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 مقدمه
صورت تک و ه ثبت کاال ب ،جهت دریافت وزن از ترازو  کهمی باشد  apiنرم افزار و  ،دیتابیس  ،شامل سرویس  4نسخه  محک

 .  به کار میروددریافت فروش و  (با استفاده از فایل اکسل)انبوه 

ثبت کاالها در  ،فروش  ،ها و اطالعات مربوط به ترازو اندازی می شوددر سیستم نصب و راه  و دیتابیس سرویس به همراه 4سخه ن

 .ترازو را در دیتابیس مربوطه نگهداری می کند

 

های کااللیست  ، در دیتابیس هاکاال لیست ،لیست ترازوهای فعال  ،موارد نامبرده در باال عالوه بر نیز می تواند  4محک  Apiنسخه 

 بازگشت دهد .و لیست فروش ها را نیز  حافظه ترازوها
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 MahakNet4 فهرست جداول
 

1 – Main 

2 – mAssociate (Temp Table) 

3 – mCompany 

4 – mConfig 

5 – mConfigItems 

6 – mCustomer 

7 – mGenerateKala 

8 – mGroup 

9 – mHistoryKala 

10 – mKala 

11 – mLog 

12 – mMainGroup 

13 – mMenuItem 

14 – mPavilion 

15 – mSale 

16 – mScale 

17 – mUsage 

18 – mUser 

19 – mUserMenuItem 

20 – SendCommand 

21 - Table1 

22 - Table2 

23 - TempSetNo 

 

 

 



 
4       

 MahakNet4 معرفی جداول
 

 در حال حاضر مورد استفاده نمی باشد . – 1

 ود.تزریق میش mGenerateKalaبرای درج اولیه کاال میباشد . از این جدول اطالعات پایه کاال در جدول  Tempبعنوان جدول  – 2

 ))این جدول در پروژه ویندوز سرویس استفاده میشود

 

 : 2توضیحات تکمیلی در خصوص بند 

میشود سپس توسط ویندوز سرویس بصورت خودکار در صورت  mAssociateاز فرم ثبت کاال اطالعات دریافت و وارد جدول  

یمت کاال منتقل میشوند و در ادامه ق mGenerateKalaموجود بودن دیتا در این جدول ، کاال ها بمنظور ثبت اطالعات پایه در جدول 

بررسی میشود ، در صورت موجود بودن قیمت و برابری با قیمت جدید  mHistoryKalaدر جدول  mGenerateKalaشده در  درج

طالعات از درج مجدد قیمت در این جدول خوداری شده و در غیراینصورت قیمت جدید محصول در این جدول درج میگردد . در ادامه ا

 ثبت میگردد . mKalaدد و در آخر نیز کاال با اطالعات کاملتر در جدول کاال در ترازو و حافظه مورد نظر ثبت میگر

  

 این جدول برای نگهداری اطالعات خریدار دستگاه استفاده میشود. – 3

تنظیمات و دیگر اطالعات ارتباط استفاده میشود . ) wifiاین جدول برای نگهداری اطالعات اتصال به دستگاه شامل سلایر یا  – 4

 سیستمی(

ه میشود برای نگهداری مقادیر اختصاص داده شده به آیتم های آن جدول استفاد mConfigاین جدول بعنوان جدول متصل به جدول  – 5

. 

 از این جدول برای نگهداری اطالعات مشتری استفاده میشود . – 6

 (جدول کاال در دیتابیساز این جدول برای تعریف اطالعات کاال استفاده میشود . ) – 7

 از این جدول برای نگهداری و تعریف زیر گروه کاال ها استفاده میشود . – 8

 این جدول برای نگهداری تغییرات و ویرایش آیتم های درصد تخفیف و مبالغ کاال ها استفاده میشود . – 9

 (جدول کاال حافظه ترازوهااین جدول برای ثبت اطالعات کامل کاال بکار میرود . ) – 10

 از این جدول برای ثبت خطاهای برنامه و الگ گیری استفاده میشود . – 11

 از این جدول برای نگهداری و تعریف گروه اصلی کاال ها استفاده میشود . – 12

 این جدول برای نگهداری منو و زیر منوهای برنامه استفاده میشود .  – 13

 شود مانند نام ، شماره غرفه ، کد از این جدول برای نگهداری اطالعات غرفه استفاده می – 14

 می باشد . فاکتور() جدول فروشاین جدول بعنوان  – 15

 از این جدول برای ثبت اطالعات ترازوها استفاده میشود . مانند شماره ترازو ، مدل ، سلایر – 16

 از این جدول برای تعریف کاربری غرفه ها استفاده میشود . مانند کاربر صندوق ، کاربر صندوق باسکول – 17

 این جدول برای نگهداری اطالعات یوزر و مدیریت کاربران استفاده میشود . – 18
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 دسترسی دارد . 13این جدول مشخص میکند کاربر برنامه به چه منوهایی از بند  – 19

سترس قرار دول برای نگهداری موقت کاال ها استفاده میشود )زمانیکه دستگاه  ترازو فعال نباشد( و هنگامیکه در داز این ج – 20

 گیرد اطالعات کاال مربوط برای آن ترازو ارسال میشود .

 1مرتبط به جدول بند  – 21

 1مرتبط به جدول بند  – 22

وی رفه استفاده میشود و اطالعات آن پس از مشخص شدن نتیجه درج راز این جدول برای نگهداری موقت شماره ترازو و غ – 23

 ترازو یا عدم درج حذف خواهند شد .
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 نام جدول نام فیلد عملکرد فیلد
 ID آیدی دیتابیس ترازو

mScale 
 جدول ترازوها

 sIP آی پی ترازو
 sNo شماره ترا زو
 sSerialNo شماره سریال

 sVersion ورژن
خارجی جدول غرفهکلید   pavilionID 

 sAccuracy وضعیت امکان دسترسی به تغییر تنظیمات ترازو
 sStatus وضعیت کنترل آنالینی ترازو

و در حالت  255پورت ارتباط با ترازو)در حالت وای فای 
 کابل سریال،شماره پورت کام ارتباطی است(

sPort 

 sLock قفل بودن ترازو
ترازوتعداد حافظه های   sMemoryCount 

 sEndMessage متن انتهای فاکتور فروش ترازو
 sShopName متن نام فروشگاه فاکتور فروش ترازو

 isActive فعال یا غیر فعال بودن ترازو
 lastUpdated آخرین بروزرسانی تغییرات اطالعات ترازو

 updated تعداد دفعات بروزرسانی
ترازو)فریمور(ورژن نرم افزاری   sVersion1 

 sModelName مدل ترازو
یا پالس بودن ترازو  mds isNewProtcol 

 ID آیدی دیتابیس حافظه ترازو

mKala 
 جدول کاال حافظه ترازوها

 kMemoryNumber شماره حافظه
 kName نام کاال

 kPrice قیمت واحد
 kVazni وزنی یا تعدادی بودن

 kBarcode بارکد حافظه
ثبت می شود( 11000کد کاال)برای کاالهای دستی عدد   kCode 

 isActive فعال یا غیر فعال بودن حافظه
 lastUpdated آخرین بروزرسانی تغییرات اطالعات حافظه

 updated تعداد دفعات بروزرسانی
 scaleID کلید خارجی جدول ترازو

 mGenerateKalaID کلید خارجی جدول کاالی دیتابیس
 ID mSale آیدی دیتابیسی فروش

 
 
 
 

 sDate تاریخ ثبت فروش با فرمت شمسی
 sTime زمان ثبت فروش

 sDT تاریخ ثبت فروش با فرمت میالدی
 sWeight وزن کاالی فروش شده
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  sUnitPrice قیمت کاالی فروش شده
جدول فروش)فاکتور و یا 

 رسید(
شدهمبلغ کل کاالی فروش   sTotalPrice 

 sFactorNumber شماره فاکتور
 sMemoryNumber شماره حافظه

 sVazni وزنی یا تعدادی بودن
 scaleID کلید خارجی جدول ترازو

 kalaID کلید خارجی جدول کاال حافظه ترازو
 ID آیدی دیتابیسی کاال

mGenerateKala 
 جدول کاال در دیتابیس

 KalaName نام کاال
 KalaPrice قیمت واحد کاال

 KalaDiscount تخفیف کاال
 KalaCode کد کاال

 KalaBarcode بارکد کاال
 isActive فعال یا غیر فعال بودن کاال

 lastUpdated آخرین بروزرسانی تغییرات اطالعات کاال
 updated تعداد دفعات بروزرسانی

 Vazni وزنی و یا تعدادی بودن کاال
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 ( برای دریافت وزن و ثبت کاال استفاده میشود .sp_SetKalaو  sp_GetActionsاز دو استور پروسیجر )

 )دریافت وزن( sp_GetActionsفرآیند پروسیجر 

تیجه دریافت ن، نوع درخواست و رشته خالی را جهت بازگرداندن هاست ترازو  ایشماره پورت پروسیجر دریافت وزن سه پارامتر 

 رایب IPباشد شماره هاست  یفا ینوع اتصال وا کهیباشد شماره پورت کام و در صورت comنوع اتصال  کهیدرصورتمیکند 

 ود .ارسال میشو برای نتیجه ، یک پارامتر بصورت رشته خالی  1برای نوع درخواست عدد  . شودیارسال م اول پارامتر

ه و بررسی میشود آیا نوع درخواست ارسال شددرج شده  mRequestCommandمقادیر ارسال شده به پروسیجر در جدول 

ی را بررس mRequestCommandمیلی ثانیه جدول  200درست است یا خیر . در ادامه سرویس توسط متد مربوطه اول هر 

ه ها را تبدیل ب flagباشد را بصورت لیست واکشی و این  False آنها FlagServiceکرده و کلیه ردیف هایی که 

True  کرده و به سمتThread . دریافت وزن )متد دوم( ارسال میکند 

 ، Answerدر متد دوم پس از اطمینان از فعال بودن ترازو و تشخیص نوع ترازو ، وزن از ترازو دریافت و فیلدهای 

FlagTimeout  وFlagResult . برای ردیف مربوطه بروزرسانی میشوند 

  مجدد پروسیجر با توجه به نتیجه بروزرسانی فیلدهای ردیف واکشی شده ، سه حالت را برای برنامه ارسال میکند

 نمایش وزن دریافت شده از ترازو – 1

 ترازو در دسترس نمی باشد ) زمانی رخ میدهد که ترازو به سیستم متصل نباشد( – 2

 بودن در دسترس نباشد( Stopدر دسترس نمی باشد ) زمانی رخ میدهد که سرویس به دلیل  سرویس – 3

 ارسال پارامترها : 1مثال 

 

sp_GetActions(3,1,’’) 

 شماره پورت کام میباشد .  3به سیستم متصل میباشد و عدد  com3ترازو بصورت 

 شماره نوع درخواست میباشد . 1عدد 

 جهت بازگشت نتیجه میباشد . “

 ارسال پارامترها : 2مثال 

 

sp_GetActions(249,1,’’) 
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IP : 192.168.100.249 

 سیستم میباشد . IPهاست  249به سیستم متصل میباشد و عدد  wifiترازو بصورت 

 شماره نوع درخواست میباشد . 1عدد 

 جهت بازگشت نتیجه میباشد . “
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 )ثبت کاال( sp_SetKalaفرآیند پروسیجر 

فت وزن( ، نام کاال پروسیجر ثبت کاال پارامترهای شماره حافظه ترازو ، شماره پورت یا هاست )همانند موارد گفته شده برای دریا

)برای وزنی عدد  ی(، قیمت کاال ، بارکد کاال ، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن ، درصد تخفیف کاال ، نوع فروش ) وزنی یا تعداد

( و 0س )عدد ( ، پاسخ سروی0( ، پارامتر )زمان پاسخگویی عدد  0( ، پارامتر انتخاب سرویس ) عدد 1و برای تعدادی عدد  0

 برای نتیجه  یک پارامتر بصورت رشته خالی است را دریافت میکند .

میلی  500هر  سط سرویس و متد اول ثبت کاالدرج میشود در ادامه تو mAssociateپس از دریافت پارامترها کاال در جدول 

ست میباشد بصورت لیست واکشی شده و بر اساس شماره پورت یا ها Falseآنها بصورت  FlagChooseردیف هایی که  ثانیه

 وند . ثبت کاال )متد دوم( ارسال میش Threadتغییر و به سمت  Trueآنها به  FlagChooseگروه بندی میشوند و در ادامه 

نزولی روی  Sort، از آنجائیکه ممکن است گروه کاالهای ارسال شده دارای موارد مشابه باشد عملیات متد دوم ثبت کاال در 

نشود فیلدهای  آنها صورت گرفته و اولین ردیف را واکشی و روی ترازو ثبت میشود . در صورتیکه ثبت روی ترازو بدرستی انجام

FlagTimeout = True  وFlagResult = False در ردیف جدول بروزرسانی میشوند و در صورتیکه ثبت بدرستی انجام گیرد 

ول ، درج شده سپس قیمت کاال در جد mGenerateKalaبترتیب اطالعات پایه کاال در صورت موجود نبودن کاال در جدول 

mHistoryKala  بررسی شده و در صورت تغییر داشتن ، قیمت آخر واکشی و در نهایت در جدولmKala  ثبت کاال در

 در ردیف جدول بروزرسانی میشوند . FlagResult = trueو  FlagTimeout = falseو فیلدهای دیتابیس صورت میگیرد 

توسط سرویس بروزرسانی  FlagResult = falseو  FlagTimeout = falseو در حالت سوم در صورت بروز مشکل فیلدهای 

 میشوند .

ده ها سه حالت بازگشت دا Flagردیف درج شده بازگشت شده و براساس  IDاز درج کاال ، در ادامه توسط سرویس و پس 

 میشود .

 و دیتابیس ترازو ثبت صحیح کاال در به منزله trueنمایش  – 1 

 ترازو در دسترس نمی باشد ) زمانی رخ میدهد که ترازو به سیستم متصل نباشد( – 2

 بودن در دسترس نباشد( Stopسرویس در دسترس نمی باشد ) زمانی رخ میدهد که سرویس به دلیل  – 3

 مثال ارسال پارامترها :

sp_SetKala (1,251,”1,0,1,0,0,0,”12345”, 12300,”سیب,'') 

 

 



 
11       

 فرآیند ثبت شماره غرفه و شماره ترازو

)بدون  NULLبصورت ه درج خواهد شد اما شماره ترازو و شماره غرفدر جدول ترازوها اطالعات ترازو با شناسایی ترازو فعال ، 

این کار پس از ورود  اقدام به ثبت شماره ترازو و شماره غرفه نمود برایدر ادامه به صورت دستی باید  مقدار( ثبت میشود که

زو و شماره یش شماره تراوارد بخش ترازوها شده سپس روی ردیف ترازو مورد نظر برای درج و ویرا 4به برنامه محک نت 

را وارد کرده و  ( در پنجره ظاهر شده شماره ترازو و شماره غرفه1غرفه کلیک میکنیم تا پنجره مربوطه ظاهر شود )تصویر 

  واهد شد .شماره ترازو و شماره غرفه بصورت خودکار بر روی ترازو مورد نظر درج خ دکمه ویرایش را کلیک میکنیم .

د در درج شده باشد قبال شماره غرفه نبای به ازاءو غرفه نباید تکراری وارد شوند به عبارتی شماره ترازو  تذکر : شماره ترازو

وع پالس امکانپذیر ت با پیغام خطا مواجه خواهید شد و اینکه درج شماره ترازو و شماره غرفه فقط بروی ترازو های ناینصور

 میباشد .

 د .نباش 99تا  1د شماره ترازو و شماره غرفه باید بین عد

 

 1تصویر 
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 در ادامه با انجام فروش شماره ترازو و شماره غرفه در صفحه فروش برنامه قابل رویت می باشند .

 سریال فاکتورفرآیند ثبت 

( ایجاد شده است . در ادامه از کالس mSaleدر جدول فروش ) Doubleبا نوع  SaleSerialبنام یند فیلدی آبرای این فر

TimeToCode  و متدConvertTimeToCode استفاده شده است .در این فیلد  جهت ذخیره سریال فاکتور 

 میباشد با پراپرتی های زیر : TimeModelمتد یک کالس بنام پارامتر ورودی این 

    public class TimeModel 
    { 
        public int year { get; set; } 
        public int month { get; set; } 
        public int day { get; set; } 
        public int hour { get; set; } 
        public int minute { get; set; } 
        public int second { get; set; } 
    } 

 

 kDate = (String)result[i][0]; 
 kTime = (String)result[i][1]; 
 
 var timeToCode = new TimeToCode(); 
 var Date = kDate.Split('/'); 
 var Time = kTime.Split(':'); 
 
 TimeModel timeModel = new TimeModel() 
 { 
     year = int.Parse(Date[0]), 
     month = int.Parse(Date[1]), 
     day = int.Parse(Date[2]), 
     hour = int.Parse(Time[0]), 
     minute = int.Parse(Time[1]), 
     second = int.Parse(Time[2]) 
 }; 
 
 var res = timeToCode.converter.ConvertTimeToCode(timeModel); 

 

کردن تاریخ و  splitبا تاریخ و زمان را بدست آورده سپس ،  از ترازو به سمت برنامه ارسال شده آرایه اول و دوم اندیساز 

 TimeModelتوسط کالس   مقادیر را کرده و intسال ، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه و ثانیه را تبدیل به مقادیر عددی زمان ، 

می باشد که همین مقدار در  Doubleارسال میکنیم . مقدار برگشتی از این متد از نوع  ConvertTimeToCodeبه متد 

 . میکنیمذخیره  mSaleدر جدول  SaleSerialفیلد 
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نکنه : در حالت دوم بارکد تجمعی ترازو ، شماره ترازو نمیتواند یکسان درج شود و توصیه میشود از حالت سوم بارکد تجمعی 

 استفاده شود . 

 

 


