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 SAPمقدمه  - اول فصل

  آنها به و  کند  می پشتیبانی ، صنایع های  اندازه  تمام از  و است  جهان در افزار  نرم بزرگ تولیدکننده سومین SAP  بازار، ارزش اساس بر

 .بمانند جلوتر شان رقبای از و باشند داشته پایدار  رشد باشند، داشته سودآوری تا  کند   می کمک 

SAP نگاه  یک  در 

SAP  به   را خود کار   و کسب  تا  کند   می کمک   مشتریان خود به و است  شده شناخته  فردش در جهان به منحصر های نوآوری بخاطر

 . کنند  بهترین نحو ممکن اداره

 است: زیر شرح به SAPموفقیت های    از برخی  

 . کشور  188 در  مشتری  263000 از بیش  -

 . جهان کشور  130 از بیش در  کارمند   68800 از بیش  -

 .یورو میلیارد  1682 (IFRS) ساالنه درآمد -

 .است شده فهرست  NYSE  و فرانکفورت بورس جمله از بهادار  اوراق بورس در  " SAP" نماد  با -

SAP  خدمات و ها  حل راه  ارائه در ERP  (Enterprise Resource and Planning  ).سعی ما فصل،  این در  در صدر قرار دارد  

 .  مطالبی را ارائه کنیم ERP مورد در  بیشتر کرد  خواهیم

ERP  چیست؟ 

ERP است شده  پیاده سازی آنها  قدرت و  اندازه از نظر صرف  ،صنعتی های  سازمان برای که  است  افزاری نرم. 

  تولید، انسانی، منابع  حسابداری،  مالی، امور  توزیع، و  فروش خدمات،  و کاالها  خرید فرآیندی مانند   هر پشتیبانی تقریباً برای ERP بسته

 . است شده طراحی انبار  مدیریت و تدارکات  تولید،  ریزی برنامه

 

 کار  و کسب فرآیند سازی یکپارچه

  صورت  به را ها  سیستم  تا  دهد می اجازه ها سازمان به که  کند می  ایفا ها  چالش بر غلبه در مهمی نقش، کار  و کسب   فرآیند  سازی یکپارچه

 . کنند  متصل هم  به خارجی و  داخلی

 کار  و کسب  فرآیند سازی یکپارچهمزایای 

 شود  می ها هزینه و زمان  در  جویی  صرفه باعث •

 سریعتر تصمیم گیری کنند. امکان را می دهد تا  مدیریت سازمان این به دهی، گزارش  ابزارهای و ها  داده از استفاده  با •

 کار   و  کسب  فرآیندهای اتوماسیون •
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 خدمات  و ها  سیستم سازی یکپارچه •

 متعدد  های  برنامه در  ها  داده  امن گذاری  اشتراک به •

 پشتیبانی  و عملیاتی  ریت،مدیی فرآیند  اتوماسیون •

 کار  و کسب  فرآیند سازی معایب یکپارچه

 . باشد باال  بسیار  تواند می پیچیده ادغام هزینه •

 . دهد  می افزایش را  سازی پیاده  هزینه دیگر حل راه به ERP حل  راه یک از تغییر •

 . ببینند آموزش خود روزانه عملیات  برای باید نهایی کاربران •

 . شود نمی داده  ترجیح  سازی  سفارشی •

 . دهد می  نشان  را  آنها ادغام نحوه و  شرکت یک  در اجرا  حال در مختلف تجاری فرآیندهای  از کلی   نمای زیر تصویر

 

 ERP های بسته

  تا  کند کمک آنها  به تا کنند می سازیپیاده و  توسعه خود الزامات  و بودجه به توجه با را  مختلف ERP  هایها، بستهشرکت از بسیاری 

 .کنند  اداره موثر طورب را خود  کار و کسب   و کنند   برآورده را  خود تجاری  نیازهای

 سراسر  در شده  طراحی  ERP های بسته تمام  تقریباً  از لیستی   توانید می  آن در  که  برد می  پدیا   ویکی از ای صفحه   به را شما  زیر پیوند

 . بیابید را  جهان

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ERP_software_packages 

 SAPماژول های 

SAP تراکنش از که  است کاربردی ماژول  تعدادی شامل  ( هاTCode ) در زیر برخی از ماژول های    .آنها استفاده می کند اجرای برای

SAP   .لیست شده است 

 Financial Accounting (FI) مالی حسابداری •

 Financial Supply Chain Management (FSCM)  مالی  تامین زنجیره مدیریت •

 Controlling (CO) کنترل  •

 Materials Management (MM) مواد مدیریت •

 Sales and Distribution (SD)  توزیع و فروش •

 Logistics Execution (LE) لجستیک •

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ERP_software_packages
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 Production Planning (PP)  تولید ریزی برنامه •

 Quality Management (QM) کیفیت  مدیریت •

 Plant Maintenance (PM)  کارخانه نگهداری  و تعمیر •

 Project System (PS) پروژه  سیستم •

 Human Resources (HR) انسانی  منابع •

 

 SAPتاریخچه تکامل 

 را مشاهده می فرمایید:  SAP S/4 HANAدر زیر تاریخچه تکامل  

 
 است. High Performance Analytic Appliance سرنام واژه های HANA اصطالح •

• S/4 HANA جدید کامال یک محصول آیا  چیست؟  SAP  است خیر پاسخ  است؟ .S/4 HANA   مانند R/2 و R/3   است

 جدید  کدهایالبته با خط 

 است  معنی  بدان این . است in-memory technology platform طراحی SAP S/4HANA کلیدی   های ویژگی از یکی  •

 حافظه به دیسک  هارد یک  از پردازش یا  تحلیل  و تجزیه  از قبل  نیست  الزم و  است اصلی حافظه   در   قبل  از کامل   داده  پایگاه که

 شود.  کپی  اصلی

از زبان   نیز S/4 HANA  که است این  کارها ABAP همه برای خوب خبر چیست؟  ABAP نویسی  برنامه زبان آینده •

 .استفاده می کند ABAP برنامه نویسی
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  و یافته  توسعه ”HANA in-memory ”فناوری اساس بر  اساساً  S/4HANA چیست؟   SAP S/4HANA معماری •

 . است شده طراحی  Fiori طراحی های  دستورالعمل  با مطابق
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 SAP یمعمار – دوم فصل

  SAPدر الیه سه معماری

SAP  الیه زیر تشکیل شده است:  3از 

1- Presentation Server 

 . هستند  گرافیکی   رابط  یک  ارائه به قادر  که  هستند  هایی سیستم شامل

 . شود می  شناخته  نیز client Layer عنوانب این الیه •

 این الیه با کاربر تعامل دارد.  •

 استفاده می شود.  GUIدر این الیه از  •

• GUI عبارت مخفف Graphical user interface  است 

 تاپ  لپ  همراه، تلفن های دستگاه  دسکتاپ، -   مثال •

2- Application Server 

 . هستند RAM زیادی تعداد  و متعدد  های  CPU  با  تخصصی های  سیستم شامل

 . شود می شناخته نیز  Basic Layerو    Kernel Layerاین الیه با نام های  •

 . شوند  می  اجرا Application الیه  در  SAP کاربردی های برنامه •

 .کند  می عمل Database Server و Presentation Server  بین  رابط یک عنوانب این الیه •

• Application Server  کند  می توزیع  مختلف  کاری   فرآیندهای در  را  کار ، بار کننده  توزیع که  است جایی. 

3- Database Server 

 .هستند بزرگ و  سریع های دیسک   هارد  با  تخصصی های  سیستم  حاوی

• Database Server   ،کند  می  ذخیره  را ها  داده 

 . باشد ها  برنامهو  SAP جداول ، SAP  سیستم های داده تجاری،  های  داده تواند می داده •

 . غیره  و Oracle ، Microsoft SQL Server، IBM DB/2، Siebel،  Sybase -  ها مثال •
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   SAP Web Dispatcherآشنایی با 

SAP Web dispatcher  ی در معمارکاربران نهایی  نقطه تماس  نیاول SAP Fiori  .و توزیع   در واقع وظیفه این قسمت دریافتاست

 است. یی مرورگر وب از کاربران نها ی تمام درخواست ها

  ردیها را بپذ درخواست د یبا ستمی س کی ا یکه آ  کندیاست و مشخص م HTTP/HTTPS یهاهمه درخواست یبرا ی نقطه ورود کی نیا

 .به آنجا برود دیکه درخواست با  یرد کند و سرور ای

 SAP Hana XS Enginآشنایی با 

با برنامه های تحلیلی در   شود. ی استفاده م SAP Fioriدر    (Analytical Appsی )لیتحل  یبرنامه ها یاجرا یبرا HANA XSموتور 

( از طریق Analytical Appsدر واقع داده های مورد نیاز برنامه های تحلیلی ) آشنا خواهید شد.   بیشتر " Fioriآموزش "فصل 

HANA XS Engine  .فراهم می شوند 

هیم شد و این موضوع افزایش سرعت را در پی  امرتبط خوبصورت مستقیم با پایگاه داده  SAP Hana XS Enginبنابراین با استفاده از 

  Cloudبر  یابزار مبتن  ک ی  SAP Cloud Platformاستفاده می شود.  نیز  SAP Cloud PlatFormاز این قابلیت در   .خواهد داشت

 است.   یسفارش  یکاربرد یتوسعه و استقرار برنامه ها یبرا

 : شده است لیتشکزیر از دو جزء  HANA XS موتور

1- SAP Fiori App Content 

2- SAP HANA Live   

 در خصوص تصویر باال به نکات زیر توجه فرمایید:

  ای داده  گاهیتوانند در هر پا ی ندارند و م از ین SAP HANAداده   گاه یاجرا به پا یلزوماً برا  SAP Fioriتراکنش در  یها برنامه -1

 اجرا شوند. 

 . قابل اجرا هستند SAP HANAداده    گاهیفقط در پا  Analytical apps و Fact Sheets برنامه های از نوع  -2

 نیاز است.  Search Modelبه  Fact Sheetsبرای نمایش خروجی برنامه های  -3

 شود. ی استخراج م HANAداده  گاه یاز پا ماً ی مستق  Search Model  قیاز طر Fact Sheetsدرخواست شده در  ی ها داده -4
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 CDS Viewآشنایی با 

روبرو هستیم، باید   Analyticهای  Appزمانی که ما با  انتخاب شده است. CDS Viewمفهوم یر باال جدید نیست ولی برای بیان تصو

 این مفهوم خواهد بود. ازبدانیم که مدل ما نشأت گرفته  

 گزارش را نمایش دهد.  Cubeگزارش مورد نظر باید انعطاف پذیر باشد و از جهات مختلف مثل مفهوم  •

ها   Appروبرو هستیم ، پس با  Cubeتوجه کنید که برای نمایش گزارشات ما با یک جدول سرو کار نداریم بلکه با یک  •

transaction و در این حالت  دی فرق دارCDS View .با برنامه های  ها به ما کمک خواهند کردTransaction ی در فصل

 آشنا خواهید شد. "Fioriآموزش "

با مفهوم باال را ندارد، اما می توانیم یک افزونه به اکلیپس اضافه کنیم و بواسطه آن می   Cubeبصورت پیش فرض  SAPخود  •

 توانیم این قابلیت را داشته باشیم.

 Dimensionآشنایی با مفهوم 

 داشبوردهای مدیریتی، تعدادی بعد از تحلیل منابع داده ای، و جهت فراهم کردن امکان استفاده از قابلیت های هوش تجاری در

Measure و Dimension تعریف می شود. برای درک بهتر مفاهیم Measure و Dimension   یک نمودار میله ای را مشابه تصویر زیر

 .در نظر بگیرید
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، سال است.  Dimension ، میزان فروش وMeasure نمودار میزان فروش محصول را به تفکیک سال نمایش می دهد. در این مثالاین 

بسیار ساده است و در واقع شاخصی است که ارتفاع هر یک از ستون های نمودار را مشخص می کند. این شاخص می   Measure مفهمم

حاصل   …مقادیر مختلفی مثل خرید، فروش و …و (Average) ، میانگین گرفتن(Count) ، شمردن تعداد(Sum) تواند از جمع کردن

 Dimension شود. در نمودارهای مشابه هر آنچه که بتواند در ستون افقی نمودار قرار بگیرد و بخواهیم تحلیل را بر اساس آن انجام دهیم

 .زمان با مکان جایگزین شده است Dimension مایش داده شده است واست. به عنوان مثال در نمودار زیر میزان فروش به تفکیک شهر ن

 

جایگزین زمان و محصول شود عبارت است از: واحد سازمانی، نمایندگی،   Dimension سایر مواردی که در این مثال می تواند به عنوان

توجه کنید که در همه ی این موارد امکان ارائه گزارش میزان فروش به تفکیک تک تک موارد ذکر شده وجود   ، …کارشناس فروش و

زمان می تواند در سه   Dimension داشته باشد. به عنوان مثال (Hierarchy) می تواند سلسله مراتب Dimension .خواهد داشت

، وقتی فروش به تفکیک سال ارائه می شود، می توان با کلیک بر روی هر سال،  سطح، سال، ماه و روز معرفی شود. در داشبوردهای مالی

میزان فروش ماه های مختلف آن سال را مشاهده کرد و با کلیک بر روی هر یک از ماه ها، میزان فروش به تفکیک روزهای مختلف آن ماه  

است که با جمع کردن میزان   Roll Upگویند. برعکس این عمل، می  Drill Down قابل مشاهده خواهد بود. این روند از باال به پایین را

  .فروش روزهای مختلف ماه به فروش ماهانه و با جمع کردن فروش ماه های مختلف سال به فروش ساالنه می رسیم
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 OLAPآشنایی با مفهوم 

ها را  های چند بُعدی دادهانجام تحلیل به کاربر قابلیت (Online Analytical Processing | OLAP) ابزارهای پردازش تحلیلی برخط

 .دهدمی

 

 Trusted RFCآشنایی با 

-Frontسرور   نیارتباط ب یبرقرار یبرا Trusted RFCکند.  ی ارسال م HTTPSمرورگر وب با استفاده از  قیکاربر درخواست را از طر

End   وBack-End ABAP شود. ی استفاده م 

زمانی که کاربر الگین می کند، اطالعات دسترسی و ... با استفاده از همین مفهوم    .این موضوع به مثال الگین توجه کنید بهتر برای تفهیم 

  نمی شود. Odataمحدود به  Backendو  Frontendمنتقل خواهد شد. بنابراین ارتباط بین   Backendبه 

  fact sheetمخصوص برنامه های  Search Modelقسمتی که یک فلش مستقیم رفته داخل  همان طور که قبال گفته شد،   •

 بیشتر آشنا خواهید شد.  "Fioriآموزش "است. با این نوع برنامه ها در فصل 

توسط میکروسافت ایجاد شده   Odataمنتقل می شود.  Odataبا استفاده از  Backendو  Frontendگفتیم که اطالعات بین   •

 است.

• SAP Web Dispatcher  ،با هدف تسریع و سرعت بخشیدن به درخواست های ارسالی است.همان طور که قبال گفته شد 

 غیرقابل دسترسی خواهد بود. و بنابراین امنیت از این طریق حفظ می شود. DMZبه لحاظ امنیتی پکیج ما با استفاده از  •
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 داریم. Fioriیک سری کامپوننت های مرتبط با   Bachendدر  •

 داریم.  Backendو یک سرور برای  Frontendمی بینید یک سرور برای  در تصویر باال   همان طور که •

 
روی یک سرور قرار  Backendو   Frontendدر این تصویر  کانفیگ کردن فیوری است.تصویر باال یک مدل از پیاده سازی و   •

 گرفته اند.

 در حال حاضر بیشتر سولوشن ها بصورت باال ایجاد می شود.  لی هر کدام مزایا و معایبی دارند.روش باال و روش قب •

که فیوری روی    frontendدر این روش  پابرجاست.، تمام مفاهیمی که درباره اش صحبت کردیم معماری لحاظ در این روش به  •

 در دسترس است.  Embededآن قرار دارد با استفاده از مفهوم 
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 آشنایی با محیط برنامه -فصل سوم

  کرد،  خواهید استفاده آنها از  اغلب که را  هایی دکمه  و  تراکنش کدهای  منوها، ها، نمایش صفحه  جمله از SAP محیط برنامه ،فصل این

 . دهد  می توضیح

 

Standard Toolbar  - استاندارد  ابزار  نوار 

  سایر و( Command Bar)  فرمان  نوار شامل و  دارد قرار منو نوار زیر  مستقیماً و باال از دوم  قسمت  در  استاندارد ابزار نوار •

 .است استاندارد ابزار نوار هایدکمه

 .کند  می فراهم  است شده  مشخص زیر در   که همانطور  را  SAP  عملکردهای به سریع دسترسی   ، استاندارد  ابزار نوار های دکمه  •

ICON Descriptions ICON Descriptions 

 

Enter/Continue 
 

Help 

 

Save 
 

Customize local layout 

 

Back 
 

Find 

 

Exit system task 
 

Advanced Search 

 

Cancel 
 

First page 

 

Print 
 

Previous page 
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Create new session 
 

Next page 

 

Create Shortcut 
 

Last page 

 SAPکدهای تراکنش در  

کدهای تراکنش با   .شود می استفاده (Transaction codeتراکنش )   کدهای   کردن وارد  برای "فرمان  نوار"یا  Command Bar از

 نیز شناخته می شوند. T-Codeعنوان 

  می  استفاده  شده تعریف پیش  از فرآیندهای   فراخوانی یا  برنامه به آسان دسترسی برای SAP ( در Transaction code) تراکنش  کدهای 

  و برنامه حوزه به توجه با  تراکنش کدهای از  مختلفی های بندی  دسته . هستند مختلف  های برنامه برای میانبر نوعی  تراکنش کدهای. شوند

 .شوند می  تعریف ها  ماژول

 . مخفی یا نمایان کرد آن  راست سمت  دکمه  از استفاده با توان می  را  فرمان نوار

 هنگام استفاده از کدهای تراکنش به نکات زیر توجه کنید:

 تراکنش مورد نظر را در صفحه جاری باز می کند.  •

Enter − /nxxxx (xxxx = transaction code) 

 درنظر گرفته نمی شود.  initial screenبموجب آن تراکنش مورد نظر را در صفحه جاری باز میکند.  •

Enter − /*xxxx (xxxx = transaction code) 

 تراکنش مورد نظر را در یک صفحه جدید باز می کند. •

Enter − /oxxxx (xxxx = transaction code) 

 بندد. )تغییرات ذخیره نشده بدون هشدار از بین می روند( تراکنش جاری را می  •

Enter − /n 

 می کند.  Log Ofیک پیغام نمایش می دهد و در صورت تأیید از سیستم  •

Enter − /i 

 یک پنجره باز می شود و لیست تراکنش های فعال نمایش داده می شود.  •

Enter − /o 

 ارجاع می هد. SAPتراکنش جاری را بسته و به صفحه نخست  •

Enter − /ns000 

 می کند.  Log Ofیک پیغام نمایش می دهد و در صورت تأیید از سیستم  •

Enter − /nend 

 می کند. )تغییرات ذخیره نشده بدون هشدار از بین می روند(  Log Ofبدون نمایش پیغام از سیستم   •

Enter − /nex 

 

، صفحه مربوط   Enterیا همان نوار فرمان وارد می کند و بالفاصله بعد از   Command Bar، کد تراکنش مورد نظرش را در  SAPکاربر 

 به تراکنش ظاهر خواهد شد.

 آمده است: زیر  در پرکاربرد و  رایج  تراکنش های از برخی  

ABAP / Tables / Data Dictionary 
• SE11 − Dictionary definitions 
• SE14 − Database utility 
• SE16 − Data Browser (display only) 
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• SE16n − Modify: “&sap_edit” (uase16n) 
• SD11 − Data model 
• SM30/SM31 − SAP Table view maintenance 
• SE54 (SOBJ) − Table / View Cluster 
• SE37 − Function module editor 
• SE38 / SE39 - Program editor / split screen 
• SA38 − Program execution 
• SE80 − ABAP development workbench 
• SE84 − Object navigator 
• SE18 − BAdI definitions 
• SE19 − BAdI implementations 
• SE24 − Class builder 
• SWO1/2 − Business object builder / browser 
• SMARTFORMS − Smart forms administration 
• SE71 − SAP script (Form painter) 
• SE43 − Area menu maintenance 
• SE91 − Message maintenance 
• SE93 − Transaction maintenance 

Runtime / Logs / Database 
• SM21 − System log sm13 Update requests 
• ST22 − ABAP Runtime Error (Dump) 
• SM12 − Table look entries 
• SM56 − Number range buffers 
• SNRO − Number ranges 
• SE30 − Runtime analysis 
• ST01 − System trace 
• ST05 − SQL Trace 
• DB02, ST04 − Database tools / performance 
• ST02, ST06 − Database tune summary 
• SCU3 − Table logging (see V_DDAT_54) 

Jobs / Batches / Events 
• SM36 − Job definition 
• SM37 /SMX − Job overview 
• SM50 − Process overview 
• SM34 − View cluster maintenance 
• SM49/SM69 − External commands 
• SM66 − Process overview 
• SM62/SM64 − Event overview / administration 
• STVARV(C) − Selection fields variables 

User Administration 
• SM04 − User overview 
• SU53 − Check authorization data for user 
• SUIM − User information / authorization 
• SU20 / SU21 − Authorization object and class / field 
• SU01 − User maintenance PFCG roles 
• SU03 − Authorization Archive Development Kit (ADK) 
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Batch Input 
• SM35 − Batch Input: session overview 
• SHDB − Batch input recorder 

Paths & Connections 
• AL11 − SAP file directory 
• FILE − Logical file path 
• SM58 − Transactional RFC 
• SM59 − RFC connections 

Spool (Print Output) 
• SP01 − Spool request selection 
• SP02 − List of own spool requests 
• SPAD − Spool administration 

 

Title Bar  - عنوان نوار 

  می  استفاده  دارید  دسترسی   آن به که  ای برنامه یا  صفحه  نام نمایش برای. دارد قرار  عنوان نوار برنامه، ابزار نوار  و استاندارد  ابزار نوار بین در

 . کند می تغییر دیگر برنامه به ای برنامه از و است پویا  عنوان نوار. شود

Application Toolbar  - برنامه ابزار نوار 

  کنند،می تکرار را  منو نوار در موجود تکراری  عملکردهای   که  است هاییدکمه  شامل این . دارد  قرار  صفحه عنوان زیر درست برنامه ابزار نوار

 .کندمی فراهم  سیستم کار و  فعلی نمایش صفحه برای استفاده  مورد عملکردهای  ترین متداول از  برخی به تری سریع دسترسی اما

 .نیستند ثابت پس. کنند می  تغییر دیگر برنامه به ای برنامه از  طراحی طبق  Application Toolbar در   موجود های دکمه 

  دسترس  در برنامه ابزار نوار در  صفحه  هر در  همیشه Layout Menu و Help های دکمه است،  شده مشخص زیر تصویر در  که  همانطور

 . هستند

 

Status Bar  - وضعیت  نوار 

  سایر همچنین. دهد می  نمایش  را  ها تراکنش تکمیل و  خطاها مانند سیستم  مهم های پیام . دارد قرار  SAP صفحه پایین  در وضعیت نوار

 : دهد می  نمایش  را  موارد زیر مانند جلسه اطالعات

 ( AU1:  صفحه تصویر در )  اید شده  وارد آن در  که  سروری  -  سیستم •

• Client  -   ( 130: صفحه تصویر در )  دارید دسترسی   آن به که  مشتری  داده  پایگاه 

 ( SWIN1-83: صفحه  تصویر در)  اید  شده وارد آن با  که  کاربری  شناسه -  کاربر •
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Success Message 

.شود می  داده نمایش  سبز  زمینه پس  با  تیک  عالمت  یک  موفقیت، از  پس

 
Error Message 

  نمایش قرمز  زمینه پس با تعجب  عالمت با  خطا پیام  یک . داد  ادامه توان نمی  را کار   و کند  می متوقف را  سیستم  که  است  رویدادی خطا

.شود می داده

 
Warning Message 

 .شود  می داده نمایش  زرد زمینه پس  با تعجب عالمت با  هشدار پیام  یک 

 

Menu Bar - منو  نوار 

  می ظاهر منو نوار در  که  منوهایی. شوند می داده نمایش منو نوار در  منوها تمام. شود  می ظاهر اولیه منوی صفحه  برنامه، به ورود از  پس

  مشاهده  را مختلفی  منوهای  مختلف، وظایف روی بر کار   هنگام بنابراین،. است متفاوت دهید می انجام سیستم در که  کاری به توجه با شوند

 . کرد خواهید

هستند  دسترس  در  سیستم در صفحه  هر در همیشه راهنما  و سیستم  منوهای

 
  کاربر  نمایه جلسه، پایان  جلسه، ایجاد های گزینه  مانند  گذارد،  می تأثیر  سیستم کل  بر که  است توابعی شامل  -  System منوی •

 . سیستم از  خروج یا

 . است آنالین پشتیبانی مختلف  اشکال  به دسترسی  برای توابعی شامل -  Help منوی •

  و( باشد فعال اگر )  دهید قرار  نماد  روی  را  نما مکان  دهد، می  نشان  را  عملکردی چه ابزار نوار در  دکمه  یک  کنید  مشخص اینکه برای - نکته

 . شود می  ظاهر شناور  کادر  یک 

Navigation Area  - ناوبری منطقه 

Navigation Area در ای ناحیه  به SAP  های  پوشه که شود  می گفته User Menu  و  Favorites قرار  آن در  آنها های زیرپوشه و  

 کرد  خواهید  پیدا   را زیر پوشه سه  ،Navigation Area  قسمت در . دارند
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  که تراکنش کدهای تمام  معموالً. شود  می  ایجاد  آنها ترجیحات اساس بر کاربران توسط دلخواه موارد( Favorites) دلخواه موارد •

 . شوندمی اضافه  پوشه  این به کنند می استفاده روزمره  عادی های فعالیت  در و  دارند  دسترسی   آنها به کاربران

  یک به  شده داده  مجوزهای و  ها نقش اساس  بر منو این  در تراکنش کدهای  یا محتواSAP (SAP User Menu ) کاربر منوی •

 منوی در  است شده داده  کاربر  یک   به که  خاص نقش یک  در  شده  مشخص تراکنش کدهای تمام . است شده مشتق خاص کاربر

 . شوند می ظاهر کاربر

  مشتق مجوزها  و  ها نقش  طریق از  که است  SAP  استاندارد منوی یک  این SAP  (SAP Standard Menu ) استاندارد منوی •

 .است شده

 

 

 آشنایی مختصر با محیط برنامه

  های گزینه  و  استاندارد نمایش  صفحه های  ویژگی  از  بسیاری دارای   صفحه. شود  می ظاهر باال صفحه سیستم،  به ورود از  پس •

 .داد خواهیم قرار  بحث مورد بعدی های  فصل در  را  اینها همه. است مختلف های  برنامه برای پیمایش

 به تمام برنامه ها میتوانیم دسترسی داشته باشیم. SAP Menuاز طریق منوی  از سمت چپ •

 برای راحتی می توانیم به دو صورت زیر عمل کنیم:  •

 اضافه کنیم.  Favouratمنوی نهایی را به  -1

برنامه مورد نظر را تایپ کرده و   T-Codeمی توانیم تراکنش یا همان ( Command Bar) از باال و سمت چپ صفحه  -2

Enter  .کنیم 
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 می توانید از سیستم خارج شوید.  System -> Log Offاز طریق منوی   •

 

 برنامه  ابزار نوار طریق از سازی سفارشی 

  ترجیحات اساس بر را زیر  تنظیمات توانید می  Optionدر باال و گزینه   " Customize Local Layout"از طریق دکمه   •

 کنید:  سفارشی  خود
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 .غیره  و اندازه و فونت  رنگ، ،SAP  تم مانند بصری تنظیمات  -

 .غیره و کنترل   و صدا   تنظیمات کلید،   صفحه تنظیمات  مانند  تعامل طراحی  -

 

 ورود  صفحه طریق از کردن سفارشی 

 را انتخاب کنید. Optionsراست کلیک کنید و گزینه   SAP Logon 730مطابق تصویر باال روی آیکن •

 ظاهر خواهد شد. است  شده داده  نشان  بعدی تصویر در  که  SAP GUI سازی   سفارشی بالفاصله صفحه •
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 را تغییر دهید.   SAPبا استفاده از گزینه باال، می توانید تم یا قالب صفحات  •

 . می شوداستفاده  بعنوان تم،باال، بیشتر  انتخاب شده در  گزینه •
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 User Profileتنظیم 

 .کنید  انتخاب را  "User Profile" → "Own Data" زیرمنویمطابق تصویر باال  .کنید کلیک منو نوار در  « System» روی •
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 :شود  می  ظاهر زیر های  ویژگی تغییر برای هایی گزینه  با  باال صفحه  •

 (Date format)  تاریخ فرمت -

 ( Decimal Notationفرمت اعداد اعشاری )   -

 کنید  استفاده  گزینه  این  از کنیم،  باز  انگلیسی از غیر  زبانی به را  SAP خواهیممی اگر -(  Logon Language) ورود  زبان  -

 (Time zone)  زمانی منطقه  -

- Spool control  -  چاپگر که  زمانی تا شوند می چاپ  آن روی  شما اسناد که  کند  می  تنظیم  را  فرضی  پیش چاپگر گزینه این 

 .نکند تغییر  شده ریزی برنامه  صورت  به یا اجرا زمان در

 .کنند  سفارشی را  هاآن خود  ترجیح اساس بر توانندمی کاربران •
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 شماره  و ایمیل شناسه  خانوادگی،  نام نام، مانند شما شخصی  اطالعات تغییر برای را هایی  گزینه  همچنین SAP این، بر عالوه •

    .کرد نگهداری Address تب در  توان می  را  فیلدها   این. دهد می  ارائه شده  مشخص کاربری  شناسه موبایل
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 ABAP زبان برنامه نویسی  آموزش – چهارمفصل 

  را  تجاری  کاربردی های  برنامه توسعه و پشتیبانی برای SAP در  استفاده مورد نویسی برنامه ، زبان  ABAP از  کلی نمای  یک  فصل این

 .دهد  می ارائه

ABAP (Advanced Business Application Programming ) 

ABAP  اجرای محیط  در  که  است نویسی برنامه زبان  یک SAP ABAP توسط و شود  می اجرا SAP کاربردی   های برنامه توسعه برای  

 :زیر استفاده می شود

• Reports 

• Module Pool Programming 

• Interfaces 

• Forms 

• Data conversions 

• User Exits & BADI 

 .دارند  قرار  SAP داده پایگاه داخل  در ABAP های برنامه

 . اند یافته توسعه  ABAP در  آن پایه   سیستم از هایی  بخش  حتی  و  SAP های برنامه تمام 

ABAP  کنند می  کنترل   را برنامه یک اجرای  سیستم، رویدادهای و کاربر اقدامات  در واقع  .است محور  رویداد نویسی برنامه زبان  یک. 

ABAP همچنین ABAP/4  در  "4". شود می  نامیده  ABAP/4 4 یا "چهارم نسل زبان "  مخففGL است . 
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ABAP Workbench  - کار میز ABAP 

ABAP Workbench توسط SAP شود می استفاده سفارشی و استاندارد  کاربردی افزارهای نرم توسعه برای  .ABAP 

Workbench  ایجاد برای همچنین dictionary objects  شود می  استفاده  . 

ABAP Workbench  است: شده  تشکیل  زیر اجزای از 

• ABAP Editor شود می استفاده  ها  برنامه ایجاد و مدیریت برای . 

• ABAP Dictionary ایجاد و مدیریت برای Dictionary objects شود می استفاده. 

• Repository Browser شود  می استفاده  بسته یک  اجزای مراتبی سلسله ساختار نمایش  برای. 

• Menu Painter شود می استفاده ابزار نوار و  منو نوارهای جمله  از کاربر گرافیکی  های  رابط توسعه برای . 

• Screen Painter شود می استفاده آنالین های برنامه برای نمایش صفحه  اجزای نگهداری برای . 

• Repository Information System انواع داده،  های  مدل مانند  اجرا، زمان و توسعه اشیاء  مورد در  اطالعاتی حاوی 

 .است توابع و ها برنامه جدول، ساختار و  لغت فرهنگ

• Test and Analysis Tools  ،  مانند Syntax Check   وDebugger  

• Function Builder  کند می  فراهم  را تابع های ماژول  و تابع های گروه نگهداری  و ایجاد  امکان  که . 

• Data Modeler، کند  می پشتیبانی گرافیکی  سازی مدل  از  که  ابزاری . 

• Workbench Organizer،  کند می  مدیریت را آنها  توزیع و حفظ  را  توسعه پروژه چندین  که. 

 ABAPدستورات در  نحوه نوشتن

 یابد. می پایان  نقطه یک   با  و شود  می شروع کلیدی  کلمه  یک  با ABAP در عبارت هر •

• ABAP نیست.  حساس  بزرگ و کوچک  حروف به 

 هستند. executableشروع می شوند. این نوع برنامه ها  REPORTاولین خط برنامه های گزارشی همیشه با کلمه کلیدی  •

1. REPORT [Program_Name].  
2. [Statements…].  

• ABAP خود  برنامه خوانایی و  کنید استفاده  مزیت  این  از توانید می   شما. شود می شروع کجا  از عبارت  یک   که  دهد  نمی اهمیتی 

 . بخشید بهبود  کد های بلوک دادن   نشان برای تورفتگی از  استفاده با را

• ABAP  است ممکن یا  داد،  قرار  خط  یک روی را  دستور  چند توانمی که  معنا این  به. ندارد عبارات  چیدمان  در  محدودیتی  هیچ 

 . شود کشیده  خط چندین  در  دستور  یک 

   شود می  انجام کاما و ):(   دونقطه عملگر  با کار   این. کرد  متصل هم به  توان می  را  متوالی عبارات باشد، یکسان عبارت  هر ابتدای اگر •

1. WRITE 'Hello'.  

2. WRITE 'ABAP'.  

3. WRITE 'World'.  

4.  ------------- 
5. WRITE: 'Hello',  

6.        'ABAP',  

7.        'World'. 

8. WRITE: 'Hello', 'ABAP', 'World'. 

کردن قسمتی از یک خط    Commentدر ابتدای خط استفاده کنید. و برای   *کردن تمام یک خط از کاراکتر  Commentبرای  •

 استفاده کنید.  "از کاراکتر 
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 ABAPانواع متغییرها در 

  مکانی در  جز نیستند چیزی متغیرها . کنیم  استفاده اطالعات ذخیره برای مختلفی  متغیرهای  از  باید ،ABAP  در  نویسی برنامه حین  در

 دهد. می تخصیص را  حافظه عامل  سیستم متغیر،  یک داده نوع اساس بر. مقادیر ذخیره برای حافظه 

 : ABAPانواع متغییرها در 

1- Elementary Data Types (انواع داده ابتدایی ) 

ABAP  های داده انواع زیر در جدول.  دهد می  ارائه نویس برنامه به را متغیر طول همچنین و ثابت طول  با داده انواع از غنی  ای مجموعه  

 نمایش داده شده است: ABAP ابتدایی

Type Keyword 

Byte field X 

Text field C 

Integer I 

Floating point F 

Packed number P 

Text string STRING 

 کنید.  اعالن آنها از  استفاده از قبل  را متغیرهای مورد نیازتان باید شما

 : ABAPمتغیر در  اعالن نحوه ی

1. DATA <f> TYPE <type> VALUE <val>.  

 . کند  می مشخص را متغیر  نوع <type>. باشد کاراکتر  30 حداکثر  تواند می  متغیر نام. کند می مشخص  را متغیر یک نام  < f> اینجا در
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 است.  40 ثابت با طول Cاز نوع  text_lineمتغییر  7در خط  •

 شود.  استفاده متغیر طول  با کاراکتری  رشته هر برای تواند می که است STRINGاز نوع   text_stringمتغییر  11در خط  •

 
 ال قبل را مشاهده می کنید. ث در تصویر باال، خروجی م •

• Translation is too long to be saved 

2- Complex Types ( وع های پیچیده )ن 

 نوع زیر تقسیم می شوند: 2انواع پیچیده به 

1. Structure : ،اگر بخواهیم چند داده ابتدایی را در یک گروه قرار دهیمStructure types   به ما کمک خواهد کرد. هنگامی

 که انواع ابتدایی با هم گروه بندی می شوند، می توان به آیتم های گروه دسترسی داشت.  

2. Internal Tableساده یا  عنوان آرایه شناخته می شوند. آرایه ها می توانند   ر زبان های برنامه نویسی بیشتر بادر سای : این نوع

 نامیده می شوند. internal tables، آرایه ها  ABAPباشند. در  هاStructure آرایه ای از 

 :Structureنحوه تعریف  

1. DATA: BEGIN OF {structure-name} 
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2.  {local variables declaration} 

3.    END OF {structure-name}. 

 مثال:

1. REPORT Z_STRUCTURE_VARIABLE. 

2. * Declaring student structure  

3. DATA: BEGIN OF student, 

4.       no            TYPE n, 

5.       name(25)      TYPE c, 

6.       class(10)     TYPE c, 

7.       END OF student. 

8. * Assigning value to student no 

9. MOVE 1 TO student-no. 

10. * Assigning value to student name 

11. MOVE 'pawan' TO student-name. 

12. * Assigning value to student class 

13. MOVE '1st class' TO student-class. 

14. * Displaying student  

15. WRITE : 'student-no   :', student-no,    

16.  / 'student-name :', student-name, 

17.  / 'student-class:', student-class. 

 خروجی مثال باال:

 
 : Internal Tableنحوه تعریف 

1. TYPES: BEGIN OF {table-name} 

2.  {local variables declaration} 

3.  END OF {table-name}. 

4. DATA: {table-name1} TYPE {table-name} OCCURS n. 

 مثال: 

1. REPORT Z_INTERNAL_TABLE. 

2. * internal table Structure creation 

3. TYPES: BEGIN OF t_product, 

4.        pid(10)     TYPE C, 
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5.        pname(40)   TYPE C, 

6.        pamount(10) TYPE P, 

7.        END OF t_product. 

8. * Data & internal table declaration 

9. DATA: wa TYPE t_product, 

10.       wa1 TYPE t_product, 

11.       it TYPE TABLE OF t_product. 

12. wa-pid     = 'IFB1'. 

13. wa-pname   = 'IFB WASHING MACHINE'. 

14. wa-pamount = 31000. 

15. * Appending data to the internal table 

16. APPEND wa TO it. 

17. * Reading internal table of index 1 

18. READ TABLE it INTO wa1 INDEX 1. 

19. IF sy-subrc = 0. 

20.   WRITE: wa1-pid, wa1-pname, wa1-pamount. 

21. ELSE. 

22.   WRITE 'No Record Found'. 

23. ENDIF. 

 خروجی مثال باال: 

 
 

( استفاده می شود. بعنوان مثال بصورت زیر می  - از خط تیره )  Internal Tableیا  Structure: برای دسترسی به عناصر یک توجه

 باال دست پیدا کنیم:  Internal Tableتوانیم به عناصر 

• t_product-pid 

• t_product-pname 

• t_product-pamount 

 (Scopeاز نظر محدوده ) ABAPانواع متغییر در 

 :دارد وجود ABAP در  متغیر نوع سه

1. Static Variables 

2. Reference Variables 

3. System Variables 
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1- Static Variables 

 ها استفاده می شوند.static methodها و function modulها و subroutineاین نوع متغییرها در   •

 است که در آن اعالن شده است.ای  static method یا  و  function modul یا subroutineطول عمر یک متغییر وابسته به  •

 . کنید  اعالن ها  کالس  در  را  متغیرها توانید می  ،CLASS-DATA دستور  با •

 .کنید استفاده متغیرها نامگذاری برای "," و  "t" مانند خاصی   کاراکترهای   از توانید  نمی شما •

 . داد  تغییر توان نمی را شده تعریف پیش از داده   اشیاء نام •

 .باشد یکسان  ABAP  عبارت  یا کلمه  هیچ با تواند نمی  متغیر  نام •

 .کند بیان بیشتر توضیح به نیاز  بدون را  متغیر معنای باید  متغیرها  نام •

  متغیرها نام  در تیره خط  از  باید شما  بنابراین،. استفاده می شود تیره از خط  Structureبرای دسترسی به اجزاء یک  ABAPدر  •

 . کنید اجتناب 

 .کرد  استفاده آندرالین از  توان می مرکب کلمات   جداسازی برای •

2- Reference Variables 

 نحوه اعالن این نوع متغییرها بصورت زیر است: 

1. DATA <ref> TYPE REF TO <type> VALUE IS INITIAL. 

 . کند می  اعالن را  ref مرجع با نام متغیر یک REF TO کلمه کلیدی •

• <type>  استاتیکی را مشخص می کند که به آن ارجاع داده می شود متغییر نام. 

  .کند  می محدود دهد  ارجاع آنها به تواند می <ref> که  را اشیایی  مجموعه متغییر استاتیک،  نوع •

3- System Variables 

•  System Variable های برنامه تمام  ازیا متغییرهای سیستمی ABAP  هستند دسترسی   قابل . 

 .شوند می  ، تنظیم یا پر اجرا زمان در متغییرهای سیستمی •

 . دهد می  نشان  زمان  از  نقطه  هر در  را  سیستم وضعیت  این متغییرها در  موجود مقادیر  •

 . بیابید SAP  در SYST جدول  در  توانید می  را  سیستم متغیرهای کامل   لیست •

 . کرد  پیدا  دسترسی  SYST ساختار  جداگانه فیلدهای   به توان می "SY- "  یا  " SYST-"  از استفاده  با •

 مثال: 

1. REPORT Z_Test123_01.  

2.  

3. WRITE:/'SY-ABCDE', SY-ABCDE,        

4.       /'SY-DATUM', SY-DATUM,  

5.       /'SY-DBSYS', SY-DBSYS,  

6.       /'SY-HOST ', SY-HOST,  

7.       /'SY-LANGU', SY-LANGU, 

8.       /'SY-MANDT', SY-MANDT, 

9.       /'SY-OPSYS', SY-OPSYS, 

10.       /'SY-SAPRL', SY-SAPRL, 

11.       /'SY-SYSID', SY-SYSID, 

12.       /'SY-TCODE', SY-TCODE, 

13.       /'SY-UNAME', SY-UNAME, 

14.       /'SY-UZEIT', SY-UZEIT. 
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 ABAPثابت ها در 

شود.   یبرنامه از ابتدا تا انتها ثابت م یشوند و مقدار آن در طول اجرا  یمقدار ثابت استفاده م ک ی  رهیذخ ی هستند که برا یی ای ثابت ها اش

 . تواند تغییر کند یکند، اما مقدار ثابت نم  رییتواند هر زمان تغ یم  رهایاست که مقدار متغ نی ا رهایثابت ها و متغ نیتفاوت ب

 : نحوه تعریف ثابت ها

1. CONSTANTS {constant-name} TYPE {data-type} VALUE fixed-value. 

 

 ABAPدستورات شرطی در 

 :آمده است ر یشود در ز ی م افت ی  یسیبرنامه نو یکه در اکثر زبان ها   یمعمول  یریگ  م یساختار تصم  ی شکل کل

 IFدستور   -1

1. IF<condition_1>.   

2. <Statements...>.   

3. ENDIF. 

 IF .. Elseدستور   -2

1. IF<condition_1>.   

2.    <statement block 1>.   

3. ELSE.    

4.    <statement block 2>.   

5. ENDIF. 

 Caseدستور    -3

1. CASE <field>.   

2. WHEN <abc>.  

3.    <statement block>.    

4. WHEN <def>.  

5.    <tatement block>.    

6. WHEN <pqr>.  

7.    <statement block>.  

8. ......  

9. ......  

10. ......   

11. WHEN <xyz>.  

12.    <statement block>.    

13. WHEN OTHERS.  

14.    <statement block>.   

15. ENDCASE. 

 ABAPحلقه ها در 

 Whileدستور    -1

1. WHILE <logical expression>.   
2. <statement block>.  

3. ENDWHILE. 

 

 Do Whileدستور    -2
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1. DO [n TIMES].  

2. <statement block>. 

3. ENDDO. 

 دستورات کنترل حلقه 

  ش یپ دهد یها اجازه ماست که به حلقه یشامل دستورات کنترل ABAP. خارج می کندخود  ی کنترل حلقه اجرا را از دنباله عاد  دستورات

 برسند.  انی از موعد به پا

دیف ر  دستورات کنترلی و توضیحات 

1 CONTINUE 

 اجرای جاری حلقه را متوقف می کند و ادامه اجرا به ایندکس بعدی حلقه منتقل می شود. 

2 CHECK 

  پاس داده می شود به ستمیشوند و س یگرفته م  ده یناد CHECK مانده پس از  یباق دستوراتاگر شرط نادرست باشد،  

 ی حلقه بعد

3 EXIT 

 .کند ی دهد و اجرا را به دستور بالفاصله بعد از حلقه منتقل م یحلقه را به طور کامل خاتمه م 

 

 LOOPدستور 

و   LOOP نیب د یبلوک دستورات پردازش باها استفاده می شود. Internal Tableبرای خواندن و پردازش  LOOPاز دستور 

ENDLOOP  نیخواندن، بلوک دستورات ب بار هر  با. قرار گیرید LOOP   وENDLOOP شودیبار پردازش م  کی . 

1. LOOP AT <itable> [INTO <work-area>]  

2.  [FROM <n1>] [TO <n2>] [WHERE <condition>]. 

3. ... 

4. ENDLOOP. 

• <itable>  مشخص کردنinternal table   

• <work-area>  مشخص کردن جدولwork area 

• FROM <n1>  .اولین ایندکس که باید خوانده شود را مشخص می کند 

• TO <n2>  .آخرین ایندکس که باید خوانده شود را مشخص می کند 

• WHERE <condition>  یک عبارت شرطی که ردیف هایitable  کنند.باید در این شرط صدق 

 :مثال
 

1. REPORT  Z_INTERNAL_TABLE. 

2. * internal table Structure creation 

3. TYPES: BEGIN OF t_product, 

4.        pid(10)     TYPE C, 

5.        pname(40)   TYPE C, 

6.        pamount(10) TYPE P, 

7.        END OF t_product. 
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8. * Data & internal table declaration 

9. DATA: wa TYPE t_product, 

10.       it TYPE TABLE OF t_product, 

11.       it1 TYPE TABLE OF t_product. 

12. * inserting data to the internal table of INDEX 1 

13. wa-pid     = 'IFB1'. 

14. wa-pname   = 'IFB WASHING MACHINE'. 

15. wa-pamount = 31000. 

16. INSERT wa INTO TABLE it. 

17. * inserting data to the internal table of INDEX 2 

18. wa-pid     = 'IFB2'. 

19. wa-pname   = 'IFB SPLIT AC'. 

20. wa-pamount = 38000. 

21. INSERT wa INTO TABLE it. 

22.  

23. WRITE 'displaying IT table data...'. 

24. * Reading internal table for all the records 

25. LOOP AT it INTO wa. 

26.   IF sy-subrc = 0. 

27.     WRITE :/ wa-pid, wa-pname, wa-pamount. 

28.   ELSE. 

29.     WRITE 'No Record Found'. 

30.   ENDIF. 

31. ENDLOOP. 

 خروجی مثال باال: 

 
 

 ABAPرشته ها در 

. به طور  می تواند داشته باشدکاراکتر  65535و حداکثر  1که حداقل    میکن   یکاراکترها استفاده م   ینگهدار یبرا Cنوع  ی رهایما از متغ

 می شوند. تراز رشته از چپ به راست ، فرض،   شیپ

 اعالن و چاپ می کند:  Helloک رشته با مقدار  مثال زیر ی 

1. REPORT YT_SEP_15.  

2. DATA my_Char(5) VALUE 'Hello'.  

3. Write my_Char. 

   STRLENتابع 
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موجود در رشته را   یتعداد کاراکترها STRLENتابع  در واقع . می استفاده کن STRLENاز دستور  میتوان ی طول رشته ها، م افتن ی یبرا

 گرداند.  یبرم

1. REPORT YT_SEP_15.  

2. DATA: title_1(10) VALUE 'Tutorials', 

3.       length_1 TYPE I.  

4.   

5. length_1 = STRLEN( title_1 ).  

6. Write: / 'The Length of the Title is:', length_1. 

 

 در زیر لیست کلیه توابع برای کار با رشته ها را مشاهده می فرمایید: 

 دستورات ردیف 

1 
CONCATENATE 

 دو رشته را بهم متصل می کند.

2 
CONDENSE 

 فاصله ها را از داخل رشته حذف می کند.

3 
STRLEN 

 طول رشته را برمیگرداند.

4 
REPLACE 

 جایگزین کردن یک کاراکتر با کاراکتر دیگر استفاده می شود.برای 

5 
SEARCH 

 پیدا کردن یک کاراکتر خاص در یک رشته 

6 
SHIFT 

 .شود ی راست استفاده م ا یرشته به چپ  ک ی  اتیحرکت دادن محتو یبرا

7 
SPLIT 

 .شود  ی استفاده م لد یچند ف  ای به دو  لد یف کی ات یمحتو می تقس یبرا

 :مثال

1. REPORT YT_SEP_15.  

2. DATA: title_1(10) VALUE 'Tutorials',  

3.       title_2(10) VALUE 'Point', 

4.       spaced_title(30) VALUE 'Tutorials  Point  Limited', 
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5.       sep, 

6.       dest1(30), 

7.       dest2(30).  

8. CONCATENATE title_1 title_2 INTO dest1.  

9. Write: / 'Concatenation:', dest1.  

10.  

11. CONCATENATE title_1 title_2 INTO dest2 SEPARATED BY sep.  

12. Write: / 'Concatenation with Space:', dest2.  

13.  

14. CONDENSE spaced_title. 

15. Write: / 'Condense with Gaps:', spaced_title.  

16.  

17. CONDENSE spaced_title NO-GAPS.  

18. Write: / 'Condense with No Gaps:', spaced_title. 

19. Result: 

20. Concatenation: TutorialsPoint  

21. Concatenation with Space: Tutorials Point  

22. Condense with Gaps: Tutorials Point Limited  

23. Condense with No Gaps: TutorialsPointLimited 

 :توضیح کد باال

که   sepمحتوای متغییر  استفاده شده است. بنابراین SEPARATED BY همراه با  CONCATENATEدستور 11در خط  •

 .بین عبارت اول و دوم قرار داده می شودیک فاصله است 

 . را حذف می کندکاراکتر فاصله   1اما تنها   کند،یرا حذف م  کلمات ن یب یخال  ی فضاها  CONDENSE دستور 14در خط  •

تمام فاصله   است CONDENSEبرای دستور  ی اریاخت  قسمت  ک ه ی ک  "NO-GAPS"با استفاده از کلمه کلیدی  17در خط  •

 ا حذف خواهد شد.ه

Data DictionaryABAP  

Data Dictionary  ABAP آن ارائه اطالعات مربوط به   یاست. هدف اصل  ستمیموجود در س  یمخزن با اطالعات مربوط به داده ها کی

 از قبیل موارد زیر است: داده ها 

 ی داده معنا .1

 داده ها  ریساروابط با  .2

 داده   منشاء .3

 داده   کاربرد .4

 فرمت نمایش داده .5

  ستمیس یبه اجزا ABAP Data Dictionary کرد  تیریو مد جادیا ABAP Dictionaryتوان در  ی( را م metadataداده )  فیتعار

 متمرکز داده استفاده کنند.   حات ی دهد تا از توض ی اجازه م

 ABAPریداده ها اشاره کرد. نمودار ز تیداده ها و امن یداده ها، سازگار یکپارچگ یتوان به   یم  ABAP Data Dictionary  یایمزا از

Data Dictionary  دهد یم  حی توض لیرا به تفص: 
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 ABAP Data Dictionaryانواع اشیاء 
1. Table 

2. View 

3. Type 

4. Domain 

5. Search help 

6. Lock object 

 خواهیم پرداخت:موارد باال برخی از در ادامه به توضیح 

Table 

 به هم مرتبط هستند.  ی است که از نظر منطق  یی از سطرها و ستون ها یجدول مجموعه ا

 ABAPنحوه ایجاد جدول در 
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 باز خواهد شد.  ABAP Dictionaryبه این ترتیب صفحه  کنید. Enterرا وارد و   se11در نوار فرمان ، تراکنش  •

 

 
 را انتخاب کنید.  Database tableگزینه  •

 کلیک کنید.   Createنام جدول را وارد کنید و روی دکمه   •
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 خواهد شد.  نمایان Change Table، پنجره  Createبا کلیک روی دکمه  •

 وارد کنید. Short Descriptionدر قسمت  توضیحات کوتاه یک  •

 Display/Maintenance"با مقدار  ، لیست کشویی را  Delivery and Maintenanceمطابق تصویر باال در تب  •

Allowed"  .تنظیم نمایید 

 

 
 اطالعات فیلدهای جدول را وارد کنید.  Fieldsدر تب   •

 Dataکنید. در تصویر باال مشاهده میکنید که در ابتدای نامهای مورد نیاز را تعریف Data elementباید قبل از ایجاد جدول  •

element ها از نامZTC_ .استفاده شده است 

 کلیک کنید.   "Save"روی دکمه   در انتها  •

های موجود، یکی را  Packageجدید ایجاد کنید و یا از  Packageظاهر خواهد شد. یا یک  Packageبالفاصله پنجره تنظیم  •

 در آینده آشنا خواهید شد(   Packageدر نظر بگیرید و تنظیم نمایید. )با مفهوم 
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 نمایش داده خواهد شد. ”ZTC_TCUTOMER saved“پیغام  Status barبا موفقیت ذخیره شود در  tableزمانی که  •

 

 
 کلیک کنید.  "Technical Settings"روی دکمه بعد از ذخیره جدول،  •

 

 
 و یا گزینه های مورد نیاز دیگر را تنظیم نمایید.Size Category و Data Class ای  در پنجره باال گزینه ه •

 Ctrlیا کلیدهای ترکیبی Activeteاز باال روی دکمه  Dictionary: Change Tableحاال به عقب برگردید و در پنجره  •

+F3  .کلیک نمایید 
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یت آمیز بودن عملیات در پایین نمایش داده می شود و جدول مورد نظر در تمام برنامه ها قابل دسترس خواهد  حاال پیغام موفق  •

 بود. 

 

 

 

 

 

 ...! پایان پیش نمایش

 ان است مطابق میل ت  ،پیش نمایش باالاگر 

 فایل کامل آن نمایید. اقدام به خرید beyamooz.comاز طریق سایت  


