بسمه تعایل
ؼیؽتن  Importاعالػات ،ایي اهکاى ضا تَ کاضتطاى هحتطم هی زُس کَ جِت تؽطیغ ّضّز اعالػات
ّ ضاحت تط تْزى ّ یکجا تْزى اعالػات ،تطذی اظ هْجْزیت ُای اللی ضا تمْضت ُوعهاى ّ یکپاضچَ ّاضز
ؼیؽتن کٌٌس.زض عطاحی ایي ؼیؽتن ًِایت تالؾ اًجام ـسٍ اؼت کَ کاضتط ٌُگام ّضّز اعالػات تا
کوتطیي ذغا هْاجَ ـْز .تسیِی اؼت کَ ّضّز اعالػات زض ایي ؼیؽتن زاضای قْاًیي ّ هقطضات ذالی
کَ تا ضػایت آًِا هی تْاى حجن تؽیاض تاالیی اظ اعالػات ضا تا ؼطػت ظیازی ّاضز کطز.

اّلیي گام تطای  Importاعالػات هْضز ًیاظ آهازٍ ؼاظی یک فایل اکؽل هی تاـس.تطای ایي اهط
اعالػات ذام هْجْزیت هْضز ًظط ذْز ضا تمْضت ؼتًْی ّاضز هی کٌین.تَ ػٌْاى هثال اگط ترْاُین
هْجْزیت زضغ ضا ّاضز ؼیؽتن کٌین تایس اعالػات هْضز ًیاظ ضا تمْضت ظیط زض فایل اکؽل پط کٌین :

شکل 1

زض ایي فایل فقظ چِاض زضغ تطای ّضّز اعالػات زض ًظط گطفتَ اؼت ،اها ؼیؽتن ایي اهکاى ضا تَ
کاضتطاى هی زُس کَ زض یک ػولیات تا ؼقف  1000ضکْضز ضا ّاضز ؼیؽتن کٌٌسُ.واًغــــــْض کَ هفاُسٍ
هی کٌیس اعالػات ُط زضغ زض یک ضزیف زض ایي فایل اکؽل قطاض گطفتَ اؼت.هثال کس زضغ زض ؼتْى ، A
ًام زضغ زض ؼتْى  ّ Bتقیَ اعالػات هْضز ًیاظ زض ؼتْى ُای زیگط قطاض گطفتَ اؼت.ایٌکَ چَ ؼتًْی
ـاهل چَ اعالػاتی اظ هْجْزیت هْضز ًظط تاـس کاهال زض زؼت کاضتط اؼت ّ ُیچ تفاّتی ًساضز کَ تطتثیة
پط ـسى ؼتْى ُا تَ چَ گًَْ ای تاـس.

گام تؼسی ّضّز تَ لفحَ هطتْعَ جِت  Importاعالػات هی تاـس .تطای ایي هٌظْض تَ فطم قطاض
گطفتَ زض هؽیط ظيط هی ضّین:

"ؼیؽتن هسیطیت آهْظؾ  هسیطیت ؼیؽتن  اتعاض  Importاعالػات "

شکل 2

پػ اظ ّضّز ،فطم هطتْعَ جِت آپلْز کطزى فایل اکؽل ّ اًتراب هْجْزیت هْضز ًظط ًوایؿ زازٍ هی
ـْز.

شکل 3

زض ایي فطم هْجْزیت هْضز ًظط ّ فایل اکؽلی کَ آهازٍ کطزین ضا اًتراب کطزٍ ّ ضّی زکوَ ًوایؿ فایل
اکؽل کلیک هی کٌین.

پػ اظ کلیک ضّی ایي زکوَ گطیس اللی ّضّز اعالػات ًوایؿ زازٍ هی ـْز.

شکل 4

ُواًغْض کَ هفاُسٍ هی کٌیس ،اعالػات زقیقا تا ُواى ـکلی کَ زض فایل اکؽل ّاضز کطزٍ این
زض ایي گطیس ًوایؿ زازٍ هی ـْز.حال تا تْجَ تَ هْجْزیت اًتراب ـسٍ ّ ؼتْى ُایی کَ هقساض زُی
کطزٍ این ،تایس زض فطّضیع ُای تاالی ُط ؼتْى ًام ُط ؼتْى ضا هفرك کٌین.تَ ػٌْاى هثال زض ؼتْى اّل
کس زضغ قطاض گطفتَ اؼت  ،پػ زض فطّضیع هْضز ًظط کس زضغ ضا اًتراب هی کٌین.

شکل 5

الظم تَ شکط اؼت کَ ضزیف ُای ظضز ضًگ اجثاضی هی تاـٌس ّ حتوا تایس اًتراب ـًْس.پػ اظ
کٌاض ُط فطّضیع ایي اهکاى ضا تَ کاضتط هی زُس
اًتراب ضزیف هْضز ًظط اظ فطّضیع ،کلیک تط ضّی زکوَ ی
کَ اعالػاتی زض هْضز ضزیف اًتراب ـسٍ تسؼت آّضز.زض فطم جعئیات فیلس اعالػاتی اظ جولَ اجثاضی تْزى یا
ًثْزى،حساکثط ّ حساقل عْلًْ،ع زازٍ ّ  ...قطاض زاضز کَ ٌُگام ّضّز اعالػات تایس تَ آًِا تْجَ ًوْز.

زض فایل اکؽلی کَ اًتراب ـسٍ اؼت تط ذالف فطم تؼطیف زضغ تَ ػٌْاى هثال تجای ایٌکَ ذْز
هاُیت زضغ اًتراب ـْز ـٌاؼَ ی هاُیت زضغ هقساض زُی ـسٍ اؼت.ایي هْضْع تراعط ّجْز جساّل
ّاتؽتَ زض پایگاٍ زازٍ هی تاـس کَ تطای  Importاعالػات تایس ـٌاؼَ ی ایي جساّل هْضز اؼتفازٍ قطاض
گیطز.اها تطای ضاحت تط ـسى کاض ،زض لْضتی کَ ضزیف زاضای جسّل هطتثظ تاـس تا کلیک تط ضّی زکوَ ی
اعالػاتی ػالٍّ تط ضکْضز ُای ػازی تطای ها ًوایؿ زازٍ هی ـْز.تَ ػٌْاى هثال فطم جعئیات فیلس
ًْع ّاحس ضا هفاُسٍ هی کٌیس :

شکل 6

ُواًغْض کَ هفاُسٍ هی کٌیس زض گطیس هقازیط هجاظ ًام ًْع ّاحس ّ ـٌاؼَ ًْع ّاحس ًوایؿ زازٍ
ـسٍ اؼت ،تطای  Importاعالػات ؼتْى ًْع ّاحس تایس تا ـٌاؼَ ی آى پط ـْز.هثال اگط قمس زاضین زضغ
هْضز ًظط اظ ًْع ًظطی اؼت ػسز  ، 1زض لْضتی کَ زضغ ػولی اؼت ػسز  ّ 2اگط ػولیً-ظطی اؼت تایس
ػسز  3ضا ّاضز کٌین تا تطای ؼیؽتن قاتل تفریك تاـس کَ زضغ اظ چَ ًْػی اؼت.

 Importاعالػات زض ذْز گطیس
الظم تَ شکط اؼت کَ تواهی اعالػات تاضگعاضی ـسٍ زض گطیس اللی
قاتل ّیطایؿ ُؽتٌس.تطای ّیطایؿ هقازیط فقظ کافی اؼت ضّی آى ُا یک تاض کلیک کٌینُ.وچٌیي تا کلیک
قاتلیت حصف ضزیف هْضز ًظط ّجْز زاضز.
ضّی زکوَ ی

شکل 7

پػ اظ ایٌکَ تواهی ؼتْى ُای هْضز ًظط ذْز ضا اًتراب کطزین ،اعالػات تاضگعاضی ـسٍ قاتل
ُ Importؽتٌس.تطای ایي کاض ضّی زکوَ اًتقال اعالػات پاییي لفحَ کلیک هی کٌین.اها قثل اظ ّاضز ـسى
اعالػات تَ پایگاٍ زازٍ ،تؽیاضی اظ هْاضز تایس چک تفًْس تا اعالػات هْضز ًظط تمْضت کاهال لحیح ّاضز
ؼیؽتن تفًْس.زض لْضتی کَ اعالػات ّاضز ـسٍ تَ ُط زلیلی قاتل ً Importثاـس زض کٌاض ُط ضزیفی کَ
قطاض هی گیطز.تا قطاض زازى هاّغ تطضّی ایي آیکْى هی تْاى پیام یا پیام ُای ذغایی
ذغا زاضز آیکْى
کَ ضخ زازٍ اؼت ضا هفاُسٍ ًوْز.الظم تَ شکط اؼت کَ ایي ػولیات تٌِا ظهاًی اًجام هی ـْز کَ
تواهی ضزیف ُا تسّى ذغا تاـٌس ،یؼٌی ػولیات  Importیا تطای ُوَ ی ضزیف ُای زض گطیس اًجام هی
ـْز یا ُیچ کسام اظ ضزیف ُا زض ؼیؽتن ً Importرْاٌُس ـس.ظهاًی کَ کٌاض ُوَ ی ضزیف ُا زض ؼتْى
قطاض گطفت هفرك هی ـْز کَ تواهی اعالػات ّاضزٍ  Importـسٍ اًس.
اّل ػالهت
یکی اظ هِن تطیي هْاضزی کَ قثل اظ  Importاعالػات تطضؼی هی ـْز ،لحیح تْزى ًْع زازٍ ی
هْضز ًظط اؼت.قثل اظ اًجام ػولیات تواهی ًْع زازٍ ُا چک ذْاٌُس ـس.تَ ػٌْاى هثال اگط فطم جعئیات
فیلس ؼتْى ّاحس ػولی تطّین هفاُسٍ هی ـْز کَ ًْع زازٍ ی ایي فیلس ػسز لحیح هی تاـس.زض
لْضتی کَ زض ُط یک اظ ضزیف ُای ؼتْى ّاحس ػولی یک هقساض غیط قاتل قثْل هثل یک ضـتَ کاضاکتطی
ّاضز کٌین پیام ظیط زض کٌاض ػالهت ذغا ًفاى زازٍ هی ـْز:

شکل 8

اظ زیگط هْاضزی کَ قثل اظ ّضّز اعالػات تَ ؼیؽتن تطضؼی هی ـْز،حساکثط ّ حساقل عْل ّ
هقساض اعالػات ّاضز ـسٍ اؼت.تطذی اظ فیلس ُا حتوا تایس تا ـطایظ هٌاؼة ّ ذالی ّاضز ؼیؽتن ـًْس.
تطای تْضیح جاهغ تط زض ایي هْضز اظ هْجْزیت ُای پیچیسٍ تط ّ ؼٌگیي تط اظ زضغ هثال شکط هی ـْز.تَ
ػٌْاى هثال ٌُگام  Importگطٍّ زضؼی ،اگط تَ جعئیات فیلس کس تطم تطّین هفاُسٍ هی ـْز کَ هقازیط
ایي فیلس تایس تا فطهت ذالی ّاضز ـًْس.

شکل 10

شکل 9

زض تواهی فطم ُای ؼیؽتن هسیطیت آهْظؾ ،تطم حتوا تایس تیي اػساز  111تا  ّ 999حتوا ؼَ
ضقوی تاـسًْ ّ ،ع زازٍ آى ًیع ػسز لحیح اؼت.تٌاتطایي تَ ػٌْاى هثال هقازیطی هاًٌس یک ضـتَ
کاضاکتطی،ػسزی یک یا زّ ضقوی ّ یا ػسزی ذاضج اظ تاظٍ ی هرفك ـسٍ تطای ؼیؽتن هؼتثط ًوی تاـس
ّ تا ذغاُای ظیط هْاجَ هی ـْین:

شکل 11

ُواًغْض کَ هفاُسٍ هی ـْز ،ؼتْى کس تطم زض ایي ضزیف زّ ذغا زاضز کَ تَ ضّیت کاضتط ضؼیسٍ
اؼت.کس تطم تطای ایي ضزیف ػسز ّ 9999اضز ـسٍ اؼت کَ تطای ؼیؽتن قاتل قثْل ًوی تاـس چطا کَ زض
جعئیات فیلس حساکثط عْل  3تطای ایي ضزیف هفرك ـسٍ اؼت.اها هفاُسٍ هی ـْز کَ یک ذغای زیگط
ًیع ّجْز زاضز ،اگط تَ فطم جعئیات فیلس ًگاٍ کٌین ،پاضاهتطی تَ ًام "فطهت اعالػات" هفاُسٍ هی
ـْزٌُ.گام ّضّز اعالػات تؼضی اظ ؼتْى ُا ،تایس تَ ایي پاضاهتط ًیع تْجَ زاـت.زض ؼیؽتن ػالهت  #تَ
هؼٌی ػسز هی تاـسُ.واًغْض کَ هفاُسٍ هی کٌیس فطهت اعالػات کس تطم تطای هْجْزیت گطٍّ زضؼی
تمْضت  ###هفرك ـسٍ اؼت ،یؼٌی ؼَ ػسز زلرْاٍ تطای ایي ؼتْى تَ ػٌْاى هقساض قاتل قثْل زض
ًظط گطفتَ هی ـْز.
فطهت ُای زیگطی ُن زض ایي ؼیؽتن ّجْز زاضز ،هثال تطای ُویي هْجْزیت گطٍّ زضؼی ،ؼتْى
تاضید اهتحاى زاضای فطهت ذاق  13##/##/##هی تاـس.ایي فطهت تَ ایي هؼٌی اؼت کَ زّ ضقن اّل
ایي ؼتْى حتوا تایس ػسز  13تاـس ،پػ اظ آى کاضاکتط ُای  #تَ هؼٌی ػسز زلرْاٍ اؼت  ،اها تیي آى ُا
تایس ػالهت  /قطاض گیطز تا فطهت زضؼت تاضید تطای ؼیؽتن قاتل تفریك تاـس.تَ ػٌْاى هثال حتی هقساض
 1393/8/25تطای ؼیؽتن قاتل قثْل ًوی تاـس ،چْى فطهت هاٍ تایس زّ ضقوی تاـس،پػ هقساض قاتل قثْل
تطای ایي تاضید  1393/08/25هی تاـس.
اظ زیگط فطهت ُای هِن اعالػات هی تْاى تَ فطهت ؼاػت ُا اـاضٍ کطز.تواهی ؼاػت ُا تایس
تمْضت ّ ##:##اضز ـًْس(هثال  ، 09:30یا ُ )17:05وچٌیي ؼیؽتن اظ ّاضز کطزى ؼاػات غیط هجاظ (هثل
ؼاػت  25:00یا ً ) 15:65یع جلْگیطی کطزٍ اؼت.تطای ًوًَْ ایي ؼتْى ُا هی تْاى تَ ؼتْى ؼاػت
ـطّع ّ ذاتوَ اهتحاى زض ّضّز اعالػات گطٍّ زضؼی اـاضٍ کطز.
یکی زیگط اظ فطهت ُایی کَ تایس زض ؼیؽتن زضؼت ّاضز ـْز پؽت الکتطًّیکی اؼت.تطای
ًوًَْ اگط تَ فطم  Importاؼتاز تطّین ،ؼتًْی تَ اؼن آزضغ پؽت الکتطًّیکی ّجْز زاضزُ،واًغْض کَ
هی زاًیس آزضغ ایویل تایس تمْضت ذالی ّاضز ـْز.ؼیؽتن ٌُگام تطضؼی اعالػات ّاضزٍ ،فطهت ایویل
ضا تطضؼی هی کٌس  ،تَ ػٌْاى هثال ًوی تْاى زض ایي ضزیف هتي ّاضز کطز ،فطهت ایي ؼتْى تایس هثل یک
ایویل حقیقی (کَ تمْضت آزضغ @ زاهٌَ اؼت) ّاضز ـْز.

اها پػ اظ تطضؼی ذغاُای هطتْط تَ لحیح تْزى اعالػات ّاضز ـسٍ اظ ًظط ظاُطی ،ظهاى تطضؼی
قاتل  Importتْزى اعالػات اظ ًظط فٌی ّ هٌغقی اؼت.تَ ػثاضت زیگط تطذی ذغاُا ُؽتٌس کَ فقظ
ٌُگام ّضّز اعالػات تَ پایگاٍ زازٍ قاتل تفریك ُؽتٌس.تَ ػٌْاى ًوًَْ ُواًغْض کَ هی زاًیس زض
ؼیؽتن هسیطیت آهْظؾ ًوی تْاى زّ کس زضغ تکطاضی زاـت.اگط کس زضؼی ّاضز ـْز کَ قثال زض
ؼیؽتن هْجْز تاـس (چَ زض فایل اکؽل فؼلی ّ چَ زض پایگاٍ زازٍ) پیام ظیط ًوایؿ زازٍ هی ـْز :

شکل 12

اگط ضّی آیکْى ذغای هْضز ًظط تطّین ،پیام "اعالػات ّاضز ـسٍ تکطاضی اؼت" هفاُسٍ هی
ـْز.ایي پیام تَ هؼٌی ایي اؼت کَ کس زضغ ّاضز ـسٍ قثال زض ؼیؽتن هْجْز هی تاـس.زضؼت هاًٌس
فطم تؼطیف زضغ کَ اگط کس زضغ تکطاضی ّاضز ـْز تا ُویي پیام هْاجَ هی ـْین.الثتَ تطضؼی اعالػات
تطای هْجْزیت ُا هرتلف هی تاـس.تَ ػٌْاى هثال زض هْجْزیت اؼتاز ،کس اؼتاز ًوی تْاًس تکطاضی
تاـسُ.وچٌیي زض یک زاًفکسًٍ ،وی تْاى یک کس هلی تکطاضی زاـت.زض حالت کلی پیام ُای هٌغقی
زضؼت ُواًٌس پیام ُایی اؼت کَ زض فطم ّضّز اعالػات هْجْزیت هطتْعَ تَ کاضتط اػالم هی ـْز.
زض ٌُگام ّضّز اعالػات تطذی اظ هْجْزیت ُا ،هوکي اؼت ؼتْى ُایی اًتراب ـْز کَ تَ
ُوسیگط اظ ًظط هٌغقی هطتثظ هی تاـٌستطای ًوًَْ ٌُگام تؼطیف ؼطفمل قْاًیي هٌغقی هرتلفی چک
هی ـًْس.تَ ػٌْاى هثال زض فطم تؼطیف ؼطفمل فیلس "اظ ؼال ّضّز" ًوی تْاًس اظ فیلس "تا ؼال ّضّز"
تعضگتط تاـس چطاکَ ایي هْضْع اظ ًظط هٌغقی ًازضؼت هی تاـس.زقیقا ُویي پیام زض لْضت زاـتي ذغا
ٌُگام  Importاعالػات تَ کاضتط ًوایؿ زازٍ هی ـْز.تطای تواهی هْجْزیت ُای زیگط ُن ًوایؿ ذغا
ُا تَ ُویي گًَْ اؼت.

ُواًغْض کَ قثال ُن اـاضٍ ـس ،گطیس  Importاعالػات کاهال قاتل ّیطایؿ اؼت ّ هی تْاى پػ
اظ تاضگعاضی فایل اکؽل ّ ًوایؿ ذغاُای هطتْعَ ،آًِا ضا ضفغ کطز.هثال ظیط یک فایل کْچک تاضگعاضی ـسٍ
اکؽل تطای هْجْزیت زضغ هی تاـس کَ زاضای چٌس ذغا زض ضزیف ُای هرلف اؼت:

شکل 13

ُواًغْض کَ اـاضٍ ـس تا قطاض زازى هاّغ تط ضّی آیکْى ذغا هی تْاى ذغای هطتْعَ ضا هفاُسٍ
کطز.زض ُویي گطیس فؼلی هی تْاى تَ ضفغ ذغا ُای هطتْعَ پطزاذتُ ،وچٌیي هی تْاى تا کلیک ضّی
زکوَ حصف ضزیف هْضز ًظط ضا حصف کطز.اها هوکي اؼت کَ تؼساز ضکْضز ُایی کَ ذغا زاضًس تؽیاض ظیاز
تاـٌس.زض ایي گًَْ هْاضز جِت تؽطیغ ّ ضاحتی کاض ،زض پاییي لفحَ زکوَ ای تا ػٌْاى " حصف هْاضز ًا
هؼتثط" قطاض گطفتَ اؼت.تَ کوک ایي زکوَ هی تْاى تواهی ضکْضز ُایی کَ ذغا زاضًس ضا یکجا حصف
ًوْز.زض ـکل  13هفاُسٍ هی ـْز کَ ضزیف ُای  10 ّ 2،3،4زچاض ذغا ُؽتٌس.تا کلیک تط ضّی ایي
زکوَ ایي ضزیف ُا تمْضت یکجا پاک هی ـًْس.

شکل 14

 Importهی تاـس.تا کلیک تط ضّی زکوَ
حال کَ ُوَ ی ذغا ُا ضفغ ـسٍ اؼت ،اعالػات قاتل
"اًتقال اعالػات" ػولیات  Importـطّع هی ـْز ّ زض لْضت هْفقیت آهیع تْزى پیام هٌاؼة ًوایؿ زازٍ
زض ؼتْى ضاؼتی تَ هؼٌی هْفقیت آهیع تْزى ػولیات هی تاـس.
هی ـْز.هفاُسٍ آیکْى

