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 مدرييت سيستم
ًشم عولياذ هذيشير زٌظيواذ ملی  ،اسرمِ اص ًام هٌَ هشخص  گًَِ ّواى

تِ زفنيل زَضيح  ،ّاي هَجَد دس ايي سيسسن . تخشگيشد هی افضاس اص ايي تخش صَسذ

 .دادُ خَاٌّذ شذ

 

 

 

6.6 Skin 
. ايي ، ٍجَد داسدّاي هَسد اسسفادُ گضيٌِ تِ لحاظ سًگ ٍ افضاس ًشم )خَسسِ(اهناى زغييش شنل ظاّشي ًظام ًَيي هالی افضاس دس ًشم

 .ر سيسسن قاتل هشاّذُ هی تاشذدس قسور هذيشي Skin دس قالة اهناى

 skin /مديسيت سيستم

 

 

 

مليل ًوَدُ ٍ  اتسذا تش سٍي گضيٌِ  ،اًسخاب خَسسِء هَسد ًظشتِ هٌظَس 

  .هشتَطِ سا اًسخاب ًواييذ Skin ،سدس اص ليسر ًوايش دادُ شذُ
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 .هشاتِ زصَيش فَق زغييش خَاّذ مشدخَسسِء ًشم افضاس  ،Skinتا اًسخاب ّش  
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كاانت 6.6  ام
 

 :اسرهٌَي اهناًاذ دس ًشم افضاس اص قسور ّاي صيش زشنيل شذُ 

 

 فايل َاي پيش ومايش ومايش 

 اسسال خطاَا 

 ٌرخيشٌ تىظيمات پىجش 

 ٌحزف تىظيمات پىجش 

 مليذ ثبت 

 مشاَذٌ اطالعات سشيس 

  پامساسي اطالعاتAPS 

 بشسسي مجًص َاي ماسبشان 
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 نمايش فايل هاي پيش نمايش 6.2.1

ّاي  ًوايش چاج اص قسور ّايی مِ تِ عٌَاى خيش تاصخَاًی ٍ هشاّذُ فايل تِ هٌظَس

اص  زَاى ، هیشذُ اسررخيشُ  .(prnx)ٍ تا خسًَذ    تا اسسفادُ اص گضيٌِ ،افضاس هخسلف ًشم

 . ًوَداسسفادُ  "ومايش فايل َاي پيش ومايش"هٌَي 

 هاي پيش نمايش نمايش فايل / امكانات / مديسيت سيستم 

 

 

خٌجشُ صيش جْر اًسخاب فايل هَسد ًظش  "ومايش فايل َاي پيش ومايش"اًسخاب عثاسذ تا 

 :هی شَدًوايش دادُ 

 

 .سا اًسخاب ًواييذ  دس ايي حالر هسيش فايل هشتَطِ سا اص ساياًِ هشخص ًوَدُ ٍ گضيٌِ 
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 ازسال خطاها 6.2.2

ّا  مليِ خطاّايی مِ زا مٌَى تا آى هی زَاًيذ،صيش اص هسيش "اسسال خطاَا"تا اًسخاب گضيٌِ 

  ششمت فهسا جْر اسسال تِ  آٍسي شذُ اًذ افضاس جوع اس دس ًشمايذ ٍ تِ صَسذ خَدم هَاجِ شذُ

 دس هسيش اًسخاتی رخيشُ ًواييذ. اطالعات ي استباطات سيصآمذ  آيسان

 

 خطاهامديسيت سيستم / امكانات / ازسال 

 

 

 :هی شَددس ايي حالر خٌجشُ صيش ًوايش دادُ 

 

 

http://www.roozamad.ir/
http://www.roozamad.ir/
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اتسذا هسيش هَسد ًظش جْر رخيشُ ساصي فايل سا هشخص ًوَدُ ٍ سدس تا اسسفادُ اص گضيٌِ  ،خس اص ًوايش خٌجشُ فَق

save،تا خسًَذ  فايل صَسذ رخيشُ شذى دس .عولياذ رخيشُ ساصي سا اًجام دّيذ(.Err) هی ، خيغام صيش ًوايش دادُ دس هسيش اًسخاتی

   :شَد

 

 C:\Users\givian\documents\new) هسيشي مِ فايل دس آى رخيشُ شذُ اسر ،(4) دس خيغام فَق زعذاد خطا

.Err..……folder/)،  آيسان اطالعات ي استباطات سيصآمذ ششمت فهآدسس ايويل ( roozamad.ir@contact  ًام ٍ )

 . دس ايي حالر فايل جْر اسسال آهادُ اسر.هی شَدهشاّذُ  (Errs.Err)فايل

خيغام صيش ًوايش دادُ هی  "اسسال خطاَا"تا اًسخاب عثاسذ  ،خطايی دس ًشم افضاس رخيشُ ًشذُ تاشذالصم تِ رمش اسر ؛دس صَسزی مِ 

 :شَد

 

 

 

 

  

http://www.roozamad.ir/
mailto:contact@roozamad.ir
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 ذخيسه تنظيمات پنجسه 6.2.3

 

رخيشُ ًوَدى زٌظيواذ اًجام شذُ دس ًشم افضاس )اص جولِ زغييش زصَيش خس  تِ هٌظَس

 :هسيش صيش اسسفادُ ًواييذ دس "رخيشٌ تىظيمات پىجشٌ"اص عثاسذ  هی زَاًيذ ،(.. .ٍ صهيٌِ

 

 

 امكانات / ذخيسه تنظيمات پنجسه / مديسيت سيستم  

 

 

 

 

 :هی شَدًوايش دادُ  هثٌی تش رخيشُ شذى اطالعاذ اًسخاب عثاسذ هزمَس خيغام صيشخس اص 
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 حرف تنظيمات پنجسه 6.2.4

 

ٍ  ًظام ًَيي هالی زَسط ماستش دس ًشم افضاس صَسذ گشفسِحزف زٌظيواذ  تِ هٌظَس

. تذيي هی شَداسسفادُ  "حزف تىظيمات پىجشٌ" عثاسذتاصگشر تِ زٌظيواذ خيش فشض اٍليِ، اص 

 :اص هسيش صيش اقذام ًواييذهٌظَس 

 

 حرف تنظيمات پنجسه /امكانات مديسيت سيستم /  

 

 

 

 :هی شَدًوايش دادُ  هثٌی تش تشگشر زٌظيواذ تِ حالر خيش فشض دس ايي حالر خيغام صيش

 

 

 

فضاس سا تسسِ ٍ هجذد اجشا ا، تِ هٌظَس ًوايش خيش فشض اطالعاذ تايسسی ًشم شَد هیمِ دس هسي خيغام فَق هشاّذُ  ّواى طَس

 .ًواييذ
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 اهده اطالعات سسوزمش 6.2.5

هَسد اص هسيش صيش  "مشاَذٌ اطالعات سشيس" عثاسذ ،سشٍس هشاّذُ اطالعاذ تِ هٌظَس

 :گيشد اسسفادُ قشاس هی

 / مشاهده اطالعات سسوز امكانات /مديسيت سيستم  

 .شَدهی ًوايش دادُ  "مشاَذٌ اطالعات سشيس"دس ايي حالر خٌجشُ 

 

تاسيخ ي صمان  ،تاسيخ ي صمان سشيس ديتا ،APSوام سشيس ، وام سشيس ديتا"اص قثيل  (server) دس ايي خٌجشُ اطالعاذ هشتَط تِ سشٍس

 قاتل هشاّذُ اسر. "APSسشيس 

دس صَسزی مِ زاسيخ ٍ صهاى سشٍس  :ززمش

APS يخ ٍ صهاى سشٍس ديسا ينساى ًثاشذ، تا زاس

ٍ خيغام  ًشذُرخيشُ  افضاس اطالعاذ ٍاسد شذُ دس ًشم

اگش   :: ) تِ عٌَاى هثالهی شَدًوايش دادُ  هقاتل

اص زاسيخ ٍ صهاى سشٍس  APSزاسيخ ٍ صهاى سشٍس 

 زش تاشذ.( ديسا مَچل
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 APSساشي اطالعات  پاك 6.2.6

 ،ٍ تاصخَاًی اطالعاذ اص سشٍس ديسا APSتِ هٌظَس زخليِ اطالعاذ رخيشُ شذُ دس سشٍس 

 :سا اًسخاب ًواييذ "APSساصي اطالعات   اكپ"عثاسذصيش اص هسيش 

 APS/پاکساشي اطالعات مديسيت سيستم/ امكانات

 

 

 

 

 :هی شَددس ايي حالر خيغام صيش ًوايش دادُ 

 

الصم بٍ رمش است ؛َمان طًس مٍ دس مته پيغام فًق مشاَذٌ مي شًد ؛ دس صًست تنشاس ايه عمل سشعت سشيس ي 

  .امش بٍ معىي ماَش سشعت دس اوجام فعاليت ماسبشان مي باشذ افضاس ماَش خًاَذ يافت ي ايه وشم

 

ماستشاى تِ صَسذ خيش فشض غيش فعال   "APSپامساصي اطالعات "ًشم افضاس تِ تعذ، هجَص  2.1.6.1الصم تِ زَضيح اسر؛ اص ًسخِ 

 اقذام ًوَد. هٌاتع اًساًیٍ يا هٌَي  تشسسی هجَصّاي ماستشاىشذُ اسر ٍ تِ هٌظَس فعال ًوَدى آى هی تايسر اص هٌَي 
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 بسزسی مجوشهاي کازبسان 6.2.7

تِ هٌظَس تشسسی ٍ هذيشير لحظِ اي هجَص ّاي دسسشسی ماستشاى تِ ًشم افضاس هی زَاى 

 .اقذام ًوَد "بشسسي مجًصَاي ماسبشان"سذ اص هسيش صيش ٍ اًسخاب عثا

 /امكانات/بسزسی مجوشهاي کازبسان مديسيت سيستم

 

 

تِ صَسذ صيش ًوايش دادُ هی  "بشسسي مجًصَاي ماسبشان"تا اًسخاب عثاسذ فَق صفحِ 

 :شَد
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هَسد ًظش سا اص ليسر دسخسَاسُ سور چح صفحِ  تخشاتسذا  ،حزف هجَص ماستشاى ًشم افضاس اص هحل عٌَاى شذُ فَقتِ هٌظَس اعطا ٍ 

 .ماستش هشتَطِ سا زعييي ًواييذ "افضيدن"هشخص ٍ سدس تا اًسخاب گضيٌِ 

 

 .اص ليسر خشسٌل ًوايش دادُ هی شَدخٌجشُ اًسخاب  "افضيدن"تا اًسخاب گضيٌِ 

 

ٍ  تا اسسفادُ اص گضيٌِ  ّواى طَس مِ دس زصَيش فَق هشاّذُ هی شَد ؛اًسخاب ماستش اص ليسر تِ دٍ صَسذ 

 اهناى خزيش خَاّذ تَد. تا اسسفادُ اص گضيٌِ  ًيض 
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  .ًوايش دادُ خَاّذ شذ "اوتخاب پشسىل"خٌجشُ ،تذيي هٌظَس تا اًسخاب گضيٌِ :  – 6

 

 .خَاّذ شذًوايش دادُ  "جستجً"خٌجشُ  ،تذيي هٌظَس تا اًسخاب گضيٌِ  : – 6
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د آًاليي دس ًشم افضاس هی ماستشاى ٍ ًيض افشا آخشيي ٍسٍد ٍ خشٍجًوايش صهاى  "بشسسي مجًصَاي ماسبشان"صفحِ اص ديگش اهناًاذ 

 .تاشذ
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 اطالعات پاهي 6.6

 تغييس زمص وزود 6.3.1

سا  "تغييش سمض يسيد"عثاسذ ،صيش دس ًشم افضاس اص هسيش ٍسٍد ماستشزغييش سهض  تِ هٌظَس

 .اًسخاب ًواييذ

 پايه/تغييس زمص وزودمديسيت سيستم/اطالعات 

 

 

 :هی شَدًوايش دادُ  "تغييش سمض يسيد"دس ايي حالر خٌجشُ 

 

 

، لزا تاشذ شذُ ٍ سهض ماستش هشتَطِ ًویتِ صَسذ خيش فشض ًشم افضاس ٍاسد  "سمض فعلي"دس خٌجشُ فَق اطالعاذ دسج شذُ دس قسور 

 .سهض جذيذ ماستش سا ٍاسد ًواييذ ،"تنشاس سمض جذيذ"ٍ  "سمض جذيذ"ّاي  دس اتسذا تايسسی سهض فعلی خَد سا ٍاسد ًوَدُ ٍ سدس دس قسور
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 :هی شَدمِ سهض عثَس فعلی اشسثاُ دسج شذُ تاشذ خيغام صيش ًوايش دادُ  دس صَسزی

 

 

 :هی شَدسهض عثَس جذيذ ٍ زنشاس آى ينساى ًثاشٌذ خيغام صيش ًوايش دادُ  مِ دس صَسزی

 

 .هی شَدخس اص زاييذ اطالعاذ خيغام صيش ًوايش دادُ  ،صحيح تاشٌذ "تغييش سمض يسيد"اطالعاذ ٍاسد شذُ دس خٌجشُ  مِ دس صَسزی
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 ويسايش وضعيت مساکص 6.3.2

تِ هٌظَس زغييش ٍضعير اسسقالل ٍاحذّاي زاتعِ )هسسقل ٍ غيش هسسقل( اص هسيش صيش 

 اسسفادُ ًواييذ: "ييشايش يضعيت مشامض"ٍ اًسخاب عثاسذ 

 

 مديسيت سيستم//اطالعات پايه

 

 شَد: تِ صَسذ صيش ًوايش دادُ هی "ييشايش يضعيت مشامض"دس ايي حالر صفحِ 

 

 

ٍاسُ سور  گًَِ مِ دس تاالي صفحِ ًحَُ اسسفادُ ٍ ٍيشايش ٍضعير هشامض عٌَاى شذُ اسر، اتسذا هشمض هَسد ًظش سا اص دسخر ّواى

( آى سا تِ ليسر سور ) اس چح اًسخاب ًوَدُ ٍ سدس تا اسسفادُ اص اتض

 ساسر هٌسقل ًواييذ.



 ساَىماي ماسبشي وشم افضاس وظام وًيه مالي  ششمت فه آيسان اطالعات ي استباطات سيصآمذ
 9313ماٌ                  فشيسديه

 p03-2.0.6.8      وسخٍ 

 

  
  21صفحه

  

 

 سا تِ هٌظَس فعال شذى اتضاس ٍيشايش صفحِ اًسخاب ًواييذ.  "ييشايش"خس اص اًسقال هشامض اًسخاتی، گضيٌِ 
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 نوع:
 تا زَجِ تِ ٍضعير اسسقالل هالی هشامض، ًسثر تِ اًسخاب گضيٌِ هَسد ًظش اقذام ًواييذ.

 

 اًسخاب گضيٌِ هضتَس، زغييشي دس ٍضعير هشامض دادُ ًخَاّذ شذ.تا بدون تغييس: 

شَد. دس ايي حالر اهناى اسسال اسٌاد حساتذاسي اص  تا اًسخاب گضيٌِ هضتَس، ٍضعير هشامض تِ حالر هسسقل زغييش دادُ هیمستقل: 

 تَد. وخًاَذ ٍاحذ تِ سساد هيسش

شَد. دس ايي حالر اهناى اسسال اسٌاد  لر غيشهسسقل زغييش دادُ هیتا اًسخاب گضيٌِ هضتَس، ٍضعير هشامض تِ حاغيس مستقل: 

 تَد. خًاَذحساتذاسي اص ٍاحذ تِ سساد هيسش 

تىُا بشاي يل مشتبٍ ي ايليه مشتبٍ ييشايش دس وشم افضاس ميسش خًاَذ بًد، لزا ييشايش وًع ياحذ  مستقلشذن ياحذَاي تابعٍ  غيش مستقلامنان   ونتٍ!!!

 وياصمىذ دقت بااليي است.

 وضعيت:

دس  "غيش فعال"ٍ يا  "فعال"ّاي  ٍاسُ اًسخاب شٌاسِ هشامض، ًسثر تِ اًسخاب گضيٌِ تِ هٌظَس ًوايش يا عذم ًوايش ًام ٍاحذ دس دسخر

 خَاّذ شذ. ايي قسور اقذام

 

، ًسثر تِ رخيشُ ساصي اطالعاذ اقذام  "رخيشٌ"خس اص ٍيشايش زٌظيواذ هَسد ًظش، تا اسسفادُ اص اًسخاب گضيٌِ 

 شَد: ًواييذ. دس ايي حالر خيغام ريل ًوايش دادُ هی
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 خروج 6.6

 خشٍج ماستش 

 اص تشًاهِ خشٍج 

 

 خسوج کازبس 6.4.1

فعلی  شٌاسِاص تشًاهِ تا  هی زَاًيذ ،صيش اص هسيش "خشيج ماسبش"تا اًسخاب گضيٌِ 

 ديگشي ٍاسد شَيذ. شٌاسِخاسج ٍ تا 

 مديسيت سيستم/خسوج

 

 .هی شَدصفحِ هقاتل ًوايش دادُ  ،دس ايي صَسذ

 ،تا مليل تش سٍي هحل هشخص شذُ دس زصَيش هقاتل

دس  .هی شَدصفحِ اًسخاب شٌاسِ هشمض ًوايش دادُ 

شٌاسِ ديگشي سا اًسخاب ٍ هجذد  هی زَاًيذصَسذ ًياص 

)هشاحل اًسخاب شٌاسِ هشمض ٍ ٍسٍد تِ  .ٍاسد ًشم افضاسشَيذ

 (.ششح دادُ شذُ اسر قثلي ًشم افضاس

 

 خسوج اش بسنامه 6.4.2

 اًسخاب ًواييذ.صيش  سا اص هسيش "خشيج اص بشوامٍ"عثاسذ ،ًَيي هالی افضاس ًظام تِ هٌظَس خشٍج ماهل اص ًشم

 مديسيت سيستم/خسوج
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