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 "در مایکروسافت داینامیک سی آر ام rollupو  calculateفیلد "

محاسبه کنید یا  Rollupاین امکان وجود دارد که مقادیري را به صورت خودکار توسط  MS CRMدر 
 پر نمایید. Calculated فیلدهایی را به صورت اتوماتیک توسط 

ه صورت بهستند فقط قابل خواندن هستند و امکان تغییر توسط کاربر  rollupیا  calculateفیلدهایی که  
 دستی وجود ندارد. 

Calculate :Calculate :براي انواع فیلدهاي زیر قابل پیاده سازي می باشد 

1. Single line of text 
2.  Option set  
3. Single 
4.  Two options 
5.  Whole number 
6.  Decimal number  
7. Currency 
8. Date and time 

 قابل پیاده سازي می باشد به صورت زیر است: Calculateعملیاتی که در فیلد 

1. ADDHOURS 
2.  ADDDAYS 
3.  ADDWEEKS 
4.  ADDMONTHS 
5.  ADDYEARS 
6.  SUBTRACTHOURS 
7. SUBTRACTDAYS 
8.  SUBTRACTWEEKS 
9.  SUBTRACTMONTHS 

10.  SUBTRACTYEARS 
11.  DIFFINDAYS 
12.  DIFFINHOURS 
13.  DIFFINMINUTES  
14. DIFFINMONTH 
15. S DIFFINWEEKS 
16.  DIFFINYEARS  
17. CONCAT 
18.  TRIMLEFT 
19. TRIMRIGHT 
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 به صورت زیر عمل کنید: Calculateبراي ایجاد فیلد 

 )یک فیلد جدید ایجاد کنید1

 
 انتخاب کنید. Calculated)مطابق تصویر نوع فیلد را 2
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 ف کنید.فعال می شود و می توانید عملیات مورد نظر خود را تعری Edit)پس از انتخاب نوع فیلد دکمه ي 3
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اده باشد در صفحه ي باز شده در قسمت اول شرط عملبات مورد نظر (براي مثال فیلد مورد نظر شامل د )4
می  Concatبه وسیله ي دستور و...) را انتخاب کنید و در قسمت دوم عملیات مورد نظر خود (براي مثال 

را  SAVE AND CLOSEتوانید چند متن را به یکدیگر وصل کنید) را تعریف کنید و سپس دکمه ي 
 انتخاب کنید.
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 :Calculateنمونه فیلد 

 

 

 براي انواع فیلدهاي زیر قابل پیاده سازي می باشد:Rollup : Rollupفیلد 

1. Whole number 
2.  Decimal number  
3. Currency 
4. Date and time 

 

 در این نوع فیلد امکان انجام عملگرهاي زیر وجود دارد:

1. Sum 
2. Max 
3. Min 
4. Count 
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5. Avg 

 

 به صورت زیر عمل کنید: Rollupبراي ایجاد فیلد 

 یک فیلد جدید ایجاد کنید )1

 
 انتخاب کنید. Rollupمطابق تصویر نوع فیلد را  )2
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 یف کنید.فعال می شود و می توانید عملیات مورد نظر خود را تعر Editپس از انتخاب نوع فیلد دکمه ي  )3
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در صفحه ي باز شده در قسمت اول فرم مرتبط مورد نظر خود را انتخاب کنید و در قسمت دوم شرط  )4
مورد نظر خود (براي مثال فیلد مورد نظر شامل داده باشد و...) را انتخاب نمایید و در قسمت سوم عملیات 

را  SAVE AND CLOSEخود (براي مثال جمع یک فیلد) را تعریف کنید و سپس دکمه ي  مورد نظر
 انتخاب کنید.

 

 Rollupنمونه فیلد 

 

 


