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  )انگليسي(      پيوستها. ۶

   

    معرفي. ١

   

  راهنماي استفاده . ١.١

  .باشد  ميزوبين مجموعه ، راهنماي نصب ، استفاده و مديريت سيستم اين 

  :زوبينآغاز آار با 

توانيد اين آار  ايد مي  را از طريق اينترنت دريافت نكردهزوبينهاي  اگر تا آنون فايل• 
  . انجام دهيدWWW.Zoubin.irا مراجعه به را ب

  . ابتدا بايد با نيازها و راهنماي نصب آشنا شويد،  زوبينبراي نصب • 

نصب يك پايگاه داده .  آشنا شويدزوبين بايد با ارتقاي ،افزار  براي ارتقاي نرم• 
  .مناسب را فراموش ننماييد

  .يل پروژه و آار آشنا شويدبراي تسهيل در يادگيري بايد با مفاهيم اوليه از قب• 

 از سيستم اشكال زدايي ،افزار  در صورت بروز هر گونه اشكال در به آارگيري نرم• 
  . استفاده نماييدزوبين

افزارهاي مرتبط  افزار براي ارتباط شما با ساير نرم سرويس هاي موجود در نرم• 
  .مفيد خواهند بود



  . بيابيدWWW.Zoubin.irشايد سئوال مورد نظر خود را در • 

  .دنباش  نيز ميXML و PDFبصورت   قابل بررسيزوبينمستندات 

توانيد سئواالت   ميزوبيندر صورت وجود هر گونه سئوال پس از مطالعه مستندات  
  . نماييدارسال ما رايخود را ب

خواهد آن نظرات شما موجب بهبود مستمر .  حاصل تالش همكاران ماستزوبين 
  .يدبا ما تماس بگير.بود

   

   

   

  زوبيننصب . ٢

   

  زوبين نيازهاي. ٢.١

نصب  دهنده  ، بايد بر روي يك رايانه سرويس   اينترنتي است  افزار  يك نرم،  زوبين
به آن  )web browsers(شود و هر رايانه ديگر با استفاده از يك مرورگر اينترنتي 

هاي موجود   افزار م مربوط به سخت افزار و نر ،بيشترين نيازمنديها . شود متصل مي
  .باشد دهنده مي در رايانه سرويس

                                                 

  دهنده  سخت افزار مورد نياز در رايانه سرويس. ٢.١.١

حافظه .  اجرا شود١٫٥ Ghzپردازنده   بايد بر روي يك رايانه با حداقل سرعت ريززوبين
 آافي ٢٥٦ Mbدر حالت عادي . اي تعريف شده داردمورد نياز بستگي به تعداد آاره

  .باشد مي

. آنند افزار را بصورت مستقل بر روي رايانه خود نصب مي  ابتدا نرم،اغلب آاربران 
  .بسيار آسان است ، دهنده  تغيير اين رايانه به سرويس

   

  دهنده  مورد نياز در رايانه سرويس افزار  نرم. ٢.١.٢



 و عمومي قابل نصب است و هر روش نيازهاي خود را  به دو صورت خصوصيزوبين
  :دارد

ها و  دهنده نصب خصوصي به جاوا نياز دارد و ساير نيازهاي خود از قبيل سرويس• 
  .آند پايگاه داده را بصورت خودآار نصب مي

) Database ( و يك پايگاه دادهApplication Serverنصب عمومي نياز به جاوا و • 
  .دارد

    

  مرورگر مورد نياز. ٢.١.٣

  :باشد قابل استفاده ميي زير  با مرورگرهازوبين
 InternetExplorer (5 & 6), Mozilla, Firefox, Opera ,Safari و ...  

   

  گام بعدي. ٢.٢.٣

در صورتي آه براي .  را نصب نماييدزوبينتوانيد بصورت خصوصي  اآنون شما مي
ست ابتدا آنرا در حالت خصوصي نصب نماييد بهتر ا  را نصب ميزوبين، اولين بار 

در صورت تمايل به . هاي آن را به پايگاه داده خود منتقل نماييد آرده و سپس داده
 Application با سرويس ها و پايگاه داده خاص بايد بخشهاي راهنماي زوبيننصب 

Serverو نيز راهنماي پايگاه داده را مطالعه نماييد .  

   

  راهنماي نصب. ٢.٣

  :به دو صورت خصوصي و عمومي قابل نصب است  زوبين

 با سرويس ها و پايگاه داده داخلي آه پس از نصب جاوا قابل اجرا -خصوصي . ١
  .است

 J2EE Application Server آه با هر EARيا  WAR با استفاده از يك -عمومي . ٢
  . متناسب باشند

  زوبيننصب خصوصي . ٢.٣.١

  :ان است بصورت خصوصي بسيار آسزوبيننصب 



بصورت فشرده در دسترس شما است آنرا از حالت فشرده  زوبينهاي  اگر فايل. ١
  .خارج نماييد

  : را اجرا نماييدstartup.bat  فايل. ٢

  . را اجرا نماييد  bin/startup.bat    : فايل Windows در سيستم عامل   •

  .)نماييد را اجرا bin/catalina.batسرعت بسته شد ، ه اگر اين پنجره ب(

گزارش آن .  را اجرا نماييد bin/startup.sh  : فايل Unix/Linuxدر سيستم عامل • 
  . ذخيره خواهد شدlogs/catalina.outدر 

. را وارد نماييدhttp://localhost:80مرورگر اينترنتي خود را فعال نموده و آدرس . ٣
  . را مالحظه خواهيد آردزوبينشما صفحه نصب 

  . با ما تماس بگيريداشكالر گونه در صورت بروز ه

آنيم  ما پيشنهاد مي. آند بصورت داخلي استفاده مي HSQL از پايگاه داده زوبين• 
  . استفاده نماييداآه از يك پايگاه داده مناسب و آار

فعال  غير ، فعال شدن آن  دهنده فعال و با غير  با فعال شدن سرويسزوبين• 
  .شود مي

   

  نصب عمومي .٢.٣.٢

   :زوبيناي نصب عمومي ه مگا

 بصورت فشرده در دسترس شما است آنرا از حالت فشرده زوبينهاي  اگر فايل. ١
  .خارج نماييد

خود مطالعه  دهنده   را براي نصب سرويسreadme.txtتوضيحات مندرج در فايل . ٢
  .نماييد

. ارد نماييد را وhttp://localhost:80  مرورگر اينترنتي خود را فعال نموده و آدرس. ٣
  . را مالحظه خواهيد آردزوبينشما صفحه نصب 

موجود  افزار  ها از حالت فشرده را با نرم شود آه عمليات باز آردن فايل پيشنهاد مي
آن هاي با نام طوالني در  چرا که فايل. (در سيستم عامل ويندوز انجام ندهيد

  . مشابه آن استفاده نماييديا و WinZIPهاي  افزار از نرم.) شوند  ناقص باز ميبصورت

   



  افزار  نرمنصب. ٢.٤

در رابطه با مشخصات مختصري شما بايد ،   زوبين مقدمات نصب  پس از انجام
  .چگونگي استفاده از آن را تعيين نماييد 

   

  خصوصيات برنامه: ٣ از ١گام . ٢.٤.١

  :باشد  بدين شكل ميزوبين از نصب اولصفحه 

   

  

   

ل نام برنامه ، نوع نصب ، آدرس اينترنتي مبنا و مجوز  شام،خصوصيات برنامه 
  .باشد استفاده مي

          

  مجوز استفاده



 و مجوز زوبينتوانيد مشخصات استفاده از سيستم  در اين صفحه شما مي
  .استفاده خود را وارد نماييد

هاي  مسيري براي فايل، آنيم براي ذخيره سازي از اطالعات خود  پيشنهاد مي
  .ن تعيين نماييدپشتيبا

  

  . را مالحظه نماييدزوبين قسمت تنظيم ،براي اطالع بيشتر 

  .توانيد مجوز استفاده را از طريق اينترنت دريافت نماييد شما مي

   

  سيستممدير: ٣ از ٢گام . ٢.٤.٢

 در صفحه دوم مشخصات مدير سيستم تعيين ،پس از تكميل صفحه نخست 
توانيد مشخصات مدير سيستم از قبيل نام آاربري  در اين صفحه شما مي. شود مي

. نام و نام خانوادگي و آدرس پست الكترونيكي وي را تعيين نماييد، رمز ورود  ، 
 مديران  .ر سيستم است شود يك مدي  ايجاد مي،آاربري آه در هنگام نصب 

  . ديگري را به سيستم اضافه آنندان مي توانند آاربر سيستم

   

  رساني از طريق پست الكترونيكي اطالع : ٣ از ٣گام . ٢.٤.٣



دهنده   سرويس شود تا  به شما اين امكان داده مي،نصب از آخرين صفحه در 
 تنظيم ، زوبينوسط پست الكترونيكي خود را براي ارسال نامه هاي ايجاد شده ت 

  .نماييد

  

   

پس از ورود مشخصات آامل ، رساني از طريق پست الكترونيكي  اطالع
  .پذير است پستي شما امكان دهنده  سرويس

رساني  فعال آردن اطالع غير“ آافي است گزينه رساني فعال آردن اطالع براي غير
توانيد پس از نصب آن را فعال  شما مي(نماييد  را انتخاب ”با پست الكترونيكي

را مطالعه ) ١(پيوست پستي خود  دهنده   مشخصات سرويسنبراي تعيي. )نماييد
  .نماييد

   

  استفاده از يك پايگاه داده مستقل:  نصب خصوصي.٢.٥



. آند  براي نگهداري اطالعات خود استفاده ميHSQL از پايگاه داده نزوبيافزار  نرم
در صورت . باشد اين پايگاه داده فقط براي اطالعات آم حجم قابل استفاده مي

بهتر است از يك پايگاه داده مستقل و آارآمد  حجيم ، برخورداري از اطالعات 
را مطالعه ) ٢(پيوست  زوبينبراي تغيير پايگاه داده مورد استفاده  .استفاده نماييد

  .نماييد

   

  مفاهيم اوليه. ٣

   

  آارها. ٣.١

 پيگيري ،اند  آه تعريف شدهرا شما قادر هستيد آارهايي ،  زوبين افزار  در نرم
  .نماييد

  :هر آار داراي مشخصات زير است

  نوع آار• 

  اي از آار خالصه• 

  شرحي از آار• 

  شود اي آه آار در آن تعريف مي پروژه• 

  شود اي آه آار در آن تعريف مي  زيرپروژه•

   شود ميفازي از پروژه آه آار در آن انجام • 

  شود ميحوزه آاري آه آار در آن انجام • 

  اولويت انجام آار• 

  شود آاربري آه به عنوان مجري آار تعيين مي• 

  شود آاربري آه به عنوان تعريف آننده آار تعيين مي• 

  وضعيت فعلي آار• 

  اي از آليه گزارشات و تغييراتي آه در اين آار صورت گرفته است چهتاريخ• 



  است در مورد اين آار نوشته شده، يي آه توسط ساير آاربران  ها يادداشت• 

  ) باشدبسته شدهاگر آار (تحليل انجام آار • 

   

  انواع آار. ٣.١.١

انواع آارهايي آه . تواند انواع بيشماري از آارها را تعريف و استفاده نمايد  ميزوبين
باشند  شامل موارد زير مي، است  فرض در سيستم در نظر گرفته شده بصورت پيش

در بخش   ،اين عمليات : (يا حذف نماييدداده توانيد آنها را تغيير  ولي شما مي
   .)مديريت سيستم قابل انجام است

   

  اقدام اصالحي

                                                   : نماد 

  .آاري آه جهت رفع اشكال يا خطاي موجود در سيستم انجام مي شود

جديد    آار

  : نماد 

  .آاري آه جهت پيشبرد پروژه تعريف مي شود

ني سازم ا  وظيفه  

  : نماد 

  .آاري آه مجري بعنوان وظيفه در جايگاه سازماني خود بايد انجام دهد

  بهبود

  : نماد 

  .آاري آه بر اساس بهبود مستمر سازمان انجام مي شود

  دلخواه

  : نماد 



  .شود اين نماد براي انواع آار دلخواه در نظر گرفته مي

   

  اولويتهاي انجام. ٣.١.٢

. آند هر آار از يك سطح اولويت برخوردار است آه اهميت انجام آار را تعيين مي
انواع . ها را تعريف و استفاده نمايد تواند انواع بيشماري از اولويت  ميزوبين
است شامل موارد  فرض در سيستم در نظر گرفته شده ت پيشايي آه بصورهاولويت

وده يا اولويت جديدي  حذف نمداده ،توانيد آنها را تغيير  شما مي، باشند  زير مي
  .) اين عمليات در بخش مديريت سيستم قابل انجام است.(ايجاد نماييد

   

  حياتي

  : نماد 

  . در پيشبرد پروژه دارد راآاري آه باالترين اهميت

  بحراني

  : نماد 

  .آاري آه اهميت زيادي در انجام پروژه دارد

                                       اصلي

  : نماد 

  .شود آاري آه به عنوان يك آار اصلي در پروژه محسوب مي

  فرعي

  : نماد 

          .شود آاري آه به عنوان يك آار فرعي در پروژه محسوب مي

  عادي

  : نماد 



  .شود  پروژه محسوب ميآاري آه به عنوان يك آار عادي در

   

  ها انواع وضعيت. ٣.١.٣

اي است آه آار در آن  داراي يك وضعيت است آه مشخص آننده مرحله، هر آار 
شده  شده و بسته شده به وضعيت تحليل آارها اغلب از وضعيت تعريف. قرار دارد
  .آنند تغيير مي

 انواع .استقابل تعيين ، آاري  چگونگي تغيير وضعيت آار با توجه به گردش
  :باشند فرض ، در سيستم به شرح زير مي هاي تعريف شده بصورت پيش وضعيت

شده    تعريف

  : نماد 

  .باشد اين آار باز و آماده دريافت گزارشات آار از مجري مي

حال     انجامدر

                                        : نماد 

  .آار توسط مجري در حال انجام است

شده     تحليل

   : نماد

  .مي تواند بسته شود يا دوباره باز شود. است  اين آار تحليل شده

دوباره    تعريف

  : نماد 

دوباره فعال مي شود و . است  و انجام آن تاييد نشدهاين آار مورد تحليل قرار گرفته
  . پس از اتمام آار توسط مجري آار دوباره تحليل خواهد شد

  بسته 

  : نماد 



  . است اين آار بسته شده

   

  ها ليلانواع تح. ٣.١.٤

تحليل يك آار ، آن را از حالت باز خارج . يك آار بصورتهاي مختلفي قابل تحليل است
. آاري قابل تغيير هستند ها با تغيير وضعيت آار ، بر اساس گردش تحليل. آند مي

گيرد و  در مورد آاري مي) تاييد آننده آار(يك تحليل ، تصميمي است آه آاربر مجاز 
  .نددتواند آن آار را بب مي

اند خواهد   تعريف شدهزوبينفرض در سيستم  هايي آه بصورت پيش تحليل، در زير 
  :آمد

   

 ت

 

آار انجام   تاييد

  .تواند بسته شود اين آار بطور آامل انجام شده و مي

  غيرممكن

  .به عللي انجام آار غير ممكن است

  تكراري

  .تواند بسته شود اين آار تكرار يكي از آارهاي موجود بوده و مي

ناقص   عريف

اطالعات الزم براي انجام آار موجود  يا است اين آار بصورت ناقص تعريف شده
  . بايد دوباره تعريف شود  ونيست

آار   توقف

  .اين آار به عللي بايد متوقف شده و در آينده دوباره باز گردد

  تنظيمات. ٤

   

  زوبينتنظيمات . ٤.١



توانيد به يك سيستم دلخواه  ي است آه با تغيير آنها مي داراي تنظيمات، زوبين
توانيد در قسمت مديريت   را ميفعليتنظيمات . براي استفاده آاربران دست يابيد

  . در منوي پيكربندي اصلي مشاهده نماييد وسيستم

   

  

   

 و تنظيمات دلخواه خود نموده را انتخاب ”ويرايش تنظيمات“گزينه ين صفحه ، در پاي
  .را انجام دهيد

   



  پيكر بندي اصلي . ٤.١.١

  :اند در اينجا فهرست موارد قابل تنظيم شرح داده شده

   

 شرحموارد قابل تنظيم
شوند   ميزوبينعبارتي است آه براي آاربراني آه وارد  عنوان

پياده علت توانيد  به آمك آن مي. دشو نمايش داده مي
 .را مشخص نماييد زوبينسازي 

  آدرس اينترنتي مبنا

  

آدرس اينترنتي مبنا براي مشخص آردن آدرس فرستنده 
شوند و  هاي الكترونيكي آه توسط سيستم ايجاد مي نامه

هايي آه از طريق ارتباطات اينترنتي در  رساني همچنين اطالع
 .شود  استفاده ميشوند ، سيستم تعريف مي

  نوع نصب

  

  : به دو صورت قابل نصب استزوبين

  عمومي

  . استزوبينفرض در  صورت پيش

تواند آاربر تعريف آرده و وارد سيستم شود و  هر آسي مي
  .آار تعريف آند

  خصوصي

هايي آه  هاي خصوصي و سيستم براي استفاده در شبكه
يستم قادر در اين صورت فقط مديران س. آاربر عمومي ندارند

 .به تعريف آاربر هستند
هاي   فايل آدرس

  پيوست

  

هاي پيوست در  آدرس فايلهاي پيوست ،  فايلمحل نگهداري 
     . خواهد بوددهنده سرويسرايانه 

هاي موجود در  شما بايد فايل، در صورت تغيير آدرس :توجه
 .آدرس قبلي را به آدرس جديد منتقل نماييد

  مقدمه

  

تواند در صفحه  ه آه بصورت يك پيام مييك معرفي آوتا
 آدرس اينترنتي ازتوانيد  شما مي.نمايش آاربران ظاهر شود

 .هم در مقدمه استفاده نماييد
  حروف استاندارد

  

حروف استاندارد براي ورود اطالعات و نمايش آنها توسط 
 UTF-8براي اغلب زبانها انتخاب .شود  استفاده ميزوبين

اگر شما اين گزينه را تغيير دهيد ، در .انتخاب مناسبي است
براي . واقع حروف استاندارد پايگاه داده خود را تغيير داده ايد
 شما ،جلوگيري از بروز هر مشكلي در تهيه نسخه پشتيبان



استاندارد  بايد از حروف استانداردي استفاده نماييد آه از
ISO8859_1استفاده آرده باشند . 

    

  عمليات. ٤.١.٢

   

همه آاربران بتوانند در مورد تاييد يا عدم تاييد ان تاييد آارها توسط آاربرانامك
  آارها نظر بدهند

  فعال: فرض پيش
  .شود بران اجازه نظارت بر آارها داده ميربه آا امكان نظارت آاربران بر آارها

توانند از هر گونه تغييري در  بدين ترتيب آنها مي
  .آار ، آگاه شوند

  عالف: فرض پيش
امكان وجود آار بدون مجري 

 مشخص
اجازه تعريف آار بدون تعيين مجري مشخص داده 

سيستم از  ، اگر اين مورد فعال باشد . شود
تعريف آننده آار مي خواهد آه مجري آار را 

اينصورت اجازه تعريف آار داده   در غير،تعيين آند 
باشد ،  فعال  اگر اين مورد غير. نمي شود

فرض مجري  روژه را بصورت پيشپ سيستم مدير
  .دهد آارهاي جديد قرار مي

  فعالغير: فرض پيش
وجود محدوديت حافظه براي 

 نگهداري آارها
اين امكان به شما داده مي شود تا حافظه مورد 

اگر . را تعيين نماييد زوبيناستفاده براي سيستم 
اين امكان فعال باشد سيستم داراي سرعت 

حافظه زيادي را اشغال  نزوبيبيشتري خواهد بود 
  .آند و بهتر است اين امكان فعال باشد نمي

  عالف: فرض پيش
مديريت آاربران خارج از 

 سيستم
 امکان تغيير رمز زوبينوقتي اين گزينه فعال است 

ورود يا ساير جزئيات را به کاربران از درون نرم افزار 
  .دهد نمي

 غير فعال: پيش فرض 
در هنگام خروج آاربران از سيستم از آنها تاييد  سيستمتاييد، هنگام خروج از 



 .خروج خواسته شود
جهت فشرده  GZip استفاده از

 ها آردن فايل
 از سيستم فشرده زوبينبراي ارسال صفحات 

فشرده ساز براي  اين. استفاده شود GZip ساز
  .شبكه هاي با سرعت آم بسيار مفيد خواهد بود

  فعالغير: فرض پيش

   

  شخصات بين الملليم. ٤.٢

   

  خالصه. ٤.٢.١

 در اختيار زبان فارسي يا انگليسيتواند با   زبانه است و ميدو افزار  يك نرم،  زوبين
  .آاربران قرار گيرد

 ، زوبيندر . تواند زبان صفحات خود را بصورت دلخواه تغيير دهد  ميزوبينهر آاربر در 
  توسط مدير سيستم، گام نصب فرض براي آاربران زباني است آه در هن زبان پيش
  .شود تعيين مي

  

  تصوير انتخاب زبان برنامه

   

توانيد در قسمت مديريت   را نصب آرده باشيد ، ميزوبيناگر شما سيستم 
را انتخاب نماييد و در " پيكربندي اصلي"منوي " تنظيمات آلي"سيستم و در منوي 
ن مورد استفاده در صفحات را انتخاب و زبا" ويرايش تنظيمات"پايين صفحه گزينه 

   .برنامه را مطابق با نظر خود تغيير دهيد

  

   

زبان مورد نظر خود را از فهرست . فرض براي سيستم ، قابل تغيير است زبان پيش
  .نتخاب نماييدزبان هاي نصب شده ا



   

  زبان مورد استفاده براي هر آاربر. ٤.٢.١.١

براي اين منظور بايد گزينه  .توانيد زبان خاصي تعيين نماييد براي هر آاربر شما مي
را از قسمت باالي صفحات نمايش انتخاب نماييد و در منوي " مشخصات آاربر"
ان مورد نظر را وارد را انتخاب نموده و زب" ويرايش تنظيمات"، منوي " عمليات"

   .نماييد

   

  

   

  زوبينتنظيم نمايش در . ٤.٣

  . را به دلخواه خود تنظيم نماييدزوبينتوانيد نمايش صفحات  شما به آساني مي

با انتخاب گزينه تنظيمات آلي منوي  ت سيستم و در  در قسمت مديري،اين امكان 
    .قابل مشاهده است  ”نمايش“



  

  زوبينتصوير تنظيمات نمايش در 

   

د تا بتوانيد سيستم خود را در پايين صفحه انتخاب نماييرا گزينه ويرايش تنظيمات 
  .به حالت دلخواه نمايش دهيد

براي اين .  به راحتي در دسترس است،فرض تنظيمات نمايش  مشخصات پيش
   . را در پايين صفحه انتخاب نماييد  فرض  بازگشت به پيش گزينه منظور 

  .است  شرح داده شدهزوبين فهرست موارد قابل تنظيم در ،در زير 

   

   تجاريعالمت. ٤.٣.١

   

 شرحموارد قابل تنظيم
آغاز شود و در صورتي آه از ' http//:'اين آدرس بايد با   آدرس اينترنتي

شود بايد  استفاده مي دهنده  هاي موجود در سرويس فايل



  . وارد گردد آدرس مرتبط  

در زير آمده  دهنده  مثالي از آدرس فايل در رايانه سرويس
http://localhost/images/Zoubin_arm.GIF          :است

  نمايش

  

عالمت تجاري انتخاب شده در قسمت باال در اين قسمت 
 .شود نمايش داده مي

عرض عالمت 
  تجاري

  

 مسير فايل تصويري مورد نظر خود را ،اگر شما در باال 
مت مورد نظر را با تعداد  بايد عرض عال،مشخص آرده باشيد 

مورد نظر خود وارد يا اينكه درصدي از ) Pixel(نقاط گرافيكي 
٪ ٨٠ابعاد اصلي فايل گرافيكي خود را تعيين و بطور مثال عدد 

 .را در اين قسمت وارد نماييد
ارتفاع عالمت 

  تجاري

  

مسير فايل تصويري مورد نظر خود را ، اگر شما در باال 
 بايد ارتفاع عالمت مورد نظر خود را با ،مشخص آرده باشيد 
 وارد يا اينكه درصدي از  مورد نظر) Pixel(تعداد نقاط گرافيكي 

٪ ٨٠ابعاد اصلي فايل گرافيكي خود را تعيين و بطور مثال عدد 
 .را در اين قسمت وارد نماييد

   

  بندي رنگ. ٤.٣.٢

ي مختلف صفحات توانيد انواع رنگهاي دلخواه خود را براي قسمت ها شما مي
بندي را آليك  مقابل هر يك از موارد رنگ،  براي اين منظور .  تعيين نماييدزوبين

نماييد تا صفحه انتخاب رنگ ظاهر شود و رنگ دلخواه خود را انتخاب و يا در پايين 
  .وارد نماييد) ٠٠٠٠ff#: بطور مثال(صفحه انتخاب رنگ ، آد رنگ مورد نظر خود را 

   

  

  تصوير انتخابگر رنگها

http://localhost/images/peygeer_arm.GIF


   

 مقابل هر يك از موارد درآافي است آد رنگ را ، فرض  براي بازگشت به رنگ پيش
  . فرض تبديل خواهد شد رنگ به حالت پيش. حذف نماييد

   

 شرح موارد قابل تنظيم
نگ پشت زمينه باالي ر

  صفحه

  

اي آه در قسمت بااليي صفحات  رنگ پشت زمينه
شود و شامل پشت زمينه   نمايش داده ميزوبين

 .عالمت تجاري هم خواهد بود

  رنگ متن باالي صفحه

  

رنگ متن قابل مشاهده در باالي اين قسمت 
 )مثل نام آاربر.(آند صفحه را تعيين مي

  رنگ پشت زمينه منوي باال

  

. در اين قسمت رنگ پشت زمينه را تعيين نماييد
صفحه نخست ، بررسي پروژه ، : هاي  شما گزينه

جستجوي آار ، ايجاد آار جديد و مدير سيستم را 
 .نماييد مشاهده مي

 .توانيد تعيين نماييد هاي فوق را مي رنگ متن گزينه رنگ متن منوي باال
باالي ي رنگ پشت زمينه منو
 انتخاب شده

توانيد رنگ پشت زمينه منوي   اين قسمت ميدر
 .انتخاب شده را تعيين نماييد

 باالي انتخاب يرنگ متن منو
 شده

توانيد رنگ متن زمينه منوي  در اين قسمت مي
 .انتخاب شده را تعيين نماييد

  رنگ متن منوي آنار

  

سمت (در اين قسمت رنگ متن منوي آناري 
 .ددتعيين مي گر) راست در نمايش فارسي

رنگ متن منوي آنار انتخاب 
 شده

توانيد رنگ متن منوي آناري  در اين قسمت مي
 .انتخاب شده را تعيين نماييد

  رنگ متن باالي صفحه

  

در آليه ، رنگ دلخواه براي اين قسمت انتخاب با 
 .شوند  عنوان ها با اين رنگ درج مي صفحات ،

   

  هاي آار نمايش مشخصه. ٤.٤

 توسط ،شوند   آه در صفحات ايجاد و ويرايش آار وارد ميهاي يك آار مشخصه
نداريد ، شما " حوزه آاري"بطور مثال اگر نياز به مشخصه . شما قابل تغييرند



 شما ،ها  با استفاده از رويه چيدمان مشخصه. توانيد آن را پنهان نماييد مي
  .ها داشته باشيد توانيد براي هر پروژه يك چيدمان خاص از مشخصه مي

   

  ها را تغيير دهيم؟ چگونه نمايش مشخصه. ٤.٤.١

 در منوي ،ها بايد در قسمت مديريت سيستم  براي تغيير نمايش مشخصه
  . را انتخاب نماييد”هاي سيستمي مشخصه“گزينه ، ” ها مشخصه“

  :عمليات مورد نظر خود را انتخاب نماييد

  .ماييدن" پنهان"يا داده " نمايش"ها را  توانيد مشخصه شما مي. ١

هاي باال و پايين به دلخواه  ها را با انتخاب فلش توانيد ترتيب مشخصه شما مي. ٢
  .خود تغيير دهيد

هاي سيستم نمايش  توانيد يك شرح خالصه در پايين هر يك از مشخصه شما مي.٣
  .نماييد" ويرايش"يا شرح فعلي را داده 

در اين صورت قبل از . اييدنم" اجباري"توانيد ورود مشخصه مورد نظر را  شما مي. ٤
  .شود ورود اين مشخصه آار ايجاد نمي

هاي آار بازيابي  را براي مشخصه" فرض مقادير پيش"توانيد  در صورت نياز مي. ٥
  .نماييد

   

  



  هاي آار نمايش مشخصهتصوير                                                              

   

  رساني با پست الكترونيكي اطالع. ٤.٥

، از طريق پست الكترونيكي را توانيد آليه وقايع و تغييرات آارها  مي،  زوبينتوسط 
شما بايد ابتدا يك ، براي دستيابي به اين امكان . رساني نماييد اطالع

رساني  سپس يك رويه اطالع.  نصب نماييدSMTPپست الكترونيك  هنده د سرويس
 و در آن تعيين نماييد آه چه تغييري بايد از طريق پست الكترونيكي به ودهايجاد نم

توانيد محتويات نامه الكترونيكي خود را به  شما مي. ارسال شود چه آاربراني
شود نيز   استفاده ميينزوبآدرس پستي فرستنده آه توسط .دلخواه تغيير دهيد
  . را مطالعه نماييد٣براي اطالعات بيشتر پيوست .قابل تغيير است

   

  رساني استفاده از يك رويه اطالع. ٤.٥.١

رساني  ها يك رويه اطالع توانيد در منوي رويه در قسمت مديريت سيستم شما مي
 ،رساني  العپس از ايجاد يك رويه اط. هاي موجود را بررسي نماييد ايجاد يا رويه

  .هاي مورد نظر خود تخصيص دهيد شما بايد آن را به پروژه

  :گامهاي زير را طي کنيد، براي اين منظور 

ها ، پروژه مورد نظر خود را انتخاب  در قسمت مديريت سيستم منوي پروژه. ١
  نماييد

   .را انتخاب نماييد" انتخاب رويه "رساني ، گزينه  در مقابل رويه اطالع. ٢

   

  



  رساني انتخاب يك رويه اطالع

   

رساني موجود يك رويه را براي اختصاص به اين پروژه  هاي اطالع از فهرست رويه. ٣
  .انتخاب نماييد

رساني انتخابي شما اآنون به پروژه  رويه اطالع. گزينه تاييد را انتخاب نماييد. ٤
  .شود مورد نظر تخصيص داده مي

   

  اني رس آردن اطالع فعال  غير. ٤.٥.٢

هاي   آافي است در فهرست رويه،رساني يك پروژه  فعال آردن اطالع براي غير
در اين حالت شما هيچ ارسال پست .رساني گزينه هيچ را انتخاب نماييد اطالع

توانيد با تغيير در رويه  شما مي. الكترونيكي براي پروژه خود نخواهيد داشت
  .ي را مطابق نظر خود تغيير دهيدرساني خود هرگونه ارسال پست الكترونيك اطالع

   

  تنظيم پست الكترونيكي براي يك پروژه. ٤.٥.٣

  . را مطالعه نماييد۴براي تنظيم ، پيوست 

   

  ها دسترسي. ٤.٦

براي . هاي مورد نياز را به آاربران خود تخصيص دهيد توانيد دسترسي شما مي
د شامل انواع توان مي" افزودن يك يادداشت" و يا  "ها بررسي پروژه"مثال 

  .ها باشد دسترسي

گروه (توانيد تعيين نماييد آه چه آاربري  مي،  زوبين در  با تعريف دسترسي آلي
ها و  مستقل از پروژه، دسترسي آلي .تواند انجام دهد آدام عمليات را مي) آاربري

انواع دسترسي آلي در جدول زير شرح داده .آند ميعمل بصورت مستقل 
  زوبينانيد يك سطح دسترسي آلي را به همه آاربران تو شما مي.اند شده

براي اين منظور بايد در قسمت ايجاد دسترسي جديد سطح . تخصيص دهيد
را " همه"گزينه ، دسترسي مورد نظر خود را تعيين آرده و در قسمت گروه آاربري 

  .انتخاب نماييد



اساس دسترسي آلي و دسترسي بر :  وجود دارد زوبيندو نوع دسترسي در 
  .پروژه آه با تعيين رويه دسترسي و تعيين سطوح دسترسي قابل اعمال است

    

  دسترسي آلي. ٤.٦.١

است آه در مورد همه  تعدادي دسترسي آلي تعريف شده،  زوبيندر سيستم 
  .ها اعمال مي گردد پروژه

به عنوان مثال در صورتي آه دسترسي مدير سيستم به آاربري داده شود ، وي 
 را انجام دهد مگر اينكه دسترسي وي زوبين آليه عمليات موجود در قادر است

دسترسي آلي . براي پروژه خاصي در رويه دسترسي آن پروژه مسدود شده باشد
، هاي مورد نياز يك پروژه   و فارغ از دسترسيزوبينبيشتر براي استفاده از امكانات 

هاي آنها را  لي و تفاوتجدول زير انواع دسترسي آ. گيرد مورد استفاده قرار مي
  :دهد شرح مي

   

سطح دسترسي 
 شرح آلي

 ها همه دسترسي– زوبيندسترسي مديريت سيستم  زوبينمدير سيستم 
  زوبين انآاربر

  

آاربران جديدي .  - زوبينورود به سيستم دسترسي 
فرش عضو اين گروه  آه ايجاد مي شوند بصورت پيش

  .هستند

، ري داده نشود در صورتي آه دسترسي ديگ: توجه
 ، فقط قادر  آاربراني آه اين سطح از دسترسي را دارند

 . هستندزوبين سيستم دربه ورود و خروج 
 زوبيندسترسي مشاهده فهرست آاربران  بررسي آاربران
 اشتراك فيلتر به آاربر يا گروه آاربري خاصدسترسي  ها اشتراك فيلتر
 ها ترفيلدسترسي مديريت اعضاي  ها عضويت فيلتر

   



  

   

  ها براي پروژه دسترسي. ٤.٦.٢

  .دسترسي بر اساس پروژه است،  زوبينهاي موجود در  نوع ديگري از دسترسي

هاي الزم در  پس دسترسي رويه دسترسي ايجاد شود و سكدر اين نوع ابتدا بايد ي
  .هاي آاربري مورد نظر اختصاص يابد و به آاربران و گروهآن تعريف 

  : دسترسي در پروژه را تشريح آرده استموضوعات زير جدول

   

 موضوع
 دسترسي

 شرح

 زوبين در ها دسترسي مديريت پروژه  مديريت پروژه
 آار و استفاده از جستجوي ها ، دسترسي بررسي پروژه بررسي پروژه

 شاهده آارهام
  ايجاد آار

  

آاربراني آه اين دسترسي را :  توجه- دسترسي ايجاد آار
ه بتوانند يك پيوست  دارند بدون دسترسي ويرايش آار نمي

 .آار اضافه نمايند
  ويرايش آار

  

آاربراني آه :  توجه - دسترسي ويرايش مشخصات آارها
ا ندارند اين دسترسي را داشته ولي دسترسي حذف آار ر

آليه تغييرات در . هاي آار را حذف نمايند قادر نيستند پيوست



 در قسمت تاريخچه تغييرات ، ذخيره مي زوبينسيستم 
توانيد اجازه ايجاد آار را به اغلب  بنابر اين شما مي. گردد

آاربران خود بدهيد ولي در دادن اجازه ويرايش آار بسيار 
 .دقت فرماييد

  انتقال آار

  

:  توجه-  انتقال آار از يك پروژه به پروژه ديگردسترسي
آاربراني آه قصد انتقال يك آار از يك پروژه به پروژه ديگر را 
دارند بايد دسترسي ايجاد آار در پروژه مقصد را داشته 

  .باشند
  تعيين مجري آار

  

 در اين ارتباط آاربران مجري را - دسترسي تعيين مجري آار
 .در زير مطالعه نماييد

  آاربران مجري

  

يابد آه به عنوان مجري آارهاي اين  دسترسي مي، آاربر 
توانند  آاربران مجري لزوما نمي:  توجه- پروژه انتخاب شود

 براي اين منظور بايد دسترسي  مجري آارها را تغيير دهند و
آاربراني آه اين . تعيين مجري آار را داشته باشند

 .رهاي شما هستنددسترسي را دارند اغلب مجريان آا
  آارزمان اتمامدسترسي تعيين يا ويرايش  زمانبندي آار
 دسترسي تحليل و دوباره فعال آردن آارها تحليل آار
  بستن آار

  

 بهتر است مجريان شما اجازه تحليل - دسترسي بستن آار
 .آار و واحد آيفيت شما اجازه بستن آار را داشته باشد

  پيوست يادداشت

  

اجازه :  توجه- وست آردن يادداشت به آارهادسترسي پي
 . است حذف يادداشت به اين آاربران داده نشده

  حذف آار

  

 لطفا در -  هاي آار دسترسي حذف آار ، يادداشت و پيوست
 .مورد آاربراني آه اين دسترسي را دارند دقت فرماييد

  گزارش آار

  

عال  زماني فپيگيري اگر امكان -دسترسي درج گزارش آار 
 .باشد اين دسترسي آاربرد دارد

  ارتباط آارها

  

اگر امكان ارتباط آارها (دسترسي برقراري ارتباط بين آارها 
 .)فعال باشد

 دسترسي پيوست تصوير يا فايل به آارها پيوست به آار
 دسترسي ويرايش و حذف فازها مديريت فازها
تعيين سطوح 

 امنيتي
 ي پروژه آارهاامنيتيدسترسي تعيين سطوح 

آننده آار در زمان ايجاد آار يا ويرايش  ايجادتعيين دسترسي  آننده تغيير ايجاد
 آن



مشاهده ناظرين و 
 تاييد آنندگان

 آنندگان آارها دسترسي مشاهده فهرست ناظرين و تاييد

 .دسترسي مديريت آاربراني آه ناظر آارها هستند مديريت ناظرين

   

  هاي دسترسي رويه. ٤.٦.٣

    

  يك رويه دسترسي چيست؟. ٤.٦.٣.١

اي از سطوح دسترسي تعريف شده براي آاربران  يك رويه دسترسي مجموعه
تواند توسط  يك رويه پس از تكميل شدن مي. يابد است آه به يك پروژه تخصيص مي

  .هاي مختلف استفاده شود پروژه

   

  چرا از رويه دسترسي استفاده آنيم؟. ٤.٦.٣.٢

بيشتر . هايي براي آاربران هستيم اعمال دسترسيمند ا نياز م ها در اغلب پروژه
توانيد با ايجاد  شما مي.هاي مشابهي در انواع پروژه نياز دارند دسترسي، آاربران  

البته در برخي مواقع .هاي زيادي اختصاص دهيد  پروژه يك رويه دسترسي آن را به
  .هاي خاص دارند ها هر يك نياز به دسترسي پروژه

    

  ايجاد يك رويه دسترسي. ٤.٦.٤

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

   

                          

   

   .ها شويد در قسمت مديريت سيستم وارد منوي رويه. ٢



   

  

  .گزينه رويه دسترسي را انتخاب نماييد. ٣

هاي دسترسي تعريف شده در سيستم را مشاهده  شما رويه، اين صفحه در . ٤
  .را انتخاب نماييد" ايجاد رويه دسترسي جديد " گزينه .نماييد مي

   

  

  هاي دسترسي مشاهده رويه

   

يك نام و يك شرح به رويه خود " ايجاد رويه دسترسي جديد " حه در صف. ٥
  .اختصاص دهيد

   

  



   

  . را انتخاب نماييد”تاييد“و سپس گزينه 

نام رويه ، در اين فهرست . گرديد هاي دسترسي باز مي شما به صفحه رويه. ٦
  .است جديد شما نيز درج شده

   

  

  ايجاد رويه دسترسي جديد

   

  اختصاص دادن يك پروژه به يك رويه دسترسي. ٤.٦.٥

   .وارد شويد) سترسي آلي مدير سيستمداراي د(با آاربر مدير سيستم . ١

   

                          

   

  . شويد وارد قسمت مديريت سيستم. ٢

  .را انتخاب نماييد" ها مديريت پروژه"گزينه ها  در منوي پروژه. ٣

   



  

   

پروژه . نماييد مشاهده ميها را   فهرستي از پروژه "ها مديريت پروژه"در صفحه . ٤
  .مورد نظر خود را انتخاب نماييد

  .را مشاهده خواهيد آرد" مديريت پروژه"شما صفحه 

  .را انتخاب نماييد" انتخاب رويه " در مقابل رويه دسترسي گزينه . ٥

   

  

   

توانيد از  شما مي" اختصاص دادن يك رويه دسترسي به پروژه"در صفحه . ٦
   .د يكي را انتخاب نماييدهاي موجو فهرست رويه



  

   

  .گزينه تاييد را انتخاب نماييد تا رويه مورد نظر به پروژه شما اختصاص يابد. ٧

   

  ترسيهاي آاربري به يك سطح دس افزودن آاربران و گروه. ٤.٦.٦

رويه دسترسي را انتخاب .ها شويد در قسمت مديريت سيستم وارد منوي رويه. ١
  .نماييد

   

  

   

تخاب را ان" ها دسترسي"ها در مقابل رويه مورد نظر خود گزينه  در فهرست رويه. ٢
  .نماييد

   



  

ها  فهرستي از موضوعات دسترسي براي پروژه" ها ويرايش دسترسي"در صفحه .٣
  .را انتخاب نماييد" اضافه آردن" گزينه  .شود مشاهده مي

   

  

   

پس از تعيين موضوع . مشاهده خواهد شد" ايجاد يك دسترسي جديد"صفحه . ٤
دسترسي و آاربر يا گروه آاربري آه دسترسي به آن داده خواهد شد ، گزينه 

  .را انتخاب نماييد" اضافه آردن"

 در موضوعات تعيين شده داراي دسترسي ،تيب آاربران انتخاب شده بدين تر
  .خواهند شد

   



  

  تصوير افزايش سطح دسترسي

   

ا به آاربران مورد هاي الزم ر توانيد همه دسترسي با تكرار دو گام قبل شما مي. ٥
  .نظر خود بدهيد

  .را انتخاب نماييد" حذف"براي حذف يك سطح دسترسي در مقابل آن گزينه . ٦

   

  

   

  حذف يك رويه دسترسي. ٤.٦.٧

  .وارد شويد) اراي دسترسي آلي مدير سيستمد(با آاربر مدير سيستم . ١

   



                              

   

   .ها شويد در قسمت مديريت سيستم وارد منوي رويه. ٢

   

  

   

   .گزينه رويه دسترسي را انتخاب نماييد. ٣

   

  

  .را مشاهده خواهيد آرد" هاي دسترسي رويه"صفحه . ٤

رويه . هاي دسترسي تعريف شده در سيستم قابل مشاهده هستند فهرست رويه
  .را در مقابل آن انتخاب نماييد" حذف"مورد نظر براي حذف را انتخاب نموده و گزينه 

تاييد عمليات حذف از شما سئوال  "   حذف رويه دسترسي"در صفحه . ٥
  .شود مي



   

  

هايي آه از اين رويه استفاده  اين رويه دسترسي حذف خواهد شد و همه پروژه. ٦
  .آنند فرض تغيير مي ي پيشآرده بودند به رويه دسترس

   

 :توجه
 .فرض را حذف نماييد توانيد رويه دسترسي پيش شما نمي

   

  آپي آردن يك رويه دسترسي. ٤.٦.٨

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

   

                              

   

  .ها شويد در قسمت مديريت سيستم وارد منوي رويه. ٢ 

   



  

   

  .گزينه رويه دسترسي را انتخاب نماييد. ٣

   

  

  هاي دسترسي مشاهده رويه تصوير 

   

  .مشاهده خواهيد آردرا " هاي دسترسي رويه"صفحه . ٤

رويه . هاي دسترسي تعريف شده در سيستم قابل مشاهده هستند فهرست رويه
را در مقابل آن انتخاب " آپي"مورد نظر براي آپي شدن را انتخاب نموده و گزينه 

  .نماييد

   



  

  هاي دسترسي تصوير آپي آردن رويه

   

  .شود يك رويه دسترسي مشابه رويه انتخاب شده ايجاد مي. ٥

   

  مديريت آارها. ٤.٧

   

  ايجاد تحليل جديد. ٤.٧.١

 بصورت زوبين. براي بستن يك آار هستندهايي  راه،  زوبيندر سيستم ،ها  تحليل
  . نمايد ده ميفرض از تعدادي تحليل استاندارد استفا پيش

براي اين منظور گامهاي . هاي دلخواه خود را به آن بيافزاييد توانيد تحليل شما مي
  :زير را طي کنيد

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" تنظيمات آارها"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢

   

                             



   

  .را انتخاب نماييد" ها انواع تحليل"گزينه . ٣

هاي موجود در سيستم  توانيد تحليل ها شما مي نمايش انواع تحليلدر صفحه . ٤
  . را مشاهده نماييدزوبين

   

  

   

تحليل يك نام و يك شرح به ، براي ايجاد يك تحليل جديد در قسمت پايين صفحه . ٥
  .خود اختصاص دهيد

 را زوبينهاي موجود در سيستم  توانيد تحليل شما مي، ها  در جدول انواع تحليل. ٦
يا نحوه نمايش آنها را مرتب ، فرض تعيين  حذف ، ويرايش ، آن را به عنوان پيش

  .نماييد

   

  تعريف نوع جديدي از آار. ٤.٧.٢

  . نمايد ده ميفرض از انواع مختلف آار استفا  بصورت پيشزوبين

براي اين منظور گامهاي زير را . توانيد انواع دلخواه خود را به آن بيافزاييد شما مي
  :طي کنيد

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" تنظيمات آارها"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢



   

                         

    

  .را انتخاب نماييد" انواع آار"منوي . ٣

 زوبينتوانيد انواع آار موجود در سيستم  شما مي" ارهانمايش انواع آ"در صفحه . ٤
  .را مشاهده نماييد

 يك نام و يك شرح به نوع  براي ايجاد يك نوع آار جديد در قسمت پايين صفحه. ٥
   .جديد اختصاص دهيد

   

  

   

يد در هنگام استفاده از اين نوع آار به ا هشرحي آه براي نوع آار خود در نظر گرفت
  . بهتر است يك يا دو جمله بيشتر نباشدآهآاربر نمايش داده ميشود 

اين . شود مسير فايل گرافيكي نماد براي استفاده از نماد دلخواه شما استفاده مي
گرافيكي را بهتر است در مسير اين فايل .  باشد١٦ × ١٦نماد بايد 

/)images/icons (ذخيره نماييدزوبين دهنده  سرويس .  



  

  زوبينها در  هاي گرافيكي نماد  پيشنهادي براي ذخيره فايلمسير

   

 را حذف ، زوبينموجود در سيستم آار توانيد انواع  شما مي، ار در جدول انواع آ. ٦
  .فرض تعيين و يا نحوه نمايش آنها را مرتب نماييد ويرايش ، آن را به عنوان پيش

   

  

  اع آارتصوير نمايش صفحه انو

   

  ايجاد اولويت جديد. ٤.٧.٣

 از تعدادي زوبين. ها سطوحي هستند آه آارها بايد بر اساس آن اجرا شوند اولويت
هاي مورد نظر  توانيد اولويت  مي شما. آند فرض استفاده مي اولويت به عنوان پيش
  .خود را داشته باشيد

  :گامهاي زير را طي کنيد، براي اين منظور 

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(دير سيستم با آاربر م. ١

  .شويد" تنظيمات آارها" وارد منوي ،در قسمت مديريت سيستم . ٢



   

                         

   

  .را انتخاب نماييد" ها انواع اولويت"منوي . ٣

  هاي توانيد انواع اولويت شما مي، " هاي انجام آارها نمايش اولويت"در صفحه . ٤
  . را مشاهده نماييدزوبينموجود در سيستم 

   

  

  تصوير صفحه ايجاد يك اولويت جديد

   

يك نام و يك شرح براي اولويت خود ، براي ايجاد يك اولويت جديد در پايين صفحه . ٥
   .تعيين نماييد

   



  

   

يد در هنگام استفاده از اين اولويت به ا هشرحي آه براي اولويت خود در نظر گرفت
  . بهتر است يك يا دو جمله بيشتر نباشدآهآاربر نمايش داده ميشود 

اين . شود ه ميمسير فايل گرافيكي نماد براي استفاده از نماد دلخواه شما استفاد
اين فايل گرافيكي را بهتر است در مسير .  باشد١٦ × ١٦نماد بايد 

/)images/icons (ذخيره نماييدزوبين دهنده  سرويس .  

شما بايد يك رنگ به اولويت خود اختصاص دهيد تا در هنگام نمايش اولويت توسط 
  . به آار گرفته شودزوبين

   

  

  زوبينها در  هاي گرافيكي نماد تصوير مسير پيشنهادي براي ذخيره فايل

   



 را حذف زوبينهاي موجود در سيستم  توانيد اولويت ها شما مي در جدول اولويت. ٦
  . نمايش آنها را مرتب نماييدفرض تعيين و يا نحوه ، ويرايش ، آن را به عنوان پيش

   

  ايجاد وضعيت آاري جديد. ٤.٧.٤

يك . شود آاري استفاده مي  در گردش،هاي آاري براي اعالم موقعيت آار  وضعيت
. آند نمايانگر مراحلي است آه يك آار از آغاز تا پايان آنها را طي مي، آاري  گردش

 و يك وضعيت آاري آاري با يك وضعيت آاري مرتبط است هر مرحله در گردش
  .آاري مرتبط باشد تواند فقط با يك مرحله از گردش مي

آاري  موقعيت آن آار را در گردش،  با اعالم وضعيت جاري يك آار زوبينبدين ترتيب 
  .آند خود گزارش مي

آاري  فرض ، آه با مراحل گردش  از تعدادي وضعيت آاري به عنوان پيشزوبين
  .آند ده ميفرض مرتبط هستند ، استفا پيش

آاري مورد نظر خود  تعريف آرده و گردش، هاي آاري جديد  توانيد وضعيت شما مي
  .را اعمال نماييد

  :براي اين منظور گامهاي زير را طي کنيد

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .ويدش" تنظيمات آارها"وارد منوي ،  در قسمت مديريت سيستم . ٢

   

                         

   

  . را انتخاب نماييد"ها انواع وضعيت "گزينه. ٣

 موجود در  هاي توانيد وضعيت  شما مي،" ها نمايش انواع وضعيت"در صفحه . ٤
  . را مشاهده نماييدزوبينسيستم 

   



  

  تصوير صفحه ايجاد وضعيت جديد

   

يك نام و يك شرح براي آن تعيين ، اي ايجاد يك وضعيت جديد در پايين صفحه بر. ٥
  .نماييد

يد در هنگام استفاده از آن به آاربر ا هشرحي آه براي وضعيت خود در نظر گرفت
  . بهتر است يك يا دو جمله بيشتر نباشدآهنمايش داده ميشود 

اين . شود شما استفاده ميمسير فايل گرافيكي نماد براي استفاده از نماد دلخواه 
اين فايل گرافيكي را بهتر است در مسير .  باشد١٦ × ١٦نماد بايد 

/)images/icons (ذخيره نماييدزوبين دهنده  سرويس .  

  

  زوبينها در  هاي گرافيكي نماد اي ذخيره فايلتصوير مسير پيشنهادي بر

   

توانيد از آنها  مي.  موجود هستند، به عنوان نماد زوبينهاي گرافيكي زير در  فايل
  :استفاده نماييد
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 را زوبينهاي موجود در سيستم  توانيد وضعيت شما مي، ها  در جدول وضعيت. ٦
توجه داشته باشيد آه وضعيتي قابل حذف است آه به .  نماييد حذف يا ويرايش

  .هاي آاري موجود مرتبط نباشد آاري در گردش هيچ مرحله

   

  تنظيم پيوست آردن فايل . ٤.٧.٥

 زوبينابتدا بايد . ر پيش داريددو گام د، ها به يك آار  براي تنظيم پيوست آردن فايل
  .ها فعال نماييد را براي پيوست آردن فايل



را براي پروژه مورد نظر خود داشته " ايجاد پيوست"در گام بعد شما بايد دسترسي 
  .براي اين منظور بايد رويه دسترسي پروژه خود را ويرايش نماييد. باشيد

   

  زوبينفعال آردن پيوست در : ١گام . ٤.٧.٥.١

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم( با آاربر مدير سيستم .١

  .شويد" تنظيمات آارها"وارد منوي ، در قسمت مديريت سيستم . ٢

   

                         

   

ها را انتخاب  پيوست در قسمت مديريت سيستم در منوي تنظيمات آلي ، . ٣
  . نماييد

و براي پيوست " امكان پيوست فايل"براي امكان پيوست فايل به آارها بايد . ٤
  .فعال باشد" يوست تصويرامكان پ"تصاوير بايد 

   

  

  تصوير صفحه فعال آردن پيوست



   

  دسترسي پيوست : ٢گام . ٤.٧.٥.٢

را براي پروژه " ايجاد پيوست"شما بايد دسترسي ، ل يا تصوير يبراي پيوست فا
  .ورد نظر خود داشته باشيدم

  :براي اين منظور گامهاي زير را طي کنيد

  .ها را انتخاب نماييد در قسمت مديريت سيستم منوي رويه. ١

  .رويه دسترسي را انتخاب نماييد. ٢

در مقابل رويه دسترسي اختصاص يافته به پروژه مورد نظر خود ، گزينه . ٣
  .را انتخاب نماييد" ها دسترسي"

   

   

  هاي دسترسي تصوير رويه

   

را انتخاب نموده و در مقابل آن " ايجاد پيوست"موضوع ، در فهرست موضوعات . ٤
  .را انتخاب نماييد" اضافه آردن"گزينه 

   



  

  تصوير ايجاد يك سطح دسترسي جديد

   

" زوبينآاربران "يا گروه آاربري " همه"هاي آاربري اين صفحه بطور مثال  از گروه. ٥
  .را انتخاب نماييد

   

  

   

  . مراجعه نماييد۵ها ، به پيوست  براي اطالعات بيشتر در مورد پيوست

   

  افزودن يك مشخصه سفارشي. ٤.٧.٦

 وارد نماييد ، شما نياز به زوبينبراي اينكه بتوانيد آارهاي خود را بهتر و آسانتر در 
ها با انواع مختلف ، شما را در ثبت و   مشخصهاين. هاي سفارشي داريد مشخصه

براي ايجاد يك مشخصه . نگهداري اطالعات آارهاي موجود ياري مي دهند
سپس محدوده  و سفارشي شما بايد ابتدا يك نوع از اين مشخصه را انتخاب

فرض به  توانيد يك مقدار پيش شما مي. استفاده از اين مشخصه را تعيين نماييد
براي امكان جستجو در مقادير اين مشخصه بايد يك .صاص دهيدمشخصه خود اخت

  .نوع جستجوگر انتخاب نماييد



   

 :توجه
توانيد مدتي پس از  يك امكان انتخابي است و شما مي، هاي سفارشي  مشخصه

هاي سفارشي آه پس از ايجاد  مقدار مشخصه. ورود اطالعات آن را ايجاد نماييد
د بود و نفرض شرح داده شده در باال خواه ار پيششوند همان مقد آارها تعريف مي

 .فرض براي مشخصه تعريف نشود ، خالي خواهد بود در صورتيكه مقدار پيش

                                                                           

  هاي سفارشي انواع مشخصه. ٤.٧.٦.١

  :اند  شرح داده شدههاي سفارشي در زير فهرستي از انواع مشخصه

   

نوع مشخصه 
 سفارشي

 شرح

انتخاب از دو 
 فهرست تودرتو

در اين نوع مشخصه شما داراي دو فهرست خواهيد بود آه 
مقادير موجود در فهرست دوم به يكي از مقادير موجود در 

 .فهرست اول مرتبط خواهد بود
 از فهرست تاريخ انتخابيك مشخصه از نوع تاريخ با امكان  انتخاب تاريخ
امكان ورود يك متن نامحدود با چندين خط را به شما  متن نامحدود

 .دهد مي
 .دهد امكان تعيين چندين مقدار را براي مشخصه مي تخابنچندين ا

چندين انتخاب از 
 فهرست

 .دهد امكان تعيين چندين مقدار را از فهرست مقادير مي

  عدد

  

اعشار اين . هدد امكان تعيين يك عدد را براي مشخصه مي
 .ورود آن داردچگونگي  به گيعدد متغير و بست

  انتخاب پروژه

  

هاي موجود  امكان تعيين يك پروژه را از فهرست پروژه
هايي است آه آاربر  شامل پروژه، فهرست  اين .دهد مي

 .اجازه دسترسي به آنها را دارد
 .دهد امكان تعيين يك مقدار را براي مشخصه مي  راديوييتنظيم

 .دهد امكان تعيين يك مقدار را از فهرست مقادير مي انتخاب از فهرست
  متن محدود

  

را ) ٢٥٥ آمتر از  تعداد حروف ( امكان ورود يك متن محدود
 .دهد مي

 .دهد امكان ورود يك آدرس اينترنتي را مي درس اينترنتيآ



  انتخاب آاربر

  

  .دهد امكان انتخاب يك آاربر از فهرست آاربران را مي

  
 .دهد امكان تعيين يك فاز را از فهرست فاز هاي پروژه مي انتخاب فاز

   

  محدوده استفاده. ٤.٧.٦.٢

  :است سه نوع محدوده استفاده تعريف شده،  زوبيندر 

  قابل استفاده در همه آارها • 

  ها قابل استفاده در نوع خاصي از آار• 

  قابل استفاده در يك پروژه خاص• 

   

  جستجوگر. ٤.٧.٦.٣

توانيد امكان جستجو در مشخصه سفارشي  با انتخاب يك جستجوگر مناسب مي
  .خود را فعال نماييد

جستجوگر مرتبط ) يا بيشتر(هر نوع مشخصه سفارشي ممكن است داراي يك 
  .بايد جستجوگر مناسب هر مشخصه را انتخاب نماييد. باشد

    

  هاي ايجاد يك مشخصه سفارشي  گام. ۴.٤.٧.٦

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم( آاربر مدير سيستم با. ١

  .شويد" ها مشخصه"وارد منوي  در قسمت مديريت سيستم . ٢

   

                         



   

هاي  نمايش مشخصه"در صفحه . را انتخاب نماييد" مشخصه سفارشي"منوي . ٣
 را زوبينهاي سفارشي موجود در سيستم  توانيد مشخصه شما مي" سفارشي

  .تخاب نماييدرا ان" ايجاد مشخصه سفارشي"گزينه .مشاهده نماييد

  

  تصوير صفحه ايجاد مشخصه سفارشي

   

  .يك نوع مشخصه مناسب انتخاب نماييد، " ايجاد مشخصه سفارشي"در صفحه . ٤



در باال انواع . تعيين نماييديك محدوده استفاده براي مشخصه سفارشي خود . ٥
  .اند محدوده ها شرح داده شده

  .گزينه بعدي را در پايين صفحه انتخاب نماييد. ٦

  

  تصوير صفحه ايجاد مشخصه سفارشي

   

مشخصه . صر براي مشخصه سفارشي خود تعيين نماييديك نام و يك شرح مخت. ٧
. نماييد نمايش داده خواهند شد سفارشي شما با عنوان نامي آه مشخص مي

  .توانيد در هنگام ورود يا ويرايش مشخصات آار مشاهده نماييد شرح را مي

براي هر يك از . يك جستجوگر مرتبط با مشخصه سفارشي خود تعيين نماييد. ٨
ه در فهرست انتخاب شوند شرحي در مقابل درج خواهد شد آه جستجوگرها آ

  .نحوه جستجوي خود را معرفي مي آنند

  .را انتخاب نماييد" ايجاد"گزينه . ٩



در . نام و جزئيات مشخصه سفارشي خود را در جدول مشاهده خواهيد آرد. ١٠
  .هاي سفارشي خود را ويرايش يا حذف نماييد توانيد مشخصه اين صفحه مي

   

   دسترسي.۵.٤.٧.٦ 

دسترسي آاربران مختلف توانيد امكان   مناسب ميسطح دسترسيبا انتخاب يك 
 در مقابل مشخصه سفارشي خود . نماييدتعيين مشخصه سفارشي خود ايررا ب

  . را انتخاب نماييد”ها دسترسي“گزينه 

 

  

  :صفحه زير را مشاهده خواهيد نمود

   



!

  

   

   زماني آارهازوبين. ٤.٧.٧

   

   زمانيزوبينفعال آردن . ٤.٧.٧.١

  .است فعال  غير،  زوبينني در سيستم  زمازوبينامكان ، فرض  بصورت پيش

بايد حداقل يك آاربر يا گروه آاربري داراي دسترسي ، براي فعال نمودن اين امكان 
ها در  براي تخصيص اين دسترسي به قسمت دسترسي.باشد" زمانبندي آارها"

  .اين مجموعه مراجعه نماييد

   

  زمانبندي يك آار. ٤.٧.٧.٢



. د داراي مشخصه زمان اتمام باشدنتوا پس از آن مييك آار در هنگام ايجاد و يا 
توانند مشخصه تاريخ  را داشته باشند مي" زمانبندي آارها"آاربراني آه دسترسي 

  .مشاهده نمايند" ويرايش آار"و يا " ايجاد آار جديد"اتمام را در صفحه 

   

  جستجوي زماني. ٤.٧.٧.٣

آردن محدوده زماني مورد نظر توانيد با تعيين  شما مي" راهبر آارها"در قسمت 
.  وجود داردزوبيندو روش براي جستجوي زماني در . آارها را بررسي نماييد،خود 

دوم در روش گيرد و   انجام مي،با تعيين مقادير زماني ثابت جستجو روش نخست 
  : با تعيين يك محدوده زماني مرتبط با امروز جستجو صورت پذيردجستجو

   

اساس مقادي بر ني ثابتجستجو م ا    ر  ز

ز    

. در راهبر آارها دو مشخصه با مقادير ثابت زماني در مورد تاريخ اتمام آار وجود دارد
  .باشد مي" تاريخ اتمام پيش از" و ديگري  "تاريخ اتمام پس از"يكي 

براي جستجوي آارهايي آه تاريخ اتمام آنها پس از زمان خاصي هستند از 
  .ي شوداستفاده م" تاريخ اتمام پس از"مشخصه 

و براي جستجوي آارهايي آه تاريخ اتمام آنها پيش از زمان خاصي هستند از 
  .استفاده مي شود" تاريخ اتمام پيش از"مشخصه 

    

با امروز ماني مرتبط اساس محدوده  بر   جستجو

شود ،  اجرا مي) فيلتر(مرتبط با تاريخي آه جستجو ، توانيد يك جستجو  شما مي
جستجو ، زماني آه شما آنرا بصورت يك فيلتر ذخيره اين نوع .ايجاد نماييد

  .نماييد ، بسيار مفيد خواهد بود مي

آه را براي شما ممكن است آه يك فيلتر ايجاد نماييد آه آارهايي ، براي مثال 
، هر زماني آه فيلتر اجرا شود .  نمايش دهد،يك هفته بعد باشد  تا تاريخ اتمام آنها

  .شود ها تا يك هفته پس از روز اجرا باشد نمايش داده ميآارهايي آه زمان اتمام آن

شوند  وارد مي" تاريخ اتمام تا" و  "تاريخ اتمام از "هاي  مقاديري آه در مشخصه 
" انتخاب يك محدوده زماني"در صفحه ، اين ترآيب .بايد از ترآيب خاصي پيروي آنند

 را انتخاب )( يم نماد تقو، براي استفاده از اين صفحه . است  تشريح شده،
  :است در زير نمايش داده شده" انتخاب يك محدوده زماني"صفحه . نماييد



   

  

  تصوير انتخاب يك محدوده زماني

   

هاي  براي انتخاب يك محدوده زماني مرتبط با روز اجراي فيلتر بايد يكي از گزينه• 
مرتبط را انتخاب نموده و مقادير مورد نظر خود را در آن وارد و سپس گزينه تاييد را 

  .انتخاب نماييد

 در "انتخاب يك محدوده زماني"متن پايين صفحه به راهنمايي بيشتر ، براي • 
  .مراجعه فرماييدسيستم 

   

  تنظيم ارتباط بين آارها. ٤.٧.٨

به شما را ارتباط آارها امكان برقراري هر نوع ارتباط تعريف شده بين آارها 
بطور مثال ممكن است آاري پيش نياز انجام آار ديگر باشد و يا . دهد مي

  .جام آار ديگر داشته باشدآاري بستگي به ان تحليل

  :براي برقراري ارتباط بين آارها بايد گامهاي زير را طي کنيد

   

  فعال آردن امكان ارتباط آارها : ١گام . ٤.٧.٨.١ 



  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" تنظيمات آلي"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢

   

                          

   

  .اييدرا انتخاب نم" ارتباط آارها"منوي . ٣

   .توانيد اين امكان را فعال نماييد شما مي" ارتباط آارها"در صفحه 

   

  

   



  .را انتخاب نماييد" فعال"براي فعال نمودن امكان ارتباط آارها گزينه . ٤

  .است ن ارتباط بين آارها براي شما فعال شدهاآنون امكا. ٥

   

  تعريف نوع ارتباط : ٢گام . ٤.٧.٨.٢

، قسمت ايجاد ارتباط جديد به شما امكان تعريف " ارتباط آارها"در پايين صفحه . ١
  .دهد يك نوع ارتباط را مي

   

  

   

  :براي ايجاد يك ارتباط جديد موارد زير را انجام دهيد. ٢

  .را وارد نماييد" پيشنيازي"در قسمت نام • 

را وارد " قابل انجام است قبل از "، عبارت " شرح مرتبط با آار مقصد" در قسمت • 
  .نماييد

را وارد " نجام است پس از قابل ا"، عبارت " شرح مرتبط با آار مبدا" در قسمت • 
  .نماييد

  .را انتخاب نماييد" اضافه آردن"گزينه . ٣

توانيد در  ارتباط جديد خود را مي. گرديد باز مي" ارتباط آارها"شما به صفحه . ٤
  .جدول ارتباط ها مشاهده نماييد



   .حذف يا ويرايش نماييد، توانيد ارتباط ها را در اين جدول  شما مي

   

  

  تصوير فهرست ارتباطات تعريف شده

   

  برقراري ارتباط : ٣گام . ٤.٧.٨.٣

ارتباط اين آار با يك آار "در صفحه جزئيات آار ، در قسمت راست صفحه منوي . ١
  . را انتخاب نماييد "ديگر

  .شده ايد" ارتباط آارها"ما وارد صفحه ش. ٢

  

  تصوير ارتباط آارها

   

نوع ارتباط آار را تعيين آرده و سپس آد آاري آه مي خواهيد با آن مرتبط شود . ٣
ماييد و يا اينكه آار مورد نظر خود را از فهرست آارها ، وارد ن" آار"را در قسمت 



توانيد چندين آار را با اين نوع ارتباط با آار  مي. ، انتخاب نماييد" انتخاب آار"گزينه 
 پيوست ،در صورت نياز يك يادداشت به اين ارتباط ه و دوفعلي مرتبط نم

  .را انتخاب نماييد" ارتباط"گزينه .نماييد

 در  توانيد ارتباط جديد خود را مي. گرديد باز مي" ارتباط آارها"ه شما به صفح. ٤
  .جدول ارتباط ها مشاهده نماييد

   

  

   

  هاي آارها فعاليت. ٤.٧.٩

، هر آار . شوند جزاي آوچكتر استفاده ميبراي تقسيم يك آار به ا، ها  فعاليت
ها  تقسيم يك آار به فعاليت. تواند تعداد نامحدودي فعاليت داشته باشد مي
تواند به آاربراني  تواند شما را در ارائه نماي بهتري از آار ياري نمايد و نيز مي مي

اي ها دار فعاليت. نمايند امكان بررسي بيشتري بدهد آه آار شما را تحليل مي
ها  د آه نوع آار براي فعاليتيتوجه داشته باش. مشخصاتي شبيه يك آار هستند

  .باشد شبيه نوع آار مي، نوع فعاليت . باشد آه تشريح شد همان نوع فعاليت مي

  :توجه داشته باشيد

يك سطح آارهاي خود را تقسيم آرده و فعاليت ايجاد تا توانيد   فقط ميزوبيندر • 
  .انيد يك فعاليت را به اجزاء آوچكتر تقسيم نماييدتو شما نمي. نماييد

  .هميشه متعلق به آار مربوط به خود هستند، ها  فعاليت• 

   

  ها فعال نمودن امكان استفاده از فعاليت. ٤.٧.٩.١

براي . فعال است  غيرزوبينفرض در سيستم  ها بصورت پيش استفاده از فعاليت 
  :فعال نمودن اين امكان 

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(دير سيستم با آاربر م. ١

  .شويد" تنظيمات آلي"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢



   

                         

   

ن يتوانيد ا شما مي" ها فعاليت"در صفحه . را انتخاب نماييد" ها فعاليت"منوي . ٣
  .امكان را فعال نماييد

فرض در سيستم  يك نوع فعاليت بصورت پيش. را انتخاب نماييد" فعال"گزينه . ٤
و در صورتي آه نوع ديگري از فعاليت در سيستم تعريف نشود ، شود  ظاهر مي

شما . استفاده خواهد آرد هاي ايجاد شده  از اين نوع به عنوان نوع فعاليتزوبين
  .فرض را در ستون عمليات ويرايش نماييد توانيد مشخصات اين نوع پيش مي

   

  ها انواع فعاليت. ٤.٧.٩.٢

  .ند ولي با آنها متفاوتندها مشابه نوع آارها هست نوع فعاليت

ها ايجاد يا  ع مورد نياز خود را براي فعاليتاتوانيد انو شما مي" ها فعاليت"در صفحه 
توجه داشته باشيد آه  .هاي موجود را حذف يا ويرايش نماييد اينكه انواع فعاليت

توانيد همه آنها را  شما بايد حداقل يك نوع فعاليت در سيستم داشته باشيد و نمي
  .ذف نماييدح

   

  ايجاد فعاليت. ٤.٧.٩.٣

شما بايد دسترسي ايجاد آار جديد را  توجه داشته باشيد براي ايجاد يك فعاليت ،
  .داشته باشيد

  :براي ايجاد يك فعاليت

آاري آه در نظر داريد براي آن فعاليت ايجاد نماييد را از راهبر آارها انتخاب . ١
  .نماييد

  .را انتخاب نماييد" ايجاد فعاليت "گزينه، در منوي سمت راست . ٢



  .در صفحه ايجاد فعاليت يك نوع فعاليت انتخاب نماييد. ٣

  .وارد نماييد) مشابه يك آار(در صفحه بعد مشخصات فعاليت خود را . ٤

در آنار آنها نمايش داده *  بايد وارد شوند با عالمت  حتماهايي آه مشخصه
  .است شده

  .ن صفحه انتخاب نماييدرا در پايي" ايجاد"گزينه . ٥

توانيد آن را در صفحه جزئيات آار مربوطه  شما مي. فعاليت مورد نظر ايجاد شد
  .مشاهده نماييد

   

  ها چگونگي استفاده از فعاليت. ٤.٧.٩.٤

  .هاي آن آار را بررسي نماييد توانيد همه فعاليت در صفحه جزئيات آار شما مي

   

  

  ها تصوير نمايش فعاليت

   

ها را  مه فعاليت، هدر صورت اول .دهد ها را به دو صورت نمايش مي فعاليت،  زوبين
هاي بسته نشده را نمايش  دهد و در صورت دوم فقط فعاليت در صفحه نمايش مي

در اين صفحه . ها را نيز تعيين نماييد  ترتيب نمايش فعاليتتوانيد شما مي. دهد مي
توجه داشته . ها انجام دهيد توانيد عمليات مورد نياز خود را بر روي فعاليت مي

توانند فعاليت هم  باشيد آاربراني آه دسترسي ايجاد آار در يك پروژه را دارند مي
  .ايجاد نمايند

   

  ها فعاليتي جستجو. ٤.٧.٩.٥



 فعال شود در صفحه راهبر آارها در مشخصه نوع آار ، ”فعاليت“ه امكان هنگامي آ
بصورت " ها انواع فعاليت"و ) همه انواع آار" (انواع آارهاي استاندارد "هاي گزينه

  .شوند خودآار مشاهده مي

انواع آارهاي  "گزينه، شما بايد ) فقط آار بدون فعاليت(براي جستجو در مورد آارها 
 ،  )فقط فعاليت بدون آار(ها  براي جستجوي فعاليت.  انتخاب نماييدرا" استاندارد

ه ها ب نتيجه جستجوي فعاليت .را انتخاب نماييد" ها انواع فعاليت"گزينه شما بايد 
  .شوند نمايش داده مي) در قسمت خالصه(باشند  همراه آاري آه با آن مرتبط مي

   

  

   در راهبر آارها "ها فعاليت"تصوير ستون 

   

ها را در راهبر آارهاي خود اضافه نموده و آد  توانيد ستون فعاليت شما مي
براي افزودن ستون . هاي مرتبط با هر آار را در اين ستون مشاهده نماييد فعاليت

  .راهبر آارها به قسمت ستونهاي راهبر آارها مراجعه نماييددر " ها فعاليت"

   

  آاري ها و گردش فعاليت. ٤.٧.٩.٦



به اين ترتيب آه در . ، موثر نماييد آار پيشرفتها را در  توانيد انجام فعاليت شما مي
آاري بعد را منوط  آاري از يك مرحله به مرحله اجراي يك انتقال آاري خود ،  گردش

  .هاي آن آار نماييد ه فعاليتبه وضعيت هم

 شرايط جديد ايجاد نماييد و در ،براي داشتن اين امكان بايد در قسمت انتقال آار 
ها را انتخاب  گزينه انجام انتقال منوط به وضعيت فعاليت، صفحه ايجاد شرايط جديد 

  .ها را براي انتقال تعيين نماييد نماييد و در صفحه بعد وضعيت فعاليت

   

  ها نمودن امكان فعاليت فعال  غير. ٤.٧.٩.٧

  :ها بايد گامهاي زير را طي کنيد نمودن امكان استفاده از فعاليت فعال  براي غير

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" تنظيمات آلي"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢

   

                         

   

  .را انتخاب نماييد" ها فعاليت"منوي . ٣

  .را انتخاب نماييد" فعال  غير"گزينه . ٤ 

   

 :توجه 
توانيد اين امكان  در سيستم وجود داشته باشد ، شما نميهم يك فعاليت تنها اگر 

 .ها را حذف نماييد بايد همه فعاليت. فعال نماييد را غير

   

  ي زمانيپيگيرتنظيم . ٤.٧.١٠



رسي الزم  و دستبوده اين امكان را فعال د زماني بايپيگيريبراي فعال نمودن امكان 
  .را به آاربران مورد نظر خود بدهيد

   

   زمانيپيگيريفعال نمودن  : ١گام . ٤.٧.١٠.١

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" تنظيمات آلي"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢

   

                         

   

  . زماني را انتخاب نماييدزوبينمنوي . ٣

   

  

   زمانيپيگيريتصوير فعال نمودن 

   

 روزهاي تعدادشما بايد . باشد فعال مي فرض   زماني بصورت پيشپيگيريامكان . ٤
  .آاري هفته و ساعات آاري روز را براي سيستم تعيين نماييد



   

 :توجه
نموده و سپس با  فعال   زماني را غيرپيگيريبتدا امكان براي تغيير اين مقادير بايد ا

  .وارد نمودن مقادير جديد آنرا فعال نماييد

   

  

   زمانيپيگيريمقادير جديد براي 

   

  ربران به گزارش آاردسترسي آا : ٢گام . ٤.٧.١٠.٢

براي اينكه آاربران بتوانند براي آارها گزارش بدهند ، شما بايد دسترسي مورد نظر 
براي تغيير دسترسي بايد رويه دسترسي اختصاص . را به آنها بدهيد) گزارش آار(

  .يافته به پروژه را تغيير دهيد

  :دستورالعمل مشروح

  .فعال است، ي  زمانپيگيريابتدا مطمئن شويد آه امكان . ١

  .رويه دسترسي را انتخاب نماييد. ٢

  .يد را انتخاب نماييدا هرويه دسترسي آه به پروژه مورد نظر خود اختصاص داد. ٣

   

 :توجه
هاي  هاي مختلف اين دسترسي تغيير آند شما بايد رويه اگر تمايل داريد در پروژه



ي آاربران مورد نظر دسترسي جديدي مطابق با شرايط خود ايجاد نماييد و دسترس
 .خود را براي ارائه گزارش آار در آن تعيين نماييد

   

  . را انتخاب نماببد”گزارش آار“از بين موضوعات دسترسي گزينه . ٤

   

  

   

  بري مورد نظر خود را در اين سطح دسترسي قرار دهيدهاي آار آاربر يا گروه

  . انتخاب نماييد را" اضافه آردن"گزينه . ٥

   

  سطوح امنيتي آارها. ٤.٨

   

  يك سطح امنيتي چيست؟. ٤.٨.١

هاي آاربري قادر به  سطح امنيتي روشي است براي آنترل اينكه چه آاربر يا گروه
  .مشاهده چه آارهايي بايد باشند

تواند تغيير آند ولي از سطوح  بصورت جداگانه مي، منيتي براي هر آار اين سطوح ا
  .امنيتي موجود در رويه امنيت اطالعات هر پروژه استفاده خواهد شد

   

  چرا از سطوح امنيتي استفاده نماييم؟. ٤.٨.١.١

د آه شما بخواهيد آاربراني آه نگير سطوح امنيتي زماني مورد استفاده قرار مي
  .ار خاصي را بررسي يا مشاهده آنند تحت آنترل باشندآمي توانند 

  :مثال

 را نصب آرده و تعدادي پروژه دارد آه زوبينبا روش عمومي سيستم ، يك شرآت 
اين شرآت تمايل دارد آه همه . مشاهده و تكميل مي گردند، توسط مشتريان 



نكه اين براي اي.  قابل مشاهده براي مشتريان نباشند،آارهاي موجود در پروژه 
  :آارهاي خصوصي از دسترسي مشتريان دور بماند بايد گامهاي زير را طي کنيد

  .يك رويه امنيت اطالعات جديد ايجاد نماييد• 

وارد " محرمانه"نام آن را براي مثال يك سطح امنيتي در اين رويه ايجاد نماييد و • 
  .نماييد

  .آاربران خاصي را به اين سطح امنيتي اضافه نماييد• 

  .اين رويه را به پروژه مورد نظر خود اختصاص دهيد• 

  .تغيير دهيد" محرمانه"سطح امنيتي يكي از آارها را به • 

 فقط آاربراني آه در سطح امنيتي محرمانه هستند قادر به  مطمئن باشيد
  .مشاهده اين آار خواهند بود

  .ا بوداين يك مثال براي تشريح چگونگي استفاده از سطوح امنيتي در آاره 

   

  هاي امنيت اطالعات رويه. ٤.٨.٢

هاي امنيت اطالعات براي آنترل آاربران مجاز به مشاهده آارها استفاده  رويه
. تواند شامل چندين سطح امنيتي باشد هر رويه امنيت اطالعات مي. شود مي
   .برد سطوح امنيتي در باال تشريح شدرآا

   

  ايجاد يك رويه امنيت اطالعات. ٤.٨.٢.١

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم( با آاربر مدير سيستم .١

  .شويد" ها رويه"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢

   

                         

   



  .منوي رويه امنيت اطالعات را انتخاب نماييد. ٣

   

  

   

   .نماييد را مشاهده مي" طالعاتهاي امنيت ا رويه"صفحه . ٤

   

  

  هاي امنيت اطالعات نمايش رويه

   

. شوند هاي امنيتي موجود در سيستم نمايش داده مي همه رويه، در اين صفحه 
  .را انتخاب نماييد" اد رويه امنيت اطالعات جديدايج"در پايين صفحه گزينه 

   



  

  تصوير ايجاد رويه امنيت اطالعات جديد

   

د يك نام و يك شرح به رويه خو" ايجاد رويه امنيت اطالعات جديد" در صفحه . ٥
  .را انتخاب نماييد" اضافه آردن"سپس گزينه . اختصاص دهيد

 نام ،در اين فهرست . گرديد باز مي" هاي امنيت اطالعات رويه"شما به صفحه . ٦
  .است رويه جديد شما نيز درج شده

   

  

  تصوير ايجاد رويه امنيت اطالعات جديد

   

  اختصاص يك رويه امنيت اطالعات به يك پروژه. ٤.٨.٢.٢

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" ها پروژه"وارد منوي ، در قسمت مديريت سيستم . ٢



   

                         

   

  .شوند ها نمايش داده مي يك فهرست از آليه پروژه. ٣

   

  

  .پروژه مورد نظر خود را انتخاب نماييد. ٤

" انتخاب رويه"گزينه ، در مقابل رويه امنيت اطالعات " مديريت پروژه" در صفحه . ٥
  .را انتخاب نماييد

  

  تصوير مديريت پروژه

   



نمايش داده ، هاي امنيت اطالعات موجود در سيستم  يك فهرست از رويه. ٦
  .رويه مورد نظر خود را براي اختصاص به اين پروژه انتخاب نماييد. شود مي

   

  

  تصوير انتخاب رويه

   

 با انتخاب  نداريد ، از اين گام ، اگر هيچ آاري آه قبال داراي سطح امنيتي بوده . ٧
  .عبور نماييد" تاييد"گزينه 

   

  

   

بايد در اين قسمت  آاري با سطح امنيتي خاصي تعريف نموده ايد ،، اگر در قبل . ٨
 تبديل يتعيين نماييد آه هر سطح امنيتي قبلي به چه سطح امنيتي جديد

اگر هيچ را انتخاب نماييد ، آليه سطوح دسترسي از آارهاي قبلي شما  .شود
  .شوند برداشته مي

  .يابد رويه امنيتي شما به پروژه اختصاص مي، " تاييد"با انتخاب گزينه . ٩

   

  حذف يك رويه امنيت اطالعات. ٤.٨.٢.٣



  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

   

                          

   

  .شويد" ها رويه" وارد منوي ،در قسمت مديريت سيستم . ٢

   

  

   

  .رويه امنيت اطالعات را انتخاب نماييد. ٣

هاي امنيت اطالعات موجود در سيستم را  شما همه رويه، در اين صفحه . ٤
  .نماييد مشاهده مي

هاي اختصاص داده نشده باشد ، در جلوي آن گزينه  اگر رويه اي به هيچ پروژه
  .آن را انتخاب نماييد ت ،قابل مشاهده اس" حذف"

   



  

  تصوير حذف رويه امنيت اطالعات

   

  .آن را تاييد نماييد. نمايش داده خواهد شد، يك صفحه جهت تاييد عمليات حذف . ٥

  

  تصوير حذف رويه امنيت اطالعات

   

  .رويه مورد نظر شما حذف خواهد شد. ٦

   

 :توجه
 .فرض را حذف نماييد توانيد رويه امنيت اطالعات پيش شما نمي

   



  آپي آردن يك رويه امنيت اطالعات. ٤.٨.٢.٤

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(ا آاربر مدير سيستم ب. ١

  .شويد" ها رويه" وارد منوي ،در قسمت مديريت سيستم . ٢

   

                         

   

  .را انتخاب نماييد" رويه امنيت اطالعات"منوي . ٣

   

  

   

در اين صفحه همه .نماييد را مشاهده مي"  اطالعاتهاي امنيت رويه"صفحه . ٤
در مقابل هر رويه آه . شوند نمايش داده مي، هاي امنيتي موجود در سيستم  رويه

  .را انتخاب نماييد" آپي"گزينه ، تمايل به آپي آن داريد 

   



  

  تصوير آپي آردن يك رويه امنيت اطالعات

   

شود آه همان سطوح امنيتي را با همان  يك رويه امنيت اطالعات ايجاد مي . ٥
  .آاربران خواهد داشت

   

  

  آپي آردن يك رويه امنيت اطالعاتتصوير 

   

  سطوح امنيتي. ٤.٨.٣

عبارتست از تعدادي از آاربران با يك نام ، يك سطح امنيتي با يك تعريف ساده 
  .مشخص



 به آارهايي آه از اين آنهاشود  تخصيص آاربران به يك سطح امنيتي باعث مي
اني آه انواع آاربر.آنند دسترسي داشته باشند سطح امنيتي استفاده مي

  :است توانيد به سطوح امنيتي اختصاص دهيد در زير تشريح شده مي

   

 .ايجاد آنندگان هر آار به آن آار دسترسي خواهند داشت  آارآننده ايجاد
هر آاربري آه عضو گروه آاربري انتخاب شده باشد به آارهايي  گروه آاربري

 .آه از اين سطح امنيتي استفاده ميكنند دسترسي دارد
 اختصاص يك آاربر خاص به سطح امنيتي  خاصربرآا

 .مدير هر پروژه به آارهاي آن پروژه دسترسي داشته باشد مدير پروژه
 .يابد آاربر فعلي به اين سطح امنيتي اختصاص مي آاربر فعلي

   

  ايجاد يك سطح امنيتي. ٤.٨.٣.١

  .دوارد شوي) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" ها رويه"وارد منوي ، در قسمت مديريت سيستم . ٢

   

                         

   

  .را انتخاب نماييد" رويه امنيت اطالعات"منوي . ٣

   

  

   



  .نماييد را مشاهده مي" هاي امنيت اطالعات رويه"صفحه . ٤

   

  

  هاي امنيت اطالعات تصوير نمايش رويه

   

. شوند نمايش داده مي، هاي امنيتي موجود در سيستم  همه رويه، در اين صفحه 
را انتخاب " سطوح امنيتي"در مقابل هر رويه آه تمايل به آپي آن داريد گزينه 

  .نماييد

  .شود نمايش داده مي" ويرايش سطوح امنيتي"صفحه . ٥



  

  ايجاد سطح امنيتي جديد

   

  .شود نمايش داده مي، همه سطوح امنيتي مربوط به اين رويه ، در اين صفحه . ٦

ايين صفحه ، به سطح امنيتي جديد خود يك نام و يك شرح اختصاص داده و در پ
   .را انتخاب نماييد" ايجاد سطح امنيتي"گزينه 

  .سطح امنيتي شما ايجاد شد. ٧

   

  هاي آاربري به سطوح امنيتي افزودن آاربران و گروه. ٤.٨.٣.٢

  . نماييدرا انتخاب" اضافه آردن"گزينه ، در مقابل نام هر سطح امنيتي . ١



  

  هاي آاربري به سطوح امنيتي تصوير افزودن آاربران و گروه

   

نمايش داده " افزودن آاربر و يا گروه آاربري به اعضاي سطح امنيتي"صفحه . ٢
  .شود مي

آاربران تعيين .را انتخاب نماييد" اضافه آردن"د نظر خود را تعيين و گزينه آاربران مور 
   . عضو سطح امنيتي شما خواهند شد،شده 



  

  منيتيهاي آاربري به سطوح ا تصوير افزودن آاربران و گروه

   

در سطح امنيتي شما عضو ،  را تكرار نماييد تا آاربران دلخواه ٢ و ١هاي  گام. ٣
  .شوند

   

  فرض براي يك رويه امنيت اطالعات انتخاب سطح امنيتي پيش. ٤.٨.٣.٣

تواند به عنوان سطح امنيتي  در هر رويه امنيت اطالعات يك سطح امنيتي مي
  .فرض انتخاب شود پيش

 زوبين دسترسي تعيين سطح امنيتي يك آار را نداشته باشد ،،  آار آننده اگر ايجاد
  . گيرد فرض را براي آن آار در نظر مي سطح امنيتي پيش

آننده آار  فرض باشد و نيز ايجاد اگر رويه امنيت اطالعات فاقد سطح امنيتي پيش 
شود  دسترسي تعيين سطح امنيتي را نداشته باشد ، هر آاري آه ايجاد مي

  .قابل مشاهده خواهد بود،  همه آاربران توسط



   

  تعيين سطح امنيتي يك آار. ٤.٨.٤

توانيد نمايش آن آار را براي آاربران عضو  شما مي، با تعيين سطح امنيتي يك آار 
  .در آن سطح امنيتي ممكن و براي ساير آاربران غير ممكن سازيد

هرست هاي شما و در  آن آار در ف اگر شما عضو سطح امنيتي يك آار نباشيد ،
  .زمان جستجو و فيلتر قابل نمايش نخواهد بود

  

   

  .سطح امنيتي يك آار در زمان ايجاد آن آار و يا ويرايش آن قابل تغيير است

   

  ها دسترسي. ٤.٨.٤.١

را داشته " ح امنيتيو سطتعيين"ي تغيير سطح امنيتي آارها بايد دسترسي برا
  .است تشريح شده، هاي دسترسي  تغيير دسترسي در قسمت رويه. باشيد

   



  ايجاد يك آار. ٤.٨.٤.٢

تواند از يك سطح امنيتي براي يك آار استفاده آند آه عضو آن سطح  آاربري مي
  .امنيتي باشد

هيچ عضوي وجود ،  اگر در داخل يك سطح امنيتي  است آهآنعلت اين امر 
غير قابل ، نداشته باشد و آاري از آن سطح امنيتي استفاده آند ، آن آار در واقع 

  .استفاده خواهد شد

سطح "در مقابل مشخصه ، آنند  آاربراني آه يك آار را ايجاد و يا ويرايش مي
 عضو آن هستند را يك فهرست خواهندداشت آه فقط سطوح امنيتي آه" امنيتي

  .دهد و با انتخاب سطح امنيتي مورد نظر آن را تغيير خواهند داد نمايش مي

دسترسي تعيين ، آننده آار  همانطور آه تشريح شد در صورتي آه آاربر ايجاد
فرض مورد استفاده قرار  سطح امنيتي آار را نداشته باشد ، سطح امنيتي پيش

براي .(ديگر آن را مشاهده نخواهد آرد  ،اد آار پس از ايج، اين آاربر .خواهد گرفت
  .)جلوگيري از اين اتفاق بايد سطح دسترسي آاربر را تغيير دهيد

   

  مديريت پروژه. ٤.٩

   

  مديريت فازهاي پروژه. ٤.٩.١

 از فازهاي پروژه در زوبين.  مفيدي در مديريت زمان يك پروژه هستندقابليتفازها 
خچه تغييرات و گزارش فازهاي ي تار:مثل(. نمايد ه ميتعدادي از امكانات خود استفاد

  ).پروژه 

  :توانند فازها مي

  . براي مرتب نمودن آارهاي پروژه استفاده شوند-اضافه شوند • 

  .شوند عنوان خاتمه يافته تلقي ميه  فازهايي آه ب-اتمام يايند • 

  .آنها تغيير آند در فهرست فازها تغيير ترتيب زمانبندي -دوباره زمانبندي شوند • 

  . به عنوان سوابق نگهداري گردند -بايگاني شوند • 

  .توانند با هم ادغام و يك فاز را تشكيل دهند  چندين فاز مي-ادغام شوند • 

   



  مديريت فازها. ٤.٩.١.١

  .شود نمايش داده مي" مديريت فازها"همه امكانات براي مديريت فازها در صفحه 

  :طي آنيدمهاي زير را گا، براي مشاهده اين صفحه 

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" ها پروژه"وارد منوي ، در قسمت مديريت سيستم . ٢

هاي موجود به شما   فهرستي از پروژه،را انتخاب نماييد " ها مديريت پروژه"منوي . ٣
  . انتخاب نماييدپروژه مورد نظر خود را. شود نمايش داده مي

   .را مشاهده خواهيد آرد" مديريت پروژه"صفحه . ٤

   

  

   

امكانات مورد نياز براي اعمال تغييرات در پروژه در اختيار شما ، در اين صفحه 
  .هستند

در اين قسمت . قسمت فازهاي پروژه وجود دارد  ، و پايين صفحه در سمت چپ
پروژه و وضعيت و تاريخ اتمام آنها نمايش داده در اي از فازهاي موجود  خالصه
  .را انتخاب نماييد" مديريت فازها"گزينه . شود مي

دسترسي الزم ،  را ايجاد آرده باشيد و در رويه دسترسي آن پروژه يهاي اگر پروژه
آن را مشاهده نخواهيد آرد و در قسمت ،  مديريت فازها را نداشته باشيد براي

  .را مشاهده خواهيد آرد" هيچ فازي وجود ندارد "عبارتفازها 



   

 :توجه
 .فرض را حذف نماييد توانيد رويه امنيت اطالعات پيش شما نمي

   

  

  تصوير مديريت فازها

   

 :توجه
 دخالتي زوبينشود و در محاسبات  تاريخ اتمام فاز فقط براي نمايش استفاده مي

 .ندارد

   

  عمليات مربوط به فازها. ٤.٩.١.٤

  .است عمليات مربوط به فازها در جدول فازها نمايش داده شده

   



  اتمام يك فاز. ٤.٩.١.٥

را انتخاب " اتمام"در مقابل فازي آه تمايل داريد خاتمه يافته تلقي شود ، گزينه 
  .نماييد

   

  بايگاني يك فاز. ٤.٩.١.٦

را " بايگاني"گزينه ، براي بايگاني آردن يك فاز بايد در قسمت عمليات فاز . ١
  .انتخاب نماييد

  .شود  ظاهر مي)آمرنگ(  فاز مورد نظر شما با عالمت . ٢ 

هيچ تغييري در فازي آه . شود ظاهر مي" خروج از بايگاني"ل آن عمليات بدر مقا. ٣
ل انجام نيست و آارهاي مربوط به اين فاز نيز غير قابل ويرايش بقا ،   بايگاني شده
  .دخواهند ش

گزينه   ،ت در قسمت عمليات سآافي ا  ،براي خروج يك فاز از حالت بايگاني . ٤ 
  .را انتخاب نماييد" خروج از بايگاني"

   

  ادغام چند فاز. ٤.٩.١.٧

  .را انتخاب نماييد" ادغام"در مقابل فاز مورد نظر خود ، گزينه . ١

  .شود صفحه ادغام فازها نمايش داده مي. ٢

توانيد آليه فازهايي آه در نظر داريد با هم  شما مي، ديم در فهرست فازهاي ق
اند  همه فازهايي آه بايگاني نشده، در اين فهرست .ادغام شوند را انتخاب نماييد

 فازهاي خواهيد ميشما بايد يك فاز آه   ،در فهرست فاز جديد . قرار خواهد داشت
  .انتخاب نماييدقديم انتخابي در آن ادغام و با عنوان آن ظاهر شوند را 

   



  

  تصوير ادغام چند فاز

   

  .عمليات آامل شد. را انتخاب نماييد" ادغام"گزينه . ٣

  .د گشتباز خواهي" مديريت فازها"شما به صفحه ،  تكميل عمليات ادغام زپس ا. ٤

  .اند و فاز جديد باقيمانده است فازهاي قديم از فهرست فازها حذف شده

   

  ويرايش مشخصات يك فاز. ٤.٩.١.٨

را انتخاب " ويرايش "براي ويرايش مشخصات يك فاز بايد از ستون عمليات گزينه . ١
  .نماييد

  .صفحه ويرايش مشخصات فاز انتخاب شده نمايش داده خواهد شد. ٢

  .توانيد نام فاز و شرح آن و همچنين تاريخ اتمام آن را تغيير دهيد  ميدر اين صفحه

  .عمليات آامل شد. را انتخاب نماييد" تاييد"گزينه . ٣



باز خواهيد " مديريت فازها"شما به صفحه ،  تكميل عمليات ويرايش زپس ا. ٤
  .است تغييرات مورد نظر شما اعمال شده. گشت

   

  

  تصوير ويرايش مشخصات فاز

   

  حذف يك فاز. ٤.٩.١.٩

  .را انتخاب نماييد" حذف" گزينه ،بايد از ستون عمليات ، براي حذف يك فاز . ١

  .نمايش داده خواهد شد، صفحه حذف فاز انتخاب شده . ٢

 در صفحه بعدي از شما فاز جديد اين آارها ،ز داراي آاري باشد اگر اين فا. ٣
توانيد اين آارها را بدون فاز مشخص در سيستم  شما مي .شود خواسته مي
  .نگهداري نماييد

  .را انتخاب نماييد" حذف"گزينه . ٤

. باز خواهيد گشت" مديريت فازها"شما به صفحه ،  تكميل عمليات حذف زپس ا. ٥
  .است  نظر شما انجام شدهحذف فاز مورد

   



  

  تصوير حذف يك فاز

   

  تغيير ترتيب زماني اجرا. ٤.٩.١.١٠

توانيد ترتيب زماني اجراي  مي" ترتيب زماني اجرا"در جدول فازها در ستون . ١
  .را تغيير دهيد) ترتيب نمايش آنها(فازها 

  .منتقل نماييد) تاخر زماني(يا به پايين ) تقدم زماني(توانيد يك فاز را به باال  مي. ٢

  .تغيير خواهد داد، هر نماد تغيير ترتيب اجرا در مقابل هر فاز ، آن را از نظر ترتيب 

آند و شما  يفهرست فازها با تغيير ترتيب شما به سرعت و خودآار تغيير م. ٣
  .توانيد اين تغييرات را مشاهده نماييد مي

   

  

  تصوير ترتيب زماني اجراي فازها

   



  ايجاد گروه مديران پروژه براي يك پروژه خاص. ٤.٩.٢

  :است تغييرات زير را در پروژه ايجاد آندقادر ، يك مدير پروژه 

  تغيير نام پروژه• 

  تغيير آدرس اينترنتي پروژه• 

  تغيير مدير پروژه• 

  تغيير شرح خالصه پروژه• 

بهتر . باشد ها در اختيار مديران سيستم مي اغلب دسترسي،  زوبيندر سيستم 
ه آاربران مورد هاي الزم را ب است براي جلوگيري از هرگونه اشكال ابتدا دسترسي

  . اختصاص دهيد نظر

               

  ايجاد گروه آاربري براي مديران پروژه  : ١گام . ٤.٩.٢.١

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" آاربران"وارد منوي ، در قسمت مديريت سيستم . ٢

   

                         

   

   .را انتخاب نماييد" هاي آاربري گروه"منوي . ٣

   

، نام مورد نظر خود را براي گروه آاربري مديران "  آاربريايجاد گروه"در قسمت . ٤
  . انتخاب مي نماييمX-Adminsدر اين مثال اين نام را . پروژه وارد نماييد

   .را انتخاب نماييد" ايجاد"گزينه 

   



  

   

گروه آاربري مورد نظر در . گرديد باز مي" هاي آاربري بررسي گروه"به صفحه . ٥
  . قابل مشاهده است،جدول 

  .هاي آاربري استفاده نماييد از اين صفحه براي حذف يا ايجاد گروه

   

  عضويت آاربران در گروه آاربري  : ٢گام . ٤.٩.٢.٢

اد گروه آاربري بايد آاربران مورد نظر پس از ايج. منوي آاربران را انتخاب نماييد. ١
  .خود را عضو اين گروه نماييد

 باشد را در جدول X عضو گروه آاربري مديران پروژه دهر آاربري آه در نظر داري
  .انتخاب نماييد

را " هاي آاربري تغيير عضويت در گروه"، گزينه " مشخصات آاربر"در صفحه . ٢
  .انتخاب نماييد

   

  

  هاي آاربري تصوير گروه

   



-X(، گروه آاربري مورد نظر " هاي آاربري تغيير عضويت در گروه"در صفحه . ٣
Admins (عضويت" و سپس گزينه  هاي آاربري غير عضو انتخاب را از قسمت گروه "
  .اب نماييدرا انتخ

   

  

  تصوير ويرايش مشخصات آاربر

   

هاي  به ستون گروه، هاي آاربري غير عضو  گروه آاربري مورد نظر از ستون گروه. ٤
  .منتقل خواهد شد  ،آاربري عضو 

   

  هاي مديران پروژه تعيين دسترسي : ٣ گام .٤.٩.٢.٣

  .را انتخاب نماييد" ها پروژهمديريت "منوي ،   در قسمت مديرسيستم. ١

 صفحه مديريت پروژه نمايش داده خواهد ،پروژه مورد نظر خود را انتخاب نماييد 
  .شد

   

  

   



  .را انتخاب نماييد" ويرايش سطوح دسترسي"گزينه ، در مقابل رويه دسترسي . ٢

   

  

  تصوير ويرايش سطوح دسترسي

   

نمايد ، بهتر  فرض استفاده مي اگر پروژه مورد نظر شما از رويه دسترسي پيش. ٣
  .يك رويه دسترسي ايجاد نماييد، است براي اين پروژه 

  .به قسمت رويه دسترسي مراجعه نماييد، اي ايجاد يك رويه دسترسي بر

   

  

   

در مقابل دسترسي مديريت پروژه ، " ويرايش سطوح دسترسي"در صفحه . ٤
  . نماييدرا انتخاب" اضافه آردن"گزينه 

   



  

   

را انتخاب " اضافه آردن"را انتخاب و گزينه ) X-Admins(گروه آاربري مورد نظر 
  .نماييد

  . داده شد) X-Admins(به گروه آاربري شما ، دسترسي مديريت پروژه مورد نظر . ٥

   

  

   

  :مراحل فوق بصورت خالصه چنين خواهند بود 

  .ايجاد يك گروه آاربري و عضويت آاربران در آن• 

رض استفاده ف اگر پروژه از رويه دسترسي پيش(ايجاد يك رويه دسترسي • 
  ).آند مي

  .اختصاص دادن دسترسي مديريت پروژه به گروه آاربري مورد نظر• 

 فقط ،شود  هنگامي آه يكي از اعضاي گروه آاربري فوق وارد سيستم مي
د براي وي قابل تغيير نباش هايي آه دسترسي مديريت پروژه را دارا مي پروژه

  .خواهند بود

   



  

   

  تعيين آد پروژه. ٤.٩.٣

 ، تعيين آد پروژه در اختيار شما است ولي بايد از يك الگو پيروي زوبيندر سيستم 
  .به عنوان آد پروژه تعيين نماييد، توانيد يك واژه واقعي  شما مي.دآن

   

  پروژهالگوي آد . ٤.٩.٣.١

ولي بهترين  باشد ، قادر به تغيير يك الگوي سيستمي براي آد پروژه مي،  زوبين
باشد آه بصورت   حرف انگليسي ميسهاستفاده از حداقل ، الگو براي يك آد پروژه 

  .است فرض در سيستم تعريف شده پيش

يد سيستم درخواست يك آد پروژه خواهد آرد و اين آد با در زمان ايجاد يك پروژه ،
سيستم آن را به عنوان يك آد ، بر اساس الگوي آد پروژه باشد در غير اينصورت 

  .صحيح نخواهد پذيرفت

   

  پست الكترونيكي. ٤.١٠

   

  رساني هاي اطالع رويه. ٤.١٠.١

قادر است موضوعاتي از قبيل وقايع و تغييرات آارها را مطابق نظر شما از ،  زوبين
ي آه در رويدادهاي.  مورد نظر شما ارسال نمايدطريق نامه الكترونيكي به آاربران

  :شوند رساني مي اطالع، چرخه عمر يك پروژه 

   

 در سيستم ايجاد شده يآار جديدوقتي آه  ايجاد يك آار جديد
 .باشد

 تعيين شده يبراي آار) جديد(مجري وقتي آه تعيين يك مجري جديد براي 



 .باشد آار
 .ويرايش شده باشدي آاروقتي آه  ويرايش مشخصات يك آار
پيوست شده ي يك يادداشت به آاروقتي آه  پيوست يادداشت به آار

 .باشد
 داده شده يبراي آاري گزارش جديدوقتي آه  گزارش آار جديد

 .باشد
 . مورد تحليل قرار گرفته باشديآاروقتي آه  تحليل آار

 .آاري پايان يافته باشدوقتي آه  بسته شدن آار
 .دوباره باز شده باشد و آار بسته وقتي آه  ن آاردوباره باز شد
 .آار به پروژه ديگري انتقال يافته باشدوقتي آه  انتقال آار
 . حذف شده باشديآاروقتي آه  حذف آار

   

اي است آه در آن تعيين شده آه آدام يك از  مجموعه، رساني  يك رويه اطالع
تواند  رساني مي  يك رويه اطالع.رساني شود موضوعات فوق به چه آاربراني اطالع

  .توسط چندين پروژه مورد استفاده قرار گيرد

   

  رساني ايجاد يك رويه اطالع. ٤.١٠.١.١

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" ها رويه"وارد منوي ، در قسمت مديريت سيستم . ٢

   

                         

   

  .را انتخاب نماييد" رساني رويه اطالع"منوي . ٣

  .نمايش داده خواهد شد" رساني ي اطالعها رويه"صفحه . ٤

  .را انتخاب نماييد" رساني جديد ايجاد رويه اطالع"گزينه 



يك نام و يك شرح آوتاه براي رويه خود تعيين ، در صفحه ايجاد يك رويه جديد . ٥
  .نماييد

  .را انتخاب نماييد" اضافه آردن"گزينه 

 زوبينستي از موضوعاتي آه ، فهر" رساني  هاي اطالع ويرايش رويه"در صفحه . ٦
اآنون خالي است ، اين صفحه . شود نمايد ، مشاهده مي رساني مي آنها را اطالع

توانيد به انتخاب  در مقابل هر موضوع مي" اضافه آردن"و شما با انتخاب گزينه 
  .آاربران مورد نظر خود بپردازيد

  .تخاب نماييدرا در مقابل موضوع مورد نظر خود ان" اضافه آردن"گزينه . ٧

   

  

  رساني جديد تصوير ايجاد يك رويه اطالع

   

هاي  توانيد آاربران و يا گروه شما مي" رساني  هاي اطالع ويرايش رويه"در صفحه . ٨
  .ز فهرست موجود انتخاب نماييدآاربري مورد نظر خود را ا

   



   

  رساني به آاربران خاص تصوير اضافه آردن يك موضوع جهت اطالع

   

  :آه

 تعريف زوبين سيستم   در،آاربري آه به عنوان مجري اين آار : مجري آار • 
  .است شده

  .آاربري آه آار را ايجاد آرده است: آننده آار ايجاد• 

  .زوبينستم آاربري فعلي سي: آاربر فعلي • 

   .است آه اين آار در آن تعريف شدهاست اي  مدير پروژه : مدير پروژه• 

  .توانيد انتخاب نماييد آاربري آه از فهرست آاربران مجاز مي: آاربر خاص • 

توانيد انتخاب  هاي آاربري مي آاربري آه از فهرست گروه: گروه آاربري خاص • 
  .نماييد

  .لكترونيكي آدرس پست ا: آدرس پستي خاص • 

به آليه آاربراني آه به عنوان ناظر اين آار در سيستم تعيين : ناظرين آار • 
  .شوند مي

  . را انتخاب نماييد”اضافه آردن“گزينه  انتخاب آار پس از . ٩



رويداد مورد نظر .گرديد  باز مي”رساني هاي اطالع ويرايش رويه“شما به صفحه . ١٠
 پست الكترونيكي به آاربران معين شده و  توسطچرخه عمر پروژهشما در طول 

  .هاي تعيين شده ارسال خواهد شد آدرس

 آاربران و موضوعات مورد نظر ، تعريف  را تكرار نماييد تا همه١٠ تا ٧گامهاي .١١
  .شوند

رساني ،  در صورت نياز به حذف يك آاربر يا گروه آاربري از يك موضوع اطالع. ١٢
  . را انتخاب نماييد”حذف“ گزينه  موضوع در جدول ،آافي است در مقابل آاربر هر 

   

  تغيير محتويات نامه الكترونيكي. ٢.١٠.٢

  . مراجعه نماييد۶براي اطالعات در مورد اين بخش به پيوست 

   

  راهنماي استفاده. ۵

   

  تنظيم صفحه نمايش  .٥.١

بر  پس از ورود ، به آارزوبيناي است آه در سيستم  اولين صفحه صفحه نخست ، 
. توانيد اين صفحه را بصورت دلخواه تنظيم نماييد شما مي. نمايش داده خواهد شد

توانيد آنها را   تعريف شده و شما ميزوبينموضوعات نمايشي متنوعي در سيستم 
  .به صفحه نخست بيافزاييد

توانيد موضوعات نمايشي مورد نظر خود را ايجاد و بصورت   شما مي در صورت نياز ،
Pluginتعريف نماييدزوبيناي سيستم  بر .  

همچنين . توانيد به ترتيب مورد نظر خود نمايش دهيد موضوعات نمايشي را مي
حالتي از صفحه . توانيد آنها را به قسمت راست يا چپ صفحه منتقل نماييد مي

توانيد آن  فرض در سيستم وجود دارد آه شما در صورت نياز مي نمايش بصورت پيش
تواند چندين صفحه نمايش به دلخواه خود ايجاد  هر آاربر مي. درا بازيابي نمايي

ولي صفحه . اين صفحات نمايش فقط براي همان آاربر ، قابل نمايش است. نمايد
  .شود نخست توسط همه آاربران مشاهده مي

                      

 :توجه



تخاب تا  را ان”صفحه نخست“پس از اتمام تغييرات در صفحه نمايشي خود ، منوي 
 .تغييرات مورد نظر خود را مشاهده نماييد

   

  گامهاي تنظيم صفحه نمايش . ٥.١.١

 را تنظيم نكرده باشيد ، شما از صفحه  اگر شما تا آنون صفحه نمايشي خود
هر آاربري . است نماييد آه توسط مدير سيستم تنظيم شده نخستي استفاده مي

 به زوبيندر سيستم . ود را داشته باشدتواند صفحات نمايش دلخواه خ  ميزوبيندر 
  :توانيد صفحات نمايشي خود را ويرايش نماييد دو روش مي

نمايش.١  با استفاده از مديريت صفحات نمايش ، شما :استفاده از مديريت صفحات
توانيد فهرستي از صفحات نمايشي خود را مشاهده و موضوعات نمايشي آنها  مي

  .د ترتيب صفحات نمايشي خود را نيز تغيير دهيدتواني شما مي. را تغيير دهيد

 

ن  مستقيم.٢ ظيم توانيد در هر صفحه نمايشي فعال آن را مستقيما  شما مي: ت
  .نماي صفحه نمايشي خود را بررسي نماييد، تنظيم و با هر تغيير 

   

 :توجه
 صفحه نمايشي خود را از حالت  روش دوم فقط زماني ممكن است آه شما

اگر تا آنون صفحه نمايشي خود را تغيير نداده ايد بايد . داده باشيدفرض تغيير  پيش
 .از روش اول استفاده نماييد

   

  استفاده از مديريت صفحات نمايش. ٥.١.١.١

  . هر آاربري صفحات نمايشي خاص خود را دارد. با يك آاربر وارد شويد. ١

را انتخاب " مديريت صفحات نمايش"در قسمت باالي صفحه نمايشي ، گزينه . ٢
  .نماييد

اگر براي اولين بار اين گزينه را انتخاب آرده باشيد و صفحه نمايش بصورت اوليه . ٣
  . پيام تاييد عمليات را مشاهده خواهيد آرد بوده باشد ،

  .را انتخاب نماييد" تنظيم صفحه نمايش"گزينه 

   



  

   

  تصوير تنظيم صفحه نمايش

   

توانيد  داراي دو ستون مجزا است و شما مي" تنظيم صفحه نمايش"صفحه . ٥
  .ها نمايش دهيد موضوعات نمايشي مورد نظر خود را در هر يك از اين ستون

  :تنظيم موضوعات نمايشي به شرح زير است

   

  شي به باالانتقال موضوع نماي

  

 نزديك ستون مورد نظر را براي انتقال  "^ " گزينه
موضوع نمايشي خود به سمت باال استفاده 

 .نماييد
 نزديك ستون مورد نظر را براي انتقال  "v " گزينهانتقال موضوع نمايشي به پايين

موضوع نمايشي خود به سمت پايين استفاده 
 .نماييد

انتقال موضوع نمايشي به 
   چپستون

  

براي انتقال يك موضوع نمايشي از ستون راست 
 .را انتخاب نماييد" >"به ستون چپ گزينه 

انتقال موضوع نمايشي به 
 ستون راست

براي انتقال يك موضوع نمايشي از ستون چپ به 
 .را انتخاب نماييد" <"ستون راست گزينه 

تنظيم " نه انتخاب و گزيرا يك موضوع نمايشي   تنظيم يك موضوع نمايشي
 .را انتخاب نماييد" موضوع نمايشي



  
موضوع نمايشي مورد نظر خود را انتخاب و  حذف يك موضوع نمايشي

را انتخاب " حذف موضوع نمايشي"سپس گزينه 
 .نماييد

   

  تنظيم صفحه نمايشي بصورت مستقيم. ٥.١.١.٢

را تغيير صفحه نمايش خود (نماييد  اگر شما از صفحه نمايشي اوليه استفاده نمي
صفحه نمايش خود را تنظيم آرده و نتايج آن ، توانيد بصورت مستقيم  مي) داده ايد

   .را مشاهده نماييد

   

  

   

را انتخاب " فعال" گزينه ،مدر مقابل تنظي، در هر صفحه نمايش منظور ، براي اين 
هر موضوع نمايشي در صفحه نمايش شما ، داراي تنظيماتي است آه در . نماييد

  .شود نمايش داده مي، باالي موضوع 

توانيد موضوع نمايشي خود را  مي. اند اين تنظيمات با نمادهايي نمايش داده شده
.  منتقل نماييدبه ستون چپ و راست ، باال و اول صفحه ، پايين و آخر صفحه

. توانيد مشخصات و پارامترهاي موضوع نمايشي خود را ويرايش نماييد مي
  .توانيد موضوع نمايشي خود را از صفحه نمايش حذف نماييد مي



   

   چگونه يك موضوع نمايشي جديد اضافه آنيم؟ .٥.١.٢

براي ايجاد يك موضوع نمايشي جديد ، در قسمت باالي صفحه نمايش در حالت . ١
  .را انتخاب نماييد" ايجاد موضوع نمايشي جديد"نظيم فعال ، گزينه ت

نمايش داده ،  زوبيناي شامل آليه موضوعات نمايشي تعريف شده در  صفحه
   .شود مي

   

  

   

مشخص شده آه در صفحه نمايش فعلي ، ،  موضوع نمايشي هر پايين  سمتدر 
  .است چه تعداد تنظيم از اين موضوع استفاده شده

   



  

  تصوير اضافه آردن موضوع نمايشي

   

  .د نظر خود را انتخاب نماييديكي از موضوعات نمايشي مور. ٢

تنظيم موضوع "اگر موضوع نمايشي نياز به تنظيم داشته باشد ، صفحه . ٣
  .ظاهر خواهد شد" نمايشي

  .را انتخاب نماييد" ذخيره"مشخصات مورد نظر را تنظيم و گزينه 

در مقابل ، در صورت اتمام تنظيمات خود . به صفحه قبل باز خواهيد گشت. ٤
  .را انتخاب نماييد" غيرفعال "گزينه" تنظيم"

   

  موضوعات نمايشي آماري. ٥.١.٣

  :چندين موضوع نمايشي جهت استفاده آماري وجود دارد،  زوبيندر سيستم 

   



پروژه. ١ بندي  گروه، تعداد آارهاي موجود در پروژه مورد نظر را : محاسبات آماري
  .دهد شده بر اساس مشخصه مورد نظر شما نمايش مي

 

   

  

   

خاص. ٢ فيلتر آماري پروژه با تعداد آارهاي موجود در پروژه مورد نظر : محاسبات
و فيلتر شده بر اساس فيلتر ، بندي شده بر اساس مشخصه انتخابي  شما را گروه

   .دهد يش ميمورد نظر شما نما

   

   

  

   

با فيلتر. ٣ دوبعدي تعداد آارهاي موجود در پروژه مورد نظر شما  : محاسبات آماري
 فيلتر و، بندي شده بر اساس دو مشخصه انتخابي بصورت عمودي و افقي  را گروه

  .دهد شده بر اساس فيلتر مورد نظر شما نمايش مي

  

   

  

   



  استفاده از چندين صفحه نمايش. ٥.١.٤

. نماييدتوانيد چندين صفحه نمايشي مورد نظر خود را ايجاد  شما مي،  زوبيندر 
قابل استفاده ، شود فقط توسط همان آاربر  صفحاتي آه توسط يك آاربر ايجاد مي

قابل " صفحه نخست"نام صفحات نمايشي در آنار صفحه نمايشي . است
  : آن را قابل مشاهده خواهيد آرد،با انتخاب هر يك . مشاهده هستند

  

   

  :کنيدگامهاي زير را طي  ، براي ايجاد يك صفحه نمايشي جديد 

  .باشد تنظيمات صفحات نمايش مخصوص آاربر مي. با يك آاربر وارد شويد. ١

  .را انتخاب نماييد" مديريت صفحات نمايش"گزينه ، در باالي صفحه . ٢

ر نداده باشيد يك يفرض تغي اگر تاآنون صفحه نمايشي خود را از حالت پيش. ٣
را " يير صفحه نمايشتغ"گزينه . ظاهر خواهد شد، صفحه براي تاييد عمليات 

  .انتخاب نماييد

، در قسمت ايجاد صفحه نمايش " مديريت صفحات نمايش"در پايين صفحه . ٤
  .يك نام و يك شرح براي صفحه نمايش خود تعيين نماييد، جديد 



عنوان صفحه مشابه انتخاب آرده و تغييرات الزم را در ه توانيد يك صفحه را ب مي. ٥
 صفحه خالي انتخاب آرده و موضوعات نمايشي مورد نظر يا يك، آن اعمال نماييد 

  .خود را در آن بگنجانيد

   .را انتخاب نماييد" اضافه آردن"گزينه . ٦

   

  

   

انيد ترتيب صفحات مورد نظر خود تو شما مي" مديريت صفحات نمايشي"در صفحه 
توانيد صفحات مورد نظر خود را بطور آامل ويرايش  همچنين مي. را تغيير دهيد

  .نماييد

   

  فرض تنظيم صفحه نمايشي پيش. ٥.١.٥

استفاده " فرض صفحه نمايش پيش" از يك صفحه به عنوان زوبيندر سيستم 
 به شكل  ايشي خود رادهد مشخصات صفحات نم شود و به آاربران اجازه مي مي

  .تغيير دهند" فرض صفحه نمايش پيش"تعيين شده در 

فرض  اند از صفحه نمايشي پيش آاربراني آه صفحات نمايشي خود را تغيير نداده
  .نمايند استفاده مي

  .فرض را تغيير دهند اجازه دارند تا صفحه نمايش پيش،  زوبينمديران سيستم 

، " تنظيمات آلي"يريت سيستم و در منوي براي اين منظور بايد در قسمت مد
  .را انتخاب نماييد" فرض صفحه نمايش پيش"منوي 



   

 :توجه
فرض همه آاربران تغيير  فرض ، صفحه نمايش پيش با تغيير صفحه نمايش پيش

هاي مشخص دارد ، فقط  موضوعات نمايشي خاص آه نياز به دسترسي. نمايد مي
 .هد شدبراي آاربران مجاز نمايش داده خوا

   

 :توجه
 .شود فرض ، فقط به يك صفحه نمايش محدود مي صفحه نمايش پيش

   

   زمانيپيگيري. ٥.٢

 پيگيري"براي استفاده از برآورد زمان اجرا و بررسي زمان صرف شده بايد امكان 
  .فعال باشد" زماني

  :هر آار داراي سه نوع زمان است

  برآورد زمان اجرا         ·

   زمان باقيمانده برآورد         ·

  زمان صرف شده         ·

  .ياينداين زمان ها در مراحل مختلف آار ايجاد و تغيير مي 

   

  ايجاد آار. ٥.٢.١

  .شود خواسته مي" برآورد زمان اجرا"مشخصه ، در صفحه ايجاد آار جديد از آاربر 

   .اين مشخصه قابل تغيير خواهد بود  ،تا قبل از ورود اولين گزارش آار 

   

  



   

  ويرايش آار. ٥.٢.٢

در صورتي آه . قابل تغيير است" برآورد زمان اجرا" ، تا قبل از ورود اولين گزارش آار 
شما ديگر قادر به تغيير برآورد زمان اجرا ، اولين گزارش آار وارد سيستم شود 

" برآورد زمان باقيمانده" آه از اين پس قابل تغيير است يهاي  مشخصه .نخواهيد بود
   .باشد مي

   

  

   

  گزارش آار. ٥.٢.٣

توانيد گزارش  اگر شما دسترسي گزارش آار را براي يك آار نداشته باشيد ، نمي
با مدير سيستم ، براي ايجاد دسترسي ورود گزارش آار . آاري براي آن وارد نماييد

  .تماس بگيريد

   

  

   

توانيد در صفحه  اگر شما دسترسي گزارش آار را براي يك آار داشته باشيد ، مي
  .  گزارش آاري خود را وارد نماييد ، در قسمت پايين و راست صفحه ،" جزئيات آار"

   

  

   



همچنين . توانيد زماني آه براي انجام آار صرف آرده ايد را وارد نماييد شما مي
آاربراني آه وده و توانيد شرحي از آار انجام شده را در گزارش خود وارد نم مي

 نيز برآورد زمان باقيمانده.  تعيين نماييد اجازه مشاهده گزارش آاري شما را دارند ،
سه گزينه را انتخاب اين شما بايد يكي از . تواند توسط گزارش آننده تغيير نمايد مي

  :نماييد

 اجازه دهيد تا زمان باقيمانده را بر اساس برآورد زمان اجرا و جمع زوبينبه . ١
  .زمانهاي صرف شده محاسبه نمايد

   . انتخاب نماييد زمان باقيمانده قبلي را. ٢

   

  

   

  .زمان جديدي برآورد نموده و وارد نماييد. ٣

   

  زوبينآاري در  گردش. ٥.٣



هاي آاري است آه بايد توسط يك  اي از مراحل و انتقال مجموعه، آاري  يك گردش
  .دآار ، در چرخه عمر خود ، طي شو

در اين . بيان آننده روش انجام آار و توسعه در يك سازمان است، هاي آاري  گردش
آاري دلخواه ايجاد نماييد و با مفاهيم آن بصورت  توانيد يك گردش بخش شما مي

  .آاربردي آشنا شويد

فرض  آاري پيش آارهاي تعريف شده را در قالب گردش  ،فرض  بصورت پيش،  زوبين
هاي آاري دلخواه خود را ايجاد و استفاده  توانيد گردش يشما م. برد جلو مي
  .نماييد

   

  

   

  هاي آاري مراحل آاري و انتقال. ٥.٣.١

آاري   يك مرحله.اند هاي آاري تشكيل شده هاي آاري از مراحل و انتقال گردش
هر آار در يك زمان فقط در يك .  وضعيتي است آه آار در آن قرار دارد نشانگر
، اين مرحله . آاري دارد آاري حداقل يك مرحله هر گردش. آاري قرار دارد مرحله

. مرتبط است  ،آاري با يك وضعيت  هر مرحله. زماني است آه آار ايجاد مي گردد
گيرد ، وضعيت آار به وضعيتي  آاري جديد قرار مي زماني آه آار در يك مرحله

  .يابد  با مرحله جديد تغيير مي مرتبط

دهد آار از يك مرحله به  هاي آاري است آه اجازه مي آاري داراي انتقال هر گردش
براي اينكه يك آار از يك مرحله به مرحله ديگر انتقال يابد ، . مرحله ديگر تغيير يابد

  .بين اين دو مرحله وجود داشته باشدآاري  بايد يك انتقال

اين يعني اگر شما در نظر داريد آار بين . آند آاري در يك جهت عمل مي يك انتقال
دو مرحله رفت و برگشت داشته باشد بايد دو انتقال ، يكي براي رفت و يكي براي 

ز وضعيت ها ، آار را ا هر آاربر با انتخاب هر يك از اين انتقال. برگشت ، تعريف نماييد
  .دهد فعلي به وضعيت ديگري تغيير مي

   

  آاري ايجاد گردش. ٥.٣.٢



  :مراحل زير را انجام دهيد، آاري  براي ايجاد يك گردش

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

   

                         

   

  .شويد" تنظيمات آلي"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢

" هاي آاري يريت گردشمد"صفحه . را انتخاب نماييد" هاي آاري گردش"منوي . ٣
هاي آاري تعريف شده در  در اين صفحه جدولي از روش. شود نمايش داده مي

هاي مورد نظر خود را  توانيد روش شما مي. شود نمايش داده مي،  زوبينسيستم 
  .ويرايش يا حذف نماييد

   

Error!

  



 

  

  : وجود داردزوبينآاري در  چندين روش براي تعريف گردش

  .  ايجاد نماييد )خالي(آاري جديد  يك گردش، در پايين صفحه . ١

آاري مورد نظر خود انتخاب نماييد تا يك  را از مقابل يكي از گردش" آپي"گزينه . ٢
  .آاري شبيه آن ايجاد شود گردش

  . نماييدزوبين وارد XMLي خود را بصورت متني وارد و بصورت آار گردش. ٣

. آاري جديد ايجاد نموده ايد ، نياز داريد آن را ويرايش نماييد اگر شما يك گردش
  )مخصوصا اگر آن را بصورت خالي ايجاد آرده باشيد(

   

  آاري ويرايش گردش. ٥.٣.٣

در مقابل " اريهاي آ مديريت گردش"آاري در صفحه  براي ويرايش يك گردش
  .را انتخاب نماييد" مراحل آاري"آاري مورد نظر گزينه  گردش

  .نماييد آاري مورد نظر را مشاهده مي گردش" مراحل آاري"صفحه 

   



  

  آاري يك گردشتصوير مراحل آاري موجود در 

   

توانيد مراحل آاري مورد نظر خود را ايجاد ، ويرايش يا حذف  در اين صفحه شما مي
هاي آاري مورد نظر خود را بين مراحل مختلف  توانيد انتقال همچنين مي. نماييد

  .تعريف نماييد

   

 :توجه
براي ويرايش يك .  قابل ويرايش هستند،فعال  هاي آاري غير فقط گردش

 به ويرايش آپي  از آن ،" آپي"يك ، توانيد پس از ايجاد  ري فعال ميآا گردش
 .آن را فعال نماييد، بپردازيد و پس از تكميل 

   

  مراحل آاري. ٥.٣.٣.١

بايد يك نام و يك وضعيت " مراحل آاري"آاري ، در پايين صفحه  براي ايجاد يك مرحله
اگر همه . تخاب نماييدرا ان" اضافه آردن"سپس گزينه . مرتبط تعيين نماييد

آاري شما قرار گرفته و  مورد استفاده گردش، هاي تعريف شده در سيستم  وضعيت
  .هاي جديدي ايجاد نماييد به مراحل بيشتري نياز داريد بايد وضعيت



   

 :توجه
آاري قرار گرفته باشد قابل حذف  آاري وقتي آه مورد استفاده يك انتقال يك مرحله
 .نيست

   

هاي مرتبط با آن را بصورت  هر يك از مراحل آاري و انتقال  ،" آاري  دشراهبر گر"
  .دهد تصويري نمايش مي

شما ، در اين صفحه . آاري مورد نظر را انتخاب نماييد  مرحله ، نام براي اين منظور 
آليه   ،در اين صفحه . نماييد آاري مورد نظر خود را مشاهده مي جزئيات مرحله

در اين . شوند دا يا مقصد آنها اين مرحله است نمايش داده ميهايي آه مب انتقال
  . انجام دهيد آاري توانيد عمليات مورد نظر خود را در مورد اين مرحله صفحه مي

آاري مورد نظر  براي مشاهده جزئيات يك انتقال و عمليات مربوط به آن ، نام انتقال
  .خود را انتخاب نماييد

   

  

   

  آاري انتقال. ٥.٣.٣.٢

در . آاري تعريف گردد يك انتقال، بايد براي تغيير آار از يك مرحله به مرحله ديگر 
در مقابل مرحله مبدا ، گزينه " آاري  مراحل آاري تعريف شده در گردش"صفحه 

نمايش داده " آاري جديد ايجاد انتقال"صفحه .  را انتخاب نماييد "تقال جديدايجاد ان"
   :شود مي



  

  آاري تصوير صفحه ايجاد انتقال

   

  :ن نماييدتوانيد موارد زير را تعيي شما مي، در اين صفحه 

انتقال براي آاربر با عنوان " جزئيات آار"نامي آه در نظر داريد در صفحه   - آاري نام
  . نمايش داده شود  "اقدامات قابل انجام"

 

 

 

  .باشد  شرحي خالصه آه نمايشگر مشخصات انتقال مي- شرح

بعد   .شود اي آه آار در هنگام اجراي انتقال به آن منتقل مي  مرحله- مرحله

انتقالتوضيح  يك يادداشت يا تحليلي براي   توضيحاتي مثل مجري واقعي آار ،- ات
  :شود انجام آار آه در هنگام اجراي انتقال از آاربر خواسته مي

  .توضيحاتي هنگام انتقال از آاربر خواسته نشود: بدون توضيح. ١

  . شود از آاربر ، مجري آار و يك يادداشت خواسته مي: مجري و يادداشت. ٢

وجه داشته باشيد آاربراني قادر به مشاهده مجري هستند آه دسترسي ت
  . را براي آن پروژه داشته باشند”اختصاص مجري“

همچنين آاربراني آه دسترسي پيوست يادداشت به آارهاي اين پروژه را ندارند 
  .توانند آن را مشاهده نمايند نمي



ي و يادداشت ، تحليل نيز از آاربر عالوه بر مجر:  تحليل و يادداشت ،مجري . ٣
بايد دسترسي تحليل ) ٢(هاي فوق  عالوه بر دسترسي، آاربر . شود خواسته مي

  .آار را نيز داشته باشد

   

  آاري تنظيم يك انتقال. ٥.٣.٣.٣

  :توانيد شما مي   ،آاري  در يك گردش

اي ه آاري ، عمليات مورد نظر خود را در مورد مشخصه در هنگام اجراي يك انتقال_ ّ
  .پذير است امكان" توابع قابل اجرا"اين عمليات با . انجام دهيد، آار 

. آاري هستند را مطابق نظر خود محدود نماييد آاربراني آه قادر به اجراي انتقال_ 
  .پذير است امكان" شرايط"اين عمليات با 

هاي مورد نظر شما داراي مقادير تعيين شده باشند ،  در صورتي آه مشخصه_ 
پذير  امكان" آنندگان تصويب"اين عمليات با . تصويب گردد، انجام انتقال واند ت مي
  .است

آاري قابل  در صفحه نمايش انتقال" توابع قابل اجرا"و " آنندگان تصويب"و " شرايط"
  .تنظيم هستند

   

  

  آاري تصوير نمايش مشخصات انتقال

   



  شرايط

عمال اهاي مورد نظر خود را براي اجراي انتقال  توانيد محدوديت با تنظيم شرايط مي
  .نماييد

آاري براي آاربر در صفحه  اگر شرايط اجراي يك انتقال وجود نداشته باشد ، انتقال
  .نمايش داده نخواهد شد، جزئيات آار 

  :هاي زير را اجرا نماييد آاري گام افه آردن شرايط جديد براي يك انتقالبراي اض

  .آاري مورد نظر برويد به صفحه نمايش انتقال. ١

  .را انتخاب نماييد" شرايط"گزينه . ٢

يك فهرست از شرايط تعريف شده در . را انتخاب نماييد" اضافه آردن"گزينه . ٣
  .شود  نمايش داده مي، زوبين

در صورت (را انتخاب نماييد " اضافه آردن"شرايط را انتخاب نموده و گزينه يكي از . ٤
  .شرايط جديد اضافه شد) .در صفحه بعد بايد شرايط خود را آامل نماييد، نياز 

نمايش "گزينه . هستند" ويرايش"و " حذف"قابل ، شرايط تعريف شده توسط آاربر 
آاري ،   هاي جديد براي انتقال ربه شما امكان ايجاد پارامت" پارامترهاي انتقال

  .دهد همچنين امكان حذف و ويرايش پارامترهاي موجود را مي

   

  ها تصويب

. دچار ابهام باشيد" ها تصويب"و " شرايط"شما ممكن است در مورد استفاده از 
" ها تصويب"رود و   ميبكارآاري به آاربر ،  براي نمايش دادن يا ندادن انتقال" شرايط"

آنند و انجام انتقال را  موارد و پارامترهاي انتقال را آنترل مي، اجراي انتقال در زمان 
  .آنند رد يا تصويب مي

انتقال و صفحه نمايش انتقال را مشاهده   ،اگر يكي از شرايط محقق نشوند ، آاربر 
ها ، در زمان انجام انتقال و تكميل صفحه انتقال ، صحت  ولي تصويب. نخواهد آرد
و در صورت تاييد ، اجراي انتقال انجام مي پذيرد و آرده ور شده را آنترل موارد منظ

  .ماند در همان مرحله قبلي باقي مي  ،در صورت عدم تاييد آار 

توانيد مقادير ورودي در صفحه انتقال را  پس شما با ايجاد يك تصويب ، همچنين مي
  .آه توسط آاربر تكميل مي گردد ، آنترل و تاييد نماييد

  .هستند" ويرايش"و " حذف"قابل ، هاي تعريف شده توسط آاربر  ويبتص



 ايجاد و Pluginهاي مورد نظر خود را بصورت  توانيد همانند شرايط ، تصويب شما مي
  .استفاده نماييد

   

انتقال به تصويب جديد آردن       اضافه

 

     

  .آاري مورد نظر برويد به صفحه نمايش انتقال. ١

  .تخاب نماييدرا ان" ها تصويب"گزينه . ٢

هاي تعريف شده در  يك فهرست از تصويب. را انتخاب نماييد" اضافه آردن"گزينه . ٣
  .شود نمايش داده مي،  زوبين

  .را انتخاب نماييد" اضافه آردن" را انتخاب نموده و گزينه ها يكي از تصويب. ٤

  .در صفحه بعد بايد تصويب خود را آامل نماييد

   

قابل اجرا   توابع

مثل مقدار دهي به يك . شوند قابل اجرا ، پس از انجام يك انتقال ، اجرا ميتوابع 
 يا  مشخصه از آار ، ايجاد تاريخچه از تغييرات آار، اضافه آردن يك يادداشت به آار

  . باشد انجام عملياتي آه نمايانگر انتقال آار از يك مرحله به مرحله ديگر

ند آه قابل ويرايش يا حذف نيستند و پس از  وجود دارزوبينچندين تابع قابل اجرا در 
  .شوند  اجرا مي،انجام هر انتقال 

ها ، توابع قابل اجراي مورد نظر خود را  توانيد همانند شرايط و تصويب شما مي
  ،توابع قابل اجراي تعريف شده توسط آاربر .  ايجاد و استفاده نماييدPluginبصورت 

  .هستند" ويرايش"و " حذف"قابل 

   

انتقالاض جديد به قابل اجراي يك تابع آردن   افه

  .آاري مورد نظر برويد به صفحه نمايش انتقال. ١

  .را انتخاب نماييد" توابع قابل اجرا"گزينه . ٢

يك فهرست از توابع قابل اجراي تعريف . را انتخاب نماييد" اضافه آردن"گزينه . ٣
  .شود  نمايش داده ميزوبينشده در 



  .را انتخاب نماييد" اضافه آردن"را انتخاب نموده و گزينه يكي از توابع . ٤

  .در صفحه بعد بايد تابع خود را آامل نماييد

  .هستند" ويرايش"و " حذف"قابل ، توابع قابل اجراي تعريف شده توسط آاربر 

توجه . جهت اجرا استفاده نمايند  ،توانند از يك ترتيب  همچنين توابع قابل اجرا مي
 قابل تغيير نيست ولي زوبينآه ترتيب توابع مورد استفاده توسط داشته باشيد 

  .توانيد توابع تعريف شده توسط آاربر را در بين آنها قرار دهيد مي

   

  هاي آغازين انتقال. ٥.٣.٣.٤

  اين انتقال ،. شود آه يك آار جديد ايجاد شود هنگامي اجرا مي  ،يك انتقال آغازين 
  .دهد آاري قرار مي ز گردشآار جديد را در مرحله اول ا

اين انتقال بصورت خودآار در هنگام . آاري يك و فقط يك انتقال آغازين دارد هر گردش
 XMLآاري توسط  مگر اينكه گردش(شود  آاري جديد در آن ايجاد مي ايجاد يك گردش

  ) .به سيستم وارد شود

خود را در انتقال ها و توابع قابل اجراي مورد نظر  توانيد شرايط ، تصويب شما مي
براي اين منظور آافي است آه در راهبر . آاري خود تعريف نماييد آغازين گردش

  .آاري ، انتقال آغازين را انتخاب و تغييرات مورد نظر خود را اعمال نماييد گردش

   

  هاي عمومي انتقال. ٥.٣.٣.٥

در . دنماي آاري خود استفاده مي به عنوان سيستم گردش OSWorkflow از زوبين
هاي مشابهي به يك  توانيد انتقال شما مي  ،هاي مشابه  اين سيستم و سيستم
هايي آه مقصد يكسان دارند انتقال مشابه ناميده  انتقال. مرحله آار داشته باشيد

ايجاد و در چندين مرحله از   ، شما يك انتقال  ها در واقع در اين سيستم. شوند مي
 مايلبصورت " آاري راهبر گردش"ها در صفحه  قالاين انت. نماييد آن استفاده مي
  .شوند نمايش داده مي

   

هاي عمومي استفاده   نيز از اين انتقالزوبين، فرض  آاري پيش در گردش
فرض از اين  آاري پيش توانيد با ايجاد يك آپي از گردش شما مي. است شده
توانيد يك انتقال  يد ولي نميآنهاي عمومي استفاده و يا آنها را ويرايش  انتقال

  . عمومي جديد ايجاد نماييد



   

  ها آاري براي استفاده بين سيستم گردش. ٥.٣.٤

هاي آاري مورد نظر خود را در يك سيستم جداگانه اجرا  توانيد گردش شما مي
  . وارد نماييدXML بصورت زوبيننموده تغيير دهيد و به 

را در " XML"انيد گزينه تو آاري موجود ، مي  از گردشXMLبراي تهيه يك نسخه 
آاري خود را مالحظه خواهيد  گردش XMLمتن . آاري انتخاب نماييد مقابل هر گردش

ها مثل   و براي ورود به ساير سيستمهدوتوانيد آن را بصورت فايل ذخيره نم مي. آرد
)OSWorkflow (استفاده نماييد.  

هاي  مديريت گردش"آاري جديد ، در صفحه   از يك گردش XMLبراي ورود يك نسخه 
در صفحه بعد بايد آدرس فايل . را انتخاب نماييد" XMLورود بصورت " ، گزينه  "آاري
XML آاري خود تعيين نماييد يا متن آن را به همراهيك نام و يك شرح براي گردش.  

   

  فعال  هاي آاري فعال و غير گردش. ٥.٣.٥

يك . شوند ظاهر مي عال ف هاي آاري به دو صورت فعال و غير گردش،  زوبيندر 
آاري فعالي  آاري است آه توسط هيچ رويه گردش فعال ، گردش آاري غير گردش

اي  فعال است آه به هيچ پروژه زماني غير، آاري  رويه گردش. استفاده نشده باشد
  .اختصاص داده نشده باشد

توسط حداقل يك پروژه مورد ، هاي آاري فعال از طريق رويه گردش آار  گردش
آاري فعال قابل ويرايش  توجه داشته باشيد آه گردش. اند ستفاده قرار گرفتها

 و ودهتوانيد از آن يك آپي تهيه نم آاري فعال مي براي ويرايش يك گردش. نيست
  .آاري استفاده نماييد آپي را ويرايش و سپس آپي را به جاي آن در رويه گردش

   

  آاري تحليل در گردش. ٥.٣.٦

هر . آنند ا از يك مرحله به مرحله ديگر در چرخه عمر خود حرآت مي ، آارهزوبيندر 
  .شود مرحله با عنوان وضعيت مرتبط خود براي آاربر مشخص مي

  :زير باشندمشابه  ممكن است داراي اسامي زوبينها در  وضعيت

شده :   .است  آاري آه ايجاد شده ولي هنوز انجام نشدهتعريف

انجام:   حال   .نجام است ولي هنوز به پايان نرسيده است آاري آه در حال ادر



:  . آاري آه انجام آن به اتمام رسيده استبسته 

است آه مشخصه تحليل آن تكميل شده  آاري بسته شده،  زوبينبا اين حال براي 
  .باشد و آاري باز است آه مشخصه تحليل آن تكميل نشده باشد

 باز يا بسته  است ،  شدهنامي آه براي وضعيت آار تعيين،  زوبيناين يعني در 
  .آند بودن آن آار را تعيين نمي

، آارهاي باز را نمايش مي دهند بر اساس تحليل  ، زوبينموضوعات نمايشي آه در 
  .د آردنآارها را فيلتر خواه

  : وجود داردزوبيندو روش براي تعيين تحليل آار در 

  استفاده از توابع قابل اجرا

  استفاده از توضيحات انتقال 

   

  استفاده از توابع قابل اجرا. ٥.٣.٦.١

  .آند ايجاد نماييد يك انتقال جديد آه آار را به وضعيت بسته شدن منتقل مي. ١

در قسمت توضيحات انتقال ، گزينه بدون توضيح و يا افزودن مجري و يادداشت را . ٢
  .انتخاب نماييد

اب نموده و از فهرست را انتخ" اضافه آردن"گزينه ، در قسمت توابع قابل اجرا . ٣
  .تغيير مشخصه آاري را انتخاب نماييد موجود ،

مقدار “هاي آار ، تحليل را انتخاب نموده و در مقابل گزينه  در فهرست مشخصه
  .د نماييدررا وا  ١ ي مقدار عدد،  ”مشخصه

   



   

   

  :پس از تكميل ، صفحه زير نمايش داده خواهد شد. ٤

   

  

   

هاي فوق را انجام و فقط مقابل گزينه  گام، براي تغيير آار به حالت تحليل نشده 
   :صفحه زير نمايش داده خواهد شد. ا خالي بگذاريدمقدار ر

   

  .تغييرات مورد نظر بر روي تحليل آار انجام خواهد شد، پس از اجراي اين انتقال 



  

   

  از توضيحات انتقالتحليل آار با استفاده . ٥.٣.٦.٢

  . استفاده از توضيحات انتقال است،روش دوم براي تحليل يك آار 

در زمان ايجاد يك انتقال ، با انتخاب گزينه تعيين مجري ، يادداشت و تحليل آار 
  .تحليل آار را از آاربر بخواهيد، توانيد در زمان اجراي انتقال  مي

   

  آاري اطالعات تخصصي گردش. ٥.٣.٧

توانيد جهت استفاده  شما مي. نمايد  استفاده ميOSWorkflowافزار  نرماز  ، زوبين
هاي  اي ، گردش هاي حرفه  افزار گيري نرم كاربهاي آاري، با  تر از گردش پيشرفته

  . وارد نماييدزوبين به XMLآاري مورد نظر خود را تعريف و بصورت 

   



  

OSWorkFlow افزار  در نرمزوبينفرض   صفحه نمايش گردش آاري پيش  

  

 :توجه
آاري ايجاد  هاي پيشرفته مورد نظر خود يك گردش  افزار در صورتي آه شما در نرم

ها را در قسمت قابل ويرايش نباشد ، آن،  زوبيننماييد و برخي از جزئيات آن براي 
 .ساير در هر انتقال خواهيد يافت

   

  آاري يك گردششدن فعال . ٥.٤



آاري را به يك پروژه و يا نوع  آاري يا ويرايش آن ، بايد گردش پس از ايجاد يك گردش
بندي و مورد   دسته،هاي آاري  هاي آاري در رويه گردش. آار اختصاص دهيد

  .گيرند ها قرار مي استفاده پروژه

   

  آاري هاي گردش رويه. ٥.٤.١

توانيد انواع مختلف گردش آار را به انواع مختلف آار  هاي آاري شما مي در رويه
 مورد استفاده قرار  ها  پروژه توسطآاري هاي گردش  رويه. اختصاص دهيد

  .گيرند مي

 

  

  

گردش رويه   آاري جديد ايحاد

  :براي ايجاد يك رويه آاري جديد گامهاي زير را طي کنيد

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" ها رويه"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢

   

                         

   

  .را انتخاب نماييد" آاري رويه گردش"منوي . ٣

   

  

   



  .را انتخاب نماييد" اضافه آردن"، گزينه " آاري  گردشهاي رويه"در صفحه نمايش . ٤

  .آاري خود اختصاص دهيد يك نام و يك شرح به رويه گردش. ٥

  .را انتخاب نماييد" اضافه آردن"گزينه 

در مقابل رويه " هاي آاري گردش"شما با انتخاب گزينه . آاري ايجاد شد رويه گردش
  .به انواع آار اختصاص دهيدهاي آاري موجود را  توانيد گردش خود ، مي

آاري مورد نظر خود را به نوع آار  توانيد گردش ، مي" تخصيص"با انتخاب گزينه . ٦
  .مورد نظر تخصيص دهيد

  .آاري قابل تخصيص به آن را تعيين نماييد نوع آار و گردش. ٧

آاري  يك گردش، توانيد براي همه انواع آار  مي" ساير انواع آار"با انتخاب . ٨
آاري مورد نظر را فقط  توانيد گردش با انتخاب نوع خاصي از آار مي. صيص دهيدتخ

  .به همان نوع آار تخصيص دهيد

  .آاري شما آامل شود  را تكرار نماييد تا رويه گردش٨ و ٧هاي  گام

پروژه اختصاص ) يا چندين(آاري بايد آن را به يك  پس از تكميل يك رويه گردش. ٩
  .دهيد

ها مورد  تواند توسط هر يك از پروژه آاري جديد شما مي  گردشاز اين پس رويه
  .استفاده قرار گيرد

  :هاي زير را طي کنيد گام، آاري به يك پروژه  براي تخصيص يك رويه گردش

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" مديريت پروژه"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢

   

                         

   

   



  .را انتخاب نماييدپروژه مورد نطر خود . ٣

را " انتخاب رويه"آاري ، گزينه  ، در مقابل رويه گردش" مديريت پروژه"در صفحه . ٤
  .انتخاب نماييد

   

`  

   

  .آاري انتخاب نماييد هاي يك رويه گردش از فهرست رويه. ٥

پس از تاييد ، بايد وضعيت جديد آارهاي موجود در پروژه را با توجه به رويه . ٦
  .تعيين نماييد) فرض يا پيش(بلي آاري ق گردش

   

 :توجه
 .آاري را به چندين پروژه اختصاص دهيد توانيد يك رويه گردش شما مي

   

 :توجه
است از رويه  آاري اختصاص داده نشده هايي آه به آنها رويه گردش همه پروژه

 .نمايند فرض استفاده مي آاري پيش گردش

   

  آاري ويرايش رويه گردش



  :آاري گامهاي زير را طي کنيد  يك رويه گردشبراي ويرايش

  .وارد شويد) داراي دسترسي آلي مدير سيستم(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" ها رويه"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢

   

                         

   

  .را انتخاب نماييد" آاري رويه گردش"منوي . ٣

گزينه ، ، در مقابل رويه مورد نظر " آاري هاي گردش رويه"در صفحه نمايش . ٤
  .را انتخاب نماييد" هاي آاري گردش"

آاري به نوع آار انتخاب نماييد يا با  را براي تخصيص گردش" تخصيص"گزينه . ٥
  .ها آن را تغيير دهيد در مقابل هر يك از تخصيص" حذف"انتخاب گزينه 

   

 :توجه
آاري را آه به يك پروژه تخصيص داده ايد ، ويرايش  توانيد رويه گردش شما نمي

 .نماييد

   

از آن و " آپي"ايجاد يك ، آاري فعال   براي ويرايش يك رويه گردشبهترين روش
توانيد نسخه آپي را به  پس از تغييرات آامل مي. باشد ميويرايش نسخه آپي 

  .هاي مورد نظر خود تخصيص دهيد پروژه

  :گامهاي زير را طي کنيد، براي حذف تخصيص يك رويه آاري به يك پروژه 

  .وارد شويد) راي دسترسي آلي مدير سيستمدا(با آاربر مدير سيستم . ١

  .شويد" مديريت پروژه"در قسمت مديريت سيستم وارد منوي . ٢

  .ر خود را انتخاب نماييدظپروژه مورد ن. ٣



را " انتخاب رويه"آاري ، گزينه  ، در مقابل رويه گردش" مديريت پروژه"در صفحه . ٤
  .انتخاب نماييد

  . را انتخاب نماييد"هيچ"ها گزينه  از فهرست رويه. ٥

آارهاي موجود در پروژه را با ) فرض رويه پيش(پس از تاييد ، بايد وضعيت جديد . ٦
  . تعيين نماييد آاري قبلي توجه به رويه گردش

   

  تكرار آار. ٥.٥

توانيد از امكان تكرار آار  براي ايجاد يك آپي آامل از يك آار در همان پروژه مي
يك آار ، شما يك آار جديد با اطالعات آامل آار انتخاب با تكرار . استفاده نماييد
  :باشد شامل موارد زير مي، اين اطالعات . نماييد شده ايجاد مي

  خالصه آار          ·

  شرح         ·

  مجري         ·

  حوزه آاري         ·

  اولويت         ·

  نوع آار         ·

  سطح امنيتي         ·

  آننده ايجاد         ·

  زير پروژه         ·

  فاز         ·

  .مثل تاريخ انجام در آار جديد تكرار نخواهند شد، ساير مشخصات 

   

  ايجاد يك آار با تكرار آار. ٥.٥.١

  .را انتخاب نماييد" تكرار"، گزينه " جزئيات آار"در صفحه 



  .توانيد خالصه آار جديد خود را وارد نماييد شما مي

   

  ها و تكرار آار فعاليت. ٥.٥.٢

هاي آن در آار جديد نيز  اگر آاري داراي فعاليت باشد و تكرار شود ، همه فعاليت
فعاليت . توانيد يك فعاليت را همانند يك آار تكرار نماييد شما مي. تكرار خواهند شد

  .جديد در ارتباط با همان آار ايجاد خواهد شد

   

 :توجه
براي اين منظور بايد ابتدا يك . يدتوانيد يك آار را در پروژه ديگري تكرار نماي شما مي

 .تكرار از آار ايجاد نموده و سپس آن را به پروژه مورد نظر انتقال دهيد

   

 :توجه
 باشد ، ”آننده تغيير ايجاد“نمايد فاقد دسترسي  اگر آاربري آه آار را تكرار مي

 .دشخواهد در نظر گرفته آننده آار جديد ، همان آاربر  ايجاد

   

  ش گروهيويراي. ٥.٦

توانيد تغييراتي را به يكباره بر روي چندين  شما مي، با استفاده از ويرايش گروهي 
  .آار انجام دهيد

  . قابل انجام است، در راهبر آارها  ويرايش گروهي با اجراي يك فيلتر

 در يك فيلتر بصورت گروهي و يكباره ، عمليات خواسته شدهدر ويرايش گروهي 
  : تغييرات شامل موارد زير هستنداين. نمايند تغيير مي

  حذف         ·

  .دهد اين عمليات به شما امكان حذف چندين فعاليت را مي

  ويرايش         ·

  :موارد زير قابل تغيير هستند، در ويرايش 



o        فاز  

o         زير پروژه  

o        مجري  

o        اولويت  

o        مشخصه سفارشي  

   

 :توجه
  .رتي آه در پروژه مورد نظر فعال باشند ، قابل اجرا هستندموارد فوق در صو

برخي از عمليات فوق ، در صورتي آه آارها از چندين پروژه انتخاب شده باشند ، 
  :قابل اجرا نيستند

                   تغيير فاز

  تغيير زير پروژه

  تغيير مجري

ابل تغيير تعريف شده باشند ، ق" عمومي"هاي سفارشي در صورتي آه  مشخصه
 .گروهي هستند

   

  هاي اجراي ويرايش گروهي گام. ٥.٦.١

  . در راهبر آارها يك جستجو انجام دهيد آه نتيجه آن حداقل يك آار باشد. ١

  .را انتخاب نماييد" ويرايش گروهي"در قسمت باال و چپ صفحه گزينه . ٢

نيد همه توا اگر نتيجه جستجوي شما در چند صفحه قابل نمايش باشد ، شما مي
شوند  آارهاي اين جستجو و يا همه آارهايي آه در صفحه فعلي نمايش داده مي

  .را ويرايش نماييد

. توانيد آارهاي مورد نظر خود را با دقت انتخاب نماييد در صفحه بعد شما مي. ٣
  .آارهاي انتخاب شده مورد ويرايش گروهي قرار خواهند گرفت



  .ف يا ويرايش آارها را انتخاب نماييدتوانيد حذ شما مي، در صفحه بعد . ٤

صفحه بعد عمليات حذف را تاييد نماييد ، آارهاي در اگر حذف را انتخاب ، و . ٥
  .حذف خواهند شد، انتخاب شده 

 و   تغيير، قابلاگر ويرايش را انتخاب نماييد ، در صفحه بعد مشخصات مورد نظر . ٦
  .مقدار جديد آنها قابل تعيين هستند

  .ها و مقادير آنها در صفحه بعد ، عمليات را تاييد نماييد  تعيين مشخصهزپس ا. ٧

   

  گزارش اتمام فاز. ٥.٧

. توانيد براي فازهاي تمام شده خود گزارش اتمام فاز پيوست نماييد  ميزوبيندر 
، پروژه مورد نظر خود را انتخاب   ”بررسي پروژه“براي تهيه اين گزارش در قسمت 

  .را انتخاب نماييد  ”گزارش اتمام فاز“ررسي پروژه گزينه در صفحه ب. نماييد

   

  

   

انواع . در اين صفحه فاز مورد نظر جهت تهيه گزارش و نوع گزارش را تعيين نماييد
  . باشدHTMLيا ) Text(توانيد متن  گزارش مي

  

 پيوست آردن تصاوير به آارها. ٥.٨

دهد تا تصاوير مورد نظر خود را به آارهاي تعيين   به شما امكان ميزوبينسيستم 
آن را مشاهده ، تواند بدون انتقال فايل تصويري  آاربر مي. شده پيوست نماييد

زمان بررسي آار ، توانيد در  اگر امكان پيوست تصوير فعال باشد ، شما مي. نمايد
  .تصاوير پيوست شده به آن را مشاهده نماييد



توانيد راهبر آارهاي خود را طوري تنظيم نماييد آه تصاوير در فهرست  شما مي
  .دنآارهاي مورد بررسي شما نمايش داده شو

   

  فعال نمودن امكان پيوست تصاوير. ٥.٨.١

را انتخاب " ها پيوست"گزينه ، منوي تنظيمات آلي در در قسمت مديريت سيستم 
  .را فعال نماييد"پيوست تصاوير"و " پيوست فايل"نموده و امكان 

   

  هاي گرافيكي قابل پيوست فايل. ٥.٨.٢

  :تواند از انواع زير باشد يك پيوست تصويري مي

•        GIF 

•        JPEG 

•        PNG 

 .خواهند شد ذخيره JPEG در مسير پيوست با نوع زوبينهاي تصويري  پيوست

   

  هاي تصويري نمايش پيوست. ٥.٨.٣

توانيد تصاوير مرتبط با هر آار را در  اگر امكان پيوست تصاوير فعال باشد ، شما مي
اگر آن را (و يا در راهبر آارها " تصاوير پيوست"زمان بررسي جزئيات آار در قسمت 

  .، مشاهده نماييد) تنظيم آرده باشيد

هاي گرافيكي فوق  شوند ، اگر از انواع فايل يوست ميهايي آه به يك آار پ فايل
ل در قسمت يشوند و در غير اينصورت با عنوان فا باشند ، نمايش داده مي

  .قابل مشاهده هستند" هاي پيوست فايل"

   

  ارتباط آارها. ٥.٩

 روابط مورد نياز را ،دهد تا بين آارهاي خود  امكان ارتباط آارها به شما اجازه مي
  .ماييدتعريف ن



  .تكرار شده آاري ديگر باشد، يك آار          ·

  .دو آار بايد با يكديگر آغاز شوند         ·

  .تحليل يك آار به آار ديگري وابسته است         ·

   

  :منظور بررسي بيشتر مثال زير را دنبال نماييد به

   

  

   

  ايجاد يك ارتباط. ٥.٩.١

  :براي ايجاد يك ارتباط جديد گامهاي زير را طي کنيد

  .مشاهده نماييد" جزئيات آار"آار خود را در صفحه . ١

اين آار با آار ديگر را انتخاب نماييد " ارتباط "گزينه ، در قسمت راست صفحه . ٢
  ).قابل مشاهده خواهد بود،   ال بودن امكان ارتباط آارهااين گزينه در صورت فع(

   .را مشاهده خواهيد آرد" ارتباط آارها"صفحه نمايش 

   



  

   

راي تعيين ب.  نظر مرتبط نماييدتوانيد يك يا چند آار را انتخاب و به آار مورد مي.٣
) دنجدا شو" ،"اگر چند آار باشد بايد با (توانيد آد آار آنها را  آارهاي مورد نظر مي

، توسط انتخابگر آارها " انتخاب آار" وارد نموده و يا با انتخاب گزينه ،در قسمت آار 
  .مورد نظر خود را انتخاب نماييد) هاي(، آار

   

 :توجه
آاري را بررسي آرده باشيد ، آن را در تاريخچه آارها ، ر قبل در صورتي آه د

 .خواهيد يافت

   

   

  

   



  حذف يك ارتباط. ٥.٩.٢

  :براي حذف يك ارتباط بايد

 خود ، در قسمت ارتباط بين آارها ، گزينه مورد نظر" جزئيات آار"در صفحه . ١
  .را انتخاب نماييد" ها بررسي ارتباط بين آارها و فعاليت"

را ) ( در سمت راست هر آار آه تعيين آننده ارتباط با آن است ، نماد حذف . ٢
   .انتخاب نماييد

   

  

  تصوير حذف يك ارتباط

   

  انتخابگر آارها. ٥.٩.٣

توانيد آارهاي موجود و يا آارهاي يك فيلتر  شما مي، در صفحه انتخابگر آارها 
  .ا انتخاب نماييدذخيره شده ر

  .توانيد يك آار را از فهرست موجود انتخاب نماييد شما مي: يك آار         ·

را انتخاب " انتخاب چندين آار" گزينه ،براي انتخاب چندين آار : چندين آار         ·
و سپس گزينه ) گذاري عالمت( آارهاي مورد نظر خود را انتخاب  نموده و

  .  نماييدرا انتخاب" انتخاب آارها"

توانيد با انتخاب فيلتر ذخيره  براي انتخاب آارهاي خود مي: انتخاب از فيلتر         ·
  .آن را فعال نماييد  ،شده 

   



  

  تصوير انتخابگر آارها

   

در مورد ارتباط آارها در قسمت تنظيم ارتباط آارها قابل بررسي اطالعات بيشتر 
  .است

   

  آنندگان و ناظرين تاييد. ١٠.۵

اين تاييدات .  تاييد نماييد،توانيد آارهايي آه دسترسي تاييد آن را داريد  شما مي
  .تواند در تحليل آارها موثر باشند مي

رساني از  هاي اطالع ز طريق رويهتوانيد ناظر يك آار باشيد و در نتيجه ا همچنين مي
  .به وسيله پست الكترونيكي آگاه شويد، هرگونه تغييري در آار 

   



  

   

، " ناظرين"و " نتاييد آنندگا"هاي  در صفحه جزئيات آار ، با انتخاب هر يك از گزينه
بايد دسترسي بررسي ناظرين و تاييدآنندگان را (فهرست آنها را مشاهده نماييد

  .)داشته باشيد

   

  ها  دسترسي.١٠.١.۵

  :آنندگان وجود دارد  دو نوع دسترسي براي ناظرين و تاييدزوبيندر سيستم 

  آنندگان و ناظرين آار دسترسي نمايش فهرست تاييد. ١

  نمايش ناظرين آاردسترسي ويرايش و .٢

  .قابل اعمال هستند، ها توسط يك رويه دسترسي  اين دسترسي

   

 :توجه
 .توانيد چندين آاربر را يكباره به عنوان ناظر انتخاب نماييد مي

   

 :توجه
 .آنندگان قابل ويرايش نيست فهرست تاييد

   

  هاي راهبر آارها مشخصه. ١١.۵



شما . شود فيلتر آردن آارها استفاده ميبراي جستجو و ،  زوبينراهبر آارها در 
توانند در راهبر آارها نمايش داده  هايي مي توانيد تعيين نماييد آه چه مشخصه مي

  .شوند

هايي در  توانند تعيين آنند چه مشخصه آاربراني آه مدير سيستم هستند مي
ني فرض براي آاربرا راهبر آارهاي پيش. فرض نمايش داده شوند راهبر آارهاي پيش

  .شود آه راهبر آارهاي خود را تنظيم نكرده باشند ، نمايش داده مي

   

  فرض هاي راهبر آارهاي پيش تعيين مشخصه. ١١.١.۵

ها  توانند در قسمت مديريت سيستم و در منوي مشخصه مديران سيستم مي
توانند در   ميزوبينآاربران . ندرا انتخاب نماي" هاي راهبر آارها مشخصه"گزينه 

، با انتخاب گزينه ) باالي صفحه سمت چپ" (مشخصات آاربر"قسمت 
روش ساده تري . ، راهبر آارهاي خود را تنظيم نمايند" هاي راهبر آارها مشخصه"

  .براي تنظيم راهبر آارها براي آاربران وجود دارد

ابتدا بايد يك جستجو انجام دهيد و در قسمت باال و راست ، در اين روش 
ر  د. آن را مطابق نياز خود تغيير دهيد ،" تنظيم راهبر آارها"ه گزين ، جستجوي خود 
  .ايجاد و آنها را ذخيره نماييد، هاي دلخواه  توانيد فيلتر راهبر آارها مي

هاي مورد دلخواه خود   را بر اساس مشخصه،توانيد راهبر آارها  شما مي
را " يت فيلترهامدير"براي اين منظور در راهبر آارها گزينه . سازي نماييد مرتب

انتخاب مشخصه براي " گزينه  ،در مقابل فيلتر مورد نظر خود . انتخاب نماييد
  .را انتخاب نماييد" سازي مرتب

سازي انتخاب آرده باشيد ،  يك مشخصه را براي مرتب، در صورتي آه در قبل 
  .را انتخاب نماييد" سازي ويرايش مرتب"توانيد گزينه  مي

   

  هاي راهبر آارها هتنظيم مشخص. ١١.٢.۵

هاي  توانند مشخصه آاربراني آه حداقل يك آار قابل مشاهده داشته باشند ، مي
  .راهبر آارهاي خود را تنظيم نمايند

 و ) ( توانيد از نمادهاي جهت به چپ ها مي براي تغيير در ترتيب نمايش مشخصه
براي حذف . استفاده نماييد  در باالي ستون مربوط به آن مشخصه ، ،) ( راست

  . استفاده نماييد) ( توانيد از نماد سطل يك مشخصه از راهبر آارها مي



از " انتخاب مشخصه جديد"براي اضافه آردن يك مشخصه به راهبر آارها در مقابل 
اضافه آردن "يك مشخصه جديد انتخاب نموده و سپس گزينه ، فهرست موجود 

  .را انتخاب نماييد" صه انتخاب شدهمشخ

   

  

  تصوير تنظيم راهبر آارها

   

" توانيد گزينه  فرض راهبر آارها را داريد مي در صورتي آه تمايل به بازگشت به پيش
  .را انتخاب نماييد" فرض هاي پيشبازيابي راهبر آار

نماييد  فرض استفاده نمي فقط زماني آه شما از راهبر آارهاي پيش، اين گزينه 
  .قابل مشاهده خواهد بود

توانند  مي" فرض هاي راهبر آارهاي پيش مشخصه"مديران سيستم ، در صفحه 
يات را با اين عمل. فرض خود نمايند  را جايگزين راهبر پيشزوبينفرض  راهبر پيش

  .از اين صفحه انجام دهيد" فرض هاي سيستم بازيابي پيش" انتخاب گزينه 

هاي سفارشي نيز  توانيد از مشخصه نماييد ، مي وقتي راهبر آارها را تنظيم مي
هاي الزم براي  آاربران مختلف در صورت داشتن دسترسي. استفاده نماييد

 در راهبر آارهاي خود بررسي توانند آنها را هاي سفارشي ، مي مشاهده مشخصه
  .نمايند

   



  سازي آارها با راهبر آارها مرتب. ١١.٣.۵

توانيد ترتيب نمايش آنها را بر اساس  در هنگام مشاهده آارها در راهبر آارها ، مي
  .هاي مورد نظر خود تغيير دهيد مشخصه

ل شما بايد نام مشخصه مورد نظر خود را در سطر اول جدو، براي تغيير ترتيب 
  .را تغيير دهيد)  صعودي-نزولي (سازي  نوع مرتب، با انتخاب مجدد . انتخاب نماييد

سازي  هاي بيشتري براي مرتب توانيد ادامه دهيد و مشخصه اين عمليات را مي
  .آارهاي خود انتخاب نماييد

   

  هاي نمايش راهبر آارها  شكل. ٥.١٢

. شود ردن آارها استفاده مي براي جستجو و فيلتر آزوبينراهبر آارها در سيستم 
هاي متنوعي  يا به شكلنموده ن را ذخيره آتوانيد  پس از ايجاد يك فيلتر ، شما مي

  .آن را بررسي نماييد.) . .Excel , XML: مثل(

  .هاي مورد نظر را در باالي راهبر آارهاي خود انتخاب نماييد گزينهمنظور ، براي اين 

   

  

   

  :هاي نمايش انواع شكل

   

  بررسي

  

فرض است آه در آن اطالعات آارها  اين شكل صفحه نمايش پيش
اگر قسمت راست .  قابل مشاهده و بررسي استHTMLبصورت 

قابل ها  خصهراهبر آارها را پنهان نماييد ، تعداد بيشتري از مش
 .د شدنمشاهده خواه

 .در اين نوع نمايش ، همه آارها بصورت قابل چاپ ارائه مي گردند قابل چاپ
Excel  

  

اين .  ارائه مي گردندExcelدر اين نوع نمايش ، همه آارها بصورت 
 .توانيد براي استفاده هاي بعدي ذخيره نماييد فايل را مي

XML  رها بصورت در اين نوع نمايش ، همه آاXMLارائه مي گردند .  



 .هاي بعدي ذخيره نماييد توانيد براي استفاده اين فايل را مي  
مشخصات 
 آامل

هاي آامل  در اين نوع نمايش ، همه آارهاي اين فيلتر با مشخصه
 .اين نوع براي چاپ هم مناسب است. ارائه مي گردند

   

  زوبيناستفاده از جستجوي سريع در . ١٣.۵

در ) و يا بخش عددي آن(توانيد با وارد نمودن آد آار   شما مي،وارد در بعضي م
  .قسمت جستجوي سريع ، مستقيما جزئيات آار را بررسي نماييد

   

  

   

  تاييد خروج از سيستم. ١۴.۵

 را فعال يا ”اخذ تاييد هنگام خروج“ قادر هستند امكان زوبينسيستم در مديران 
  .نمايند فعال  غير

در صورتي آه اين امكان فعال باشد ، آاربران قبل از خروج با پيام تاييد خروج از 
  . روبرو خواهند شد سيستم

   

  



  

   

آاربراني آه (هيچ ، آاربران خاص : هاي قابل انتخاب براي اين امكان عبارتند از گزينه
ا در هنگام ورود انتخاب آرده ر" شودنام کاربري من در اين سيستم حفظ "گزينه 
  .، همه آاربران) باشند

  .است فعال  غير  ،فرض  بصورت پيش، اين امكان 

، براي فعال آردن اين امكان در قسمت مديريت سيستم و منوي تنظيمات آلي 
را " ويرايش تنظيمات"را انتخاب نموده و در پايين صفحه " پيكر بندي اصلي"گزينه 

  .انتخاب نماييد

   

  موضوعات نمايشي. ٥.١٥

 وجود دارد آه در زير فهرست آنها را زوبينموضوعات نمايشي استانداردي در 
  :نماييد مشاهده مي

   

 شرح موضوعات نمايشي
 ها نمايش اطالعات همه پروژه ها پروژه

 ها در يک جدول نمايش کليه پروژه ها جدول پروژه
 HTMLنمايش متن با شکل  متن

نمايش مشخصات پروژه 
 خاص

شود يك پروژه را براي  به آاربران امكان داده مي
 .نمايش انتخاب آنند

مشاهده فيلترهاي ذخيره 
 شده

 بصورت فيلتر شدهمشاهده کارها 

 فهرست فيلترهاي ذخيره شده براي آاربر فعال فهرست همه فيلترها
مشخصات مورد نظر براي محاسبات ، در اين صفحه  محاسبات عددي

 .ماييدخود را تعيين ن
 نمايش محاسبات آماري آارهاي يک پروژه محاسبات آماري پروژه

محاسبات آماري پروژه با 
 فيلتر خاص

محاسبات آماري، آارهاي پروژه را بر اساس يك 
 دهد فيلتر خاص نمايش مي

محاسبات آماري دوبعدي با 
 فيلتر خاص

نمايش محاسبات آماري دوبعدي با اساس فيلتر 
 خاص



 اند نمايش کارهايي که به من واگذار شده وسط منقابل انجام ت
 مشاهده کارهاي در حال انجام کارهاي در حال انجام

 زوبينمقدمه اي در مورد نصب سيستم  مقدمه
 نمايش عمليات مدير سيستم مدير سيستم
 نمايش ارتباط هاي سريع ارتباط سريع

   

  گزارشات. ٥.١٦

   

  زوبينگزارشات . ٥.١٦.١

در زير با انواع آن آشنا خواهيد . گزارشات متنوعي وجود دارد،  بينزودر سيستم 
  :شد

   

 شرح گزارشات
تعداد آارهاي قابل انجام مجري وجمع ، اين گزارش  گزارش آارهاي مجريان

هاي موجود نمايش  زمان باقيمانده آنها را در پروژه
 .دهد مي

ي شده بند  آارهاي يك فيلتر را گروه،اين گزارش  گزارش تجمعي
 .دهد  نمايش مي،توسط يك مشخصه انتخابي 

گزارش آارهاي مجريان در 
 يك فاز

تعداد آارهاي يك مجري در يك فاز ، اين گزارش 
مشخص به همراه زمان باقيمانده براي اجراي آارها 

 .دهد را نمايش مي

   

 :توجه
بل انجام  قا، زماني پيگيري زماني در گزارشات در صورت فعال بودن امكان پيگيري
 .توانيد اين امكان را در قسمت مديريت سيستم فعال نماييد شما مي. است

   

   زماني پروژهپيگيريگزارش . ٥.١٦.٢



 زماني آارهاي پروژه را در يك فاز پيگيرياطالعات الزم در مورد ، اين گزارش 
  .دهد مشخص نمايش مي

م شده را با گزارشات آاري برآورد اوليه زمان اجرا و آخرين برآورد انجا، اين گزارش 
  .آيا از برآورد بيشتر يا آمتر هستندآه آند   مقايسه و تعيين مي،آاربران 

   

   زمانيپيگيريايجاد يك گزارش . ٥.١٦.٢.١

  : زماني ، گامهاي زير را طي کنيدپيگيريبراي ايجاد يك گزارش 

  . در قسمت بررسي پروژه ، پروژه مورد نظر خود را انتخاب نماييد. ١

  .را انتخاب نماييد"  زماني پروژهپيگيري"گزارش ، در قسمت گزارشات . ٢

   

  

   

   :صفحه زير را مشاهده خواهيد آرد. ٣

   



  

   

  .فاز مورد نظر خود را تعيين نماييد، در صورت نياز . ٤

توانيد بر اساس آارهايي آه نزديك به اتمام هستند و يا نزديك به  گزارش را مي. ٥
  .سازي نماييد شروع هستند ، مرتب

انده صفر هستند و آارهايي آه توانيد آارهايي آه داراي زمان باقيم شما مي. ٦
  .حذف نماييد، فاقد برآورد اوليه زمان اجرا هستند را در گزارش 

   

 :توجه
 زماني فعال پيگيريقابل اجرا خواهد بود آه امكان ، هنگامي اين گزارش زماني 

 .باشد

   

  گزارش. ٥.١٦.٢.٢

  :شبيه صفحه زير خواهد بود، گزارش ايجاد شده 

   



  

   

  .دهد در جدول گزارش ، آخرين خط جمع زماني آارهاي تعيين شده را نمايش مي

در سمت راست گزارش مشخصات آار و در سمت چپ جزئيات زماني آارها درج 
  :ندا اين جزئيات در زير تشريح شده. است شده

   

 شرح مشخصه
  برآورد اوليه زمان اجرا

  

ا ربه عنوان برآورد زمان اج، زماني آه در ابتداي ايجاد آار 
 .است تعيين شده

 تخمين زمان باقيمانده

  

، آخرين برآورد انجام شده براي زماني آه براي اتمام آار 
 .الزم است

 .اند زارش آار دادهمقدار زماني آه آاربران در مورد اين آار گ زمان صرف شده
  دقت تخمين

  

برآورد زمان باقيمانده آار را با زمان صرف ، اين مشخصه 
جمع آرده و نتيجه را با برآورد زمان اوليه مقايسه   ،شده 
 .آند مي

   



آارهاي ، اولين نمودار . باشد اي مي همچنين داراي دو نمودار ميله ، اين گزارش 
دهد به  نمايش مي، اي باقيمانده را با رنگ قرمز انجام شده را با رنگ سبز و آاره

  .شود روند اجراي آارها مشخص مي، اين ترتيب 

   

  

ن نمودار به اي.دهد دقت برآورد اوليه به درصد را نمايش مي، اي  دومين نمودار ميله
  :سه شكل زير ظاهر خواهد شد

  

   

برآورد اوليه زمان اجرا با جمع زماني آارهاي انجام شده و برآورد باقيمانده       .١
  .ر آامال خاآستري رنگ استنمودا  ،در اين حالت . آارها منطبق است

   

  

   

آمتر از جمع زماني آارهاي انجام شده و برآورد ، برآورد اوليه زمان اجرا . ٢
  .باقيمانده آارهاست

 قسمت خاآستري آمرنگ جمع زماني برآورد اوليه و  ،قسمت خاآستري پررنگ 
  .آارهاي انجام شده و برآورد باقيمانده آارهاست

   

  



   

بيشتر از جمع زماني آارهاي انجام شده و برآورد ، برآورد اوليه زمان اجرا .٣
  .انده آارهاستباقيم

  .اي روند اجرا خواهد بود دقت برآورد اوليه بلند تر از نمودار ميله، اي  نمودار ميله

مقداري آه برآورد اوليه زمان اجرا بيشتر از جمع زماني ، قسمت خاآستري پررنگ 
و قسمت . دهد آارهاي انجام شده و برآورد باقيمانده آارهاست را نمايش مي

 زماني آارهاي انجام شده و برآورد باقيمانده آارها را جمع ، خاآستري آمرنگ 
  .دهد نمايش مي

   

  گزارش آارهاي مجريان. ٥.١٦.٣

اطالعات مورد نياز را در مورد آارهايي آه بايد توسط يك مجري خاص ، اين گزارش 
) قابل انجام(اين گزارش تعداد آارهاي تحليل نشده . دهد  نمايش مي،انجام گيرد 
  .دهد بندي و نمايش مي هاي آنها گروه ساس پروژهمجري را بر ا

   

  

   

  ايجاد يك گزارش آارهاي مجريان. ٥.١٦.٣.١

  :آارهاي مجريان ، گامهاي زير را طي کنيداز براي ايجاد يك گزارش 

  . در قسمت بررسي پروژه ، پروژه مورد نظر خود را انتخاب نماييد. ١

  .را انتخاب نماييد" آارهاي مجريان"گزارش ، در قسمت گزارشات . ٢

  :صفحه زير را مشاهده خواهيد آرد. ٣



   

  

   

  .مجري مورد نظر خود را تعيين نماييد. ٤

   

 :توجه
 . زماني فعال باشدريپيگي زماني قابل اجرا خواهد بود آه امكان ،اين گزارش 

   

  گزارش. ٥.١٦.٣.٢

   :شبيه صفحه زير خواهد بود ، گزارش ايجاد شده 

   

  

   

و ) هنوز تحليل نشده(تعداد آارهاي مجري آه قابل انجام است ، در جدول گزارش 
آخرين خط . شوند جمع آخرين برآورد زمان باقيمانده براي انجام آنها نمايش داده مي

  .دهد آلي نمايش ميرا بصورت جمع زماني ، 



   

  گزارش آارهاي يك فاز. ٥.١٦.٤

 اطالعات مورد نياز را در مورد آارهايي آه بايد در يك فاز خاص انجام ،اين گزارش 
مجري ) قابل انجام(ش تعداد آارهاي تحليل نشده اين گزار. دهد  نمايش مي،گيرد 

  .دهد را در فاز مشخص شده نمايش مي

   

  آارهاي يك فازاز ايجاد يك گزارش . ٥.١٦.٤.١

   

  : ، گامهاي زير را طي کنيد آارهاي يك فازاز براي ايجاد يك گزارش 

  . در قسمت بررسي پروژه ، پروژه مورد نظر خود را انتخاب نماييد. ١

  .را انتخاب نماييد" آارهاي يك فاز"سمت گزارشات گزارش در ق. ٢

   

  

  

   

  :صفحه زير را مشاهده خواهيد آرد      .٣

   



  

   

  . فاز مورد نظر خود را تعيين نماييد .٤

   

 :توجه
 . زماني فعال باشدپيگيريرش زماني قابل اجرا خواهد بود آه امكان اين گزا

   

  گزارش. ٥.١٦.٤.٢

   .شبيه صفحه زير خواهد بود، گزارش ايجاد شده 

   

  



   

، آارهاي موجود در اين فاز را بر اساس نوع آار اي از  خالصه، جدول ابتدايي 
  .دهد نمايش مي

و جمع آخرين برآورد زمان ) هنوز تحليل نشده(بعدي آارهاي قابل انجام ، جداول 
. دهد بندي شده بر اساس مجريان نمايش مي گروه را ، باقيمانده براي انجام آنها

  .ارند مربوط به آارهايي است آه مجري مشخصي ند،آخرين جدول 

   

  گزارش تجمعي. ٥.١٦.٥

نمايش ، بندي شده بر اساس يك مشخصه  آارهاي يك فيلتر را گروه، اين گزارش 
توانيد يك فيلتر ايجاد نماييد آه آارهاي تحليل نشده  شما مي، بطور مثال . دهد مي

  .بندي نماييد گروه، را نمايش دهد و آن را بر اساس مجريان ) قابل انجام(

   

  ايجاد يك گزارش تجمعي. ٥.١٦.٥.١

  : ، گامهاي زير را طي کنيد براي ايجاد يك گزارش تجمعي

  . در قسمت بررسي پروژه ، پروژه مورد نظر خود را انتخاب نماييد. ١

  .را انتخاب نماييد" گزارش تجمعي"، در قسمت گزارشات . ٢

   

  

   

  :صفحه زير را مشاهده خواهيد آرد. ٣



   

  

   

  . فيلتر مورد نظر خود را تعيين نماييد .٤

  .بندي آارها انتخاب نماييد مشخصه مورد نظر خود را جهت گروه. ٥

   

  گزارش. ٥.١٦.٥.٢

   :د شبيه صفحه زير خواهد بو،گزارش ايجاد شده 

   

  



   

آارهاي موجود در اين فيلتر را بر اساس مشخصه تعيين شده نمايش  فوق، جدول
  .دهد مي

   

  جستجو و فيلتر. ٥.١٧

   

  جستجو و فيلتر آارها. ٥.١٧.١

  .نمايد تجوي آارها استفاده مي از امكان قدرتمندي براي جسزوبيندر سيستم 

يك ، يك جستجوي ذخيره شده . توانيد جستجو هاي خود را ذخيره نماييد شما مي
  :توانيد عمليات متنوعي انجام دهيد شما با يك فيلتر مي. فيلتر نام دارد

  ذخيره آردن و استفاده از آن در آينده         ·

  به اشتراك گذاشتن فيلتر         ·

  افت نتايج فيلتر توسط پست الكترونيك بصورت روزانهدري         ·

   

  جستجوي آارها. ٥.١٧.١.١

  .ها را دارد ، وارد سيستم شويد با آاربري آه دسترسي بررسي پروژه. ١

  .قسمت راهبر آارها را انتخاب نماييد. ٢

   



  

   

هاي متنوعي براي تعيين چگونگي جستجوي  در قسمت راست صفحه ، مشخصه
فهرست   ،موارد تعيين شده توسط شما . شوند مورد نظر شما نمايش داده مي

  .آند آارهاي شما را راهبري مي

   

  هاي سفارشي جستجو در مشخصه. ٥.١٧.١.٢

. ها در جستجو دخالت دارند ههاي سفارشي نيز مانند ساير مشخص مشخصه
، پس از انتخاب باشند  مي پروژه خاص يك هاي سفارشي آه محدود به  مشخصه
هاي سفارشي آه محدود به نوع  مشخصه. شوند ه مي قابل مشاهد آن پروژه ،

  .خاصي از آار هستند نيز پس از انتخاب آن نوع آار قابل مشاهده هستند



   

  

   

  مشخصه درصد پيشرفت زماني. ٥.١٧.١.٣

اين .توانيد آارهاي مورد نظر را بر اساس پيشرفت زماني آنها جستجو نماييد مي
  زمانيپيگيريامكان جستجو بر پايه مشخصات تعريف شده در 

آار با تقسيم جمع زماني آارهاي انجام شده به پيشرفت زماني يك .باشد مي
توانيد محدوده مورد نظر خود  شما مي. شود محاسبه مي، برآورد اوليه زمان انجام 

  .را با تعريف بيشترين و يا آمترين درصد ، تعيين نماييد

   

  بازگشت به فيلتر فعال. ٥.١٧.١.٤

رهاي خود انتخاب زماني آه شما يك آار را از نتيجه يك جستجو در راهبر آا
نماييد ، امكان بازگشت به فيلتر فعال و همچنين حرآت به آار بعدي و قبلي  مي

  .باشد براي شما مقدور مي

براي حرآت سريع به آار بعدي از . قابل مشاهده است، اين امكان در باالي صفحه 
 را ALT+P بصورت همزمان و براي حرآت به آار قبلي ALT+N آليدهاي نفشرد
  .ده نماييداستفا

   

  ذخيره آردن يك جستجو به عنوان فيلتر. ٥.١٧.١.٥

توانيد آن را به عنوان يك فيلتر  زماني آه جستجوي موفقي انجام داده باشيد ، مي
ذخيره به عنوان "بايد گزينه ، براي اين منظور . ذخيره و در آينده از آن استفاده نماييد

  .را انتخاب نماييد" يك فيلتر جديد

   



  

   

  :چهار گزينه قابل انتخاب هستند، ر اين قسمت د

سي ر                  بر

 

 ،چپ تصوير سمت اي از مشخصات فيلتر در سمت راست و نتيجه فيلتر در  خالصه
  .قابل مشاهده است

  ويرايش

  .توانيد مشخصات فيلتر فعال را ويرايش نماييد مي

  جديد

  .شود فيلتر فعال رها شده و فيلتر جديدي ايجاد مي

فيلترها   مديريت

  .توانيد عمليات مختلف در مورد فيلترهاي خود انجام دهيد مي

   

  ها عضويت فيلتر. ٥.١٧.١.٦



در اين . ها شوند دهد تا عضو فيلتر هاي آاربري امكان مي  به آاربران و گروهزوبين
توسط پست ،  مطابق دوره زماني تعيين شده نتيجه فيلتر مورد نظر ،صورت 

گامهاي زير را ، براي عضويت در يك فيلتر . شود  اعضا ارسال ميالكترونيكي براي
  :طي کنيد

  . اطمينان حاصل نماييدSMTPپستي خود  دهنده  از صحت تنظيمات سرويس. ١

  .را از راهبر آارهاي خود انتخاب نماييد" مديريت فيلترها"گزينه . ٢

   

  

   

درخواست "ساني گزينه ر در مقابل فيلتر مورد نظر خود در قسمت اعضاي اطالع. ٣
ها را دارند  آاربراني آه دسترسي مديريت فيلتر. را انتخاب نماييد" عضويت

فقط ، ها درآورند و ساير آاربران  هاي آاربري را به عضويت فيلتر توانند گروه مي
  .توانند خود را عضو فيلتر نمايند مي

   

  

   



چگونگي ورود . رساني فيلتر مورد نظر خود تعيين نماييد يك دوره زماني براي اطالع
  .را انتخاب نماييد" عضويت"گزينه . است ويت فيلتر توضيح داده شدهضدر صفحه ع

   

  اشتراك فيلتر. ٥.١٧.١.٧

 را براي استفاده ساير آاربران به اشتراك توانيد فيلترهاي مورد نظر خود شما مي
  :گامهاي زير را طي کنيد، براي اين منظور . بگذاريد

  .آاربر بايد دسترسي آلي ايجاد فيلتر مشترك را داشته باشد. ١

   

  

   

" اشتراك"گزينه . را انتخاب نماييد" مديريت فيلترها"گزينه ، در راهبر آارهاي خود . ٢
  . نظر خود انتخاب نماييدرا در مقابل فيلتر مورد

يك گروه آاربري را براي اشتراك انتخاب نموده يا اين فيلتر را براي همه به . ٣
  .اشتراك بگذاريد

   

  سازي آارها در فيلترها مرتب. ٥.١٧.١.٨

صعودي يا (سازي  هاي مورد نظر را انتخاب و نحوه مرتب توانيد مشخصه شما مي
سازي انتخاب  اي براي مرتب اگر هيچ مشخصه. را براي هر يك تعيين نماييد) نزولي

  .شود فرض استفاده مي نشده باشد ، از نحوه پيش

   



  

   

اساس مشخصه مرتب    سازي بر

 

ها در   ، در قسمت مديريت فيلترسازي فيلتر خود براي افزودن يك مشخصه به مرتب
  .را انتخاب نماييد" سازي مرتب"گزينه ، مقابل فيلتر مورد نظر 

از (هاي مورد نظر را با انتخاب هر يك  سازي در راهبر آارها ، مشخصه همانند مرتب
 نحوه ،با انتخاب مجدد . تعيين نماييد، سازي  براي مرتب) سطر اول جدول

  .آند سازي تغيير مي مرتب

  سازي ويرايش مرتب

ها در مقابل فيلتر  سازي فيلتر خود ، در قسمت مديريت فيلتر براي ويرايش مرتب
  .را انتخاب نماييد" سازي ويرايش مرتب" گزينه ، مورد نظر

از (هاي مورد نظر را با انتخاب هر يك  سازي در راهبر آارها ، مشخصه همانند مرتب
سازي  با انتخاب مجدد نحوه مرتب. ماييدسازي تعيين ن براي مرتب) سطر اول جدول

  .آند تغيير مي

مرتب   سازي حذف

فرض ، در قسمت مديريت  سازي و بازگشت به حالت پيش براي حذف نحوه مرتب
. را انتخاب نماييد" سازي ويرايش مرتب"ها در مقابل فيلتر مورد نظر گزينه  فيلتر

  .نتخاب نماييدسازي ا را براي حذف مرتب" فرض سازي پيش مرتب"گزينه 

   



  

   
در قسمت . زماني قابل مشاهده است آه شما فيلتر را فعال نماييد، سازي  مرتب

هر .  دهيدسازي را بر اساس فيلتر تغيير توانيد مرتب بااليي راهبر آارها ، شما مي
در اين . سازي نمايد مرتب، ها را براساس نظر شخصي خود  تواند فيلتر آاربري مي
سازي فيلتر و هم بر اساس  توانيد آارها را هم بر اساس مرتب صورت مي

  .سازي شخصي مشاهده نماييد مرتب

   

  ها پيوست. ۶
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