آرﺷﻴﻮ ﮔﺰارﺷﺎت
از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ,ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎز  ,آرﺷﻴﻮ ﮔﺰارﺷﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻮع ﮔﺰارش را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.
دو ﻧﻮع ﮔﺰارش ﻣﺘﻨﻲ و ﻧﻤﻮداري وﺟﻮد دارد.

ﮔﺰارش ﻣﺘﻨﻲ:

-

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

-

ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﮔﺰارش :از ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آرﺷﻴﻮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻳﻢ ,ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮ
روي آن ﮔﺰارش ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻛﻤﻪ ﺑﻌﺪي را ﻣﻲ زﻧﻴﻢ.

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺰارش ﮔﻴﺮي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
-

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

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
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دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس:

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

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ  13ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
دﺳﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ.

 -ﻗﺮار دادن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺧﺮوﺟﻲ:

ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻲ را در ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاردي را ﻛﻪ در ﮔﺰارش
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺪد  20را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﮔﺰارش ﻧﻤﻮداري:

-

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

-

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

-

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.
ﺳﭙﺲ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ :ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر  xﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻴﻠﺪ داده :ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻴﻠﺪي ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر  yﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

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

ﺑﺮاي ﻧﻤﻮدار داﻳﺮه اي ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ :ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮدار داﻳﺮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر .

ﻓﻴﻠﺪ داده :ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ در ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

