
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GT (Grand total) کليذ

تا استفادُ اص ايي ٍيژگي کاستش هي تَاًذ 

ًتايح چٌذ عول هحاسثاتي هتَالي خوع 

سا دس يک صهاى هحاسثِ ًوايذ . 

کافيست پس اص اًدام ّش عول 

هحاسثاتي کليذ = )هساٍي ( سا فطشدُ 

 دس اًتْاي هحاسثات تا فطشدى کليذ ٍ

GT خوع ًتايح تواهي هحاسثات ،

قثلي سٍي ًوايطگش هاضيي حساب 

 . ًواياى خَاّذ ضذ

  -TAX+  ،TAX کليذ              

تا استفادُ اص ايي قاتليت کاستش تا يک تاس تٌظين 

دسصذ هالياتي پشداختي خَيص دس حافظِ دستگاُ ، 

سقن ًْايي هي تَاًذ دس هعاهالت آتي خَيص 

فشٍش تِ هطتشياى سا تا احتساب هاليات تٌْا تا 

هحاسثِ ًوايذ ٍ اص صشف  TAX فطشدى کليذ

صهاى اضافي خْت هحاسثِ سقن هاليات ٍ اضافِ 

ًوَدى آى تِ سقن ًْايي فاکتَس خَد خلَگيشي تِ 

 . عول آٍسد

  CE  عملکرد کليد              

تذيي صَست است کِ دس صَست دسج ًادسست يک 

عذد )خصَصا تيي چٌذيي عذد هتَالي تاضذ( هي 

تَاًيذ تا فطشدى ايي کليذ ، ّواى عذد ًاصحيح سا 

اصالح کشدُ ٍ عوليات سا اداهِ دّيذ . خاصيت ايي 

کليذ ٍقتي است کِ تعذاد صيادي سقن سا تِ هاضيي 

حساب دادُ تاضيذ ٍ تِ هٌظَس خلَگيشي اص دٍتاسُ 

  .  کاسي تخَاّيذ اص آى استفادُ کٌيذ

 : تِ طَس هثال فشض هي کٌين

حاال اگش هتَخِ   .... + 17 + 14 + 10 + 9+ 5

سا اضتثاُ ٍاسد کشدُ ايذ ٍ تِ خاي  17ضذيذ کِ عذد 

سا ٍاسد هي کشديذ ، تذيي هٌظَس ضوا  20آى تايذ عذد 

 ساتضًيذ تا آخشيي CE، تايذ کليذ 17ٍسٍد عذد تعذ اص 
سا  20هذخل صفش ضَد ٍ تتَاًيذ تِ خاي آى، عذد 

 . ٍاسد کٌيذ

 M،M-،MRCکليدهای 

 يا تفشيق ًتايح چٌذيي ًتيدِ  خْت خوع  

 "هثال

2+3=5    ،     3*2=6        ،4*2=8   

هثثت يا هٌفي  Mتعذ اص ّش عوليات کليذ  

سا تشاي MRCسا هيضًين ٍ دس آخش کليذ 

 خوِ يا تفشيق ًتايح تذست آهذُ هي صًين.



 : نکته

کِ کليذ چک کي داسًذ ّن قاتل استفادُ است ، تا ايي خاصيت دس هاضيي حساب ّايي  CE يکي اص هَاسد استفادُ اص کليذ

کِ تعذ اص اتوام عوليات ٍ دس صَست چک کشدى اعذاد هوکي است تِ عذدي تشسين کِ خايگاّي دس عوليات ها ًذاضتِ تاضذ 

  . سا ٍاسد کشدُ تاضين 1000، عذد  100هثال تِ خاي عذد 

سا فطاس  correct اصالح ضشٍسي است ، تذيي صَست کِ اتتذا کليذّن تشاي ايي  correct دس ايي حالت ٍخَد کليذ

تِ  100سا هي صًين کِ تا ايي عول عذد  correct سا ٍاسد ٍ دٍتاسُ کليذ 100سا ٍ تعذ عذد  CE هي دّين ٍ سپس کليذ

 . خايگضيي هي کٌين 1000خاي عذد 

 

 MU عملکرد کليد

 MU 20 ضشتذس 100هثال . عالٍُ چٌذ دسصذ سا اًدام هي دّذداسًذ کِ کاس تِ  MU تعضي اص هاضيي حساب ّا کليذ

 . دسصذ 20تِ عالٍُ  100سا ًطاى هي دّذ . يعٌي  120خَاب 

 : کِ تسياس تشاي حساتذاساى عضيض هفيذ هي تاضذ MU اها کاس کليذ

 : تَْد دست ياتين صهاًي کِ عذدي داسين ٍ هي خَاّين دسصذي سا اص عذد سَم ديگشي کن کٌين )کِ تايذ هحاسثِ ضَد( کِ

 100% کسش ضَد ، هاًذُ 5تِ طَس هثال  x سا داسين ، هي خَاّين طَسي هحاسثِ کٌين کِ اگش اص هثلغ 100تِ طَس هثال عذد 

 . ضَد

  = MU 5/100عذد هَسد ًظش

 . آيذ هي تذست 100 عذد ، کٌين% 5 –حال اگش عذد هَسد ًظش سا 

 IT کليد

 . ضذُ استٍظيفِ ايي کليذ ضواسش اعذاد ٍاسد 

 TM کليد

 . تشاي ٍاسد کشدى ساعت تِ صَست )ساعت/ دقيقِ/ ثاًيِ( ٍ اًدام اعوالي هاًٌذ خوع يا تفشيق ساعت ّاي هختلف

  FEED کليد

دس هاضيي حساب ّايي کِ هدْض تِ چاپگش تشاي کٌتشل هقاديش ٍاسد ضذُ ّستٌذ ، ايي کليذ تذيي صَست عول هي کٌذ کِ تا 

 (، سٍل کاغز يک خط تاالتش هي سٍد . )تشاي خذاساصي ٍ ايداد فاصلِ تيي هحاسثات هختلفّش تاس صدى ايي کليذ 

 



 SET و TAX  ،-TAX+ کليد های

تذيي صَست کِ اتتذا عذدي سا کِ هي خَاّين تِ عٌَاى ًشخ تعشيف ضَد ، ٍاسد کٌيذ تعذ تستِ تِ ايٌکِ ايي عذد قشاس است 

سا هيضًين . حاال ايي ًشخ دس  SET سا هيضًين ٍ تعذ ّن دکوِ TAX– يا TAX+ کن يا اضافِ ضَد ، يکي اص کليذ ّاي

سا تالفاصلِ فطاس دّيذ  TAX حافظِ رخيشُ هي ضَد ٍ ضوا ّش ٍقت کِ عذد هَسد ًظش سا ٍاسد کٌيذ ، فقط کافيست دکوِ

 .(تا دسصذ آى عذد سا تشايتاى هحاسثِ کٌذ )تذٍى ايٌکِ دکوِ ضشب سا تضًيذ

 . /TAX/ SET 25% سا تعشيف کٌيذ تِ ايي تشية ٍاسد هي کٌين : 25اگش تخَاّيذ ًشخ تشاي هثال 

، صفش سا ٍاسد  25حاال اگش تخَاّيذ ايي کاس خَد سا لغَ کٌيذ، ّويي کاس سا تا عذد صفش اًدام هي دّين يعٌي تِ خاي 

سا ٍاسد هي کٌيذ . تَخِ داضتِ تاضيذ کِ کٌيذ ٍ اگش ّن خَاستيذ عذد ديگشي ٍاسد کٌيذ تِ ّويي تشتية عذد هَسد ًظش  هي

 . ضوا فقط هي تَاًيذ يک ًشخ داضتِ تاضذ

 


