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تحت ٍیٌذٍس  5.7تذاری اهَال ًسخِ کتاب راٌّوایی کِ ّن اکٌَى در اختیار کارتزاى هحتزم ًزم افشار حسا

(CyberAsset)   .ّای  فصلکتاب اس قزار گزفتِ است، حاٍی هغالثی تزای استفادُ تْتز اس تزًاهِ است

، فزٍش ، داراییکاًات اصلی تزًاهِ هاًٌذ ، هعزفی اصلی هزتَط تِ اهکاًات کلی ٍ تَضیح ّز یک اس اه

کِ هی تَاًٌذ تعویز ، ٍرٍد تِ اًثار ، هحاسثِ استْالک ٍ ... تطکیل ضذُ است. کارتزاى هحتزم عالٍُ تز ایٌ

کِ در حیي استفادُ اس تزًاهِ ( helpاس کتاب راٌّوا استفادُ ًوایٌذ هی تَاًٌذ اس هتي هزتَط تِ راٌّوا )

  است ، تَضیحات هزتَط تِ ّواى قسوت را هطاّذُ ًوایٌذ.قاتل دستزسی 

ا تا کلیذ در هتي کتاب سعی ضذُ است کِ اس ضکل ّای هزتَط تِ تَضیحات استفادُ ضَد ، تعضی اس هٌَّ

 ّای هیاًثز قاتل دستزسی است. ،

السم % قاتل اعتواد ًیست ، لذا 011ًکتِ تسیار هْن آى است کِ ّیچ ٍسیلِ الکتزًٍیکی تِ عَر کاهل ٍ 

 .اعالعات ٍارد ضذُ تْیِ ضَدًسخِ پطتیثاى اس تِ صَرت هذاٍم  است

تز پیطٌْادات کلیِ کارتزاى هحتزم  ( تزًاهِ ّوَارُ هثتٌیupgrade)اس آًجایی کِ ارائِ ًسخِ ّای جذیذ 

تَدُ است، لذا تخص فزٍش ٍ عزاحی سیستن ضزکت ضایگاى سیستن تا سپاس ، آهادگی خَد را جْت 

عضَیت در سایت فیذ کارتزاى گزاهی اعالم هی دارد ٍ ّوچٌیي تا دریافت پیطٌْادات ٍ راٌّوایی ّای ه

 ٍجَد دارد. Updateآخزیي اهکاى دریافت 

قفل سخت افساری دقت فرمائیذ و بیلذ جذیذرا  از سایت شرکت تهیه فرمائیذ تا در نگهذاری 
 دچار ضرر و زیان نشویذ.

 ضایگاى سیستن 

 0231آتاى هاُ 

 تخص ب
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0- DVD  ًزم افشار 

 قفل سخت افشاری -1

 راٌّوای ًزم افشارکتاتچِ  -2

 الف( تٌظیوات ستاى ٍیٌذٍس :

را اًتخاب  regional and language optionsآیتن  control panelدر تخص  xpتزای ٍیٌذٍس 

را  farsiّن  advancedرا اًتخاب کٌیذ سپس در قسوت  farsiستاى  formatکزدُ در قسوت 

 را کلیک کٌیذ. okاًتخاب کٌیذ سپس کلیذ 

را کلیک کزدُ سپس در  region and languageتخص  control panelّن در   5تزای ٍیٌذٍس 

 changeکلیذ  administrativeرا اًتخاب کٌیذ سپس در قسوت  Persianستاى  formatقسوت 

system locale  را کلیک کزدُ ٍ ستاىPersian  را اًتخاب کزدُ ٍ کلیذok .را کلیک کٌیذ 
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 ب( ًصة تزًاهِ:

 را اجزاکٌیذ: Asset.exeتزًاهِ فایل  DVDاس 

 

 را کلیک کٌیذ. nextکلیذ 
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 را کلیک کٌیذ. nextرا اًتخاب کزدُ ٍ سپس کلیذ  I Agreeاتتذا 

 

 clientًصة تاضذ تایذ گشیٌِ  sql server 1118یا  sql server 1117ًکتِ : اگز تز رٍی سیستن ضوا 

 را اًتخاب کٌیذ. singleرا اًتخاب کٌیذ در غیز ایٌصَرت گشیٌِ 

 ًصة خَاّذ ضذ، sql serverتزًاهِ ، درایَر قفل ٍ  single  ٍserverدر حالت 

 ًصة خَاّذ ضذ.قفل فقظ تزًاهِ ٍ درایَر  clentدر حالت 

 upgradeراجذیذتز است ًصة کزدُ ٍ سیستن کِ ّن فقظ تخص ّایی اس تزًاهِ را  upgradeحالت 

 هی کٌذ.

 را کلیک کٌیذ. nextهَرد ًظز یکی را اًتخاب هی کٌیذ ٍ کلیذ  تستِ تِ ًَع سیستن

 تزای ًصة پزسیذُ هی ضَد.  sql serverًَع اًتخاب کٌیذ یعذ اس آى   serverیا  singleحالت اگز 
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 را کلیک کٌیذ. nextٍارد کزدُ ٍ کلیذ را   name  ٍcompanyدر ایي قسوت عثارتی تزای 

 

 را کلیک کٌیذ. nextدر ایي تخص ّن کلیذ 
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 c:\Programهسیز پیص فزض هسیز ًصة تزًاهِ پزسیذُ هی ضَد در ایي پٌجزُ 

Files\Shygun\Asset  کلیذ تخَاّیذ هسیز جذیذی تزای ًصة هطخص کٌیذ.هی تاضذ اگزBrowse 

 سپس هسیز را تغییز دّیذ.را کلیک کٌیذ ٍ 

ًکتِ : اگز هسیز فعلی ًصة تا هسیز تزًاهِ ًصة ضذُ تز رٍی سیستن یکی تاضذ فایلْای تزًاهِ تاسًَیسی 

 خَاّذ ضذ. upgradeخَاّذ ضذ ٍ اگز تیلذ تزًاهِ درحال ًصة جذیذ تاضذ تزًاهِ 

 را کلیک کٌیذ. nextسپس کلیذ 
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 را کلیک کٌیذ. nextدر ایي پٌجزُ ّن کلیذ 

 

 را کلیک کٌیذ. nextدر ایي پٌجزُ ّن کلیذ 
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در ایي پٌجزُ تزًاهِ تز رٍی سیستن ضوا ًصة خَاّذ ضذ، پس اس  nextپس اس کلیک تز رٍی کلیذ 

 درایَر قفل تز رٍی سیستن ضوا ًصة خَاّذ ضذ.ًصة تزًاهِ 

تز  sql server 1118یا  sql server 1117تاضذ   serverیا  singleتِ صَرت حالت ًصة اگز 

 تشًیذ noتعذ اس ًصة درایَر قفل را  restartپیغام  اگز قفل درایَر ضوا تعذ اس ًصة  حسة اًتخاب

sql server ًصة خَاّذ ضذ . 

اضتِ سیستن خَد د desktopکِ آیا هی خَاّیذ هیاًثزی تز رٍی صفحِ در آخز اس ضوا پزسیذُ هی ضَد 

 کٌیذ. restartدر آخز ًصة سیستن خَد را  ظز را تشًیذ.تاضیذ کِ درایي صَرت تایذ تیک هَرد ً
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 هؼرفي هحيط طراحي

 هٌَي اغلي تراي طراحي هي تاضذ: 4هحيط طراحي ضاهل 

 پرًٍذُ-1

 ٍیرایص-2

 گسارش-3

 ًوایص-4

 راٌّوا-5

تغييرات اًجام ضذُ، تؼریف گسارش جذیذ تِ كار هي رٍد كِ در اداهِ تِ آى هٌَي پرًٍذُ تراي ضثط 

 اضارُ خَاّذ ضذ.

در اختيار ضوا قرار هي دّذ ، هثال هي تَاًيذ از  را  اهكاًات ٍیرایطي در خػَظ طراحي ٍیرایصهٌَي 

 ًَضتِ ّا كپي تْيِ كٌيذ یا جاي آًْا را تغيير دّيذ

 .، هتغير ّا را در اختيار ضوا قرار هي دّذهٌَ گسارش اهكاى هذیریت دادُ ّا 



 

 129  |صفحه                  کاربران  راهنمای-(CyberAsset) 5/7نسخه  حسابداری اموال

  ضایٍاٖ سیسسٓ

 

 هٌَ ًوایص هذیریت اتسار ّاي هحيط طراحي را در اختيار ضوا قرار هي دّذ

هٌَي اغلي در هحيط طراحي، در تاالي غفحِ طراحي اتساري تراي طراحي راحت تر ٍ  4ػالٍُ تر 

 .سریؼتر ٍجَد دارد كِ در اداهِ تِ تفػيل ضرح دادُ خَاٌّذ ضذ

 راحي:ضرٍع ط

غفحِ جذیذ یک غفحِ جذیذ تراي گسارش خَد ایجاد كٌيذ الزم تِ  <تراي ضرٍع هي تَاًيذ از پرًٍذُ 

ركر است كِ اضافِ كردى غفحِ جذیذ را زهاًي اًجام هي دّيذ كِ تخَاّيذ فرم یا گسارش را تِ طَر 

ت جسئي هاًٌذ اضافِ كلي تغيير دادُ ٍ تا ضكل دلخَاُ خَد طراحي كٌيذ، در غير ایٌػَرت اگر تغييرا

 كردى یک هتي ٍ.. داضتِ تاضيذ هي تَاًيذ تر رٍي ّواى فرم تاز ضذُ تغييرات را اػوال ًوایيذ . 

 

دراداهِ هراحل تر حسة تغييرات كلي تَضيح دادُ هي ضَد، تٌاترایي كار طراحي تا ایجاد گسارش جذیذ 

خاب كٌيذ تا ٍارد فرم گسارش جذیذ ضرٍع هي ضَد تراي ایي كار از هٌَ پرًٍذُ گسارش جذیذ را اًت

 ضَیذ.

 تؼذ از ایجادغفحِ جذیذ ، طراحي آغاز هي ضَد ، هحيط غفحِ طراحي تِ غَرت زیر است.

 
ٔٙٛ سٕر ساسر فیّذ ٞایی وٝ ٔی زٛا٘یذ تٝ ٌضاسش اضافٝ وٙیذ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ ٚٔٙٛ سٕر چح فیّذ ٞایی 

 چح اتضاس ٞای ٌضاسش سا ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ تٝ ٌضاسش اضافٝ ضذٜ اسر ِیسر اتضاس ػٕٛدی سٕر

ٕٞچٙیٗ دس صٛسزی وٝ ٘یاص تٝ زغییشاذ جضئی داسیذ تشای حزف یه فیّذ ٔی زٛا٘یذ سٚی آٖ ساسر وّیه 

 صفحٝ وّیذ سا تض٘یذ.  Deleteوشدٜ ٚ ٌضیٙٝ حزف سا ا٘سخاب وٙیذ ٚ یا تؼذ اص ا٘سخاب فیّذ، وّیذ 

د سا تٝ صفحٝ اضافٝ وٙیذ اتسذا دستاسٜ ٌشٜٚ تٙذی ٞای صفحٝ دس ٌاْ اَٚ تایذ ٌشٜٚ تٙذی ٞای ٔٛسد ٘ظش خٛ

 زٛضیح دادٜ ٔی ضٛد
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 گرٍّثٌذي هحيط طراحي

(: تشای ٕ٘ایص ٔطخصاذ وّی ٌضاسش ٔا٘ٙذ ٔطخصاذ خشیذاس یا فشٚضٙذٜ  Page Header. سشآٔذ صفحٝ ) 1

دس فاوسٛس)اص ایٗ الیٝ صٔا٘ی تشای دسج ٔطخصاذ وّی ٌضاسش اسسفادٜ ٔیطٛد وٝ تخٛاٞیذ فیّذٞای دسج ضذٜ 

دس ایٗ لسٕر دس زٕاْ صفحاذ ٌضاسش زىشاس ضٛ٘ذ، ٔثالً دس ٔٛسد عشاحی فاوسٛس تخٛاٞیذ چٙا٘چٝ فاوسٛس دٚ 

 حٝ ای یا تیطسش تاضذ ٔطخصاذ ٔشتٛط تٝ عشف حساب دس زٕاْ صفحاذ دسج ضٛد(.صف

: دس ایٗ لسٕر زیسش سسٟٛ٘ای ٌضاسش لشاس ٔی ٌیش٘ذ) Column Header. سشآٔذ سسٖٛ) لسٕر زیسشٞا( ) ) 2

 ٔثالً دس ٔٛسد فاوسٛس زیسشٞایی ٔثُ ضشح واال، ٔمذاس، ٔثّغ ٚ ... وٝ دس زٕای فاوسٛسٞا ثاتر ٞسسٙذ(.

(: دس ایٗ لسٕر زیسشٞا ٚ ػٙاٚیٙی لشاس ٔیٍیش٘ذ وٝ ٔیخٛاٞیذ فمظ دس  Group Header. لسٕر ٌشٚٞثٙذی )3

صفحٝ اَٚ ٌضاسش دسج ضٛ٘ذ) ٔثالً دس ٔٛسد عشاحی فاوسٛس چٙا٘چٝ تخٛاٞیذ ٔطخصاذ عشف حساب ٚ 

صفحاذ زىشاس ٘طٛ٘ذ زاسیخ ٚ ضٕاسٜ فاوسٛس فمظ دس صفحٝ اَٚ یه فاوسٛس چٙذ صفحٝ ای تیایٙذ ٚ دس ٕٞٝ 

ٔیسٛا٘یذ ایٗ ٔطخصاذ سا دس ایٗ الیٝ لشاس دٞیذ. ٕٞچٙیٗ ایٗ لسٕر ٔطخص ٔیىٙذ وٝ دس ٔٛسد ٌضاسضازی 

 ٔثُ فشْ فاوسٛس ،سٙذ یا صٛسذ حساب عشف حساتٟا ٔثٙای ٌشٚٞثٙذی وذاْ فیّذ تاضذ(.

ش٘ذ. زٛجٝ داضسٝ تاضیذ وٝ دس ( : دس ایٗ لسٕر ٔمادیش سسٟٛ٘ا لشاس ٔی ٌیMaster data) دادٜ ٞای اصّی. 4

چاج، ایٗ سدیف تٝ زؼذاد سدیفٟای ا٘سخاتی دس ٌضاسش زىشاس ٔی ضٛد ، أا دس عشاحی زٟٙا یىثاس زؼشیف ٔی 

 ٌشدد.

(: ایٗ لسٕر تشای جٕغ ٞای ا٘سٟایی ٌضاسش تىاس ٔیشٚد ٚ زٟٙا  Group Footer. لسٕر خایاٖ ٌشٚٞثٙذی ) 5

ثٙذی، جٕغ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ) ٔؼٕٛالً دس ٔٛسد ٌضاسضازی وٝ ٌشٚٞثٙذی یىثاس دس ا٘سٟای زٕاْ صفحاذ ٌشٚٞ

داس٘ذ ٔثُ فاوسٛس، سٙذ، صٛسزحساب ٚ ... چٙا٘چٝ تخٛاٞیذ ٞش ٌشٚٞثٙذی جٕغ داضسٝ تاضذ ٚ ایٗ جٕؼٟا دس 

ا٘سٟای آخشیٗ صفحٝ ٞش ٌشٚٞثٙذی تیایٙذ اص ایٗ الیٝ اسسفادٜ وٙیذ. ٔثالً دس ٔٛسد عشاحی فاوسٛس چٙا٘چٝ 

خٛاٞیذ یه فاوسٛس چٙذ صفحٝ ای، یه جٕغ وّی دس ا٘سٟای صفحٝ آخش داضسٝ تاضذ جٕؼٟا سا دس ایٗ الیٝ ت

لشاس دٞیذ ٚ دس ایٙصٛسذ چٙا٘چٝ چٙذیٗ فاوسٛس سا تٝ ٞٓ چاج تٍیشیذ ٞش فاوسٛس یه جٕغ دس صفحٝ آخش 

 خٛد خٛاٞذ داضر(.

ٔی ٌشدد) اص ایٗ الیٝ صٔا٘ی اسسفادٜ ٔیطٛد  (: تشای جٕغ ٞای ٌضاسضاذ اسسفادٜ Summary. لسٕر جٕؼٟا ) 6

وٝ ٌضاسش عشاحی ضذٜ ٌشٚٞثٙذی ٘ذاضسٝ ٚ جٕغ زٕاْ صفحاذ ٌضاسش دس ا٘سٟای صفحٝ آخش چاج ٔیطٛد ، 

 ٌضاسضازی ٔثُ ِیسر ٔا٘ذٜ واالٞا، ِیسر حساتٟای تذٞىاس ٚ تسسا٘ىاس 

ٝ صٛسذ ثاتر زىشاس ٔی وٙذ) اص ایٗ الیٝ : دس ا٘سٟای صفحٝ ٔمادیش سا تPage Footer. لسٕر خائیٗ صفحٝ )) 7

صٔا٘ی اسسفادٜ ٔیطٛد وٝ تخٛاٞیذ ػٙاٚیٗ ٚ فیّذٞای دسج ضذٜ دس آٖ، دس خاییٗ زٕاْ صفحاذ ٌضاسش زىشاس 

 ضٛد ٚ یا ایٙىٝ دس ٔٛسد ٌضاسضاذ چٙذ صفحٝ ای ٞش صفحٝ جٕغ ٕٞاٖ صفحٝ سا چاج وٙذ(. 
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ٌشٜٚ  وّیه وشدٜ ٚ ٛ اتضاس سٕر چح تش سٚی دسج تا٘ذ تشای اضافٝ وشدٖ ٞش وذاْ اص ایٗ لسٕر ٞا اص ٔٙ

 ٔٛسد ٘ظش خٛد سا تٝ ٌضاسش اضافٝ یا وٓ وٙیذ.

 ٘حٜٛ اضافٝ وشدٖ دادٜ ٞا:

دادٜ ٞا ٚاسد خٙجشٜ دادٜ ٞا ضٛیذ ٚ دس خٙجشٜ تاص ضذٜ جذاَٚ ٔٛسد  <تشای اضافٝ وشدٖ دادٜ ٞا اص ٔٙٛ ٌضاسش

  ٘یاص خٛدسا جٟر زٟیٝ ٌضاسش زیه تض٘یذ.

 
 

 دادٜ ٞای ا٘سخاب ضذٜ دس ٔٙٛ سٕر ساسر دس صتا٘ٝ دادٜ ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛ٘ذ

 
 ٘حٜٛ ٘ٛضسٗ ٔسٟٙا ٚ دسج فیّذٞا:

تشای ٘ٛضسٗ ٔسٗ دس صفحٝ تایذ اص ٔٙٛ اتضاس سٕر چح ٌضیٙٝ ضی ٔسٗ سا ا٘سخاب وٙیذ دس ٞش وجای صفحٝ وٝ 

س دس خٙجشٜ تاص ضذٜ ٔسٗ ٔٛسد ٘ظش سا دسج ٔذ ٘ظش تٛد وّیه وٙیذ زا ٔسٗ ٔشتٛعٝ دس آٖ لسٕر دسج ضٛد سد

 ٕ٘ائیذ ٕٞچٙیٗ ٔی زٛا٘یذ تٝ ٚسیّٝ صتا٘ٝ ٞای لاِة تٙذی ٚ خش سً٘ ٔسٗ خٛس سا ٚیشایص وٙیذ   
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سدس ٌضیٙٝ زائیذ سا ا٘سخاب وٙیذ.ٔسٟٙا، ػٙاٚیٙی ٞسسٙذ وٝ دس ٌضاسش تٝ صٛسذ ثاتر ٚ تٝ ٕٞاٖ صٛسذ 

غییش ٔی وٙٙذ وٝ دس ٔحیظ عشاحی آٟ٘ا سا زغییش ٔسٗ دٞیذ، ایٗ واس ٘ٛضسٝ ضذٜ چاج ٔی ضٛ٘ذ ٚ دس صٛسزی ز

 تا ساسر وّیه وشدٖ تش سٚی ٔسٗ ٔٛسد٘ظش ٚ ا٘سخاب زغییش ٔسٗ ا٘جاْ ٔیطٛد.

 تؼذ اص دسج یه ػٙٛاٖ تایذ فیّذ ٌضاسش ٔشتٛط تٝ آٖ سا لشاس داد.

ٔمادیش ٔسٙاظش فشْ ا٘سخاتی ) ٔا٘ٙذ فاوسٛس فیّذٞای ٌضاسش فیّذٞایی ٞسسٙذ وٝ ٔسغیش تٛدٜ ٚ ٔمادیشضاٖ سا اص 

 فشٚش، سٙذ، ٚ...( ٔی ٌیش٘ذ.

تا ا٘سخاب ایٗ لسٕر، ِیسر فیّذٞای  تشای دسج یه فیّذ ٔسٙاظش تا ٔسٗ ،دس ٔٙٛ فیّذ ٞا تٝ صتا٘ٝ دادٜ تشٚیذ

ا سا ٌضاسش ٔشتٛط تٝ ٌضاسش ٔٛسد٘ظش ٕ٘ایص دادٜ ضذٜ ٚ ٔی زٛا٘یذ فیّذٞای دِخٛاٜ سا وٝ لصذ چاج آٟ٘

 داسیذ ا٘سخاب وٙیذ:
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وٙیذ) تا ٔٛس سٚی صفحٝ اصّی  Dragتؼذ اص ا٘سخاب فیّذ ٔٛسد٘ظش دس صتا٘ٝ دادٜ تؼذ اص ا٘سخاب فیّذ ،آٟ٘ا سا 

 تىطیذ( زا سٚی صفحٝ اصّی ٕ٘ایص دادٜ ضٛ٘ذ.

 

ضذٜ ٚ دس جّٛی تشای ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔثاَ فٛق تشای ایٙىٝ سلٓ ضٕاسٜ فاوسٛساص فاوسٛس صادس ضذٜ دس سیسسٓ خٛا٘ذٜ 

ٔسٗ آٖ چاج ضٛد تایذ فیّذ ضٕاسٜ فاوسٛس سا اص ِیسر ا٘سخاب وشدٜ ٚ تٝ یىی اص دٚ سٚش تاال دس جّٛی ٔسٗ 

 آٖ لشاس دٞیذ .

 

 
 

تؼذ اص لشاس دادٖ فیّذٞا ٚ ٔسٟٙای ٔٛسد٘یاص دس صفحٝ اصّی، ٔیسٛا٘یذ ضشایظ ٚ ٚیژٌیٟای آٟ٘ا)ٔا٘ٙذ سً٘: فٛ٘ر 

ٜ زغییش دٞیذ تشای ایٗ واستش سٚی فیّذ ٔٛسد٘ظش ساسر وّیه وشدٜ ٚ وّیذ ٚیشایص سا ٚ ...( سا تٝ صٛسذ دِخٛا

 فطاس دٞیذ.

 دس صیش ٕ٘ٛ٘ٝ وأُ ضذٜ تاالی صفحٝ دس فاوسٛس فشٚش دیذٜ ٔی ضٛد:
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الصْ تٝ روش اسر دس عشاحی أىاٖ دسج زصٛیش ٚجٛد داسد وٝ تشای ایٗ ٔٙظٛس اص ٔٙٛی اتضاس سٕر چح 

سا ا٘سخاب ٔی وٙیذ ٚ آٖ سا دس ٔحُ ٔٛسد ٘ظش لشاس ٔی دٞیذ سدس دس خٙجشٜ تاص ضذٜ تش  ٌضیٙٝ ضی زصٛیش

وّیه وٙیذ ٚآدسس ػىسی سا وٝ لثال آٔادٜ ضذٜ ٔطخص ٔی وٙیذ سدس تا وّیه تش سٚی دوٕٝ   سٚی 

 زصٛصش دس ٔحُ ٔٛسد ٘ظش لشاس ٔی ٌیشیذ. 
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تٝ سسٟٛ٘ای فشْ یا ٌضاسش سا ٔطخص وٙیذ ، تشای ایٗ تؼذ اص زىٕیُ لسٕر تاالی صفحٝ تایذ فیّذٞای ٔشتٛط 

(  Detailٔٙظٛس فیّذٞای ٔٛسد ٘ظش سا تٝ سٚضٟایی وٝ دس تاال زٛضیح دادٜ ضذ، ا٘سخاب ٚدس الیٝ جضئیاذ )

 لشاس دٞیذ . 

(وٝ زیسش سسٟٛ٘ا سا ٔطخص Column Headerخس اص زىٕیُ سدیف جضئیاذ ، تایذ سدیف تاالی آٖ )الیٝ 

 ف وٙیذ ٔی وٙذ زؼشی

 
 

تشای ایجاد زغییشاذ احسٕاِی دس ٔسٗ زیسش سسٟٛ٘ا )یا ٞش ٔسٗ دیٍشی دس صفحٝ( ٔی زٛا٘یذ تش سٚی ٞش وذاْ 

 ساسر وّیه وٙیذ ٚسدس تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ ٚیشایص ،زیسش سا زغییش دٞیذ .

 
 

ٛد لشاس ٌیش٘ذ ،تشای تؼذ اص ازٕاْ ایٗ سسٟٛ٘ا، تایذ فیّذٞای سسٟٛ٘ایی سا وٝ داسای جٕغ ٔی تاضٙذ دس جای خ

ٔثاَ دس ایٗ فاوسٛس تایذ تشای سسٟٛ٘ایی ٕٞچٖٛ جٕغ ٔمذاس ٚ جٕغ ٔمذاس حُٕ ضذٜ ٘طاٖ دادٞطٛد. تذیٗ 

 ٔٙظٛس اص یه فیّذ ٔسٗ سیسسٕی اص ٔٙٛی افمی سٕر ساسر تٝ فشْ ٌضاسش اضافٝ وٙیذ.
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اي كِ هي خَاّيذ اًجام ضَد را در پٌجرُ تاز ضذُ هقذار هحاسثاتي را تيک تسًيذ در قسوت تاتغ هحاسثِ 

( در قسوت تاًذ دادُ تاًذ دادُ را هطخع كٌيذ در قسوت جذٍل دادُ …, sum ,avgٍارد كٌيذ)

جذٍلي كِ هي خَاّيذ فيلذ از آى خَاًذُ ضَد را اًتخاب كٌيذ در فيلذ دادُ فيلذي كِ هي خَاّيذ تاتغ 

 تایيذ را تسًيذ هحاسثاتي تر رٍي آى اػوال ضَد را اًتخاب كٌيذ سپس كليذ

هثال: هي خَاّين هجوَع هقذارّاي ارسال ضذُ ردیف ّاي فاكتَر را در اًتْاي فاكتَر ًوایص دّين 

 رٍش هحاسثِ تِ ضكل زیر است

 

 
تؼضی اص ٌضیٙٝ ٞای ٔٛجٛد دس ٔٙٛی دسج اص جّٕٝ : ٔسٗ، ضىُ ٞٙذسی، دسج زصٛیش ٚ ... تشای ساحسی واس  

ػٙٛاٖ ٘ٛاس اتضاس لشاس ٌشفسٝ ا٘ذ وٝ عشیمٝ اسسفادٜ اص آٟ٘ا دلیماً  دس لسٕر سٕر چح صفحٝ عشاحی زحر

 ٔطاتٝ ٔٙٛی فیّذٞا ٔیثاضذ:
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 وّیذٞای ٘ٛاس اتضاس

ٔٙظٛس اص ایٗ وّیذٞا ، وّیذٞایی ٞسسٙذ وٝ تشای ساحسی واس عشاحی دس تاالی صفحٝ ٌٙجا٘ذٜ ضذٜ ا٘ذ ٚ دس صیش 

 اٞذ ضذ:واستشد ٞش وذاْ اص آٟ٘ا تٝ زفصیُ ضشح دادٜ خٛ

: چٙا٘چٝ تخٛاٞیذ اص یه یا چٙذ جضء ٔٛجٛد دس صفحٝ سٚ ٘ٛضر تٍیشیذ ٚ 

 Copyدس جای دیٍشی دس صفحٝ لشاس دٞیذ ٔی زٛا٘یذ تؼذ اص ا٘سخاب جضء یا اجضاء اص ایٗ ٌضیٙٝ اسسفادٜ وٙیذ)

) 

: چٙا٘چٝ تخٛاٞیذ یه جضء یا اجضای ا٘سخاتی سا اص یه ٔحُ تٝ عٛس وأُ 

 ٔحُ دیٍشی دس صفحٝ لشاس دٞیذ ٔیسٛا٘یذ اص ایٗ ٌضیٙٝ اسسفادٜ وٙیذ.تشداضسٝ ٚ دس 

 ( ٘یض اسسفادٜ وٙیذ. Ctrl+Xتشای تشداضسٗ یه جضء ٔیسٛا٘یذ اص لاتّیر ٚیٙذٚص) ·

 

 



 

 138  |صفحه                  کاربران  راهنمای-(CyberAsset) 5/7نسخه  حسابداری اموال

  ضایٍاٖ سیسسٓ

 

: تؼذ اص سٚ٘ٛضر تشداضسٗ )ودی ٌشفسٗ( یا تشش اص جضء یا اجضاء 

 ( Pasteفحٝ اص ایٗ ٌضیٙٝ اسسفادٜ وٙیذ)ٔٛسد٘ظش، تشای لشاس دادٖ)چسثا٘ذٖ( آٟ٘ا دس ٔحُ دیٍشی اص ص

( ٘یض اسسفادٜ  Ctrl+C  ٚCtrl+Vٔیسٛا٘یذ اص لاتّیر ٚیٙذٚص)  Copy  ٚPasteتشای اسسفادٜ اص أىاٖ  ·

 وٙیذ.

 

: چٙا٘چٝ تخٛاٞیذ ٚضؼیر یه یا چٙذ جضء فؼاَ دس صفحٝ سا تٝ حاِر لثُ 

 وٙیذ.اص زغییشاذ تشٌشدا٘یذ ٔیسٛا٘یذ اص ایٗ ٌضیٙٝ اسسفادٜ 

 ( ٘یض اسسفادٜ وٙیذ. Ctrl+Zتشای تشٌطسٗ تٝ حاِر لثُ ٔیسٛا٘یذ اص لاتّیر ٚیٙذٚص ) ·

 : تشای زغییش سً٘ ٚ فٛ٘ر ٘ٛضسٝ اجضای داخُ صفحٝ تىاس ٔیشٚد.

: چٙا٘چٝ تخٛاٞیذ ٘ٛضسٝ ٞای جضء یا اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ سا چح چیٗ ٕ٘اییذ 

 ٔیسٛا٘یذ اص ایٗ ٌضیٙٝ اسسفادٜ وٙیذ.

: چٙا٘چٝ تخٛاٞیذ ٘ٛضسٝ ٞای جضء یا اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ سا ساسر چیٗ 

 ٕ٘اییذ ٔیسٛا٘یذ اص ایٗ ٌضیٙٝ اسسفادٜ وٙیذ.

: چٙا٘چٝ تخٛاٞیذ ٘ٛضسٝ ٞای جضء یا اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ سا ٚسظ چیٗ 

 ٕ٘اییذ ٔیسٛا٘یذ اص ایٗ ٌضیٙٝ اسسفادٜ وٙیذ.
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فحٝ ٚ یا چح چیٗ ، ساسر چیٗ یا ٚسظ چیٗ وشدٖ آٟ٘اػالٜٚ تش تشای زغییش فٛ٘ر ٘ٛضسٝ ٞای داخُ ص ·

ٌضیٙٝ فٛق ٔیسٛا٘یذ سٚی جضء ٔٛسد٘ظش وّیه ساسر وشدٜ ٚ ٌضیٙٝ ضشایظ سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ ٚ یا تؼذ اص ا٘سخاب 

 جضء ٔٛسد٘ظش ٌضیٙٝ خصٛصیاذ سا اص ٘ٛاس اتضاس تاالی صفحٝ ا٘سخاب وٙیذ. 

ی لّٓ، ساسر چیٗ ٚ چح چیٗ دس صٛسذ ا٘سخاب چٙذ جضء تٝ صٛسذ ٘ىسٝ: زٛجٝ داضسٝ تاضیذ ٌضیٙٝ ٞا

ٕٞضٔاٖ ٘یض لاتُ اسسفادٜ تٛدٜ ٚ ضشایظ ٕٞٝ اجضای ا٘سخاتی سا زغییش ٔیذٞذ ِٚی ٌضیٙٝ خصٛصیاذ فمظ دس 

 صٛسذ ا٘سخاب یه جضء دس صفحٝ فؼاَ ضذٜ ٚ لاتُ اسسفادٜ اسر.

اصّٝ یىسا٘ی اص سٕر چح : تا ا٘سخاب ایٗ ٌضیٙٝ اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ تٝ ف

 صفحٝ لشاس ٔیٍیش٘ذ)فاصّٝ اجضا اص سٕر چح یىساٖ خٛاٞذ ضذ(.

: تا ا٘سخاب ایٗ ٌضیٙٝ اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ تٝ فاصّٝ یىسا٘ی اص سٕر ساسر 

 صفحٝ لشاس ٔیٍیش٘ذ)فاصّٝ اجضا اص سٕر ساسسیىساٖ خٛاٞذ ضذ(.

فاصّٝ یىسا٘ی اص تاالی الیٝ لشاس : تا ا٘سخاب ایٗ ٌضیٙٝ اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ تٝ 

 ٔیٍیش٘ذ) یؼٙی اجضای ا٘سخاتی دس ٞش الیٝ ای وٝ تاضٙذ فاصّٝ اجضا اص تاالی الیٝ یىساٖ خٛاٞذ ضذ(.

: تا ا٘سخاب ایٗ ٌضیٙٝ اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ تٝ فاصّٝ یىسا٘ی اص خاییٗ الیٝ لشاس 

 اصّٝ اجضا اص خاییٗ الیٝ یىساٖ خٛاٞذ ضذ(.ٔیٍیش٘ذ)یؼٙی اجضای ا٘سخاتی دس ٞش الیٝ ای وٝ تاضٙذ ف

 

 ٘ىاذ لاتُ زٛجٝ دس ٌضیٙٝ ٞای ٔشتٛط تٝ چیذٔاٖ : 

دٚ جضء دس صفحٝ ا٘سخاب ضذٜ تاضذ ٚ تشای یه جضء  حذالُایٗ ٌضیٙٝ ٞا دس صٛسزی فؼاَ ٔیطٛ٘ذ وٝ  ·

 فؼاَ، غیش فؼاَ تٛدٜ ٚ واستشد ٘ذاس٘ذ.

 اجضاء، اِٚیٗ جضئی اسر وٝ تا ٔٛس ا٘سخاب ٔیطٛد.دس زٕاْ ایٗ ٌضیٙٝ ٞا، ٔثٙای چیذٔاٖ  ·
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: تا ا٘سخاب ایٗ ٌضیٙٝ ا٘ذاصٜ اسزفاع زٕاْ اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ یىساٖ خٛاٞذ 

 ضذ.

 : تا ا٘سخاب ایٗ ٌضیٙٝ ا٘ذاصٜ ػشض زٕاْ اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ یىساٖ خٛاٞذ ضذ.

دٚ جضء دس صفحٝ  حذالُٞای چیذٔاٖ، اٚالً : تایذ  ٘ىسٝ: دس دٚ ٌضیٙٝ ػشض ٚ اسزفاع یىساٖ ٘یض ٔا٘ٙذ ٌضیٙٝ

 ا٘سخاب ضذٜ تاضٙذ ثا٘یاً : ٔثٙای یىساٖ وشدٖ ػشض ٚ اسزفاع اجضای ا٘سخاتی، اِٚیٗ جضء ا٘سخاتی خٛاٞذ تٛد.

ا٘سخاب ضٛد ٚ سدس تمیٝ اجضاء  "زاسیخ"ٔثاَ: تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ دس ضىُ صیشضىُ سٕر چح( چٙا٘چٝ اتسذا جضء 

 یٙٝ ػشض یىساٖ، ٔثٙای یىساٖ ساصی ػشض اجضاء، زاسیخ خٛاٞذتٛد)ضىُ سٕر ساسر(:، تا ا٘سخاب ٌض

 

: ایٗ ٌضیٙٝ تشای ٞش جضء یا اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ، یه خظ دس سٕر چح جضء 

 فؼاَ ایجاد ٔی وٙذ: 

: ایٗ ٌضیٙٝ تشای ٞش جضء یا اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ، یه خظ دس سٕر ساسر جضء 

 :فؼاَ ایجاد ٔی وٙذ

 

: ایٗ ٌضیٙٝ تشای ٞش جضء یا اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ، یه خظ دس تاالی جضء فؼاَ ایجاد ٔی 

 وٙذ:
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: ایٗ ٌضیٙٝ تشای ٞش جضء یا اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ، یه خظ دس خاییٗ جضء فؼاَ ایجاد ٔی 

 وٙذ:

 

جذَٚ : ایٗ ٌضیٙٝ تشای ٞش جضء یا اجضای ا٘سخاتی دس صفحٝ، دٚس زٕاْ اجضا یه 

 وأُ ایجاد ٔیىٙذ.

 

٘ىسٝ: زٛجٝ داضسٝ تاضیذ ٌضیٙٝ ٞای ٔشتٛط تٝ زشسیٓ خغٛط، فمظ دس ٔٛسد جضء یا اجضای ا٘سخاتی دسٖٚ الیٝ ٞا 

 واستشد داس٘ذ ٘ٝ تشای خٛد الیٝ ٞای زؼشیف ضذٜ دس صفحٝ.

 

: چٙا٘چٝ خغٛعی دٚس اجضای ا٘سخاتی سسٓ ضذٜ تاضذ تا ا٘سخاب ایٗ ٌضیٙٝ وّیٝ خغٛط 

 ان ٔیطٛد.خ

 
 فیّذٞای سیسسٕی 

تشای اضافٝ ٕ٘ٛدٖ فیّذٞای خاصی وٝ دس زٕاْ ٌضاسضاذ ٔی زٛا٘ٙذ ٔٛسد اسسفادٜ لشاس ٌیش٘ذ ) ٔا٘ٙذ ضٕاسٜ 

تشای اسسفادٜ اص ٔسغیش سیسسٕی اص ٔٙٛ ػٕٛدی سدیف، جٕغ سدیف، صٔاٖ ٚ ... ( اص ایٗ فیّذ ٞا اسسفادٜ ٔی ضٛد.

ذ ٚ دس ٕ٘ٛداس دسخسی ٔسغیش ٞا، اص ضاخٝ ٔٙغیش ٞای سیسسٓ فیّذ سیسسٕی سٕر ساسر ٚاسد صتاٟٕ٘سغیش ٞا ضٛی

 ٔٛسد ٘ظش سا ا٘سخاب وٙیذ.
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 رخیشٜ ساصی ٌضاسش ٞای عشاحی ضذٜ 

خس اص ا٘جاْ وّیٝ ٔٛاسد فٛق ،ٔی زٛا٘یذ ٌضاسش یا فشْ عشاحی ضذٜ سارخیشٜ ٕ٘ائیذ، تذیٗ ٔٙظٛس اص ٔٙٛی 

ٔی زٛا٘یذ فشْ یا  "رخیشٜ دس"دس صٛسذ زٕایُ ٚ تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ  خشٚ٘ذٜ ٌضیٙٝ رخیشٜ سا ا٘سخاب وٙیذ.

 Cyber) ٌضاسش ٔشتٛعٝ سا دس ٔسیش ٚ تا ٘اْ دِخٛاٜ رخیشٜ ٕ٘اییذ) ٌضاسضاذ ٚ فشٟٔا دس حساتٍش

Account تا فشٔر )nrp .)رخیشٜ ٔی ضٛ٘ذ 

 

 فشَٔٛ ٘ٛیسی دس عشاحی ٌضاسضاذ 

ایٗ ٔٛسد تا روش یه ٔثاَ زٛضیح دادٜ ٔی ضٛد . فشض وٙیذ دس ٍٞٙاْ عشاحی فشْ فاوسٛس ٔی خٛاٞیذ دس صیش 

 % ٔثّغ وُ فاوسٛس تٝ ػٙٛاٖ زخفیف دس صٛسذ خشداخر ٘مذی ، ٕ٘ایص دادٜ ضٛد . 3فاوسٛس 

 اتسذا یه فیّذ ٔسٗ سیسسٕی تٝ فشْ اضافٝ وٙیذ

 
ذ، تشي دسیافر ٚ خشداخر ٚ فشْ چه سا عثك ٘یاص خٛد عشاحی وشدٜ ایذ ٚ ٘ىسٝ: چٙا٘چٝ فشْ فاوسٛس، فشْ سٙ 

ٔیخٛاٞیذ ٍٞٙاْ چاج ایٗ فشٟٔا فشٔر عشاحی ضذٜ سا چاج تٍیشیذ الصْ اسر دس خاسأسشٞای 

( ضٕاسٜ ٔشتٛعٝ سا فؼاَ ٕ٘اییذ زا ٍٞٙاْ چاج ایٗ فشٟٔا تسٛا٘یذ فشٔر ٔٛسد٘ظش خٛد 12زا  8ٌضاسضاذ)خاسأسش 

 وٙیذ. سا ا٘سخاب
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ّر زهاى كِ فرم تأیيذ غالحيت تِ ضوا ًطاى دادُ هي ضَد تِ هؼٌي ایي است كِ ضوا تراي اًجام ػول هَرد 

 ًظر ًياز تِ ٍرٍد اطالػات ًام كارتر ٍ كلوِ ػثَر خَاّيذ داضت.

 

 تَجِ : ًام كارتر ٍ كلوِ ػثَر پيص فرؼ ترًاهِ تِ ضرح زیر هي تاضذ:

 

Username: admin 

Password: 777777 

 كلوِ ػثَر : تكرار ضص تار ػذد ّفت هي تاضذ.

 

 تؼذ از ٍرٍد ًام كارتري ٍ كلوِ ػثَر هَرد ًظر تر رٍي كليذ تأیيذ كليک كٌيذ.

 

 

 

 اگر كليذ تقَین را كليک كٌين فرم پٌجرُ تقَین ًوایص دادُ هي ضَد.
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تَاًيذ تا استفادُ از كليذ ّاي كوكي هاُ ٍ سال ٍ ّوچٌيي ٍرٍد رٍز هرتَطِ تاریخ هَرد ًظر در ایي فرم هي 

 خَد را اًتخاب كٌيذ.

 

 

ٞشٌاٜ تخٛاٞیذ دس لسٕسی اص تش٘أٝ أٛاَ فیّذ خاصی ٔا٘ٙذ داسایی ، ٌشٜٚ ، ٔشوض ٞضیٙٝ ٚ یا غیشٜ سا ا٘سخاب وٙیذ 

 جسسجٛ وٝ ػالٔر )رسٜ تیٗ( داسد وّیه وٙیذ.تایذ تش سٚی دوٕٝ 

 

 
 

سدس تش حسة ٘ٛع فیّذی وٝ ضٕا ٔی خٛاٞیذ ِیسر ایٗ فیّذٞا تشای ضٕا ٕ٘ایص دادٜ خٛاٞذ ضذ. تشای ٔثاَ تشای 

 ا٘سخاب یه داسایی ِیسر صیش ٕ٘ایص دادٜ ٔیطٛد.

 

  
 

 سسفادٜ اص وّیذ جسسجٛ ایٗ واس سا ا٘جاْ دٞیذ. اٌش زؼذاد فیّذ ٞا خیّی صیاد تاضذ ضٕا ایٗ أىاٖ سا داسیذ زا تا ا

 

   
 خس اص وّیه تش سٚی وّیذ جسٙجٛ فشْ صیش ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد.
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 تش حسة جسسجٛیی وٝ ا٘جاْ ٔی دٞیذ فیّذ ٞایی ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛ٘ذ، تشای ٔثاَ ضٕاسٜ داسایی ، ٘اْ داسایی. 

 یذ آٖ سا زایح وشدٜ ٚ وّیذ ضشٚع سا وّیه وٙیذ.اٌش تخٛاٞیذ ٘اْ یا ضٕاسٜ داسایی خاصی سا جسسجٛ وٙ
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