راﻫﻨﻤﺎي اﻳﻤﭙﻮرت ﻓﺎﻳﻞ اﻛﺴﻞ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ

ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ اﻳﻤﭙﻮرت اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﻃﺒﻘﻒ ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ،زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ان ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ رود  ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮم  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪاد
ردﻳﻒ  ،ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ  .ﺗﺎ  100ردﻳﻒ ﻫﻢ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد وﺟﻮد دارد  .ﭼﻮن
ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ ردﻳﻒ ﺑﺮاي ﻓﺮم اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﻢ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻮن در ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﻴﺸﺘﺮي ردﻳﻒ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻠﺶ آﺑﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮ را زده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻛﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .در
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺲ را ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ  ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺪوده ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد
ﻓﺎﻳﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﻓﻠﺶ اﺑﻲ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺤﺪوده را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ .در
ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮم در ﺑﺎﻛﺲ  ،ﻋﻼﻣﺖ اﻛﺴﻞ را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺮم اﻛﺴﻞ درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮم اﻛﺴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻳﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻓﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮم ﺛﺒﺘﻲ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺳﺘﺎره دار ﺑﻮدﻧﺪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺘﺎر دار ﻓﺮم در ﺳﺮور ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻓﺮم ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﭙﻮرت ﺣﺘﻤﺎً داراي  errorﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﻳﻦ ﻓﺮم ﺳﻪ ﺷﻴﺖ وﺟﻮد دارد.
ﺷﻴﺖ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮم اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت  yy/mm/ddدر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﻛﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در واﻗﻊ ﺗﺎرﻳﺦ روزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮم را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ .
ﺷﻴﺖ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻻزم و ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻳﺘﻢ
ﻫﺎي ﺳﺘﺎره دارد ﻛﻪ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ ﻗﺒﻼً ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد.
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮارد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ واﺣﺪي از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﺘﺮ  ،ﻫﺰار رﻳﺎل  ،ﺳﺎﻋﺖ و ....

ﺷﻴﺖ ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ را در ﻛﻠﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﻴﺖ دوم ﻣﺼﺮف
ﺷﺪه اﻧﺪ را در اﻳﻦ ﺷﻴﺖ وارد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد  .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ردﻳﻒ ﺗﻌﻤﻴﺮات را در ﺻﻮرﺗﻲ وارد
ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ
ﻣﺜﻼ در ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺧﺮاﺑﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 2و5و 8و 12از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  1/2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﺮاي
ﺛﺒﺖ ان  ،اوﻻً ردﻳﻒ ﺧﺮاﺑﻲ را وارد ﻧﻜﻨﻴﺪ  ،ﭼﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ ردﻳﻒ ﺧﺮاﺑﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺛﺎﻧﻴﺎً در
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي را در ردﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﻜﺠﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻟﻮﻟﻪ  1/2وارد ﻛﻨﻴﺪ .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ  .در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻴﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﺷﻴﺖ دوم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﻳﺪ.
ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻲ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺴﻤﺖ ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻞ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮور ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮدازش ﻓﺎﻳﻞ  ،ﻓﺎﻳﻞ اﻳﻤﭙﻮرت ﺷﺪه رو ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﻳﻞ در ﺳﺮور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺮم ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻛﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد  ،آن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺮم ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﺮور ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد  ،ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرﺗﺎﺑﻞ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،ﺧﺎﻟﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺻﻮرت ارﺳﺎل ﺻﺤﻴﺢ  ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﻛﺴﻞ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﻳﺪ را روﻳﺖ ﻛﺮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ :
• ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﺜﻞ ﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ،
ﺑﻪ ﺳﺮور ارﺳﺎل ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد  ،ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺗﺎﺑﻞ و
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﻧﻴﺰ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
• از ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي
ﻣﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد .از وارد ﻛﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺪ
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن از ﻓﺎﻳﻞ اﻛﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ  ،ﭼﻮن ﻓﺎﻳﻞ را ﺑﺎ
ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
• اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻞ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ان ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
• در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪوده اي ﻛﻪ ﻓﺮ ﻫﺎ روي آ راردارد ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺳﺘﺎن ﻫﺴﺖ ﻧﻪ
ﻫﺮ ﺗﺎﺳﻴﺲ .در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺪوده اﺷﺘﺒﺎه ف ﻓﺮﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
• در ﻫﻨﮕﺎم در ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻞ اﻛﺴﻞ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺷﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ،اﻋﻢ از
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ  ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻮع ﻣﺤﺪوده و...ﻗﺮا داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ
ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻦ .از آن راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
• در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﺎرﺗﺎﺑﻞ ﻳﻚ آﻳﻜﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاي رﺻﺪ و دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﺮم ﻫﺎي
ﺛﺒﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﺒﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان
را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رﺻﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

