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تهیهکننده :
مهذی مالغالمعلی رئیس گروه استخراج ،بازبینی و پردازش دادههای آماری
معاونت آمار و اطالعات  -سازمان مذیریت و برنامهریسی استان گلستان
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مقذمه
ثِ هٌظَس استفبدُ اص سیمابر استان گلستان (ًشمافضاس فشاثش) ثش سٍي سسبًِّبي جذيذ اسائِ ضذُ اص جولِ هَثبيلّبي
َّضوٌذ مِ داساي سيستن عبهل هيثبضٌذً ،سخِ هَثبيل ،تجلت ٍ گَضيّبي َّضوٌذ طشاحي ٍ پيبدُسبصي ضذُ است .ثشاي
فعبل ًوَدى ٍ استفبدُ اص ايي ٍيژگي اثتذا هيثبيست ًشم افضاس هشثَطِ ،سٍي هَثبيل ٍ يب تجلت مبسثش ًصت ٍ ساُاًذاصي
ضَد( .جهت دانلود نرمافزار به منوی دانلود نرم افرار مشاهذه گزارشات در همین برنامه مراجعه کنیذ).
ثب اًتخبة آينَى ًشمافضاس

ٍ اجشاي آى  ،صفحِ تٌظيوبت هبًٌذ ضنل ريل هطبّذُ ضذُ مِ مبسثش هيثبيست

آدسس سشٍس سيوبثش  www.simabar.irسا دس قسوت آدسس سشٍس فشاثش ٍاسد ًوَدُ ٍ جْت هطوئي ضذى اص
ثشقشاسي استجبط ،سٍي آينَى

مليل ًوبيذ .دس صَست برقراری يب عذم برقراری ارتباط ثب سبيت اًتخبة ضذُ

پيغبمّبي ريل ًوبيص دادُ هيضَد :

دس پبييي صفحِ ،گضيٌِاي ثب عٌَاى ورود با کاربر عمومی موبایل هطبّذُ هيضَد مِ گضيٌِ جْت ٍسٍد مبسثشاى ثِ
ًشمافضاس ثذٍى داضتي ًبم مبسثشي ٍ سهض عجَس هيثبضذ.
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ورود به سامانه و مشاهذه گزارشها
ثعذ اص ٍاسد ًوَدى آدسس سشٍس سيوبثش دس ثخص تٌظيوبت ،صفحِاي ثب لَگَيّبي هشثَط ثِ ّش هَضَع يب دستگبُ
اجشايي هطبّذُ هيضَد مِ ثب مليلل سٍي ّش لَگَي ٍاسد صفحِ هشثَط ثِ آى هيضَيذ.

ثعذ اص ٍسٍد ثِ سيستن صفحِاي هبًٌذ تصَيش ريل سا هطبّذُ هيًوبيذ :
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دس قسوت سوت ساست پٌجشُ فَق عٌَاىّبي تعشيف ضذُ ثشاي هٌَ ًوبيص دادُ هيضَد .ثب تَجِ ثِ ايي هطلت مِ ًسخِ
هَثبيل ثشاي ًوبيص گضاسشّب طشاحي ضذُ است عٌَاىّبي ضبهل گضاسش ثب آينَى

قبثل دستشسي هيثبضذ ٍ

مبسثش هيتَاًذ ثب لوس ايي هَاسدً ،بم گضاسشّبي هتصل ثِ هٌَ ٍ يب عٌَاىّبي داخلي سا هطبّذُ ًوبيذ هبًٌذ تصَيش ريل:

مبسثش هيتَاًذ ثب لوس قسوت سوت ساست عٌَاى "صفحِ اصلي" هٌَي مبسثشي ًسخِ هَثبيل سا هطبّذُ ًوبيذ.
مبسثش هيتَاًذ ثب اًتخبة آينَى

ثِ صفحِ اصلي ثشگشدد .دس صفحِ اصلي اهنبى هطبّذُ آخشيي گضاسشّبي ديذُ

ضذُ فشاّن هيثبضذ.
مبسثش هيتَاًذ ثب اًتخبة آينَى
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پٌجشُ تٌظيوبت سا هبًٌذ تصَيش هقبثل هطبّذُ ًوبيذ :

دس قسوت "ًوبيص گضاسشّب دس فْشستّب" ًَع گضاسشّبي ًوبيص دادُ ضذُ اعن اص ضخصي ،عوَهي ٍ دسيبفتي سا
اًتخبة ،تب دس صهبى ًوبيص فْشست گضاسشّب ،ايي تٌظيوبت ثشاي مبسثش اعوبل ضَد .

نكته:
- 1گضاسشّبي ضخصي گضاسشّبيي است مِ خَد مبسثش ايجبد ًوَدُ ٍ تَسط خَد ثشاي ًسخِ هَثبيل هٌتطش ضذُ است
- 2گضاسشّبي دسيبفتي گضاسشّبيي است مِ تَسط سبيش مبسثشاى ايجبد ٍ ثشاي مبسثشاى ديگش اسسبل ضذُ ٍ ثشاي ًسخِ
هَثبيل هٌتطش ضذُ است.
 -3گضاسشّبي عوَهي گضاسشّبيي است مِ تَسط سبيش مبسثشاى ايجبد ٍ ثشاي استفبدُ عوَم مبسثشاى دس ٍضعيت
عوَهي قشاس گشفتِ ٍ ثشاي ًسخِ هَثبيل هٌطش ضذُ است.

تغییر پیص فرض گزارشهای آماری
ثب تَجِ ثِ ايٌنِ گضاسشّبي سبختِ ضذُ دس سيوبثش

هيثبضذ ٍ ثِ عجبستي اص يل گضاسش

هيتَاى دس هَقعيتّبي صهبًي ٍ هنبًي ٍ صفبت آهبسي هختلف استفبدُ ًوَد ،مبسثش هيتَاًذ ثب اًتخبة آينَى

پٌجشُ

فشضّبي گضاسش (جذٍلً ،وَداسً ،وبگش ٍ داضجَسد) اًتخبة ضذُ سا هطبّذُ ًوبيذ .ثب اًتخبة ّش گضيٌِ اص هَاسد هٌذسج
دس پٌجشُ فشضّب ،هقبديش آى ًوبيص دادُ ضذُ ٍ مبسثش هيتَاًذ ثب تَجِ ثِ ًيبص خَد هقبديش هَسد ًظش سا اًتخبة ًوبيذ ٍ
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جْت اعوبل سٍي گضاسش ،دموِ ثبسگزاسي هجذد سا اًتخبة ًوبيذ تب گضاسش ثش اسبس هقبديش جذيذ ًوبيص دادُ ضَد .دس
صَست اًصشاف اص تغييش دس هقبديش فشض مبسثش هيتَاًذ گضيٌِ ثبصگطت سا اًتخبة ًوبيذ.

دس صَستي مِ ضشايط هطبّذُ جضئيبت آهبسي ٍ اطالعبتي ( )Drill Downثشاي گضاسش آهبسي فشاّن ثبضذ ،مبسثش
هيتَاًذ ثب اًتخبة اعذاد داخل گضاسش جضئيبت آهبسي ٍ اطالعبتي آًشا هطبّذُ ًوبيذ.
ثب اًتخبة گضيٌِ جضئيبت آهبسي پٌجشُ اجضاء قلن آهبسي ًطبى دادُ هيضَد ٍ مبسثش هيتَاًذ هقذاس هَسد ًظش سا اًتخبة ٍ
عٌَاى ًوبيص گضاس ش سا اًتخبة ًوبيذّ .وچٌيي مبسثش هيتَاًذ ثب اًتخبة گضيٌِ جضئيبت اطالعبتي ليست سمَسدّبي
اطالعبتي ثجت ضذُ سا هطبّذُ ًوبيذ.
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مشاهذه گزارشهای اطالعاتی
مبسثش هيتَاًذ ليست مليِ گضاسشّبي اطالعبتي هٌتطش ضذُ ثشاي ًسخِ هَثبيل سا ثش اسبس هَضَعبت تعشيف ضذُ دس
فشاثش هطبّذُ ًوبيذ ٍ ثب اًتخبة گضيٌِ پبساهتشّب ،پٌجشُ پبساهتشّبي گضاسش اطالعبتي سا هبًٌذ ضنل ريل هطبّذُ ًوبيذ (دس
صَست تعشيف پبساهتش ثشاي گضاسش)
ثب اًتخبة ّش گضيٌِ اص هَاسد هٌذسج دس پٌجشُ پبساهتشّب هقبديش آى ًوبيص دادُ ضذُ ٍ مبسثش هيتَاًذ ثب تَجِ ثِ ًيبص خَد
هقبديش هَسد ًظش سا اًتخبة ًوبيذ.
مبسثش هيتَاًذ ثب اًتخبة دموِ

حبلت ثذٍى هقذاس سا ثشاي پبساهتش تعشيف ضذُ فعبل ًوبيذ.

ثب اًتخبة گضيٌِ ًوبيص سمَسد ثِ سمَسدّ ،ش سديف اص گضاسش دس يل صفحِ ًوبيص دادُ هيطَد هبًٌذ ضنل ريل:
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ثب اًتخبة گضيٌِ تعذاد سمَسد مبسثش هيتَاًذ تعذاد سمَسد ًوبيص دادُ ضذُ دس صفحِ سا تٌظين ًوبيذ.
ثب اًتخبة گضيٌِ صفحِ ثعذ ،صفحِ ثعذي گضاسش ثبسگزاسي ضذُ ٍ ثب اًتخبة گضيٌِ صفحِ قجل ،صفحِ قجلي گضاسش
ثبسگزاسي هيضَد.
ثب اًتخبة گضيٌِ صفحِ اٍل ،صفحِ اٍل گضاسش ثبسگزاسي ضذُ ٍ ثب اًتخبة گضيٌِ صفحِ آخش ،صفحِ آخش گضاسش
ثبسگزاسي هيضَد.
ثب اًتخبة گضيٌِ سمَسد ثِ سمَسد هَاسد ًوبيص دادُ ضذُ ثب اًتخبة آينَى
هقبثل هيثبضذ:

عملكرد غیر برخط نسخه موبايل (: )off line
حبلت غيش ثش خط (ً )off lineسخِ هَثبيل صهبًي هَسد استفبدُ قشاس هيگيشد مِ
استجبط دستگبُ هَسد استفبدُ ثب سبيت سيوبثش اًتخبة ضذُ ثشقشاس ًجبضذ .دس ايي
حبلت مبسثش هيتَاًذ جْت هطبّذُ گضاسشّب اص حبلت غيش ثشخط استفبدُ ًوبيذ.
ثِ دليل عذم استجبط ثب سبيت اصلي ًشمافضاس فشاثش ٍ عذم اهنبى ثشسسي صحت
ملوِ مبسثشي ٍ سهض ٍاسد ضذُ ،مبسثش استفبدُمٌٌذُ اص ًسخِ هَثبيل هيثبيست
ثشاي خَد يل ملوِ سهض عجَس غيش ثشخط هطخص ًوبيذ تب دس صهبى ٍسٍد ثِ
سيستن دس حبلت غيش ثشخط ،اص آًْب استفبدُ ًوبيذ .ثذيي هٌظَس مبسثش هيثبيست
اص پٌجشُ تٌظيوبت ،گضيٌِ ًگْذاسي آخشيي دادُّبي هطبّذُ ضذُ سا اًتخبة
ًوبيذ تب پٌجشُ ريل ًوبيص دادُ ضَد :
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هبًٌذ تصَيش

مبسثش هيتَاًذ ثب استفبدُ اص پٌجشُ فَق ،سهض خَد سا دس حبلت غيش ثشخط ثشاي سيستن هعشفي ًوبيذ .دس ايي حبلت ثب تَجِ
ثِ فعبل ثَدى گضيٌِ ًگْذاسي آخشيي دادُّبي هطبّذُ ضذُ يل ًسخِ اص کلیه گزارشهای انتخاب شذه توسط کاربر با
آخرین مقادیر نمایش داده شذه در حالت برخط دس سيستن رخيشُ هيضَد تب دس صَست اًتخبة هطبّذُ ًسخِ هَثبيل
فشاثش دس حبلت غيش ثشخط هَسد استفبدُ قشاس گيشد.
ساُ دٍم ثشاي هطبّذُ گضاسشّب دس حبلت غيش ثشخط ،استفبدُ اص گضيٌِ "رخیره غیر برخط همه گزارشها" هيثبضذ مِ
دس ايي حبلت پٌجشُ ريل جْت هذيشيت ايي ثخص هطبّذُ هيضَد :

مبسثش هيتَاًذ ثب استفبدُ اص پٌجشُ فَقًَ ،ع گضاسشّبي هَسد ًظش خَد سا جْت رخيشُ دس حبلت غيش ثشخط اًتخبة
ًوبيذ .مبسثش ثب اًتخبة گضيٌِ ثِ سٍصسسبًي هيتَاًذ گضاسشّبيي مِ قجال ثشاي حبلت غيش ثشخط اًتخبة ضذُاًذ سا ثِ
سٍصسسبًي ًوبيذ .ثب اًتخبة گضيٌِ ضشٍع پٌجشُ ريل ًوبيص دادُ هيضَد :
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مبسثش جْت ضشٍع عوليبت هي ثبيست ثب دقت ثِ پيبم هطبّذُ ضذُ پٌجشُ سا تبييذ ًوبيذ تب عوليبت ضشٍع ضَد .دس صَست
اًصشاف اص عوليبت مبسثش هيتَاًذ گضيٌِ اًصشاف سا اًتخبة ًوبيذ.

ثعذ اص اتوبم عوليبت غيش ثشخط مشدى گضاسشّبي اًتخبة ضذُ ،پٌجشُ هقبثل ًوبيص دادُ هيضَد :
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مبسثش ثب اًتخبة گضيٌِ پبك مشدى اطالعبت غيش ثش خط اص پٌجشُ تٌظيوبت هيتَاًذ گضاسشّبي قبثل هطبّذُ دس حبلت
غيشثش خط( )off lineسا حزف ًوبيذ.
ثعذ اص اًجبم هشاحل فَق جْت اهنبىپزيش ضذى استفبدُ اص حبلت غيش ثشخط ،هيثبيست مبسثش ثصَست غيش ثشخط ٍاسد
سيستن ضَد .ثذيي هٌظَس هي ثبيست قجل اص ٍسٍد ٍ ٍاسد ًوَدى ملوِ مبسثشي ٍ سهض عجَس ،آينَى

سا اص پٌجشُ ٍسٍد

ثِ سيستن اًتخبة مٌين تب پٌجشُ تٌظيوبت سيستن هطبّذُ ضَد :

ثِ هٌظَس فعبل ضذى حبلت غيش ثشخط مبسثش هي ثبيست دموِ هقبثل عٌَاى عولنشد غيش ثشخط سا اًتخبة ًوبيذ تب ٍضعيت
آى ثِ ايي ضنل تغييش

يبثذ :سپس جْت ثجت ايي ٍضعيت جذيذ هيثبيست گضيٌِ تأييذ سا اًتخبة

ًوبئين .دس ايي حبلت مبسثش هي ثبيست جْت ٍسٍد ثِ سيستن سهض عجَس هطخص ضذُ دس حبلت غيش ثشخط سا ٍاسد ًوبيذ تب
اهنبى استفبدُ اص سيستن فشاّن گشدد.
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