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Open Refineخصوصیات نرم افزار 
رایگان است وبا زیان جاوا نوشته شده است. 1  .
انواع فایل های زیر را پشتیبانی می کند. 2  .TSV, CSV, *SV, Excel (.xls and .xlsx), JSON, 

XML, RDF as XML, and Google Data document

کاربردهای مختلفی دارد و بسته های تکمیلی دارد که می توانید استفاده کنید. 3  .

بصورت تک ستون تکرار گیری می کند و با توجه وجود کد ملی در برنامه ما کاربرد دارد. 4  .

تغییرات را آشیو می کند و قابل برگشت است. 5  .



Openراهنمای تکرار گیری با  Refine
نرم افزار را اجرا کنید. 1  .
فایل مورد نظر را بخوانید. 2  .
یک پروژه بسازید. 3 .
بر اساس کد ملی داده ها را تکرار گیری کنید. 4  .

موس را روی ستون روی فلش کوچک عنوان ستون نگه دارید. .  منوی دستورات باز می شود. 1

در انتها روی دستور . 2reconcilationپنجره مربوطه باز می شود. کلیک کنید  .

در ستون سمت چپ روش تکرار گیری عنوان شده که باید انتخاب کرده و سپس دستور . 3start reconcilation
.  از پایین صفحه کلیک کنید

در جدول داد ها تکرار گیری انجام شده است. 4 .

دوباره روی سرستون بایستد ودر ردیف اول منوی دستورات روی . 5facet که اولین دستور است کلیک کنید و
text facetه کار منوس مربوط به لیست موارد تکراری مشخص می شود که می توانید شروع ب. را انتخاب کنید

.  کنید



Openراهنمای تکرار گیری با  Refine
روی هر شماره یا مقداری از جدول کلیک کنید جداول اختصاصی آنها می ماند و بقیه موارد پنهان می. 1

.  شود
می توانید روی هر سلول کلیک کنید و تغییرات ار اعمال کنید. 2  .
هر ردیف را که می خواهید نگه دارید انتخاب کنیدو پرچم یا ستاره سمت چپ را انتخاب کنید . 3

روی ستون اول بایستید و . 4facetپرچم و یا ستاره را انتخاب کنید تا نتیجه را ببنیند  .

هر کدارم را که بخواهید می توانید انتخاب کنید. کلیک کنید، falsمثال در پنجره پرچم اگر روی موارد . 5
.  ردیفی که انتخاب کرده اید پنهان می شود و بقیه موارد می ماند

سپس روی ستون بایستید و . 6edit row را انتخاب کرده و با دستورremoove all matching rows همه
.  ردیف های باقیمانده را حذف کنید

نتیجه را به هر فمتی ک می خواهید اکسپورت کنید. 7  .

اگر بخواهید در سمت چپ می توانید پنجره . 8redo/undoرا انتخاب کنید و تغییرات را ببنید و در صورت
.  لزوم بازیابی کنید


