض ایٚ كایْ ١ا ضطٝضی ١ؿسٜس ٝ خاى قسٙ یٌی اظ آ٢ٛا ٗٞخة ٛاهم قسٙ كایْ ٗی قٞز

تطای ٗثاّ اُط ٗی . حصف، ایداز تٌاج، خاتدایی یا زـییط ٛإ كایْ، ٗؿسٔعٕ اٛدإ ١٘اٙ ػ٘ٔیاذ ضٝی ١ط ؾ٠ ایٚ كای٢ٔاؾر

 یا كٔف ٗ٘ٞضی ًدی ًٜیس ٝ زحٞیْ ٛاظط تس١یس، تایس ١ط ؾ٠ ایٚ كای٢ٔا CD ضا ضٝی Raf02052ذٞا١یس تاٛي اعالػازی 

Raf02052.DB ،Raf02052.MB ٝ ،Raf02052.PX ضا تا١ٖ ضٝی CDقٌْ ضٝتطٝ.  یا كٔف ٗ٘ٞضی ًدی ًٜیس :

24 / 10124 / 169



 

 

 25 

 

 

 

 تاسگزاسی فایلتاص کشدى یا 

 ضا Ctrl+O ضا اٛسراب ًطزٟ یا "كایْتاضُصاضی "تطای تاظ ًطزٙ كایٔی ٠ً هثال ایداز قسٟ، ٗی زٞاٛیس اظ ٜٗٞی تاٛي ُعی٠ٜ 

. تعٛیس یا ز٠ً٘ ٗطتٞع٠ ضا اظ ٛٞاض اتعاض تاالی كطٕ ٝیطایف تاٛي اٛسراب ًٜیس

 ضا Openتسیٚ زطزیة خٜدطٟ تاضُصاضی تاٛي اعالػازی تاظ ٗی قٞز ٝ اظ ق٘ا ٗی ذٞا١س ٛإ كایْ ضا ٗكرم ًطزٟ ٝ ز٠ً٘ 

.  ككاض ز١یس

 

 

رخیشُ فایل تا ًام جذیذ 

اٗا ٗیسٞاٛیس یي ًدی اظ كایْ خاضی ضا تا ٛاٗی زیِط . ق٘ا ٛ٘ی زٞاٛیس ٛإ كایٔی ضا ٠ً هثال ایداز ًطزٟ ایس ضا زـییط ٛإ ز١یس

 ضا "شذیطٟ تاٛي خاضی تا ٛإ خسیس"تطای ایٚ ًاض زض حآی ٠ً كایْ ٗٞضز ٛظط تاظ اؾر، اظ ٜٗٞی تاٛي، ُعی٠ٜ . شذیطٟ ًٜیس

.  اؾسلازٟ ًٜیسCtrl+Alt+Sاٛسراب ًٜیس یا ز٠ً٘ ٗطتٞع٠ ضا اظ ٛٞاض اتعاض اٛسراب ًٜیس یا اظ ًٔیس١ای ٗیاٛثط
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 زض ایٚ نٞضذ خٜدطٟ ای تاظ قسٟ ٝ اظ ق٘ا ٗیرٞا١س ٛإ ٝ ٗؿیط خسیس كایْ ضا ٝاضز ًٜیس زا یي ًدی اظ كایْ خاضی تا ٛإ 

 زض ایٚ حآر ق٘ا زٝ كایْ ذٞا١یس .كایْ هثٔی تؿس٠ قسٟ ٝ  كایْ خسیس ت٠ ػٜٞاٙ كایْ خاضی هطاض ٗیِیطز.خسیس ایداز قٞز

. ١٘چٜیٚ ایٚ ضا١یؿر تطای ایداز یي تي آج اظ كایْ ٗٞخٞز. یٌی كایْ تا ٛإ هسیٖ ٝ زیِطی كایْ خاضی تا ٛإ خسیس. زاقر

 .زٞنی٠ ٗی ًٜٖ ق٘ا ضا ت٠ ایداز ٛؿر٠ خكسیثاٙ ٠ً خكسیثاٙ ُیطاٙ ٗٞكوٜس

 

تستي تاًک جاسی 

یؿسٚ تاٛي خاضی ت٠ ایٚ ٗؼٜیؿر ٠ً ًٔی٠ كای٢ٔای ٗطزثظ تا تاٛي اعالػازی خاضی تؿس٠ قسٟ ٝ حاكظ٠ اقـاّ قسٟ تطای 

 ٝ ُعاضق٢ای زٞٓیس قسٟ ٝ ٝیطایف قسٟ زض آٙ ضٝظ ت٠ ذٞتی ٝ تا اع٘یٜاٙ ت٠ كایْ اضاك٠ قسٟ ٝ شذیطٟ كایْ خاضی آظاز ٗیِطزز

 خؽ ١یچ ُاٟ هثْ اظ ظزٙ ایٚ ز٠ً٘ تطٛا٠ٗ ضا ٛثٜسیس، چٞٙ ٌٗ٘ٚ اؾر كایْ آؾیة تثیٜس یا ُعاضق٢ای ٝاضز قسٟ .ٗی قٞٛس

. اذیط شذیطٟ ٛكٞٛس

 

یا اظ ٛٞاض اتعاض ٗطتٞع٠ ًٔیس ٗٞضز ٛظط ضا .  ضا اٛسراب ًٜیس"كایْ خاضیتؿسٚ " ُعی٠ٜكایْخاضی اظ ٜٗٞی تطای تؿسٚ كایْ 

 . اؾسلازٟ ًٜیسCtrl+Alt+Cیا اظ ًٔیس١ای ٗیاٛثط. ككاض ز١یس

 

اضافِ کشدى گضاسضْای فایلی دیگش تِ فایل جاسی 

تطای ایٚ ًاض اّٝ ١ط زٝ كایْ ضا ت٠ زطزیة . ق٘ا ٗی زٞاٛیس ُعاضق٢ای یي كایْ زیِط ضا ت٠ ُعاضق٢ای كایْ خاضی اضاك٠ ًٜیس

ؾدؽ ُعی٠ٜ . ؾدؽ اٝٓیٚ كایْ ضا تاظ ًطزٟ ٝ ت٠ ػٜٞاٙ كایْ خاضی هطاض ز١یس. تاظ ًطزٟ ٝ اظ نحر كای٢ٔا اع٘یٜاٙ حانْ ٛ٘اییس

خٜدطٟ ای تاظ ٗی قٞز ٝ اظ ق٘ا ٗی ذٞا١س ٛإ كایْ زٕٝ ضا .  اٛسراب ًٜیسكایْ ضا اظ ٜٗٞی " خاضیكایْ ت٠ كایْاضاك٠ ًطزٙ "

تسیٚ زطزیة ًٔی٠ .  ضا ككاض ز١یسOpenكایْ ضا اٛسراب ًطزٟ ٝ ًٔیس . ٠ً هطاض اؾر ت٠ كایْ خاضی اضاك٠ قٞز ضا اٛسراب ًٜیس

 زهر قٞز ٠ً ق٘اضٟ ُعاضق٢ای كایْ زٕٝ اظ آذطیٚ ق٘اضٟ .ُعاضق٢ای كایْ اٛسراب قسٟ ت٠ اٛس٢ای كایْ خاضی اضاك٠ ٗی قٞٛس

. كایْ خاضی قطٝع ٗی قٞز ٝ ت٠ زطزیة ازا٠ٗ ٗی یاتس

١ط چٜس ٠ً ٛطٕ اكعاض ٛیع .  ُعاضـ تاقس زٞٓیس ٌٜٛیس8000 ت٠ ١یچ ػٜٞاٙ كای٢ٔایی ٠ً زؼساز ُعاضق٢ای آٙ تیف اظ :تَجِ

 ُعاضقی شذیطٟ 7000 ُعاضـ ضا ٗسیطیر ًٜیس، آ٢ٛا ضا زض ؾ٠ كایْ 20000اُط ٗایٔیس . اخاظٟ زٞٓیس چٜیٚ كایٔی ضا ٛساضز

 . ٗسیطیر، خؿسدٞ، حْ٘ ٝ ًدی كای٢ٔای تعضٍ ٝهر ُیط ٝ ٗكٌْ زط اؾر. ٛ٘اییس

 

حزف فایل 

. تا حصف یي كایْ، ًٔی٠ ُعاضق٢ای ٗٞخٞز زض آٙ كایْ تطای ١٘یك٠ خاى ذٞا١ٜس قس ٝ ًْ كایْ اظ ؾیؿسٖ حصف ٗیكٞز

یا اظ ٛٞاض اتعاض ٗطتٞع٠ ًٔیس ٗٞضز ٛظط ضا ككاض .  ضا اٛسراب ًٜیس" خاضیكایْحصف " ُعی٠ٜكایْتطای حصف كایْ خاضی، اظ ٜٗٞی 

 . ًْ كایْ ضا خاى ٗی ًٜس،ؾیؿسٖ خؽ اظ اذص زاییسی٠ ١ای الظٕ اظ ق٘ا.  اؾسلازٟ ًٜیسCtrl+Dیا اظ ًٔیس١ای ٗیاٛثط. ز١یس
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یا اظ ًٔیس١ای .  ضا اٛسراب ًٜیس" زیِطكایٔیحصف " ُعی٠ٜكایْاُط ترٞا١یس كایٔی ؿیط اظ كایْ خاضی ضا حصف ًٜیس، اظٜٗٞی 

زض ایٚ نٞضذ خٜدطٟ ای تاظ ٗی قٞز ٝ اظ ق٘ا ٗی ذٞا١س ٛإ كایْ ٗٞضز ٛظط خ٢ر حصف .  اؾسلازٟ ًٜیسCtrl+Alt+Dٗیاٛثط

 .ضا اٛسراب ًٜیس

 ضا زض ترف تؼسی ذٞا١یس ُعاضق٢ای ٗٞخٞز زض كایْخؽ اظ كطاُیطی انّٞ ٗسیطیر كایْ زض ایٚ ترف، چِِٞٛی ٗسیطیر 

. زیس
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 ّا هذیشیت گضاسش

 ٗی زٞاٙ ُعاضق٢ای ٗٞخٞز زض آٙ كایْ ضا ٗكا١سٟ ًطز ٝ ػ٘ٔیاذ ٗرسٔلی ضٝی ،(Ctrl+O)خؽ اظ ای٠ٌٜ یي كایْ تاظ قس

. آ٢ٛا اٛدإ زاز

 هطاّذُ گضاسضْای هَجَد دس فایل

ًَاس پیوایص ٍ ٍیشایص 

 

 (اظ چح ت٠ ضاؾر)ز٠ً٘ ١ای ایٚ ٛٞاض هاتٔیر . تا اؾسلازٟ اظ ٛٞاض خی٘ایف ٝ ٝیطایف ٗی زٞاٙ ُعاضق٢ای تاٛي ضا ٗطٝض ًطز

ضكسٚ ت٠ اٝٓیٚ ُعاضـ كایْ، ضكسٚ ت٠ ُعاضـ هثٔی، ضكسٚ ت٠ ُعاضـ تؼسی، ضكسٚ ت٠ آذطیٚ ُعاضـ، حصف ُعاضـ خاضی، 

، ٝیطایف ُعاضـ خاضی ٝ شذیطٟ زـییطاذ ضا (زض حآر قث٠ٌ)ٓـٞ زـییطاذ اػ٘اّ قسٟ زض ُعاضـ خاضی، ت٠ ضٝظ ًطزٙ كایْ

 .كطا١ٖ ٗی ًٜٜس

١٘چٜیٚ اؾدیٜط ظیط ز٠ً٘ ١ا ت٠ ق٘ا اٌٗاٙ ٗی ز١س زض عّٞ كایْ خطـ ًٜیس ٝ تا كؼاّ تٞزٙ ایٚ اؾدیٜط ٗی زٞاٛیس اظ 

. (ًٔیس١ای كٔف زاض چح ٝ ضاؾر)ًٔیس١ای كٔف زاض نلح٠ ًٔیس خ٢ر خی٘ایف كایْ اؾسلازٟ ًٜیس 

 

: هحکوات

ًاضتط ٗی زٞاٛس ١ط ًسإ اظ ایٚ اعالػاذ ضا . زض ایٚ زة اعالػاذ انٔی ػٔ٘ي تهٞضذ ازٞٗازیي شذیطٟ ٝ ٓیؿر قسٟ اؾر

.  اٌٗاٙ ٝیطایف، زـییط ٝ زهحیح اعالػاذ ٝخٞز زاضز"ٝیطایف ُعاضـ"تا ظزٙ ز٠ً٘ . زـییط ز١س

زواضا ٗی قٞز ایٚ اعالػاذ تهٞضذ ًاْٗ ٝ زهین ٝ ت٠ نٞضزی یٌداضچ٠ ٝاضز قٞز ٠ً ١ِٜإ خؿسدٞ تسٞاٙ ایٚ ُعاضـ ضا 

. تطای ٗثاّ ٝاضز ًطزٙ ق٘اضٟ ٗٞتایْ ناحة ذا٠ٛ ٝ خالى اذسهانی ػٔ٘ي ٗی زٞاٛس تؿیاض ٗلیس تاقس. تطاحسی یاكر
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ٍیشایص گضاسش 

ٛطٕ اكعاض ُعاضق٢ا ضا ت٠ نٞضذ ازٞٗازیي زٞٓیس ٗی . ١ط ُعاضـ اظ زؼسازی كیٔس اعالػازی تا اٛٞاع ٗرسٔق زكٌیْ قسٟ اؾر

ٗوازیط ایٚ كیٔس ١ا . ًٜس ٝ كیٔس١ای ُعاضـ ضا تط اؾاؼ اعالػازی ٠ً ًاضتط ١ِٜإ زٞٓیس ُعاضـ زازٟ اؾر، ٗوساض ز١ی ٗی ًٜس

. زض ٠٘١ حاّ ٗی زٞاٛس زٞؾظ ًاضتط زـییط زازٟ قٞز

 ضا ككاض "ٝیطایف ُعاضـ"تطای ٝیطایف ُعاضقی ذال اتسسا آٙ ُعاضـ ضا ت٠ ػٜٞاٙ ُعاضـ خاضی هطاض ٗی ز١یٖ ٝ ز٠ً٘ 

ٛطٕ اكعاض زاییسی ٗثٜی تط هطاض زازٙ كایْ زض حآر ٝیطایف اظ ًاضتط ٗی ُیطز ٝ تاٛي ضا زض حآر ٝیطایف هطاض ٗی . ٗی ز١یٖ

خؽ . تسیٚ زطزیة هاتٔیر زؾسطؾی ًٔی٠ كیٔس١ا كؼاّ ٗی قٞز ٝ ق٘ا ٗی زٞاٛیس اعالػاذ كیٔس ٗٞضز ٛظطزاٙ ضا زـییط ز١یس. ز١س

اُط اظ اػ٘اّ زـییط ٜٗهطف قسیس ز٠ً٘ ٓـٞ زـییطاذ ضا ككاض .  ضا ككاض ز١یس"شذیطٟ زـییطاذ"اظ اػ٘اّ زـیطاذ تایس ز٠ً٘ 

. ز١یس

 

ٗثال تطای زـییط زازٙ ٗوساض . زض ١ِٜإ اػ٘اّ زـییطاذ ٛطٕ اكعاض اظ ٝضٝز اعالػاذ ٛا١٘رٞاٙ تا ٛٞع كیٔس خُٔٞیطی ٗی ًٜس

 .، كوظ ٗی زٞاٛیس یي ػسز اػكاضی زایح ًٜیس ٝ زایح حطٝف آلثایی ٜٗ٘ٞع ٗی تاقس"زرطیة آؾلآر"كیٔس 
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ٝخٞز زاضز ٠ً تطزاقسٌاض ٗی زٞاٛس آ٢ٛا ضا ت٠ ػٜٞاٙ كیٔسی تطای ثثر ٗهآح  (1ٝ2كیٔس ػ٘ٞٗی )زٝ كیٔس ػسزی آظاز : تَجِ

تطای ٗثاّ، كیٔسی تطای شذیطٟ زؼساز قیط ظٓع٠ٓ زض ٓیؿر . یا ًاضًطزی ذال زض ٛظط ُطكس٠ ٝ زض عّٞ خی٘اٙ اظ آٙ اؾسلازٟ ًٜس

اٗا اُط زض خطٝغٟ ای ایٚ قیط ٛهة ٗی قٞز، تطزاقسٌاض ٗی زٞاٛس كیٔس ػسزی اّٝ ضا ت٠ زؼساز ایٚ . كیٔس١ای ٛطٕ اكعاض ٝخٞز ٛساضز

 .قیط زض ١ط ُعاضـ اذسهال ز١س

 ًوایص ٍ چاپ گضاسش جاسی 

اعالػازی ٠ً زض كیٔس١ای اعالػازی ُعاضـ خاضی ثثر قسٟ اٛس ٗی زٞاٜٛس ت٠ نٞضذ ٗطزة قسٟ ٝ ت٠ نٞضذ كطٕ اؾساٛساضز 

ٝ اظ ٜٗٞی  (ت٠ ػٜٞاٙ ُعاضـ خاضی هطاض ز١یس)تطای ایٚ ًاض ُعاضـ ٗٞضز ٛظط ضا تیاٝضیس. ازاضٟ ُاظ، خ٘غ تٜسی ٝ چاج قٞٛس

یا ز٠ً٘ .  اؾسلازٟ ًٜیسCtrl+Pیا اظ ًٔیس ١ای ٗیاٙ تط .  ضا نازض ًٜیس"ٛ٘ایف ٝ چاج ُعاضـ خاضی"، زؾسٞض "ُعاضـ"

 .ٗطتٞع٠ ضا اظ ٛٞاض اتعاض تاالی نلح٠ اٛسراب ًٜیس

 

 تاظ ٗی قٞز ٝ اعالػاذ ُعاضـ خاضی ضا ت٠ نٞضذ كطٕ اؾساٛساضز ازاضٟ ُاظ ٛ٘ایف "Print Preview"تسیٚ زطزیة كطٕ 

 .ٗی ز١س

 پشیٌت کشدى فشم

. خؽ اظ چي ًطزٙ اعالػاذ كطٕ ٝ حهّٞ اع٘یٜاٙ اظ نحر آٛاٙ، ٗی زٞاٙ ایٚ كطٕ ضا چاج ًطز

 

زض ایٚ كطٕ ػ٘ٔیاذ اٛسراب خطیٜسط ٝ .  ضا تعٛیس زا خٜدطٟ ٗطتٞع٠ تاظ قٞزPrinter Setupتطای خطیٜر كطٕ اتسسا ز٠ً٘ 

 Printer ٝ تؿس٠ قسٙ  OKخؽ اظ ظزٙ ز٠ً٘ . ٗكرم ًطزٙ ق٘اضٟ ُعاضق٢ای ٗٞضز ٛظط تطای چاج هاتْ اٛدإ اؾر

Setupًاكیؿر ز٠ً٘ . ، ٠٘١ چیع تطای چاج آٗازٟ اؾرPrint ضا ككاض ز١یس زا ُعاضق٢ا ت٠ زطزیة چاج قٞٛس . 
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 زض ٓیؿر do pdfاُط .  ؾاذرpdf اظ ٓیؿر اٛسراب خطیٜسط، ٗی زٞاٙ اظ ایٚ ُعاضـ كایٔی Do pdfتا اٛسراب : تَجِ

 doتا اٛسراب . كایْ ٛهة ایٚ تطٛا٠ٗ زض كٞٓسض ٛهة ًٜٜسٟ تطٛا٠ٗ تیسا ٗٞخٞز اؾر.  ضا ٛهة ًطزdo pdfٛیؿر تایس تطٛا٠ٗ 

pdf ؾدؽ ظزٙ ز٠ً٘ ٝ ،Print ْاؾٖ كای ،pdf ٟ٠ً هطاض اؾر ؾاذس٠ قٞز ؾٞاّ ٗی قٞز ٝ ُعاضـ یا ُعاضق٢ای اٛسراب قس 

.  تطاحسی شذیطٟ ٗی قٞٛسpdfزض ایٚ كایْ 

 

 ًوایص ٍ چاپ کلیِ گضاسضْای فایل

 ضا نازض "ٛ٘ایف ٝ چاج ًْ ُعاضق٢ا" زؾسٞض "ُعاضـ"تطای ٛ٘ایف ٝ چاج ًٔی٠ ُعاضق٢ای ٗٞخٞز زض كایْ، اظ ٜٗٞی 

 .یا ز٠ً٘ ٗطتٞع٠ ضا اظ ٛٞاض اتعاض تاالی نلح٠ اٛسراب ًٜیس.  اؾسلازٟ ًٜیسCtrl+Alt+Pیا اظ ًٔیس ١ای ٗیاٙ تط . ًٜیس

 

ضا ٛ٘ایف  (خؿسدٞ قسٟ) اُط هثال ػ٘ٔیاذ خؿسدٞ ضٝی كایْ اػ٘اّ قسٟ تاقس، ایٚ ز٠ً٘ ًٔی٠ ُعاضق٢ای كیٔسط قسٟ:تَجِ

 .اعالػاذ تیكسط زض ٗٞضز ػ٘ٔیاذ خؿسدٞ زض ترف ٗطتٞع٠ زازٟ ذٞا١س قس. ٗی ز١س

اًتخاب فشهت ًوایص گضاسش 

تا ظزٙ . زض ًكٞض اٛٞاع ٗرسٔلی كطٕ ُعاضـ ٛهة ػٔ٘ي ز٢ی٠ قسٟ ٠ً زض ایٜدا ٗی زٞاٙ ؾ٠ زیح انٔی كطٕ ضا اٛسراب ًطز

اٛسراب ١ط كطٕ ٛ٘ایف ١یچ٠ِٛٞ زاثیطی تط اعالػاذ .  ظا١ط ٗی قٞز"اٛسراب كطٗر ٛ٘ایف ُعاضـ"ز٠ً٘ زؾس٠ ًٔیس، كطٕ 

. ٗٞخٞز زض كایْ ٛساضز ٝ كوظ ٛحٟٞ ٛ٘ایف ٝچیسٗاٙ كیٔس١ا ضا زـییط ٗی ز١س

تا ظزٙ ایٚ چي تاًؽ، اظ ایٚ خؽ ١ط ٝهر ُعاضـ ضا آٗازٟ چاج . یي چي تاًؽ ٗلیس زض ظیط زیح یي ٗٞخٞز اؾر

ًٜیس، ػالٟٝ تط ٗوساض ٗهآح ٗهطكی تطای ایٚ ُعاضـ، ٗد٘ٞع ٗوساض ٗهآح ٝ احدإ ًاض ٗهطكی زا ایٚ ُعاضـ ٛیع ت٠ ضَٛ آتی 

 زایی تاقس ٝ تطای ١ط ُعاضـ ٗی زٞاٙ ؾطخ٘غ 25ایٚ هاتٔیر ٗی زٞاٛس ػ٘ال خایِعیٚ كطٕ . ًٜاض ١ط كیٔس ٛ٘ایف زازٟ ٗی قٞز

. ٗهآح ٝ احدإ ًاض ضا اظ اٝٓیٚ ُعاضـ زا ُعاضـ كؼٔی زیس
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 تایی25ًوایص ٍ چاپ فشهْای 

زایی، ًٔی٠ اعالػاذ ١ط ُعاضـ 25زض كط٢ٗای .  زایی انغالحیؿر ٠ً ت٠ ُعاضـ زد٘ؼی خطٝغٟ اقاضٟ ٗی ًٜس25كط٢ٗای 

 .زایی چاج ٗی قٞز25زض یي ؾغط زضج ٗی قٞز ٝ زض ٢ٛایر ؾط خ٘غ ١ط كیٔس اعالػازی زض نلح٠ آذط كط٢ٗای 

 

یا اظ .  ضا نازض ًٜیس"زایی25ٛ٘ایف ٝ چاج كط٢ٗای " زؾسٞض "ُعاضـ"زایی ًاكیؿر اظ ٜٗٞی 25تطای ٗكا١سٟ كطٕ ١ای 

. یا ز٠ً٘ ٗطتٞع٠ ضا اظ ٛٞاض اتعاض تاالی نلح٠ اٛسراب ًٜیس.  اؾسلازٟ ًٜیسCtrl+Bًٔیس ١ای ٗیاٙ تط 

. زایی ضا ت٠ نٞضذ كطٕ اؾساٛساضز ازاضٟ ُاظ ٛ٘ایف ٗی ز١س25 تاظ ٗی قٞز ٝ كط٢ٗای "Print Preview"تسیٚ زطزیة كطٕ 

 ُلس٠ قس،ٗی زٞاٙ ًٔی٠ ایٚ كط٢ٗا، یا زؼسازنلحاذ ذانی اظ ایٚ كط٢ٗا ضا "خطیٜر ًطزٙ كطٕ"ت٠ ١٘اٙ نٞضزی ٠ً زض ترف 

 .چاج ًطز

 

ضا  (خؿسدٞ قسٟ)زایی كوظ ًٔی٠ ُعاضق٢ای كیٔسط قس25ٟ اُط هثال ػ٘ٔیاذ خؿسدٞ ضٝی كایْ اػ٘اّ قسٟ تاقس، كطٕ :تَجِ

، ٗی زٞاٙ اظ كطٕ خؿسدٞ اؾسلازٟ ًطز ٝ كایْ ضا 200 زا 101ٗثال تطای زیسٙ ؾطخ٘غ اعالػاذ اظ ُعاضـ . ٛ٘ایف ٗی ز١س

اعالػاذ تیكسط زض ٗٞضز ػ٘ٔیاذ خؿسدٞ زض . زایی، ٓیؿر ٝ ؾطخ٘غ ُعاضق٢ای یاكس٠ قسٟ ضا زیس25كیٔسط ًطز ٝ تا ظزٙ ز٠ً٘ 

 .ترف ٗطتٞع٠ زازٟ ذٞا١س قس
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 ضوشدى تعذاد کل گضاسضْای فایل

تطای زیسٙ زؼساز ًْ . یٌی زیِط اظ زؾسٞضاذ هاتْ زؾسطؼ اظ ٜٗٞی ُعاضـ، ق٘طزٙ زؼساز ًْ ُعاضق٢ای كایْ اؾر

یا اظ ًٔیس ١ای ٗیاٙ تط .  ضا نازض ًٜیس"زؼساز ًْ ضًٞضز١ای تاٛي خاضی" زؾسٞض "ُعاضـ"ُعاضق٢ای كایْ، اظ ٜٗٞی 

Ctrl+Alt+Nخٜدطٟ ای تاظ ٗی قٞز ٝ زؼساز ًْ ُعاضق٢ای ٗٞخٞز زض كایْ خاضی ضا ٛكاٙ ٗی ز١س.  اؾسلازٟ ًٜیس .

 

ضا  (خؿسدٞ قسٟ) اُط هثال ػ٘ٔیاذ خؿسدٞ ضٝی كایْ اػ٘اّ قسٟ تاقس، ایٚ ز٠ً٘ زؼساز ًْ ُعاضق٢ای كیٔسط قسٟ:تَجِ 

. اعالػاذ تیكسط زض ٗٞضز ػ٘ٔیاذ خؿسدٞ زض ترف ٗطتٞع٠ زازٟ ذٞا١س قس. ٛ٘ایف ٗی ز١س

 

 اسُ گضاسضْای اص قلن افتادُضنهطاّذُ 

اُط زض عّٞ زٞٓیس ُعاضق٢ا، ق٘اضٟ ١ا ت٠ زطزیة ٝاضز ٌٛطزٟ تاقیس ٝ ق٘اضٟ ای یا ق٘اضٟ ١ایی خا اكسازٟ تاقٜس، ضزیاتی آٛاٙ 

 ، اٛدإ Ctrl+Jٗیاٙ تط ، یا اؾسلازٟ اظ ًٔیس١ای "ُعاضـ" اظ ٜٗٞی "ٛ٘ایف ق٘اضٟ ١ای خا ٗاٛسٟ"ٗی زٞاٛس اٛسراب زؾسٞض 

تطٍ 2 تاقس تسیٚ ٗؼٜیؿر ٠ً 1512 تاقس، ٝٓی زؼساز ًْ ُعاضق٢ا 1514یؼٜی اُط آذطیٚ ق٘اضٟ ُعاضـ كایْ ق٘اضٟ . قٞز

. ُعاضـ ٝاضز ٛكسٟ  ٝ ١ِٜإ زٞٓیس ُعاضق٢ا اظ هٖٔ اكسازٟ اؾر

 

ٛطٕ اكعاض ق٘اضٟ ١ای اظ هٖٔ اكسازٟ تیٚ اٝٓیٚ ق٘اضٟ ُعاضـ ٗٞخٞز زض كایْ ٝ آذطیٚ ق٘اضٟ ُعاضـ ٗٞخٞز ضا ٓیؿر ٗی 

.  ًٜس

 

 

34 / 10134 / 169



 

 

 35 

 

کٌتشل پشٍطُ 

.  ٗی زٞاٙ خطٝغٟ ٛهة اٛكؼاتاذ ضا زض ١ِٜاٙ ٛهة ٗسیطیر ًطز"ًٜسطّ خطٝغٟ" تا زة 

تا اؾسلازٟ اظ ایٚ زة ٗی زٞاٙ . ضٝظا٠ٛ ؾٞاّ خیف ٗی آیس ٠ً ًسإ ػ٢ٌ٘ٔا زؿر قسٟ اٛس یا ًسإ ١ٜٞظ ١اذ زة ٛكسٟ اٛس

تطاحسی زطًیة حاز٢ای ٗٞخٞز ضا خؿسدٞ ًطز ٝ ٓیؿر آزضؾ٢ا ضا ت٠ ٗؿّٞٝ زؿر یا ١اذ زة زاز ٝ یا ؾطخ٘غ ػ٢ٌ٘ٔایی ٠ً 

. ٗثال تي كیٔس قسٟ اٛس ضا ٗحاؾث٠ ًطز ٝ تا ضاٜٛسٟ زطاًسٞض تي كیٔس زؿٞی٠ ًطز

 تطای ایٚ ػ٢ٌ٘ٔا ضا تعٛیس زا تسٞاٛیس تطاحسی خطٝغٟ ضا "زؿر قسٟ"خؽ ضٝظا٠ٛ خؽ اظ ٗثال زؿر قسٙ زؼسازی ػٔ٘ي، زیي 

. ٗسیطیر ًٜیس

 

زض . ٛظاضذ خطٝغٟ، ؾطخطؾر ًاضُاٟ، ًٜسطّ خطٝغٟ ٝ ًٔی٠ ػٞاْٗ زذیْ زض اخطای ًاض اظ ایٚ زة ؾٞز ١ای ظیازی ذٞا١ٜس تطز

نٞضذ اؾسلازٟ ت٠ ضٝظ ٝ ٝاضز ًطزٙ اعالػاذ تهٞضذ ضٝظا٠ٛ زض ایٚ هؿ٘ر، خطٝغٟ ١ای ٛهة اٛكؼاتاذ قا١س خیكطكسی چكٖ 

. ُیط ذٞا١ٜس تٞز ٝ زض ١عی٠ٜ ٝ ظٗاٙ اٛدإ خطٝغٟ ت٠ قسذ نطك٠ خٞیی ٗی قٞز

تا یي . اعالع اظ ایٚ ٗٞضٞع ٠ً ًساٗیٚ اٛكؼاتاذ زؿر ٝ ١اذ زة قسٟ اٛس ٝ آٗازٟ تي كیٔس ١ؿسٜس ُطاٙ ت٢اؾر

: حؿسدٞی ؾازٟ ٗی زٞاٙ ٓیؿر آزضؾ٢ای ٗٞضز ٛظط ضا ت٠ ٗؿّٞٝ تي كیٔس زاز
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 زایی، ٗی زٞاٙ ٗغٔغ قس ٠ً حدٖ ًاض تي كیٔس ٗؿّٞٝ كٞم چوسض اؾر ٝ ًاض ایكاٙ هاػسزا ١25٘چٜیٚ تا زیسٙ كطٕ 

: چوسض عّٞ ٗی ًكس ٝ ١عی٠ٜ اـ چوسض اؾر
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: GPSهختصات 

١ٖ اًٜٞٙ تا خیكطكر ؾیؿس٢٘ای . یٌی اظ ت٢سطیٚ ضاٟ ١ای خؿسدٞی ػٌٔ٘ی ذال، اعالع اظ ٗٞهؼیر خـطاكیایی آٙ اؾر

تا زازٙ ایٚ . ٗا١ٞاضٟ ای، ٗی زٞاٙ تا زهسی ذٞب ٗٞهؼیر ١ط ٛوغ٠ اظ ًطٟ ظٗیٚ ضا تا زؾسِا١ی ٗثْ زٔلٚ ١٘طاٟ زؼییٚ ًطز

ػالٟٝ تط ای٠ٌٜ ٗی زٞاٙ كایْ ضا تهٞضذ . ٗرسهاذ ت٠ ١ط ػٔ٘ي، كطزا ٗی زٞاٙ اؾسلازٟ ١ای كطاٝاٛی اظ ایٚ كیٔس اعالػازی ًطز

.  زازGIS ق٢طی ٝنْ ًطز ٝ اعالػاذ ٌٗاٛی ضا ت٠ ؾیؿسٖ خاٗغ GISازٞٗازیي ت٠ ؾیؿسٖ 

. ٓصا اًیسا زٞنی٠ ٗی قٞز ایٚ ٗرسهاذ تطای ١ط ػٔ٘ي تطزاقر ٝ ثثر قٞز
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: هصالح هصشفی

زض زة ٗهآح ٗهطكی، ًٔی٠ ٗهآح ٗٞضز اؾسلازٟ تطای ١ط ػٔ٘ي تهٞضذ ازٞٗازیي ٗحاؾث٠ ٝ ثثر قسٟ ٝ ٗی زٞاٙ ت٠ ١طض 

. زٓیْ آ٢ٛا ضا زـییط زاز

 ككطزٟ قٞز زا كایْ "ٛٞاض خی٘ایف ٝ ٝیطایف" اظ "ٝیطایف ُعاضـ"كوظ هثْ اظ ١ط٠ُٛٞ زـیط كیٔس ١ای اعالػازی، تایس ز٠ً٘ 

 .خؽ اظ اٛدإ زـییطاذ ز٠ً٘ شذیطٟ زـییطاذ ككطزٟ قٞز. زض حآر ٝیطایف هطاض ُیطز
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: ًظاست

١٘چٜیٚ ٛظاضذ خطٝغٟ ٗی زٞاٛس ؾ٠ زیي خاییٚ نلح٠ ضا . زض ایٚ زة اعالػاذ ٗطتٞط ت٠ ٛإ ػٞاْٗ خطٝغٟ ثثر ٗی قٞز

. زاییس ًٜس زا ػ٘ال ُعاضـ ضا زاییس ًطزٟ تاقس

اُط تا ٝضٝزی ػ٘ٞٗی ٝاضز قسٟ . كوظ ٝهسی تا ضٗع ٛظاضذ ٝاضز تطٛا٠ٗ قسٟ تاقیٖ ایٚ ؾ٠ چي تاًؽ كؼاّ ٝ هاتْ زـییطٛس

. تاقیٖ ایٚ ؾ٠ چي تاًؽ ؿیط كؼآٜس

خؿٞضز ٝضٝزی ٛظاضذ . ٓصا زیي ذٞضزٙ ایٚ ؾ٠ چي تاًؽ زض حٌٖ اٗضای ٛظاضذ اؾر ٝ ضؾ٘ا ُعاضـ ضا زاییس ًطزٟ اؾر

. اظ ضییؽ اٛكؼاتاذ ١ط ازاضٟ ُاظ هاتْ زضیاكر اؾر
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: احجام کاس

احدإ ًاض اٛدإ قسٟ تطای ٛهة ایٚ ػٔ٘ي زض ایٚ زة تهٞضذ ازٞٗازیي ٗحاؾث٠ ٝ ٓیؿر قسٟ اؾر ٝ ًاضتط ٗی زٞاٛس زض 

.  آ٢ٛا ضا زـییط ز١س"ٝیطایف ُعاضـ"نٞضذ ٓعٕٝ تا ظزٙ ز٠ً٘ 

 

 

 فعال کشدى فیلذ ضواسُ گضاسش

 ١٘یك٠ ؿیط هاتْ زؾسطؾی ٝ ؿیط "كطٕ ٝیطایف تاٛي" زض "ق٘اضٟ ُعاضـ"اُط زهر ًطزٟ تاقس ٗسٞخ٠ قسٟ ایس ٠ً كیٔس 

ایٚ تساٙ زٓیْ اؾر ٠ً ًاضتطاٙ ً٘سط تا زدطت٠، اقسثا١ا ١ِٜإ ٝیطایف ُعاضـ، ق٘اضٟ ُعاضـ زٌطاضی تطای ! هاتْ زـییط اؾر

 زـییط ز١یس، زض حآی ٠ً 65 اؾر، ق٘ا ٛسٞاٛیس آٛطا ت٠ ق٘اضٟ 75ٗثال اُط ق٘اضٟ ُعاضـ خاضی . ُعاضـ خاضی زایح ٌٜٜٛس

.  اظ هثْ زض كایْ ٗٞخٞز تاقس65ُعاضقی ت٠ ق٘اضٟ 
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 تالٗاٛغ اؾر ٝٓی اُط ٗٞخٞز تاقس ًْ 65 ت٠ 75 زض كایْ ٝخٞز ٛساقس٠ تاقس، زـییط ق٘اضٟ ُعاضـ 65اُط ُعاضقی تا ق٘اضٟ 

زض ایٚ ٓحظ٠ تحطاٛی .  ضا نازض ٗی ًٜس"Key violation"تٜاتطایٚ ٛطٕ اكعاض خیـإ ذغای ! كایْ زض ٗؼطو ذغطی خسیؿر

 ضا تعٛس ٝ تالزضَٛ ز٠ً٘ ٓـٞ زـییطاذ ُعاضـ ضا تعٛس زا Key violation خٜدطٟ OKٝظیل٠ ًاضتط ایٚ اؾر ٠ً ؾطیؼا ز٠ً٘ 

. زـییط اعالػاذ كیٔس ق٘اضٟ ُعاضـ ٓـٞ قٞز ٝ یا ای٠ٌٜ ًْ ُعاضـ ضا خاى ًٜس

ٝٓی اُط ق٘ا زؼ٢س ٗی . تطای خُٔٞیطی اظ تطٝظ ایٚ ذغا، ت٠ نٞضذ خیف كطو كیٔس ق٘اضٟ ُعاضـ ؿیط كؼاّ قسٟ اؾر

ٛ٘اییس ٠ً ١٘یك٠ حٞاؾساٙ ت٠ كیٔس ق٘اضٟ ُعاضـ ١ؿر ٝ ١٘یك٠ ٗطاهثیس زا ق٘اضٟ ای زٌطاضی زض كیٔس ق٘اضٟ ُعاضـ زایح 

. كؼاّ ًٜیس"ُعاضـ" اظ ٜٗٞی "كؼاّ ًطزٙ كیٔس ق٘اضٟ ُعاضـ"ٌٜٛیس، ٗی زٞاٛیس ایٚ كیٔس ضا تا اٛسراب زؾسٞض 
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 جستجَ ٍ فیلتش کشدى گضاسضْا

تا اؾسلازٟ اظ هاتٔیس٢ای كطٕ خؿسدٞ ٗی زٞاٙ ُعاضـ یا ُعاضق٢ایی ذال ضا اظ ٗیاٙ ُعاضق٢ای كایْ خاضی یا ًٔی٠ كای٢ٔای 

یا ُعاضقی ٠ً .  تاقس7518668634تطای ٗثاّ یاكسٚ ُعاضقی ٠ً ًسخؿسی آزضؼ آٙ . ٗٞخٞز ٝ زٞٓیس قسٟ هثٔی، خؿسدٞ ًطز

 زض كیٔس آزضؼ آٙ آٗسٟ تاقس ٝ یا "ًیاٛلط" ٝ "ق٢یس ت٢كسی" ٝ "زثطیع"یا ُعاضقی ٠ً ًٔ٘اذ .  تاقس160ؾایع زی ؾطٝیؽ آٙ 

. زطًیة ز٘إ ٗٞاضز كٞم

تطای تاظ ًطزٙ كطٕ .  هاتْ زؾسطؾی ٗی تاقٜس"كطٕ خؿسدٞ"تیكسط اتعاض١ای ٗٞضز اؾسلازٟ خ٢ر ػ٘ٔیاذ خؿسدٞ، زض 

یا ز٠ً٘ ٗطتٞع٠ ضا اظ  اؾسلازٟ ٛ٘اییس F3 ضا اٛسراب ًٜیس یا اظ ًٔیس ٗیاٙ تط "خؿسدٞ" زؾسٞض "خؿسدٞ"، اظ ٜٗٞی "خؿسدٞ"

 .ٛٞاض اتعاض تاالی نلح٠ اٛسراب ًٜیس

 

. تسیٚ زطزیة كطٕ خؿسدٞ تاظ ٗی قٞز

 

١٘چٜیٚ ٗی زٞاٙ كیٔس ١ای خؿسدٞ ضا تا ١ٖ . زض ایٚ كطٕ ُعاضق٢ا ضا ٗی زٞاٙ تط اؾاؼ كیٔس ١ای ٗرسٔلی خؿسدٞ ًطز

. زطًیة ًطز

ًٜاض ١ط كیٔس یي چي تاًؽ ٗٞخٞز اؾر ٠ً ًٔیي ًطزٙ آٙ ت٠ ایٚ ٗؼٜاؾر ٠ً آیسٖ ٗٞضز ٛظط زض خؿسدٞ قطًر ٗی 

: زض ػٌؽ تاال، كطآیٜس خؿسدٞ ت٠ ٗؼٜی ایٚ ؾٞاّ اؾر.  خیسا ٗی ًٜس"ٝ"ًٜس ٝ تا توی٠ آیس٢٘ای اٛسراب قسٟ، حآر 

 ٝخٞز "١لر"ػ٢ٌ٘ٔایی ضا ٛكاٙ تسٟ ٠ً ١ٜٞظ تي كیٔس ٛكسٟ اٛس ٝ ٛاظط آ٢ٛا ضا زاییس ٌٛطزٟ اؾر ٝ زض آزضؼ آ٢ٛا ٠ً٘ٔ " 

. " ٗسط اؾر10زاضز ٝ ضًٝاض ١ؿسٜس ٝ عّٞ ًاٛاّ آ٢ٛا عٞالٛی زط اظ 
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 ضا تعٛیٖ، ػ٢ٌ٘ٔای كایٔی ٠ً ١ٖ اًٜٞٙ تاظ اؾر خؿسدٞ ٗی قٞٛس ٝ خؽ اظ ظزٙ "خؿسدٞ زض كایْ خاضی"حاّ اُط ز٠ً٘ 

 زایی كوظ ػ٢ٌ٘ٔای 25زض ایٚ حآر زیسٙ كطٕ . ز٠ً٘ ٛ٘ایف ٝ ذطٝج كوظ ١٘اٙ ُعاضق٢ای یاكس٠ قسٟ ٛكاٙ زازٟ ٗی قٞٛس

 كوظ ػ٢ٌ٘ٔای یاكس٠ "ٓیؿر آزضؾ٢ا ٝ ًٜسطّ خطٝغٟ"١٘چٜیٚ . یاكس٠ قسٟ ٝ ؾط خ٘غ ٗهآح ٝ احدإ آ٢ٛا ضا ٛكاٙ ٗی ز١س

. قسٟ ضا ٛكاٙ ٗی ز١س

ٝٓی اُط ز٠ً٘ خؿسدٞ زض ٠٘١ كای٢ٔا ظزٟ قٞز، كطایٜس خؿسدٞ ضٝی ٠٘١ كای٢ٔای ٗٞخٞز زض ٓیؿر خؿسدٞ، ػْ٘ ٗی ًٜس 

. ٝ زؼساز ُعاضق٢ای یاكس٠ قسٟ زض ١ط كایْ ضا ٛكاٙ ٗی ز١س

. زض ایٚ حآر ٗی زٞاٙ ضٝی اؾٖ كایْ زاتْ ًٔیي ًطز زا ػ٢ٌ٘ٔای یاكس٠ قسٟ زض آٙ كایْ ٛ٘ایف زازٟ قٞٛس

 زض زضایٞ شًط قسٟ زض ٗواتْ Find.db ًٔیي ًطز زا كایْ "زٞٓیس كایٔی خسیس اظ ٠٘١ ٗٞاضز یاكس٠ قسٟ"ٝ یا ضٝی ز٠ً٘ 

ز٠ً٘، ؾاذس٠ قٞز ٝ ٠٘١ ُعاضق٢ای یاكس٠ قسٟ اظ ٠٘١ كای٢ٔای ٗٞخٞز زض ٓیؿر، زضٝٙ ایٚ كایْ ًدی قسٟ ٝ ٛ٘ایف زازٟ 

. قٞٛس

 زض ذیاتاٙ ت٢كسی زـصی٠ ٗی V8ٗثال ازاضٟ ُاظ ٗی ذٞا١س تساٛس ًسإ ػ٢ٌ٘ٔا اظ قیط . ایٚ هاتٔیسی تؿیاض اضظقٜ٘س اؾر

قٞٛس ٝ ٗی ذٞا١س تساٛس اُط ایٚ قیط تؿس٠ قٞز، ُاظ ًساٗیٚ ذا٠ٛ ١ا هغغ ٗی قٞز ٝ تطای ٝنْ ٗدسز ٛیاظٜٗس آزضؼ ٝ زٔلٚ 

 ٝ آزضؼ خ ت٢كسی، ایٚ ػ٢ٌ٘ٔا ضا یاكس٠ ٝ ٓیؿر آزضؼ V8ٓصا ٗی زٞاٛس تا خؿسدٞی ػ٢ٌ٘ٔای ٗسهْ ت٠ قیط انٔی . آ٢ٛاؾر

.  چاج ًٜس ٝ زحٞیْ ٗسهسی ٝنْ ٗدسز ُاظ تس١س"ٓیؿر آزضؼ ٝ ًٜسْ خطٝغٟ"آ٢ٛا ضا تا ز٠ً٘ 

. ٝ یا تؿیاضی ؾٞاالذ زیِط ٠ً تا زطًیة ٗٞاضز ٗٞخٞز زض ٓیؿر خؿسدٞ، زؾر یاكسٜی ٝ هاتْ خاؾد اؾر

 

: تعذادی اص آیتن ّای حاضش دس فشم جستجَ

ٛطٕ اكعاض .  خؿسدٞ ٗی قٞٛس"ًس ذظ ؾیط" زض ایٚ هؿ٘ر ُعاضق٢ا تط اؾاؼ اعالػاذ ٗٞخٞز زض كیٔس :کذ خط سیش

 آ٢ٛا قاْٗ ػثاضذ زایح قسٟ "ًس ذظ ؾیط"ػثاضذ زایح قسٟ زض خٜدطٟ ٝیطایف ضا خؿسدٞ ٗی ًٜس ٝ ُعاضق٢ایی ٠ً ػثاضذ 

.  تاقس ضا خیسا ٗی ًٜس":ًس ذظ ؾیط"زض خٜدطٟ ٝیطایف كطٕ خؿسدٞ ٗواتْ 

ٛطٕ اكعاض ُعاضق٢ایی .  خؿسدٞ ٗی قٞٛس"ًس خؿسی" زض ایٚ هؿ٘ر ُعاضق٢ا تط اؾاؼ اعالػاذ ٗٞخٞز زض كیٔس :کذ پستی

 ضا زایح 7518تطای ٗثاّ اُط ػثاضذ .  آ٢ٛا ٗغاتن ػثاضذ زایح قسٟ تاقس ضا خیسا ٗی ًٜس"ًس خؿسی" ػثاضذ هؿ٘سی اظضا ٠ً 

 زض كیٔس ًس خؿسی آ٢ٛا ٝخٞز زاقس٠ 7518ًٜیس ٝ ًٔیس خؿسدٞی ٗواتْ ًس خؿسی ضا ككاض ز١یس، ًٔی٠ ُعاضق٢ایی ٠ً ػثاضذ 

. خیسا ٗی قٞٛس(7518674091 ٝ یا 7518665312 یا 7518668634اظ خ٠ٔ٘ )تاقس

ٛطٕ اكعاض، ُعاضق٢ایی ضا .  خؿسدٞ ٗی قٞٛس"آزضؼ " زض ایٚ هؿ٘ر ُعاضق٢ا تط اؾاؼ اعالػاذ ٗٞخٞز زض كیٔس :آدسس

زطزیة یا .  آٙ ُعاضـ ٗٞخٞز تاقٜس"آزضؼ" زضهؿ٘ر خؿسدٞی آزضؼ، زض كیٔس ًٔی٠ ًٔ٘اذ زایح قسٟ: خیسا ٗی ًٜس ٠ً
 تطای خؿسدٞ زض "زثطیع ق٢یس ت٢كسی ًیاٙ" تطای ٗثاّ اُط ػثاضذ .خكر ؾط ١ٖ تٞزٙ ًٔ٘اذ ٗٞضز زٞخ٠ هطاض ٛ٘ی ُیطز

، "زثطیع"هؿ٘ر آزضؼ زایح قٞز ٝ ًٔیس خؿسدٞی ٗواتْ آزضؼ ككطزٟ قٞز، ًٔی٠ ُعاضق٢ایی یاكر ٗی قٞٛس ٠ً ًٔ٘اذ 

زثطیع، ذیاتاٙ ": ٛسٗثال ُعاضق٢ایی تا آزضؼ ٗواتْ خیسا ٗی قٞ.  زض كیٔس آزضؼ آ٢ٛا ٗٞخٞز اؾر"ًیاٙ" ٝ "ت٢كسی"، "ق٢یس"

. "ًطٗاٙ، خ ق٢یس ت٢كسی، ًٞچ٠ ًیاٛلط، ٜٗعّ ػایطضا زثطیعی" یا "، اٛس٢ای ًٞچ٠، ٜٗعّ  ًیاٛا ت٢كسی 12ق٢یس ١٘ر، ًٞچ٠ 
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.  هٞاٛیٚ خؿسدٞی ایٚ هؿ٘ر ٛیع ٗكات٠ هٞاٛیٚ خؿسدٞی تط اؾاؼ آزضؼ ٗی تاقس:ًام هطتشک یا ضواسُ اضتشاک

 ُعاضـ یاكس٠ قسٟ ٗٞخٞز "ٓیؿر ٗكسطًیٚ ١سف، ق٘اضٟ اقسطاى"یؼٜی ُعاضقی خیسا ٗی ًٜس ٠ً ًٔ٘اذ زایح قسٟ، زض كیٔس 

. تاقٜس

 ٛطٕ اكعاض اظ اّٝ كایْ قطٝع ًطزٟ ٝ ُعاضق٢ایی ٠ً زطزیة آ٢ٛا تیٚ اػساز زایح قسٟ  ---:تا ضواسُ --- اص سکَسد ضواسُ 

 زایح قٞٛس، حانْ خؿسدٞ 90 ٝ 10 (اظ ضاؾر ت٠ چح)تطای ٗثاّ اُط اػساز . ٝ ذٞز اػساز هطاض ٗی ُیطز ضا خیسا ٗی ًٜس

 زا 1250زایی ُعاضق٢ای 25ایٚ هؿ٘سث٠ زضز ٝهسی ٗی ذٞضز ٠ً ق٘ا ٗی ذٞا١یس ٗثال كطٕ . ُعاضق٢ای ز١ٖ زا ٛٞزٕ كایْ اؾر

.  ضا ٗكا١سٟ ًٜیس ٝ ؾطخ٘غ ٗهآح ایٚ ُعاضق٢ا ضا تثیٜیس1700

اٗا .  ٗی تیٜیس"ق٘اضٟ ُعاضـ"ق٘اضٟ ُعاضـ ١٘اٛیؿر ٠ً زض كیٔس .  ق٘اضٟ ُعاضـ تا ق٘اضٟ ضًٞضز ٗسلاٝذ اؾر:تَجِ

 زض كایْ ١ٜٞظ زٞٓیس ٛكسٟ تاقس ٝ ُعاضق٢ای تا 8اُط ق٘اضٟ ُعاضـ. ق٘اضٟ ضًٞضز ق٘اضٟ زطزیة ُعاضق٢ا زض تاٛي اؾر

 ٗی Ctrl+Jتا ًٔیس ١ای ٗیاٙ تط .  كایْ اؾر14 ضًٞضز ق٘اضٟ 15زٞٓیس قسٟ تاقٜس، ُعاضقی تا ق٘اضٟ 1200زا9 ٝ 8زا1ق٘اضٟ

 .زٞاٛیس ق٘اضٟ ُعاضق٢ای اظ هٖٔ اكسازٟ ضا تثیٜیس ٝ ؾط كطنر آ٢ٛا ضا زٞٓیس ًٜیس

ُعاضقی ٗطتٞط ت٠ ػٔ٘ي .  زض ایٚ هؿ٘ر ٗی زٞاٛیس ُعاضـ ػ٢ٌ٘ٔای زًٞاض یا ضًٝاض ضا خیسا ًٜیس:سٍکاس-علوکْای تَکاس

یؼٜی ٗؼیاض زلاٝذ تیٚ ُعاضـ ػٔ٘ي زًٞاض تا ُعاضـ . ایٜچ ت٠ ًاض ضكس٠ تاقس1 2/1ضًٝاض اؾر ٠ً زض آٙ ٗوساضی ٠ٓٞٓ ُآٞاٛیعٟ 

اٗا .  تعضُسط اظ نلط ٗی تاقس"ُآٞاٛیعٟ (1 2/1)٠ٓٞٓ "زض ُعاضـ ػٔ٘ي ضًٝاض ػسز ٗطتٞط ت٠ كیٔس : ػٔ٘ي ضًٝاض زض ایٚ اؾر ٠ً

.  ٗؿاٝی نلط اؾر"ُآٞاٛیعٟ (1 2/1)٠ٓٞٓ "زض زض ُعاضـ ػٔ٘ي زًٞاض، ػسز ٗطتٞط ت٠ كیٔس 

ٗی زٞاٙ اظ ٓیؿر تاًؽ ٗواتْ .  ایٚ هؿ٘ر ُعاضق٢ا ضا تط اؾاؼ ؾایع زی ؾطٝیؽ خؿسدٞ ٗی ًٜس:سایض تی سشٍیس

اُط ػ٢ٌ٘ٔایی ٗس ٛظط تاقٜس ٠ً . ػثاضذ ؾایع زی ؾطٝیؽ، اٛساظٟ زی ؾطٝیؽ ٗٞضز ٛظط ضا اٛسراب ًطز ٝ ًٔیس خؿسدٞ ضا ككطز

ٗیٔی٘سط اؾسلازٟ قسٟ تاقس، اظ ٓیؿر تاًؽ ٗطتٞع٠ ػسز نلط ضا اٛسراب 25زض آ٢ٛا ت٠ خای زی ؾطٝیؽ اظ ؾ٠ ضا١ی ٗؿاٝی 

. ًٜیس

ٗی ذٞا١یٖ ُعاضق٢ایی ضا خؿسدٞ ًٜیٖ ٠ً ؾایع زی ؾطٝیؽ آ٢ٛا ؿیط اظ :  ٗثاّ:هعکَس گضاسضْای یافتِ ضذُ

ٗؼٌٞؼ ُعاضق٢ای یاكس٠ "ؾدؽ ًٔیس .  ضا خؿسدٞ ٗی ًٜی63ٖتٜاتطایٚ اتسسا ُعاضق٢ای تا ؾایع زی ؾطٝیؽ . ٗیٔی٘سط اؾر63

 اؾر ٝ یا زاضای ؾ٠ ضا١ی 63تسیٚ زطزیة ُعاضق٢ایی یاكس٠ ٗی قٞٛس ٠ً ؾایع زی ؾطٝیؽ آ٢ٛا ؿیط اظ .  ضا ككاض ٗی ز١یٖ"قسٟ

.  ٗی تاقٜس25ٗؿاٝی 

یؼٜی كوظ ُعاضق٢ای . خؽ اظ ای٠ٌٜ ُعاضـ یا ُعاضق٢ای ٗٞضز ٛظط خیسا قسٛس، ٛطٕ اكعاض كایْ ضا كیٔسط ٗی ًٜس: ًکتِ

 زض كطٕ "ٛ٘ایف ٝ ذطٝج" ُعاضـ زض كطٕ خؿسدٞ، ٝهسی ز٠ً٘ 7تطای ٗثاّ، خؽ اظ یاكس٠ قسٙ . یاكس٠ قسٟ ضا ٛ٘ایف ٗی ز١س

زض ایٚ حاّ .  ُعاضـ هاتْ ٛ٘ایف ٝ زؾسطؾی ٗی تاقٜس7 ظا١ط ٗی قٞز ٝ كوظ ایٚ "كطٕ ٝیطایف تاٛي"خؿسدٞ ككطزٟ قٞز، 

ٛ٘ایف ٝ "ٝ یا اُط ز٠ً٘ . ُعاضـ ضا ٓیؿر ٗی ًٜس7زایی آٗاض ١٘یٚ 25 ككطزٟ قٞز، كطٕ "زایی25ٛ٘ایف كط٢ٗای "اُط ز٠ً٘ 

 . ُعاضـ ٛ٘ایف زازٟ قسٟ ٝ آٗازٟ چاج ٗی قٞٛس7 كوظ ١٘یٚ "Print Preview" ككطزٟ قٞز، زض كطٕ "چاج ًٔی٠ ُعاضق٢ا

خایاٙ "زض نٞضزی ٠ً ترٞا١یٖ كایْ ضا اظ حآر خؿسدٞ ذاضج ًٜیٖ ٝ زٝتاضٟ ًٔی٠ ُعاضق٢ای كایْ ضا تثیٜیٖ، ًاكیؿر ز٠ً٘ 

.  اؾسلازٟ قٞزF4 اٛسراب قٞز ٝ یا اظ ًٔیس ٗیاٙ تط "خایاٙ خؿسدٞ"، زؾسٞض "ُعاضـ"یا اظ ٜٗٞی .  ككطزٟ قٞز"خؿسدٞ
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جستجَ دس گضاسضْای ّوِ فایلْا 

خؿسدٞ ٝ یاكسٚ ُعاضـ ػٔ٘ي یا ػ٢ٌ٘ٔایی ذال، یٌی اظ ٢ٗ٘سطیٚ ٛیاظ١ای ٝاحس اٛكؼاتاذ، زؼ٘یطاذ، ٗكسطًیٚ ٝ اٗساز 

. ٝ ٛداذ ١ط ازاضٟ ُاظ ٗی تاقس

یؼٜی ُعاضـ یا ُعاضق٢ای ٗٞضز ٛظط ضا . ٗی زٞاٙ زطًیثی اظ ٗٞاضز خؿسدٞ ضا زض ًْ كای٢ٔای تطزاقر قسٟ هثٔی اػ٘اّ ًطز

. اظ ٗیاٙ نس١ا ١عاض ُعاضـ ٗٞخٞز زض نس١ا كایْ، یاكر

.  ظا١ط ٗی قٞز"ٓیؿر ٠٘١ كای٢ٔای قطًر ًٜٜسٟ زض خؿسدٞ" خٜدطٟ "ٓیؿر ٠٘١ كای٢ٔا"ٓصا تا ظزٙ ز٠ً٘ 

زض ایٚ كطٕ اتسسا ٓیؿر كای٢ٔای زضیاكر یا زٞٓیس قسٟ هثٔی ضا اٛسراب ًطزٟ ٝ تا زاتْ ًٔیي ضٝی آٙ، آٛطا ت٠ ٓیؿر خؿسدٞ 

. اٌٗاٙ اٛسراب زؾس٠ ای كای٢ٔا ٛیع ٝخٞز زاضز. اضاك٠ ٗی ًٜیٖ

تسیٚ نٞضذ ٠ً ٗیسٞاٙ تا ٠ِٛ زاقسٚ ز٠ً٘ قیلر ٝ ز٠ً٘ كٔف ت٠ ؾ٘ر تاال یا خاییٚ، زؼساز ظیازی كایْ ضا اٛسراب ًطزٟ ٝ 

ظیٚ خؽ ٝهسی ػ٘ٔیاذ خؿسدٞ زض ٠٘١ كای٢ٔا اٛدإ ٗیكٞز ایٚ . تا ضاؾر ًٔیي ٗٞؼ، آ٢ٛا ضا ت٠ ٓیؿر خؿسدٞ اضاك٠ ًطز

كاتْ ١ا ٗٞضز خؿسدٞ هطاض ٗی ُیطٛس 

 .زٞنی٠ ٗی قٞز اظ ٓیؿر اٛسراتی یي تٌاج ُطكس٠ قٞز زا زض نٞضذ ٓعٕٝ، ٓیؿر كای٢ٔا اظ تٌآج ذٞاٛسٟ قٞٛس

 

یؼٜی . ی اؾر2GHz  ُعاضـ تط ثاٛی٠ تطای یي ًاٗدیٞزط تا ؾطػر ؾی خی یٞی 5000ؾطػر خؿسدٞی ُعاضق٢ا حسٝز 

 ؾاػس٠ 8 ضٝظ ًاضی٠ 10زهر قٞز ایٚ ًاض تطای آزٗیعاز حسٝز .  ثاٛی٠ عّٞ ٗی ًكس20 ػٔ٘ي حسٝز 100،000خؿسدٞ زض 

. عّٞ ذٞا١س ًكیس

 .خؽ زض حلظ ٝ ٢ِٛساضی آٙ ًٞقا تاقیس.  ٓصا ایٚ كطٕ ١سف اؾسلازٟ ٢ٛایی ٛطٕ اكعاض تیساؾر
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یافتي گضاسضی تا ضواسُ هعلَم 

 ضا "...تطٝ ت٠ ُعاضـ ق٘اضٟ" زؾسٞض "خؿسدٞ"، اظ ٜٗٞی "كطٕ ٝیطایف كایْ"تطای خیسا ًطزٙ ُعاضقی تا ق٘اضٟ ٗؼٕٔٞ زض 

ٛطٕ .  ضا ككاض ٗی ز١یٖ"هثّٞ"تسیٚ زطزیة زض خٜدطٟ تاظ قسٟ ق٘اضٟ ُعاضـ ٗس ٛظط ضا ٝاضز ًطزٟ ٝ ًٔیس . اٛسراب ٗی ًٜیٖ

 ٗی Ctrl+Gًٔیس ٗیاٙ تط ػ٘ٔیاذ كٞم . اكعاض ُعاضـ ق٘اضٟ زازٟ قسٟ ضا خیسا ًطزٟ ٝ ت٠ ػٜٞاٙ ُعاضـ خاضی هطاض ٗی ز١س

. تاقس

 اهیي گضاسش فایل nیافتي 

 ُعاضـ اظ هٖٔ 3هثال شًط قس زض نٞضزی ٠ً ٗثال .  اظ ایٚ زؾسٞض اؾسلازٟ ٗی قٞز50ٗثال تطای خیسا ًطزٙ ضًٞضز ق٘اضٟ 

، ٜٗٞی "كطٕ ٝیطایف كایْ": زؾسٞض نسٝض كطٗاٙ كٞم چٜیٚ اؾر.  ٗی قٞز50 ضًٞضز ق٘اضٟ 53اكسازٟ تاقس، ُعاضـ ق٘اضٟ 

 تا نسٝض ایٚ كطٗاٙ خٜدطٟ ای تاظ قسٟ ٝ ق٘اضٟ .Ctrl+R یا ًٔیس ١ای ٗیاٙ تط. "...تطٝ ت٠ ضًٞضز ق٘اضٟ"، زؾسٞض "خؿسدٞ"

. ضًٞضز ٗٞضز ٛظط ضا ٗی خطؾس ٝ ؾدؽ ُعاضقی ٠ً ضًٞضز ق٘اضٟ كالٙ كایْ اؾر ضا ت٠ ػٜٞاٙ ُعاضـ خاضی هطاض ٗی ز١س

 

فیلتش کشدى تِ سٍش اًتخاتی ٍ دستی 

ػالٟٝ تط ًٔی٠ ضٝق٢ای خؿسدٞ ٠ً زض ٢ٛایر تاػث كیٔسط قسٙ كایْ ٗی قس ٝ ُعاضق٢ای ذانی ضا ٛكاٙ ٗی زاز، ضٝـ 

 ُعاضـ 7 (زایی25كطٕ )تطای ٗثاّ الظٕ اؾر كطٕ زد٘ؼی. زیِطی تطای اٛسراب ٝ كیٔسط ًطزٙ ت٠ نٞضذ زؾسی ٝخٞز زاضز

.  ُعاضـ ت٠ نٞضذ زؾسی اٛسراب قٞٛس7ًاكیؿر ایٚ . ذال ٗكا١سٟ قٞز

ٛطٕ اكعاض اظ اّٝ كایْ قطٝع ٗی ًٜس ٝ :  چٜیٚ اؾر"كطٕ خؿسدٞ"هثال ٗسصًط ٗی قٕٞ ٠ً ضٝاّ ًٔی خؿسدٞ ت٠ ٝؾی٠ٔ 

ؾدؽ ًٔی٠ ُعاضق٢ایی ٠ً كیٔس .  ُعاضق٢ایی ضا ٠ً قطط زازٟ قسٟ ضا خاؼ ٗی ًٜٜس ضا ػالٗر ٗی ظٛس"اٛسراب"كیٔس 

.  آ٢ٛا ػالٗر ذٞضزٟ اؾر ٛ٘ایف زازٟ ٗی قٞٛس ٝ توی٠ ُعاضق٢ا ٗرلی ٗی قٞٛس"اٛسراب"

 اتسسا كیٔس "كطٕ ٝیطایف كایْ"یؼٜی زض . حاّ اٛسراب ُعاضق٢ایی ذال ت٠ نٞضذ زؾسی ٛیع اظ ١٘یٚ ضٝـ زثؼیر ٗی ًٜس

 ُعاضق٢ای ٗٞضز ٛظط ضا ػالٗر ٗی ظٛیٖ ٝ زض ٢ٛایر "اٛسراب" ًٔی٠ ُعاضق٢ا ضا تسٝٙ ػالٗر ٗی ًٜیٖ، ؾدؽ كیٔس "اٛسراب"

. ت٠ ٛطٕ اكعاض ٗی ُٞییٖ ٠ً كوظ ُعاضق٢ای ػالٗر ذٞضزٟ ضا ٛكاٙ ز١س

یا . "ٓـٞ ًٔی٠ اٛسرات٢ا"، زؾسٞض "خؿسدٞ"، ٜٗٞی "كطٕ ٝیطایف كایْ": تطای تطزاقسٚ ػالٗر ًٔی٠ ُعاضق٢ا چٜیٚ ًٜیس-1

Ctrl+L .

قٌْ ). ضا ػالٗر تعٛیٖ"اٛسراب"تطای اٛسراب ُعاضق٢ای ٗٞضز ٛظط، ًاكیؿر ُعاضـ ٗٞضز ٛظط ضا تیاٝضیٖ ٝ چي تاًؽ -2

 (ضٝتطٝ
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كوظ ٛ٘ایف اٛسراب قسٟ "، زؾسٞض "خؿسدٞ"، ٜٗٞی "كطٕ ٝیطایف كایْ": ؾدؽ تطای كیٔسط قسٙ كایْ چٜیٚ ٗی ًٜیٖ-3

. Ctrl+Alt+Vیا . "١ا

تا )زایی ضا كؼاّ ًٜی25ٖزض ایٚ حآر كایْ كوظ ُعاضق٢ای ػالٗر ذٞضزٟ ضا ٛكاٙ ٗی ز١س ٝ اُط زض ایٚ حاّ كطٕ 

Ctrl+B)ٗی تیٜیٖ ٠ً كوظ ٓیؿر زد٘ؼی ایٚ ُعاضق٢ای اٛسراب قسٟ ٛكاٙ زازٟ ٗی قٞز ، .

 اٛسراب "كطٕ ٝیطایف كایْ" ضا اظ ٛٞاض اتعاض تاالی "خایاٙ خؿسدٞ"زض ٢ٛایر تطای ٓـٞ كیٔسط ٝ ٛ٘ایف ًٔی٠ ُعاضق٢ا، ًٔیس -4

.  ضا ٗی ظٛیF4ٖٗی ًٜیٖ یا ًٔیس ٗیاٙ تط 

 

 

 . ٗی تیٜیٖ"كطٕ زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝ"زض ترف آیٜسٟ چِِٞٛی زطؾیٖ ٛوك٠ ١ای ٗرسٔق ضا تا 
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هذیشیت ًقطِ ایضٍ ٍ تشسین ًقطِ علوک 

. ػ٘ٔیاذ زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝٗسطیي زض كطٕ زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝ ٝ تهٞضذ ازٞٗازیي اٛدإ ٗی قٞز

 

ت٠ عٞضی . ٛوك٠ ایعٝٗسطیي ٛوك٠ ای اؾر ٠ً ٛ٘ایی ؾ٠ تؼسی اظ یي نح٠ٜ ضا ضٝی نلح٠ ای زٝ تؼسی ٛ٘ایف ٗی ز١س

ذظ . ؿطب ٝ ق٘اّ خٜٞب ضا ٛكاٙ ٗی ز١ٜس-زضخ٠ ٗی ؾاظٛس خ٢ر ١ای قطم٠ً30 ذغٞط ٗٞضب ٠ً تا ذظ اكوی ًاؿص ظاٝی٠ 

تط ذالف ٛوك٠ ١ای خطؾدٌسیٞ ٠ً كان٠ٔ ٛاظط اظ نح٠ٜ ضٝی ٗویاؼ ٛوك٠ زاثیط . خاییٚ ضا ٛكاٙ ٗی ز١س-ػ٘ٞزی خ٢ر تاال

، زض ٛوك٠ ایعٝٗسطیي كان٠ٔ ٛاظط زض (اخؿإ زٝضزط ًٞچٌسط زطؾیٖ ٗی قٞٛس ٝ اخؿإ ٛعزیٌسط تعضُسط ضؾٖ ٗی قٞٛس )زاضز

.. ٗویاؼ ٛوك٠ زاثیط ٛساضز ٝ ٗویاؼ ٛوك٠ زض ؾطزاؾط ػ٘ن ٝ تؼس یي ػسز ثاتر اؾر

اظ اٝٓیٚ ًاٛاّ قطٝع ًطزٟ عّٞ ٝ خ٢ر ًاٛاّ ضا ت٠ زطزیة زا . تطای ضؾٖ ٛوك٠ تایس عّٞ ٝ خ٢ر ١ط ًاٛاّ ٗؼٕٔٞ تاقس

اٝٓیٚ ًاٛاّ ًاٛآیؿر ٠ً اظ خای زیٞاض قطٝع ٗی قٞز ٝ .  ٝاضز ٗی ًٜیٖ"خ٢ر" ٝ "عّٞ ؾِٜ٘ر"آذطیٚ ًاٛاّ زض هؿ٘ر 

. آذطیٚ ًاٛاّ ًاٛآیؿر ٠ً ت٠ زی ؾطٝیؽ یا ؾ٠ ضا١ی ٜٗس٢ی ٗی قٞز

.  ظزٟ قٞز زا ٛوك٠ زطؾیٖ قٞزF1  یا ًٔیس "Draw"خؽ اظ ٝاضز ًطزٙ اٛساظٟ ٝ خ٢س٢ا تایس ز٠ً٘ 

اٗا اُط زٜظیٖ ًاٗدیٞزط ٗغاتن ؾٔیو٠ . ٛطٕ اكعاض ؾؼی ٗی ًٜس ٛوك٠ ضا زض ت٢سطیٚ حآر ؾایع ٝ ٗٞهؼیر زض ًازض خا ز١س

١ا Spinner ٝ زـییط Zoom Factor  ضا ذاٗٞـ ًٜیس ٝ تا زازٙ ٗوساض ت٠ AutoScaleق٘ا ٛثٞز، ٗی زٞاٛیس چي تاًؽ 

.  ضا تعٛیس زا زـییطاذ ٛوك٠ ضا ٗالحظ٠ ًٜیسF1خؽ اظ ١ط زـییط ز٠ً٘ . ذٞززاٙ تعضُٜ٘ایی ٝ ٗٞهؼیر ٛوك٠ ضا زؼییٚ ًٜیس
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: ؾ٠ چي تاًؽ ٗٞخٞز اؾر ٠ً تطای ًٜسطّ اٛساظٟ ُصاضی ٗٞاٛغ اؾسلازٟ ٗی قٞز

Draw Arrow:زؼییٚ ٗی ًٜس ٠ً ذظ كٔف ٗؼیٚ ًٜٜسٟ كان٠ٔ ٗاٛغ ضؾٖ تكٞز یا ٛكٞز  .

Long Dim:زؼییٚ ٗی ًٜس اعالػاذ ٗاٛغ تهٞضذ ًاْٗ ٛٞقس٠ قٞز یا تهٞضذ ٗرسهط  .

H-Dim:زؼییٚ ٗی ًٜس اعالػاذ اضزلاع ػٔ٘ي ٝ ػ٘ن اٝٓیٚ ًاٛاّ ضٝی ٛوك٠ زایح قٞز یا ٛكٞز  .

Pen Width: خیٌؿْ ٗؼ٘ٞال ٜٗاؾة اؾر ٝ ت٠ ٛوك٠ ٝ ١ِٜإ چاج 3 ضراٗر ذظ ٠ٓٞٓ ػٔ٘ي ضا زؼییٚ ٗی ًٜس ٠ً 

. ٝضؼیر ٜٗاؾثی ذٞا١س زاز

Dim Pen Width: خیٌؿْ زٜظیٖ 1اُط ضٝی .  خیٌؿْ ٜٗاؾة اؾر2 ضراٗر ذغٞط ٗٞاٛغ ضا زؼییٚ ٗی ًٜس ٠ً 

ٗثال ٗاٛغ آب تایس ذظ كان٠ٔ تاقس ٝ ٗاٛغ زٔلٚ ٛوغ٠ . قٞز اؾساٛساضز ٛٞع ذظ چیٚ تطای ١ط ٗاٛغ ضا ضػایر ًطزٟ ٛكاٙ ٗی ز١س

. چیٚ

تا زطًیة . ای٢ٜا تطای ٗسیطیر ٛوك٠ ١ای قٔٞؽ اؾر ٠ً زؼساز ظیازی ٗاٛغ آب ٝ تطم ٝ زٔلٚ ٝ چاٟ ضٝی ؾِٜ٘س٢ا ٝخٞز زاضز

. ایٚ چي تاًؽ ١ا ت٢سطیٚ حآر ٛ٘ایف ٛوك٠ اٛسراب ٗی قٞز

 اُط ًاٛاّ ػٔ٘ي تیف اظ یي ؾِٜ٘ر زاقس٠ تاقس، ٗویاؼ زؼییٚ ًٜٜسٟ ضطیة ٗویاؼ تطای آٙ ًاٛاّ ذال :هقیاس

. اؾر

 ٗسط تاقس، ًاٛاّ ٛیٖ ٗسطی ذیٔی ًٞزاٟ ضؾٖ ٗؽ 0.5 ٗسط ٝ عّٞ ًاٛآی زیِط زض ١٘اٙ ٛوك٠ 20ٗثال اُط عّٞ یي ًاٛاّ 

 تطاتط اٛساظٟ اٝٓی٠ زطؾیٖ قٞز ٝ زض 4 هطاض ٗی ز١یٖ زا 4ٓصا ٗویاؼ ًاٛاّ ٛیٖ ٛسطی ضا ٗثال . قٞز ٝ ٗكرم ٝ ٝاضح ٛرٞا١س تٞز

.  ٗسطی ٝاضح تاقس20ًٜاض ذظ 

 

.  ت٠ نٞضذ ٗؼّ٘ٞ ضٝی ١ط ًاٛاّ ٗی زٞاٙ چ٢اض ٗاٛغ ضا ٝاضز ًطز
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تٌظیوات ساخت علوک 

ٝهسی اظ ًازض ٗطتٞع٠ ٛٞع ػٔ٘ي ضا زًٞاض، ضًٝاض زیح یي ٝ ضًٝاض زیح زٝ اٛسراب ٗی ًٜیٖ، ٛطٕ اكعاض تط اؾاؼ ٛٞع ػٔ٘ي ٝ 

١٘چٜیٚ ٗوساضی ٗهآح ثاتر تطای . اٛساظٟ اضزلاع قیط هلٔی ٝ اتؼاز ٝ ػ٘ن ًاٛا٢ٓا، ٗهآح ٝ احدإ ًاض ضا ٗحاؾث٠ ٗی ًٜس

. ؾاذر ١ط ٛٞع ػٔ٘ي زض ٛظط ٗی ُیطز

 ٗكا١سٟ ًطز، زـییط زاز ٝ ٗغاتن تا ػٌٔ٘ی "كطٕ زٜظی٘اذ ؾاذر ػٔ٘ي"ایٚ ٗوازیط ٝ ٗحاؾثاذ ضا ٗی زٞاٙ تا اؾسلازٟ اظ 

. ٠ً زض ٜٗغو٠ ایكاٙ ؾاذس٠ ٗی قٞز زٜظیٖ ًطز

 

: ٗواتْ ٛٞقس٠ كطٕ زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝ، یي ػالٗر چطذسٛسٟ ٗٞخٞز اؾر ٠ً كطٕ زٜظی٘اذ ؾاذر ػٔ٘ي ضا تاظ ٗی ًٜس

 

ایٚ كطٕ حاٝی ؾ٠ زة تطای ؾ٠ زیح ػٔ٘ي ضایح اؾر ٠ً اٝال ٛكاٙ ٗی ز١س تطزاقر ًاض چ٠ِٛٞ اتؼاز ػٔ٘ي ضا ت٠ ٛطٕ اكعاض 

. تس١س ٝ اظ ًدا زا ًدا ضا ٗسط ًٜس

كاضؽ اظ ای٠ٌٜ . ٗثال تطای عّٞ ؾِٜ٘ر یا عّٞ ًاٛاّ، تایس ٗسط ضا ضٝی زیٞاض ُعاضزٟ ٝ زا ٝؾظ ذظ قث٠ٌ ضا اٛساظٟ تِیطز

١٘چٜیٚ ػ٘ن زی ؾطٝیؽ یؼٜی ٗسط ضا ضٝی ؾط زی ؾطٝیؽ ُصاضزٟ ٝ زا ؾغح ظٗیٚ ضا اٛساظٟ . ػٔ٘ي زًٞاض اؾر یا ضًٝاض

. ُیطی ًٜس

اُط .  ایٜچ كٞالزی ٗهطف قسٟ اؾر4/3 ٗسط ٠ٓٞٓ 0.32اظ عطكی ایٚ كطٕ ٗی ُٞیس ٠ً تطای زٞٓیس ١ط ػٔ٘ي زًٞاض ٗوساض 

.  زـییط ز١یس0.3 ٗهطف ٗی قٞز ایٚ ػسز ضا ت٠ 4/3 ٗسط ٠ٓٞٓ 0.3تطای ػ٢ٌ٘ٔای ٗحْ ق٘ا 
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.  ٝ ٛٞاض ؾیاٟ، ؾلیس، ٗهطكی ٝ ٛٞاض ظضز اذغاض ٛیع ت٠ ١٘یٚ نٞضذ1 ١2/1٘چٜیٚ تطای ٠ٓٞٓ 

 eاُط ). ضا ت٠ آٙ اضاك٠ ًٜس یا ًٖ ًٜس eٗیٔی٘سط ٗحاؾث٠ ًطز، ٗوساض25زؼییٚ ٗی ًٜس ٠ً تطٛا٠ٗ ١طچ٠ ٠ٓٞٓ  e ٗثال 

. (ٜٗلی تاقس یؼٜی ًٖ ًٜس

 

. زی اف ػٔ٘ي ضًٝاض زیح یي زض خاییٚ ٝ زاذْ ًاٛاّ هطاض ٗی ُیطز
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ایٚ زیح ػٔ٘ي .  ایٜچ كٔعی اؾسلازٟ ٛ٘ی قٞز4/3اٗا زی اف ػٔ٘ي ضًٝاض زیح زٝ، زض تاالؾر ٝ ػ٘ال تطای ػٔ٘ي ٠ٓٞٓ 

اؾسا٢ٛای ق٘آی ًكٞض اظ ایٚ . ٜٗاؾة ٜٗاعن ٗطعٞب اؾر ٝ تا چٜیٚ ضا١ٌاضی احس٘اّ ذٞضزُی ٠ٓٞٓ كٔعی ت٠ حساهْ ٗیطؾس

 .زیح ػٔ٘ي اؾسلازٟ ٗی ًٜٜس

 

تشسین ًقطِ علوکْای تا ًقطِ ّای خاظ 

تطای ٗثاّ اُط ًاٛاّ ػٌٔ٘ی تیف . ٛوك٠ ١ای ذال ٛوك٠ ١ایی ١ؿسٜس ٠ً ٛ٘ی زٞاٙ ًطًٝی آ٢ٛا ضا تا ایٚ كطٕ زطؾیٖ ًطز

ٛوك٠ ضا زض یٌی اظ تطٛا٠ٗ ١ای ُطاكیٌی ٝیٜسٝظ ٗثْ : زض ایٚ نٞضذ یي ضاٟ خیك٢ٜازی ایٚ اؾر.  ؾِٜ٘ر زاقس٠ تاقس10اظ 

AutoCad یا Paintْتٌكیس یا ضٝی ًاؿص ًكیسٟ آٛطا اؾٌٚ ًٜیس ٝ زض ٢ٛایر كای .BMP كطٕ زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝ"  آٛطا ٝاضز" 

. ًٜیس

یؼٜی ػٌؿی ت٠ عّٞ .  تاقس515*450ٝ زض اتؼاز  (BMP.یؼٜی تا خؿٞٛس )كایٔی ٠ً زٞٓیس ٗی ًٜیس تایس اظ ٛٞع تیر ٗح 

  هاتٔر :Save As typeٛطٕ اكعاض زٞٓیس ًٜٜسٟ ػٌؽ، زض هؿ٘ر .  ض16َٛ خیٌؿْ زض حآر 450 خیٌؿْ ٝ ػطو 515

.  ضَٛ ضا ت٠ ق٘ا ٗی ز١س16شذیطٟ زهٞیط زض حآر 

 

 ضا اٛسراب "شذیطٟ"،  ُعی٠ٜ "كایْ"ٛوك٠ ضا تا زٞاٛایی ١ای ٗؼّ٘ٞ تطٛا٠ٗ ضؾٖ ًٜیس ٝ ؾدؽ اظ ٜٗٞی : ت٠ ایٚ نٞضذ ٠ً

 ٝیٜسٝظ تاظ Paintؾدؽ ایٚ كایْ ضا زض تطٛا٠ٗ . شذیطٟ ٗی قٞز. BMPتسیٚ زطزیة ٛوك٠ ًكیسٟ قسٟ زض یي كایْ . ًٜیس

 تیاییس "زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝ"ؾدؽ آٛطا شذیطٟ ًطزٟ ٝ زٝتاضٟ ت٠ كطٕ . ًطزٟ ٝ ٝیطایف ًٜیس ٝ ٗٞاضزی ضا ٠ً تایس، ت٠ آٙ اضاك٠ ًٜیس

كطٕ ز٢ی٠ ُعاضـ "ضا تاضُصاضی ًٜیس ٝ ؾدؽ ٝاضز   (یا اظ تید زٞٓیس قسٟ) زـییط زازٟ قسٟ ٝ ٝیطایف قسٟ BMP.ٝ كایْ 

.  قسٟ ًاضزاٙ ضا ازا٠ٗ ز١یس"خسیس
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، ًازض ًطًٝی ت٠ "ز٢ی٠ ُعاضـ خسیس تاظ قٞز" ظزٟ ٗی قٞز ٠ً كطٕ " Ok"خؽ اظ خایاٙ ًاض زطؾیٖ ٛوك٠، ٝهسی ز٠ً٘ 

 زض ٛظط ُطكس٠ ذٞا١س قس ٝ اعالػاذ ٝاضز قسٟ تطای عّٞ ؾِٜ٘ر ٝ ٛٞع ػٔ٘ي ٝ ؿیطٟ ت٠ ػٜٞاٙ خای٠ "كیٔس ًطًٝی"ػٜٞاٙ 

. ٗحاؾثاذ تطای ٗحاؾث٠ ٗهآح ٗهطكی، زض ٛظط ُطكس٠ ذٞا١س قس
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 ضاسط

تؼس اظ زٞٓیس . كوظ تطای زٞٓیس ُعاضـ خسیس الظٕ اؾر تطٛا٠ٗ قاضغ تاقس. زاٛٔٞز، ٛهة ٝ اؾسلازٟ اظ ایٚ تطٛا٠ٗ ضایِاٙ اؾر

یٜی ٛظاضذ . ُعاضق٢ا، ١ط تطٛا٠ٗ چ٠ قاضغ تاقس چ٠ ٛثاقس، ٗی زٞاٛس كایْ ١ای ُعاضـ ضا تاظ ًطزٟ تثیٜس، چاج ٝ ٗسیطیر ًٜس

ًاكیؿر كایْ تطزاقس٢ا ضا اظ خی٘اٌٛاض زحٞیْ ُطكس٠ ٝ ضٝی ًاٗدیٞزط ازاضٟ یا ٓح زاج ًدی ًطزٟ ت٠ تطزاقس٢ای هثٔی اضاك٠ ًطزٟ 

. ًاكیؿر ٛطٕ اكعاض تیسا ضا زاقس٠ تاقس. تسٝٙ احسیاج ت٠ قاضغ. ٝ ٗسیطیر ًٜس

 كطٕ تطزاقر ضا ز٢ی٠ ًٜس ٝ ٗایْ اؾر ػ٘ٔیاذ تطزاقر ضا تا ایٚ ٛطٕ اكعاض اٛدإ 1500ت٠ ػثاضذ زیِط، ًاضتطی ٠ً ٗیرٞا١س 

ٓصا .   ػسز زٞٓیس ُعاضـ قاضغ ًٜس1500ز١س، ٗی زٞاٛس اظ قطًر خرف ًٜٜسٟ ٛطٕ اكعاض ترٞا١س ٠ً تطٛا٠ٗ اـ ضا ت٠ زؼساز 

تؼس اظ زٞٓیس . ٗسهسی كطٝـ قطًر خرف ًٜٜسٟ، تا زازٙ ًسی چٜس ضه٘ی تطٛا٠ٗ ضا ت٠ زؼساز ذٞاؾس٠ قسٟ قاضغ ٗی ًٜس

.  ُعاضـ ٝ خایاٙ قاضغ، ًاضتط ٗی زٞاٛس تطای زٞٓیس زؼساز زیِطی ُعاضـ، زٝتاضٟ تطٛا٠ٗ اـ ضا قاضغ ًٜس1500

 "!Password" ضا اٛسراب ًطزٟ، زا كطٕ "زضیاكر قاضغ" ُعی٠ٜ "قاضغ"اظ ٜٗٞی " كطٕ زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝ"تطای ایٚ ًاض، زض 

. ظا١ط قٞز

 

ایٚ ًس ٝ زؼساز ٗٞضز زضذٞاؾر .  ضه٘ی زٞٓیس ٗی قٞز12 ًسی "Key Generator"تا ًٔیي ضٝی ػثاضذ ظضز ضَٛ 

ٗسهسی كطٝـ تا اؾسلازٟ اظ ایٚ ًس ٝ ١٘چٜیٚ .  اعالع ز١یس09132418734قاضغ ضا زٔلٜی یا ت٠ نٞضذ خیإ ًٞزاٟ ت٠ ق٘اضٟ 

 Enter"ًس زضیاكر قسٟ ضا زض هؿ٘ر .  ضه٘ی ضا تطای ق٘ا خیاٗي ٗی ًٜس16زؼساز قاضغ ٗٞضز زضذٞاؾر، ًسی 

Password:" ٝاضز ًطزٟ ًٔیس "Ok"تسیٚ زطزیة ٛطٕ اكعاض قاضغ ٝ آٗازٟ زٞٓیس ُعاضـ ٗی قٞز.  ضا تعٛیس  .
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 ًس زازٟ قسٟ زـییط ٗی ًٜس ٝ ت٠ عثغ ًسی ٠ً ٗسٜاظط تا "Key Generator"زهر قٞز تا ١ط تاض ًٔیي ضٝی ػثاضذ 

 ضا "Key Generator"ت٠ ػثاضذ زیِط خؽ اظ اضؾاّ ًس ت٠ ق٘اضٟ زٔلٚ كٞم، زیِط ػثاضذ . آٙ اؾر ٛیع زـییط ذٞا١س ًطز

. ًٔیي ٌٜٛیس زا ًس زضیاكسی ٗسٜاظط تا ًس زازٟ تاقس

 كطٕ "زض ١ط ٓحظ٠ ٗوساض كؼٔی ق٘اضٛسٟ، زض. ظیٚ خؽ زٞٓیس ٝ شذیطٟ ١ط ُعاضـ، یي ٝاحس ت٠ ق٘اضٛسٟ اضاك٠ ٗی ًٜس

.  هاتْ ٗكا١سٟ اؾرCounter  ٗواتْ ػثاضذ "زطؾیٖ ٛوك٠ ایعٝ

ٓصا تطای . اُط تسٝٙ ز٢ی٠ قاضغ، ت٠ عطیوی زؼساز ظیازی ُعاضـ ز٢ی٠ قٞز، ٛطٕ اكعاض هازض ت٠ ازا٠ٗ ١ٌ٘اضی ٛرٞا١س تٞز: تَجِ

ح٘ایر اظ ١ٌ٘اضاٙ تطٛا٠ٗ ٛٞیؽ ذٞز، عطم ٌٗكٞف ضا ٗسطٝى ُصاضزٟ ١طچٜس ًكق ٝ اعالع عطم ٌٗكٞك٠ زٓیٔی تط ١ٞـ 

. كطاٝاٙ ٝ ٗؿسحن ؾداؼ

 

 تاٛي نازضاذ ایطاٙ قؼث٠ ق٢یس ت٢كسی ًطٗاٙ ت٠ ٛإ ػٔی ٗح٘سآتازی، ٝ یا 0102345794002ق٘اضٟ حؿاب ؾد٢ط 

.  خ٢ر ٝاضیع ٗثٔؾ ت٢ا زض زؾسطؼ ق٘اؾر6037694001315591ق٘اضٟ ًاضذ ػاتطتاٛي نازضاذ ت٠ ق٘اضٟ ًاضذ 
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سٍضْای دستشسی تِ ًشم افضاس 

: خیك٢ٜاز ٗی قٞز آذطیٚ ٛؿر٠ تطٛا٠ٗ ضا اظ ؾایر قطًر ك٢ی٘اٙ ت٠ آزضؼ ظیط اظ ٜٗٞی زاٛٔٞز١ا، زاٛٔٞز ٛ٘اییس

www.fahimanfan.com  

. ، خرف قسٟ ٝ زض زؾسطؼ اؾر١CD٘چٜیٚ ٛطٕ اكعاض تیسا ت٠ نٞضذ ًدی قسٟ ضٝی یي ػسز 

. چٜس ػسز ؾی زی ٛطٕ اكعاض تیسا ت٠ ٝاحس اٗٞض اٛكؼاتاذ ازاضاذ ُاظ ق٢ط یا ق٢طؾسا٢ٛا زحٞیْ زازٟ قسٟ اؾر

ؾی زی ٛهة ضا اظ ازاضٟ ُاظ ٗحْ ذٞز زحٞیْ  ١ط خی٘اٌٛاض یا تطزاقسٌاض ٗی زٞاٛس . ًدی ًطزٙ ؾی زی ٛهة، تالٗاٛغ اؾر

یا آٛطا اظ ١ٌ٘اض ذٞز ٠ً هثال ؾی زی ضا ز٢ی٠ ًطزٟ، . ُطكس٠ ٝ تطای ذٞز ًدی ًطزٟ ٝ ؾدؽ آٛطا ت٠ ازاضٟ ُاظ تطُكر ز١س

. زضیاكر ٛ٘ایس

. ٝ یا تا خرف ًٜٜسٟ ٛطٕ اكعاض ز٘اؼ ُطكس٠ زا تطٛا٠ٗ اظ عطین ٛطٕ اكعاض زِٔطإ زٔلٚ ١٘طاٟ زوسیٖ ُطزز

. ٝٓی ً٘اًاٙ ضاحر زطیٚ ضاٟ، زاٛٔٞز آٙ اظ ؾایر قطًر ك٢ی٘اٙ اؾر

 

 

اهیذ است ایي هجوَعِ، هفیذ ٍاقع ضذُ ٍ گَاّی تاضذ تشاعتواد تِ جَاًاى سخت کَش ایشاى عضیضهاى 

 

 

 

 

 

تواس تا ها 

Tel: 034-32448464 

Fax: 034-32448464 

Mobile: 09132418734 

Email: FahimanFan90@Yahoo.Com 

Website: www.fahimanfan.com 
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 1پیَست 

 1ًوًَِ گضاسضْای تْیِ ضذُ تَسط ًشم افضاس تیتا ٍ ًوایص تا فشهت ًوایص گضاسش تحت تیپ 
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: 2ًوًَِ گضاسش تْیِ ضذُ تَسط ًشم افضاس تیتا ٍ ًوایص تا فشهت ًوایص گضاسش تحت تیپ 
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: 3ًوًَِ گضاسضْای تْیِ ضذُ تَسط ًشم افضاس تیتا ٍ ًوایص تا فشهت ًوایص گضاسش تحت تیپ 
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 2پیَست 

 تایی تْیِ ضذُ تَسط ًشم افضاس تیتا 25ًوًَِ فشم ّای 
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 3پیَست 

ًوًَِ فشم ّای لیست آدسس ٍ کٌتشل پشٍطُ تْیِ ضذُ تَسط ًشم افضاس تیتا 
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  : تاریخ                    ----------- شرکت ملی گاز استان محترممدیرعامل 
  :شماره            -----------------------------جناب آقاي مهندس 

  
  

  بیتا در مدیریت انشعابات گاز نرم افزارمعرفی : موضوع
  با سالم

همچنین تشکیل بانک  ،اتوماسیون عملیات برداشت انشعابات گازاجراي در راستاي احتراما، 
شوراي انفورماتیک کالن  اهداف با عنایت به ،به صورت یکپارچه اطالعاتی اطالعات علمکهاي گاز کشور

 استفاده در مرتبط علمی هاي یافته جدیدترین به ویژه توجه و وري بهره مبنی بر افزایشنفت  وزارت
 اتالف از جلوگیري منظور به موازي هاي فعالیت انجام از جلوگیري و موجود هاي سامانه و تجهیزات از

 کاربرد هایی که سامانه ایجاد و ها طرح سازي یکنواخت به وري، و توجه بهره افزایش و ملی منابع
تحقق  نفت، و وزارت سطح در رویه وحدت ایجاد هدف با دارند؛ نفت صنعت در عمومی یا و مشابه

  :ذیل معرفی می گردد نرم افزار، سازمان بدون کاغذ
  

  ):تولید گزارش انشعابات گاز کشوربایگانی و (نرم افزار بیتا 
قدرتمند جهت تهیه نقشه هاي چون ساخت علمکها و موانع معارض،  ستاین نرم افزار ابزاری

محاسبه مصالح و احجام کار انجام شده حین نصب، تهیه فرم برداشت مطابق فرمت استاندارد و 
رت بانک اطالعاتی و قابل جستجو، ذخیره اطالعات مکانی هر انشعاب بصورت بایگانی این اطالعات بصو

Database و استفاده در طرحهاي جهت هرگونه توسعه CAD و GIS شرکت ملی گاز و کشور.  
سه نوع از  وز انواع انشعابهاي ساخته شده با نقشه، ابعاد و مصالح به میزان قابل تنظیم، همچنین ا

پشتیبانی می کند و پیمانکار را در امر مهم کنترل پروژه  "فرم گزارش علمک جاري در کشور"فرمت 
  .در دست اجرا، کمک می کند

 ،نقشه هابراي تهیه  یک از پیمانکاران نصاب انشعابلذا نرم افزار بیتا، ابزاریست در دست هر 
در دست اجرا، مدیریت پروژه برنامه ریزي، کنترل و  ،تشکیل صورت وضعیت،  محاسبه مصالح و احجام

  .تهیه و تحویل اطالعات بصورت بانک اطالعاتی و بدون کاغذ
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  :نصب انشعابات اني پیمانکارمزایاي استفاده از بیتا برا
 پایه گذاري و حمایت از سیستم بدون کاغذ .1
باال رفتن سرعت عملیات برداشت و حذف خطاي انسانی در تهیه نقشه ها و محاسبه  .2

  مصالح
رفع نیاز به برداشت کار و نقشه بردار حرفه اي در تهیه نقشه هاي چون ساخت و محاسبه  .3

 احجام و مصالح کار
  عملیات برداشتهزینه شدید کاهش  .4
استفاده از کلیه منافع یک بانک اطالعاتی در کنترل و مدیریت پروژه، تهیه، تغییر و  .5

تشکیل بانک اطالعات انشعابات تحویل گزارشها، تسویه کاالیی، تهیه صورت وضعیتها، 
  .شهر، استان و کشور

و جلوگیري از  گزارش نصب انشعاب A4جلوگیري از مصرف، چاپ و اسکن برگه هاي  .6
 .هدر رفت منابع طبیعی کشور

  تهیه نقشه استاندارد ایزومتریک علمک نصب شده و موانع عبوري بصورت اتوماتیک .7
 محاسبه میزان مصالح و احجام کار صرف شده براي نصب انشعاب بصورت اتوماتیک .8
 تهیه فرم گزارش نصب انشعاب بصورت اتوماتیک .9

در دست اجرا، برآورد میزان کار و مصالح صرف شده ارایه امکان مدیریت و کنترل پروژه  .10
 . براي پروژه نصب و ارایه امکان کنترل بهینه منابع، تجهیزات و پرسنل پروژه

جلوگیري از کلیه هزینه هاي اضافی ناشی از عدم اطالع از احجام کار و میزان مصالح  .11
پرسنل  مصرف شده جهت محاسبه و تایید صورت کارکرد تجهیزات، ماشین آالت و

 اجرایی و خدماتی پروژه
تایی بصورت اتوماتیک در  25تهیه فرم تجمعی کاال و مصالح و تسویه کاالیی، تهیه فرم  .12

 هر لحظه از پروژه نصب انشعابات
فرم (جلوگیري از مصرف، چاپ و اسکن برگه هاي کاغذي فرم تجمعی کاال و احجام کار .13

 )تایی25
ارت و کنترل پروژه، براي پیمانکاران و آموزش مراحل و چگونگیه نصب انشعاب، نظ .14

 ، هنگام کار با نرم افزارپرسنل جدیدالورود پیمانکار
  

  )هر انشعاب ايریال بر 113،200: ارزش ریالی خدمات فوق در قالب شارژ(
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  :نصب انشعاباتپروژه هاي مزایاي استفاده از بیتا براي ناظر 
 نظارت بر پروژهکاهش هزینه هاي عملیات  .1
 بر تعداد انشعابات نصب شدهنظارت  .2
 مصالح و احجام کار در هر لحظه از پروژه مصرفنظارت بر مقدار و چگونگیه  .3
 بصورت لحظه اي پروژهانجام شده در و احجام کار مصرف شده نظارت بر سرجمع مصالح  .4
 نظارت بر مقدار صورت وضعیتهاي اجرا و کاالي تنظیم شده توسط پیمانکار .5
 کاالیینظارت بر انجام تسویه  .6
آموزش مراحل و چگونگیه نصب انشعاب، نظارت و کنترل پروژه، براي ناظران محترم  .7

 ، هنگام کار با نرم افزارجدیدالورود
  

  )هر انشعاب ايریال بر 170،500: ارزش ریالی خدمات فوق در قالب شارژ(

  
  :مزایاي استفاده از بیتا براي شرکت ملی گاز

 .کاهش هزینه هاي عملیات برداشت .1
حصول اطمینان از ترسیم صحیح و استاندارد نقشه ها و محاسبه میزان مصالح و احجام  .2

 کار بصورت واقعی 
اطالع از مقدار و محل مصرف مصالح و احجام کار در شهر ها و منطقه هاي مختلف تحت  .3

مدیریت و ایجاد امکان براي انجام صحیح و واقعیه برآوردهاي احجام کار براي برآورد 
 حین برگذاري مناقصه در یک منطقهقیمتها 

 حصول اطمینان از واقعی بودن مبلغ صورت وضعیتهاي اجرا و کاال .4
نظارت بر و اطالع از انجام صحیح و واقعیه تسویه کاالیی براي همه پروژه هاي نصب  .5

 انشعاب
ایجاد و در اختیار گرفتن بانک اطالعاتی نقشه ها و مقادیر احجام کار و مصالح مصرفی  .6

 کلیه انشعابات نصب شده توسط پیمانکاران مختلفبراي 
فراهم شدن امکان جستجوي نقشه ها، احجام و مصالح، آدرسها و تهیه گزارشهاي مربوط  .7

 به کنترل پروژه هاي انشعابات
استفاده از کلیه امکانات فوق حین حوادث، تعمیرات، قطع و وصل مجدد گاز حین اجراي  .8

 ها و تعمیرات "تاي این"
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استعالمات مختلف مبنی بر محل لوله هاي زیر زمینی و یافتن مسیر لوله ها از پاسخ به  .9
 روي نقشه

 جلوگیري از آسیب لوله هاي گاز حین انجام پروژه ها از طرف سایر ارگانها .10
برنامه ریزي براي خرید مقدار مصالح و تجهیزات براي نصب انشعاب هاي آتی در منطقه  .11

 مورد نظر
اطالعات انشعابات استان به نرم افزارها و طرح هاي دیگر از جمله انتقال کلیه نقشه ها و  .12

GIS  وTMMS به صورت سریع، آسان و بدون هزینه  
استفاده از مزایاي در اختیار داشتن بایگانی دیجیتالی در مقابل نگهداري حجم انبوه کاغذ  .13

  .ي بایگانی کاغذينگهداري، طبقه بندي و جستجو مشکالتو 
لذا هرگونه تغییر، . است ید شده توسط بیتا از نوع عمومی و بازبانک اطالعاتی تول .14

و بصورت رایگان دیگر امکان پذیر و  Datamanagerاستخراج، پمپ و لینک به 
 . در دسترس شرکت ملی گاز استدایمی 

نظارت بر و اطالع از تعداد واقعیه انشعابات نصب شده در استان تحت مدیریت و اطالع از  .15
 مردمی و میزان اقدام مردم براي مشترك شدن و استفاده از گازنسبت استقبال 

  

  )هر انشعاب ايریال بر 132،000: ارزش ریالی خدمات فوق در قالب شارژ(
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  :بیتا استفاده از نرم افزارفعلی گزارش وضعیت 
برنامه به جهت آشنایی پیمانکاران و ناظرها، و نمایان شدن منافع استفاده از نرم افزار، هم اکنون 

       بیتا بصورت شارژي ارایه شده و براي تهیه تعداد مورد نظر گزارش علمک بصورت تلفنی شارژ 
در صورتی که هزینه تهیه گزارش . ریال براي هر علمک می باشد 20000هزینه شارژ . می شود

نجا که از آ. ریال براي هر علمک است 70000بصورت دستی و کاغذي توسط نیروي انسانی بیشتر از 
مسولیت تهیه و تحویل نقشه هاي ازبیلت علمک نصب شده به عهده پیمانکار نصاب می باشد، و نظر 

عالوه بر اینکه . به کاهش شدید این هزینه، پیمانکار بصورت خودجوش از این طرح حمایت می کند
  .بیتا مدیریت پروژه در دست اجرا را براي پیمانکار نصاب بسیار موثرتر خواهد کرد

طور خالصه فقط هنگام تولید گزارش جدید هزینه شارژ برنامه توسط پیمانکار نصاب علمک ب
پرداخت می شود و از این پس هرگونه استفاده از بانک هاي اطالعاتی تولید شده توسط بیتا براي 

بل قاباز و  ،اطالعاتی تولید شده توسط بیتا هاي بانک. استو شرکت ملی گاز رایگان  ، نظارتپیمانکار
   .میباشد TMMS و GIS از جمله هاي موجود Datamanagerاستفاده در کلیه 

که پیمانکار در  از بهاي خدماتیاندك  ستقسمتی )ریال بر انشعاب20000(بنابراین بهاي شارژ 
  .، پرداخت می کند و نظارت و شرکت ملی گاز هزینه منافع خود را نمی پردازندآنقبال بهره مندي از 
ریال براي هر  415،700خدمات ارایه شده به پیمانکار، نظارت، و شرکت ملی گاز ارزش مجموع 

  .انشعاب است و فایل ماخذ محاسبات پیوست می باشد
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براي اجرایی شدن استفاده از نرم افزار بیتا در دستگاه پیمانکار، نظارت و شرکت ملی 

  :گاز، اجراي عملیات زیر پیشنهاد می شود
  
ذکر شود پیمانکار موظف است اطالعات گزارشها را نصب انشعاب، الزم است در دفترچه پیمان  1

  .تحت برنامه بیتا تهیه و فایل تولیدي را تحویل اداره دهد
  
چون ناظر باید عالوه بر آموزش، هر لحظه . وجود برنامه روي شبکه کامپیوترهاي اداره الزامیست 2

  .دسترسی داشته باشدخود، ر به برنامه و فایل هاي پیمانکا
  
کمیته اي یک بار ، تثبیت بها هنگام برآوردهاي بهاي مناقصات نصب انشعابالزم است براي  3

مدیران و ناظرهاي واحد انشعابات، کارشناسان مشاور و پیمانکاران با مدیر شرکت فهیمان، متشکل از 
 انبرآورد، تعیین و ابالغ کنند تا پیمانکارسابقه و مورد اعتماد نصب انشعابات، تشکیل و بهاي شارژ را 

د، هرچند استفاده از نرم افزار بیتا هزینه هاي نند این هزینه را در محاسبات خود لحاظ کننبتوا
برداشتکاري، کنترل پروژه و مدیریت پیمان را براي پیمانکار به شدت کاهش می دهد، نظارت پروژه را 

کند، و شرکت گاز را در امر امداد، تعمیرات، جابجایی ها، قطع  براي ناظر، آسان، موثر و کم هزینه می
و وصل گاز منازل حین اجراي تاي این و حین بروز حوادث، اطالع و ارایه نقشه هاي زیرزمینی به 

  .دیگري و اخذ گزارشها جهت برنامه ریزي هاي مالی و مدیریتیه آتی کمک خواهد کرد
  
ت موجود در این نرم افزار، الزم است با کمک گرفتن از براي استفاده مفید از کلیه امکانا 4

ارگانهاي آموزشی ازجمله جهاددانشگاهی، روش استفاده از این نرم افزار به مدیران محترم، ناظران 
، آموزش و براي آنها گواهینامه استفاده از این نرم افزار نصب انشعاب شرکت گاز و عوامل پیمانکار

 .صادر شود

 
  1تولیدي نرم افزار بیتا، تحت تیپ  "گزارش نصب انشعاب"معرفی و دریافت ایزو براي فرم  5
 .کارفرما می تواند لیسانس دایم نرم افزار بیتا را براي استان تحت مدیریت خود تهیه کند 6

  :است ارایهدر صورت خرید لیسانس دایم، بسته ذیل نیز قابل 
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-03432448464                          گروه برفن تلفاکس ، 7واحد40پالك 9 کرمان، خیابان امام جمعه: آدرس 091324187347  

 

  .پیمانکاران استان و و پشتیبانی یکساله بیتا براي اداره گازنصب، آموزش   
تبدیل بایگانی کاغذي گزارشهاي انشعابهاي نصب شده قبلی، به بانک اطالعاتی بیتا، به ازاي هر   
  .ماه 4ریال در مدت  50000برگ 

  
  

در راستاي اهداف علمی و فناوري کشور عزیزمان مفید  برادران شما،خواهران و امید است کوشش 
  . و مورد توجه و استفاده آن دستگاه محترم قرار گیرد

  
  

  
  با تشکر و احترام

  مدیر عامل
  محمدآباديعلی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .منوي دانلودها www.fahimanfan.com: آدرس دانلود رایگان بیتا
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-02189786349           گروه برفن شرقی،  تلفن و فاکس 6، نبش 26سرباز  کرمان، خیابان: آدرس 09132418734  ١ / ٣  

 

آیین نامه روش برداشت رایانه اي و تولید بانک اطالعاتی از انشعابات گاز نصب شده، 

  تحت نرم افزار بیتا

  

  

  :تجهیزات الزم جهت تجهیز کارگاه

یا باالتر و مجهز به آخرین نسخه  xpرایانه ترجیحا بصورت لپتاب یا تبلت ویندوزي داراي سیستم عامل ویندوز  .1

  .نرم افزار بیتا

  .لیسانس استفاده از نرم افزار بیتا، براي تولید اطالعات علمک به تعداد انشعابات پیمانتهیه  .2

 .تک فرکانسه GPSدستگاه برداشت مختصات  .3

  )1پیوست شماره . (اطالعات علمک "پیش برداشت"فرم  .4

 فلش مموري .5

 

  

  

  :پرسنل الزم

  .دریافت کرده استبرداشت کار آموزش دیده که گواهینامه استفاده از نرم افزار بیتا را  .1

نظارت آموزش دیده که گواهینامه استفاده از نرم افزار بیتا و همچنین کد اختصاصی نظارت خود را دریافت کرده  .2
 )فرم دریافت کد نظارت: 2پیوست . (است
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  :دستورالعمل و روش اجراي برداشت رایانه اي مطابق نرم افزار بیتا

  

 ) 0پیوست ( و قبل از شروع عملیات نصب نظارت پروژهبا همکاري  "اطالعات ثابت"تکمیل فرم  .1

، اخذ  GPS، برداشت مختصات  )1پیوست( "پیش برداشت"مطابق فرم نصب شده برداشت اطالعات علمک  .2

.اخذ امضاي پیمانکار و نظارت بصورت کاغذي وروي فرم پیش برداشتشماره تلفن همراه و ثابت صاحب ملک، 

  برداشت کار: مجري                  

 

  به ناظرپروژهتولیدي آن روز، وتحویل روزانه فایل درعلمکهاي نصب شده  تهیه بانک اطالعاتی از اطالعات .3

 برداشت کار: مجري                  

 

اطالعات انشعاب آگاهی نسبت به محرمانه بودن فایلتالش براي جلوگیري از پخش فایل هاي تولید شده و  .4

 برداشت کار، ناظر پروژه: مجري                

 

حصول اطمینان از صحت اطالعات و اخذ  له فایل تولیدي بین برداشت کار و نظارت، انجام ویرایشها تامباد .5
      روي فایل، براي هر علمک  امضاي دیجیتالی ناظر

 برداشت کار، ناظر پروژه، ناظر ارشد پروژه: مجري

 

 پس از پایان پروژه و اخذ صورتمجلس تحویل فایل تحویل فایل نهایی به ناظر .6

 پیمانکار: مجري                  

 

 و اخذ صورتمجلس تحویل فایل تحویل فایل تایید شده به نماینده بهره بردار .7

 ناظر پروژه: مجري                  
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جهت بررسی صحت فایل و همخوان بودن  تحویل فایل تایید شده به نماینده انفورماتیک شرکت گاز استانی .8
 فایل با بانک اطالعاتی انشعابات گاز کشور،اخذ صورتمجلس تحویل فایل و تاییدیه فنی از واحد انفورماتیک

 نماینده بهره بردار: مجري                  

 

عات ، جهت محرمانه ماندن اطالاز بین بردن کلیه فایلهاي تولید شده توسط نرم افزار و فایلهاي پشتیبان .9
واحد . انشعابات نصب شده، به طوریکه فایل ها فقط در اختیار واحد انفورماتیک شرکت گاز استانی باشد

از جمله واحدهاي انشعابات، .( انفورماتیک دسترسی هاي الزم براي واحدهاي مختلف شرکت گاز را مهیا می کند

    GIS، امداد، تعمیرات، انبار، قراردادها، حراست، مهندسی، طرح و توسعه

برداشت کار، پیمانکار، ناظر : مجري

پروژه، ناظر ارشد پروژه، نماینده 

  بهره بردار، نماینده انفورماتیک

  

  

  

  )ه،دج،الف،ب، 3پیوست (نمونه گزارشهاي تولید و استخراج شده از بانک اطالعاتی تولیدي توسط بیتا 
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عمق مانع از  سطح 
زمین

فاصله مانع از ابتداي 
کانال

نوع مانع جهت کانال طول کانال نقشه

اولین کانال:

دومین کانال:

سومین کانال:

عرض کانالها:

عمق مانع از  سطح 
زمین

فاصله مانع از ابتداي 
کانال

نوع مانع جهت کانال طول کانال نقشه

اولین کانال:

دومین کانال:

سومین کانال:

عرض کانالها:

عمق مانع از  سطح 
زمین

فاصله مانع از ابتداي 
کانال

نوع مانع جهت کانال طول کانال نقشه

اولین کانال:

دومین کانال:

سومین کانال:

عرض کانالها:

عمق مانع از  سطح 
زمین

فاصله مانع از ابتداي 
کانال

نوع مانع جهت کانال طول کانال نقشه

اولین کانال:

دومین کانال:

سومین کانال:

عرض کانالها:

مجري طرح برداشت کامپیوتري: شرکت فهیمان فن، 
fr001 :تلفن: 09132418734 کد فرم   www.fahimanfan.com

 نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی محل نصب انشعاب:

   شماره خط:

 نوع علمک: __توکار،   __روکار 
تیپ 1، __روکار تیپ2

  مالحظات و توضیحات: (آسفالت، بتن، موزاییک، سنگ، سرندي، کیسینگ،UTM، پالك 
علمک وغیره)

 نوع علمک: __توکار،   __روکار 
تیپ 1، __روکار تیپ2

  مالحظات و توضیحات: (آسفالت، بتن، موزاییک، سنگ، سرندي، کیسینگ،UTM، پالك 
علمک وغیره)

شماره شیر اصلی مسیر:

 نوع علمک: __توکار،   __روکار 
تیپ 1، __روکار تیپ2

 شماره گزارش:

 شماره گزارش:  کد خط سیر:   شماره خط:
 نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی محل نصب انشعاب:

پیش گزارش نصب علمک

   تاریخ:

 پیمانکار: کارفرما:

شماره شیر اصلی مسیر: شماره گزارش:   کد خط سیر:

 شماره پیمان:  شماره صفحه:

 سایز و جنس و عمق تی سرویس:                  
ارتفاع شیر قفلی از سطح زمین:

 سایز و جنس و عمق تی سرویس:                  
ارتفاع شیر قفلی از سطح زمین:

 نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی محل نصب انشعاب:

  مالحظات و توضیحات: (آسفالت، بتن، موزاییک، سنگ، سرندي، کیسینگ،UTM، پالك 
علمک وغیره)

 سایز و جنس و عمق تی سرویس:                  
ارتفاع شیر قفلی از سطح زمین:

 نوع علمک: __توکار،   __روکار 
تیپ 1، __روکار تیپ2

  مالحظات و توضیحات: (آسفالت، بتن، موزاییک، سنگ، سرندي، کیسینگ،UTM، پالك 
علمک وغیره)

   تاریخ:

       امضاء نماینده پیمانکار:                               امضاء ناظر پیمان:

شماره شیر اصلی مسیر:   تاریخ:    شماره خط:

 نام و نام خانوادگی، آدرس و کدپستی محل نصب انشعاب:

 سایز و جنس و عمق تی سرویس:                  
ارتفاع شیر قفلی از سطح زمین:

 شماره گزارش:  کد خط سیر:

    شروع اولین کانال یعنی از سمت دیوار. روش اندازه گیري طول هر کانال: متر روي دیوار تا خط وسط کانال بعدي، یا خط وسط شبکه، بدون توجه به نوع علمک و تی سرویس

شماره شیر اصلی مسیر:   تاریخ:   کد خط سیر:   شماره خط:
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  :شماره

  :تاریخ      نرم افزار بیتا فرم اعطاي کد نظارت

  جهت نظارت بر پروژه هاي نصب انشعابات گاز     

  

    :تاریخ تولد    :نام پدر        :  ناظر نصب انشعاب نام خانوادگیو  نام

        : محل خدمت          :کد ملی     :شماره شناسنامه

________________________________________________________________  

  

و به جهت افزایش دقت و سهولت در انجام امر مهم تشکر از زحمات جنابعالی در شرکت ملی گاز ایران، آگاهی و ضمن 
استفاده از خدمات  جهت ،بدینوسیله کد نظارت نرم افزار بیتالذا نظارت بر پروژه هاي نصب انشعابات گاز، و کنترل 
ید ي خود موارد مذکور را تایه فرموده و با امضاا به توضیحات ذیل توجلطف. ، به شما اعطا می گرددنرم افزار این نظارتی
  .نمایید

کد  به نرم افزار باپس از وارد شدن  . شما فعال خواهد بوداستفاده معین براي  کد نظارت محرمانه طلقی شده و تا مدت
بت ث گزارش مذکور این کد در و ین تایید در حکم امضاي الکترونیکی شما بوده نظارت و تایید گزارش نصب انشعاب، ا

قادر  به تغییر گزارش مذکور ) غیر از ناظر ارشد به(و حتی خود شما همچنین پس از تایید جنابعالی، هیچکس . ودمی ش
آنرا تایید  حصول اطمینان از صحت اطالعات ثبت شده براي انشعاب گاز مذکور،قبل از لذا الزم است  .نخواهد بود

  .فقط ناظر ارشد قادر به ویرایش گزارش تایید شده خواهد بود، نصب گزارشحین تایید اشتباه  بروزدر صورت . نکنید

لذا پس از پایان عملیات نصب و اتمام پروژه، فایل . ي تولید شده توسط نرم افزار بیتا محرمانه اندفایل هاگزارش ها و 
  .پاك نماییداز رایانه خود تایید شده را تحویل شرکت ملی گاز دهید و کلیه نسخه هاي پشتیبان و متفرقه را 

و کد نظارت جدید دریافت  طالع دادهبه ناظر ارشد اسریعا مراتب را با ذکر تاریخ در صورت مفقود شدن یا لو رفتن کد، 
  .نمایید

  با آرزوي توفیق،

  

  _________________________                 :ارت متعلق به جنابعالیکد نظ

  ______________________________________ :نام خانوادگی و سمت تحویل دهنده کد، نام

  

  امضاي ناظر                   امضاي تحویل دهنده کد
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  :شماره

  :تاریخ    نرم افزار بیتااظر ارشد فرم اعطاي کد ن

  پروژه هاي نصب انشعابات گازعملیات نظارت جهت نظارت بر      

  

    :تاریخ تولد    :نام پدر          :نظارت ارشد نام و نام خانوادگی

        : محل خدمت          :کد ملی     :شماره شناسنامه

________________________________________________________________  

  

  

و به جهت افزایش دقت و سهولت در انجام امر مهم تشکر از زحمات جنابعالی در شرکت ملی گاز ایران، آگاهی و ضمن 
استفاده از خدمات  جهتنرم افزار بیتا،  اظر ارشدبدینوسیله کد ننظارت بر پروژه هاي نصب انشعابات گاز، لذا کنترل و 

ي خود موارد مذکور را تایید لطفا به توضیحات ذیل توجه فرموده و با امضا. نرم افزار، به شما اعطا می گردداین  نظارتی
  .نمایید

یکه گزارشی به اشتباه به در صورت. محرمانه طلقی شده و تا مدت معین براي استفاده شما فعال خواهد بوداظر ارشد کد ن
و تایید ناظر پروژه رسیده باشد، خود ایشان قادر به تغییر و ویرایش اطالعات گزارش نصب نخواهند بود و تنها با کد 

  .دشما امکان ویرایش گزارش فراهم می شوکمک 

یل لذا پس از پایان عملیات نصب و اتمام پروژه، فا. گزارش ها و فایل هاي تولید شده توسط نرم افزار بیتا محرمانه اند
  .تایید شده را تحویل شرکت ملی گاز دهید و کلیه نسخه هاي پشتیبان و متفرقه را از رایانه خود پاك نمایید

در صورت مفقود شدن یا . آن کوشا باشیداز آنجا که کد ناظر ارشد ثابت و غیر قابل تغییر است، لذا در حفظ و نگهداري 
کد ناظر ارشد تغییر نرم افزار تا در نسخه هاي جدید  طالع دادها مدیریتبه سریعا مراتب را  با ذکر تاریخلو رفتن کد، 

  .کند

  با آرزوي توفیق،

  _________________________                                       :اظر ارشدکد ن

  ______________________________________ :نام، نام خانوادگی و سمت تحویل دهنده کد

  

  امضاي ناظر ارشد                   امضاي تحویل دهنده کد
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1.4654

شرکت نیلوفرسبز سبزوارانشرکت گاز استان کرمان:كارفرماگزارش نصب علمك :شماره پیمان:پیمانكار
٠۶٠٢۴١٠

L52159:تاريخ ۴٠٩:شماره گزارشLK45:شماره خط:كد خط سیر

V4:شماره شیر اصلي مسیررضا محمدزاده-    علي میرزاحسیني٨، انتھاي کوچه سمت راست پالک ١۴کرمان، خیابان امام خمیني:آدرس

مصالح مصرفي و موارد كار  

16.8)متر( مصرفيpe 25mmلوله 

0.32)متر( اينچ ٣/۴لوله فوالدي 

0 )متر( گالوانیزه ١٫١/٢لوله 

0 )متر) (متر لوله(نوار سیاه

0)متر) (متر لوله(نوار سفید

1.52)متر( اينچ ٣٠*٢نوار مصرفي 

15)متر(نوار زرد اخطار 

1)متر( فشار قوي pvc 50mmغالف 

0)عدد٣/۴ ( ساكت ٩٠زانوي 

1)عدد( فشار قوي pvc 50mmزانويي 

0 )عدد (pe25سه راھي مساوي 

2 )عدد (pe25کوپلر 

901)عدد* (٢۵peتي سرويس 

1)عدد(شیر قفل شونده 

)عدد (pe 25*3/4اتصال فوالدي به 

)عدد(بوشن الستیكي 

)عدد٣/۴ (بست فوالدي 

)سر(سرجوش داخل كانال پلي اتیلن 

)سر(سرجوش خارج كانال پلي اتیلن 

)سر٣/۴ (سرجوش خارج كانال فوالدي 

)سر١/٢ ١ (سرجوش 

تخريب آسفالت اليه اول

m.m.mتخريب و حفاري بتن 

m.mتخريب موزايیك 

m.m.mحفاري كانال 

m.m.mاضافه حفاري 

m.m.mحفاري سنك 

m.m.mتھیه  خاك سرندي از خارج 

:نتیجه آزمايش فشار ھوا

:نتیجه آزمايش پوشش

آقاي ايمان برشان :نماينده پیمانكار

احمد قايم پناه 
گرکاني

:ناظر جوشكاري فوالدي

علیرضا کیانفر :ناظر عايقكاري

:جوشکاري و ھات تب:نتیجه آزمايش غالف محافظ

:ناظر نوار زرد و بك فیلد

:ناظر جوشكاري پلي اتیلن

:ناظر تست و  ھات تب

:مھندس ناظر مقیم

آقاي مجید سلیماني

علیرضا کیانفر

علیرضا کیانفر

علیرضا کیانفر

حسین محمودزاده

مالحظات و کروکي طرح

تعداد/مقدار

١٣٩۴/٨/١١

W: مانع آب

T: مانع مخابرات

E: مانع برق

m.m.mتھیه خاک مناسب از خارج 

0):حلقه(تعمیر چاه 0):عدد (pe25کپ 

9.20):متر(کیسینگ  ٢فیلد عمومي

0 ١فیلد عمومي

)m.m.m(حفاري تونلي 

   تخريب ٧*٠٫۴۵*۴٫٢۵=١٣٫٣٨٧۵:    تخريب آسفالت٧*٨٫۵٠=۵٩٫۵: برش طولي آسفالت   
١٫١٠*٠٫۴۵*٣٫١۵=١٫۵۵٩٢: بتن

٧۶٢٣۴٨٩١٢٨ :کد پستي

y :
x :

برش طولي آسفالت  اليه اول

y :
x :

مختصات علمک

مختصات تي سرويس

H=

D(Ts)=
D1=

1.7
1.1

0.95

09132434258

توکار:نوع علمک
3848.05

2 )عدد٣/۴ ( بات ٩٠زانوي 

)متر(طول کف خواب
3256.7

14.7

0 m.m.mحفاري باطله 

m.m.m0حفاري آبخیز 

)عدد١/٢ ١ (بست فوالدي 

مجتمع

پراکنده

780

390

390

780

2

558

113

282

285

3411.9

552

866.55

866.55

174.45

373.38

2.76

226.041

606.1676

52.2789

1691.217

124.3

61.1213

114.5845

485.7

0

1126

282

889

216

672

1.4721.20

0 23 7

87

36

1

0

265

:63

:90

:110

:125

:160

0

0

0

0

0

0

7.425

0

1.5592

13.3875

59.5

0

4

1

2

0

2

2

1

پالک اختصاصي علمک
TS1209

14.7)متر(S1طول سگمنت از ديوار تا شبکه، 
3263.12

8364789
20435698

8364800.2
20453680.1

Zone:

0برش طولي آسفالت  اليه دوم

0 تخريب آسفالت اليه دوم

 منوي دانلودھاwww.fahimanfan.com:   آدرس دانلود رايگان٢٫٧، بیتا ورژن ٠٩١٣٢۴١٨٧٣۴شرکت فھیمان فن، تلفن : مجري طرح برداشت رايانه اي

 علمک در منطقه ھفت باغ کرمان۵٠٠اجراي :پروژه

QF-7501: کد فرم
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0

شرکت گاز استان کرمان، ناحیه :كارفرماگزارش نصب علمك
کرمان

شرکت نیلوفرسبز سبزواران :شماره پیمان:پیمانكار
٠۶٠٢۴١٠

L52159:تاريخ ۴١٠:شماره گزارشLK45:شماره خط:كد خط سیر

V4:شماره شیر اصلي مسیرمصطفي پورابراھیمي-   حسین قادري٨، انتھاي کوچه سمت راست پالک ١۴کرمان، خیابان امام خمیني:آدرس

مصالح مصرفي و موارد كار  

36.75)متر( مصرفيpe 25mmلوله 

2.6)متر( اينچ ٣/۴لوله فوالدي 

1.6 )متر( گالوانیزه ١٫١/٢لوله 

7.95 )متر) (متر لوله(نوار سیاه

7.95)متر) (متر لوله(نوار سفید

1.14)متر( اينچ ٣٠*٢نوار مصرفي 

37.4)متر(نوار زرد اخطار 

0)متر( فشار قوي pvc 50mmغالف 

1)عدد٣/۴ ( ساكت ٩٠زانوي 

0)عدد( فشار قوي pvc 50mmزانويي 

0 )عدد (pe25سه راھي مساوي 

2 )عدد (pe25کوپلر 

1101)عدد* (٢۵peتي سرويس 

1)عدد(شیر قفل شونده 

)عدد (pe 25*3/4اتصال فوالدي به 

)عدد(بوشن الستیكي 

)عدد٣/۴ (بست فوالدي 

)سر(سرجوش داخل كانال پلي اتیلن 

)سر(سرجوش خارج كانال پلي اتیلن 

)سر٣/۴ (سرجوش خارج كانال فوالدي 

)سر١/٢ ١ (سرجوش 

تخريب آسفالت اليه اول

m.m.mتخريب و حفاري بتن 

m.mتخريب موزايیك 

m.m.mحفاري كانال 

m.m.mاضافه حفاري 

m.m.mحفاري سنك 

m.m.mتھیه  خاك سرندي از خارج 

:نتیجه آزمايش فشار ھوا

:نتیجه آزمايش پوشش

آقاي ايمان برشان :نماينده پیمانكار

احمد قايم پناه 
گرکاني

:ناظر جوشكاري فوالدي

علیرضا کیانفر :ناظر عايقكاري

:جوشکاري و ھات تب:نتیجه آزمايش غالف محافظ

:ناظر نوار زرد و بك فیلد

:ناظر جوشكاري پلي اتیلن

:ناظر تست و  ھات تب

:مھندس ناظر مقیم

آقاي مجید سلیماني

علیرضا کیانفر

علیرضا کیانفر

علیرضا کیانفر

حسین محمودزاده

مالحظات و کروکي طرح

تعداد/مقدار

١٣٩۴/٨/١١

W: مانع آب

T: مانع مخابرات

E: مانع برق

m.m.mتھیه خاک مناسب از خارج 

0):حلقه(تعمیر چاه 0):عدد (pe25کپ 

6.10):متر(کیسینگ  ٢فیلد عمومي

0 ١فیلد عمومي

)m.m.m(حفاري تونلي 

   ٧*٠٫۴۵*١٢٫٧١=۴٠٫٠٣۶۵:    تخريب آسفالت٧*٢۵٫۴٢=١٧٧٫٩۴: برش طولي آسفالت   
١٫١٠*٠٫۴۵*٠٫۵۶=٠٫٢٧٧٢: تخريب سنگ

٧۶٢٣۴٨٩١٢٢ :کد پستي

y :
x :

برش طولي آسفالت  اليه اول

y :
x :

مختصات علمک

مختصات تي سرويس

H=

D(Ts)=
D1=

1.7
1.1

0.95

09154412369

١روکار تیپ:نوع علمک
3884.8

0 )عدد٣/۴ ( بات ٩٠زانوي 

)متر(طول کف خواب
3293.45

36.75

3.1565 m.m.mحفاري باطله 

m.m.m0حفاري آبخیز 

)عدد١/٢ ١ (بست فوالدي 

مجتمع

پراکنده

782

391

391

782

2

558

114

282

285

3449.3

553.14

874.5

874.5

176.05

375.98

2.76

226.041

606.4448

52.2789

1709.77

124.3

61.1213

154.621

663.64

0

1126

282

892

218

673

1.4727.30

0 23 7

87

36

2

0

265

:63

:90

:110

:125

:160

0

0

0.2772

0

3.1565

0

18.5625

0

0

40.0365

177.94

0

0

0

3

2

1

2

1

پالک اختصاصي علمک
TS1208

37.2)متر(S1طول سگمنت از ديوار تا شبکه، 
3300.32

8364770
20435660

8364774.5
20435678

Zone:

0برش طولي آسفالت  اليه دوم

0 تخريب آسفالت اليه دوم

 منوي دانلودھاwww.fahimanfan.com:   آدرس دانلود رايگان٢٫٧، بیتا ورژن ٠٩١٣٢۴١٨٧٣۴شرکت فھیمان فن، تلفن : مجري طرح برداشت رايانه اي

 علمک در منطقه ھفت باغ کرمان۵٠٠اجراي :پروژه

QF-7501: کد فرم
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شرکت نیلوفرسبز :پیمانکار تایی انشعابات پلی اتیلن25فرم خالصه گزارش نصب علمک و مصالح مصرفی
0602410:شماره پیمانشرکت گاز استان کرمان، ناحیه کرمان:کارفرما  علمک در منطقه هفت باغ کرمان500اجراي :پروژه

2بطآ نوار زردلولهلوله لولهشماره علمک
اخطار 1،1/2 3/4 25

TS

160 125 110 90 63
25کوپلر

TF25
Tee25زانو

PVCجوشی
غالف

تخ بتن
حف سنگ کیسینگ

ن مصحف کانال
شیر
3/4

تع چاه1تخ آس
25PVCکپ

اضافه حف
تخ موزاك

خ سرندي
خ مناسب

حف تونلی
1ف 

2ف 
ریزشی1بطآ

دجی
2تخ آس نوع

3838.87 0 0.3201 0 0 02011 11.52
1

0 100 00
00

0
0

0
0

3.465
0.088

00
0

0
0 2توکار

3848.87 0 0.3201 0 0 02011 11.52
1

0 100 00
00

0
0

0
0

3.465
0.088

00
0

0
0 2توکار

3858.87 0 0.3201 0 0 02011 11.52
1

0 100 00
00

0
0

0
0

3.465
0.088

00
0

0
0 2توکار

3868.87 0 0.3201 0 0 02011 11.52
1

0.2 100 00
00

0
0

0
0

3.465
0.088

00
0

0
0 2توکار

3878.87 0 0.3201 0 0 02011 11.52
1

0 100 00
00

0
0

0
0

3.465
0.088

00
0

0
0 2توکار

3888.87 0 0.3201 0 0 02011 11.52
0

0 100 00
00

0
0

0
0

3.465
0

00
0

0
0 2توکار

38910.1410.64 1.65 2.700 0 0 02211 11.6
0

0.1674 060 00
00

0
0

0
0

5.1678
0

00
0

0
0 ١1رو

39012.7410.64 0 0.300 0 0 12011 11.6
1.1236

0 360 00
20.9251.44

0
0

0
0

5.1678
0

930
0

0
0 2توکار

39124.322.2 0 0.310 0 0 02011 11.6
0

0 300 00
00

0
0

0
0

10.89
0

00
0

0
0 2توکار

3929.17.3 0 0.3210 0 0 02011 11.52
0

0 100 00
00

0
0

0
0

3.6135
5.94

00
0

0
0 2توکار

39322.5523.2 1.6 2.610 0 0 02010 11.14
0

0 000 00
72.450

0
0

0
0

11.5335
0

00
0

0
0 ١1رو

4025.976.62 1.6 2.601 0 0 02010 11.14
0

0 001 00
00

0
0

0
0

3.3264
0

00
0

0
0 ١1رو

40313.0513.7 1.6 2.600 0 1 02010 11.14
0

0 000 00
00

0
0

0
0

6.831
0

00
0

0
0 ١1رو

40420.0520.7 1.6 2.600 0 0 12010 11.14
0

0 000 00
00

0
0

0
0

10.296
0

00
0

0
0 ١1رو

40916.815 0 0.3200 0 0 12011 11.52
0

1.5592 19.20 00
13.38750

0
1.4654

0
0

7.425
0

59.50
0

0
0 2توکار

41036.7537.4 1.6 2.600 0 1 02010 11.14
0.2772

0 06.10 00
40.03650

0
0

0
0

18.5625
0

177.940
0

0
0 ١1رو

4116.64.8 0 0.3200 0 0 12011 11.52
0

1.2936 100 00
14.1750

0
0

0
0

2.376
0

630
0

0
0 2توکار

286

283
176.05:جمع

376.3784392
392

2554.66
27.3 674 87

37
2

0

 متر٨٫٨١متوسط طول حفاري براي ھر انشعاب 
 عدد٣٩٢تعداد کل انشعابات 

23 7
124.3

1.4654
0

0
0

0

 عدد١١٠روکار  عدد٢٨٢توکار  عدد١١٠روکار تیپ يک  عدد٠تیپ دو 

530

4500مقادیر پیمان

400

200

4000

90

60

5

5

390

1000

10

50

500

500

900

300

300
100

2000

100500

100

250

200

500

1000

50

750

3000

1250

30

650

0

0

0

0

طول کفخواب مازاد ؟ متر

3891.4
3454.11712.16

52.28
62.41

606.44168.8
726.64

226.04
2.760

0

 عدد٠محلي 

ناظر ارشد پیمان: امضاناظر پیمان: امضانماینده پیمانکار: امضا
:16صفحه  منوي دانلودھاwww.fahimanfan.com:   آدرس دانلود رايگان٢٫٧، بیتا ورژن ٠٩١٣٢۴١٨٧٣۴شرکت فھیمان فن، تلفن : مجري طرح برداشت رايانه اي

آقاي ايمان برشان
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شرکت نیلوفرسبز :پیمانکارفرم آدرس گزارشهاي پروژه
0602410:شماره پیمانشرکت گاز استان کرمان، ناحیه کرمان:کارفرما  علمک در منطقه هفت باغ کرمان500اجراي :پروژه

شماره علمک
نوع

نوار زرد
سیمان کاريجوشکاريآدرس بک فیلد هات تپ تست هوا شماره موبایل

٣٧۵ماھان روستاي کھنو علمک شماره 3754 ١رو

٣٧۶ ماھان روستاي کھنو علمک37624.9 توکار

٣٧٧ ماھان روستاي کھنو علمک37714.85 توکار

٣٧٨ ماھان روستاي کھنو علمک37810.3 توکار

٣٧٩ماھان روستاي کھنو علمک شماره 37910 توکار

٣٨٠ ماھان روستاي کھنو علمک3805.9 توکار

٣٨١کرمان، ماھان، ھفت باغ رستوران دنج علمک شماره 3818 توکار

٣٨١کرمان، ماھان، ھفت  علمک شماره 38213 توکار

٣٨٢کرمان، ماھان، ھفت  علمک شماره 3837 توکار

٣٨۴کرمان، ماھان، ھفت باغ  علمک شماره 3847 توکار

٣٨۴کرمان، ماھان، ھفت باغ  علمک شماره 3857 توکار

٣٨۶کرمان، ماھان، ھفت باغ  علمک شماره 3867 توکار

٣٨٧کرمان، ماھان، ھفت باغ  علمک شماره 3877 توکار

٣٨٨کرمان، ماھان، ھفت باغ  علمک شماره 3887 توکار

١09132451178رو    کیوان صادقي٩، انتھاي کوچه سمت راست پالک ١۴کرمان، خیابان امام خمیني38910.64

رضا محمدزاده-    علي میرزاحسیني٨، انتھاي کوچه سمت راست پالک ١۴ماھان، خیابان امام خمیني39010.64 09132434258توکار

09132434258توکار    حسن جعفري٨، انتھاي کوچه سمت راست پالک ١۴کرمان، خیابان امام خمیني39122.2

09132434258توکار   لیال مظفري٩، انتھاي کوچه سمت راست پالک ١۴کرمان، خیابان امام خمیني3927.3

خلیل مرادي-        منزل اعال حمزه اي٢ جنب بانک ملت پالک٨کرمان، خ طالقاني 39323.2 ١09135117690رو

،       منزل نجم الدين غالمحسیني٧کرمان، خ سنبل 4026.62 ١رو

،       منزل فريبا منصفي، علیرضا کريم پور٧کرمان، خ سنبل 40313.7 ١09135654398رو

،       منزل احمد حسن زاده٧کرمان، ماھان، خ سنبل 40420.7 ١09125658790رو

رضا محمدزاده-    علي میرزاحسیني٨، انتھاي کوچه سمت راست پالک ١۴کرمان، خیابان امام خمیني40915 09132434258توکار

مصطفي پورابراھیمي-   حسین قادري٨، انتھاي کوچه سمت راست پالک ١۴کرمان، خیابان امام خمیني41037.4 ١09154412369رو

مصطفي پورابراھیمي-   حسین قادري٨، انتھاي کوچه سمت راست پالک ١۴کرمان، خیابان امام خمیني4114.8 09154412369توکار

:15صفحه 169 / 10192 / 92 منوي دانلودھاwww.fahimanfan.com:   آدرس دانلود رايگان٢٫٧، بیتا ورژن ٠٩١٣٢۴١٨٧٣۴شرکت فھیمان فن، تلفن : مجري طرح برداشت رايانه اي



شرکت نیلوفرسبز سبزوارانشرکت گاز استان کرمان ٠۶٠٢۴١٠:شماره پیمان:پیمانكار

۴١٠:شماره گزارش:تاريخ

مصطفي پورابراھیمي-   حسین قادري٨، انتھاي کوچه سمت راست پالک ١۴کرمان، خیابان امام خمیني:آدرس

مالحظات و کروکي طرح

١٣٩۴/٨/١١

   ٧*٠٫۴۵*١٢٫٧١=۴٠٫٠٣۶۵:    تخريب آسفالت٧*٢۵٫۴٢=١٧٧٫٩۴: برش طولي آسفالت   
١٫١٠*٠٫۴۵*٠٫۵۶=٠٫٢٧٧٢: تخريب سنگ

٧۶٢٣۴٨٩١٢٢ :کد پستي

y :
x :

y :
x :

مختصات علمک

مختصات تي سرويس

09154412369

١روکار تیپ:نوع علمک

TS1208پالک اختصاصي علمک

8364770
20435660

8364774.5
20435678

Zone:

:كارفرما

QF-7501: کد فرم منوي دانلودھاwww.fahimanfan.com:    آدرس دانلود رايگان٢٫۶، بیتا ورژن ٠٩١٣٢۴١٨٧٣۴شرکت فھیمان فن، تلفن : مجري طرح برداشت رايانه اي

 علمک در منطقه ھفت باغ کرمان۵٠٠اجراي :پروژه
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  : شماره 

  :تاریخ

  

قرارداد خرید خدمات نرم افزار بیتا در سطح پروژه هاي نصب 
  بش و در سه سطح بیپ، بن) نصب علمک گاز( انشعابات گاز

  

محمدآبادي، مالک نرم افزار بیتا،  این قرارداد مابین شرکت فهیمان فن صنعت کویر، به نمایندگی آقاي علی
، (Besh)خدمات بشخریداران  ، از یک طرف، و09132418734، تلفن 26کرمان، خیابان سرباز: به آدرس

خرید و استفاده از ابزارهاي موجود در آخرین نسخه نرم افزار از طرف دیگر، با هدف  ،(Bip)، و بیپ(Ban)بن
کنترل در)   www.fahimanfan.com:  وب سایت شرکت فهیمان فن به آدرسقابل دریافت از ( بیتا 

پروژه، تهیه صورت مجالس مختلف نصب، نظارت بر روند اجراي عملیات نصب، نظارت و کنترل میزان مصالح 
پروژه، جمع آوري کلیه اطالعات جهت استفاده در در مصرفی و احجام کار انجام شده توسط عوامل مختلف 

ي هاي مدیریتی در سطوح مدیریت بحران، تصمیم، برآورد، پیشبینی، نظارت، خرید کاال و تصمیم گیر
خدمات، ارزیابی کاال و خدمات خریداري شده، و صرفه جویی در هزینه هاي انجام و هزینه هاي استفاده از 

، در سه پروژهر کلیه موارد مربوط به نصب انشعاب، و تهیه بانک اطالعاتی از اطالعات انشعابات نصب شده د
  :سطح

  

  ،خرید خدمات نرم افزار بیتا در سطح پیمانکاري: خرید خدمات  بیپ -1

  خرید خدمات نرم افزار بیتا در سطح نظارت: خرید خدمات بن -2

خرید خدمات نرم افزار بیتا به شرکت ملی گاز ایران در سطح پروژه هاي نصب : خرید خدمات بش -3
  انشعاب گاز

  

  .عقد میگرددشرایط ذیل منبا 
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  :نسخه

روند گردش کار در نسخه ارایه شده در تاریخ امضاي اولین سطح خریدار خدمات این قرارداد، به عنوان نرم 
افزار مرجع ارایه کننده خدمات طلقی شده و کلیه مستندات و روشهاي انجام کار و گردش اطالعات ارایه 

  .قرارداد در نظر گرفته می شودشده در نرم افزار، در حکم اسناد ملحق به این 

   Bita 2.7خورشیدي،  1396مهرماه سال  30:             نسخه منتشر شده در زمان تنظیم متن این قرارداد

  

  :حل اختالف

    _______________هیاتی از طرف شرکت فهیمان فن آقاي 

چپ، به عنوان نماینده حل و از طرف خریداران سطوح بش، بن و بیپ، در صورت وجود خریدار از راست به 
تصمیمات این هیات براي خود و سطوح پایین تر . اختالف سطح خود و سطوح پایین تر، معرفی می گردند

  .محترم و الزم االجرا خواهد بود

 
  :پیوست

: از فولدر محل نصب نرم افزار ReadMeقابل دریافت در فولدر . آیین نامه برداشت مطابق بیتا -1
C:\Bita2.7\ReadMe\Ayname Bardasht Motabeghe Bita.PDF  

  

، قابل شرکت ملی گاز ایرانشرح خدمات مختلف ارایه شده در هر یک از سه سطح پیمانکاري، نظارت و  -2
  :از فولدر محل نصب نرم افزار ReadMeدریافت از فولدر 

C:\Bita2.7\ReadMe\Letter To Management.PDF 
 

  :نظر براي خرید خدمات نرم افزار بیتا انتخاب سطح مورد
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  )بیپ(خرید خدمات نرم افزار بیتا در سطح پیمانکاري  -1
  

) : محل اجراي پروژه(خدمات بیپ  از استفاده محل -1
__________________________________  

  انشعاب ______:تعداد انشعابات هدف -2

  :روش اعطاي مجوز براي استفاده از خدمات بیپ -3

است و سایر استفاده ها از اطالعات تولید ) شارژ(تولید گزارش جدید، مستلزم در اختیار داشتن مجوز تولید 
و بصورت دایمی آزاد و در  نیستشده، به منظور کنترل و مدیریت پروژه در سطح بیپ، نیازمند مجوز 

و استفاده از خدمات کنترل  به عبارت دیگر صرف در اختیار داشتن نرم افزار امکان باز کردن. دسترس است
  .نداردپروژه را فراهم می کند و براي دیدن و استفاده از فایلهاي تولید شده قبلی،  هیچگونه منعی وجود 

لذا جهت جلوگیري از پخش اطالعات انشعابات نصب شده، پیمانکار ملزم به حفاظت از اطالعات و فایلهاي 
  .تولید شده توسط نرم افزار است

  :براي تولید گزارش جدید، به تعداد انشعابات هدف) شارژ(وز بیپ روش اخذ مج

  :برقراري تماس تلفنی با مدیر پخش بیپ 

  ."______________:تلفن ____________:سرکار خانم/ جناب آقاي: مدیر پخش بیپ

  :روش آموزش استفاده از خدمات نرم افزار در سطح بیپ -4

  :آموزش خدمات نرم افزاردر سطح بیپمعرفی کردن اپراتور بیتا به مدیر 

  ،"______________:تلفن ____________:سرکار خانم/ جناب آقاي: مدیر آموزش خدمات بیپ

 ____________:سرکار خانم/ جناب آقاي):  اپراتور بیپ(اپراتور بیتا در سطح پیمانکاري
  ."______________:تلفن

  :روش پشتیبانی از خدمات بیپ -5

، در صورت لزوم ارسال "مدیر پشتیبانی خدمات نرم افزار در سطح پیمانکاري": س تلفنی بابرقراري تما 
ارسال فایلها با ایمیل، نرم افزار پیام رسان تلگرام و یا رایت : فایلهاي تولید شده براي مدیر پشتیبانی بصورت
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و در صورت . سوسروي سی دي یا فلش مموري و ارسال فیزیکیه سی دي یا فلش با پست و بصورت نامح
  .نیاز حضور فیزیکیه طرفین در محل

  ."______________:تلفن ____________:سرکار خانم/ جناب آقاي: مدیر پشتیبانی از خدمات بیپ

  

  :مدت زمان قرارداد بیپ، شامل ارایه مجوز تولید، آموزش و پشتیبانی از خدمات بیپ -6

  .__________تا  _________از تاریخ 

  :ارداد بیپمبلغ قر -7

  .ریال بر انشعاب 113200: بهاي واحد خدمات بیپ

به عبارت دیگر . همیشه به تعداد مورد نیاز، مجوز تولید گزارش براي موارد ویرایشی اعطا می شود: تبصره
پس از اطمینان پیمانکار از صحت اطالعات گردآوري و تولید شده براي انشعاب مورد نظر، بهاي شارژ نافذ 

  . یرایشها مستلزم پرداخت نیستمی شود و و

  :بهاي کل خدمات بیپ

Total Bip Price: 113200*________=____________ Rials 

  ___________________________________________________:نحوه پرداخت

  

  ):استفاده کننده از خدمات بیپ( خریدار بیپ 

  :امضا

  

  ________________شرکت فهیمان فن، مدیرعامل  :فروشنده بیپ

  :امضا
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  )بن( خرید خدمات بیتا در سطح نظارت - 2
  

  ______________________________________:خدمات بن از استفاده محل -1

  انشعاب ______:تعداد انشعابات هدف -2

  :روش اعطاي مجوز براي استفاده از خدمات بن -3

  .فرم اعطاي کد نظارتاعطاي کد نظارت، تحت 

ناظر پیمان ملزم به امضاي فرم اعطاي کد نظارت و حفاظت از اطالعات و فایلهاي تولید شده توسط نرم افزار 
  .است

  :روش اخذ مجوز بن به تعداد انشعابات هدف

  .برقراري تماس تلفنی با مدیر پخش نرم افزار در سطح بن 

 ____________:سرکار خانم/ مدیر پخش نرم افزار در سطح بن، جناب آقاي
  ."______________:تلفن

  ):خدمات بن(روش آموزش استفاده از خدمات نرم افزار در سطح نظارت -4

  .معرفی کردن ناظر پیمان به مدیر آموزش بن

  ،"__________:تلفن ______________:سرکار خانم/ جناب آقاي: مدیر آموزش بن

  ."______________:تلفن ____________:نمسرکار خا/ جناب آقاي:  ناظر پیمان

  :روش پشتیبانی از خدمات بن -5

  برقراري تماس تلفنی با مدیر پشتیبانی خدمات بن

ارسال فایلها با ایمیل، نرم افزار : در صورت لزوم ارسال فایلهاي تولید شده براي مدیر پشتیبانی بن بصورت
موري و ارسال فیزیکیه سی دي یا فلش با پست و بصورت پیام رسان تلگرام و یا رایت روي سی دي یا فلش م

  .و در صورت نیاز حضور فیزیکیه طرفین در محل. نامحسوس
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 ______________:سرکار خانم/ جناب آقاي: مدیر پشتیبانی خدمات نرم افزار در سطح بن
  ."________:تلفن

  :شتیبانی از خدمات بنمدت زمان قرارداد بن، شامل ارایه و تمدید کد نظارت، آموزش و پ -6

  .__________تا  _________از تاریخ 

  :مبلغ قرارداد خدمات بن -7

  .ریال بر انشعاب 170500: بهاي واحد خدمات بن

  :بهاي کل خدمات بن

Total Ban Price: 170500*________=____________ Rials 

  ___________________________________________________:پرداختنحوه 

  

  ):استفاده کننده از خدمات بن( خریدار بن 

  :امضا

  

  ________________شرکت فهیمان فن، مدیرعامل  :فروشنده بن

  :امضا
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خرید خدمات نرم افزار بیتا به شرکت ملی گاز ایران در سطح  -3
  )خدمات بش( پروژه هاي نصب انشعاب گاز

  
 ______________________________________:خدمات بش از محل استفاده -1

  انشعاب ______:تعداد انشعابات هدف -2

  :روش اعطاي مجوز براي استفاده از خدمات بش -3

  .برقراري تماس تلفنی با مدیر پخش نرم افزار در سطح بش و دریافت کد بش

 ____________:سرکار خانم/ جناب آقاي: مدیر پخش نرم افزار در سطح بش
  "______________:تلفن

  :روش آموزش استفاده از خدمات نرم افزار در سطح بش -4

  .معرفی نماینده شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استانی، به مدیر آموزش خدمات نرم افزاردر سطح بش

 ____________:سرکار خانم/ مدیر آموزش خدمات نرم افزاردر سطح بش، جناب آقاي
  ،"______________:تلفن

سرکار / جناب آقاي:  در سطح بش _________نماینده شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان 
  ."___________:تلفن _________:خانم

  :روش پشتیبانی از خدمات بش -5

مدیر پشتیبانی خدمات نرم افزار در سطح بش، در صورت لزوم ارسال فایلهاي ": برقراري تماس تلفنی با 
ارسال فایلها با ایمیل، نرم افزار پیام رسان تلگرام و یا رایت روي سی : تولید شده براي مدیر پشتیبانی بصورت

و در صورت نیاز حضور . نامحسوسدي یا فلش مموري و ارسال فیزیکیه سی دي یا فلش با پست و بصورت 
  .فیزیکیه طرفین در محل

 __________:سرکار خانم/ مدیر پشتیبانی خدمات نرم افزار در سطح بش، جناب آقاي
  ."______________:تلفن

  :مدت زمان قرارداد ارایه خدمات بش، شامل ارایه مجوز، آموزش و پشتیبانی از خدمات بش -6
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  .__________تا  _________از تاریخ 

  :مبلغ قرارداد استفاده از خدمات در سطح بش -7

  .ریال بر انشعاب 132000: بهاي واحد خدمات بش

  :بهاي کل خدمات بش

Total Besh Price: 132000*________=____________ Rials  

  ___________________________________________________:نحوه پرداخت

   

  ):ه از خدمات بشاستفاده کنند( خریدار بش 

  :امضا

  

  ________________شرکت فهیمان فن، مدیرعامل : فروشنده بش

  :امضا

  

  

=============================================================================== 
===============================================================================  

  

بیتا نرم افزار  سطوح مختلفهشت صفحه و سه سطح مابین فروشنده و خریداران در دو مجلد، این قرارداد 
  ./ .و هر مجلد در حکم واحد استتنظیم شده 

101 / 101101 / 169



 www.fahimanfan.com برفن برنامه نویسی شرکت فهیمان فن صنعت کویر، گروه 
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  3.1، نسخه نرم افزار بیتا ژگانوا
  
  

  TAS: پیشنهاديلفظ ت ............................................................................................ متر 12 :طس
و در صورت چند سگمنتی بودن کانال، معادل  تا آکس خط شبکهبین دیوار فاصله . طول سگمنت

داده و افزار بقیه محاسبات را خودکار انجام نرم  .بدون توجه به نوع علمک، فاصله تا آکس کانال بعدي
.کاربر وارد میکندرا  میزانش .کند و احجام را استخراج می مصالحدقیق  مقدار، انشعاببا توجه به نوع 

   
  

  ZakhaasRu: پیشنهاديلفظ ت ................................................................... سانت12 :ضخآسرو
  .کند را کاربر وارد میمقدارش  .ضخامت آسفالت الیه رویینکل 

  
   Hobok: پیشنهاديلفظ ت ...................................................................................... سانت9 :حبک

  .کند می معین را کاربر حدش .کاتر در آسفالتو نفوذ ماکزیمم حد برش . رش کاترحد ب
  

  BotaasRu: پیشنهاديلفظ ت .......................................................................... 17.331 :بطآسرو
مساوي یا کمتر از حد  به ضخامتبرش آسفالت الیه رویین طول . برش طولی آسفالت الیه رویین

سانتیمتر  7رش معادل بضخامت زمان نگارش متن مقدار استاندارد در . تعیین شده در فهرست بها
  .کند به اتوماتیک مقدارش را محاسبه میمحاسفرم  .است

  
  BotaasMaazRu: پیشنهاديلفظ ت ...................................... 2*17.331=34.662 :بطآسمازرو

    طول ضرب در مازاد ضخامت آسفالت از حد استانداردمقدار . مازاد برش طولی آسفالت الیه رویین
  .کند به اتوماتیک مقدارش را محاسبه میمحاسفرم  .تا حد برش کاتر )سانت 7(
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  TakhaasRu: پیشنهاديلفظ ت ............................................. 0.425*8.453=3.5925 :تخآسرو
سطح آسفالت الیه رویین تخریب شده به ضخامت مساوي یا مساحت . نتخریب آسفالت الیه رویی

معادل  تخریبضخامت زمان نگارش متن مقدار استاندارد در  .از حد تعیین شده در فهرست بهاکمتر 
  .کند به اتوماتیک مقدارش را محاسبه میمحاسفرم  .سانتیمتر است 5
  

  TakhaasMaazRu: پیشنهاديلفظ ت .................... 7*0.425*8.453=25.1477 :تخآسمازرو
    آسفالت از حد استاندارد ضرب در مازاد ضخامت  مساحتمقدار . آسفالت الیه رویین تخریبمازاد 

   .کند به اتوماتیک مقدارش را محاسبه میمحاسفرم  .)سانت 5(
  

  ZakhaaZir: پیشنهاديلفظ ت ........................................................................ سانت10 :ضخآزیر
  .مقدارش را وارد می کنداربر ک .که دو بار آسفالت شده خیابانیبه ربوط م .ضخامت آسفالت الیه زیرین

  
  ................................................................................................................    1.33 :تعریض ضریب

مقدار عرض  ،آسفالت الیه زیرین برش نخورده است از آنجا که خریب آسفالت الیه زیرین،حین ت 
عرض کانال است با عرض الیه زیرین معادل  لذا. آسفالت تخریب شده بیشتر از عرض کانال است

  .مقدارش را معین می کنداربر ک .ضرب در ضریب تعریض
  

  TakhaaZir: پیشنهاديلفظ ت ...................................................... 0.565*12.2=6.893 :تخآزیر
به اتوماتیک محاسفرم  .فارغ از ضخامت ودسطح آن محاسبه می شوال معم .آسفالت الیه زیرین تخریب

   .کند مقدارش را محاسبه می
  

  TakhMuz: پیشنهاديلفظ ت .......................................... 0.05*0.425*3.747=0.0796 :تخموز
در فرم صورتی که سطح آن مورد نظر بود، در . حجم آن محاسبه می شودمعموال . تخریب موزاییک

به اتوماتیک محاسفرم طول را وارد می کند و کاربر  .ضخامت آن یک گذارده شود ،محاسبات اتوماتیک
  .کند مقدارش را محاسبه می
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  HafBot: پیشنهاديلفظ ت ......................................................... 1.1*0.425*1=0.4675 :حفبت
  .مقادیر ابعاد را وارد می کندکاربر . حفاري بتن

  
  HafSang: پیشنهاديلفظ ت ................................................... 1.1*0.425*2=0.935 :حفسنگ

  .مقادیر ابعاد را وارد می کندکاربر . حفاري سنگ
  

  HafSagMaash: پیشنهاديلفظ ت ............................. 1.1*0.425*2.5=1.1687 :حفسگماش
  .مقادیر ابعاد را وارد می کندکاربر . سنگ با ماشین يحفار

  
  HafDej: پیشنهاديلفظ ت ......................................................... 1.1*0.425*1=0.4675 :حفدج

  .مقادیر ابعاد را وارد می کندکاربر  .سختخاکی ولی زمین . حفاري در زمین دجی
  

  HafTun: پیشنهاديلفظ ت ......................................................... 0.25*0.25*2=0.125 :حفتون
  .مقادیر ابعاد را وارد می کندکاربر . حفاري تونلی

  
  HafKaan: پیشنهاديلفظ ت ............................................... 1.1*0.425*12.3=5.7503 :حفکان

عمق  و عمق سمت دیوار ،نتسگمطول   ، استخراج شده ازحجم حفاري کانالکل . حفاري کانال
  .افزار مقدارش را محاسبه می کندرم ن .تی سرویسسمت 

  
  ...........................................................................................1.1*0.425*1.5=0.7013 :فح اضافه

  .مقادیر ابعاد را وارد می کندکاربر . اضافه حفاري
  

  KhaakSar: پیشنهاديلفظ ت .............................................. 0.4*0.425*12.3=2.091 :خاکسر
     خاك سرندي حجم . کانالی که امکان سرند خاك خود کانال وجود نداردبراي . خاك سرندي

  .، حجم الزم را محاسبه می کندافزارنرم  .تهیه شده از محلی دیگر) ه باديماس(
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  KhaakMan: پیشنهاديلفظ ت ............................................. 0.7*0.425*12.3=3.659 :خاکمن
کانالی که امکان برگرداندن خاك حاصل از حفاري، روي نوار زرد اخطار، وجود براي . خاك مناسب

  .، حجم الزم را محاسبه می کندافزارنرم  .لدخاك تهیه شده از محلی دیگر براي بک فیجم ح. ندارد
  

  04/02/97: تالیف تاریخ                            
  

  
  

  .منوي دانلودها www.fahimanfan.com: آدرس دانلود رایگان بیتا
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  معرفی خدمات بیتا در سطوح مختلف بصورت تصویري

  
  Bip سطح بیپ: بیتا و پیمانکار

 Ben سطح بن: بیتا و نظارت

  Beshسطح بش : بیتا و شرکت ملی گاز

  

  .نرم افزار بیتا در سه سطح مختلف، خدماتی تخصصی و مورد نیاز همان سطح را ارایه می دهد

 ،، و فایل تولید شده توسط بیتا راز خدمات سطح بیپ استفاده کردهاقبال پیمانکار  می شودفرض  ،در این مجمع
  .داده استتحویل به ناظر پروژه 
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  خدمات بیتا به پیمانکار -1

  :Bip  سطح بیپخدمات 
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  :هنمونه اي از فرم تجمعی کاال و احجام کار،که بیتا براي پیمانکار مهیا کرد

  

  
  )وقتی با ورودي عمومی وارد نرم افزار می شویم( ار تایی نمایش داده شده براي پیمانک 25فرم 
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  :نمونه اي از نمودار، که بیتا براي پیمانکار مهیا کرده

  

  
  .که پیمانکار می بیند ،نمودار نوار زرد اخطار: تصویر باال
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  .برش طولی آسفالت، که پیمانکار می بیندمازاد نمودار : تصویر باال
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  :تا براي پیمانکار مهیا کردهمونه اي از نقشه، که بین

  
  .نقشه اي که پیمانکار می بیند: تصویر باال
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  خدمات بیتا به نظارت پروژه -2

  :Benخدمات سطح بن 

  

  :خدمات بیتا به مهندس ناظر: الف
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فایل بیتا را از ر اگ: (گزارشها می بیند قبل از تاییدنظارت پروژه نمونه اي از فرم تجمعی کاال و احجام کار،که 
فعال می  تحلیل هوشمند اطالعاتده و فایل را باز کند، با کد نظارت وارد نرم افزار بیتا شپیمانکار گرفته باشد و 

  ):شود

  
  .با تحلیل هوشمند فعال .که نظارت پروژه قبل از تایید گزارشها میبیند )تایی25(تجمعیفرم : تصویر باال
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یعنی هر آیتم علمک تست می شود و اگر اشکال داشته باشد، رنگ . رجع استرنگ دایره کنار شماره علمک م 
تایی نباشد، فقط دایره قرمز  25اگر آیتمی که اشکال دارد در لیست فرم . آن آیتم و رنگ دایره قرمز می شود

  .می شود و الزم است اطالعات علمک با استفاده از نمودارها، چک شود
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  :د گزارشها میبیندنقشه اي که ناظر قبل از تایی

  
رنگ دایره نشان دهنده محل علمک روي نقشه،  .نقشه اي که ناظر قبل از تایید گزارشها میبیند: تصویر باال

  .یعنی هر آیتم علمک تست می شود و اگر اشکال داشته باشد، رنگ دایره قرمز می شود. مرجع است
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  )ودي عمومی وارد شویم ، چه با ورودي نظارتچه با ور(.دنگزارشها می بین بعد از تایید همهچیزي که 

  
پس از تایید گزارش، تحلیل هوشمند در مورد  .فرم تجمعی بعد از اینکه نظارت گزارشها را تایید کرد: تصویر باال

 .آن علمک، غیرفعال می شود
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محل علمک روي نقشه،  رنگ دایره نشان دهنده .گزارشها را تایید کرد ،نقشه، بعد از اینکه نظارت: تصویر باال

در . داشته باشد، رنگ دایره قرمز می شودفنی یعنی هر آیتم علمک تست می شود و اگر اشکال . مرجع است
  .ناظر اطالعات را تایید کرده، لذا رنگ دایره ها سبز و تحلیل هوشمند غیر فعال استقبال تصویر باال، چون 
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  خدمات بیتا به نظارت پروژه -2

 Benبن خدمات سطح 

  

  :خدمات بیتا به ناظر ارشد: ب
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دوباره تحلیل  اگر با کد ناظر ارشد وارد نرم افزار شویم.(ناظر ارشدنمونه اطالعات نمایش داده شده براي 
  ):بدون توجه به اینکه مهندس ناظر، اطالعات را تایید کرده باشد یا نکرده باشد. هوشمند فعال می شود

  
بدون توجه به . تحلیل هوشمند دوباره فعال شده است. رم تجمعی هنگام ورود با کد ناظر ارشدف: تصویر باال

 .گزارشی را تایید کرده یا نکرده ،اینکه مهندس ناظر
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بدون . تحلیل هوشمند دوباره فعال شده است. نمودار نوار زرد اخطار، هنگام ورود با کد ناظر ارشد: تصویر باال

یعنی هر آیتم علمک . نمودار نوار زرد مرجع است. ندس ناظر، گزارشی را تایید کرده یا نکردهتوجه به اینکه مه
  .و اگر اشکال داشته باشد، رنگ نوار زرد قرمز می شود می شود تست
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تحلیل هوشمند دوباره فعال شده . نمودار مازاد برش طولی آسفالت، هنگام ورود با کد ناظر ارشد: تصویر باال

 .دون توجه به اینکه مهندس ناظر، گزارشی را تایید کرده یا نکردهب. است
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بدون توجه به اینکه . تحلیل هوشمند دوباره فعال شده است. نقشه، هنگام ورود با کد ناظر ارشد: تصویر باال

. رنگ دایره نشان دهنده محل علمک روي نقشه، مرجع است .مهندس ناظر، گزارشی را تایید کرده یا نکرده
 .یعنی هر آیتم علمک تست می شود و اگر اشکال داشته باشد، رنگ دایره قرمز می شود
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  خدمات بیتا به شرکت ملی گاز -3

  :Beshخدمات سطح بش  
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درصد حجم کانال آنها سنگی بوده 75که بیشتر از کشور، در سطح هایی  یافتن انشعاب: مثال
  :است

، و واحد انفورماتیک، همه تحویل داده اندشرکت گاز فایلشان را به ، در این مثال فرض شده همه پیمانکاران
  .فایل ها را به بیتا معرفی کرده، تا هر فرآیند جستجو بتواند روي همه فایل هاي دریافت شده اعمال شود

  .به عبارتی نرم افزار بیتا روي شبکه داخلی شرکت گاز نصب شده و در دسترس است 

اشت مطابق بیتا اجرا شده و بانک اطالعاتی انشعابات گاز در دسترس همه واحدهاي به عبارتی آیین نامه برد 
  .استگاز شرکت 

  :لیست فایل هاي شرکت کننده در جستجو را قبال به بیتا معرفی کرده ایم
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  لیست فایل هاي شرکت کننده در جستجو: تصویر باال
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درصد حجم کانالش  75جستجوي علمک هایی که بیشتر از : از فرم جستجو، جستجویی تنظیم می کنیم
  :سنگی بوده است

  
یاترکیب همه شرطهاي  ،علمکهایی که با این شرطبزودي . و سپس دکمه جستجو در همه فایل ها را می زنیم

را می زنیم که ببینیم علمکهاي  yesدکمه سپس . قابل جمع در فرم جستجو، سازگار باشند، یافته می شوند
  :یافته شده در کدام فایل ها هستند
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اگر بخواهیم اطالعات یافته شده در یک فایل را ببینیم . این فرم، محل علمکهاي یافته شده را نشان می دهد
  .کافیست روي سطري که مربوط به آن فایل است دابل کلیک کنیم

بدون توجه به اینکه آن علمک در کدام فایل . اي یافته شده را ببینمولی در این مثال می خواهم همه علمکه
  .است

و قرار دادن آن در درایو  گزارشهاي یافته شده،تولید فایلی جدید از همه : بنابراین دکمه پایین صفحه را می زنم
  .روبرو

ت همه علمکهاي یافته ساخته می شود و یک کپی از اطالعا :Fدر درایو مثال  Findبدین ترتیب فایلی به نام 
  :قرار داده می شود Findشده، داخل این فایل 
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درصد 75فایلی که حاوي همه علمکهاییست که هر علمک داخل این فایل، حفاري سنگش بیشتر از : تصویر باال
  .حجم کانال بوده است

129 / 169



 www.fahimanfan.comنرم افزار بیتا       ،صنعت کویر شرکت فهیمان فن

 

-02189786349           گروه برفن شرقی،  تلفن و فاکس 6، نبش 26سرباز  رمان، خیابانک: آدرس 09132418734  50 / 25  

 

  :حال با استفاده از نمودار اطالعات را بصورت تصویري می بینم

  .وارد شده ام، تحلیل هوشمند و رنگ نیز در نمودار فعال استچون با کد نظارت 
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چون نمودار نوار زرد مرجع است و اگر یکی از . براي ارزیابیه اطالعات این فایل، نمودار نوار زرد را می بینم
  :اطالعات علمک با واقعیت متناقض باشد، رنگ نوار زرد قرمز می شود

  
  .تصمیم می گیرم ببینم مقدار کل مغایرتها چقدر است از آنجا که مقادیر قرمز رنگ زیادند،

  :ستتایی  25تحلیل هوشمند فرم راحت ترین راه استفاده از 
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  بیشتر از  ،که مقدار حفاري سنگشان سر جمع مصالح و احجام کار صرف شده براي همه علمکهایی: تصویر باال 

  .درصد حجم کانال بوده است 75

  :ي نقشه، نقشه ایران را لود کرده و محل انشعابها را روي نقشه می بینمبراي دیدن محل این علمکها رو
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نایی هاي زیادي اتوهمچون نقشه هاي هواشناسی سایت آکوودر ایاالت متحده آمریکا، هر منطقه از این نقشه 
  .به شرکت ملی گاز اعطا می کند
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می تواند . ستان حفاري سنگ بیشتري داردمی تواند بفهمد کدام ا. میتواند پیمانکارانش را با هم مقایسه کند
می تواند برآورد صحیح کند که برایی پروژه آتی . بفهمد در کدام استان مغایرت براي حفاري سنگ بیشتر است

  ... .در فالن منطقه، چقدر حفاري سنگ الزم دارد و می توان فهمید 

ر منطقه از دنیا را می گیرد و با قرار دادن اطالعات کنار هم در محل سایت شرکت آکوودر، اطالعات ایستگاه هاي هواشناسی در ه: پی نوشت
  :کشورها و اقیانوسها نشان می دهد درست روي نقشه و با رنگ درست، جریان توده هاي هواي ابري، برف و طوفان را روي شهرها،

                                 

به بایگانی بیتا تبدیل کنیم و آیین نامه برداشت مطابق بیتا را همه اینها وقتی محقق است که بایگانی کاغذي را 
  .باشد تا چنین کنیم. براي پروژه هاي جاري و آتی رعایت کنیم
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  :نمونه اي از تحلیل اطالعات توسط بیتا: پیوست

  

  
تحلیل هوشمند  يارب زاجم دودحو . با این فرم، حدود مجاز براي احجام کار و مقادیر تعیین می شود: فرم محک

 ای رظان رایتخا رد طقف مرف نیا هب یسرتسد .تایی و نمودارهاي هوشمند، از اینجا استخراج می شود 25فرم 
  .درادن یسرتسد مرف نیا هب راکنامیپ و تسا دشرا رظان
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برش و تخریب آسفالت بصورت استاندارد و مازاد، و تخریب آسفالت (احجام آسفالت و موزاییک : تصویر باال

دکمه، به صورت اتوماتیک  آیتم با فشردن یک 15تحت )الیه زیرین براي خیابانی که دوبار آسفالت شده
  .محاسبه می شوند
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نفر عوامل اجرا و نظارت پروژه، روي هزاران گزارش علمک داخل هر فایل، به راحتیه فشردن  9گرفتن امضاي 

  .یک دکمه است
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  .دیدن اطالعات انشعاب به کمک نمودارهاي فوق، در حکم دیدن نوار قلب پروژه است
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 قابلیت براياین به عنوان مهمترین . به بیتا اضافه شد BXFبه بعد، استاندارد  2.9از نسخه  :تصویر باال و پایین

 AutoCad, 3D Studi Max, Auto انتقال اطالعات تصویري از بیتا به سایر نرم افزارهاي ترسیمی همچون

Map, Arc Gis لذا در صورت وجود فایل بیتا، انتقال اطالعات از بیتا به . استGIS راحتیه فشردن یک دکمه  به
  .است
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در صورت عدم نیاز به خدمات بیتا، نرم افزار بیتاج یا نرم افزارهایی دیگر همچون اکسل و یا اسکنر کاغذ نیز در 
  :دسترس همکاران گرامیست
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تعداد شارژ شهر اجراشماره تلفننام پیمانکار، شرکتتاریخردیف
گرفته شده

500رفسنجان09132962739عباسزاده  94 8 120
1,300سیرجان09394025564شیرانی94 7 220
700سیرجان09136612181محالتی 94 6 38

شریعتمداري       94 6 49
09123145244   
02122779463   
02122774050

500تهران

800؟09907453421حاجی زاده، معرف:امیر94 6 520
600زرند09133424231ابوالحسزاده، سیال پویش 94 6 627
1,300زرند09131400911محمدیان  94 8 75
600کوهبنانعباسزاده  94 7 81

   09131969314امیر     94 6 91
2,000کهنوج09364231356

300کرمان09131953484شیخ پور خ مولوي 94 9 1026
500بوشهر09133430733پهلوان رف سازه  94 9 1120
1,000بندرعباسپهلوان رف سازه94 9 1224
1,000کرمانمحالتی94 9 1326
400بندرعباسپهلوان رف سازه94 11 1415
100کرمان09133426650شیخ پور94 11 1510
1,000رفسنجانعباسزاده  94 12 165
200کرمانشیخ پور94 12 1724
400کرمان09131489527احمدي 95 1 189

   09132968914شهیدي95 1 1915
600کوهپایه09140659055

300کرمانشیخ پور95 1 2016
2118 2 95smsi 10918612045550همدان کبوترآهنگ
2220 2 95smsi209188184820200همدان
2320 2 95smsi309305998564300همدان
700بندرعباسپهلوان رف سازه95 2 2427
500بوشهرپهلوان رف سازه95 3 258
500بوشهرپهلوان رف سازه95 3 2612
500بوشهرپهلوان رف سازه95 3 2712
500بوشهرپهلوان رف سازه95 3 2821
900؟09907453421حاجی زاده، معرف:امیر95 3 2921
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   09140980995ابوالحسنی، پارس امید95 4 3020
450؟09133412070

1,000؟09131406875صابري راور95 4 3120
600؟محالتی95 5 3230
400؟ابوالحسزاده، سیال پویش95 4 3320
900؟شهیدي95 6 3415
200؟شیخ پور95 6 3515
100بوشهرپهلوان رف سازه95 6 3615
100راین09131980108خزانه ها95 7 3724
1,000کرمانشیخ پور95 7 3828
700بوشهرپهلوان، رف سازه95 8 3930
1,000بمکنسل-تعویض برداشت کار-قرار شد خودش واك شود.95 8 409
200زرندتوکلی95 8 4117
300بندرعباسپهلوان رف سازه95 8 4218
300کرمان09131953484حمیدرضا شیخ پور شعله گستر خ مولوي95 9 433
200بوشهرپهلوان رف سازه95 9 443
800بوشهرپهلوان رف سازه95 9 454
300بندرعباسپهلوان رف سازه95 9 4615
500بمشیرانی95 9 4715
700کرمان09125398605عسگري، آذرین کو95 9 4816
1,000زرند09131400911محمدیان  95 10 491
600کرمان09133426853فرحبخش و ایرانمنش، شرکت ساینا صنعت95 10 507
5115 11 95bf، 200 ،500کهنوج09133484988راور
200درب بهشت جیرفت09133914022حیدري یگانه صنعت95 12 528
800رفسنجان09137140610مالحسینی95 12 538
500بمشیرانی95 12 541
400کهنوجامیر     95 12 5510
500زرند09133410448بهجتی95 12 565
100رفسنجان09132920597سرکار خانم مالحسینی96 1 5731
585 2 96bf، 200 ،160کهنوج09133484988راور
500کرمان، شرف آباد09133426853فرحبخش و ایرانمنش، شرکت ساینا صنعت96 2 596
200رفسنجان09132920597سرکار خانم مالحسینی96 2 607
300کرمان، سه کنج09133401015طهمورسی96 2 6113
62
63
64
65
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66
67
68
69

33,760
1,608ماه21
563پروژه60

1شارژ33,760
نسبت ها:

جمع:
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      : تاریخ
    :شماره                             بنام ایزد یکتا                                                      
  

  استفاده از خدمات نرم افزار بیتااجرایی شدن تبیین روش تفاهم نامه 

  صنعت کویر و شرکت فهیمان فن یراناگاز ملی مابین شرکت 
  
  

تولید گزارش نصب انشعابات گاز کشور و تبدیل روش مدیریت، کنترل پروژه و راستاي یکپارچه سازي در 
کلیه اطالعات و نقشه ها به بانک اطالعاتی دیجیتالی، و همچنین تبدیل بایگانی کاغذي نقشه ها و اطالعات 

بانک اطالعاتی بیتا، و استفاده از کلیه خدمات نرم افزار مذکور در سطح پیمانکاران انشعابات نصب شده قبلی به 
، این تفاهم نامه )بش( ، و واحدهاي مختلف شرکت ملی گاز)بن( ، نظارت پروژه هاي نصب)بیپ( نصب انشعاب

  .دداز یک طرف و شرکت فهیمان فن از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گر شرکت ملی گاز ایرانبین 
  

  موضوع تفاهم نامه –ماده یک 
  :موضوع تفاهم نامه عبارتند از 

استفاده از نرم افزار بیتا در سطح پروژه هاي در دست اجرا و پروژه هاي آتی نصب انشعاب تبیین روش  :الف 
  :گاز که به سه زیر سطح زیر تقسیم می شود

  )بیپ( استفاده از خدمات بیتا در سطح پیمانکاريتبیین روش  - 1
  )بن( استفاده از خدمات بیتا در سطح نظارت بر پروژهتبیین روش  - 2
استفاده از بیتا در سطح شرکت ملی گاز و واحدهاي مختلف شرکت از جمله واحد مهندسی و تبیین روش  - 3

انشعابات، تعمیرات، امداد، مشترکین، انبار، برنامه ریزي و کنترل پروژه،  ،GISاجراي طرح ها، بهره برداري، 
  )بش(. حراست، قراردادها و فناوري اطالعات

یا اسکن شده بصورت عکس یا (استفاده از نرم افزار بیتا در سطح تبدیل بایگانی کاغذي تبیین روش  :ب 
PDF  (شرکت لیه منافع بانک اطالعاتی در واحدهاي مختلف و تبدیل اطالعات به بانک اطالعاتی و استفاده از ک

شرکت ملی گاز ، به تشخیص مدیریت محترم ارگانهاي دیگر دولتی، اجرایی، مدیریتی و امنیتی ،ملی گاز ایران
  .ایران
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  روابط قراردادي و مالی – دوماده 

و اجرایی دارند، طرفین  حراستی، به منظور اجراي مفاد این تفاهم نامه، در رابطه با موضوعاتی که جنبه مالی
  .کرددر هر مورد اقدام خواهد و عمل نسبت به عقد قراردادهاي الزم با پیشبینی مسایل مالی و نحوه پرداخت 

  
  سازمان و روش اجرایی – سهماده 

شرکت ملی گاز به منظور هماهنگی و حسن اجراي این تفاهم نامه، کمیته اي شامل دو نفر از نمایندگان 
برنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل  اجرایی کردنو دو نفر از نمایندگان شرکت فهیمان، با مسولیت تنظیم و  ایران

قراردادهاي الزم، برنامه ریزي براي ترجمه و صدور خدمات نرم افزار به کشورهاي همسایه و هاي اجرایی، 
  .شتیکبار جلسه خواهند دا هفتهحداقل هر تشکیل و کشورهایی که به تازگی از نعمت گاز برخوردار شده اند، 

  
  حفاظت و حراست – چهارماده 

  :با آگاهی و اطالع از موضوعات زیر
بیتا، باعث شفافیت جوانب مالی و اجرایی پروژه نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه هاي نصب انشعاب با  - الف 
  .خواهد شد
و نقشه ها بصورت بانک اطالعاتی و قابل اطالعات انشعابات گاز کشور  ،بیتانرم افزار با استفاده از  -ب 

  .بودروي یک فالش مموریه کوچک قابل دسترسی و حمل خواهد جستجوي هدفمند، 
زینه هاي مالی قابل توجه می شود، ه استهالكباعث عدم شفافیت جوانب پیمان،  ،در برخی موارد از آنجا که

مایل به اجراي پروژه به روش صحیح  کهافرادي هجمه هاي صورت گرفته از طرف لذا جهت مقابله با تهدیدات و 
آگاه بوده و کمیته اي شامل دو نفر از  رسی مواردي که نیازمند حراست استبر نیستند، طرفین نسبت به حفاظت و

  :با مسولیت  نمایندگان حراست شرکت فهیمان فن و دو نفر از شرکت ملی گاز ایراننمایندگان حراست 
  حراست و حفاظت فیزیکی و روانی از افراد موثر، تبیین روش  -1
  حفاظت از تجهیزات و ابزار برنامه نویسی و فنی، تبیین روش  -2
مطلع  و واقعی از انتقادها و مخالفتهاي مغرضانه و هدفمندو تبیین روش جهت تفکیک انتقادهاي فنی  -3

براحتی می که به ظاهر فنی،  اتایجاد برخی شبهجلوگیري از  .هاي مغرضانهکردن مدیریت از ریشه واقعیه مخالفت
  ،دند و در بدو شروع، طرح را با شکست مواجه کهمدیران ناآگاه به ریشه ها را تحت تاثیر قرار د دتوان

بیتا و برنامه ریزي جهت عدم پخش و در نرم افزار حفاظت از فایل هاي تولید شده توسط تبیین روش  -4
  گروه هاي معاند و تروریست، در دستیار قرار گرفتن فایل ها اخت
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  .و دستورالعمل هاي حراستی و خفاظتی را تبیین خواهند کرد تشکیل و به صورت مکرر جلسه خواهند داد
  مدت تفاهم نامه – پنجماده 

موارد تفاهم نامه ادامه کامل تا زمان حصول اطمینان از اجرایی شدن این تفاهم نامه از تاریخ امضاي طرفین 
  .تمدید خواهد شددر صورت موافقت طرفین  دارد و

  
  اقامتگاه طرفین – ششماده 
  .تهران، خ کریم خان، آبان جنوبی، نبش سپند، شرکت ملی گاز ایران: شرکت ملی گاز ایراناقامتگاه  –الف 
  شرقی،  6نبش ، 26کرمان، خیابان سرباز : اقامتگاه شرکت فهیمان فن –ب 
  ، علی محمدآبادي02189786349: ، فاکس03433316253: تلفن

  
مبادله شده  ماده و دو نسخه که هر نسخه به تنهایی حکم واحد را دارد، تنظیم و ششاین تفاهم نامه در  
  .است

  
  

  شرکت ملی گاز ایران        شرکت فهیمان فن صنعت کویر
   :لماع ریدم        )مدیرعامل(علی محمدآبادي  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .منوي دانلودها www.fahimanfan.com: آدرس دانلود رایگان بیتا
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  : شماره

  :تاریخ

  

  
  قرارداد

  
  

  و ،)نب(، نظارت)پیب(ستفاده از خدمات نرم افزار بیتا در سطح پیمانکاريا
  )شب(شرکت ملی گاز ایرانواحدهاي مختلف  

  
  

  طرفین قرارداد –ماده یک 
  شرکت فهیمان فن صنعت کویر: خدمات ارایه کننده

  شرکت ملی گاز ایران: استفاده کننده از خدمات
  

  قرارداد موضوع – دوماده 
  :موضوع قرارداد عبارتند از 

شرکت ملی ، و واحدهاي مختلف )نب(، نظارت)پیب(تبیین روش استفاده از نرم افزار بیتا در سطح پیمانکاري
در پروژه هاي در دست اجرا و پروژه هاي آتی نصب انشعاب گاز، و تبدیل بایگانی کاغذي یا اسکن  )شب(گاز ایران

و ویرایش اطالعات حاصل از و راستی آزمایی . ، به بانک اطالعاتی نرم افزار بیتا PDFشده بصورت عکس یا 
  .روشکبایگانی کاغذي جهت تشکیل بانک اطالعاتی دقیق و قابل استناد انشعابات گاز 

  
  قراردادمدت  – سهماده 

  .مدت این قرارداد از تاریخ امضاي طرفین به مدت یکسال است و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است
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  مبلغ قرارداد – چهار ماده
سطوح مختلف استفاده از نرم افزار بیتا، بهاي استفاده از خدمات ارایه شده در هر سطح، به قرار زیر با توجه به 

  :است
  .ریال بر انشعاب 113200: )پیب(بهاي شارژ پیمانکاري در پروژه ها -1
  
  .ریال براي نظارت بر هر انشعاب 170500: )نب(بهاي کد نظارت در پروژه ها -2
  
  هر انشعاباستفاده از فایل اطالعات ریال براي  132000: )شب(شرکت ملی گاز کدبهاي  -3

  :)دیتا اینتري(اول براي تبدیل بایگانی کاغذي به بانک بیتافاز 
  
  .ریال بر انشعاب 50000: )كاو(بهاي اجراي عملیات وارد کردن اطالعات به نرم افزار و تولید فایل بیتا -4
  
 تایلمع ددع کی + شب ژراش ددع کی لماش(انجام تبدیل بایگانی کاغذي به فایل هاي بیتا يبها -5

  .ریال براي هر برگ گزارش نصب انشعاب182000:  )50000+132000:كاو
  

  :)تصحیح دیتا(براي تبدیل بایگانی کاغذي به بانک بیتا فاز دوم
بهاي انجام عملیات راستی آزمایی و تصحیح اطالعات حاصل از بایگانی کاغذي و تشکیل بانک  -6

ر کنار هر انشعاب و بررسی ریال براي حضور د 100000: اطالعاتی دقیق و قابل استناد انشعابات گاز کشور
  .اطالعات آن

  
در صورت عدم وجود اطالعات انشعاب در بانک اطالعاتی فعلی، اطالعات انشعاب برداشت شده و در  -7

  .بانک اطالعاتی نرم افزار بیتا ثبت خواهد شد
بیتا موجود هزینه برداشت اطالعات انشعاب و ثبت در نرم افزار، براي انشعابی که اطالعاتش در فایلهاي 

 :كاو تایلمع ددع کی + شب ژراش ددع کی + حیحص تشادرب و لحم رد روضح راب کی(نیست
  .ریال براي برداشت اطالعات انشعاب بدون برگه گزارش نصب 282000:  )100000+182000+50000
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  .ریال 20000000هزینه تشکیل کالس و آموزش براي هر فرد و صدور گواهینامه استفاده از بیتا  -8

بانک صادرات، شعبه شهید بهشتی  0102328544004:  شماره حساب شرکت فهیمان جهت هرگونه پرداخت
  .نکرما

پس از اتمام مدت قرارداد و به جهت تمدید قرارداد، ضریب اضافه شدن قیمتهاي فوق به دلیل تورم و موارد 
دیگر، توسط کارگروهی از شرکت ملی گاز و مدیران شرکت فهیمان فن، بررسی، توافق و طی الحاقیه اي به این 

  .قرارداد ملحق خواهد شد
  

  شرایط قرارداد – پنجماده 
  :دریافت خدمات از نرم افزار بیتا به منظور 

  :)پیب(در سطح پیمانکاري:  1-پنچ
  :در پروژه هاي در دست اجرا:  1- 1-پنچ

شرکت گاز متعهد می شود پیمانکار نصب انشعاب را ملزم به استفاده از خدمات نرم افزار بیتا کند و فایل تولید 
  .گیرد شده توسط پیمانکار را پس از تایید توسط نظارت پروژه در اختیار

در صورتیکه پیمانکار و عوامل ایشان آمادگی کار با نرم افزار را نداشته باشد، شرکت فهیمان فن متعهد می 
 ژراش ددع کی(شود پس از دریافت بها، عملیات وارد کردن اطالعات پیش برداشت را به نرم افزار بیتا انجام دهد

  .)كاو تایلمع ددع کی + پیب
  .ریال بر انشعاب 50000: )پیب ژراش(بهاي شارژ پیمانکاري در پروژه هاي جاري

ریال بر  50000: )كاو تایلمع(بهاي اجراي عملیات وارد کردن اطالعات به نرم افزار و تولید فایل بیتا
  .انشعاب
  

  :در پروژه هاي آتی:  2- 1-پنچ
  :شرکت گاز متعهد می شود در دفترچه پیمانهاي آتی نصب انشعاب، ذکر کند

یکی از موارد تجهیزکارگاه نصب انشعابات، تهیه و آموزش آخرین نسخه نرم افزار بیتاست و :  1- 2- 1- پنج
  .)راکنامیپ طسوت پیب ژراش دیرخ(الزم است نرم افزار به هزینه پیمانکار به تعداد انشعابات پیمان شارژ شود

فایل هاي تولید شده توسط بیتا کامال محرمانه می باشند و پیمانکار حق ندارد فایل را به غیر :  2- 2- 1- پنج
ز ناظر پیمان در اختیار شخصی دیگر گذارد و کلیه موارد امنیتی مربوط به عدم پخش فایل را در نظر خواهد داشت ا

  .و رعایت خواهد کرد
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  .ریال بر انشعاب 113200: )پیب ژراش(بهاي شارژ پیمانکاري در پروژه هاي آتی
مانکارانی که عملیات وارد بهاي اجراي عملیات وارد کردن اطالعات به نرم افزار و تولید فایل بیتا براي پی

  .ریال بر انشعاب 50000:  )كاو تایلمع(کردن اطالعات را به شرکت فهیمان واگذار می کنند
  
  
  

  :در سطح نظارت بر پروژه نصب انشعابات :  2-پنچ
شرکت گاز متعهد می شود نظارت پروژه را ملزم به استفاده از نرم افزار بیتا جهت نظارت بر تولید نقشه ها، 

فایل تولید شده توسط پیمانکار باید با کد نظارت اختصاصی ناظر تایید . ار و مصالح مصرفی کندمحاسبه احجام ک
  .شده و تحویل شرکت گاز شود

شرکت گاز متعهد می شود براي هر یک از ناظرهاي پروژه نصب انشعابات، کد نظارت اختصاصی دریافت کند 
در ان از آگاهی ناظر نسبت به کارکرد این کد، آنرا و پس از اخذ امضا و اطمین "اعطاي کد نظارت"و تحت فرم 

  .گذاردناظر  اختیار
  .ریال براي نظارت بر هر انشعاب 0: بهاي کد نظارت در پروژه هاي جاري:  1- 2- پنچ
  .ریال براي نظارت بر هر انشعاب 170500: )نب ژراش(بهاي کد نظارت در پروژه هاي آتی:  2- 2- پنچ

  
  : شرکت ملی گاز ایراندر سطح :  3-پنچ

به جهت استفاده از خدمات نرم افزار بیتا در سطح واحد هاي مختلف شرکت گاز و ارگانهاي مختلف شهري و 
دسترسی به نرم افزار بیتا و فایل هاي تولید شده توسط این نرم افزار را براي  می تواندکشوري، شرکت گاز 

  .واحدهاي مختلف شرکت خود فراهم کند
 :هک هر انشعاباستفاده از فایل اطالعات ریال براي  132000: )شب ژراش(شرکت ملی گاز ایرانبهاي شارژ 

  ،)تسا هدش ماجنا كاو تایلمع و هدش يرادیرخ پیب ژراش البق(هدش دیلوت راکنامیپ طسوت
 و تسا هدش يرادیرخ رظان سدنهم يارب رواشم تکرش طسوت نب ژراش البق(هدش دییات رظان سدنهم طسوت

  ،)تسا هدش تفایرد رظان سدنهم طسوت تراظن دک
  .تسا هدش زاگ یلم تکرش کیتامروفنا دحاو لیوحت و
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به بانک اطالعاتی  PDFتبدیل بایگانی کاغذي یا اسکن شده بصورت عکس یا :  4-پنج
  نرم افزار بیتا

فاز اول تبدیل بایگانی کاغذي به بانک اطالعاتی نرم افزار : 1-4- پنج
  :بیتا 

یگانی کاغذي مربوط به گزارش نصب انشعابات نصب شده قبلی را به شرکت فهیمان فن متعهد می شود با
براي این منظور بایگانی کاغذي تحویل نماینده شرکت فهیمان شده و عملیات تبدیل بایگانی . فایل بیتا تبدیل کند

  .ماه به اتمام خواهد رسید 6پس از دریافت بایگانی کاغذي، طی 
مان تعیین می شود و مسولیت حفاظت و حراست از بایگانی محل انجام عملیات تبدیل توسط شرکت فهی

  .کاغذي بر عهده شرکت فهیمان است
: )كاو تایلمع يرس کی و شب ژراش ددع کی(بهاي انجام تبدیل بایگانی کاغذي به فایل هاي بیتا

  .ریال براي هر برگ گزارش نصب انشعاب182000
، راستی فاز دوم تبدیل بایگانی کاغذي به بانک اطالعاتی بیتا: 2-4- پنج

  :د اشتباه و تشکیل بانک اطالعاتی دقیق و قابل استناد انشعابات گاز کشور آزمایی، تصحیح موار
   پس از وارد شدن همه اطالعات موجود به نرم افزار بیتا، امکان جستجو و راستی آزمایی اطالعات بوجود 

 یلم تکرش لیامت تروص رد و متعهد می شود در فاز دوم تبدیل بایگانی کاغذي نفلذا شرکت فهیمان . می آید
تک تک انشعابات شهرها، اطالعات موجود در بانک اطالعاتی را راستی ، با کار میدانی و چک کردن ناریا زاگ

 زا دناوت یم تایلمع نیا دنچره .آزمایی و تصحیح کرده و بانک اطالعاتی دقیق انشعابات گاز کشور را تهیه کند
  .دوش راذگاو رگید يا هعومجم و تکرش هب ،ناریا زاگ یلم تکرش فرط

بهاي انجام عملیات راستی آزمایی و تصحیح اطالعات حاصل از بایگانی کاغذي و تشکیل بانک اطالعاتی 
  .ریال براي حضور در کنار هر انشعاب و بررسی اطالعات آن 100000: کشور دقیق و قابل استناد انشعابات گاز

در صورت عدم وجود اطالعات انشعاب در بانک اطالعاتی فعلی، اطالعات انشعاب برداشت شده و در بانک 
  .اطالعاتی نرم افزار بیتا ثبت خواهد شد

که اطالعاتش در فایلهاي بیتا موجود  هزینه برداشت اطالعات انشعاب و ثبت در نرم افزار، براي انشعابی
  .ریال براي برداشت اطالعات انشعاب بدون برگه گزارش نصب 282000: نیست
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آموزش استفاده از خدمات بیتا به پیمانکاران، ناظرهاي محترم و مدیران  – ششماده 
  شرکت ملی گاز ایران

افزار بیتا، شرکت فهیمان فن اقدام به از کلیه خدمات نرم  حیحصبه منظور آموزش کاربران محترم و استفاده 
برگذاري دوره آموزشی نرم افزار بیتا براي پیمانکار، نظارت پروژه و شرکت ملی گاز می کند و براي کاربران 

لذا با هماهنگی صورت گرفته از طرف شرکت گاز، پس از اطالع رسانی، . گواهینامه استفاده از بیتا صادر می کند
  .ت گروهی و طی سه روز  در یک هفته و هر روز به مدت چهار ساعت برگذار خواهد شداین دوره آموزشی بصور

شرکت گاز متعهد می شود پس از پرداخت هزینه آموزش، تعداد نفرات را به شرکت فهیمان اعالم کند و 
زشی شرکت فهیمان متعهد می شود حداکثر پس از ده روز از دریافت لیست نفرات، نسبت به برگذاري دوره آمو

  .اقدام کند
  .ریال می باشد 20000000هزینه تشکیل کالس و آموزش براي هر فرد و صدور گواهینامه استفاده از بیتا 

  
  حفاظت و حراست – شش ماده

شرکت گاز متعهد می شود در دفترچه پیمان نصب انشعاب، محرمانه بودن فایل هاي تولید شده توسط نرم 
  .افزار بیتا را قید کند

متعهد می شود نظارت پروژه را از محرمانه بودن فایل هاي تولید شده توسط نرم افزار بیتا آگاه شرکت گاز 
  .کرده و تحت فرم اعطاي کد نظارت از ناظر امضا بگیرد

را براي شرکت فهیمان فن  )زاگاتیب کملع کناب(اتیب رازفا مرنشرکت گاز متعهد می شود حق مالکیت معنوي 
رم افزاري و سخت افزاري را گرفته و با محفوظ داشته و جلوي هرگونه تالش براي از بین بردن قفل هاي ن

  .شرکت فهیمان فن در پیگرد قانونی متخلفان همکاري می کند
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  قرارداد اقامتگاه طرفین – هفت ماده
تهران، خیابان کریم خان زند، آبان جنوبی، نبش سپند، شرکت ملی گاز  :شرکت ملی گاز ایراناقامتگاه  –الف 

  .ایران
  شرقی،  6، نبش 26کرمان، خیابان سرباز : اقامتگاه شرکت فهیمان فن –ب 
  ، علی محمدآبادي02189786349: ، فاکس03433316253: تلفن

  
  .این قرارداد در هفت ماده و دو نسخه که هر نسخه به تنهایی حکم واحد را دارد، تنظیم و مبادله شده است 

  
  
  
  
  
  
  

  شرکت ملی گاز ایران        شرکت فهیمان فن صنعت کویر
  : دیر عاملم                    علی محمدآبادي: مدیرعامل 

  
  
  
  
  
  
  

  .منوي دانلودها www.fahimanfan.com: آدرس دانلود رایگان بیتا
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