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 XPسیستم مالي ھدیھ نوسا 
 

  :افزار حسابداري است كھ با اھداف زیر تولید و عرضھ شده است یك نرم XPسیستم ھدیھ نوسا 
  

 انجام عملیات حسابداري در ابعاد كاربرد شخصي  
  بازنمایي محیط كاري و امكانات سیستم مالي نوساXP براي عموم  
 افزار آموزش نرم  

  
د افزار و ویژگي ده كھ كیفیت باالي نرمتفكر اصلي طراحان سیستم این بو ایش بگذارن ھ نم اي آن را ب وان . ھ ال، ت در عین ح

افزار، بھ دلیل ماھیت  شود كھ این نرم بیني مي پیش. افزار مستحكم و قابل اطمینان بازنمایي كنند سازي یك نرم خود را در پیاده
  .ھمگاني و رایگان آن بھ صورت وسیع مورد استفاده قرار بگیرد

ھ  توجھ دارید كھ در این وضعیت، مطرح كردن این ادعا كھ این نرم افزار در حوزه امكانات خود كامل و بدون نقص است ب
  .سھولت توسط كاربران قابل سنجش است

  
ا  پشتیباني این نرم ھ(افزار فقط از سایت شركت نوس ام مستقیم و رایانام اي گفتگو، ارسال پیغ تفاده از تاالرھ ذی امكان) اس ر پ

د ھاي مالي نوسا پورتال پشتیباني سیستمبھ در صورت تمایل . است ھ نمایی ھ  مراجع ا ب ھ  accsupport@nosa.comی رایانام
  .ارسال كنید

  
ان  درخت حسابھا، درخت تفصیلي. Mمدل  XPنوسا افزار حسابداري  افزار مبتني است بر نرم این نرم ان درج ھمزم ھا، امك

اي حسابداري  ویم، دفتر تلفن و نشاني و اغلب گزارشقب و یك تفصیلي شناور در اسناد، تحسا ن نرم Mھ زار وجود  در ای اف
  .دارند

  
ده افزار پیاده در این نرم Mبرخي از امكانات حسابداري  اد و  تصفیھ رخدادھاي: اند سازي نش ایرت، ایج الي و صورت مغ م

ا ھاي نمایش و چاپ گزارش ھاي صادره، اصالح یكباره اسناد و تعریف فرم فراخواني فایل ین دو گزارش از منوي . ھ ھمچن
ان تعریف فرم) ھا و برعكس تفكیك حسابھاي یك مجموعھ بھ تفصیلي(تحلیل  دون امك ھ ب ھ اینك ا توجھ ب ل  ب اي گزارش قاب ھ

در اكثر امكانات حذف شده، محاوره مربوط بھ تنظیم پارامترھا و جزییات . اند ند، از امكانات سیستم حذف شدهباش استفاده نمي
  .عملیات، صرفا براي آشنایي كاربر نمایش داده خواھد شد

  
سطرھاي (ي كند مربوط بھ تعداد اسناد و رخدادھاي مال ھا اعمال مي بر روي داده XPافزار ھدیھ نوسا  تنھا محدودیتي كھ نرم

ناد ت) اس داكثر . اس ر روز،  ۴ح ند در ھ الي و  ۴٠٠س ال م ند در ھر س ل درج  ۵٠٠٠س الي قاب ال م ر س ند در ھ طر س س
  .باشند مي

  
كند و پس از آن فقط براي اخذ گزارش قابل استفاده  بھ صورت كامل كار مي ٢٩/١٢/١٣٩٨افزار تا تاریخ  نرم ٠١/۵ نسخھ

اریخ فوقتوانند  ھمواره رایگان خواھد بود و كاربران مي XPیھ نوسا سیستم مالي ھدالبتھ  .خواھد بود ، پیش از فرا رسیدن ت
  www.nosa.com: را از سایت شركت دریافت نمایندافزار  نرمجدید  نسخھ

 
 

  نصب نسخھ جدید ھدیھ
  

این گروه از كاربران، قاعدتا . اند ھدیھ را در رایانھ خود نصب كردهافزار  این بخش مربوط بھ كاربراني است كھ از قبل نرم
كافي است ھمین بخش را مطالعھ نمایند تا اطالعات  –با مطالبي كھ در ادامھ این مستند توضیح داده شده است آشنایي دارند 

از ھدیھ استفاده كنند، لطفا ادامھ سایر كاربراني كھ قصد دارند براي نخستین بار . الزم براي نصب نسخھ جدید را كسب كنند
  .مطلب را از بخش بعدي دنبال كنند

د ۴بھ صورت خالصھ، براي نصب نسخھ جدید باید  د : كار انجام دھی ي كنی د را كپ خھ جدی ي نس ل اجرای اوي + فای اه ح پایگ
دی+ نصب كنید ) دوباره(تعاریف پایھ سیستم را  اري تب خھ ج د نسخھ سیستم اطالعاتي ھدیھ را بھ نس ریف سیستم اتع+ ل كنی

  .اطالعاتي ھدیھ را از پایگاه پایھ سیستم بازخواني كنید
  

د  خھ جدی ل (براي نصب نسخھ جدید الزم است تا فایل اجرایي نس ید) AccXPClt-Gift.exeفای ار داشتھ باش ن . را در اختی ای
ھ جز . بھ صورت فایل فشرده از سایت شركت قابل دریافت است) بھ ھمراه ھمین متن(فایل  در صورتي كھ بھ ھر طریقي ب

  .توانید عملیات شرح داده شده را ادامھ دھید كماكان مي ،فایل فشرده نیز بھ فایل اجرایي مذكور دسترسي داشتھ باشید
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ي ) با استخراج از فایل فشرده یا كپي مستقیم(فایل اجرایي نسخھ جدید را  خھ قبل ي نس ل اجرای د جایگزین فای ان (نمایی در ھم
اتصال بھ "اجراي ھدیھ و انتخاب گزینھ  در این شرایط با). اید ھاي ھدیھ درست كرده ري كھ از ابتدا براي نگھداري فایلفولد

  :با پیغامي بھ شكل زیر مواجھ خواھید شد" XPسیستم ھدیھ نوسا 
  

  
  

ام اشاره شده است، براي اند و ھمانطور كھ در متن پیغ اطالعاتي ھدیھ ھنوز بھنگام نشده) ھاي(واضح است نسخھ پایگاه
مجددا با یك پیغام بھ صورت . بروید" XPمدیریت سیستم ھدیھ نوسا "الزم است تا بھ بخش ) ھا(بروزرساني نسخھ پایگاه

  :زیر مواجھ خواھید شد
  

  
  

یید و بھ انتخاب نما" سیستم"را از منوي " نصب پایگاه حاوي تعاریف پایھ سیستم"ھمانطور كھ متن پیغام گفتھ شده، گزینھ 
  .ھاي داده شده پاسخ دھید پیام

با ھمان نامي كھ قبال تعیین (قاعدتا باید سیستم اطالعاتي ایجاد شده با نسخھ قبلي را  XPدر پنجره مدیریت سیستم ھدیھ نوسا 
انتخاب كنید و  را" افزار تبدیل یك سیستم اطالعاتي بھ نسخھ جاري نرم"گزینھ " سیستم"لطفا از منوي . مشاھده كنید) اید نموده

  .بھ پرسش سیستم پاسخ مثبت دھید
بازخواني تعاریف یك سیستم اطالعاتي از "گزینھ " سیستم"لطفا از منوي . آخرین مرحلھ، مربوط بھ بازخواني تعاریف است

  :اي بھ شكل زیر مواجھ خواھید شد با اینكار با محاوره. را انتخاب كنید" پایگاه پایھ سیستم
  

  
  

نسخھ قبلی شما  بھ جز این در صورتی کھ. گذاری شده باشد ھای نمایش باید عالمت د کھ گزینھ اصالح فرملطفا توجھ کنی
گذاري و  عالمتنیز ھاي چاپي عمومي سیستم را  گزینھ اصالح فرماز آن باشد، الزم است تا ھای پیش  یکی از نسخھیا  ٠٢/٣

توانید ھمانند قبل از ھدیھ  رسد و مي د بھ این ترتیب بھ پایان ميعملیات تبدیل سیستم بھ نسخھ جدی .كنید تصویبمحاوره را 
  .استفاده نمایید

  
  

Microsoft SQL Server 
 

ا  الي یكپارچھ نوس ر  ، نرمXPھمانند سیستم م ي ب ز مبتن ھ نی الي ھدی زار م ار مي Microsoft SQL Serverاف د ك ابراین . كن بن
چنانچھ این سرور از قبل بر . باشد Microsoft SQL Serverنماید باید مجھز بھ افزار را اجرا  اي كھ قرار است این نرم رایانھ
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ا  د Microsoft SQL Serverروي رایانھ شما نصب نشده باشد الزم است ت ب نمایی ز نص براي اخذ توضیحات بیشتر  .را نی
  .مراجعھ كنید این صفحھلطفا بھ 

  
  

  Adminكاربر 
  

د ) ھا(افزار براي نصب نرم ھ مقصد داشتھ باش ل در رایان ارات كام د  -الزم است تا كاربر، اختی اربر بای ارت دیگر ك ھ عب ب
اربران عضو گروه  SQL Serverنیز استفاده از  .باشد Administratorsعضو گروه  راي ك ط ب  Administratorsمعموال فق
د داشتبھ  –مجاز است  ل  .ھمین دلیل فقط چنین كاربراني امكان استفاده از سیستم مالي ھدیھ نوسا را خواھن در سیستم عام
Windows بر حسب نسخھ و ،Updateدودیت ن است مح رروي آن، ممك ده ب اربر  ھاي نصب ش ارات ك ھ اختی ھایي در زمین

اربر عضو گروه (جاري  راي . وجود داشتھ باشد) Administratorsحتي ك ھ ب ا ب ھ لطف ن زمین اخذ توضیحات بیشتر در ای
  .مراجعھ كنید صفحھ این

  
  

  زبان فارسي
  

ھ . باشد قابل استفاده است" فارسي"مجھز بھ زبان افزار فقط در حالتي كھ زبان سیستم عامل،  نرم براي تنظیم زبان فارسي ب
  :زیر عمل كنید ترتیب

  
Windows 2000  

  
  ازControl Panel گزینھRegional options  را انتخاب كنید.  
  در صفحھGeneral فھرست انتخابي ،Your locale (location)  را باز كنید و گزینھFarsi را انتخاب كنید.  
  پنجره را تصویب(OK) كنید.  

  
Windows XP  2003و  

  
  ازControl Panel  گزینھRegional and language options را انتخاب كنید.  
 ھانتخابي موجود در صفح در فھرست Regional Options  گزینھ ،Farsi را انتخاب كنید.  
  پنجره را تصویب(OK) كنید.  

  
Windows 7  2008و  

  
  امكاناتControl Panel ھاي  شوند كھ در گزینھ بھ دو صورت بازنمایي ميView By در حالت  .قابل انتخاب ھستند

View By Category وان ا عن ات ب ي از امكان ھ  Clock, Language and Region، گروھ ھ گزین د ك وجود دارن
Change Keyboards and other input methods ا است ت . مورد نظر م  View By Small / Largeدر حال

Icons گزینھ ،Region and language سب را انتخاب كنیدحسب مورد گزینھ منا. مورد نظر ما است.  
  در صفحھFormats  در فھرست انتخابيFormat گزینھ ،Persian را انتخاب كنید.  
  پنجره را تصویب(OK) كنید.  

  
  مستندات

  
ن مستندات . باشند نیز قابل استفاده ميافزار ھدیھ  نرمبراي كاربران  XPافزار حسابداري نوسا  تمامي مستندات نرم مطالعھ ای

  .مراجعھ كنید این صفحھبراي دریافت این مستندات لطفا بھ  .شود تمامي امكانات سیستم توصیھ ميبراي آشنایي با 
  

  نصب سیستم
  

ك براي نصب س. شود در اختیار كاربران قرار داده مي zipافزار ھدیھ نوسا بھ صورت یك فایل فشرده  نرم ت ی یستم كافي اس
د ي . فولدر با نام و مسیر دلخواه در رایانھ خود ایجاد نمایید و محتویات فایل فشرده را در آن فولدر بازیابي كنی ھ اجرای برنام

 Desktopاین فایل را در  Shortcutتوانید  در صورت تمایل مي. شود در آن فولدر ایجاد مي AccXPClt-Gift.exeھدیھ بھ نام 
  .قرار دھید

  



  XPسیستم مالي ھدیھ نوسا     

۴ 

  
  اندازي سیستم راه

  
ي آن و نیز افزار  اجراي نرم ل اجرای ا انتخاب فای ده در  Shortcutاز طریق ب رار داد ش ت Desktopق ا اجراي . میسر اس ب

  :ھاي زیر وجود دارد با گزینھ" سیستم"در شروع كار فقط منوي . افزار با محیط كاري سیستم مواجھ خواھید شد نرم
  

  
  

ا  Clientوان بخشي از افزار ھدیھ بھ عن نرم ھ نوس الي یكپارچ ل مي XPعادي سیستم م د  عم ل ھمانن ن دلی ھ ای د و ب  Clientكن
ل شود XPعادي، قادر است بھ سرور نوسا  ھ است. نیز متص ین نكت ھ ھم وط ب كل فوق مرب ھ نخست در ش ھ. گزین ھاي  گزین

  .مربوط ھستند XPبعدي بھ سیستم ھدیھ نوسا 
پایگاه اطالعاتي ھدیھ " XPمدیریت سیستم ھدیھ نوسا "زم است تا ابتدا با استفاده از امكانات گزینھ براي استفاده از سیستم، ال

ھ . را برپا كنید اب گزین ا انتخ د توانست ب ھ خواھی ن مرحل ا "پس از ای ھ نوس ھ سیستم ھدی ال ب تفاده  از نرم" XPاتص افزار اس
  .نمایید

  
  

  XPمدیریت سیستم ھدیھ نوسا 
  

ا . شود ھاي اطالعاتي سیستم در این بخش انجام مي پایگاه عملیات مربوط بھ ھ نوس دیریت سیستم ھدی ھ م ، XPبا انتخاب گزین
ھ مستلزم وجود . شوند بررسي ميھا  ابتدا وضعیت سرور و پایگاه ات ھدی ھمانطور كھ پیش از این گفتھ شد، استفاده از امكان

Microsoft SQL Server ھ داراي . شوند اطالعاتي عمال در این سرور ایجاد مي ھاي پایگاه. بر روي رایانھ است سیستم ھدی
نخستین كاري كھ براي مدیریت سیستم باید انجام دھید، ایجاد ھمین . افزار است یك پایگاه اختصاصي حاوي تعاریف پایھ نرم

ام داده ت(چنانچھ این پایگاه موجود نباشد با پیغامي بھ صورت زیر مواجھ خواھید شد . باشد پایگاه مي وضیح الزم در متن پیغ
  ):شده است

  

  
  

  :شود اي بھ شكل زیر ظاھر مي نجرهدر ادامھ پو 
  

  
  

د" نصب پایگاه حاوي تعاریف پایھ سیستم"، گزینھ "سیستم"ھمانطور كھ ذكر شد، نخست باید از منوي  سپس . را انتخاب كنی
وي  این منظور گزینھبھ . الزم است تا اقدام بھ ایجاد سیستم اطالعاتي جدید نمایید ات"اي بھ ھمین نام در من ده " عملی ھ ش تعبی
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اي بھ شكل زیر ظاھر خواھد  پنجره. براي ایجاد سیستم اطالعاتي جدید، الزم است تا مشخصات سیستم را تعیین نمایید. است
  :شد

  
  

در . باشند محاوره قابل تنظیم مي اي از پارامترھاي دخیل در عملكرد سیستم اطالعاتي و نحوه استفاده از آن در این مجموعھ
را تعیین ) نام سیستم اطالعاتي(كنیم كھ فقط نام شركت  ھاي مناسب ھستند و توصیھ مي فرض ابتدا اكثر پارامترھا داراي پیش

از ایجاد سیستم اطالعاتي نیز با استفاده از امكانات موجود  توانید پس اكثر پارامترھا را مي. نمایید و محاوره را تصویب كنید
  .اصالح نمایید

و  یافتھتشكیل مربوط پایگاه اطالعاتي ھمزمان و شود  ایجاد ميسیستم اطالعاتي  ،محاورهاین با تعیین نام شركت و تصویب 
  :شود داده ميبھ صورت زیر در فھرست اصلي نمایش 

  

  
  

ان مي عملیات الزم براي برپاسازي ھ پای ب ب د سیستم بھ این ترتی د و در پنجره  مي. رس تم را ببندی دیریت سیس د پنجره م توانی
ا  ھ نوس ا نرم XPاصلي، از منوي سیستم، گزینھ اتصال بھ سیستم ھدی ار ب ھ ك د و ب اب كنی د را انتخ زار بپردازی ر  .اف شكل زی

  .ھدد افزار را پس از اتصال بھ ھدیھ نشان مي وضعیت پنجره اصلي نرم
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اي  گزینھ. ھاي سطر منوي اصلي پنجره قرار گرفتھ است در انتھاي گزینھ" سیستم"شود، منوي  ھمانطور كھ در شكل دیده مي
قبل از اتصال بھ (افزار بھ وضعیت ابتدایي  كھ در شكل فوق موكد شده است، از آن جھت اھمیت دارد كھ با استفاده از آن نرم

دایي ا –شود  بازگردانده مي) ھدیھ عیت ابت ھ در وض دیریت ھدی ان م ا امك ا ی الي یكپارچھ نوس مكان اتصال بھ سرور سیستم م
  .میسر است

  
  

  تعریف كاربر
  

د ھ . الزم است تا خود را بھ عنوان كاربر بھ ھدیھ معرفي كنی ن منظور از گزین ھ ای ا"ب ات آنھ اربران و امكان از " (تعریف ك
  :شود با اینكار پنجره زیر بازنمایي مي. استفاده كنید) شود ھمان منوي سیستم كھ در شكل فوق مشاھده مي

  

  
  

ا  ھ نوس الي یكپارچ تم م ھ سیس وط ب ره مرب ن پنج ات ای ده امكان روه  XPعم و گ اربران عض راي ك دودیتي ب ت و مح اس
Administrators )ا . شود ایجاد نمي) كھ قاعدتا كاربران ھدیھ ھستند ت ت ط الزم اس ارب" خود"فق وان ك ھ عن دول را ب ر در ج

نما را بھ سطر  براي تعریف كاربر، مكان. شود نام كاربر در اسنادي كھ تنظیم یا تایید كرده باشد درج مي. فوق معرفي نمایید
این ھمان نامي است كھ در (نام كاربري خود را وارد كنید " Windowsنام در "خالي انتھاي فھرست منتقل نمایید و در ستون 

ود را در ستون ). اید نموده Loginبا آن  Windowsآغاز استفاده از  اربر"سپس نام فارسي موردنظر خ ام ك د و " ن وارد نمایی
  .توانید پنجره كاربران را ببندید رسد و مي تعریف كاربر بھ این ترتیب بھ انجام مي .را فشار دھید" تصویب"در نھایت تكمھ 

  
  

  عملیات پشتیبان
  

تی تیبان بان از اطالعات امكانات كاملي براي تھیھ نسخھ پش خھ پش ات از نس ابي اطالع ي از و بازی وان بخش ھ عن دیریت "ب م
  :اند سازي شده پیاده" XPسیستم ھدیھ نوسا 
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ا  الي یكپارچھ نوس ابھ در سیستم م ات مش ا امكان د  XPاین امكانات بھ صورت كامل ب ت دارن ات (مطابق ادل اطالع ان تب امك
استفاده از عملیات پشتیبان، با شود،  ھمانطور كھ در شكل فوق دیده مي ).پارچھ وجود داردپشتیبان بین ھدیھ و سیستم مالي یك

  . باشند قابل انجام مي" عملیات"گزینھ مربوط از منوي  ۴
ا" تھیھ پشتیبان"با انتخاب گزینھ  د مسیر و ن دا بای د ابت ین نمایی تیبان را تعی ل پش س از آن در پنجره. م فای ر،  پ ھ شكل زی اي ب

  :پشتیبان را تعیین كنید) نام(توانیدعنوان  مي
  

  
  

توانید از امكانات امنیتي پشتیبان نیز استفاده  براي ممانعت از استفاده اشخاص متفرقھ از فایل پشتیبان، در صورت تمایل مي
ر گزینھ از عنوان آن عملكرد ھ(باشند  شوند قابل استفاده مي گذاري دو گزینھ كھ در شكل دیده مي این امكانات با عالمت. كنید

ر "بازیابي فقط با كلمھ عبور میسر باشد"گذاري گزینھ  در صورت عالمت). معلوم است ورد نظ ، الزم است تا كلمھ عبور م
د ) شناسایي، آزمایش صحت و بازیابي(سایر امكانات پشتیبان . را در دودریچھ مربوط وارد كنید نیز كاركرد مشخصي دارن

  .باشند ھاي سیستم قابل اجرا مي پشتیبان و تعقیب پیغامو ھمگي با انتخاب فایل 
س از  بھتر است نسخھ. كنیم كھ در مقاطع مشخص، از اطالعات خود، نسخھ پشتیبان تھیھ نمایید توصیھ مي ھاي پشتیبان را پ

  . تھیھ، در محلي غیر از ھارد دیسك رایانھ خود نیز كپي نمایید
  
  

  XPھاي سیستم مالي ھدیھ نوسا  فایل
  

در صورتي كھ بخواھید بر روي یك رایانھ . اند مجتمع شده AccXPClt-Gift.exeكلیھ امكانات ھدیھ در یك فایل اجرایي بھ نام 
البتھ ھر . ، كافي است ھمین یك فایل را در یك فولدر اختصاصي در آن رایانھ كپي نماییدكنیددیگر نیز این سیستم را نصب 

كاربر نیز باید عضو گروه . مجھز باشد Microsoft SQL Serverاده كند باید بھ اي كھ بخواھد از ھدیھ استف رایانھ
Administrators دھد شكل زیر محتویات فولدر فرضي در رایانھ جدید را نشان مي. باشد:  

  

  
  

م اطالعاتي پس از نصب پایگاه حاوي تعاریف پایھ سیستم و ایجاد سیست(پس از اینكھ عملیات برپاسازي سیستم بھ انجام رسید 
ان . شوند ایجاد مي" ھمین فولدر"ھاي دیگري در  ، فایل)جدید دایي نش ل ابت راي مراح شكل زیر محتویات فولدر را پس از اج
  :دھد مي
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ختم شده  Log.ldf_و  Data.mdf_ھا بھ  در ھر زوج اسامي فایل –شوند  ھاي اطالعاتي دیده مي دو زوج فایل مربوط بھ پایگاه

ھایي كھ نام آنھا با  آغاز شده است مربوط بھ سیستم اطالعاتي اصلي ھدیھ و فایل AccXPGift_یي كھ نام آنھا با ھا فایل. است
_AccXPZeroGift ھ مي اریف پای اوي تع اه ح ھ پایگ وط ب ت مرب ده اس از ش ھ . باشند آغ ز ب ت نی اي فھرس تمي انتھ ل سیس فای

ھ پس از برپاسازي نیاز توجھ داشتھ باشید كھ سیستم ھدی .داردصورت خودكار توسط ھدیھ ایجاد شده است و اھمیت خاصي ن
  .مگابایت فضاي خالي ھارددیسك دارد ٣٠٠بھ حداقل 

ھ ھر دو . باشند مي Microsoft SQL Serverھاي مورد استفاده توسط  زوج فایل ھر پایگاه اطالعات، عمال فایل توجھ كنید ك
ھ درج مي. دھند كیل ميفایل در كنار ھم پایگاه اطالعاتي مربوط را تش ھ در سیستم ھدی اتي ك ي در پایگاه  اطالع شوند، ھمگ

_AccXPGift پایگاه . شوند ذخیره مي_AccXPZeroGift د ھمواره ثابت است و تغییر نمي ا . كن ھ ب ان است ك ن پایگاه، ھم ای
  .در ھر زمان قابل ایجاد است" نصب پایگاه حاوي تعاریف پایھ سیستم"گزینھ 

  
  

  اطالعاتي حذف پایگاه
  

وط  در ھر زمان مي ھ مرب تفاده از گزین ا اس دیریت سیستم(توانید ب ات از پنجره م وي عملی ھ را ) در من اتي ھدی پایگاه اطالع
اط . حذف كنید اتي مي از فایل Microsoft SQL Serverاین عمل صرفا منجر بھ قطع ارتب اه اطالع اوي پایگ اي ح گردد و  ھ

اه . حذف نخواھند شد ھاي مذكور بھ صورت فیزیكي فایل حذف پایگاه اطالعاتي ھمچنین منجر بھ حذف سطر مربوط بھ پایگ
  .گردد از فھرست اصلي پنجره مدیریت سیستم مي

ھایي كھ پس از حذف پایگاه اطالعاتي  مثال ھمان فایل(ھاي یك پایگاه اطالعاتي را در اختیار داشتھ باشید  در صورتي كھ فایل
اي بھ ھمین  گزینھ. استفاده كنید" ھا ایجاد سیستم اطالعاتي با معرفي مستقیم فایل"توانید از امكان  ، مي)مانند در رایانھ باقي مي

ل. پنجره مدیریت سیستم وجود دارد" عملیات"نام در منوي  اي(با انتخاب این گزینھ، الزم است تا مسیر فای اه ) ھ اوي پایگ ح
  .اطالعاتي را بھ ھدیھ معرفي كنید

  
  

  ھاي ھدیھ یزیكي فایلتغییر محل ف
  

ا . گیرند مورد استفاده قرار مي Microsoft SQL Serverھاي اطالعاتي توسط  ھاي پایگاه فایلكھ گفتیم  ھ سرور ب اني ك تا زم
در . تغییر محل فیزیكي آنھا میسر نیست ھا در ارتباط است، این فایل ام فول ر ن در صورت تمایل بھ تغییر محل فیزیكي یا تغیی

اط  حاوي فایل ا ارتب ا فایل SQL Serverھا، الزم است ت د ب ور را قطع نمایی یم، در . ھاي مزب ل گفت انطور كھ در بخش قب ھم
ا . شود قطع مي" حذف پایگاه اطالعاتي"مورد پایگاه اطالعاتي اصلي ھدیھ، این ارتباط با  رور ب اط س ا ارتب ا الزم است ت ام

د ز قطع نمایی ھ . پایگاه حاوي تعاریف پایھ را نی ي در منوي ب ھ اختصاص ك گزین ن منظور ی دیریت " (سیستم"ای در پنجره م
  ".حذف پایگاه حاوي تعاریف پایھ سیستم: "تعبیھ شده است) سیستم

ي فایل ل فیزیك ر مح یش از تغیی ابراین پ د بن ام دھی ھ را انج یش گفت ل حذف پ دا دو عم د ابت ھ بای اي ھدی ل . ھ ر مح س از تغیی پ
ي گاه حاوي تعاریف پایھ سیستم را دوباره نصب كنید و ثانیا براي استفاده از ھمان دادهفیزیكي، الزم است تا اوال پای  ھاي قبل

  .را انتخاب نمایید" ھا ایجاد سیستم اطالعاتي با معرفي مستقیم فایل"، گزینھ )ھاي پایگاه اطالعاتي ھدیھ موجود در فایل(
  
  

  )Removable(استفاده از ھدیھ در درایو قابل حمل 
  

ل مي USBكھ عموما با درگاه  Flashو درایوھاي مبتني بر حافظھ  (External)ھاي بیروني  دیسكھارد  شوند  بھ رایانھ متص
ده داول ش ا . اند بھ دلیل قابل حمل بودن و یا بنا بھ مالحظات امنیت اطالعات بسیار مت ھ نوس الي ھدی ازي سیستم م  XPبرپاس

ا مي. سیستم فراھم شده استبرروي این درایوھا امكان مطلوبي است كھ در  ن درایوھ تفاده از ای دا  بھ منظور اس د از ابت توانی
  .ھا را انجام دھید فایل اجرایي ھدیھ را در یك فولدر اختصاصي در درایو قابل حمل قرار دھید و عملیات عادي نصب پایگاه

  
ا تشرھاي قاب كھ براي قطع اتصال درایو ددانی مي ت ت ھ، الزم اس ھ ل حمل از رایان ا  Removeیفات معروف ب را در  Ejectی

ان  .رایانھ انجام دھید ھ در زم ده ك یش آم ا  Removeبراي استفاده كنندگان این درایوھا بسیار پ ا پیغام Ejectی ھاي خطایي  ب
اوي. مشغول كار با این درایو است و برداشتن آن میسر نیست مواجھ شده باشند Windowsمبني بر اینكھ   در مورد درایو ح
ا"سیستم ھدیھ،  ھ " حتم د؛ چرا ك ده خواھد ش ام دی ن پیغ ا"ای ا فایل Microsoft SQL Server" حتم ار ب اه  مشغول ك اي پایگ ھ

  .دھد اجازه قطع اتصال را نمي Windowsاطالعاتي ھدیھ است و بھ ھمین دلیل 
ھ، پایگاهگفتیم، پیش از قطع اتصال د" ھا تغییر محل فیزیكي فایل"الزم است تا ھمانطور كھ در  ل از رایان ل حم ھاي  رایو قاب
) پایگاه اصلي ھدیھ و پایگاه حاوي تعاریف پایھ(كنیم كھ ھر دو پایگاه اطالعاتي  یادآوري مي. اطالعاتي ھدیھ را حذف نمایید

و ھمچنین براي استفاده مجدد از درایو قابل حمل، باید مجددا پایگاه حاوي تعاریف پایھ سیستم را نصب كنید . باید حذف شوند
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ي مستقیم فایل"با استفاده از  ا معرف اتي ب ا ایجاد سیستم اطالع تم  ، داده"ھ ھ سیس ددا ب ل را مج ل حم و قاب ھاي موجود در درای
  .معرفي نمایید

  
د ھاي موجود از ھارددیسك اصلي رایانھ بھ درایو قابل حمل،  انتقال دادهدر صورت تمایل بھ  د بای ت ھمانن ل "درس ر مح تغیی

ھا، انتقال فولدر بھ درایو قابل حمل، اجراي برنامھ از درایو قابل حمل، نصب پایگاه  حذف پایگاه: عمل نمایید" ھا یلفیزیكي فا
  .ھا حاوي تعاریف پایھ سیستم، ایجاد سیستم اطالعاتي با معرفي مستقیم فایل

  
  

  در پایان
  

سیستم  Clientكھ ھمزمان توانایي اجرا بھ عنوان  SQL Serverھاي مفصل و در ارتباط با  افزار رایگان با داده ارائھ یك نرم
بھ خصوص با توجھ بھ این نكتھ كھ این . سابقھ است اي بي را نیز داشتھ باشد، از نظر حرفھ) XPیكپارچھ مالي نوسا (اصلي 

 ٠١/۵بر نسخھ  ھدیھ مبتني جارينسخھ . افزار رایگان قرار است توسط كاربران عادي رایانھ مورد استفاده قرار بگیرد نرم
  .سیستم اصلي نوسا است

ا  افزار مي از كاربران این نرم ركت نوس ایت ش ھ س ھ ب ا مراجع خھ (www.nosa.com)خواھیم كھ در آینده ب ھ نس ھاي  از ارائ
ایرین نیز ميافزار ھدیھ قا نرم. افزار مطلع شوند و در صورت تمایل آنرا دریافت كنند بعدي نرم د بل كپي براي س راي . باش ب

ت نیز در سایت شركت این فایل . را در اختیار سایرین قرار دھیدكپي كافي است نسخھ فشرده شده فایل اجرایي  راي دریاف ب
افزار بھ صورت مشابھ با ھمین فایل فشرده در سایت شركت قرار داده  ھاي آتي نرم نسخھ .zipGift.-AccXPClt: موجود است

  .خواھد شد
  
  


