
  آرشيو گزارشات

  .آرشيو گزارشات را انتخاب مي نماييم, بخش برنامه ساز , ت مديريت مساز ق

  

  
  

  
  .در اين قسمت مي توان نوع گزارش را انتخاب نمود 

  .وجود دارد متني و نموداري دو نوع گزارش

  

  :گزارش متني

  
  .پر كردن اين فيلد اجباري مي باشد .براي گزارش يك نام در نظر مي گيريم: نام گزارش -

موجوديتي را كه مي خواهيم بر , از موجوديت هايي كه در آرشيو موجوديت ها ساخته ايم :موجوديت اصلي گزارش -

  .و در نهايت دكمه بعدي را مي زنيم .روي آن گزارش گيري كنيم را انتخاب مي كنيم



  

  
  

  .مدنظر هستند را انتخاب مي كنيمدر اين قسمت فيلدهايي را كه جهت گزارش گيري 

موجوديت اصلي كه گزارش گيري بر روي آن را مي خواهيم در اين ): فرزند و پدر(انتخاب موجوديت هاي مرتبط  -

  .قسمت مشخص مي نماييم

  .ار
��ط ��� �	�	د�� ه� را �� 
	ان د��"..." با كليك بر روي دكمه 

  
ديت هايي را كه مي خواهيم بر روي فيلدهاي آن گزارش تهيه كنيم را انتخاب موجو: انتخاب موجوديت هاي مرتبط -

  ).با هم در ارتباط باشند ,ها موجوديت ها بايد در آرشيو موجوديت: تذكر(. ميكنيم



  
  

  :افزودن سربرگ و ته برگ -

ا"!ودن ���	ا� ����گ ���� ��ا� "با كليك بر روي عبارات مربوطه . براي گزارش مي توان سر برگ و ته برگ تعيين نمود

  .0#/�. ا� ��ز �� ,	د �+ �� 
	ان در *ن (��رت �	رد %'� را 
��& %$	د" �#��

  
  

�	ت 
	ه� ��ارش -��� :  

  
��6د. از ا��4%�$5 ���	3+ �� 
	ان 
#'�$�ت �2ه� را 
���1 %$	د�  .�� ا



� ��ا�� ��ارش -��:  
��6د. از "���� ,�ا�9 7�8� را ��ا� �;!ارش 
���1 %$	د �+ 3	ر �=�ل در �� 
	ا%�� در ا���ا ;!ارش را ��ون �� 
	ان �� ا

�� �<�ه�. %$������".  

  
.�$% ?��) @�A��
� از  ١٠ �Dل ,�ا�C� را در "���� ا($�ل �� �#�@ 
� �	ارد� را �+ در درس Gدار%� را در ;!ارش  *ن��

  .%$��H ده�

  
  .در "���� �<�ه�. %$	ددر ز�� �� 
	ان ;!ارش را I0 از ا($�ل ا�� ,�ط 

  
  :���� �	ز� -


��D Jوف ا��65 ��
J %$	د�

	ان ��Lار "���� را �+  ��.  
�,�� �� +'DM� ?��N رت ز�� ;!ارش	را ا($�ل ��د. و �+ 7 J�
�
  .در �=�ل ز�� در "��� %�م �8%	اد;� ا�� 

  
- ���� ����� و �	 �	!� �" :ا#�ودن #

  .ا�7� ;!ارش را �T� از �	�	د�� ه�� "�ز%� ا%��Sب �� %$���@�	�	د�� , ��ا� ���8 ا�� %	ع "���
��ن ��U %�م %$	د. ا%� را دا,�+ ��,�@�+ 3	ر �=�ل �� 8	اه�@ �
�1اد دا%</	��%� �+ در ه� ا.  

��ن ا%��Sب �� %$���@ �  .�	�	د�� ;!ارش را ا



  
  

 @�#� +�4
  .را ا%��Sب �� %$���@�V�3 IW روال "���ه��� را �+ �� 8	اه�@ �� رو� *%�4 ;!ارش 
  

  
  


� و �1$� �����D"ل در ;�م ���1 ���  .را ���� �� �#�@" ا"!ودن "��� ���

  



 ���� �"  .��ا� "��� �� %�م در %'� �� ;���@:'	م #
 �"  .%	ع *ن را �+ 3	ر �=�ل 
�1اد ا%��Sب �� �#�@:'(ع #

�  .�	�	د��� �+ �� 8	اه�@ ;!ارش را �� �����+ *ن 
�4+ %$���@ :'	م �(�(د�, �+*
�(د�, �+*� و � �ا )� �- �
�9 ,�ن �	�	د�� ���ا و ��XL �� ,	د :�.�� Y)�� +� ���A�.  

��ن �� ده�. در %���4 ;!ار,� �+ ,T? ز�� 8	اه�@ دا,��
�1اد دا%</	��ن را در ه� ا.  
  .�� %�م %$	د. ا%�دا%</	 U ١دا%</	 و در �!د  Zدر
�4ان 

 
  

-  �"� Pivotا#�ودن #���: 

  .0#/�. ا� �+ 7	رت ز�� ��ز �� ,	د"  ���� Pivotا"!ودن "���  "�� ���� �� رو� 

  
�� ��,� را در "���� �+  �١Z+ 3	ر �=�ل �� 8	اه�@ 
�1اد دا%</	��%� �+ %$�. درس �0��Tل *�4% ��<�� از %$�. 

@�,�� +���ز�@ دا, ��.  
 +�D�� %$���@در �ب ��S�  .اول از �$�	 �	رد %'� 
�1اد را ا%



  
  

  .I0 از ��U ,�ط �	رد %'� را �Nار �� ده�@ .از �$�	 ���� در ا�� �=�ل �0��Tل را ا%��Sب �� %$���@
  

  
١%$�. �0��Tل ��<�� از Z �,��.  

  
  .و در %���4 ��ا� "��� %��� را در %'� �� ;���@

��ن 
�4ان %$�. درس ;!ار,� �+ �<�ه�. �� %$���@ �+ �7	رت ز�� �� ��,� �+ در *ن 
�1اد دا%</	��%� �+ در ا
١�� از �0��Tل *�4% ��<Z ��  .�� ��,� �� %�6 ا



  
  

  :دسته بندي بر اساس -

  .به عنوان مثال بر اساس نمره سيستم عامل .مي توان گزارش را بر اساس مقدار يكي  از فيلدها دسته بندي نمود

  
شده است در يك گروه قرار دارند و همچنين در  13مشاهده مي نماييد افرادي كه نمره سيستم عامل آنها  همانطور كه در ذيل

  .دسته هاي ديگر بر اساس نمرات سيستم عامل قرار داده شده اند

  



  :قرار دادن فيلتر بر روي خروجي -

  
همچنين مي توان تعداد مواردي را كه در گزارش . نمود تر نوشت و سپس آن را به جستجومي توان يك مقدار يا عبارتي را در فيل

  .نشان مي دهد را تعيين نمود

  .را جستجو مي كنيم 20به عنوان مثال در فيلتر عدد 

  
  

  :گزارش نموداري

  

  
  .براي نمودار يك نام در نظر مي گيريم :نام نمودار -

  .گزارش تهيه كنيم را انتخاب مي نماييمموجوديتي را كه بر روي فيلدهاي آن مي خواهيم :موجوديت نمودار -

  :نوع نمودار -

  .نوع نمودار را ستوني و يا دايره اي انتخاب مي نماييم            

 انتخاب فيلدهاي گزارش گيري -



  
  .مانند گزارش متني فيلدهايي را كه مي خواهيم از آنها گزارش بگيريم را انتخاب مي نماييم

  .نماييمسپس موارد زير را مشخص مي 

  .ها در نمودار مي باشد xمقادير فيلدي كه انتخاب مي نماييم به عنوان محور : فيلد برچسب

  .ها در نمودار مي باشد yمقادير فيلدي كه در اينجا انتخاب مي نماييم به عنوان محور : فيلد داده

  .ساير موارد نيز در خصوص ظاهر نمودار مي باشند

  
  .ها را نمرات قرار داديم yها را دروس و محور xمحور , همانطور كه مشاهده مي نماييد



  
  .براي نمودار دايره اي هم به صورت زير مي باشد

  . مانند فصل بهار . براي قسمتهاي مختلف نمودار دايره اي مي باشد: فيلد برچسب

  
  .مقدار هر قسمت در نمودار مي باشد: فيلد داده



  
  

 


