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              هشاحل غذٍس سٌذ تَصیغ دس ضشکتْای پخص

  (52 ٍ 51تَضیحات هَاسد )

 سٍیِ هی تاضذ کِ ّش دٍ سٍیِ دس ًشم افضاس صسٍاى طشاحی ٍ پیادُ  2هشاحل غذٍس سٌذ تَصیغ  دس ضشکت ّای پخص ضاهل 

ساصی  گشدیذُ است دس غَستی کِ توایل تِ تغییش سٍیِ داسیذ ضوي هطالؼِ فایل ساٌّوا هشاتة سا تِ ٍاحذ پطتیثاًی صسٍاى 

 .اطالع سساًی فشهائیذ

 سٌذ تَصیغ<< فاکتَس فشٍش <<غذٍس سفاسش فشٍش :سٍیِ اٍل-1

دس ایي سٍیِ اتتذا سفاسضات فشٍش دس سیستن غادس هیگشدد کِ سفاسضات هوکي است اص طشیق ثثت دس سیستن ٍیٌذٍص ٍ یا 

.اص طشیق ًشم افضاس سفاسش گیشی تحت اًذسٍیذ ٍ یا اص طشیق پَستال تحت ٍب غَست گیشد  

.پس اص ثثت سفاسش ضوا هی تَاًیذ تا هٌطا قشاسدادى سفاسش دس فاکتَس فشٍش سفاسش سا تثذیل تِ فاکتَس فشٍش ًوائیذ  

  حالت ٍجَد داسد 2 دس هشحلِ تثذیل سفاسش تِ فاکتَس فشٍش 

 غذٍس حَالِ اتَهاتیک دس صهاى ثثت فاکتَس فشٍش فشٍضگاّی: حالت اٍل -  1-1

 ػذم غذٍس حَالِ اتَهاتیک اًثاسدس صهاى ثثت فاکتَس فشٍش فشٍضگاّی: :حالت دٍم  -  2-1

 :  غذٍس حَالِ اتَهاتیک اًثاسدس صهاى ثثت فاکتَس -1-1

فؼال تاضذ دس صهاى (غذٍس حَالِ اتَهاتیک)چٌاًچِ دس صهاى غذٍس فاکتَس فشٍش تا هٌطا سفاسش دس اًثاس  اًتخاب ضذُ تیک 

غذٍس فاکتَس حَالِ جْت فاکتَس هَسد ًظش ٍ تِ ًام هطتشی غادس خَاّذ ضذ ٍ دیگش ًیاصی تِ غذٍس حَالِ تجویؼی دس فشم 

هضیت ایي سٍش  آى است کِ تواهی حَالِ ّای غادسُ دس سیستن اًثاس تِ ًام هطتشی غادس  خَاّذ .تَصیغ کاال ًخَاّذ تَد

.ضذ ٍ قاتلیت سّگیشی فاکتَس ٍ حَالِ تػَست تک تِ تک ٍجَد خَاّذ داضت  

 :  ػذم غذٍس حَالِ دس صهاى ثثت فاکتَس فشٍش -1-2

(غذٍس حَالِ اتَهاتیک)چٌاًچِ دس صهاى غذٍس فاکتَس فشٍش تا هٌطا سفاسش دس اًثاس اًتخاب ضذُ دس فاکتَس تیک   

فؼال ًثاضذ دس ًتیجِ دس صهاى غذٍس فاکتَس حَالِ ای جْت فاکتَس غادس ًگشدیذُ ٍ هی تایست دس صهاى غذٍس سٌذ تَصیغ 

 .حَالِ تجویؼی جْت فاکتَسّای اًتخاب ضذُ غادس گشدد

جْت غذٍس حَالِ تجویؼی پس اص ایٌکِ سٌذ تَصیغ تش هثٌای فاکتَسّای اًتخاب ضذُ دس سٌذ تَصیغ سا غادس کشدین ٍ سٌذ 

.تَصیغ سا رخیشُ ًوَدین ، سپس تش هثٌای سٌذ تَصیغ حَالِ تجویؼی سا غادس هی ًوائین  
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 :ساٌّوای غذٍس حَالِ تجویؼی تش هثٌای سٌذ تَصیغ

پس اصغذٍسسٌذهذیشیت تَصیغ دس پائیي سٌذ تَصیغ دکوِ غذٍسحَالِ تجویؼی سا هی صًین دس فشم تاص ضذُ تؼذاد کاالّایی 

.کِ تاکٌَى جْت آًْا سٌذحَالِ تجویؼی دس اًثاس  غادس ًگشدیذُ است تػَست سشجوغ هطاّذُ هی ضَد  

 .دس پائیي فشم دٍ حالت جْت اًتخاب ٍ غذٍس حَالِ ٍجَد داسد

 

 :حَالِ تجویؼی تش هثٌای تَصیغ -1

دس ایي حالت تْتش است کِ جْت غذٍس سٌذحَالِ تشهثٌای تَصیغ ،یک ًَع سٌذ جذاگاًِ دس سیستن اًثاس دس قسوت اًَاع 

قثل اص استفادُ اص ایي هکاى اص ٍاحذ پطتیثاًی تخَاّیذ کِ ).اسٌاد اًثاس تؼشیف ضَد کِ ًام آى حَالِ تجویؼی تَصیغ تاضذ 

 (دس قسوت ساخت فشآیٌذ جْت اسٌاد تؼشیف ًوایذ  حَالِ اًثاس <<هٌطاّای هشتَط تِ سٌذ تَصیغ 

 

پس اص اًتخاب ًَع سٌذ طشف سٌذ سا اًتخاب ًوائیذ کِ طشف سٌذ هی تَاًذ ًام ساًٌذُ،ًام هَصع ٍ یاّشضخػی کِ تا ایي ًَع 

 .سٌذ جذیذ دس استثاط است تاضذ

پس اص ایي فشم .پس اص اًتخاب طشف،اًثاسی سا کِ هی خَاّین حَالِ سا غادس ًوائین هطخع ًوَدُ ٍ دکوِ اسسال سا هی صًین

حَالِ تاص هی ضَد ٍ دس فشم حَالِ پس اص پش کشدى فیلتشّای الصم سٌذ سا رخیشُ هی ًوائین ٍ حَالِ تجویؼی تش هثٌای سٌذ 

 .تَصیغ غادس هی ضَد

چٌاًچِ دس قسوت طشف سٌذ دس ایي فشم هی خَاّیذ فقط اضخاظ خاغی سا ًوایص دّذ هی تَاًیذ اص فشم طشف اسٌاد :ًکتِ

(هٌَ اًثاس سیستن اًثاس).اًثاس اضخاظ خاغی سا تِ ایي فشآیٌذ اختػاظ دّیذ  

 :(اًتقال تِ خَدسٍ)حَالِ اًتقال تیي اًثاسّا - 2

چٌاًچِ تخَاّین اص سٌذ تَصیغ حَالِ ای سا غادسًوائین کِ اص اًثاس اغلی تػَست ّوضهاى کاال سا تِ اًثاس خَدسٍ تَصیغ،حَالِ 

ًوائین اص ایي گضیٌِ استفادُ هی ًوائین یؼٌی یک حَالِ اًثاس تِ اًثاس اص اًثاس هشکضی تِ هاضیٌی کِ قشاس است تاسگیشی ضَد 

ّوچٌیي تْتش است .جْت اًجام ایي هَضَع الصم است کِ اتتذا جْت خَدسٍّای تَصیغ اًثاس تؼشیف ًوائین .غادس هی ًوائین

ٍ سٌذدسیافت اص سٌذ (دس اًثاس هثذا)جْت اًتقال تیي اًثاسّا ،سٌذ جذاگاًِ ای تحت ػٌَاى اًتقال سٌذ تَصیغ تِ اًثاس خَدسٍ 

چٌاًچِ فشآیٌذ هَسد ًظش تا کٌَى دس سیستن ٍجَد .تؼشیف ًوائین(دس اًثاس هقػذ یا ّواى اًثاس خَدسٍ)تَصیغ تَسط خَدسٍ

ًذاضتِ است اص پطتیثاى هَسد ًظش تخَاّیذ تا فشآیٌذ هشتَطِ سا تِ دٍ قسوت تؼشیف فشآیٌذ ّای اسٌاد تؼشیف ًوایذ  پس اص 

اًتخاب ًَع سٌذ طشف سٌذ سا اًتخاب ًوائیذ کِ طشف سٌذ هی تَاًذ ًام ساًٌذُ،ًام هَصع ٍ یاّشضخػی کِ تا ایي ًَع سٌذ 

 .جذیذ دس استثاط است تاضذ
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پس اص ایي فشم .پس اص اًتخاب طشف،اًثاسی سا کِ هی خَاّین حَالِ سا غادس ًوائین هطخع ًوَدُ ٍ دکوِ اسسال سا هی صًین

حَالِ تاص هی ضَد ٍ دس فشم حَالِ پس اص پش کشدى فیلتشّای الصم سٌذ سا رخیشُ هی ًوائین ٍ حَالِ تجویؼی تش هثٌای سٌذ 

 .تَصیغ غادس هی ضَد

چٌاًچِ دس قسوت طشف سٌذ دس ایي فشم هی خَاّیذ فقط اضخاظ خاغی سا ًوایص دّذ هی تَاًیذ اص فشم طشف اسٌاد :ًکتِ

(هٌَ اًثاس سیسن اًثاس)اًثاس اضخاظ خاغی سا تِ ای فشآیٌذ اختػاظ دّیذ  

 

  فاکتَس فشٍش ٍ تشگطت فشٍش<< سٌذ تَصیغ <<غذٍس سفاسش فشٍش :سٍیِ دٍم- 2

دس ایي سٍیِ اتتذا سفاسضات فشٍش دس سیستن غادس هی ضَد ٍ پس اص ثثت سفاسش ضوا هستقیوا هی تَاًیذ ًسثت تِ 

.غذٍس سٌذ تَصیغ تش هثٌای سفاسش اقذام ًوائیذ  ٍ غذٍس فاکتَس فشٍش تؼذ اص تَصیغ کاال ٍ خذهات غَست خَاّذ گشفت  

هضیت ایي سٍش جْت ضشکت ّایی است کِ تؼذاد تشگطتی ّای کاال دس حیي سٌذ تَصیغ تسیاس صیاد است ٍ ضشکتْا هی 

لزا اتتذا اص کلیِ هشاحل گفتِ ضذُ دس هشحلِ قثل سا .خَاٌّذ تؼذ اص تَصیغ کاال ًسثت تِ غذٍس فاکتَس فشٍش اقذام ًوایٌذ

طی هی کٌین یؼٌی سٌذ تَصیغ سا تشهثٌای سفاسضات لیست ضذُ دس قسوت اسٌاد تَصیغ ًطذُ رخیشُ هی کٌین چٌاًچِ دس سٌذ 

 سفاسش کاال <<تَصیغ سفاسضات تَصیغ ًطذُ لیست ًوی ضًَذ اص پطتیثاى هشتَطِ تخَاّیذ کِ فشآیٌذ هشتَط تِ تَصیغ کاال 

.سا دس فشم تؼشیف فشآیٌذّا ٍ هٌطا گزاسی اسٌاد تؼشیف ًوایذ  

 :سٍیِ است2پس اص غذٍس سٌذ تَصیغ تش هثٌای سفاسضات حَالِ تجویؼی سا غادس هی ًوائین کِ ضاهل 

 

 :حَالِ تجویؼی تش هثٌای تَصیغ -1

دس ایي حالت تْتش است کِ جْت غذٍس سٌذحَالِ تشهثٌای تَصیغ ،یک ًَع سٌذ جذاگاًِ دس سیستن اًثاس دس قسوت اًَاع 

قثل اص استفادُ اص ایي هکاى اص ٍاحذ پطتیثاًی تخَاّیذ کِ ).اسٌاد اًثاس تؼشیف ضَد کِ ًام آى حَالِ تجویؼی تَصیغ تاضذ 

 (دس قسوت ساخت فشآیٌذ جْت اسٌاد تؼشیف ًوایذ  حَالِ اًثاس <<هٌطاّای هشتَط تِ سٌذ تَصیغ 

 

پس اص اًتخاب ًَع سٌذ طشف سٌذ سا اًتخاب ًوائیذ کِ طشف سٌذ هی تَاًذ ًام ساًٌذُ،ًام هَصع ٍ یاّشضخػی کِ تا ایي ًَع 

 .سٌذ جذیذ دس استثاط است تاضذ

پس اص ایي فشم .پس اص اًتخاب طشف،اًثاسی سا کِ هی خَاّین حَالِ سا غادس ًوائین هطخع ًوَدُ ٍ دکوِ اسسال سا هی صًین

حَالِ تاص هی ضَد ٍ دس فشم حَالِ پس اص پش کشدى فیلتشّای الصم سٌذ سا رخیشُ هی ًوائین ٍ حَالِ تجویؼی تش هثٌای سٌذ 

 .تَصیغ غادس هی ضَد
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چٌاًچِ دس قسوت طشف سٌذ دس ایي فشم هی خَاّیذ فقط اضخاظ خاغی سا ًوایص دّذ هی تَاًیذ اص فشم طشف اسٌاد :ًکتِ

(هٌَ اًثاس سیستن اًثاس).اًثاس اضخاظ خاغی سا تِ ایي فشآیٌذ اختػاظ دّیذ  

 :(اًتقال تِ خَدسٍ)حَالِ اًتقال تیي اًثاسّا - 2

چٌاًچِ تخَاّین اص سٌذ تَصیغ حَالِ ای سا غادسًوائین کِ اص اًثاس اغلی تػَست ّوضهاى کاال سا تِ اًثاس خَدسٍ تَصیغ،حَالِ 

ًوائین اص ایي گضیٌِ استفادُ هی ًوائین یؼٌی یک حَالِ اًثاس تِ اًثاس اص اًثاس هشکضی تِ هاضیٌی کِ قشاس است تاسگیشی ضَد 

ّوچٌیي تْتش است .جْت اًجام ایي هَضَع الصم است کِ اتتذا جْت خَدسٍّای تَصیغ اًثاس تؼشیف ًوائین .غادس هی ًوائین

ٍ سٌذدسیافت اص سٌذ (دس اًثاس هثذا)جْت اًتقال تیي اًثاسّا ،سٌذ جذاگاًِ ای تحت ػٌَاى اًتقال سٌذ تَصیغ تِ اًثاس خَدسٍ 

چٌاًچِ فشآیٌذ هَسد ًظش تا کٌَى دس سیستن ٍجَد .تؼشیف ًوائین(دس اًثاس هقػذ یا ّواى اًثاس خَدسٍ)تَصیغ تَسط خَدسٍ

ًذاضتِ است اص پطتیثاى هَسد ًظش تخَاّیذ تا فشآیٌذ هشتَطِ سا تِ دٍ قسوت تؼشیف فشآیٌذ ّای اسٌاد تؼشیف ًوایذ پس اص 

 اًتخاب

 پس اص اًتخاب ًَع سٌذ طشف سٌذ سا اًتخاب ًوائیذ کِ طشف سٌذ هی تَاًذ ًام ساًٌذُ،ًام هَصع ٍ یاّشضخػی کِ تا ایي ًَع 

 .سٌذ جذیذ دس استثاط است تاضذ

پس اص ایي فشم .پس اص اًتخاب طشف،اًثاسی سا کِ هی خَاّین حَالِ سا غادس ًوائین هطخع ًوَدُ ٍ دکوِ اسسال سا هی صًین

حَالِ تاص هی ضَد ٍ دس فشم حَالِ پس اص پش کشدى فیلتشّای الصم سٌذ سا رخیشُ هی ًوائین ٍ حَالِ تجویؼی تش هثٌای سٌذ 

 .تَصیغ غادس هی ضَد

چٌاًچِ دس قسوت طشف سٌذ دس ایي فشم هی خَاّیذ فقط اضخاظ خاغی سا ًوایص دّذ هی تَاًیذ اص فشم طشف اسٌاد :ًکتِ

(هٌَ اًثاس سیسن اًثاس)اًثاس اضخاظ خاغی سا تِ ای فشآیٌذ اختػاظ دّیذ  

 

 :ساٌّوای غذٍس حَالِ تجویؼی تش هثٌای سٌذ تَصیغ

 دس سٍیِ دٍم تؼذ اص تَصیغ کاال اقذام تِ غذٍس فاکتَس فشٍش تش هثٌای سٌذ تَصیغ هی ًوائین

دقت ًوائین کِ چٌاًچِ دس غذٍس حَالِ تجویؼی اص حَالِ تجویؼی تش هثٌای سٌذ تَصیغ استفادُ ًوَدُ این دیگش ًیاصی  :1ًکتِ

تِ غذٍس فاکتَس فشٍش تا تیک حَالِ اتَهاتیک ًخَاّذ تَد  یؼٌی تایستی دس فاکتَس فشٍش تا هٌطا تَصیغ دس ایي سٍیِ اًثاسی 

سا اًتخاب ًوائین کِ فاقذ تیک حَالِ اتَهاتیک اًثاس است صیشا اگش دس ایي هشحلِ ّن حَالِ جْت فاکتَس غادس ضَد تِ ایي 

 . تاس حَالِ غادس ضذُ است2هؼٌی است کِ جْت ایي کاال 
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اًتقال اص اًثاس تِ اًثاس خَدسٍ استفادُ ًوَدُ این الصهست کِ جْت غذٍس سٌذ :چٌاًچِ دس ایي سٍیِ اص ًَع سٌذ :2ًکتِ 

 فاکتَس فشٍش تشهثٌای سٌذ تَصیغ اص اًثاسّای داسای تیک حَالِ اتَهاتیک استفادُ ًوائین ٍ اًثاس هَسد ًظش دس 

سٌذ فاکتَس فشٍش ّواى اًثاس خَسدٍ کِ کاال سا دس آى تاسگیشی ًوَدُ این تاضذیؼٌی اًثاسی کِ دس حَالِ تجویؼی کاال سا تِ آى 

 .اًتقال دادُ این

لزا تا ایي سٍش جْت ّش فاکتَس کِ تش هثٌای سٌذ تَصیغ غادس هی ضَد حَالِ ای ّن دس اًثاس خَدسٍ غادس هی ضَد  ٍ اص 

 کٌتشل هٌاسثی تِ لحاظ کٌتشل داخلی تشخَسداس است صیشا صهاًی کِ تِ کاسدکس کاال دس اًثاس خَدسٍ هشاجؼِ 

ًوائین تؼذاد ٍسٍدی ٍ خشٍجی تِ خَدسٍ دس ّش سٍص هطخع است ّوچٌیي هیضاى تشگطتی ٍ فشٍش گشم ًیض دس غَست تؼشیف 

 .فشآیٌذ هَسد ًظش هطخع خَاّذ تَد

 استفادُ هی ًوایٌذ حتوا ایي سٍش تَغیِ هی ضَد یؼٌی کاال سا اص اًثاس  هشکضی تِ اًثاس 2 جْت ضشکت ّایی کِ اص س ٍیِ

.خَسدٍ هٌتقل ٍ سپس فاکتَسّای فشٍش اص اًثاس خَدسٍ غادس گشدد   


