راهﻧﻤﺎی اﻓﺰوﻧﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻧﻤﻮداری
اﻓﺰوﻧﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﻤﻮداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس
روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ.
در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ دادهﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮرار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .دادهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻦ و اﻋﺪادی درون ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ از رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدای از دادهﻫﺎ ،رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﻓﺰوﻧﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﻤﻮداری ﭘﯽﮔﯿﺮ اﻣﮑﺎن رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دادهی ﻫﺮ ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺪادی ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
در ﻫﺮ ﻧﻤﻮدار ،از ﺳﺮی دادهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ) ﯾﮏ ﻏﺮﺑﺎل ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﯾﻞ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اﻣﮑﺎن رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی درون ﭘﺮژوهای و ﺧﺎرج از ﭘﺮوژه
اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺒﻮرد و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی آنﻫﺎ
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﻢ ﺷﺶ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﻔﺎوت ) داﯾﺮهای ،دوﻧﺎت ،ﻣﯿﻠﻪای و ( ...
اﻣﮑﺎن رﺳﻢ ﺳﺮیدادهﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺶ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺎرﺑﺮان
اﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی اﺟﺰای ﻧﻤﻮدار و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ

اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدار
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﻀﺎی ﻓﺮاﭘﺮوژهای اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ .ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﺑﺰار ﮔﺰارشﻫﺎی ﻧﻤﻮداری در ﭘﺮوژه،

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺮﮔﻪ »ﭘﺮوژه« ﻗﺴﻤﺖ »اﺑﺰارﻫﺎ« ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻧﻤﻮدارﻫﺎ« را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﮔﺰﯾﻨﻪ
»ﻧﻤﻮدارﻫﺎ« ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﭘﺮوژه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی »  +ﻧﻤﻮدار ﺟﺪﯾﺪ « ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﻧﺎم :ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش ﻧﻤﻮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در ﺑﺎﻻی ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﮔﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدار ﮔﻮﯾﺎی ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدار ،در
ﺑﺎﻻی آن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار :اﻧﻮاع ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻗﺒﯿﻞ دوﻧﺎت ،دوﻧﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،داﯾﺮهای ،ﻣﯿﻠﻪای ﮔﺴﺴﺘﻪ ،ﻣﯿﻠﻪای اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ،ﻣﯿﻠﻪای اﻓﻘﯽ و  . ...در
آﯾﻨﺪه اﻧﻮاع ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای آن در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻧﻮاع دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺶﻫﺎ
در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮدار وﺟﻮد دارد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در راهﺑﺮی /ﻧﻘﺶﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ > /ﯾﮏ ﻧﻘﺶ<  /ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ :ﻣﻬﻢﺗﺮی ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺮی داده ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮ
ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ »ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺎﻟﻪ« دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺮی داده )ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد( ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎی آن ﺳﺮی داده ،ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ آن ﺳﺮی داده ﺷﺎﻣﻞ  ۱۰ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮل آن  ۱۰ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻧﻤﻮدار ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺘﻦ ﻣﻮارد ﺧﺎﻟﯽ :اﮔﺮ ﭘﺲ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ،ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﻘﺪاری ﻧﺪاﺷﺖ )ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺪارﻧﺪ( ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﻋﻨﻮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﺑﺪون ﻣﺴﺌﻮل«
ﺳﺮی داده :ﻫﺮ ﺳﺮی داده ﻓﯿﻠﺘﺮی اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی داده ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺴﺘﻪ .ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی داده ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ در ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و  . ...اﯾﻦ ﺳﺮی دادهﻫﺎ در
ﻧﻤﻮدار ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ
اﻧﻮاع دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺶﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮدار وﺟﻮد دارد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در راهﺑﺮی /ﻧﻘﺶﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ > /ﯾﮏ ﻧﻘﺶ<  /ﻧﻤﻮدارﻫﺎ،
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﻓﺰودن در ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺒﻮرد
ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد و ذﺧﯿﺮه ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺒﻮرد ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺒﻮر ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
آن ﻧﻤﻮدار را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﻤﻮدار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﮐﻤﻪﻫﺎی

اﻧﻮاع ﻧﻤﻮدار

در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ )ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻦ( ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻧﻤﻮدارﻫﺎ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن
از ﮔﻮﺷﻪ اﺑﺰارک ،آن را ﺟﺎﺑﺠﺎ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪای اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ

ﻧﻤﻮدار دوﻧﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪای اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ )ﮔﺮوﻫﯽ(

ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪای اﻓﻘﯽ

ﻧﻤﻮدار داﯾﺮهای
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻤﻮدار ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻤﻮدار را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

