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 مقدمه

 به نام خدا

 

افزون بشر برای اطالع از امروزه با گسترش دانش فناوری اطالعات و نقشی حیاتی که این دانش در زندگی انسانها ایفا می کند ، و نیاز روز 

جدا نشدنی از زندگی آنها بدل گردیده ء محیط پیرامون خود ، استفاده از اینترنت که یکی از قدرتمندترین ابزار اطالع رسانی می باشد به جز

 است.

 ر حائز اهمیت می باشد.ی تعامل با آنان بسیاراز این رو نگرش صحیح در طراحی صفحات وب برای اطالع رسانی دقیق به کاربران و برقرا

ه با نگاه به برخی از سایت های پر بازدید کننده و کاربردی متوجه این موضوع خواهیم شد که سعی شده است تا اطالعات مورد نیاز کاربران ب

یت های گرافیکی بسیار راحتی با یک راهبری صحیح در اختیار آنان قرار گیرد و با استفاده از تکنولوژی های روز در طراحی ، صفحاتی با جذاب

 باال و در نهایت با سرعت کاربردی قابل توجه در اختیار ایشان قرار گیرد.

آشنا شویم که ما را در ایجاد هرچه آسانتر سایت هایی با قابلیت  (MCCIP Portal)پورتال سیگما  می خواهیم با نحوه کارکرد در این مجال

 یاری می کند.یاد شده های 
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  پورتال (1

 به محیط مدیریتورود  (1-1

 .را در محل آدرس مرورگر وارد می نمائیم ،آدرس پنل مدیریتابتدا برای ورود

 

 باید نام کاربری و گذرواژه را در آن وارد نموده و تایید نماییم.پنجره ای برای ما باز می شود که بالفاصله 

 

 نیم که در آن امکان انتخاب زیر پورتال و راهبرکل پورتال وجود دارد.صفحه ای را مالحظه می کبا وارد نمودن اطالعات نام کاربری و گذرواژه 

 هر کاربر پس از ورود تنها لیست زیرپورتال هایی را مشاهده می کند که به آنها دسترسی دارد.

همانطور که می بینید و  حال برای آنکه ما با زیرپورتال و نحوه ساخت آن آشنا گردیم با انتخاب راهبرکل پورتال وارد محیط مدیریت می شویم

 به تمام زیرپورتال ها دسترسی داریم.
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 استفاده از فیلتر )پاالیش( (1-2

 در باالی تمامی آرشیو ها نواری برای فیلترینگ به شکل زیر وجود دارد.

 

، زبان و کلمه ای که در آن با استفاده از این قسمت می توانید، رکوردهای آرشیوی را که درون آن قرار دارید بر اساس صفحه ، دسته بندی 

 رکورد موجود است ، فیلتر)پاالیش( نمائید.

اگر برای فیلتر صفحه انتخاب کنید ، رکوردهایی را نمایش می دهد که تیک آن صفحه برایش روشن شده است.در مورد دسته بندی نیز بدین 

ه در صفحه مربوطه روشن و دسته بندی انتخابی را نیز داشته شکل می باشد.و اگر هردو را انتخاب نمائید ، رکوردهایی را نمایش می دهد ک

 باشد.

می توان   "پاالیش"پس از انتخاب صفحه ، دسته بندی و یا وارد نمودن کلمه مورد نظر )فیلد مقابل کلمه فیلتر( با کلیک بر روی دکمه 

 د و لیست اطالعات رکوردها را به شکل عادی بازگرداند.استفاده نمو "حذف پاالیش"نتیجه را دید و برای حذف آن نیز می توان از دکمه 
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 صفحات (1-3

همان صفحات وب گاه است. برای ساخت صفحه روی بخش صفحه ها رفته و پس از آن می توان صفحه ای مطابق شکل  صفحه هامنظور از 

 زیر داشت.

 

 جستجوی صفحات (1-3-1

 انجام میگیرد :جستجوی صفحات در هر زیر پورتال بر اساس دونوع شناسه 

 نام صفحه 

  شناسه صفحه 

جهت جستجوی صفحات موجود در هر زیر پورتال کافیست از) مطابق شکل زیر ( نوار باال ایکون جستجو را انتخاب کنید و با وارد کردن نام 

در قسمت آدرس خروجی  CategoryIDصفحه یا شناسه صفحه جستجو انجام صورت میپذیرد.الزم به ذکر است شناسه هر صفحه همان 

 صفحه میباشد .به عنوان مثال در آدرس زیر شناسه صفحه مشخص شده است
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بودن برخی از صفحات می توانیم بر اساس نام صفحه ای که در قسمت آدرس هنگام گرفتن خروجی مشاهده user friendlyنکته :به دلیل  

 می کنیم،صفحه مورد نظر را جستجو نماییم. 

 فحهساخت ص (1-3-2

نمودن روی نام زیر پورتال یا صفحه موجود که از تب  راست برای ساخت صفحه کار دشواری را پیش رو نخواهیم داشت و فقط با کلیک

صفحات قابل دسترسی می باشد و با انتخاب گزینه اضافه کردن صفحه ، صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد که آیتم های آنرا با هم 

 بررسی می کنیم.
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 عنوان

 عنوانی را متناسب با محتوایی که می خواهیم درون آن قرار دهیم وارد می نمائیم.

 در قسمت تعیین تم ، حاشیه و قالب ، مواردی را که مدنظرمان است انتخاب می نمایئم.

 موارد فوق معموال طراحی شده و نام آنها برای مجموعه مشخص می باشد.

ید ذخیره را فشار دهید تا صفحه ذخیره گردد زیرا اگر کلید ذخیره را فشار ندهید صفحه ساخته نخواهد پس از انتخاب تم ، حاشیه و قالب کل

شد و در صورت طوالنی شدن تغییرات و نفشردن کلید ذخیره به دلیل مالحظات امنیتی دیگر صفحه قابل ذخیره شدن نخواهد بود و نیازمند 

 (Session Expired)ورود مجدد با نام کاربری خواهد بود. 

 

با کلیک راست روی نام صفحه و انتخاب ویرایش این حال پس از ذخیره سازی بر روی نام صفحه کلیک می نمائیم تا وارد محیط ویرایش آن گردد.

 صفحه نیز می توان این کار را انجام داد.
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ه اید پارت های مختلفی در اختیار شما قرار می گیرد همانطور که مالحظه می فرمائید در پائین صفحه با توجه به نوع قالبی که انتخاب نمود

 که شما می توانید وب پارت های موردنظرتان یا همان امکانات را درون آنها قرار دهید.

وب پارت ها دارای دسته بندی های مختلفی از جمله وب پارت های پرکاربرد ، اطالع رسانی و ... هستند که دسترسی به تمامی آنها نیز از 

 ق گزینه همه وب پارت ها میسر می باشد.طری

 

را  خوب است که به این نکته برای دوستانی که که با نام وب پارت آشنایی چندانی ندارند اشاره کنیم که پیاده سازی هریک از امکانات پورتال

می پذیرد ،درواقع وب پارت ها معرف  که می خواهیم از آن استفاده نمائیم و اطالعاتی را توسط آن منتشر سازیم توسط یک وب پارت صورت

 امکانات سیستم هستند.

 پس به طور ساده تر به هریک از امکانات واژه وب پارت و محلی را که وب پارت ها در قالب درون آن قرار می گیرند پارت اطالق می کنیم.

 د انتخاب شودمعموال سعی می شود نام پارت ها متناسب با وب پارتی که می خواهد درون آن قرار گیر

کشیده و در آن  Drag&Dropنحوه قرار دادن وب پارت ها در جایگاه مورد نظر نیز بدین شکل است که وب پارت مورد نظر را بصورت 

 جایگاه قرار می دهیم.
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 .در باال با واژه های مانند تم ، حاشیه و قالب مواجه شدیم که به توضیح آنها می پردازیم

در واقع رنگ و لعاب سایت است ، مثال رنگ فونت ها ، سایز آنها ، ضخیم و یانازک بودن ، تغییر رنگ متن با قرار گرفتن برروی آن و ...  تم :

همه در تم تعریف می شوند که درقسمت مدیریت تم ها قابل مشاهده و از قسمت ویرایش تم ها قابل ویرایش می باشد.نحوه دسترسی ها در 

 ح داده خواهد شد.آینده توضی

همان کادرهایی است که دور هر وب پارت متناسب با گرافیک صفحه قرار می گیرد. مدیریت این حاشیه ها در قسمت مدیریت قالب  حاشیه:

 است که متعاقبا توضیح داده می شود.

ویر مربوط به بنر سایت و ... توسط قالب صفحه را به پارت هایی تقسیم می کند که وب پارت ها درون آن قرار می گیرند ، تمام تصا قالب:

 پیاده سازی می گردد که مدیریت و ویرایش قالب نیز از طریق قسمت مدیریت قالب ها صورت می پذیرد.
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 ( امکانات لیست صفحات1-3-3

 یار ما قرار می گیرد.صفحه در اخت در اینجا بد نیست اشاره ای داشته باشیم به امکاناتی که پس از راست کلیک نمودن بر روی نام

 

 مشاهده صفحه : برای مشاهده ی نمای خروجی صفحه پس از تغییرات -

 اضافه کردن صفحه : برای ساخت صفحه در زیر صفحه فعلی )ساخت صفحات بصورت درختی می تواند ادامه داشته باشد( -

صورت کلیک بر روی نام صفحه اتفاق می ویرایش این صفحه : باز شدن صفحه جهت ویرایش صفحه ، مشابه همان اتفاقی که در  -

 افتد.

 حذف این صفحه : با انتخاب این گزینه صفحه حذف خواهد شد. -

 حذف این صفحه با فرزندان: برای حذف یک صفحه به همراه زیر صفحه هایش استفاده می شود. -

یا  "فرزند"این امر با انتخاب گزینه های جابه جا کردن این صفحه : برای جابجا نمودن محل قرار گیری صفحه استفاده می شود که  -

 صفحه دیگر میسر می گردد. "قبل از "
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 اضافه کردن زیر پورتال : امکان اضافه کردن زیرپورتال جدیدی را در زیر این صفحه یا زیرپورتال را فراهم می سازد. -

هنگام نمایش زیرپورتال این ورتال قرار می دهد و انتساب به عنوان خانه : این صفحه را به عنوان صفحه خانه یا صفحه اصلی آن زیرپ -

 صفحه بعنوان صفحه اصلی مشاهده می شود.

 

صفحه شخصی ادمین : با انتخاب این گزینه در مراجعات بعدی به محیط مدیریت در میان تمامی صفحات این صفحه ابتدا بارگزاری  -

 شده و در اختیار مدیر قرار می گیرد.
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 پیشرفتهتنظیمات  (1-3-4

 پیش از آنکه به نحوه دسترسی به این تنظیمات و آیتم های آن آشنا شویم به توضیح چند واژه می پردازیم.

 چیدمان

زمانی که ما در ساخت یک صفحه قالبی را انتخاب می کنیم ، تم و حاشیه به آن نسبت می دهیم ، و با توجه به پارت های موجود ، وب پارت 

 رونشان قرار می دهیم و ذخیره می کنیم ، در واقع یک چیدمان ایجاد نموده ایم.های مورد نیازمان را د

پس می توان گفت قالب ،تم ، حاشیه و نحوه قرار گیری وب پارت درون آنها و حتی درختهای منتسب شده به آنها از خصوصیات چیدمان 

 هستند و در قالب یک چیدمان تعریف می شوند.

 

 .عنی همان خروجی اصلی صفحه ، یعنی همانجا که مثال اخبار در وب پارت اخبار نمایش داده می شوندصفحه اصلی : صفحه اصلی ی
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صفحه محتوا: پس از کلیک کردن بر روی یک رکورد مثال یک خبر وارد صفحه دیگری می شویم ، متن خبر را می بینیم ، که به آن صفحه 

 محتوا گویند.

 

که در صورت فعال بودن آرشیو در وب پارت قابل نمایش  "بیشتر"کردن بر روی رکورد  ، بر روی گزینه صفحه آرشیو : اگر به جای کلیک 

 است کلیک نمائیم باز هم وارد صفحه جدیدی خواهیم شد که آنرا صفحه آرشیو نامند و در آن تمامی رکوردهای آرشیو قابل مشاهده هستند.
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 ط به پورتال سیگما می باشد.الزم به ذکر است که تمامی توضیحات فوق مربو

 حال که با واژه های فوق آشنا گشتیم ، خوب است که بدانیم ، صفحات محتوا و آرشیو نیز مانند صفحه اصلی ، دارای تنظیماتی هستند.

مات حال پس از تعاریف مذکور بر روی دکمه تنظیمات پیشرفته در صفحه کلیک می کنیم.با صفحه جدیدی روبرو خواهیم شد که تنظی

 پیشرفته تری درون آن تعبیه شده است ،با هم این تنظمات را بررسی می کنیم:

 عنوان پنجره صفحه : عنوانی است که در صورت تعریف در پنجره مرور گر قابل مشاهده است.

تناسب با آن نمایش داده می صفحه فعال باشد : اگر تیک مربوطه را بر می داریم ، این صفحه به عنوان صفحه غیر فعال شناخته شده و پیغام م

 شود.

 عنوان صفحه نمایش داده شود: در صورتیکه این تیک خاموش باشد دیگر عنوان صفحه قابل مشاهده نخواهد بود.

 زبان : همانطور که از نام آن پیداست می توان زبان صفحه را از این قسمت انتخاب نمود.

 در نظر گرفته خواهد شد. RSS: در صورت روشن نمودن آن برای کل صفحه یک خروجی  RSSخروجی 

صفحه لینک باشد : این ویژگی زمانی استفاده میشود که در صفحه وب پارت صفحات عمومی وجود دارد و ما به جای اینکه با کلیک کردن 

وارد شده است .به عبارتی به  "لینک  url "یم که در قسمت روی نام صفحه به خود آن صفحه هدایت شویم به آدرس لینکی هدایت میشو

ی بدون رفتن به صفحه به لینک وارد شده میرویم.با انتخاب این گزینه همانگونه که مالحظه می نمائید آیتم های جدیدی برای تنظیم نمایان م

 :شود

 دمقصد لینک : که می توان انتخاب نمود در همین صفحه باز شود یا در صفحه جدی 
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 url .لینک : آدرس اینترنتی مورد نظر است که قرار است صفحه به آن هدایت شود 

 

به عنوان مثال ما در صفحه آموزش یک وب پارت از نوع منوی عمودی صفحات داریم که در آن نام صفحه های موجود قرار دارد ،ما با کلیک بر 

برویم به آدرسی هدایت میشویم که در تنظیمات پیشرفته همین صفحه در به جای اینکه به صفحه ای با همان نام  1روی صفحه استخدام 

 قسمت

"url   :لینکhttp://www.yahoo.com" .وارد کرده ایم 

 .comhttp://www.yahooلینک باید به صورت کامل وارد شود:  urlنکته :آدرس 

 

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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 .هدایت میشود  yahoo عنوان شده و کاربر با کلیک روی آن به سایت 1همانطور که مالحظه میفرمایید در منو صفحات نام صفحه استخدام 

 

عمل می کند تا از طریق این صفحه به صفحه اینترنتی مورد نظر دیگری دسترسی  Forwarderدر این حالت در واقع صفحه به عنوان یک 

 داشته باشیم.
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 . شد نخواهد داده نمایش سایت راهبری نوار در نظر مورد صفحه گزینه این انتخاب با: عدم نمایش صفحه در نوار راهبری

که از کاربران دریافت می شود و قوانین و مقررات و یاهر مورد دلخواه حریم شخصی کاربران: در این قسمت می توان متنی را در مورد اطالعاتی 

 دیگر قرار داد که کاربران می توانند با کلیک بر روی گزینه حریم شخصی کاربران از مطالب درون آن آگاهی یابند.

 

 نمائیم.همانگونه که در باال گفتیم می توانیم صفحات محتوا و آرشیو را نیز می توانیم ویرایش 

 و همچنین هریک از صفحات محتوا و آرشیو می توانند چیدمان مربوط به خود را داشته باشند.

 برای دسترسی به این محیط های ویرایش همانگونه که می بینیم ، کلید ویرایش صفحه محتوا و کلید ویرایش صفحه آرشیو وجود دارد.

 ویرایش صفحه محتوا کلیک می نمائیم. ابتدا به سراغ صفحه محتوا می رویم، پس بر روی کلید

 همانطور که دیده می شود تنظیماتی شبیه به هنگام ساخت و ویرایش صفحه در اختیار ماست ، تم ، حاشیه و قالب.
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 هریک از موارد فوق را به دلخواه انتخاب می کنیم ، وب پارت های مورد نظر را در جایگاهش قرار می دهیم و ذخیره می کنیم.

وجود دارد  [Control]ک نکته بسیار حائز اهمیت است که در این صفحه و در قسمتی که پارت های قالب را می بینیم ، پارتی با نام ذکر ی

ن که ما درون آن هیچ وب پارتی را قرار نمی دهیم، زیرا این پارت برای بارگزاری اطالعات رکورد می باشد)مثال همان خبری که برای دیدن مت

 ی آن کلیک نمودیم(کاملش بر رو

 

 با کلیک بر روی کلید ویرایش صفحه آرشیو نیز وارد صفحه ای مشابه آنچه در قسمت ویرایش صفحه محتوا دیدیم، خواهیم شد.

 تنظیمات مربوط به تم ، حاشیه و قالب را انجام می دهیم ، وب پارت های را در محل خودشان قرار می دهیم و ذخیره می نمائیم.

 رفتاری مشابه صفحه محتوا را خواهیم داشت. [Control]رشیو نیز با پارت برای صفحه آ

اگر خاطرتان باشد در مباحث فوق با واژه ای با نام چیدمان آشنا شدیم ، که هرگاه صفحه ساخته می شود و تنظیمات انجام می پذیرد ، 

 چیدمانی ایجاد می گردد.

 ذخیره می کنید ، برای آنها نیز چیدمانی ساخته شده و ذخیره می گردد.هنگامیکه صفحه محتوا و آرشیو را ویرایش کرده و 

 چیدمانهای آرشیو و محتوا هنگام ساخت زیرپورتال ساخته می شوند و هر صفحه چیدمان محتوا و آرشیو را از صفحه پدر به ارث می برد.

 یم از آن استفاده کنیم.اما نکته مهم تر آنست که این چیدمانها به چه کار ما می آیند و کجا می توان

 در پاسخ این سوال جواب این است که :

ما در مجموعه خود ممکن است تعداد صفحات بسیاری را داشته باشیم که از نظر تم ، حاشیه  قالب و محل قرار گیری وب پارت ها شکل 

 لی ، چه برای محتوا و حتی آرشیو.یکسانی را دارا باشند و فقط در محتوای آنها تفاوتی وجود داشته باشد چه برای صفحه اص
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یک راه برای ساخت صفحات فوق این است که تمام صفحات را ساخته و تک تک آیتم های مربوط به تم ، حاشیه ، قالب  و وب پارت ها را 

یم دارا باشد بسازیم ، تنظیم کنیم، اما راه ساده تر بدینگونه می باشد که ابتدا یک صفحه ای را که بطور کامل مشخصاتی را که ما می خواه

 سپس از چیدمان آن در صفحات دیگر استفاده نمائیم.

 برای استفاده از چیدمان یک صفحه برای صفحه دیگر راه زیر را پی میگیریم:

 وارد بخش تنظیمات گرافیکی می شویم.-

هیم تغییرات چیدمان را اعمال نمائیم گزینه مشاهده می شود، برای هرکدام که می خوا "..."در کنار کلید ویرایش هریک از صفحات گزینه -

 را فشار می دهیم. "..."

 در محیط جدید پیش روی ما در ابتدا نام چیدمانهای فعلی قابل مشاهده است.-

 و در ذیل آن کمبو باکسی وجود دارد که نام صفحه ای را که می خواهیم از چیدمان آن استفاده نمائیم، در اینجا قابل دسترسی است.

 از آن دو گزینه پیش رو داریمپس 

 گزینه اول :چیدمان جدید ساخته شود.

در صورت انتخاب این گزینه از چیدمان صفحه انتخابی یک کپی گرفته شده و با نام جدید ذخیره شده و به صفحه فعلی ما نسبت داده می 

 شود.در اکثر مواقع ما از این نوع کپی استفاده می نمائیم.

 ان موجود استفاده گرددگزینه دوم : از چیدم

در این حالت چیدمان صفحه فعلی ما به چیدمان صفحه انتخابی ما تغییر می یابد اما چیدمانی با نام جدید ذخیره نمی شود و در واقع یک 

 چیدمان در چند جای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

ام صفحاتی که دارای آن چیدمان هستند این تغییر مشاهده می شود از آنجا که اگر ما در چیدمان موجود تغییری حاصل نمائیم ، در تم

،استفاده از حالت دوم تنها زمانی مثمر ثمر است که ما می خواهیم بطور همزمان چندین صفحه به یک شکل تغییر یابند در غیر اینصورت به 

 هیچ عنوان استفاده از این گزینه پیشنهاد نمی گردد.
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 وب پارت ها (1-4

 که در قسمت ساخت صفحات بدان اشاره کردیم وب پارت ها در واقع دروازه نمایش امکانات موجود در پورتال ما می باشند.همانطور 

برخی از وب پارت ها صرفا جهت نمایش برخی از اطالعاتی هستند که ما در داده های آنها دخل و تصرفی نخواهیم داشت و در واقع آرشیوی 

 برای آنها وجود ندارد.

 مانند زمان دیجیتال سرور ، زمان عقربه ای ، آمار بازدید ، آب و هوا و ... از این قبیل وب پارت ها می باشند. نمایشیارت هایوب پ

 

از طریق یک آرشیو وارد )وب پارت های اطالع رسانی(  نوع دیگر وب پارت ها ، آنهایی هستند که اطالعاتی که توسط آنها نمایش داده می شود

 در واقع اطالعات مربوط به آرشیو خود را نمایش می دهند.می شود ، 

 بطور مثال وب پارت اخبار ، متون عمومی ، رویدادها ، گزارشات و ...
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همانطور که در قبل بدان اشاره کردیم این وب پارت ها برای سهولت در کاربرد و دسترسی به دسته بندی های مختلفی تقسیم شده اند که 

 را با توجه به نوع امکان مورد نظر ما میسر می سازد.دسترسی به آنها 

 حال که با وب پارت آشنا گشتیم ، سراغ تنظیمات آنها می رویم.

 برای نمونه یکی از وب پارت ها مثال از نوع خبر را درون یکی از پارت ها قرار می دهیم.

نمایان می شود با عنوان تنظیمات وب پارت( آیتم هایی نمایان می  با کلیک بر روی آیکون چرخ دنده )که اگر بر روی آن بایستیم توضیحی نیز

 شوند که به توضیح آنها می پردازیم:
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عنوان : عنوانی مرتبط با اطالعاتی که می خواهیم توسط این وب پارت نمایش داده شود انتخاب می نمائیم که البته اگر تیک مربوط به آن 

 .یر اینصورت خیرروشن باشد نمایش داده می شود و در غ

در صورتیکه تیک نمایش داده می شود و در غیر اینصورت خیر. نمایش در صفحه : درصورت روشن بودن تیک ، این وب پارت در صفحه نمایش 

 در صفحه برداشته شود وب پارت در صفحه لود نشده و سرعت لود صفحه را کم نمی کند.

وجود دارد که دارای لینک می باشد و مارا به صفحه  "بیشتر"ر صفحه نوشته ای با عنوان نمایش آرشیو : اگر این گزینه تیک خورده باشد د

 آرشیو این وب پارت هدایت می کند. )تمامی اخباری که مربوط به این وب پارت می باشند(

 (RSS)"آر.اس.اس "زی با نام نمایش آر.اس.اس: در دنیای امروز اینترنت جهت استفاده سایت ها از اطالعات یکدیگر با ذکر منبع، تکنولو

 بوجود آمده است که در واقع یک سایت توسط یک آدرس ، خروجی را 

خود از اطالعات سایت مرجع استفاده نموده و آنرا  (RSS Feed)"آر.اس.اس خوان"اعالم می کند و سایت دیگر با قرار دادن آن آدرس در 

 استفاده نماید با کلیک بر روی لینک بوجود آمده به سایت مرجع متصل می گردد.نمایش می دهد و هر کاربری که بخواهد از آن اطالعات 
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به وب پارت ما اضافه می گردد که با  RSSدر اینجا اگر ما تیک مربوط به این گزینه را بزنیم ، در خروجی خواهیم دید که آیکونی با عنوان 

 یگر قرار می دهد خواهیم داشت.کلیک بر روی آن آدرسی را که سایت مرجع در اختیار سایت های د

خود قرار دهد اطالعات موجود در این وب پارت مارا خواهد دید و با کلیک بر روی  "آر.اس.اس خوان"یعنی اگر این آدرس را سایت دیگری در  

 هر یک از لینک ها به سایت ما متصل خواهد شد.

 پارت نمایان می گردد نمایش تاریخ : با روشن نمودن آن تاریخ درج برای هر خبر در وب

 نمایش چاپ : با روشن نمودن این گزینه امکان چاپ را برای این وب پارت فراهم آورده ایم.

 نمایش نظرات : در صورتیکه تیک این گزینه را روشن نمائیم امکان درج نظرات کاربران برای اطالعات وب پارت ایجاد کرده ایم.

تعداد رکوردهایی که در این وب پارت اخبار می باشند و می خواهیم در صفحه اول نمایش داده شوند  تعداد رکورد در صفحه اول : در این فیلد

عدد آنها در ابتدا نمایش داده شود و لیست کلی آنها با زدن کلید آرشیو  5خواهیم خبر داشته باشیم، فقط می 21مثال وارد می کنیم، یعنی اگر 

 .قرار دهیم تمام اخبار را نمایش می دهد 1اگر در اینجا  ذکور وارد می نمائیم.را در فیلد م 5قابل مشاهده باشد، عدد 

 

تعداد آیتم صفحه داخلی : عددی که در این فیلد وارد می نمائیم معین کننده تعداد رکوردهایی )خبرهایی( است که در صفحه آرشیو می 

 خواهیم نمایش داده شود.
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خبر را می بنیم و مابقی  11خبر داریم ، پس از ورود به قسمت آرشیو ما  21قرار دهیم ، از آنجا که کال  11بطور مثال اگر ما این مقدار را برابر 

 را درصفحه دوم )بر اساس عددی که وارد نموده ایم صفحه بندی ایجاد می گردد(

 

خواهیم دید که توضیحی با عنوان انتخاب  بر روی آن بایستیم با موسدر انتهای این قسمت مستطیل آبی رنگی را مالحظه می نمائید که اگر

 دسته نمایان می گردد.

 

 دراینجا ذکر این نکته الزم است که هر وب پارت برای نمایش اطالعات از دو پارامتر استفاده می نماید.
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باشد که در آینده  خورده صفحه آن به مربوط تیک باید دهیم نمایش صفحه آن در خواهیم می که را رکوردی آن یعنی ، صفحه تیک – 1

 خواهیم دید که این امر به چه شکل صورت پذیر است.

 اما گاهی از یک نوع وب پارت بیش از یک عدد در صفحه داریم

 وب پارت خبر در یک صفحه داریم که می خواهیم هر کدام اطالعات خاصی را نمایش دهند. 2بطور مثال 

دهد و اخبار اقتصادی نیز اطالعات مخصوص خودش را. در اینجا از دسته بندی استفاده  مثال وب پارت اخبار علمی فقط اخبار علمی را نمایش

 می کنیم.

 پارت وب صورتیکه در.است متصل دسته آن به پارت وب و باشد بندی دسته دارای که دهد می نمایش را رکوردهایی یعنی ، بندی دسته – 2

 تیک آن صفحه را داشته باشند نمایش می دهد. که را اطالعاتی تمامی نباشد متصل خاصی بندی دسته به
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 اگر از دسته بندی استفاده نکنیم ، هر دو وب پارت اطالعاتی یکسان ، که همان اخباری هستند که تیک صفحه را دارند نمایش می دهد.

مائیم ، و همچنین دسته بندی مورد نظر را اما اگر از دسته بندی استفاده نمائیم ، و هریک از وب پارت ها را به دسته بندی مختص خود وصل ن

که در میدهند ست که هر یک از وب پارت ها اطالعاتی را نمایش ابه رکورد مورد نظر یا همان اخبار نسبت دهیم، آنگاه اتفاقی که می افتد آن

 دیدسته بندی مختص خودشان موجود است.یعنی اخبار علمی اطالعات علمی و اخبار اقتصادی اطالعات اقتصا
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 در آینده در مورد دسته بندی و نحوه ایجاد آن بطور مشروح سخن خواهیم گفت.

 تنظیمات گرافیکی (1-5-1

د که بطور اختصاصی برای هر وب پارت تنظیماتی را درون خود جای داده است که دبا کلیک بر روی آیکون مورد نظر پنجره ای ظاهر می گر

 آن اعمال نمائیم. می توانیم تغییرات دلخواهمان را بر روی
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درواقع می توان اینگونه بیان کرد که ما در هنگام ساخت صفحه تم  و حاشیه ای را انتخاب نمودیم ، که وب پارت ها بصورت پیش فرض 

ن حالت تنظیمات خود را از آن دریافت می کنند ، اما در قسمت تنظیمات گرافیکی می توان هر وب پارت را بطور اختصاصی تنظیم نمود.در ای

سیستم دیگر تنظیمات کلی مربوط به تم و حاشیه را نادیده گرفته و از پارامترهای تنظیم شده در قسمت تنظیمات گرافیکی استفاده می 

 نماید.

 حال برخی از این تنظیمات را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.

 پارت ما نمایش داده نخواهد شد.نمایش حاشیه : در صورتیکه تیک آن را برداریم دیگر حاشیه ای دور وب 

در صورتیکه تیک را دارا باشد حاشیه نمایش داده خواهد شد و همانگونه که در باال اشاره شد حاشیه ای را نمایش می دهد که در صفحه 

 تنظیم شده است.

ی توانیم به حاشیه های تعریف شده م "نمایش حاشیه"اگر بخواهیم حاشیه را تغییر دهیم مطابق آنچه مورد پسند ماست ، از کمبوی روبری 

 درون پورتال دسترسی داشته باشیم.
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توضیحات مبسوطی ارائه  "نما"پس از آن با گزینه های نمای خانه ، آرشیو ، محتوا و چاپ روبرو می شویم . از آنجا که ابتدا باید در مورد واژه 

وضیح آن صرفنظر می کنیم تا دربخش مربوطه بطور کامل با آنها آشنا گردد وسپس موارد فوق مورد بررسی قرار گیرد، در حال حاضر از ت

 شویم.

از آنجا که در قسمت قبل به  قسمت تنظیمات وب پارت موجود بود، م شبیه به آنچه درینیدر سمت چپ پنجره تنظیمات آشنایی را می ب

 توضیح آن پرداخته از تکرار آن صرفنظر می نمائیم.

 د دارند که به توضیح کاربردی ترین آنها می پردازیم :در ذیل آن گزینه هایی وجو

 زبان : زبان مربوط به این وب پارت را انتخاب می کنیم.

 نمایش اطالعات

 بدون دسته : در صورت انتخاب این گزینه وب پارت اطالعاتی را که در آن صفحه دارای دسته بندی نباشند نمایش می دهد. -
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اطالعات دسته زیر مجموعه آن  ،عالوه بر اطالعاتی که در دسته بندی انتخاب شده آن می باشدزیر دسته : در این حالت وب پارت  -

 را نیز نمایش می دهد.

همانطور که مالحظه می نمائید یک ظاهر نمایشی  وب پارت به عنوان نمونه در قسمت میانی پنجره قرار گرفته است که با اعمال هریک از 

 نرا در این وب پارت ببینیم.تغییرات می توانیم پیش نمایش آ

در باالی این ظاهر نمایشی کمبویی وجود دارد با عنوان تنظیمات که  هریک از آیتم های موجود در آن قسمتی از ظاهر نمایشی یک وب پارت 

 می باشد.

 

ائینی سمت راست پنجره در اختیار ما در صورت انتخاب هریک از آنها می توانیم تغییرات دلخواهمان را با استفاده از امکاناتی که در قسمت پ

 قرار گرفته اعمال نمائیم.

، مثال با انتخاب تصویر می توان طول و عرض آنرا تغییر داد و یا با انتخاب عنوان می توان نحوه نمایش عنوان آن رکورد مانند رنگ نوشته 

 ضخیم بودن یا نبودن آن ، سایز و ... را ویرایش کرد.



  راهنمای پورتال سیگما

 

11 www.sigma.ir  

 

 

داشته باشیم، آیتمی را انتخاب کنیم که تیک مربوط به نمایش آن در قسمت راست پنجره خورده باشد ، در غیر اینصورت  البته باید در نظر 

 قابل تنظیم نخواهد بود.

که در صورت فعال بودن آن در زیر وب پارت  "بیشتر"بطور مثال اگر تیک مربوط به نمایش آرشیو روشن نباشد نمی توان بر روی گزینه 

 اده می شود تغییراتی اعمال نمود.نمایش د

 در ادامه با دنبال کردن تصاویر می توانید بیشتر با این تغییرات آشنا شوید.
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 تنظیماتی را که در باال بدان اشاره کردیم از زبانه گرافیکی در پنجره تنظیمات گرافیکی بود.

 برای برخی از وب پارت ها تنظیماتی صورت می پذیرد.زبانه دیگری نیز با نام اختصاصی وجود دارد، در این زبانه 

 به عنوان مثال برای وب پارت تبلیغات می توان طول و عرض تنظیم نمود.
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 در مورد وب پارت ها چند نکته ریز نیز باقیمانده که در ذیل به آن می پردازیم.

 انجام می دهند :در باالی هر وب پارت آیکونهایی را مالحظه می کنیم که هریک عملی را 

 رت را می بندد و از صفحه حذف می نماید.ااین عالمت وب پ -

این گزینه با هر بار کلیک، یک وب پارت از نوع وب پارت موجود اضافه می کند )تکرار( البته بدون در نظر گرفتن تنظیمات وب   -

 پارت موجود.

 سمت باال و پائین در پارت جاری استفاده می شود. جابجا کردن وب پارت بهاین عالمت ها برای   -

 وب پارت ها میان پارت های مختلف استفاده می شود.حرکت این آیکون که آشنا تر از بقیه به نظر می رسد، برای   -
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 معرفی وب پارت ها (1-5-2

 در این بخش به معرفی و بررسی برخی از وب پارت ها می پردازیم

 آخرین ویرایش سایت

 وب پارت بطور خودکار ، تاریخ آخرین بروز رسانی اطالعات سایت را یافته و نمایش می دهد.این 

 

 آخرین ویرایش صفحه 

این وب پارت عملکردی مشابه وب پارت فوق دارد با این تفاوت که تاریخ آخرین بروزرسانی اطالعات صفحه را نمایش می دهد. )صفحه ای که 

 ت(وب پارت درون آن قرار گرفته اس

 آخرین ویرایش زیر صفحات و صفحات

زیر  همانگونه که از نام این وب پارت پیداست ، عملکرد آن تفاوتی با وب پارت های فوق ندارد ، فقط این بار اطالعات آخرین بروزرسانی را در

 صفحه محسوب می گردند(صفحات نیز یافته و نمایش می دهد. )صفحه ای که وب پارت در آن قرار دارد و صفحاتی که فرزندان این 

 آلبوم تصاویر 

 با استفاده از این امکان می توانیم تصاویر دلخواهمان را بصورت یک آلبوم از تصاویر نمایش دهیم.
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 (RSS Feed)آر اس اس خوان 

 ارائه می گردد. RSSبرای دریافت و نمایش اطالعاتی می باشد که توسط سایت های دیگر با استفاده از تکنولوژی 

 آئین نامه ها 

 برای ایجاد و ارائه آئین نامه های سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 اخبار 

 یکی از پرکاربردترین وب پارت های موجود در پورتال ، وب پارت اخبار می باشد.ایجاد و نمایش اخبار توسط این وب پارت صورت می پذیرد.
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 اخبار آرشیوی

 این وب پارت استفاده می شود که قابلیت انتخاب بازه زمانی را نیز دارا می باشد. برای دسترسی به آرشیو اخبار از

 

 استانداردها

 جهت پیاده سازی قوانین و استانداردهای سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و نمایشی مشابه آئین نامه دارد.

 اطالعات و خدمات

 ، بصورت گروه ها و زیر گروه های مجزا بکار برده می شود.این وب پارت در راستای نمایش و دسته بندی اطالعات 
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 افراد 

در  از این وب پارت می توانید برای تعریف کاربران پورتال ، کارمندان)پرسنل( سازمان و یا معرفی افراد به همراه تصویر و اطالعات جزئی تر

 سایت استفاده نمائید.

 

 انتشارات

 نید نشریات داخل مجموعه خود و یا نشریات مرتبط را معرفی نمائید.با استفاده از این وب پارت می توا
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 بازدیدها

این بخش آماری از بازدیدکنندگان پورتال شما را چه در کل پورتال و چه در یک صفحه خاص نمایش می دهد.بخشی از آن آمار کل تا کنون 

 را نمایش داده و بخشی دیگر آمار روزانه را نمایش می دهد.

 

 

 یک بر روی گزینه بیشتر ، این وب پارت گزارش جامع تری را به شکلی که در باال مالحظه می کنید ، خواهید دید.با کل

 پخش زنده

ایش این وب پارت قادر است  فیلمی را از محل پخش که می تواند آرشیو فیلم، دوربین ، وبکم و یا تصاویر تلویزیونی باشد را برای کاربران نم

 دهد.
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توجه آنست که هنگامیکه کاربر به سایت مراجعه می کند فیلم مورد نظر را از هر قسمتی که در حال پخش است مشاهده می کند و نکته قابل 

 نمی تواند آنرا به عقب بازگردانده و از ابتدا نگاه کند.)پخش زنده(

 پخش زنده کوچک

 نمایش کوچکتر می باشد.کاربردی همانند وب پارت فوق دارد تنها با این تفاوت که اندازه ظاهر 

 پخش غیر زنده

ا این وب پارت پخش ویدئو را بصورت غیر زنده انجام می دهد و کاربر می تواند هر زمان که به سایت مراجعه می کند بتواند فیلم مورد نظر ر

 دیده و آنرا به جلو یا عقب ببرد.

 پرسش های متداول

پرسش های پرتکرار یا متداول به همراه پاسخ آنها قرار داده شده است.این وب پارت امکان  در سایت ها آشنا باشید که در آن FAQشاید با نام 

 پیاده سازی چنین بخشی را که در سایت های فارسی به آن پرسش های متداول گفته می شود ، در اختیار شما قرار می دهد.

 پروژه ها

 یا در حال انجام سازمان استفاده می گردد.از این وب پارت برای معرفی و نمایش پروژه های انجام شده و 

 تاریخ و زمان دیجیتال 

 تاریخ و زمان را بصورت دقیق از روی اطالعاتی که از کامپیوتر کاربر دریافت می کند نمایش می دهد.

 تاریخ و زمان دیجیتال سرور

 تاریخ و زمان را از کامپیوتر سرور دریافت می کند.دارد با این تفاوت که اطالعات  "تاریخ و زمان دیجیتال"عملکردی مشابه وب پارت 

 تاریخ و زمان عقربه ای

 وب پارتی برپایه پلت فرم فلش می باشد که زمان با ظاهری زیبا شبیه به یک ساعت دیواری عقربه ای نمایش داده می شود.
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 تبلیغ ها

ینک بر روی تصویر باشد.همچنین می توان برای نمایش آن از بازه زمانی برای پیاده سازی تبلیغات مورد استفاده قرار گرفته و می تواند دارای ل

 استفاده نمود.

 تقویم

 یک تقویم کامل است که امروز و روزهای تعطیل در آن مشخص شده و می توانید تقویم را به سال و ماه مورد نظرمنتقل نمائید.

 

 تماس ها

استفاده نمائید.اطالعات تماس با سازمان از جمله شماره تماس ، آدرس و ... را  "ارتباط با ما"از این وب پارت می توانید برای ساخت یک بخش 

 قرار دهید.
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 جستجو

بدیهی است که جستجو در وب سایت یکی از بخش های کاربردی و مهم در وب سایت است، همچنین جستجو باید دقیق و بتواند کاربر را به 

 مورد درخواستی خود ارجاع دهد.

ر پورتال سیگما نیز یک وب پارت قوی برای جستجو در میان محتوی و آرشیو مطالب وب سایت وجود دارد، که با انجام تنظیمات صحیح د

 میتوان به صورت پیشرفته، یک جستجوی دقیق تری را برای کاربران فراهم نمود.

 

ا یک پنچره جدید باز میشود، در قسمت باالی پنجره جدید یک با کلیک بر روی تنظیمات گرافیکی وب پارت جستجو همانند دیگر وب پارت ه

وجود دارد با کلیک برروی تب میتوان جستجو را به صورت کامال سفارشی و مورد نظر خودتان تنظیم نمایید. در اولین  "اختصاصی"تب با نام 

ان مثال میتوان تعیین نمود که در چه بازه زمانی نتیجه جستجو را بر اساس پارامترهای موجود فیلتر نمود. بعنو "تنظیمات عمومی"بخش 

ظاهری جستجو صورت بگیرد، و یا این امکان را در اختیار خود کاربر قرار داد که این بازه را تعیین نماید. از دیگر امکانات این بخش تنظیمات 

 ....(.مربوط به نمایش جستجو می باشد)تعداد رکوردها، تعداد تصاویر، هایالیت کلمات کلیدی .
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میتوان اولویت نمایش برای آرشیوها تعیین نمود، همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید تاریخ درج   "تنظیمات رفتار جستجو"در بخش

 مطلب بیشترین اولویت را داراست. با کلیک برروی فلش های سبز رنگ میتوان ترتیب اولویت ها را تغییر داد.

 

 نیز میتوان تعیین کرد اولویت نمایش با کدام آرشیو ها باشد. "تنظیمات آرشیوها"در بخش 
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امکان تعیین اینکه جستجو در کدام زیرپورتال ها صورت بگیرد قابل تنظیم است و با فعال نمودن تیک هر کدام  "تنظیمات زیرپورتال"دربخش 

 از زیرپورتال ها امکان جستجو برروی آن پورتال نیز اعمال می شود.

 

 نیز امکان تعیین صفحات مورد جستجو با عالمت دار کردن  صفحات قابل اعمال است. "ظیمات صفحاتتن"در بخش 

 همانند دیگر بخش ها میتوان تعیین نمود که جستجو در کدام دسته بندی ها صورت بگیرد. "تنظیمات دسته بندی"و در بخش 

یرات، فیلترها و یا تعییین جستجو را برعهده کاربر قرار داد تا کاربر بتواند یک لیست بازشو نیز در تعدادی از بخش ها وجود دارد که میتوان تغی

 خود کنترل نتیجه جستجو را در اختیار بگیرد.



  راهنمای پورتال سیگما

 

43 www.sigma.ir  

 

 

 چت

یا به اصطالح اتاق گفتگو بصورت زنده و آنالین  Roomوب پارت چت،امکان گفتگوی زنده بصورت جمعی را فراهم می کند.شما می توانید در 

 گفتگو داشته باشید. (Guest)با کاربران پورتال ، حتی کاربر مهمان 

 دستورالعملها

 استفاده می کنیم. "دستورالعملها"برای معرفی و نمایش دستورالعمل های سازمان از وب پارت 

 رویدادها 

ن وب نمایش رویدادها و تازه های سازمان و یا مرتبط با سازمان را ، می توان با شیوه ای متفاوت و بصورت متحرک )عمودی( ، با استفاده از ای 

 پارت پیاده سازی نمود.
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 زبانها

 با استفاده از این وب پارت می توانید زبان سایت را تغییر دهید.

 

 سازمان ها

 سازمان ها ی همکار و یا زیرمجموعه ها آنها این وب پارت را مورد استفاده قرار می دهیم. برای معرفی شرکت ها ،

 صورت جلسات

 برای معرفی و نمایش صورت جلسات سازمان ها یا ادارت کاربرد دارد.

 ویکی

از ویکی می توانید یک دایره ویکی ابزاریست جهت ثبت و پیگیری اطالعات و به اشتراک گذاشتن دانسته های خود با دیگران.با استفاده 

 المعارف ساخته و با کمک سایرین آنرا تکمیل نمائید.

 آب و هوا

 بیانگر وضعیت آب و هوا در روزهای آتی می باشد.
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 فروشگاه الکترونیکی

 امکان ایجاد یک فروشگاه الکترونیکی و خرید اینترنتی را فراهم می آورد.

 فرم

 پورتال از طریق فرم ساز )ورود، نمایش و مدیریت( مورد استفاده قرار می گیرد.برای استفاده از خدمات الکترونیک 

 

 نقشه سایت

برای داشتن نقشه ای از تمامی صفحات یک زیرپورتال می توانیم از این وب پارت استفاده نمائیم.در صورتیکه بخواهیم فقط صفحات خاصی را 

 نتسب کردن صفحات و وب پارت مربوطه به درخت مذکور ، این هدف را محقق سازیم.نمایش دهیم ، می توانیم با ساخت یک دسته بندی و م
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 نوار راهبری

احتماال بارها برای شما پیش آمده است که برای دسترسی به یکسری اطالعات خاص یا یک صفحه خاص و ...  در یک سایت نیاز به گذارندن 

، برای اینکه مسیر پیموده شده تا رسیدن به نقطه جاری را مشاهده نمائید می توانید  چند مرحله و یا درواقع گذر از چند صفحه داشته باشید

ی از وب پارت نوار راهبری استفاده نمائید.این وب پارت عالوه بر نمایش مسیر پیموده شده این قابلیت را نیز دارد که هریک از مراحل دارا

 رجاع داده شوید.لینک بوده و با کلیک بر روی آنها به صفحه مورد نظر ا

 

 منوی اشیاء عمودی)افقی(

این منو حاوی اشیاء)وب پارت های( درون صفحه است و آنها را بصورت عمودی و یا افقی نمایش می دهد، البته الزم به ذکر است وب پارت 

شده باشد.در این منو شی ء در قسمت تنظیمات گرافیکی وب پارت برای آنها روشن  "نمایش در منو"هایی نمایش داده می شوند که تیک 

 بصورت پیش فرض قرار دارند "صفحه اصلی"و  "ورود کاربران"

 

 منوی صفحات عمودی)افقی(

این منو تمامی صفحات یک زیرپورتال را بصورت عمودی و یا افقی نمایش می دهد.برای نمایش برخی از صفحات خاص ، می توانیم یک دسته 

 و وب پارت مربوطه را به آن نسبت دهیم. بندی جدید ساخته و صفحات مورد نظر
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 تاالر گفتگو )فروم(

 این قسمت یکی از امکانات تعاملی پورتال می باشد و امکان داشتن یک تاالر گفتگو را برای شما فراهم می آورد.

 ورود کاربران

که صرفا برای آن کاربر قرار داده شده است، مورد همانگونه که از نام وب پارت پیداست ، جهت ورود کاربران به صفحه و دسترسی به اطالعاتی 

 استفاده قرار می گیرد.همچنین این وب پارت امکان تغییر رمز را نیز ، در صورتیکه مجوز آن داده شده باشد به کاربر می دهد.

 

 (Theme)تعویض تم صفحه/سایت 

غییر تم صرفا روی سیستم فرد صورت می گیرد و یک تغییرکلی در این توب پارت فوق ، امکان تغییر تم صفحه را به کاربر می دهد. البته 

 سایت نیست
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 گزارشات

 برای ارائه و نمایش گزارشات سازمان یا اداره مورد استفاده قرار می گیرد.

 کنفرانس

 باشید.( با افراد ارتباط داشته Voiceبا استفاده از این وب پارت می توانید بصورت زنده ) از طریق وبکم و یا 

 متون عمومی

 معموال برای طراحی بخشی از یک صفحه که بورت ایستا می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

 اگر به تصاویر زیر دقت کنید نحوه نمایش این وب پارت و تفاوت آن با خبر را می توانید مالحظه نمائید.

 

 محصوالت

 جزئیات استفاده می شود.برای معرفی و نمایش محصوالت و خدمات سازمان با 

 مقاالت

 برای ایجاد و نمایش مقاله های مرتبط با سازمان کاربرد دارد.

 منو

 برای ساختن منو و نمایش آن از این وب پارت استفاده می شود.البته نحوه ساخت منو در بخش مربوطه بطور مفصل توضیح داده خواهد شد.
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 نظرخواهی

تشریحی را در اختیار شما قرار می دهد. از قابلیت های دیگر این وب -ت تستی یا تشریحی و یا تستیامکان ایجاد یک نظر خواهی را بصور

 پارت امکان تنظیم بازه زمانی برای نظر سنجی و مشاهده آمار برای نظرسنجی های گزینه ای می باشد.

 

 همایش ها

ر شده در سازمان یا سازمان های مرتبط ، از وب پارت فوق استفاده جهت اطالع رسانی در مورد همایش ها ، سمینارها و کنفرانس های برگزا

 می نمائیم.

 وب سایت ها

 برای معرفی و نمایش پایگاه های اطالع رسانی استفاده می شود.
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 فایل ها

رشیو فایل ها را با برای پیاده سازی بخشی مشابه کتابخانه دیجیتال از این وب پارت استفاده می شود.این وب پارت فایل های موجود در آ

مورد توضیحات مربوطه نمایش می دهد که قابل دانلود کردن نیز می باشند. ما می توانیم با استفاده از دسته بندی ها ، تنها فایل هایی را که 

 نظرمان است نمایش دهیم.

 امکانات صفحه

 "تعیین به عنوان صفحه پیش فرض مرورگر"یا  "ال به دوستانارس"یقینا در مراجعاتی که به سایت های مختلف داشته اید با واژه ای به نام 

نیز مواجه شده اید.برای داشتن امکانات مذکور می توانیم از وب پارت امکانات صفحه استفاده کنیم که عالوه بر دو امکان فوق امکانات دیگری 

 در اختیار ما قرار می دهد که به آنها اشاره می کنیم:

 واه مرورگراضافه کردن به لیست دلخ -

 چاپ -

 آر.اس.اس -

 آمار بازدید -
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الزم به ذکر است که در قسمت تنظیمات گرافیکی وب پارت فوق می توان و در زبانه اختصاصی ، تیک نمایش هر یک از امکانات را جهت 

 نمایش، روشن و یا خاموش نمود.

 اوقات شرعی

 جهت نمایش اوقات شرعی بر روی پورتال استفاده می شود

 

 مرتبطمطالب 

در بخش ورود اطالعات با زبانه ای به نام کلید واژه آشنا گشته و به توضیح آن پرداختیم.با روشن نمودن وب پارت مطالب مرتبط در صفحه 

 .ممحتوا که خبر در آن بارگزاری می گردد ، می توانیم رکوردهای خبری را که ، دارای کلید واژه یکسان با خبر فعلی هستند را مالحظه نمائی
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 آرشیوهای خاص (1-5

ر همانگونه که قبال بدان اشاره کردیم ، ورود اطالعات از دوطریق ممکن است ، یکی از طریق خود وب پارت و دیگری از طریق آرشیو اطالعات.د

ود داری نموده این میان ورود اطالعات اکثریت آرشیو نحوه مشابه و تنظیمات تقریبا مشابهی دارند و به همین علت از توضیح مشروح هریک خ

 و فقط به تنظیمات برخی از این آرشیوها که در ذیل به آنها اشار شده است می پردازیم.

 برای دسترسی به هریک از آرشیوها از مسیر مدیریت و سپس آرشیو اطالعات گذر می کنیم.

 RSSFeedآرشیو  (1-6-1

 کنید، خواهید دید.با ورود به این آرشیو ، صفحه ای مشابه آنچه در ذیل مالحظه می 

 

جهت دریافت اطالعات ازمنبع یک سایت دیگر ، ابتدا بر روی دکمه  RssFeedبرای ساخت یک رکورد جدید از این آرشیو ، یعنی تعریف یک 

"RSSFeed کلیک می نمائیم. "جدید 

 عنوان : در این قسمت نام متناسبی را وارد می نمائیم.

URL  آدرس منبع یا در واقع همان آدرسی که سایت مورد نظر ، آنرا به عنوان خروجی :RSS  قرار داده ، در قسمتURL .وارد می نمائیم 
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 پیام اخطار خروج ازسایت : در صورت خروج کاربر از سایت این پیغام به وی نمایش داده خواهد شد.

ف می کنیم ، در حالت پیش فرض این مقدار بر روی صفر تنظیم می گردد که بیانگر تعداد رکوردها : تعداد رکوردهای قابل نمایش را تعری

 نمایش تمامی رکوردها می باشد.

 را مشخص می نمائیم. RSS: با روشن یا خاموش کردن تیک این بخش ، نمایش یا عدم نمایش عنوان  RSSنمایش عنوان 

 باشد با روشن کردن گزینه مربوط به آن ، توضیحات نمایش داده می شوند.توضیحات رکوردها: اگر توضیحی برای رکوردها وجود داشته 

 )(مشخص کردن لینک به خارج سایت : در صورت روشن بودن ، عالمتی را که بیانگر لینک به خارج است را نمایش می دهد.  

در نظر گرفته ایم هنگام خروج از سایت  "روج از سایتپیام اخطار خ"نمایش پیام اخطار : اگر تیک خورده باشد مقداری را که در باال به عنوان 

 نمایش می دهد.

 نمایش صفحه اخطار: با استفاده از این امکان لینک در صفحه ای جداگانه باز خواهد شد.

 آرشیو اطالعات و خدمات (1-6-2

اهم خواهد شد. در حقیقت با استفاده از این با استفاده از این قابلیت ، امکان نمایش لیست هایی مرتب شده بر اساس موضوع در پورتال فر

 آرشیو می توان اطالعات را بصورت طبقه بندی شده و به شکل گروه ها و زیرگروه های اطالعاتی نمایش داد.
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 برای ساخت نمونه ای از این آرشیو آشنایی با مفاهیم زیر ضروریست.

 : افزودن سطر و ستون 

 : حذف سطر و ستون 

 : جابه جایی سلول به چپ و راست را انجام می دهد )اگر در سطح سلول باشد جابجایی به چپ و راست دایرکتوری ها( 

 : سلول ها را در جهت باال و پائین جابجا می کند 

 : ساخت دایرکتوری جدید درون قسمت مورد نظر 

 دد.با کلیک بر روی دکمه ساخت دایرکتوری پنجره ای جدید نمایان می گر
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 درقسمت عنوان دایرکتوری و توضیحات مقادیر مناسبی را وارد می نمائیم.

اگر عنوانی که قصد ایجاد آنرا داریم عنوانی جدید است ، این تیک را روشن می نمائیم، تا در هنگام نمایش عنوان در کنار آن کلمه 

 دیده شود. "جدید"

اریم که دایرکتوری دیگری در همان قسمت و همان سطح ایجاد گردد، مراحل فوق را پس از تائید دایرکتوری اضافه می گردد. اگر قصد د

 بار دیگر تکرار می نمائیم.

 حال با راست کلیک بر روی هریک از دایرکتوری های ساخته شده آیتم هایی نمایان می شود که به توضیح آنها می پردازیم
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 : افزودن دایرکتوری درون دایرکتوری موجود 

 : ویرایش دایرکتوری موجود 

 : حذف دایرکتوری 

 : بردن به باال 

 : بردن به پائین 
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 : ایجاد لینک بر روی دایرکتوری 

 با کلیک بر روی گزینه اضافه کردن لینک پنجره جدیدی باز می شود که در زیر مشاهده می کنیم.

 

اگر مقصد خارج از پورتال است که آدرس آنرا بصورت دستی  URLدر قسمت عنوان ، عنوانی برای آن در نظر می گیریم و در قسمت 

وارد بخشی خواهیم شد که در آنجا می توانیم  "..."وارد می نمائیم و اگر مقصد یکی از بخش های پورتال است با کلیک بر روی گزینه 

 مقصد را تعیین نمائیم.

 نچه در مورد دایرکتوری توضیح داده شد ، انجام داد.با کلیک راست بر روی نام لینک نیز می توان اعمالی مشابه با آ
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 آرشیو نظرخواهی (1-6-3

 در این بخش می توان پرسشنامه ها را ایجاد و ویرایش نمود.

 

 متن پرسشنامه : متن سوال پرسشنامه را در این قسمت وارد می کنیم.

 باشد.نوع پرسشنامه : سه نوع پرسشنامه تشریحی، تستی و تستی تشریحی می 
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 بازه پاسخگویی : بر اساس ، ساعت ، روز و دقیقه می باشد و در این بازه امکان پاسخگویی وجود دارد.

 زبان : این گزینه در اکثر آرشیوها وجود دارد و می توان زبان مورد نظر را از این قسمت انتخاب نمود.

ردد که درون آن می توان گزینه های مربوط به پاسخگویی را گزینه : درصورت انتخاب پرسشنامه از نوع تستی ، این بخش فعال می گ

 تعریف نمود.

برای هر گزینه یک عنوان وجود دارد که متناسب با سوال آنرا تعریف می نمائیم و همچنین در قسمت ترتیب محل قرارگیری گزینه را 

 مشخص می کنیم)ترتیب قرار گیری گزینه ها(

 

 

 ویی به سوال در این قسمت پاسخها قابل مشاهده استپاسخهای داده شده :در صورت پاسخگ
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 مدیر می تواند پاسخ کاربران را تائید ، رد و یا حذف نماید که در صورت تائید، در قسمت پورتال با کلیک بر روی گزینه مشاهده نتایج می

 توان پاسخ های تائید شده را مشاهده کرد.
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 آرشیو آلبوم تصاویر (1-6-4

تصاویر با نمایشی شبیه به آلبوم از این وب پارت استفاده می نمائیم ، پس از ورود به این آرشیو در صفحه باز شده با آیتم برای داشتن 

 های زیر مواجه می شویم که به توضیح آنها می پردازیم.

 

 عنوان آلبوم : عنوانی متناسب با تصاویری که قرار است درون آن قرار گیرد وارد می کنیم.

 آلبوم : توضیحاتی مختصر در مورد آلبومخالصه 
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متن آلبوم : می توان توضیحات جامعی را در این قسمت وارد نمود. در حالت عادی نمایش داده    نمی شود و پس از ورود به آلبوم می 

 توان این متن را مالحظه نمود.

 عکاس : می توان نام عکاس را در این قسمت تعبیه کرد

 ت داشتن چند آلبوم می توان ترتیب نمایش آنها را بدینوسیله مرتب نمود.اولویت آلبوم : در صور

 تصویر : می توان تصویری را به عنوان جلد این آلبوم قرار دهیم تا در هنگام نمایش با آن جلد مشخص گردد.

 آرشیو تقویم و آرشیو تبلیغات

 شده تنها در این بازه روی سایت به نمایش درمی آید.در این آرشیوها تاریخ شروع و پایان نمایش مشخص می شود و مورد ثبت 
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 چارت سازمانی (1-6-5

 

جهت نمایش ساختار و چارت سازمانها در صفحه میتوان از وب پارت چارت سازمانی استفاده نمود .همچنین میتوان در بخش مدیریت پورتال 

 نمود. "آرشیو چارت سازمانی "در قسمت آرشیو اطالعات ، اقدام به ایجاد یک چارت سازمانی در قسمت

 جهت ایجاد یک چارت سازمانی اقدامات زیر را انجام میدهیم :
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 ابتدا یک چارت با عنوان مشخص ایجاد مینماییم .

 با کلیک برروی نام چارت ایجاد شده اقدام به ترسیم چارت سازمانی در محیط ادیتور مربوطه مینماییم.

 

میتوانیم باکس مربوط بر هر واحد را در چارت سازمانی وشاخه بین آنها را ترسیم نماییم . با کلیک بر روی باکس با استفاده از باکس اشیاء 

 میتوان یک باکس افزود و با دابل کلیک روی هر باکس میتوان متن دلخواه را روی هر باکس درج نمود.
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نوع فونت ،رنگ زمینه ،سایز ،حاشیه مربوط به باکس و شاخه را در چارت با استفاده از منوی باالی محیط ترسیم چارت سازمانی میتوانیم 

 سازمانی به صورت دلخواه تغییر دهیم .

قسمت مشترک :در این قسمت تنظیمات مشترک در شاخه و باکس اعمال میگردد،به عبارتی تنظیمات مشترک تنظیماتی مربوط به کل چارت 

 می باشد.

 نظر را که میخواهیم به چارت سازمانی لینک داشته باشد را وارد می نمائیم.آدرس لینک: آدرس اینترنتی مورد 

 مقصد لینک : می توانیم با استفاده از این گزینه  انتخاب نمود که در همین صفحه باز شود یا در صفحه جدید.

 ود.نمایش شطرنجی :با انتخاب این گزینه صفحه ترسیم چارت سازمانی به صورت شطرنجی نشان داده میش

 عرض و ارتفاع :عرض و ارتفاع چارت با استفاده از آن تعیین میگردد.
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برای حذف کردن هر باکس و رابطه آنها کافیست ابتدا روی هر شی کلیک نماییم و با زدن تیک سبز مربوط بر هر شی که در گوشه هر شی 

حه کلید اقدام به حذف آن می نماییم.همچنین جهت تغییر صف Deleteآورده میشود ابتدا آن شی را انتخاب وسپس با استفاده از دکمه  

 سایز هر شی ، از کشیدن  مثلث کوچک سمت راست هر شکل استفاده مینماییم .
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 بایگانی ها (1-6

خود نیز  همانگونه که هر سازمان می تواند یک بایگانی از اسناد و مدارک و ... در اختیار داشته باشد ، این سازمان می تواند درون پورتال

 آرشیوی از تصاویر و فایل هایی که مورد استفاده قرار گرفته و یا قرار است مورد استفاده قرار گیرد، داشته باشد.

 این بایگانی در پورتال از قسمت مدیریت و سپس بایگانی ها قابل دستیابی است.

 

 بایگانی شامل دو قسمت می باشد :

 تصاویر آرشیو – 1

 فایل آرشیو – 2

ها همانگونه که از نامشان پیداست ، آرشیو تصاویر محلی برای بایگانی نمودن تصاویر و همینطور آرشیو فایل محلی برای بایگانی نمودن فایل 

 می باشد.

 با ورود به آرشیو تصاویر با صفحه ای مشابه آنچه در ذیل روبرو می شوید که به توضیح آیتم های آن خواهیم پرداخت.
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که در اختیار داریم مسیر تصویری را که می خواهیم از روی سیستم خودمان  Browse: در این قسمت با استفاده از دکمه فایل تصویر 

 بارگزاری نمائیم ، انتخاب می کنیم.

 نام تصویری : نامی متناسب با تصویر در نظر می گیریم.

 نظر در نظر بگیریم. توضیحات : در این قسمت توضیحات جامعی را می توانیم برای تصویر مورد

 سپس کلید ذخیره را می زنیم و تصویر بارگزاری شده را در سمت راست می بینیم.

URL  تصویر : در این قسمت پس از ذخیره اطالعات آدرس تصویر که بصورت دیتابیسی می باشد، قرار    می گیرد و با استفاده از کلید

Copy یگر از آن استفاده نمود.می توان این مقدار را کپی نمود و در جای د 
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 حال نوبت قسمت آرشیو فایل می باشد.

 آیتم های این بخش را با هم بررسی می نمائیم.

 

 فایل را از مسیر مورد نظر  در سیستم خودمان بارگزاری می نمائیم. Browseمسیر فایل : در این قسمت با استفاده از دکمه 

 نظر می گیریم.عنوان فایل : نام مناسبی برای فایل در 

 توضیحات : می توانیم توضیحات جامعی را در این بخش برای فایل قرار دهیم.
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نام فایلی را که بارگزاری نموده ایم بصورت لینک دار  "فایل"در انتها پس از کلیک بر روی دکمه ذخیره ، خواهیم دید که در کنار گزینه 

 م فایل را دانلود نمائیم.نمایش داده می شود و با کلیک بر روی آن می توانی

 نما ها (1-7

 تعریف نما :

 برای اینکه کامال و بطور ملموس با مفهوم نما آشنا شویم با مثال آغاز می کنیم.

خواهیم دید که اخبار به  www.nioc.irو یا پورتال شرکت ملی نفت در آدرس www.moi.irبا مراجعه به پورتال وزارت کشور در آدرس 

 شکل مختلفی نمایش داده می شوند.

 

http://www.moi.ir/
http://www.nioc.ir/
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 گوئیم. "نما"این نحوه نمایش های مختلف از وب پارت ها)اخبار( را 

وجود تصویر در سمت راست و متن وزارت کشور یک نوع از اخبار بصورت متن حرکتی نمایش داده می شود ، نوع دیگر بصورت سایت مثال در 

 خالصه خبر در سمت چپ و نوع دیگر بطور بالعکس یعنی تصویر در سمت چپ و متن خالصه در سمت راست نمایش داده می شود.

 پس هر سه از یک نوع وب پارت هستند ولی نحوه نمایش آنها متفاوت است یعنی هریک نمای 

 جداگانه ای دارند.

 دسته هستند : 4نماها 

 مای خانه : که همان نمایی است که در باال بدان اشاره کردیم و افراد پس از ورود به پورتال در مرحله اول با آن مواجه می شوند.ن -
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نمای محتوا : پس از کلیک کردن بر روی یک رکورد مثال اخبار وقتی که وارد محیطی می شویم که متن آن قابل مشاهده است در  -

 جه می شویم.واقع با نمای محتوا موا
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 نمای آرشیو : در صورتی که با کلیک بر روی گزینه بیشتر وارد صفحه آرشیو یک وب پارت شویم در واقع نمای آرشیو آنرا می بینیم. -

 

نمای چاپ : یکی از گزینه های اختیاری ما در تنظیمات وب پارت قرار دادن امکان چاپ برای آن وب پارت بود.با روشن بودن  -

کاربران در متن خبر و یا آرشیو آن آیکونی به شکل پرینتر مشاهده می کنند که با کلیک بر روی آن نسخه پرینتی قابلیت فوق 

 رکورد)خبر( در اختیار ایشان قرار می گیرد.آنچه در نسخه پرینتی می بینیم همان نمای چاپ می باشد.
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کار کرده و از استفاده  می باشد ات گرافیکی وب پارت ، مربوط به نماحال که با مفهوم نما آشنا شدیم می توانیم با قسمتی که در تنظیم

 کردن آن لذت ببریم.

در هریک از کمبوهای مربوط به نماها لیستی از نماها ،موجود است که بصورت پیش فرض در سیستم موجود هستند و معموال با توجه به 

 نوع نمایشی که دارند نامگذاری شده اند.
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 ها بندیدسته مدیریت  (1-8

همانطور که از نام این بخش پیداست ، می خواهیم قابلیتی را مورد بررسی قرار دهیم که توسط آن می توانیم اهدافی همچون دسته بندی 

 اطالعات ، منظم نمودن آنها و تفکیک آنها را محقق سازیم.

یز می سازیم ، دستیابی به آنها را نیز سریعتر و سهل تر در واقع وقتی ما یک دسته بندی ایجاد می کنیم و بخش های زیر مجموعه آنها را ن

 نموده ایم و از این دسته بندی ها می توانیم در جستجو ها و فیلترینگ ها استفاده نمائیم.

 اکنون با نحوه ایجاد دسته بندی و مدیریت آن آشنا می شویم.

 مدیریت ساختار خواهیم شد.برای دسترسی به مدیریت دسته بندی ها ، از زبانه مدیریت وارد قسمت 

 

 پس از ورود به این بخش ، در محیطی که مالحظه می کنید ذکر چند نکته الزم به نظر می رسد.
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در ابتدا می بینید که مدیریت دسته بندی خالی از دسته ها نمی باشد ، در صورتیکه ما هنوز اقدامی به ساخت آن ننموده ایم، لذا  -

ته بندی ها بصورت خودکار از طریق سیستم ساخته می شوند که به هیچ عنوان نباید سعی در متذکر می شویم که برخی از دس

 تغییر یا حذف آنها داشت.

 " Master Tree"و  "درخت دسته بندی راهبر"یعنی درخت های با نام 

ن درخت نیز بر اثر ساخته همانطور که مالحظه می کنید عالوه بر درخت های اشاره شده در باال درخت دیگری موجود است ، که ای -

شدن زیر پورتال جدید ایجاد گردیده است ، یعنی هر زمان که زیرپورتال جدیدی ساخته می شود به ازای آن درخت جدیدی به 

 همان نام ایجاد می گردد.

 

 پس از ذکر نکات فوق ، حال مشغول ساخت دسته بندی جدید می شویم.

در قسمت مربوط به نام دسته بندی، نام دلخواهی را "دسته بندی جدید "لیک نمودن بر روی گزینه برای این امرابتدا الزم است که پس از ک

 وارد نمائیم و اگر نیاز است توضیحی برای آن ذکر نموده و سپس ذخیره نمائیم.
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 ته است.پس از ذخیره شدن درخت فوق می بینیم که محلی برای ایجاد بخشهای زیر مجموعه آن در اختیار ما قرار گرف

 

برای ایجاد بخش زیر مجموعه نیز الزم است که ابتدا بر روی گزینه جدید کلیک نموده و سپس مقادیر مربوط به نام ، توضیحات و ترتیب 

 قرارگیری را وارد نمائیم.
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با بخش  (Level)برای ایجاد بخش های بعدی هم به همین شکل عمل می کنیم ، فقط اگر می خواهیم بخشی که جدید می سازیم هم رده 

را روشن می کنیم و اگر می خواهیم زیر مجموعه بخش باالئی باشد، ابتدا نام بخش را با کلیک  "ریشه"باالئی باشد ، تیک مربوط به گزینه 

 سپس کلید جدید ، حال اگر بخشی را ایجاد نمائیم بصورت زیر مجموعه ای از بخش قبلی ساخته خواهد شد. انتخاب می کنیم ،
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 ساخت درخت ها)دسته بندی( و زیر مجموعه آنها محدودیتی در برندارد.

و یا حذف ، عمل مورد نظر را جهت حذف و ویرایش هریک از بخش ها ، می توان با کلیک کردن بر روی نام آن بخش و انتخاب گزینه ویرایش 

 به انجام رساند.
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شایان ذکر است که جهت بهبود کارکرد سیستم و استفاده مفید از دسته بندی ها پیشنهاد می شود که تا حد امکان سعی شود دسته بندی 

یرپورتال ها به خوبی انجام پذیرد های مربوط به هر زیر پورتال در داخل درخت همان زیرپورتال ساخته شود تا هم تفکیک اطالعات بر اساس ز

 گردد.سهل و هم کار ما برای اعمال مجوزها که در مباحث آتی با آن آشنا خواهید شد ، 

 مثال دسته بندی اخبار مربوط به زیرپورتال آموزش ، در داخل درخت زیر پورتال آموزش ساخته شود.
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 ورود اطالعاتنحوه  (1-9

 پارت دو راه وجود داردبرای ورود اطالعات مربوط به هر وب 

 مربوطه پارت وب خود طریق از – 1

 اطالعات آرشیو قسمت طریق از – 2

ما در این بخش روش اول را که محاسن بسیاری را دارا می باشد ، مورد بررسی قرار داده و در بخش های آتی به روش دوم نیز خواهیم 

 پرداخت.

 وب پارت)1-11-1

، در هر وب پارت و در کنار آیکون های تنظیمات گرافیکی ، تنظیمات وب پارت و ... آیکونی به شکل عالمت همانگونه که مالحظه می فرمائید 

 + وجود دارد.

 

 با کلیک بر روی این آیکون وارد قست جدیدی می شویم که در واقع آرشیو وب پارت جاری ما می باشد.

هر وب پارت از دو پارامتر برای خواندن اطالعات و نمایش آنها در صفحه برای درک بهتر جمله فوق ، ذکر مجدد این نکته الزم است که 

استفاده می کند، اولی تیک صفحه ، یعنی در آن رکورد)مثال خبر( تیک صفحه مربوطه خورده باشد ، دوم اینکه اگر برای وب پارت دسته بندی 

 در نظر گرفته ایم ، این دسته بندی به آن رکورد نیز منتسب شده باشد.
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 از توضیحات باال این نتیجه حاصل می شود که اگر از طریق کلیک بر روی عالمت + به ورود اطالعات بپردازیم ، رکوردی که ایجاد می کنیم ،

 تیک صفحه و دسته بندی )در صورت وجود( بصورت خودکار به آنها اعمال می گردد.نمونه آنرا در تصاویر می توانید مالحظه نمائید.

 

 

 

رای نمونه از وب پارت اخبار استفاده نموده ایم ، پس وارد محیطی خواهیم شد که جهت ایجاد خبر می باشد و آیتم های مختص خود چون ما ب

 را دارا می باشد.

 .و آنرا ذخیره می نمائیم ، عنوان ، خالصه و متن وارد نمودهدر محیط پیش رو برای ساخت یک خبر مقادیر الزم را در فیلد های ، روتیتر 
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پس از ذخیره خبر می بینیم که زبانه هایی در باالی صفحه فعال شدند که به توضیح آنها که تقریبا در تمامی آرشیوها یکسان هستند می 

 پردازیم.

 زبانه محتوا : اطالعات خبر که اکنون وارد کردیم را نمایش می دهد. -

و می توانیم صفحات را به دلخواه اضافه و یا همان ترتیب نمایش می دهداین زبانه کل ساختار درختی صفحات پورتال را با زبانه صفحه :  -

 کم کنیم.

اگر برای خبر ایجاد شده کنونی وارد این زبانه شویم خواهیم دید که تیک مربوط به صفحه مورد نظر روشن است زیرا که ما از طریق وب 

 پارت و در صفحه مشخص خبر را درج نموده ایم.
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زبانه دسته بندی: در این زبانه ، دسته بندی مورد نظرمان را به خبر منتسب می کنیم ، که برای خبر جاری ، در این زبانه نیز تیک الزم  -

 اشاره کردیم. به علت آنخورده است ، که در باال 

) این  ست که هیچگاه برداشته نشود.الزم به ذکر است که تیک مربوط به گره دسته بندی راهبر بصورت خودکار روشن می شود و بهتر ا

 گره فقط برای راهبر پورتال قابل مشاهده است.(

 

زبانه تصاویر : زبانه بعدی تصاویر می باشد که در این قسمت می توان تصاویر مربوط به آن خبر یا رکورد را اضافه نمود که از دو طریق  -

بارگزاری نموده و آپلود نمود ، یا از تصاویر موجود در آرشیو سیستم بهره امکانپذیر است ، اول آنکه عکس را از روی کامپیوتر شخصی 

 جست.

 

 شایان ذکر است تصاویری که در اینجا به خبر منتسب می گردند با تصاویری که در متن خبر ممکن است موجود باشد متفاوت است.
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رکورد اضافه کرد که همانند قرار دادن تصویر ، هم می توان در لحظه زبانه فایل ها: در این زبانه می توان فایل های مربوط به آن خبر یا  -

 فایل را بارگزاری و آپلود نمود و یا از فایلهای موجود در آرشیو استفاده کرد.

 

 

 زبانه مجوزها : امکانات این زبانه با توضیحاتی که در بخش مدیریت کاربران بدان خواهیم پرداخت مشخص می گردد. -
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 آرشیو اطالعات (1-11-2

 برای ورود اطالعات از این روش ابتدا الزم است که از زبانه مدیریت وارد قسمت آرشیو اطالعات شویم.

 پس از ورود با لیستی از آرشیو های موجود در پورتال را مواجه خواهیم شد.

 با انتخاب هریک از عناوین موجود وارد آرشیو کلی آن خواهیم شد.

 

 و هریک مثال همان اخبار، محیطی مشابه آنچه در مرحله قبل دیدیم ، نمایان         می گردد .پس از ورود به آرشی

 برای ورود اطالعات بر روی خبر جدید کلیک کرده و مقادیر الزم را وارد نموده و آنرا ذخیره می نمائیم.

 همانند مرحله قبل پس از ذخیره سازی زبانه ها باال فعال می گردند.

بانه صفحه می رویم و آنچه می بینیم بیانگر آنست که تیک هیچ صفحه ای روشن نشده و ما باید تعیین نمائیم که خبر در چه صفحه ابتدا به ز

 ی می تواند نمایش داده شود )در روش قبلی یعنی ورود از طریق وب پارت ، تیک صفحه خورده شده بود(
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نیز متوجه خواهیم شد که خبر ما به هیچ دسته ای منتسب نشده است و اگر برای سپس به زبانه دسته بندی می رویم و در این قسمت 

نمایش در صفحه نیاز به داشتن دسته بندی دارد ، ما باید تیک دسته مربوطه را روشن نمائیم.)در روش قبلی دسته بندی را نیز از وب پارت 

 گرفته بود(.

 

 اشاره شد دارند و برای پرهیز از تکرار ، از ذکر آنها خود داری می نمائیم. زبانه های بعدی تنظیماتی همانند آنچه در روش اول
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 سیستم نظرات (1-11

 تنظیمات سیستم نظرات به ترتیب در پنج سطح انجام می شود

 تنظیمات نظرات

هت دسترسی به بخش برای برداشتن بخش امتیاز دهی و نظرات باید تنظیمات نظر روی نمایش نظر قرار گیرد و نمایش نظر غیرفعال شود. ج

 رفته و تب تنظیمات نظرات را انتخاب کنیم. "تنظیمات پورتال <تنظیمات پورتال  "تنظیمات نظرات باید به بخش 

 

سطح )پورتال، زیرپورتالها، صفحات، وب پارت و رکورد( می توان تنظیم کرد.باید توجه  5( را در seoنکته: )تنظیمات نظرات، کلمات کلیدی و 

 در  سطح های باالیی بخورد. "امکان تغییر در سطوح پایین تر"صورت تغییر در سطوح پایینی باید حتما تیک داشت در 
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 در اینجا هر پنج سطح را بصورت اجمالی مورد بررسی قرار میدهیم :

 تنظیمات پورتال <تنظیمات پورتال  <: مدیریت تنظیمات پورتال  .1

 

 تنظیمات نظرات <انتخاب زیر پورتال مورد نظر <مدیریت زیرپورتالها <تنظیمات پورتال  <: مدیریت ها مدیریت زیرپورتال .2

 

 در باالی هر صفحه تب تنظیمات نظرات قرار گرفته است : تب تنظیمات نظرات صفحه .3
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 دارد.: در هر نوع وب پارتی، بدون در نظر گرفتن کاربرد آن، آیکونی با نام تنظیمات نظرات قرار تنظیمات وب پارت  .4

 

: با انتخاب هر رکورد ، تعدادی تب با کارکردهای مختلف در باالی صفحه فعال می شوند که تب تب تنظیمات نظرات در هر رکورد  .5

 تنظیمات نظرات یکی از آنهاست.
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 نکته:به رکورد مورد نظر از دو راه می توان دسترسی داشت:

 از روی وب پارت موجود بر صفحه  ””.انتخاب گزینه1

 

 . رفتن به آرشیو مربوط به وب پارت و یافتن رکورد مورد نظر:2

 آرشیو اطالعات <مدیریت  

 برای فعالسازی هر یک تنظیمات  الزم است به چند نکته توجه کرد:

تنظیمات پورتال باالترین سطح تنظیمات است؛ در این صورت اگر در تنظیمات پورتال تغییری ایجاد شود، این تغییر حتما اجرا   .1

 خواهد شد.

انتخاب  “امکان تغییر در سطوح پایین تر   “در صورتی که بخواهیم در رده های پایین تر ، تغییری اعمال کنیم باید در رده باالیی  .2

 شده باشد.

یمات زیر به طور مثال ، اگر در تنظیمات پورتال ، در قسمت وضعیت نمایش ، نظرات را انتخاب کرده باشیم ولی در آینده بخواهیم توسط تنظ

 را انتخاب کرده باشیم. ”امکان تغییر در سطوح پایینتر“پورتال آن را به نظرات و امتیاز دهی تغییر دهیم؛ باید در تنظیمات پورتال ، 
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 تنظیمات مشترک :

 در تمامی این موارد زیر دو انتخاب وجود دارد

 پذیرش نظر فعال است .1

 مشاهده نظر فعال است .2

 الزامی استارائه اطالعات تماس  .3

4. Captcha در پذیرش نظر فعال باشد 
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 نظرات تنها پس از تایید نمایش داده شوند .5

 تنها کاربران سایت قادر به نظر دادن هستند .6

 امکان موافقت با نظر فعال باشد .7

 امکان مخالفت با نظر فعال باشد .8

 امکان پاسخ به نظرات دیگران ممکن باشد .9

 امکان موافقت با نظر فعال باشد .11

 خالفت با نظر فعال باشدامکان م .11

 

 در تمامی این موارد دو انتخاب وجود دارد

 . دارد / ندارد : 1 

 که فعال شدن یا نشدن امکان را مشخص می کند   

 . امکان تغییر در سطوح پایین تر :2 

 گزینه که در شکل زیر مشخص شده است. که دسترسی در سطوح پایین جهت فعال سازی این    

 نظر را در یک رده پایین تر از رده کنونی تغییر داد. در صورتی که این گزینه انتخاب شود ، می توان تنظیمات امکان مورد  

 

 

 سایر تتنظیمات :

 وضعیت نمایش : که بین حالت های نظرات / امتیازدهی / نظرات وامتیازدهی قابل انتخاب است. •

 دسترسی فعال کرد. level 5جهت فعالسازی نظرات ، باید نظرات را در  •
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 عنوان نظرات : که بصورت متنی قابل تغییر است. •

ایمیل جهت ارسال نظر و سرور ایمیل : که در این قسمت ایمیلی که برای دریافت نظرات در نظر گرفته شده وارد می کنیم و  •

 سروری که نظرات از آن ارسال می شوند انتخاب می شود.

 نظر : که به دقیقه وارد می شود.حداقل زمان مجاز بین هر ارسال  •

خاص و مدتی که می خواهیم دسترسی برای او به نظرات غیر فعال باشد ،  ipها و کاربران : در این قسمت کاربر یا  IPنظیمات  •

 مشخص می کنیم.
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 مشاهده و پاسخ به نظرات

 مشاهده کرد و پاسخ مناسب را ارسال نمودنظرات و امتیازات مربوط به هر رکورد را می توان در تب نظرات همان رکورد 

 

 تعداد افرادی که به مطلب مورد نظر ما رای داده اند. •

 هر فرد چه امتیازی داده است.    

 

 تعداد نظرات بررسی نشده ، تائید شده و یا رد شده را مشخص می کند که با  •

 انتخاب هر یک از اینها متن نظرات نشان داده می شود.    

 

 رد ، تائید ، ویرایش و یا حذف هر نظر وجود دارد. هم چنین می توان پاسخ برای نظر ارسال کرد.امکان   •
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...................................................... 

می توان در صفحه سایت برای نظرات داده شده توسط دیگران نظر موافق و یا مخالف ثبت کرد. هم چنین امکان دادن پاسخ به  •

 ظرات دیگران نیز وجود دارد.ن

 

 در این صورت در قسمت نظرات رکورد ما در پورتال تعداد نظرات مخالف و یا موافق تغییر می کند. •
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 روش دیگر دستیابی به نظرات کاربران بدین صورت میباشد

 آرشیو نظرات کاربران <بایگانی ها  <از تب مدیریت 

 

 بدین صورت عمل میکنیمبرای برداشتن امتیاز دهی و نظرات 

 "مشاهده نظر غیر فعال است "پس از باز شدن کمبوباکس و یا لیست کشویی با انتخاب 

 امکان دادن نظر را از کاربر سلب میکنیم

 

ت آنها و همچنین برای اینکه امتیاز دهی و یا نمایش نظرات و یا هر دو را داشته باشیم میتوانیم از لیست کشویی  که در شکل زیر مشخص اس

 را انتخاب کنیم
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 زبانه آمار : آمار و اطالعاتی تاریخ ساخت ، کاربر سازنده ، آمار بازدید و ... در اختیار ما قرار می دهد. -

 

 زبانه های فوق و توضیحاتی که بدان ها اشاره داشتیم تقریبا در تمامی آرشیو ها موجود و یکسان می باشد.
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 مدیریت منوها (1-11

نحوه ساخت صفحه، قرار دادن وب پارت ها و تنظیمات مربوط به آنها آشنا گشتیم.حال زمان آن رسیده که دسترسی به  در مراحل گذشته با

 این صفحات، وب پارت ها و ... از طریق منو را فراهم آوریم.

 برای ساختن منو از بخش مدیریت ، مدیریت ساختار ، وارد قسمت مدیریت منوها می شویم.

 

 ین بخش با صفحه ای به شکل زیر مواجه خواهیم شد.پس از ورود به ا
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برای ساختن یک منو ابتدا در بخش عنوان منو ، نامی متناسب با نوع استفاده ،  برای منو وارد می نماییم و سپس بر روی ذخیره کلیک می 

 کنیم. 

 ات بخش پایین صفحه  استفاده کنید.قابل ذکر است تا زمانی که منوی جدیدی را ذخیره نکنید، نمی توانید از تمامی امکان

 حال مراحل ساخت را با هم پی می گیریم :

 دکمه اعمال تغییرات

هر تغییری که در منو ایجاد گردد برای مشاهده در بخش پیش نمایش باید روی گزینه  اعمال تغییرات کلیک شود تا نتایج تغییرات دیده 

 شود.

 نوع منو  

 معمولی ) افقی یا عمودی ( یا به شکل درختی تنظیم نمود.نوع منو را می توان به شکل 

 می توان نوع منو ها را به هم تبدیل کرد. یعنی منوی معمولی را می توان به منوی درختی و بالعکس تغییر داد.

 تنظیمات منو 

 در حالت معمولی به شکل زیر است.  
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 حالت شناور 

 معادل عمودی است. "پایین"معادل افقی و  "است و چپر"افقی یا عمودی بودن منو را مشخص می کند.  

 تأخیر نمایش دادن و مخفی کردن 

با تعیین عدد مناسب می توان سرعت ظهور و مخفی شدن زیرمنو ها را تنظیم نمود. عدد بزرگتر نشان دهنده تأخیر بیشتر در نمایش زیر منو 

 است.

 نحوه نمایش

 ش از راست به چپ یا از چپ به راست مشخص می نماید.نحوه نمایش آیتم های منو را از جهت نمای

 IEافکت در  

 افکت ظاهر شدن منو در مرورگر وب را می توان به دلخواه تنظیم نمود. 

 در حالت درختی تنظیمات منو همان است که در مرحله قبل ) در بخش نوع منو( توضیح داده شد.
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 اضافه کردن آیتم 

آیتم جدید به منو اضافه می کنیم و به ازای هر بار کلیک نمودن این دکمه یک آیتم جدید به انتهای منو اضافه با استفاده از  این گزینه یک 

 می گردد.

 پس از انتخاب گزینه  اضافه کردن آیتم ، منوی ما به شکل زیر نمایش داده می شود.

 

 درج کردن آیتم

به بعد از منوآیتم دلخواهمان  اضافه کنیم.در مثال باال، فرض کنید بخواهیم گزینه  این گزینه این امکان را به ما می دهد که منوایتم جدید را

را انتخاب  می کنیم و گزینه درج کردن آیتم  را می زنیم. نتیجه به این صورت خواهد  1ایجاد کنیم. گزینه  منو ایتم جدید 2و  1ای بین 

 شد :
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 اضافه کردن زیر منو

 ایتم مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد .برای اضافه کردن زیر منو به 

 اضافه کنیم ایتم مورد نظر را انتخاب و اضافه کردن زیر منو را می زنیم  3در مثال باال می خواهیم یک زیر منو به منو ایتم 

 

 حذف کردن آیتم 

برای این کار، باید گزینه ای را که می خواهید حذف  با استفاده از این گزینه می توانیم ایتم منو یا ایتم زیر منو ی مورد نظر را حذف کنیم

 کنید انتخاب نمایید و سپس دکمه حذف کردن آیتم را بزنید. به این ترتیب آن ایتم  حذف خواهد شد.

 .را حذف کنیم،  برای این کار آن را انتخاب می کنیم. و گزینه حذف را می زنیم 2فرض کنید در مثال باال  بخواهیم منو ایتم جدید
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 پاک کردن منو

 این گزینه کل منویی که ساخته شده را با تمام زیرمنوهایش پاک خواهد کرد. 

 ایتم های پورتال

 این گزینه این امکان را به ما میدهد که ما ایتم منویی از صفحات،اشیا یا رکوردهای پورتال داشته باشیم

 با کلیک بر روی این دکمه، پنجره جدیدی به شکل زیر ظاهر می شود 

 

 برای انتخاب ایتم منو از اشیا که در واقع همان وب پارت های ما هستند ، زبانه اشیا را انتخاب و پس از انتخاب صفحه لیست وب پارت های

 داخل آن صفحه را برای انتخاب ما نمایش می دهد.
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رکوردهای اطالعاتی، روی گزینه رکوردها کلیک می کنیم.در صفحه ای که باز می شود، ابتدا از باال، قسمت آرشیوها، برای ساختن منو از 

 آرشیو موردنظرمان را که قرار است از روی رکوردهای آن منو ساخته شود انتخاب می کنیم.

ن ترتیب می توانید رکوردهایی که قراراست تشکیل منو دهند با انتخاب آرشیو مورد نظر لیست رکوردهای اطالعاتی آن ظاهر می شود و به ای

 را انتخاب نمایید.
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Cut Item 

 منو آیتم انتخاب شده را بریده و این امکان را می دهد که آن را در جای دیگری درج نمائید. 

Copy style 

دیگر و درصورت نیاز درمورد زیرمنوهای آن آیتم اعمال مربوط به یک منو آیتم را کپی و برای منو آیتم  Styleمی توان به کمک این قابلیت 

 کنیم. فرض کنید تنظیمات منو آیتمی را به شکل زیر انجام داده اید.
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 میکنیم   pasteرا می زنیم و روی ایتم ارتباط با ما   copystyleآیتم صفحه ی اول را انتخاب کرده و گزینه 

 

 پنجره ای به شکل زیر نمایان می شود pasteالبته توجه فرمایید بعد از زدن دکمه  

 

 کپی شده بر کدام موارد اعمال گردد. style در این پنجره خواهید توانست انتخاب کنید که 

 پس از تیک زدن گزینه های مورد نیاز، دکمه تأیید را کلیک نمایید تا تنظیمات اعمال شود.
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 آدرس منو

مورد نظر میدهیم که آدرس می تواند یکی از صفحات ، اطالعاتی از ارشیو یا  یک وب پارت )اشیا ( در این قسمت لینک ایتم منو را به آدرس 

 از یک صفحه باشد .

 منوی درختی 

 

 منوی معمولی

 

 منو آیتم

نظیم کرد. در این بخش می توان منو آیتم انتخابی را از نظر عنوان، عرض، نحوه نمایش ) در همین صفحه یا صفحه دیگر(، آدرس و ظاهر ت

پیش  Mouse Overهستند، قابلیت تعریف اسم کالس در حالت ایستا و حالت  CSSبرای کاربران پیشرفته که قادر به نوشتن کدهای 

صفحه ای که در آن منو قرار دارد اضافه  Themeدلخواه خود را در  CSSبینی شده که به آن ها اجازه می دهد پس از ساختن منو کدهای 

 کنند.
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 های منوآیتم 

 در این بخش می توانید تغییراتی اعمال کنید که روی تمام ایتم های منو اعمال شود. ) هم در منوی معمولی و هم در منوی درختی (

 محتوای منو 

در این گزینه می توانید ویژگی های ظاهری پس زمینه و حاشیه های کل منو را تنظیم نمایید. ) هم در منوی معمولی و هم در منوی 

 رختی (د

 در تصویر زیر هم نمونه ای ا منوی عمودی و افقی اماده شده قابل مشاهده است.

 

  



  راهنمای پورتال سیگما

 

115 www.sigma.ir  

 

 

 آینه رکورد (1-12

تعیین نمود که  "سایر زبان ها  "این امکان در وب سایت های چند زبانه این امکان را فراهم میکند تا بتوان برای یک رکورد خاص در بخش 

کدام است. به اینصورت کاربر هنگامی که بر روی یک رکورد خاص و یا در صفحه خاصی از وب سایت قرار آدرس رکورد متناظر با رکورد جاری 

 دارد، هنگامی که زبان دیگر سایت انتخاب می شود کاربر به صفحه متناظر در دیگر پورتال ارجاع داده میشود.
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 پیام ها (1-13

 دل پیام داشته باشند.در این قسمت کاربران می توانند با هم ارتباط داشته و تبا

 با کلیک بر روی پبام جدید می توان پیام جدیدی را تعریف نمود.

 در تصاویر ذیل می توانید جزئیات را مالحظه نمائید.

 

 و یا اشکال را انتخاب نمود. "درخواست"،  "اطالع رسانی"در فیلد نوع پیام می توان یکی از گزینه های 

 گیرندگان را از کاربران و یا گروه ها قرار دهیم.در قسمت گیرنده می توانیم 

 در مراحل بعدی عنوان پیام و متن آنرا وارد می نمائیم.

 در قسمت صندوق پیام ها می توان پیام های ورودی ، خروجی و پیام های جدید را به تفکیک مشاهده کرد.
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 ادمین (2

 ساختن قالب (2-1

 مراحل کار  

 Photoshopساختن قالب در محیطی همانند  -

 برش مناسب قالب برای پورتال -

 FrontPageدر محیط  htmlبهینه سازی کدهای  -

 بارگزاری عکس ها -

 قالب ساده شکل مفهوم –به داخل پورتال   htmlانتقال کدهای  -

 تعریف قالب های حاشیه -

 ساخته شده برحسب نیاز Themeاضافی در  CSSبه صفحه و نوشتن کدهای  themeاختصاص  -

 ساختن قالب 

ساختن قالب کاری تخصصی است. کسانی که با  گرافیک وب آشنایی داشته باشند می توانند در محیط های نرم افزاری که در طراحی  

شکل کلی صفحه برای قرار  "طرح کامل صفحه خود را ایجاد کنند. در این طراحی معموال Photoshopصفحات وب معمول هستند همانند 

 گرفتن اجزا ساخته می شود.

 

 برش قالب برای پورتال (2-1-1

ف این قسمت از کار باید با دقت بسیار زیاد انجام گیرد. از آن جایی که سایت های تولید شده توسط پورتال پویا هستند و در زمان های مختل

اشد که این تغییرات را ممکن است اندازه شان از نظر ارتفاع صفحه  با هم تفاوت داشته باشد، برش برای ساخت قالب باید به گونه ای ب
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پشتیبانی نماید. به عبارت دیگر در اثر تغییر ارتفاع سایت عکس های به کار رفته در سایت دچار شکستگی یا کش آمدگی نشوند. نکته بعدی 

(  page’s right , center, header or left partدر مورد برش این است که باید به هنگام برش فضاهای قرارگیری اجزای صفحه )

 مورد توجه قرار گرفته و استخراج شوند. 

از قالب تولیدش ده و برش خورده خروجی  ImageReadyانجام می گیرد.  ImageReadyیا  Photoshopدر  "کار برش هم معموال

html  تولید می کند که در مراحل بعدی و پس از اعمال تغییرات الزم، به  عنوان قالب پورتال قابل استفاده می گردد. 

در زیر دیده می شود. در این مثال تالش شده که عکس ها و محل هایی که برای   ImageReadyنمونه برش خورده مثال باال در محیط 

قرارگرفتن  اجزای صفحه هستند به گونه ای متناسب بریده شوند که برش ها روی هم قرارگیرند.رعایت این نکته باعث می شود که از تولید 

spacer در صفحات پویا درهنگام کش آمدن صفحه تولید مشکل نماید، جلوگیری کند. "ال،که معمو 

 

 البته برش به شکل متقارن اجباری نیست و درصورتی که مایل باشید می توانید به شکل های دیگر هم برش را انجام دهید. 

برای قراردادن یک متن  19در شکل باال، برش شماره  "ثالقرار است در سایت قرار گیرد انجام دهید. م "برش را به تناسب داده هایی که بعدا

کوچک یا چیزی شبیه آن پیش بینی شده که ارتفاعش چندان تغییری نداشته باشد. زیرا برای برش هایی که در یک سطر قرار دارند به هنگام 

نیز ارتفاعش زیاد شده، زیبایی  17زیاد شود برش   19تغییر ارتفاع هریک ، تمام برش ها با هم کش می آیند. و اگر در این مورد ارتفاع برش 

 کلی قالب گرافیکی را از بین می برد.
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 htmlبهینه سازی کدهای  (2-1-2

قالب گرافیکی ساخته شده شما را تولید می  htmlخروجی  …Save optimize as استفاده می کنید،  گزینه ImageReadyاگر از 

 باز نموده و به اصالح آن بپردازید . FrontPageرا می توانید در محیطی همانند  htmlنماید. این فایل 

 

 در زیر چند نکته که باید به هنگام تبدیل کد های تولید شده ، به کدهای متناسب پورتال رعایت شود آورده شده است :

باشد. در صورت تمایل می توانید عرض آن را به جدولی که به عنوان جدول صفحه تولید شده، دارای اندازه ) عرض و ارتفاع ( می  -1

تغییر دهید که در این صورت باید سایر اندازه های ستون های صفحه را نیز به تناسب اندازه هریک به مقدار مناسب درصدی   111%

 ندازه می دهد.تغییر دهید. ارتفاع را نیز حذف نمایید. چرا که سایت پویا است و ارتفاع صفحه به تناسب داده ها تغییر ا

برخی از ستون ها دارای عکس هایی می باشند که متن روی آنها قرار می گیرد، این عکس ها باید تبدیل به عکس پس زمینه   -2

(Background-image .شوند ) 

ل که مح 19دو ستون حاوی عکس هستند. اما چون ممکن است ارتفاع برش  21و  18به مثال باال توجه کنید. برش هایی مانند  -3

قرارگیری وب پارت است، ممکن است تغییر نماید، این برش ها هم تحت تأثیر قرارگرفته و ارتفاعشان بیشتر می شود. برای درنظر 

گرفتن حالت افزایش ارتفاع، این دو عکس را تبدیل به عکس پس زمینه می کنیم که درصورت کش آمدن ستون، این عکس ها 

 الی نماند.خودشان را تکرار کنند و فضای ستون خ

که یک عکس یکدست سفید هستند، می توان عکسشان را برای سبک تر شدن صفحه و کم شدن  24و  22،  19برش هایی مانند  -4

 تعداد عکس ها حذف نمود.
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در قالب هایی هم که برخی برش ها ، برش هایی هستند که عکسشان فقط یک رنگ یا طیفی از رنگ است می توان عکس را حذف  -5

 د رنگ به عنوان رنگ پس زمینه ستون استفاده نمود.کرد  و از ک

 valignبرای درنظر گرفتن مسئله افزایش ارتفاع، عکس های درون این برش ها با دادن  25و  23،  21در برش هایی مانند  -6

از قسمت باالی این برش ها بخش کوچکی ) به همان عرض، و با   ImageReadyجایشان مشخص می شود و سپس  دوباره در 

 ارتفاع کوچک ( انتخاب می شود و به عنوان عکس پس زمینه قرار داده می شود.

اگر طراحی قالب شما به شما این امکان را می دهد، قالب را از یک جدول، به چند جدول تبدیل کنید. جداکردن جداول کمک می  -7

ارگزاری صفحه ، هر بخش از صفحه که آماده بود بارگزاری شود و کاربر زمان کمتری برای بارگزاری سایت در کند که به هنگام ب

 انتظار بماند.

 نکته مهم

 برش هایی که قرارند محل قرارگیری اجزای صفحه باشند باید به شیوه زیر نام گزاری شوند :

 بزرگ شروع شود. pبا حرف  Partنام هر جزء با کلمه  -

استفاده شود. کلمه بعدی هم با حرف بزرگ شروع  "_"از کاراکتر  Partباشد : پس از کلمه   [Part_Center]اجزا به شکلفرمت  -

 شود. 

 مثالی دیگر از برش قالب

 برای برش قالب از برنامه فتوشاپ استفاده می نماییم.

 می باشد.( Kمی باشد.) کلید میانبر آن  Slice Toolابزار برش در این برنامه 

 

 ( نام دارد که لوگو و مشخصات ظاهری پورتال در آن قرار دارد.  Banerقالب دارای چندین بخش می باشد. بخش باال )



  راهنمای پورتال سیگما

 

124 www.sigma.ir  

 

 

 منوها, اخبار و سایر مطالب در قسمت پایین بنر قرار می گیرد.

 

 Bannerطریقه برش زدن  (2-1-3

شت بنر را به صورت یک تکه برش می زنیم .ولی اگر در بنر منو وجود داشت در آن اگر بنر ساده بود یعنی منویی در داخل آن وجود ندا

 شرایط منو را به صورت زیر برش می زنیم.
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اگر بنر دارای عرض مشخصی باشد مانند باال برش می زنیم . ولی گاهی می خواهیم بنر عرض مشخصی نداشته باشد و با توجه به سایز هر 

 باید به صورت زیر برش بزنیم.مانیتور تغییر یابد. 

 

برش های کوچک سمت چپ بستگی به طرح بنر دارد. یعنی قسمتی از بنر را که رنگ یکنواخت دارد انتخاب کرده برش می زنیم و در 

FrontPage ,Repeat .می کنیم. تا بنر بدون از دست دادن شکل ظاهری کوچک و بزرگ شود 

 طریقه برش زدن زمینه (2-1-4

زمینه کار اگر رنگ یکنواخت داشته باشیم نیازی به برش زدن نیست و دادن کد رنگ کافی می باشد ولی زمانی که زمینه در 

 می کنیم. Repeatباشد قسمتی از زمینه را برش زده و  Gradientدارای

 

 اصلی می دهیم .  <table>یا <td>را به  Gradientرنگ یکنواختی داشته باشد کد رنگ انتهای Gradientبرای اینکه زمینه زیر 

 Borderطریقه برش زدن  (2-1-5

 بسته به شکل آن عمل می کنیم. به طور مثال جهت برش بردری با شکل ظاهری زیر, به این صورت عمل می کنیم: borderبرای برش 
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 چهار گوشه را به شکل مستقل برش می زنیم .  -1

 می زنیم. تا به اندازه نیاز بزرگ و کوچک شود.  Repeat, %111از قسمت های وسط یک تکه برش زده و به عرض  -2

 بردر دارای سه بخش می باشد. -3

 : در باالی بردر قرار می گیرد. ) جایی برای نوشتن عنوان می باشد.( Titleبخش 

 : در قسمت وسط بردر قرار می گیرد. )برای نوشتن متن خبر می باشد.( controlبخش 

 : در قسمت پایین بردر قرار می گیرد. RSSو  Moreبخش 

 بارگزاری عکس ها (2-1-6

 پس از انجام اصالحات الزم، هنگامی که قالب شما مناسب پورتال شد، عکس های آن را باید به درون پورتال منتقل کرده، مسیر عکس ها را در

 ید انجام دهید :کد تولید شده برای قالب صفحه اصالح نمایید. برای این منظور دو کار می توان

 urlمربوط به  boxکه جلوی  copyاول اینکه عکس را تک به تک وارد آرشیو تصاویر نموده و سپس آدرس آن را از طریق دکمه  -

 نمایید. pasteمربوطه  htmlتصویر است ، کپی نموده و در محل آدرس متناظرش در کد 

دوم ، در صورتی که به فایل های پورتال دسترسی دارید، می توانید کل پوشه ای که عکس های این قالب درون آن قرار دارند را کپی  -

یک پوشه جدید ایجاد نمایید، اسمی برای آن انتخاب  adminهم در بخش پورتال و هم در بخش  themeکنید و سپس در پوشه 

 نمایید.حال آدرس ها را به شیوه زیر اصالح کنید : pasteرا در آن کنید و پوشه ای که کپی کرده اید 

Images/sample_01.jpg 

../theme/yourSelectedName/images/sample_01.jpg 
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انتخاب کرده اید  theme، نامی راکه برای پوشه عکس هایتان در پوشه  yourSelectedNameکه در این آدرس باید به جای عبارت 

 قراردهید.

 قالب ساخته شده به درون پورتال انتقال (2-1-7

به   "Source"یا  "منبع"قالب جدیدی ایجاد کنید، نوع قالب را صفحه انتخاب نمایید. در بخش مربوط به شکل قالب ،با کلیک دکمه 

ا مراجعه به بخش قالب ها می نمایید. از این پس هربار ب pasteوضعیت دریافت کد بروید و در آن جا کد نهایی ای که تولید نموده اید را 

 توانید در همین قسمت تغییراتی که در آینده ممکن است نیاز باشد را در قالب صفحه خود به وجود آورید.

صفحه شروع می شود تا انتهای آن ، کد ها  tableفقط کافی است که از جایی که کد  FrontPageدقت نمایید که به هنگام انتقال قالب از 

 و غیره قبل از کد صفحه نمی باشد. bodyهایی مثل  tagنیازی به انتقال  را کپی کنید.

اگر جزیی با نام  "حال پارامترهایی را که به عنوان اجزای صفحه استفاده کرده اید در بخش  پارامترها به سیستم معرفی کنید. مثال

Part_Top .ایجاد کرده بودید ، اسم آن را در بخش پارامترها به سیستم معرفی کنید 

موجود در پایین صفحه قالب ها، شکل ساده ای از قالب صفحه تان ) بدون عکس ها و  html editorپس از انتقال قالب به داخل پورتال در 

طر ها و ستون های  بخش های گذاردن اطالعات در سایت سطر و ستون های اضافی( را قرار دهید که در حقیقت جدولی است که شامل س

 خواهد شد. loadمی شود. این جدول همان جدولی است که در بخش چیدمان برای قرار دان وب پارت ها 

 به این شکل درآمده : "قالب صفحه نهایتا htmlبه مثال باال توجه کنید. فرض کنید که کد 
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می باشد. شکل ساده این قالب  Part_Leftو  Part_Top  ،Part_Centerم که شامل اجزای یعنی برای صفحه سه جزء تعریف می کنی

 شود به این شکل است : paste(  themeکه باید به هنگام ساختن قالب صفحه در ادیتور پایین صفحه )محتوای ساده قالب 

 

 و اگر بخواهیم این دو را در مدیریت قالب ها ببینیم :
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 ب های حاشیهتعریف قال (2-1-8

فرض کنید می خواهید وب پارت هایی  "قالب حاشیه ، قالبی است که به عنوان حاشیه برای وب پارت های درون صفحه ساخته می شود. مثال

که وسط صفحه قرار می گیرند حاشیه شان با وب پارت هایی که در سمت چپ صفحه قرار می گیرند تفاوت داشته باشد. برای این منظور می 

 ید حاشیه دلخواهتان را تولید نموده و در بخش چیدمان، برای وب پارت های مورد نظرتان حاشیه تعریف شده توسط شما را انتخاب کنید.توان

 ساختن قالب حاشیه نیز همانند قالب صفحه است. فقط در هنگام ساخت قالب باید به موارد زیر توجه کنید :

زیرا عرض حاشیه ممکن است متناسب با جایی که وب پارت درون آن می نشیند ساخته می شود.  %111قالب حاشیه با عرض  -1

 تغییر کند.

 وجود داشته باشد. این بخش محل بارگزاری محتوای آن وب پارت خواهد بود. Controlباید بخشی به نام  "در قالب حاشیه حتما -2

ید، سیستم نام وب پارت را به طور اتوماتیک در آن بخش ( بنویس []) درون  Titleاگر درقالب حاشیه نام یکی از بخش ها را کلمه  -3

 خواهد نوشت.

را هم در یکی از بخش ها ببینید، کافی است نام آن بخش را  "بیشتر  "اگر در قالب حاشیه ای که ساخته اید بخواهید لینک  -4

[More] .بگذارید 

 تعریف کنید.وقتی قالب حاشیه می سازید دیگر نیازی نیست که شکل ساده قالب برایش  -5

 در شکل زیر نمونه یک قالب حاشیه را می بینید :
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 مدیریت تم (2-2

برای صفحات وب گاه به صورت آماده در نظر گرفته شده است که هر کدام نمای ظاهری متفاوتی دارند. برای مشاهده  Themeیکسری 

 (8-1شوید. )شکل  "ها Themeمدیریت "ها از قسمت مدیریت ظاهر وب گاه وارد بخش  Themeلیست این 

 

 را می بینید. 8-2با کلیک بر روی این بخش صفحه ای مطابق شکل 

 کار انجام دهید: 3در این قسمت می توانید 

 تخصیص یک تم به یک یا چند صفحه -1

 جدید  Themeایجاد یک  -2

 از روی تم های موجود  Themeایجاد یک  -3

 مشخص کردن تم یک صفحه (2-2-1

تعیین کنید کدام صفحه یا صفحات از تم مورد نظر شما تبعیت کند از لیست تم ها ، تم مورد نظر را انتخاب و ویرایش کنید حال برای اینکه 

شوید و  "صفحه ها"در این قسمت یک پیش نمایشی از تم انتخاب شده را نمایش می دهد. برای نسبت دادن این تم به صفحه وارد زبانه 

د.دقت کنید برای تعییر تم یک صفحه که قبال به آن تمی اختصاص داده شده ، توجه داشته با شید که آن صفحه مورد نظر را انتخاب کنی

صفحه در تم پیشین باید از حالت  انتخاب خارج شود. در مقابل هر تم در لیست، نوشته می شود که چه صفحه ای به آن اختصاص داده شده 

 است.

ید تم ها بر اساس نامشان دسته بندی شده هر دسته ظاهری متفاوت با دسته دیگر دارد. که این در لیست مذکور همانطور که مشاهده می کن

 و هر دسته در چندین رنگ است. T0, T1, T4, T5دسته ها عبارتند از 

 به آن تخصیص داده می شود. T0-Blueاگر برای صفحه ای تم در نظر گرفته نشده باشد به صورت پیش فرض تم  تذکر:
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 تم جدیدایجاد  (2-2-2

بنویسید  CSSجدید از ابتدا برای وب گاه بسازید که برای آن باید تعدادی کالس  Themeمی توانید یک  "جدید Theme "با زدن دکمه 

بروید. این دکمه به شما این امکان را می  "از روی Theme"که البته برای شروع کار مشکلی است پس پیشنهاد می کنیم به سراغ دکمه 

یش دهد تا از روی یکی از تم های موجود در لیست  یک تم جدید را بسازید و بعد توضیح خواهیم داد چگونه این تم را آن گونه که مایلید ویرا

 کنید.

 

می توانید هر کدام از تم های  "Themeاز روی "نی صفحه سمت چپ تغییر می کند .از لیست پایین افتاد "از روی Theme"با زدن دکمه 

موجود در لیست را انتخاب کنید و در زیر آن یک نام برای این تم جدید انتخاب کنید. شما در این بخش فقط یک تم که دقیقا مشابه تم 

 انتخابی شماست ایجاد می کنید، ویرایش آن در بخش دیگری انجام می شود.

 Themeویرایش  (2-2-3

 این قسمت می توانید هر تمی را آن طور که مایلید ویرایش کنید.در 



  راهنمای پورتال سیگما

 

112 www.sigma.ir  

 

 شوید. "ها Themeویرایش "از قسمت مدیریت ظاهر وارد بخش 

 

 باز می شود زیربا این کار صفحه ای مطابق شکل  

 

کنید، لیستی از کالسهای موجود  از لیست پایین افتادنی که در شکل مشخص شده تم مورد نظر خود را و یا تمی که خود ساخته اید را انتخاب

 Styleرا ویرایش کنیم. با انتخاب آن، لیست کالسهای ) T0-Blueاز آن تم را در سمت راست صفحه ظاهر می شود. فرض کنید می خواهیم 

 های( به کار رفته در آن نمایش داده می شود. 

مربوط به آنها است. برای  CSSهر کالس در واقع کد  Styleرا ایجاد می کنند. قسمت  CSSترکیب تمام این کالسها در واقع یک فایل 

 ها استفاده کنید.  Styleبرای بدست آوردن کد این  FrontPageسادگی کار می توانید از ابزارهای طراحی وب مانند 

را  "cdd0_dividers_horizontal."س یعنی قصد داریم تک تک کالسهای موجود در این لیست را توضیح دهیم. برای مثال اولین کال

به کار رفته در آن را مشاهده می کنید.  CSSکد  Styleویرایش کنید در سمت چپ صفحه در قسمت کالس نام آن را می بینید و در قسمت 
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این کالس می توانید و در قسمت بخش می توانید برای دسته بندی راحت تر بنویسید که این کالس مربوط به چه بخشی است مثال برای 

 ه های افقیصفحبنوسید : منوی 

 

 به ترتیب از باال شروع می کنیم و به معرفی هر کدام از این کالسها می پردازیم:

 شروع می شوند مربوط به نمای ظاهری منوی صفحه های افقی هستند. cdd0.کالسهایی که با  -

.cdd0_dividers_vertical برای خطوط بین صفحه ها در منوی صفحه های افقی 

.cdd0_main_itemsگزینه های این منو که هرکدام به یک صفحه اختصاص دارند. 

.cdd0_main_items_rolloverگزینه های این منو وقتی که موس بر روی آنها می رود 

.cdd0_main_menuتعیین پس زمینه و ...( منوی صفحه ها( 

.cdd0_sub_itemsینه های موبوط به صفحه ها در زیر منوهاگز 

.cdd0_sub_items_rolloverگزینه های مربوط به صفحه ها در زیر منو ها وقتی موس روی آنها می رود 

.cdd0_sub_menu)... زیر منو )تعیین پس زمینه، عرض، حاشیه و 

شروع می شوند مربوط به نمای ظاهری منوی صفحه های عمودی هستند و کالسهای آن مانند منو صفحه های  cdd1.کالسهایی که با  -

 افقی است.

 مربوط به نمای ظاهری تقویم هستند: "Calendar"آنها نوشته شده  قسمتکالسهایی که در ستون  -

.Day روز های تقویم 
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.MonthBar ظاهر لیست ماههای سال 

.Today امروز 

.WeekDay نوار باالی تقویم که شامل عنوان روز هاست 

.Weekend روز های آخر هفته 

 

 مربوط به نمای ظاهری منوی اشیاء صفحه هستند: "RightNavigationMenu"آنها نوشته شده  قسمتکالسهایی که در ستون  -

.RNMenu  پس زمینه منو اشیاء 

.RNMenuItem نمای ظاهری گزینه های منو 

.RNSelMenuItem نمای ظاهری گزینه های منو وقتی موس روی آنها می رود 

 

 مربوط به نمای ظاهری کل صفحه هستند: "Page"آنها نوشته شده  قسمتکالسهایی که در ستون  -

.PageLeft  ستون سمت چپ صفحه 

MonthBar WeekDay 

Day 

Today 

Weekend 

RNMenu 

RNMenuItem 

RNSelMenuItem 



  راهنمای پورتال سیگما

 

115 www.sigma.ir  

 

.PageMain  بین دو ستون وسط صفحه 

.PageRight  ستون سمت راست صفحه 

.PageTitle   عنوان صفحه )به عنوان مثال برای برداشتن عنوان صفحه از باال صفحاتdisplay:none;  را به آخر قسمتStyle  این

 کالس اضافه کنید(

.PageHeaderCenterو قسمت باالیی صفحه  تصویر صفحه 

Body  پس زمینه کل صفحه 

 

 ها در صفحه هستند: web  partمربوط به نمای ظاهری داخل  "DataGrid"آنها نوشته شده  قسمتکالسهایی که در ستون  -

.DG  مشخصات ظاهری داخلWeb part ... ها از قبیل پس زمینه، فونت نوشته ها و 

.DGAlt   مشخص کننده پس زمینه رکورد های داخلWeb part  به صورت یک درمیان ) در صورت تعیین یکBackground-

color  برای کالس.DG  این رنگ به.DgAlt )نیز اختصاص داده می شود 

.DGItem  ینه رکورد های دیگر داخل مشخص کننده پس زمWeb part  به صورت یک درمیان )اگر از این کالس استفاده می کنید

 برای پس زمینه چیزی بنویسید( DG.نباید در کالس 

PageRight 

PageLeft 

PageMain 

PageTitle 

Body 

DG 

PageHeaderCenter 
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.DGPage کالس مربوط به قسمت صفحه بندی رکورد ها 

 

 ها در صفحه هستند:  web partمربوط به نمای ظاهری حاشیه  "Part"آنها نوشته شده  قسمتکالسهایی که در ستون  -

.Part  کالس مربوط به کلWebPart 

.PartFooter   پایین حاشیهWeb part )وسط( 

.PartFooterLeft  گوشه پایین حاشیهWeb part )چپ( 

.PartFooterRight  گوشه پایین حاشیهWeb part )راست( 

.PartHeader  باالی حاشیهWeb part )وسط( 

.PartHeaderRight  باالی حاشیهWeb part )راست( 

.PartHeaderLeft   باالی حاشیهWeb part )چپ( 

.PartMain  کالس مربوط به قسمت وسطWebPart 

.PartMainLeft  کالس مربوط به قسمت حاشیه وسط سمت چپWebPart 

.PartMainRight  کالس مربوط به قسمت حاشیه وسط سمت راستWebPart 

 )این کالسها مربوط به قسمت نمایش محتوای کامل یک رکورد می شود( Contentکالسهای مربوط به قسمت  -

.ContentContent کالس مربوط قسمت توضیحات بخش محتوا 

.ContentSummary کالس مربوط به قسمت خالصه بخش محتوا 

.ContentTitle کالس مربوط به عنوان بخش محتوا 

DGItem 

DGAlt 

ListPicture 
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.ListContent.مربوط به لیست بخش محتوا می باشد 

 دیگر کالسها به شرح زیر هستند: -

.FormButton کالس مربوط به دکمه های صفحه 

.FormCaption .کالس مربوط به عناوین که در قسمت مشاهده مشروح اطالعات نمایش داده می شود 

A کالس مربوط به لینکهای صفحه 

A:Hover کالس مربوط به لینکهای صفحه وقتی موس روی آنها است 

A:Visited کالس مربوط به لینکهای صفحه وقتی که دیده شده اند 

.More  کالس مربوط به گزینه بیشتر در زیرWebPart ها 

.More:Hover کالس مربوط به گزینه بیشتر هنگامی که موس روی آن است 

 

به برای تغییر در مشخصات ظاهر هر وب پارت باید نام آن وب پارت به همراه کالس آن آورده شود. به عنوان مثال برای تغییر عنوان خبر باید 

 زیر عمل کرد: صورت

.News.ListContent.title 

PartHeader PartHeaderRight 

.PartFooter 

PartFooterRight 

PartHeaderLeft 

.PartFooterLeft 

PartMainLeft 
PartMainRight 

PartMain 
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 ساخته شده برحسب نیاز Themeاضافی در  CSSبه صفحه و نوشتن کدهای  Themeاختصاص  (2-2-4

هنگامی که قالب ساخته شد، نیاز است که رنگ بندی صفحه و اجزای آن به تناسب گرافیک قالب تغییر نماید. به این منظور، کافی است ابتدا 

که  T0-Blue "های موجود ) مثال themeها ، از روی یکی از  themeبسازیم. یعنی با مراجعه به مدیریت  themeک برای صفحه ی

theme  ) پیش فرض استtheme   ) بسازید و پس از ذخیره کردن ، آن را به صفحه خود ) صفحه ای که قالب را برای آن ایجاد نموده اید

 اختصاص دهید.

 در حال ساخت است. "از روی theme"جدیدی با استفاده از دکمه  themeها را می بینید که  themeدر شکل زیر مدیریت 

 

می رویم . در این آرشیو ابتدا از  منو انتخابی باال نام  "ها themeویرایش "برای صفحه مورد نظرمان، به آرشیو  themeپس از ساختن 

theme .صفحه خود را انتخاب می کنیم تا کالس های مربوط به آن باز شوند 

 

 مربوط به هریک از اجزای صفحه را ویرایش نموده به دلخواه تغییر دهیم. Cssحاال می توانیم کدهای 

 themازروي 
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یم و محتوای این تعریف کن CSSهمچنین می توانیم در صورت نیاز و به دلخواه در هنگام ساختن قالب صفحه برای برخی بخش ها کالس 

 ها با تعریف آن کالس ها معرفی نماییم. themeکالس ها را در بخش 
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 logمشاهده (2-3

این بخش اطالعات کاملی در خصوص کلیه رویدادهایی که در سیستم صورت می پذیرد، جزییات هر یک و امکان جستجوی کاملی را در 

 اختیار شما قرار می دهد.

 

 جستجو انجام داد.بر اساس موارد مختلف می توان 

عبارت مورد نظر را می توان در قسمت عبارت نوشت و جستجو را انجام داد. همانطور که مالحظه می نمایید بر اساس صفحه , دسته و یا شی 

 ای که بر روی آن اعمالی انجام شده است نیز می توان جستجو کرد.

 کاربران

 اساس کاربری که اعمالی را بر روی رکورد انجام داده است جستجو را انجام داد.کلیه کاربران سیستم موجود می باشند و می توان بر  

 logدر قسمت نوع 

 :کلیه رویدادهای مربوط به کنترل مجوز در سیستم می باشد."مجوز ها"

 رکوردهای را قبل از اینکه بر روی آن ها عملی انجام شود را نگه می دارد.:"قبل از عمل"

 رکورد هایی که بر روی آن ها عملی انجام شده است به طور مثال رکوردی بعد از ویرایش :"بعد از عمل "

 کلیه جستجو هایی که در پورتال انجام شده است.  :"جستجو".

 همچنین گزینه ای به نام خودکار وجود دارد. اگر انتخاب شده باشد صفحه خود به خود به روز رسانی می شود. در کنار آن دکمه ای برای

 انجام به روز رسانی به صورت دستی نیز موجود می باشد .
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 همانطور که مشاهده می نمایید در جدول سمت راست مواردی همچون تاریخ انجام روبداد, رویداد, کاربری که اعمال را انجام داده است و نوع

 شی می باشند. همچنین لینک هایی وجود دارد:

کورد در سمت چپ, اطالعات مربوط به رکوردی را که روی آن عملی انجام شده است را نمایش  : می توان در قسمت اطالعات ر 

 اطالعات تخصصی تر و پیشرفته تر را می توانید مالحظه فرمایید. xmlمشاهده نمود. در قسمت اطالعات و 

User logاست را در جدول سمت راست نشان  :  به عنوان یک فیلتر عمل می کند. کلیه رویداد هایی که کاربر مورد نظر انجام داده

 می دهد.

Object log.تمامیرویداد هایی که بر روی رکورد خاص انجام شده است را در جدول سمت راست نشان می دهد .: 

  



  راهنمای پورتال سیگما

 

142 www.sigma.ir  

 

 قابلیت سوابق (2-4

آن رکورد در نظر همانطور که از عنوان این بخش مشخص است هر تغییری که بر روی یک رکورد مانند خبر یا صفحه رخ دهد یک سابقه برای 

اال گرفته می شود تا در صورت نیاز اطالعات پیشین رکورد را بتوان بازیابی نمود، برای وارد شدن به بخش سوابق رکورد یا صفحهدر نوار منو ب

 آیتم سوابق را انتخاب کرده تا لیست سوابق نمایش داده شود.

 

 

سابقه مورد استفاده می باشد و گزینه بازیابی اطالعات برای بازگردانی اطالعات به  در بخش سوابق گزینه مشاهده برای مشاهده اطالعات بیشتر

در  سابقه ذخیره شده قابل استفاده می باشد  که پس از انتخاب آن و تایید اطالعات رکورد )صفحه، خبر، متن عمومی و ...( بازیابی خواهد شد،

د به نام بازخوانی که وظیفه این آیتم بروز رسانی لیست سوابق صفحه می باشد و برای گزینه دیگری وجود دار )تصویر سمت چپ(بخش سوابق صفحه

 بروز رسانی اطالعات سوابق صفحه می توان از آن استفاده نمود
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 سیستم امنیت، مجوزدهی و حقوق دسترسی (2-5

بدهیم. در ابتدای امر که یک وب گاه بدون اطالعات بر ابتدا اجازه دهید تا توضیحی اجمالی در مورد نحوه عملکرد سیستم مجوز دهی پورتال 

 روی ماشین شما نصب شده است نیاز به دو کاربر مجاز داریم یکی بعنوان مدیراصلی وب گاه که تمام اختیارات و مجوز ها را داراست و دیگری

 ط اجازه مشاهده دارد.کاربر میهمان است که در حقیقت همان مشاهده کنندگان و مخاطبین ما هستند این کاربر فق

حال می خواهیم کاربران دیگری نیز به سیستم اضافه کنیم با سطوح دسترسی متفاوت، این کاربران همان کاربرانی هستند که در هنگام باز 

 شوند. Adminبا وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود می توانند وارد بخش  Adminشدن صفحه 

که معموال در  " Portal"یک گروه می سازیم مثال با نام  Computer Managementو یا  Active Directoryبرای این کار ابتدا در 

 هنگام نصب این گروه برای شما ایجاد شده است. شما می توانید از هر گروه دیگری استفاده کنید فقط نکته اینجاست که این گروه باید حتما

مربوط به سیستم باشد که قطعا این گروه شامل کاربران تعریف  Data Base های Userعضو  Enterprise Manager (SQL)در 

برای آن گروه است و دیگر نیازی نیست تا تک تک این کاربرن را نیز  Computer Managementیا  Active Directoryشده در 

 کنیم. Data Baseهای  Userعضو 

کردید باید آن تعداد از کاربران سیستم را که مایلید عضو این گروه کنید )در  هم SQLحال که این گروه را ایجاد کردید و عضو کاربران 

Active Directory   و یاComputer Management ایجاد کنید و آن را عضو گروه مذکور نمایید دقت کنید که کلمه عبور این )

 کاربران را فقط از همین جا  می توان تغییر داد نه از طریق پورتال

وب گاه که چگونگی آن را بیان خواهیم کرد انجام دهید.حال به  Adminآنکه پیشنهاد می کنیم گروه بندی کاربران را در  نکته دیگر

Admin .وب گاه باز می گردیم 

 مدیریت کاربران (2-6-1

 Activeبا نامی که در نام باید ربری اختصاص دهیم. این در این بخش می توانیم کاربر جدید تعریف کنیم و به هر کدام از کاربران یک نام کا

Directory  و یاComputer Management  برایUser .گذاشتیم یکسان باشد 

 

کند. اما  Loginتا اینجا ما یک کاربر مجاز جدید به سیستم اضافه کردیم که می تواند با نام و کلمه عبور خود به صورت مستقل به سیستم 

 ضروری است اندکی در مورد نحوه گروه بندی کاربران سیستم نیز صحبت کنیم. 

 میتوانیم گروه هایی که کاربر مورد نظر عضو آنهاست ببینیم و در صورت نیاز آن را عضو گروه جدیدی نماییم. 'عضو گروه'در قسمت 
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 تعیین نماییم.میتوانیم برای کاربر مورد نظر نقش جدیدی  'دارای نقش'در قسمت 

 میتوانیم مجوز های کاربر انتخاب شده را ، روی قسمت های مختلف پورتال ببینیم. 'مجوز موثر'در قسمت 

 مدیریت گروه ها (2-6-2

ها را نپس از ایجاد کاربران احتماال عده ای از آنها از لحاظ نوع عملکرد و سطوح دسترسی در یک مرتبه قرار دارند پس راحت تریم اگر بتوانیم آ

د از این حیث گروه بندی کنیم و از این پس با آن گروه کار کنیم به جای اینکه با تک تک کاربران کار داشته باشیم. به عنوان مثل فرض کنی

را در یک سازمان تعدادی کاربر داریم که همه آنها کاربران مالی محسوب می شوند و قرار است فقط حق ورود و ویرایش گزارشات مالی سازمان 

 داشته باشند و یا صفحات خاصی از وب گاه را که سایرین به آنها دسترسی ندارند، مشاهده کنند به راحتی می توانیم تمامی این کاربران را

 عضو گروهی با نام مثال کاربران مالی کنید. برای این کار وارد قسمت مدیریت گروه ها شوید.

 

 یک گروه برای کاربران خود ایجاد کنید. "گروه جدید "باز می شود و شما می توانید در این صفحه با زدن دکمه  زیربا این کار صفحه 

 

بعد از این که با درج نام، آن گروه را ذخیره کردید نام آن به لیست سمت چپ اضافه می شود حال می توانید در قسمت اعضای گروه تعیین 

 گروه هستند کنید که کدام کاربران عضو این 
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 باز می شود.زیر کلیک کنید صفحه  "افزودن کاربر جدید"در این قسمت جدید اگر بر روی

 

بران از این پنجره می توانید بر روی نام کاربری هر کدام از افراد در ستون انتخاب آنها کلیک کنید و به این ترتیب تعیین می کنید کدام کار

 عضو این گروه هستند.

 گروه هایی را عضو این گروه کنید. "افزودن گروه جدید"توانید با کلیک بر روی همچنین می 

ود اما سیستم گسترده امنیتی این پورتال به گونه ای طراحی شده است که دسترسی هر کاربر یا گروه  را تا آنجا که می خواهید می توانید محد

 کنید و وظایف جداگانه ای را برای هریک تعریف کنید. 

 درک این مطلب اجازه دهید تا ابتدا بطور کامل در مورد سیستم مجوز دهی این پورتال توضیح دهیم.برای 

 مدیریت نقش ها (2-6-3

 در این جا می خواهیم نحوه مجوز دهی و تعیین سطوح دسترسی کاربران و گروه ها را توضیح دهیم. برای این کار وارد مدیریت نقش ها شوید.
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 با این کار صفحه ای مطابق شکل باز می شود. 

آشنا کنیم، این مفهوم فراتر از افراد و کاربران است در حقیقت یک نقش مجموعه ای از مجوز ها روی  نقشابتدا قصد داریم شما را با مفهوم 

 اشیاء مختلف است. مستقل از اینکه چه کسانی از آن تبعیت می کنند.

 

که به صورت پیش فرض در وب گاه شما  Guestو دیگری با عنوان  Site Administratorبینید یکی با عنوان در این صفحه دو نقش می 

)نام آن را می توانید تغییر دهید(  تمامی مجوز ها بر روی تمام اشیاء را دارد. کاربرانی که عضو این  Site Administratorقرار دارند. نقش 

 وب گاه محسوب می شوند.    Adminستند و باالترین نقش هستند همه اختیارات را دارا ه

. یک لیست پایین افتادنی در باالی این بخش می بینید. این لیست شامل مجوز های نقشدر شکل این نقش را ویرایش کرده ایم در قسمت 

ه نام کلیه موجودیت های به کار رفته در پورتال است که می توانید بر روی تمامی آنها اعمال مجوز کنید. این نقش چون باالترین نقش وب گا

 تنظیم شده است. Allowن از لحاظ امنیتی است، تمامی مجوز ها بر روی تمام موجودیت ها، برای آ
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انتخاب شود به  Allow( اگر در مقابل هر یک از این مجوز ها گزیده Not Set ،Allow ،Denyستون در مقابل نام مجوز ها می بینید ) 3

د نظر انتخاب شود به این معنی است که بر روی موجودیت مور Denyاین معنی است که در این نقش چنین مجوزی وجود دارد و اگر گزینه 

انتخاب شود به این معنی است که برای این مجوز چیزی تعین نشده و اگر این مجوز  Not Setاین مجوز گرفته شده است. و چنانچه گزینه 

تعیین شده بود و کاربری عضو هر دوی این نقش ها باشد، سیستم در مورد این مجوز به دنبال Deny یا   Allowدر نقش دیگری مثال 

اولویت را به  Denyپیدا کرد هم  Allowپیدا کرد از کاربر مجوز را می گیرد چنانچه هم  Denyمی گردد اگر  Not Set مقداری غیر از

Deny  می دهد و اگر فقط و فقطAllow  پیدا کرد به کاربر مجوز می دهد. در صورتیکه در کلیه نقشهایی که کاربر مورد نظر عضو آن است

 فرض می شود. در مورد کارکرد آن مفصل توضیح خواهیم داد. نگران نباشید. Denyپیدا نکرد،  Not Setچیزی جز 

تعیین شده است.  Allowآشنا شدید که برای همه مجوز ها روی کلیه موجودیت ها   Site Administratorخوب پس تا اینجا با نقش 

کلیک کنید، قسمتی به پایین  "دارندگان نقش  "ار روی زبانه حال می خواهیم کاربر یا کاربرانی یا گروهی را عضو این نقش کنیم. برای این ک

(و می توانید کاربران یا گروهی را انتخاب کنید. با این کار تعیین کرده اید که این کاربران کلیه  9-11صفحه اضافه می شود )مطابق شکل 

 مجوز ها را در سیستم دارند.

 

که کاربر عضو این نقش همان کاربر میهمان است که  Guestذاشته شده است بعنوان اما یک نقش دیگر هم به صورت پیش فرض برای شما گ

قبال گفتیم برای این کاربر فقط مجوز های مشاهده تعیین شده است منظورمان از کاربر میهمان همان کسانی هستند که مخاطبین قسمت 

 نمایش وب گاه هستند.

 د.می توانید مشاهده مهمان را نیز محدود کنی تذکر:

کلی وب گاه و دیگری میهمان است، می خواهیم یک نقش جدید تولید کنید با  Adminحال فرض می کنیم غیر از این دو نقش که یکی 

 و انتخاب یک نام مناسب برای آن و زدن دکمه ذخیره این نقش ذخیره می شود. "نقش جدید"زدن دکمه 
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 معرفی مجوز ها( 2-6-3-1

ها را به صورت خالصه توضیح دهیم. اکثر این مجوزها مانند هم هستند به عنوان نمونه اخبار را معرفی می می خواهیم برخی از این مجوز 

 کنیم و پس از آن به معرفی مجوزهای خاص دیگر اشیا می پردازیم.

افتادنی باالی آن ویرایش کنید.تا قسمت مجوز ها در سمت چپ ظاهر شود از لیست پایین  Administratorبر روی یکی از نقش ها مثال 

را انتخاب کنید. در این لیست تمامی اشیا وب گاه قرار گرفته اند و با انتخاب هر شی می توانید مجوزهای تعریف شده بر روی  "اخبار"قسمت 

 مجوز هایی که به مهمان داده می شود. مجوز های مهمان:آن شی را با توجه به انتخاب دسته بندی مجوزها مشاهده کنید.  ) 

 که تاثیر خطرناکی ندارد. جوزهای غیر حساس:م

 مهم هستند ودر موقع انتخاب آن ها باید دقت کرد.( مجوزهای حساس:

 پس از اعمال تغییرات در مجوزهای یک شی دکمه ذخیره را برای اعمال تغییرات بزنید. 

 را انتخاب کنید مجوز های مربوط به آن نمایش داده می شوند: "اخبار"از لیست اشیا 
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 اخبار

 درج خبر
تنها مجوز اضافه کردن یک خبر را به کاربر می دهد. بدون امکان ویرایش و اختصاص آن به رده، 

 تصویر یا فایل

 جستجو خبر

مجوز جستجوی یک خبر در قسمت نمایش وب گاه و پاالیش آن در قسمت مدیریت وب گاه، 

خبری را در قسمت نمایش و مدیریت وب )بدون داشتن این مجوز کاربر هیچ کدام از رکورد های 

 گاه نمی بیند(

 مجوز ادمین اخبار
مجوز دسترسی به بخش مدیریتی اخبار را در مدیریت وب گاه می باشد.) بدون داشتن این مجوز 

 در بخش مدیریتی اخبار ظاهر نمی شود.(

 مجوز خبر
که این مجوز را ندارد در برای کاربری  "کاربران"امکان اعمال مجوز بر روی یک خبر )زبانه 

 آرشیو اخبار فعال نمی شود(

 امکان مشاهده متن و جزییات یک خبر در قسمت نمایش و مدیریت مشاهده خبر

 لیست خبر
مجوز مشاهده لیست عناوین کلیه رکورد های خبری اگر خبری این مجوز را نداشته باشد در 

 لیست اخبار دیده نمی شود

 ه روز رسانی و ویرایش یک خبرمجوز ب به روز رسانی خبر

 مجوز حذف یک خبر از آرشیو اخبار حذف خبر

 امکان مشاهده تصاویر ضمیمه شده به یک خبر لیست تصویر خبر

 امکان اضافه کردن تصویر برای یک خبر درج تصویر خبر
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 امکان حذف تصویر برای یک خبر حذف تصویر خبر

لیست کلمه 

 کلیدی خبر
 "کلمات کلیدی"کلیدی مربوط به یک خبر در زبانه  امکان مشاهده کلمات

درج کلمه کلیدی 

 خبر
 "کلمات کلیدی "امکان اضافه کردن کلمات کلیدی برای یک خبر در زبانه 

حذف کلمه 

 کلیدی خبر
 "کلمات کلیدی"امکان حذف کلمات کلیدی یک خبر در زبانه 

 "فایل ها"خبر در زبانه امکان مشاهده فایل های ضمیمه شده به یک  لیست فایل خبر

 "فایل ها"امکان اضافه کردن فایل به یک خبر در زبانه  درج فایل خبر

 "فایل ها"امکان حذف فایل یک خبر در زبانه  حذف فایل خبر

لیست گره درخت 

 اخبار
 "درخت ها"امکان مشاهده کلیه درخت های اختصاص داده شده به یک خبر در زبانه 

درج گره درخت 

 اخبار
 "درخت ها"امکان اضافه کردن گره درخت به یک خبر در زبانه 

حذف گره درخت 

 اخبار
 "درخت ها"امکان حذف درخت اختصاص داده شده به یک خبر در زبانه 

 

اکثر مجوز های معرفی شده در قسمت اخبار مشترک هستند و مجوزهایی با همین نام در اشیا دیگر نیز همین خصوصیات را دارند حال به 

 معرفی مجوزهای دیگر اشیا که متفاوت است می پردازیم:

 را انتخاب کنید: "صفحه ها"از لیست اشیا 

 رده ها

 صفحهمشاهده 
نداشته باشد  صفحه)در صورتی که کاربری امکان مشاهده را روی یک  صفحهامکان مشاهده یک 

 را در بخش نمایش مشاهده کند( صفحهنمی تواند آن 

 ها صفحهامکان مشاهده لیست  صفحهلیست 
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عضویت در 

 صفحه
 را می دهد صفحهامکان نسبت دادن اطالعات به یک 

لیست عضویت 

 صفحه
 نسبت داده شده اند را می دهد صفحهامکان مشاهده رکوردها و اطالعاتی که به یک 

درج عضویت 

 صفحه
 می دهد صفحهامکان نسبت دادن یک رکورد را به 

حذف عضویت 

 صفحه
 را می دهد صفحهامکان حذف ارتباط یک رکورد به 

 صفحهتعیین 

 خانه
 را به عنوان رده خانه وب گاه می دهد صفحهامکان تعیین کردن یک 

تعیین ترتیب 

 ها صفحه
 را می دهد صفحه هاامکان مشخص کردن ترتیب 

امکان تعیین 

تاییدکننده 

 صفحه

 امکان تعیین تاییدکننده صفحه را می دهد

 امکان ایجاد صفحه جدید را می دهد. زند صفحهدرج فر

حذف فرزند 

 صفحه
 امکان حذف صفحه موجود.
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روی یک صفحه برای یک کاربر می توانید  "حذف عضویت صفحه"و  "درج عضویت صفحه"، "لیست عضویت صفحه"با اعمال سه مجوز نکته: 

و درصورتی که روی دیگر صفحه ها این مجوز را نداشته باشد کاربر مشخص کنید که آن کاربر مسوول آن درج اطالعات در آن صفحه است 

 مدیر این صفحه خاص می شود. و به اطالعات دیگر صفحه ها دسترسی نخواهد داشت.

 فرزند درج کند را داشته روی یک صفحه داشته باشد می تواند فقط برای آن صفحه "درج صفحه"در صورتی که کاربری مجوز نکته:

 را انتخاب کنید: "چیدمان" از لیست اشیا
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 چیدمان

 هایی که در چیدمان تعریف شده اند WebPartامکان مشاهده  لیست چیدمان

 در چیدمان WebPartامکان درج یک  درج چیدمان

 از چیدمان WebPartامکان حذف یک  حذف چیدمان

 در چیدمان )مشخص نیست( WebPartامکان مشاهده یک  مشاهده چیدمان

 

 را انتخاب کنید: "زبان ها"اشیا  از لیست

 زبان ها

 لیست زبان

لیست زبان های تعریف شده در وب گاه را نمایش می دهد )این مجوز حتما باید به کاربرانی 

که وظیفه ورود اطالعات را دارند باید داده شود تا زبان مربوط به رکورد خود را بتوانند مشخص 

 کنند(

 

 انتخاب کنید:را  "شی ها"از لیست اشیا 

 شی ها

امکان مشاهده لیست اشیا تعریف در وب گاه را می دهد این مجوز برای دیدن لیست اشیا در چیدمان  لیست شی ها
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 .مورد نیاز است

 

 را انتخاب کنید: "گره درخت ها"از لیست اشیا 

 گره درخت ها

 اعضای گره درخت

امکان مشاهده لیست اعضای نسبت داده شده به آن گره درخت را می دهد )با استفاده 

از این مجوز می توانید اطالعات را از نظر دسترسی دسته بندی کنید به عنوان مثال 

 محرمانه ایجاد کنید که کاربران خاصی این مجوز را روی آن گره درخت دارند( صفحه

درج عضویت در گره 

 درخت

سبت دادن یک رکورد را به این گره می دهد )با استفاده از این مجوز می توانید امکان ن

 برای اطالعات خود چندین سطح تایید ایجاد کنید(

حذف عضویت از 

 گره درخت
 امکان حذف ارتباط یک رکورد و یک گره درخت را می دهد

 

با استفاده از مجوز ها بر روی درخت ها و گره درخت ها می توانید امکان تایید چند سطحی را بر روی اطالعات وب گاه ایجاد کنید برای  نکته:

 انجام این کار به صورت زیر عمل کنید.



  راهنمای پورتال سیگما

 

156 www.sigma.ir  

 

 امکان تایید چند مرحله ای( 2-6-3-2

موجود هستند خبرنگار، دبیر سرویس و سردبیر. یک درخت در وب فرض می کنیم که وب گاه مربوط به یک خبر گزاری است و کاربران زیر 

 گاه با نام تاییدیه ایجاد می کنیم که حاوی گره های زیر است:

اعضای گره "را روی آن گره دارد و خبرنگار مجوز  "درج عضویت در گره دسته"گره اخبار رد توسط دبیر سرویس: که دبیر سرویس مجوز 

 را روی آن گره دارد. "ستهحذف اعضای گره د"و  "دسته

و  "اعضای گره دسته"را روی آن گره دارد و دبیر سرویس مجوز  "درج عضویت در گره دسته"گره تایید دبیر سرویس: که خبرنگار مجوز 

 را روی آن گره دارد. "حذف اعضای گره دسته"

حذف اعضای گره "و  "اعضای گره دسته"ردبیر مجوز را دارد و س "درج عضویت در گره دسته"گره تایید سردبیر: که دبیر سرویس مجوز 

 را روی آن گره دارد. "دسته

اخبار موجود در  WebPartرا روی آن گره دارد و این گره به  "درج عضویت در گره دسته"گره نمایش اخبار در وب گاه: که سردبیر مجوز 

 روی وب گاه نسبت داده شده است.

نسبت می  "تایید دبیر سرویس"قرار می دهد صفحه مورد نظر را انتخاب می کند و آن خبر را به گره خبرنگار خبر خود را در آرشیو اخبار 

را فیلتر می کند  "تایید دبیر سرویس"دهد. دبیر سرویس وارد بخش آرشیو اخبار می شود و با استفاده از امکان پاالیش اطالعات مربوط به گره 

 نسبت می دهد تا مورد بررسی سردبیر قرار  "تایید سر دبیر" و آنهایی که به تایید وی رسید را به گره

اضافه می کند تا خبرنگار آن  "اخبار رد شده توسط دبیر سرویس"گیرد و از گره خود حذف می کند و آنهایی را که به تایید نرسیده را به گره 

 خبر را تغییر دهد.

 نسب می دهد. تا درون وب گاه نمایش داده شود. "وب گاهمشاهده اخبار در "سردبیر پس از تایید خبر آن را به دسته 

 و این فرآیند می تواند به همین صورت ادامه داشته باشد.

 را انتخاب می کنید: "نظر خواهی"از لیست اشیا 

 ها نظرخواهی

 امکان مشاهده لیست گزینه های یک پرسشنامه تستی را فراهم می کند گزینه پرسشنامه لیست

 امکان مشاهده یک گزینه پرسشنامه تستی را فراهم می کند پرسشنامهمشاهده گزینه 

 امکان ویرایش گزینه پرسشنامه را می دهد به روز رسانی گزینه پرسشنامه

 امکان درج یک گزینه جدید به پرسشنامه تستی را می دهد درج گزینه پرسشنامه

 شده به پرسشنامه را می دهد امکان مشاهده لیست پاسخهای تشریحی داده لیست پاسخ پرسشنامه
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 امکان پاسخ دادن تشریحی به یک پرسشنامه را می دهد درج پاسخ پرسشنامه

 امکان حذف یک پاسخ داده شده به پرسشنامه تشریحی را می دهد حذف پاسخ پرسشنامه

 می دهدامکان تایید کردن پاسخ های پرسشنامه تشریحی را جهت نمایش در وب گاه  تایید پاسخ پرسشنامه

 امکان مشاهده نتایج مربوط به یک پرسشنامه را به کاربر می دهد نتایج پاسخ پرسشنامه

 امکان پاسخ دادن تستی به یک پرسشنامه را می دهد پاسخ گزینه پرسشنامه

 امکان مشاهده نتایج مربوط به پرسشنامه تشریحی را می دهد نتایج گزینه پرسشنامه



  راهنمای پورتال سیگما

 

153 www.sigma.ir  

 

 

 را انتخاب کنید: "نقش ها"از لیست اشیا 

 نقش ها

 امکان درج کردن کاربران به یک نقش را می دهد درج عضو نقش

 امکان حذف کاربران یک نقش را می دهد حذف عضو نقش



  راهنمای پورتال سیگما

 

152 www.sigma.ir  

 

 امکان مشاهده لیست مجوزهای یک نقش را می دهد لیست مجوز نقش

 

 را انتخاب کنید: "کاربران"از لیست اشیا 

 کاربران

 امکان به روز رسانی نام کاربری یک کاربر را می دهد به روز رسانی کاربر

 امکان تغییر کلمه عبور یک کاربر را می دهد. تغییر کلمه عبور

لیست گروه هایی که کاربر در 

 آنها عضو است.
 امکان مشاهده لیست گروه هایی که کاربر عضو آنها می باشد را می دهد.

لیست نقش هایی که کاربر در 

 آنها عضو است.
 امکان مشاهده لیست نقش هایی که کاربر عضو آنها می باشد را می دهد.
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 اطالعاتیید ات (2-6

 کارتابل تایید اطالعات را می توان از قسمت هایی که با فلش در شکل زیر مشخص شده است دید.

 
کارتابل آن تایید کننده هستند. چهار قانون صفحاتی که برای آن ها تیک تایید انتخاب شده است و تایید کننده نیز مشخص شده است در 

 برای آن ها اعمال میشود

 : در صفحه برای وب پارتی, اطالعات وارد کنید. نیاز به تایید دارد تا در آرشیو قرار گیرد.درج صفحه

 اطالعات نسبت داده شده به وب پارت صفحه را حذف نمایید. حذف رکورد:

 داده شده به وب پارتویرایش اطالعات نسبت ویرایش رکورد: 

 در صورت برداشتن تیک تایید صفحه از حالت انتخاب حذف صفحه:

 اگر همان تیک را برای صفحه از حالت انتخاب برداشته شود, به عنوان حذف صفحه می باشد.

باشد. این کارتابل به اگر رکوردی را در آن صفحه ویرایش کنید به عنوان ویرایش رکورد و برای حذف رکورد تحت عنوان حذف رکورد می 

 صورت زیر می باشد.
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در قسمت باال که با فلش مشخص شده است می توان بر اساس موارد بررسی نشده, رد شده, تایید شده, ارجاع داده شده بر روی کارتابل فیلتر 

 ی بررسی ارجاع داد.انجام داد. در این صفحه می توان عمل مورد نظر را تایید, رد, حذف کرد و یا به ادمین دیگری برا

 با کلیک بر روی دکمه ویرایش رکورد صفحه ای مانند زیر برای ویرایش باز می شود.

 

در خصوص ویرایش رکورد می توان رکورد را قبل ویرایش دید تا در صورت مورد تایید بودن تغییرات تایید انجام شود.در کارتابل گزینه ای 

 رد.برای تایید به شکل مستقیم نیز وجود دا
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 امکان تائید (2-7

در مدیریت پورتال وجود امکانی که اعمال شدن تغییرات در اطالعات یک صفحه ، منوط به تائید نمودن آن تغییرات از طرف یک مدیر باشد ، 

 ضروری به نظر می رسد.

 بررسی می کنیم.در پورتال سیگما این قابلیت وجود داشته و پیاده سازی آن بسیار سهل می باشد که مراحل آنرا با هم 

برای تعریف این امکان بر روی یک صفحه الزم است که ابتدا در حالت ویرایش صفحه در کنار محلی که نام صفحه را تعریف نموده ایم تیک 

 را روشن نمائیم. "نیاز به تائید دارد"

 

می توانیم کاربری را که قرار است ، تغییرات پس از انجام عمل فوق خواهیم دید ، بخشی فعال می شود که از داخل کمبوی نمایان شده ، 

 اعمالی بر روی اطالعات صفحه را تائید کند ، انتخاب نماییم.

پس از این انتخاب و ذخیره نمودن اطالعات صفحه خواهیم دید که صفحه جاری در لیست صفحات با عالمت یک تیک سبز رنگ در انتهای نام 

 اشتن این صفحه به تائید است.آن قابل مشاهده است که مفهوم آن نیاز د
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پس از طی مراحل فوق و تعریف این امکان برای صفحه ، پس از این هرگاه بخواهد اطالعاتی در این صفحه تغییر یابد ، پیامی برای شخص 

مراجعه به این قسمت ، کارتابل قرار می گیرند و کاربر تائید کننده می تواند با  "تائید"تائید کننده ارسال می گردد که این پیغام ها در زبانه 

 پیام ها را ببیند.

 

ه هریک پس از بررسی هر یک از رکوردها می تواند آنرا تائید ، رد و یا حذف نماید و در حالت دیگر می تواند آنرا به کاربر دیگر ارجاع دهد ، ک

 از حاالت فوق نتیجه ای در بردارد:

 ه نمایش داده خواهد شد.تائید:دراین حالت تغییرات اطالعات در آن صفح

 رد : در اینصورت اطالعات در آن صفحه نمایش داده نخواهد شد ، ولی رکوردش در آرشیو باقی می ماند.

 حذف : عملکردش مشابه حالت فوق است با این تفاوت که رکورد مورد نظر نیز از آرشیو حذف می گردد.

 را به کاربر دیگری سپرد تا آن کاربر تصمیم بگیرد. ارجاع : اگر ارجاع انتخاب شود می توان بررسی این مورد
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 همچنین می توان کارتابل را با استفاده از گزینه هایی که در شکل زیر می بینید فیلتر نمود.
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 تنظیمات پورتال (2-8

 برای ورود به بخش تنظیمات زیرپورتال ، از زبانه مدیریت وارد این بخش می شویم.
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 مدیریت زبانها (2-9-1

جاد یکی از امکانات پورتال امکان چند زبانگی آن است.برای تعریف زبان می توان از این قسمت استفاده نمود که الزم است که زبان جدید را ای

و پارامترهای مربوطه را کامل نمود. این پارامترها را بررسی می کنیم.

 

 ی نمائیم.نام زبان به فارسی: در این بخش نام زبان را بصورت فارسی وارد م

 نام زبان به انگلیسی : نام زبان را بصورت انگلیسی وارد می کنیم.

 نام محلی زبان : نام محلی زبان را در این بخش تعریف خواهیم کرد.

-faفارسی "ویندوز قابل دستابی است وارد   می نمائیم. بطورمثال  Languagesنام فرهنگ : این نام را مطابق استانداردی که در قسمت 

IR "  انگلیسی "و یاen-US" 

 تقویم : می توان بصورت شمسی ، میالدی و یا قمری تنظیم نمود.

 جهت متن : با توجه به نوع زبان ، چپ به راست و یا راست به چپ انتخاب می کنیم.

CodePage  می باشد که بر روی  65111: بصورت پیش فرضUnicode .تنظیم است 
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، انگلیسی ، عربی و آلمانی در سیستم تعریف شده است ، برای تعریف زبان جدید می توانید مراحل فوق بصورت پیش فرض چهار زبان فارسی 

 الذکر را پی بگیرید.

 برای ایجاد بخشی در پورتال خود به زبانی دیگر می توانید مراحل زیر را دنبال نمائید.ما برای مثال زبان انگلیسی را در نظر می گیریم.

ختلف این بخش را مشابه آنچه در زبان فارسی دنبال کردیم ،           می سازیم با این تفاوت که زبان صفحات و قسمت های م -1

هریک از این بخش ها را بر روی انگلیسی قرار می دهیم.بطور نمونه یک زیرپورتال برای بخش انگلیسی تعریف نموده و مابقی 

 صفحات را در زیر آن ایجاد         می نمائیم.

 

 یان صفحاتی که برای زبان انگلیسی ساخته ایم ، یکی را به عنوان صفحه خانه انتخاب      می نمائیم.از م -2

 چیدمانی را برای صفحات انگلیسی ایجاد می کنیم. -3

 هنگام درج رکوردها )مثال خبر( ، زبان را بر روی انگلیسی تنظیم می کنیم. -4

به  "English"را روشن کنیم و با کلیک بر روی  "زبانها"صفحات وب پارت حال برای استفاده از این زبان می توانیم در یکی از  -5

 صفحه اصلی بخش انگلیسی پورتال ارجاع داده شویم.
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 مدیریت مترجم( 2-9-2

این بخش در حقیقت مانند یک فرهنگ لغات برای وب گاه محسوب می شود هر لغتی که در آن ترجمه شده باشد پس از انتخاب زبان در 

نمایش وب گاه، ترجمه آن ظاهر می شود. به صورت پیش فرض سعی کرده ایم کلمات ثابت وب گاه مانند دکمه ها را به  زبان های قسمت 

را بزنید در فیلد ترجمه،  "ترجمه جدید"موجود در پورتال ترجمه کنیم. چنانچه مایلید کلمه جدید به آن اضافه کنید . به این صورت که دکمه 

 ر فیلد زبان تعیین می کنید که به چه زبانی این کلمه ترجمه می شود.ترجمه آن را و د

 

 وارد تتنظیمات پورتال شده و مدیریت مترجم را انتخاب میکنیم همانطور که در شکل پیداست "مدیریت مترجم"برای 

 

رج شود و ترجمه و زبان آن برای در فیلد کلید د Example@در قسمت مترجم پورتال برای ترجمه کلمات باید کلمه مربوطه به صورت 

 اینکه ترجمه کدام زبان است قرار داده شود. 
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در فیلد کلید می نویسیم و  cat@را بصورت  catبا توجه به شکل زیر اینگونه عمل می کنیم ابتدا لغت  catبه عنوان مثال برای ترجمه لغت 

 د که به چه زبانی این کلمه ترجمه می شود.در فیلد زبان تعیین می کنیبعد ترجمه لغت را نوشته و درآخر سر 

 

 ریست گردد. IISالبته باید به این نکته توجه شود که جهت اعمال این تغییرات باید 

ابتدا باید بدانید که هر سایتی که ایجاد میشود در سرور اصلی فایلی از اون سایت ایجاد میشود که با کلیک کردن بر  IISبرای ریست کردن 

 کرد Restartرد نظر با توجه به شکل زیر میتوان آن را روی سایت مو

 سایت مورد نظر ما میباشد _sys_350_sp2_در اینجا فرض کنید سایت 
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 مدیریت وب سرویس(2-9-3

این بخش برای تعریف وب سرویس های مورد نظر به منظور گرفتن اطالعات مورد نیاز به کار می رود.برای تعریف وب سرویس جدید دکمه 

، برای وب 'عنوان وب سرویس 'می شود . در قسمت   setرا بزنید.  زمان وب سرویس با زدن دکمه وب سرویس جدید 'وب سرویس جدید'

 سرویس مورد نظر یک نام به دلخواه وارد نمایید.

 در بخش خالصه وب سرویس می توانید بسته به عملکرد وب سرویس ، برای آن خالصه ای وارد نمایید. 

)که در  '…'،مسیر وب سرویس مورد نظر را تعیین نمایید . بعد از وارد کردن مسیر وب سرویس توسط دکمه  'مسیر وب سرویس 'در قسمت 

شکل با فلش مشخص شده است( ، مشخصات وب سرویس )که شامل نام وب سرویس و نام مسیر وب سرویس می باشد( ، به طور خودکار پر 

پشتیبانی نماید ،می توانید برای امنیت بیشتر تیک عبارت وب سرویس امن  را  SSLرد نظر از پروتکل می شوند. در صورتی که وب سرویس مو

 بزنید .

 

فعال می شود که شامل نام متد ها و  'نمایش مشخصات'بعد از تعریف وب سرویس و ذخیره آن ،با ویرایش وب سرویس تعریف شده ، قسمت 

 اشد.پارامتر های ورودی و خروجی هر متد می ب
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 مدیریت سرور ایمیل (2-9-4

در این قسمت می توان با وارد نمودن اطالعاتی که در تصویر می بینید ، پورتال خود را به یک میل سرور متصل نمائید تا در جهت ارسال 

 ایمیل از طریق پورتال )مثال وب پارت امکانات صفحه( از آن     بهره مند گردید.

 

 این قسمت نامی دلخواه وارد می نمائیمعنوان سرور ایمیل : در 

نام ارسال کننده ایمیل : در این فیلد آدرس ایمیلی را که قرار است ارسال ایمیل از طریق آن صورت پذیرد وارد می نمائیم. 

(sample@sample.com) 

 (mail.sample.com)آنرا قرار می دهیم. مثال  IPنام سرور : آدرس سرور ایمیل یا 

 SMTPمقدار متناسب را قرار خواهیم داد.اگر از نوع  POP3باشد و یا  SMTPسرور : با توجه نوع میل سرور که از نوع  پورت ارتباطی

 تعریف می کنیم. 111باشد مقدار را برابر  POP3و  اگر از نوع  25باشد مقدار را برابر 

 استفاده کردیم را وارد می نمائیم. "نده ایمیلنام ارسال کن"نام کاربر : نام کاربری ایمیل یعنی همان نامی که در قسمت 
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 تغییر کلمه عبور : در این بخش مقدار کلمه عبور حساب کاربری فوق را وارد خواهیم کرد.

 مدیریت سرور پیام کوتاه( 2-9-5

پارامترهای این بخش را این قسمت جهت اتصال پورتال به یک مودم در راستای ارسال پیام کوتاه از طریق پورتال               می باشد.

 بررسی می کنیم.

 

 تعریف عنوان و نام مودم اجباری می باشد.

 2و یا  1، باید به این نکته توجه داشت که اگر سرور دارای پورت سریال باشد ، این مقدار باید روی عدد  Comدر قسمت شماره پورت 

 به آن تعلق بگیرد. 5قرار گیرد و اگر پورت بصورت مجازی تعریف شده باشد باید مقدار عددی باالی 

 سرعت ارسال نیز با توجه به نوع مودم مشخص می گردد.

 کلیدیآرشیو کلمات ( 2-9-6

دراین بخش لیستی از کلمات کلیدی تعریف شده در سیستم که به رکوردها منتسب شده می بینیم و می توانیم آنها را مشاهده و ویرایش 

 کنیم.
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 آرشیو انواع فایل( 2-9-7

ود .برای این کار در قسمت با مراجعه به بخش تنظیمات پورتال در قسمت آرشیو فایل میتوانیم نوع فایلهای موجود در پورتال را تعریف نم

نوع فایل ، بسته به اینکه پسوند فایلی که قرار است در پورتال پیوست گردد چیست،نوع فایل تعریف میگردد .به عنوان مثال فایل هایی 

 می باشند بنابراین پس از تعریف نوع فایل ها در قسمت آرشیو "application/msword"هستند دارای نوع  doc.که با پسوند 

هستند یک نوع و یک ایکون در نظر گرفته خواهد شد ،این کار سبب میگردد  doc.فایل ها برای آن دسته از پیوست هایی که با پسوند 

همچنین تعریف نوع فایل برای فایل ها این مزیت را  .در پورتال از یک نماد مشترک استفاده کنند doc.تا تمامی پیوست های با پسوند 

به درستی انواع فایل ها موجود  MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)رگرها بتوانند بر اساس در پیدارد تا مرو

 در سایت را تشخیص دهند. 

 فایل ها قرار داده شده است . Type درجدول زیر لیست کامل از پسوند های قابل اجرا به همراه 

 نوع فایل  پسوندهای قابل اجرا

.au audio/basic 

.avi video/msvideo, video/avi, video/x-msvideo 

.bmp image/bmp 
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.bz2 application/x-bzip2 

.css text/css 

.dtd application/xml-dtd 

.doc application/msword 

.docx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document 

.dotx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.template 

.es application/ecmascript 

.exe application/octet-stream 

.gif image/gif 

.gz application/x-gzip 

.hqx application/mac-binhex40 

.html text/html 

.jar application/java-archive 

.jpg image/jpeg 

.js application/x-javascript 

.midi audio/x-midi 

.mp3 audio/mpeg 

.mpeg video/mpeg 

.ogg audio/vorbis, application/ogg 

.pdf application/pdf 

.pl application/x-perl 

.png image/png 

.potx application/vnd.openxmlformats-
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officedocument.presentationml.template 

.ppsx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.slideshow 

.ppt application/vnd.ms-powerpointtd> 

.pptx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.presentation 

.ps application/postscript 

.qt video/quicktime 

.ra audio/x-pn-realaudio, audio/vnd.rn-realaudio 

.ram audio/x-pn-realaudio, audio/vnd.rn-realaudio 

.rdf application/rdf, application/rdf+xml 

.rtf application/rtf 

.sgml text/sgml 

.sit application/x-stuffit 

.sldx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.slide 

.svg image/svg+xml 

.swf application/x-shockwave-flash 

.tar.gz application/x-tar 

.tgz application/x-tar 

.tiff image/tiff 

.tsv text/tab-separated-values 

.txt text/plain 

.wav audio/wav, audio/x-wav 

.xlam application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 
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.xls application/vnd.ms-excel 

.xlsb 
application/vnd.ms-

excel.sheet.binary.macroEnabled.12 

.xlsx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.spreadsheetml.sheet  

.xltx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.spreadsheetml.template  

.xml application/xml 

.zip application/zip, application/x-compressed-zip 

 

 جهت درج تصویر برای فایل ها کافیست دکمه تصویر جدید را زده و با استفاده از آن برای نوع فایل تعریف شده یک تصویر تعریف نمود .
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 تنظیمات پورتال( 2-9-8

 

 SEOو کلمات کلیدی ( 2-9-9

نین با استفاده از این قابلیت می توان نام پنجره را تغییر داد و کلمات کلیدی برای پورتال معرفی کرد و همین طور سایت مپ ایجاد نمود همچ

 نیز وجود دارد که در نهایت همه ی این موارد در رنکینگ سایت بسیار تاثیر گذار است  URLfriendlyامکان ایجاد 

 .باشد می استفاده و تنظیم قابل( رکورد و پارت وب – صفحه – زیرپورتال–سطح )پورتال  5قابلیت در الزم به ذکر است این 

 

 رکورد های حذف شده( 2-9-11

مراجعه کرد.برای دست یابی به "رکورد های حذف شده"برای مشاهده و برگرداندن رکورد هایی که در پورتال پاک شده است می توان به بخش

 یریت پورتال به قسمت تنظیمات پورتال رفته و بخش رکورد های حذف شده را انتخاب می کنیم.این قابلیت در مد

ابتدا نوع وب پارتی را که می خواهیم رکورد های پاک شده آن نمایش دهد انتخاب می کنیم و برای هر رکوردی را که بخواهیم دوباره در 

 زد. را خواهیم "بازیافت رکورد"پورتال نشان داده شود دکمه 
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 دسته بندی وب پارت ها( 2-9-11

 برای دسته بندی وب پارت ها از این بخش استفاده می شود.

ا همانگونه که در تصویر مالحظه می فرمائید می توانیم با انتخاب دسته بندی مورد نظر از کمبوی مربوطه ، وب پارتی را به آنها اضافه و ی

 گیری وب پارت نیز قابل تعریف است.از آن دسته حذف نمود. همچنین ترتیب قرار 
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 زیر پورتال( 2-9-12

 تعریف زیر پورتال( 2-9-12-1

مجموعه یا سازمان کاری ما می تواند دارای بخشهای گوناگون با حیطه کاری مشخص و مربوط به خود باشد که این بخش ها یا مجموعه ها با 

 توجه به سیاست هر مجموعه دارای تنوع است.

دانشکده گروه های مختلف آموزشی را داریم  و یا در اشل بزرگتر معاونت های مختلفی در یک دانشگاه وجود دارد مثال معاونت  مثال در یک

 آموزشی ، پژوهشی و ...

همین و معموال هر یک از گروه ها یا معاونت های مذکور نیازمند آن هستند که دارای سایتی مستقل با مدیریتی جدا از سایرین باشند و به 

 علت مفهوم زیرپورتال در پورتال سیگما تعریف شده است.

پورتال سیگما ساخت سایتی جداگانه برای هر بخش ، معاونت یا ... را ممکن ساخته و مدیریت آن نیز برای همان بخش یا معاونت تعریف می 

 زیرپورتال تعریف کرد.جداگانه برای هر  (URL)نماید تا آنجا که حتی می توان آدرس

 حوه ساخت زیر پورتالن

فقط کاربر راهبرپورتال اجازه ساخت زیرپورتال را دارد و سایر کاربران برای ایجاد زیرپورتال باید از راهبر ابتدا الزم است تذکر داده شود که 

 پورتال درخواست کنند تا این کار را برای آنها انجام دهد.

اضافه کردن "بر روی پورتال )آیکون کره( کلیک راست می کنیم ،سپس از پنجره جدید باز شده بر روی گزینه  برای ساخت زیر پورتال

 کلیک می نمائیم. "زیرپورتال
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در صفحه جدید باز شده فیلدهایی را مالحظه می نمائید که برای ساخت یک زیرپورتال جدید باید تکمیل گردند،این فیلدها را با هم مورد 

 رار می دهیم :بررسی ق

 

 عنوان زیر پورتال

 در این فیلد نامی متناسب با دسته بندی سازمانی و یا محتوایی که قرار است درون این زیر پورتال قرار دهیم وارد می کنیم.

 نام کاربری مدیر 

 نام کاربری مدیر را از کمبو انتخاب می نمائیم.

کمبویی، ممکن است نام کاربری هنوز ساخته نشده باشد ، گزینه جدید را انتخاب نموده در صورت موجود نبودن نام کاربر مورد نظر در لیست 

 و نام کاربری را در فیلد مقابل آن وارد می نمائیم.

 پس از ساخته شدن کاربر اشاره شده ، مدیریت زیرپورتال برای آن کاربر میسر خواهد بود.
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URL زیر پورتال 

در باکس نمایش داده شده آدرسی  +رتال می توان در قسمت تنظیمات زیرپورتال با زدن کلید های متفاوت به زیرپو URLبرای دادن 

که در سرور برای این زیرپورتال تعریف شده را وارد کرده، همانطور که در تصویر مشخص است می توان برای یک زیرپورتال چندین 

باشد می توانید زیر پورتالی را با آدرس  www.yourname.comآدرس جداگانه تعریف نمود مثال اگر آدرس پورتال اصلی شما 

example.yourname.com .بازیابی نمائید. 

 

 محل قرار گیری

 در این مرحله محل قرار گیری زیر پورتال را مشخص می کنیم که مثال در ریشه قرار گیرد و یا در زیر یک زیر پورتال دیگر.

 زیر پورتال پیش فرض

گزینه زده شود زیر پورتال ساخته شده زیرپورتال پیش فرض کل پورتال قرار می گیرد و پس از آن کاربران وقتی به اگر تیک مربوط به این 

 آدرس سایت ما مراجعه کنند صفحه خانه این زیرپورتال را به عنوان صفحه خانه کل پورتال خواهند دید.

 تنظیمات پیشرفته

 آن را مشخص می نمائیم. ، زبان سایت و هدر و فوتر URLدر این قسمت نوع 
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 .در انتهای این بخش دو کلید افزودن کاربران و افزودن گروه را مالحظه می نمائید که در آینده به توضیح آن خواهیم پرداخت

 

 زبان

را برای هر زیرپورتال می توان یک زبان در نظر گرفت و صفحاتی که در این زیرپورتال ساخته می شوند بصورت پیش فرض این زبان 

 خواهند داشت.

Header  وFooter 

پورتال و زیرپورتال های خود را تعیین کنید. در صورتی که مقداری برای آنها در نظر   Footerو   Headerمی توانید از این طریق 

نظر خود را  مورد Footerو  Headerگرفته نشود، مقادیر پیش فرض آنها نمایش داده خواهد شد. با پر کردن این فیلد ها می توانید 

 در تمام صفحات زیرپورتال مربوطه ببینید.

در پایان پس از پر کردن فیلد های مربوطه و زدن دکمه ذخیره، زیرپورتال شما ساخته خواهد شد و در لیست زیرپورتال های نمایش داده 

 می شود. شما می توانید صفحه اصلی آن را در منوی صفحات در سمت راست صفحه مشاهده کنید.

 

 ادمین زیرپورتال ها

ادمین زیرپورتال ها نیز می توانند با رفتن به مدیریت زیر پورتال و کلیک بر روی زیر پورتال جدید درخواست زیرپورتال جدید را 

 برای راهبر پورتال صادر نمایند.
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 باپر کردن فیلد های آن و زدن دکمه ذخیره، درخواست مربوطه برای راهبر پورتال ارسال می شود.

 

 لیست درخواست ها:

راهبر پورتال در قسمت مدیریت زیرپورتال ها، می تواند لیست درخواست هایی که از طرف مدیران زیرپورتال ها ارسال شده را با 

 زدن دکمه لیست درخواست ها مشاهده کند. 

 

 
 

داده می شود. راهبر می تواند در  با انتخاب هر یک از درخواستها )کلیک بر روی عنوان درخواست( مشخصات آن به راهبر نمایش

، زیرپورتال مورد نظر ساخته می شود و در صورتی که گزینه "تایید"صورت نیاز هر یک از مقادیر را تغییر داده، سپس با زدن دکمه 

 ود.انتخاب شود، درخواست مربوطه از سیستم حذف می ش "رد"
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 ( ویرایش زیرپورتال ها2-9-12-2

زیرپورتال ها از جمله امکاناتی است که در اختیار راهبر پورتال است. در صورتی که ادمین های سایر ویرایش مشخصات اصلی 

اصالحات مورد نظر خود را به راهبر   "مدیریت پیام"زیرپورتال قصد ویرایش زیرپورتال خود را داشته باشند، می بایست از طریق 

 مال خواهد شد.ارسال کنند. در صورت موافقت راهبر، این تغییرات اع

 مواردی که قابل ویرایش هستند عبارتند از:

 عنوان زیرپورتال -

- Url زیرپورتال 

- Header    وFooter 

 زبان -

 زیرپورتال پیش فرض -

ود عالوه بر موارد باال، امکان اضافه کردن کاربر و گروه به گروه زیرپورتال و همچنین امکان تغییر نقش کاربران و انتساب نقش جدید هم وج

 دارد.)با کلیک بر روی نقش قسمت مربوط به نقش ها فعال می شود.(



  راهنمای پورتال سیگما

 

136 www.sigma.ir  

 

 

 با کلیک بر روی افزودن کاربر جدید صفحه ای باز می شود که می توان کاربر به گروه زیر پورتال اضافه کرد. همچنین برای افزودن گروه به

 گروه زیر پورتال باید بر روی کلید افزودن گروه جدید کلیک کرد.

ویرایش نقش آن ها باید بر روی نقش که در تصویر باال با فلش مشخص شده است کلیک نماید.برای انتساب نقش جدید کلیدی نیز وجود برای 

 دارد.

 حذف زیرپورتال( 2-9-12-3

ت آن زیرپورتال نیز حذف زیرپورتال از جمله مواردی است که تنها راهبر پورتال امکان انجام آن را دارد. با حذف یک زیرپورتال، تمامی صفحا

 حذف می شود) در هنگام حذف یک زیرپورتال بیشتر احتیاط کنید(
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 آمار عملکرد (2-9

 در این قسمت می توان آمار بازدید صفحات را به شکل زیر مالحظه نمود.
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 فرم ساز (3

سیگما است که ورود و نمایش و مدیریت اطالعات را امکان پذیر می سازد.فرم ها بصورت  Application Builderفرم ساز سیگما بخشی از 

کامالً منسجمی با یکدیگر هماهنگ هستند و این یکنواختی کار را برای کاربر بسیار سهل وآسان می کند. در فرم ساز سیگما چهار نوع فرم 

 وجود دارد:

  لیست.فرم های لیستی: برای نمایش اطالعات به صورت 

 .فرم های نمایشی: برای نمایش اطالعات مربوط به رکورد منحصربفرد 

 .فرم های ورود اطالعات: برای ورود و ویرایش اطالعات 

 .فرم های جستجو: برای جست و جوی یک رکورد خاص 

ا تمام قواعد و قابلیت های پورتال از در تمام این فرم ها قابلیت کنترل سطح دسترسی هماهنگ با کابران پورتال سیگما وجود دارد، و فرم ساز ب

 قبیل سطوح دسترسی و رده و درخت سازگار است.

ساخت این فرم ها همگی مشابه و هماهنگ هستند. کاربر می تواند یک فرم لیست طراحی کند و آن را با فرم نمایش،  ویرایش ،  فرم ورود 

م برای ورود اطالعات، نمایش آنها، ویرایش آنها و جستجو در آنها انجام می اطالعات و جستجو مربوط سازد. به این طریق تمامی عملیات الز

 شود.

است. در موجودیت ساز کاربر می تواند ساختار داده خود را طراحی کند و  Application Builderموجودیت ساز سیگما قسمت دیگری از 

تر را برای ذخیره اطالعات آماده سازد.این موجودیت ها و صفات آنها با ساختن یک یا چند موجودیت و مرتبط کردن آنها از طریق کلید ها بس

 در طراحی فرم استفاده می شود. 

جزئی نیز فرم ساز کارگشاست، کابر می تواند با طراحی دو موجودیت و مرتبط کردن آنها از طریق کلید ها  -برای پیاده سازی فرم های کلی

د اطالعات بسازد و سپس بسادگی فرم جزئی را به عنوان زیرفرم برای فرم اصلی قرار دهد. برای کار راشروع کند و برای هرکدام یک فرم ورو

به  مثال فرمی برای ورود مشخصات اولیه فرد که زیر فرم ورود اطالعاتی برای ورود مدارک فرد دارد . در فرم های لیست و نمایش نیز روال کار

 ند یک یا چند زیر فرم داشته باشد .همین طریق است به این صورت که هر فرم میتوا

برای فرم های لیست قابلیت نمایش اطالعات بصورت پاالیش شده نیز پیش بینی شده است ؛ به این طریق می توان فرم را طوری تنظیم کرد 

 که رکوردهایی را نمایش دهد که شرایط خاصی را ارضا می کنند.

 مختلفی برای تعیین نوع فیلد هایی که در فرم وجود دارند استفاده کرددر فرم های ورود اطالعات می توان از آیتم های 

 از قبیل :  

 (نمایشیLabel) 

 (کادرمتنیTextbox) 

 متن چندخطی 

 تاریخ و زمان 

 (انتخابیDropdown) 
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 ( رادیوییRadio Button) 

 (گزینه ایCheckbox) 

 پیگیری 

 شناسه کاربری 

 بارگزار عکس و فایل 

 جستجو 

  جستجوی تاریخ زمانجستجوی الفبایی و 

 ... زیرفرم و 

 فیلد ها و عنوان های آنها قابلیت تغییر ظاهر با سلیقه کاربر فرم ساز را دارا هستند. 

 برای اعتبارسنجی این فیلد ها کاربر می تواند تنظیماتی انجام دهد تا از ورود اطالعات غیرصحیح جلوگیری شود.

فرم، امکان نوشتن توضیح در کنار هر فیلد به سه روش مختلف وجود دارد؛ به منظور خوانا تر شدن برای خوانایی و راهنمایی کاربر در پر کردن 

گم فرم ها می توان فیلدهای مرتبط با هم را در مجموعه فیلد های متفاوتی ذخیره کرد تا فرم های بزرگ و با تعداد فیلد زیاد کاربر را سردر

 نکند.

انباشته شدن فرم ها و دشوار شدن یافتن فرم ها ، امکان ذخیره کردن فرم های مربوط به هم در فرم در فرم ساز سیگما، برای جلوگیری از 

 گروه های مجزا وجود دارد.

فرم ساز برای پیگیری های بعدی کاربر، شماره رهگیری منحصر بفردی را به کاربر اختصاص می دهد. با این شماره رهگیری کاربر از سرنوشت 

یراتی که او یا دیگران در رکورد او وارد کرده اند با خبر می شود. این قابلیت فرم ساز راه حل آرمانی در بسیاری از روال اطالعات خود و تغی

 های جاری در سازمان ها ارائه می کند.

 در ارتباط با قابلیتی که در باال اشاره شد در فرم ساز امکان ارسال پست الکترونیکی و پیام کوتاه نیز وجود دارد.

 Xls, MSو   Xml، بصورت فایل )با ساختار های  Application Builderگرفتن خروجی از  اطالعات عالوه بر فرم های لیستی در

Excel.و همینطور از طریق گزارش ساز نیز ممکن است ) 

 سیگما آشنا می شویم : Application Builderحاال به صورت جزیی تر با هرکدام از بخش های 

 یت هاآرشیو موجود (3-1

که همان طور که اشاره شد موجودیت ها برای طراحی ساختار داده ای و ذخیره اطالعات استفاده می شوند.کاربر می تواند با توجه به اطالعاتی 

 باید نگهداری کند موجودیت هایی در آرشیو بسازد و سپس روی این موجودیت ها فرم های الزم را ایجاد نماید.

امش پیداست، هرچیزی است که باید در ارتباط با آن اطالعات نگهداری شود.در حقیقت موجودیت ها همان جداول موجودیت همانطور که از ن

در یک سازمان برای ساختن فرم استخدام نیاز به نگهداری اطالعات متقاضیان داریم، پس باید موجودیتی تحت عنوان  "پایگاه داده اند. مثال

 صی فرد را در آن به صورت فیلد پیش بینی کنیم و سپس فرم استخدام را روی این موجودیت بسازیم.متقاضی داشته باشیم که اطالعات شخ
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 برای ساختن موجودیت جدید وارد آرشیو موجودیت ها می شویم :

 

موجودیت جدید بخش جدیدی ظاهر می شود که آماده است به عنوان مثال موجودیت متقاضی را ایجاد می کنیم.پس از ذخیره کردن 

 فیلدهای مربوط به موجودیت را دریافت کند:

بخش مربوط به 

 يلد هايافت فيدر

 تيموجود
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 نام فیلد

 نام فیلد که می خواهیم در فرم استفاده کنیم.

 نوع فیلد

 رشته: در فیلد مربوطه می توان از نوع رشته استفاده کرد. -

 متن: فیلد مربوطه بایستی از نوع متنی باشد. -

 : فیلد مربوطه فقط نوع عدد صحیح را می پذیرد. عدد صحیح -

 عدد اعشاری : فیلد مربوطه فقط نوع عدد اعشاری را می پذیرد. -

 تاریخ : برای فیلد هایی که می خواهیم از نوع تاریخ باشند از این نوع استفاده می نماییم. -

 ( Trueمنطقی: برای فیلدهایی که از نوع منطقی هستند.) مانند  -

- Guid .برای کلید خارجی می باشد : 

تکمیل خودکار: فیلدی از موجودیت که می خواهیم در تکمیل خودکار از آن استفاده نماییم, نوع آن را تکمیل خودکار انتخاب می  -

 کنیم.

 ا نوع فیلد خودکار: یکی از انواع فیلد خودکار را که می خواهیم از آن استفاده نماییم را مشخص می نماییم.) در فرم ه »

 تکمیل و فیلتر خودکار توضیح داده خواهد شد.(« فیلد 

 

 توضیحات فیلد

 برای فیلد می توان توضیحات در نظر گرفت تا بعدا مورد استفاده قرار گیرد.

Unique 
ی وجود می توان تعیین کرد که مقادیر یک فیلد حتمآ یکتا باشند)امکان ورود مقادیر تکرار uniqueدر این قسمت با زدن تیک عبارت 

 نداشته باشد.(
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ممکن است در سیستم های درخواستی شرایطی وجود داشته باشد که نیاز به دریافت اطالعات از یک نوع به تعداد بیش از یکی باشد. برای 

د از نوع کلید مثال در فرم مورد نظر بخواهیم استان محل سکونت و استان محل تولد را از کاربر دریافت کنیم. در این مورد اگرچه هر دو فیل

 خارجی و از یک موجودیت هستند ولی در موجودیت اصلی باید به ازای هر کدام یک کلید خارجی بر روی موجودیت اصلی ایجاد گردد.

 

Unique Group Name 
برای آنها   unique group nameچند فیلد دارای مقادیر تکراری نباشند می توان در قسمت در ضمن اگر بخواهیم ترکیب دو یا 

unique group name .یکسانی تعیین نمود 

زده شود و در تمامی فیلدهایی که قرار است در این گروه قرار گیرند نام  uniqueدر موجودیت ها باید تیک  unique groupبرای داشتن 

 اضافه شود unique groupیکسانی در  فیلد 

Identity 
 هایی تعریف کرد که همانند یک شمارنده عمل کنند .  می توان فیلد Identityبا زدن تیک عبارت 

 مقدار اولیه و پیمانه را نیز می توان برای آنها تعیین نمود.

 در موجودیت ها زده شود identityداشته باشیم باید تیک  identityبرای این که در فیلدی 
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د و رکوردهای بعدی از مجموع مقدار عدد قبلی + مقدار پیمانه مقدار اولیه تعیین شده برای اولین رکورد به صورت اتوماتیک درج می شو

 و ... 515، 511، 515، 511باشد رکوردها به ترتیب زیر ثبت می شوند  5و پیمانه  511صورت می گردد. یعنی اگر مقدار اولیه 

 فرض کنید موجودیت متقاضی را با فیلد های زیر ساخته ایم:

 

دقت کنید در هنگام ساختن فیلد های مربوط به موجودیت ها مفهومی تحت عنوان کلید خارجی وجود دارد که با مفهوم کلید خارجی در 

 پایگاه داده ها یکسان است.در حقیقت برای برقراری ارتباط بین موجودیت ها از کلید خارجی استفاده می شود و برای ساخت آن ها و برقراری

از دکمه کلید خارجی جدید استفاده نمود که با زدن آن بخشی به شکل زیر ظاهر می شود که امکان انتخاب موجودیت خارجی  ارتباط میتوان

 وتعیین  نام فیلد خارجی را برای ما فراهم می کند .
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 مدیریت فرم (3-2

و ویرایش فرم های مورد نیاز به کار می  می باشد. این آرشیو برای ساختن "مدیریت فرم" Application Builderآرشیو دیگر مربوط به 

 رود. مراحل ساختن فرم در پورتال به ترتیب زیر است که در بخش مدیریت فرم هم قابل مشاهده می باشد:

 

 

 

 

 فرم گروه (3-2-1

گروه جداگانه قرار  این بخش برای دسته بندی فرم ها استفاده می شود. فرض کنید بخواهیم فرم های اداری و مالی و استخدامی را در سه

دو  دهیم که در مراجعات بعدی به آرشیو سریع تر بتوانیم آن ها را بیابیم، پس برای آنها سه فرم گروه جداگانه ایجاد می کنیم. فرم گروه از

 ود.تشکیل شده که اولی برای ذخیره در پایگاه داده و دومی برای نمایش در آرشیو به کار می ر "نام نمایشی"و  "نام"فیلد 
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 فرم (3-2-2

 

 تنظیمات مربوط به فرمی که می خواهیم بسازیم در این بخش انجام می شود. این تنظیمات شامل موارد زیر می باشد :

 مشخصات فرم ( 3-2-2-1

 نام فرم: نام فرمی که در دست ساخت است. 

 نام نمایشی فرم:همان نام فرم است که در بخش آرشیو قابل رؤیت می باشد. 

 رم :توضیحات مربوط به فرم )در صورت نیاز( در این بخش نوشته می شود.توضیحات ف 

 نوع فرم:در این جا می توان نوع فرمی که دردست ساخت است را انتخاب کرد.فرم ها می توانند یکی از این چهار حالت باشند: 

o رم لیست ) برای لیست کردن داده های مربوط به یک موجودیت به شکل خالصه. (ف 

o اطالعات )برای ساختن فرم هایی که اطالعات را از کاربر می گیرد.( فرم ورود 

o ).فرم نمایشی ) برای نمایش اطالعات مربوط به یک رکورد از موجودیت 

o  فرم جستجو ) برای ساختن فرم های جستجو به منظور جستجو در رکورد های مربوط به یک موجودیت خاص. (برای فرم

 های ورود و لیست قسمتی به شکل زیر وجود دارد: 

 نوع فرم ورود اطالعات( 3-2-2-1

ویرایش رکورد های موجود ویا به عنوان زیر فرم فرم های ورود اطالعات در سه حالت به کار می روند : هنگام ثبت رکورد جدید, ،هنگام 

 های ورود اطالعات که بسته به کاربردی که دارند باید نوع آنها در این قسمت انتخاب شود.
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 نوع فرم لیست

 اگر فرم لیست ما برای نمایش رکورد های یک موجودیت خاص بکار می رود باید ویژه نمایش همه اطالعات باشد اما اگر فرم لیستی

داشته باشیم که موجودیت اصلی آن یک زیر موجودیت از یک موجودیت باالتر باشد، برای نشان دادن این ارتباط در نمایش رکورد ها، 

فرم لیست ما باید ویژه نمایش بخشی از اطالعات تعریف شود ، به عنوان مثال اگر قرار باشد فرم لیست ما برای نمایش لیست مدارک 

 نمایش لیست مدارک هر فرد به صورت جداگانه فرم ما باید ویژه نمایش بخشی از اطالعات باشد .  افراد بکار رود، جهت

 

 جودیت اصلی فرم مو

 در این جا باید موجودیت اصلی که فرم بر روی آن ساخته می شود را انتخاب نمود. 

مودیم ، باید فرمی با نام فرم استخدام از نوع به عنوان مثال برای ساختن فرم استخدامی که در بخش قبل موجودیت آن را ایجاد ن

 بسازیم. متقاضیفرم ورود اطالعات و روی موجودیت اصلی 

 شناسه فرم 

 پس از ساخت فرم, شناسه آن در این قسمت نشان داده می شود. 

که به این فرم اشاره دارند را دوباره تذکر: در صورت تغییر موجودیت اصلی فرم, تمامی فیلدهای فرم مذکور همچنین فیلد زیر فرم در فرم هایی 

 بسازید. 
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 تنظیمات فرم ( 3-2-2-2

 در این قسمت می توانید ظاهر فرم خود را به شکل دلخواه تنظیم کنید. 

 

 ساخت ظاهر فرم های نمایش اطالعات

 نمایید.در این بخش می توانید از طریق نوشتن کد )درصورت آشنایی( نحوه نمایش اطالعات فرم خود را تعیین 

 انتخاب ظاهر فرم های نمایش اطالعات

اگر با برنامه نویسی آشنایی ندارید، می توانید ظاهر فرم خود را از این بخش انتخاب نمایید. درصورتی که هیچ ظاهری را برای فرم 

 خود انتخاب نکردید فرم با ظاهر پیش فرض پورتال نمایش داده خواهد شد.

 عنوان کلید ثبت

یاز مند دکمه ای برای ثبت یا جستجو باشد می توانید در این قسمت نام دلخواه خود را برای کلید موردنظرتان اگر فرم شما ن

 قراردهید.

 عنوان کلید گام بعد و عنوان کلید گام قبل

دکمه هایی  در صورتی که فرم شما بیشتر از یک صفحه باشد در بخش های عنوان کلید گام بعد و عنوان کلید گام قبل می توانید نام

 که برای حرکت بین صفحات فرم از آنها استفاده می شوند را تعیین نمایید.

 پیام انتهایی

هنگامی که فرم ورود اطالعات ساختید، درصورت تمایل،می توانید مشخص کنید که وقتی کار ورود اطالعات توسط کاربر به پایان 

 می توانید درج کنید. "پیام انتهایی"ر بخش رسید چه پیامی روی صفحه نمایش داده شود.این پیام را د

Message Box 
روی صفحه نمایش  Message Boxمشخص کنید که پیام انتهایی در یک  "Message Box"همچنین می توانید با تیک زدن 

 داده شود.
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 خطای فیلد تکراری

موده اید در قسمت خطای فیلد تکراری می ( تعریف نuniqueدر صورتی که فرم شما دارای فیلدی باشد که آن را به صورت یکتا) 

 توانید پیغام خطایی که هنگام  ورود مقادیر تکراری برای فیلد مورد نظر نمایش داده می شود را تعیین نمایید.

 ترتیب رکوردها

 تعیین نمود . "ترتیب رکوردها"در نمایش رکوردها به صورت فرم لیست می توان ترتیب رکوردها را درقسمت 

مقابل ترتیب رکوردها صفحه ای مانند شکل زیر باز می شود. که در آن با کلیک بر روی دکمه همه فیلد  "..."بر روی دکمه با کلیک 

ها می توان تمام فیلدهای فرم را دید و توسط دکمه صعودی/ نزولی ترتیب آن ها را تعیین نمود و یا بر روی یک فیلد کلیک نمود و 

 یین رونده ترتیب آن ها را تعیین نمود.توسط دکمه های باالرونده و پا

 

 فیلتر

برای اعمال شرایط در لیست کردن رکوردها و نمایش رکوردهای خاص به کار می رود. در فرم لیست مربوطه رکوردهایی که روی فیلدهای آن 

 ها شرط گذاشته شده, برقرار است نشان داده می شود.

 پنجره ای مانند زیر باز می شود که در آن فیلد های موجود در فرم وجود دارد.مقابل فیلتر  "..."با کلیک بر روی دکمه 
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 عملگر های مختلفی را می توان انتخاب نمود .

ه = : می توان مقدار مشخصی را وارد نمود . رکوردهایی را که مقدار فیلد مربوطه آن ها برابر مقدار مشخص شده باشد در فرم لیست نشان داد

 خواهند شد.

Start with .مقدار فیلد )رکورد(  اگر با چیزی که مشخص می نماییم شروع شود در فرم لیست نشان داده می شود : 

Not Start with .مقدار فیلد اگر با مقداری مشخص شده شروع نشود در فرم لیست نشان داده می شود  : 

Contains شان داده می شود.: مقدار فیلد اگر شامل مقدار مشخص شده باشد در فرم لیست ن 

Not Contains .مقدار فیلد اگر شامل مقدار مشخص شده نباشد در فرم لیست نشان داده می شود : 

Is Present  اگر مقدار آن را :True  قرار دهیم. رکوردهایی که در این فیلد مقدار برای آن ها وارد شده است را در فرم لیست نشان می

 دهد.

 عالمت + کنار آن زده شود.برای اضافه کردن شرط باید 

تذکر: اگر شرط بر روی چند فیلد به شکل هم زمان مورد نظر باشد باید شروط را بر روی فیلد ها اعمال کرد وسپس عالمت + را زد. به طور 

باشد نشان داده می  مثال با توجه به شکل ذیل در فرم لیست رکوردهایی که عنوان معاونت آن ها برنامه ریزی و رتبه معاونت آن ها عالی می

 شوند.
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بزنیم اگر شرط بر روی فیلد ها به صورت هم زمان نباشد و برقراری هر کدام به تنهایی مدنظر باشد باید هرکدام را که اعمال کردیم عالمت + را 

باشد و یا رکوردهایی که عنوان  که در دو سطر قرار گیرد. به طور مثال در شکل ذیل لیست رکوردهایی که عنوان معاونت آن ها برنامه ریزی می

 معاونت آن ها بودجه و رتبه آن ها عالی می باشد نشان داده می شوند.

 

 در صورتی که نوع فیلد موجودیت شما از نوع تاریخ باشد در کمبو فیلتر امکانات بیشتری را مشاهده خواهید کرد

 

 قرارداده ایمبه عنوان مثال تاریخ ثبت نام نوع فیلد را از نوع تاریخ 

 و در کمبو فیلتر امکاناتی که در شکل مشاهده میکنید را خواهید دید :
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باز میشود که در آنجا میتوانی تاریخ و زمانی که میخواهی  DTPPickerبعد از کلیک بر روی )...( که در شکل زیر هم مشخص کرده ام صفحه 

 شرط را بر روی آن اعمال کنی را انتخاب کنی
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 روی تاریخ :شرط بر 

DataSame  مانند عملکرد )=(در شرط ها عمل میکند و به عبارت بهتر منظور رکورد هایی است که در یک تاریخ یا یک روز خاص ثبت:

 گردیده اند و فقط رکورد هایی که در همان تاریخ اتفاق افتاده اند را نمایش میدهد نه بعد و نه قبل

DataAfter ( در شرط ه<:مانند عملکرد) ا عمل میکند و به عبارت بهتر منظور رکوردهایی است که بعد از یک تاریخ مشخص ثبت گردیده

 اند ولی همان روز را ثبت نمیکند

DataBefore ( در شرط ها عمل میکند و به عبارت بهتر منظور رکوردهایی است که قبل از یک تاریخ مشخص ثبت گردیده >:مانند عملکرد)

 نمیکند اند ولی همان روز را ثبت

DataSameAftre ( در شرط ها عمل میکند و به عبارت بهتر منظور رکورد هایی است که در یک زمان بعد از یک تاریخ <:مانند عملکرد)=

 مشخص ثبت گردید اند و همان روز را هم لحاظ میکند

DataSameBefore ( در شرط ها عمل میکند و به عبارت بهتر منظور رکورد ه>:مانند عملکرد)= ایی است که در یک زمان قبل از یک

 تاریخ مشخص ثبت گردید اند و همان روز را هم لحاظ میکند

 شرط بر روی زمان :

DataTimeSame مانند عملکرد )=(در شرط ها عمل میکند و به عبارت بهتر منظور رکورد هایی است که در یک زمان یا یک ساعت خاص:

 همان تاریخ اتفاق افتاده اند را نمایش میدهد نه بعد و نه قبلثبت گردیده اند و فقط رکورد هایی که در 

DataTimeAfter ( در شرط ها عمل میکند و به عبارت بهتر منظور رکوردهایی است که بعد از یک زمان مشخص ثبت <:مانند عملکرد)

 گردیده اند ولی همان زمان را ثبت نمیکند

DataTimeBefore( در شرط ها عم>:مانند عملکرد)= ل میکند و به عبارت بهتر منظور رکورد هایی است که در یک زمان قبل از یک زمان

 مشخص ثبت گردید اند و همان لحظه را هم لحاظ میکند
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DataTimeSameAfter ( در شرط ها عمل میکند و به عبارت بهتر منظور رکورد هایی است که در یک زمان بعد از یک <:مانند عملکرد)=

 ید اند و همان زمان را هم لحاظ میکندزمان مشخص ثبت گرد

DateTimeSameBefore ( در شرط ها عمل میکند و به عبارت بهتر منظور رکورد هایی است که در یک زمان قبل از >:مانند عملکرد)=

 یک زمان مشخص ثبت گردید اند و همان زمان را هم لحاظ میکند

 امکانات فرم( 3-2-2-3

 در برخی حاالت می توان به فرم جاری، فرم های دیگری را مرتبط کرد. 

 

 امکان دیدن رکورد )لینک به فرم نمایش(

برای فرم های لیست می توان فرم نمایش تعریف کرد و به این ترتیب اطالعات جزیی تر مربوط به هر رکورد موجود در فرم لیست را 

 به شکل کامل نمایش داد.

برای این منظور می توان این تیک را در این قسمت زده و فرم نمایش تعریف شده را انتخاب کرد. همچنین برای مشخص کردن 

 آن را انتخاب کرد.  "فیلد لینک نمایش "فیلدی که با کلیک بر روی آن به فرم نمایش می رود, بایستی در

 دامکان ویرایش رکور

ایش مرتبط با آن را انتخاب کرد که به این ترتیب به هنگام مشاهده اطالعات لیست شده ) می توان برای یک فرم لیست، فرم ویر

 درصورت نیاز ( بتوان به صورت رکورد به رکورد کار ویرایش را انجام داد.

 رکورد ) نمایش دکمه رکورد جدید(امکان درج 

 د وجود داشته باشد. برای فرم های لیست می توان فرم درج قرار داد تا امکان ورود رکورد جدی

 امکان حذف رکورد

 برای فرم های لیست برای داشتن امکان حذف هر رکورد در این قسمت باید تیک مربوطه را انتخاب نمود.



  راهنمای پورتال سیگما

 

286 www.sigma.ir  

 

 جستجو در اطالعات

 می توان برای فرم های لیست فرم جستجو قرار داد تا اطالعات سریعتر و راحت تر پیدا شوند.

 م لیست را بدون نیاز به جستجو داشت و یا فقط در صورت جستجو آن ها را داشت.می توان نمایش اطالعات در فر

 نمایش اطالعات بدون نیاز به جستجو : 

 می توان نمایش اطالعات در فرم لیست را بدون نیاز به جستجو داشت و یا فقط در صورت جستجو آن ها را داشت. 

 رتب سازی اطالعات توسط کاربرامکان م

یا به شکل  Zتا Aگزینه کاربر می تواند رکوردهای مربوط به فیلدهای فرم لیست را در پورتال بر اساس حروف الفبا از با انتخاب این 

 برعکس مرتب نماید.

 

 نمایش تعداد رکوردها

 تعداد رکوردهای فرم لیست را در باالی فرم نشان می دهد.

 اره ردیفنمایش شم

 ردیف در نظر گرفت.در فرم لیست برای رکوردها می توان شماره 

 محل قرارگیری فرم جستجو

 می توان فرم جستجو را باالی اطالعات فرم لیست و یا پایین آن قرار داد.

 کردن فرم نیز در این قسمت قابل تعریف می باشند. cacheو  Excelقابلیت های دیگری نظیر  امکان خروجی به 

 عملکرد فرم  (3-2-2-4

 ای مختلفی را برای فرم ها فراهم می آورداین بخش امکان تعریف عملکرد ه
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 لینک جدید

در صورتی که بخواهیم فرم مورد نظر ما به فرم و یا آدرس دیگری لینک شود از این بخش استفاده می کنیمبه این صورت که با زدن دکمه 

نظری که می خواهیم فرم جاری به آن لینک پنجرهای به شکل زیر باز میشود که به ما امکان مشخص نمودن آدرس و یا فرم مورد لینک جدید

 شود را می دهد .

 

آدرس و یا فرم مورد نظری که می خواهیم فرم جاری به آن با انتخاب هر یک از موارد فوق و زدن دکمه تأیید پنجره جدیدی باز میشود تا 

 لینک شود را در آن مشخص نماییم
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 زمان اجرا

 می توان زمان اجرای لینک را توسط این قابلیت مشخص نمود. 

 ترتیب اجرا

 اگر چندین مورد برای لینک شدن وجود داشته باشد می توانیم ترتیب اجرای آن ها را مشخص نماییم.

 شرایط اجرا

 م.لینک می تواند در صورت برقراری شرایط خاصی انجام شود. این شرایط را در این قسمت مشخص می نمایی

 شرایط نمایش لینک

شرایطی که اگر برقرار باشد لینک نشان داده می شود. به طور مثال در یک فرم لیست می خواهیم لینک نشان داده شود تا با کلیک  بر 

 روی آن لینک شویم.
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 نام لینک

 تعیین نام برای لینک اجباری می باشد.

 را مشخص می نماییم. متن قبل از عنوان , عنوان لینک و متن بعد از عنوان لینک 

انتخاب فرم : برای انتخاب فرمی که می خواهیم به آن لینک شود از این قسمت استفاده می نماییم. با کلیک بر روی انتخاب فرم پنجره  

ای باز می شود که در این پنجره صفحه فرم مقصد را انتخاب می کنیم, سپس وب پارتی که حاوی فرم مقصد است را انتخاب می 

 پس از آن فرم مقصد را انتخاب می کنیم. کنیم.

تذکر: در صورتی که فرم مقصد نمایش داده نمی شود بهتر است که در چیدمان صفحه مقصد یک وب پارت فرم بدون دسته بندی قرار 

 داده و نمایش در صفحه آن را حذف کنید و پس از آن به ایجاد فرم بپردازید.

 می گیرد پارامتر ها و شناسه های مختلفی برای آن مورد نیاز می باشد. تذکر : با توجه به فرمی که مقصد قرار

 

 الف ( فرم های لیست و نمایش
در صورتی که فرم مقصد از نوع فرم های لیست و نمایش باشد پارامتر ها و شناسه های که در شکل زیر مشاهده میکنید برای آن ها قابل 

 نمایش است

 

 

 پارامتر شناسه رکورد خارجی

این پارامتر برای نمایش اطالعات فرزند یک پدر استفاده می شود و حاوی شناسه رکورد پدر خواهد بود می توان این پارامتر را از با زدن 

 دکمه )...( به طرق زیر مشخص کرد:
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سال کن )به یعنی شناسه رکوردی که فرم جاری ما در آن است را برای فرم مقصد به عنوان شناسه پدر ار شناسه رکورد جاری: (1

برویم در این حالت فرم جاری  "لیست اعضای سمن"می خواهیم به فرم  "ورود مشخصات سمن"عنوان مثال پس از تکمیل فرم  

 باید شناسه رکورد جاری خود که همان شناسه تشکل است را برای فرم مقصد به عنوان شناسه پدر ارسال کند(

ن پدر در فرم جاری برای اطالعات ما محسوب می شود را به عنوان شناسه رکورد یعنی شناسه رکوردی به عنوا شناسه رکورد پدر: (2

برویم  "نمایش گزارش سمن"می خواهیم به فرم  "ورود اطالعات اعضای سمن"پدر ارسال کن )به عنوان مثال پس از تکمیل فرم 

ی فرم مقصد به عنوان شناسه پدر ارسال در این حالت فرم جاری باید شناسه رکورد پدر خود که همان شناسه تشکل است را برا

 کند(

 پارامتر شناسه فیلد خارجی

این پارامتر برای مشخص کردن فیلد خارجی مرتبط بین موجودیت اصلی فرم مقصد و موجودیت رکورد خارجی است که به آن ارسال 

 می شود و می تواند با زدن دکمه )...( به طریق زیر مشخص شود:

مناسبی را که حاوی اطالعات رکورد پدر خواهد بود  FKدیت اصلی فرم مقصد نمایش داده می شود تا کاربر های موجو FKلیست کلیه 

 انتخاب شود( "تشکل FK"را مشخص کند )به عنوان مثال در مثال باال باید 

 پارمتر شناسه موجودیت خارجی

یین شده است )معموال توسط خود سیستم تکمیل می این پارامتر حاوی شناسه موجودیتی که توسط فیلد خارجی در پارامتر قبل تع

 شود(

 ب ( فرم های ورود اطالعات:

در صورتی که فرم مقصد از نوع فرم های ورود اطالعات باشد پارامتر ها و شناسه های که در شکل زیر مشاهده میکنید برای آن ها قابل 

 نمایش است

 

 پارامتر شناسه رکورد جاری

ای است که ورود فرم اطالعات مقصد باید آن را ویرایش کند می توان این پارامتر را از با زدن دکمه )...( به این پارامتر حاوی شناسه 

 طرق زیر مشخص کرد:
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یعنی شناسه رکوردی که فرم جاری ما در آن است را برای فرم مقصد به عنوان شناسه رکورد جاری ارسال  شناسه رکورد جاری: (1

برویم در این  "ورود اطالعات اساسنامه سمن"می خواهیم به فرم  "ورود مشخصات سمن"کن )به عنوان مثال پس از تکمیل فرم  

 ه تشکل است را برای فرم مقصد به عنوان شناسه جاری ارسال کند(حالت فرم جاری باید شناسه رکورد جاری خود که همان شناس

یعنی شناسه رکوردی به عنوان پدر در فرم جاری برای اطالعات ما محسوب می شود را به عنوان شناسه رکورد  شناسه رکورد پدر: (2

ورود اطالعات اساسنامه ای "رم می خواهیم به ف "ورود اطالعات اعضای سمن"جاری ارسال کن )به عنوان مثال پس از تکمیل فرم 

برویم در این حالت فرم جاری باید شناسه رکورد پدر خود که همان شناسه تشکل است را برای فرم مقصد به عنوان شناسه  "سمن

 جاری ارسال کند(

 پارامتر شناسه رکورد پدر

رد پدر خواهد بود می توان این پارامتر را از با زدن این پارامتر برای نمایش اطالعات فرزند یک پدر استفاده می شود و حاوی شناسه رکو

 دکمه )...( به طرق زیر مشخص کرد:

یعنی شناسه رکوردی که فرم جاری ما در آن است را برای فرم مقصد به عنوان شناسه پدر ارسال کن )به  شناسه رکورد جاری: (3

برویم در این حالت فرم جاری  "ورود اعضای سمن"می خواهیم به فرم  "ورود مشخصات سمن"عنوان مثال پس از تکمیل فرم  

 باید شناسه رکورد جاری خود که همان شناسه تشکل است را برای فرم مقصد به عنوان شناسه پدر ارسال کند(

یعنی شناسه رکوردی به عنوان پدر در فرم جاری برای اطالعات ما محسوب می شود را به عنوان شناسه رکورد  شناسه رکورد پدر: (4

برویم در  "ارسال گزارش سمن"می خواهیم به فرم  "ورود اطالعات اعضای سمن"ارسال کن )به عنوان مثال پس از تکمیل فرم پدر 

 این حالت فرم جاری باید شناسه رکورد پدر خود که همان شناسه تشکل است را برای فرم مقصد به عنوان شناسه پدر ارسال کند(

 پارامتر شناسه فیلد خارجی

تر برای مشخص کرد فیلد خارجی مربتط بین موجودیت اصلی فرم مقصد و موجودیت رکورد خارجی است که به آن ارسال می این پارام

 شود و می تواند با زدن دکمه )...( به طریق زیر مشخص شود:

ورد پدر خواهد بود مناسبی را که حاوی اطالعات رک FKهای موجودیت اصلی فرم مقصد نمایش داده می شود تا کاربر  FKلیست کلیه 

 انتخاب شود( "تشکل FK"را مشخص کند )به عنوان مثال در مثال باال باید 

 پیشرفته 

 Auto Redirect:  در صورتی که بخواهیم فرم ما به صورتAuto Redirect  باشد این امکان را فعال می سازیم در این

 صورت بدون کلیک روی لینک خاصی فرم ما به مقصد مورد نظر خواهد رفت.

 مقصد لینک ما می تواند صفحه جاری باشد و یا در صفحه جدیدی باز شود. :مقصد لینک 

 رهگیری جدید

می دهد تا کاربر بعد از وارد کردن اطالعات خود توسط کد رهگیری  این بخش امکان تعریف کد رهگیری را برای فرم های ورود اطالعات به ما

فردی که فرم تقاضای استخدام را پر کرده  "مثالکه به او داده می شود بتواند اطالعات خود را پیگیری نموده و از سرنوشت آن ها  مطلع شود )

برای فراهم ساختن این امکان، در فرم  (ازمان پذیرفته شده است یا خیرمی خواهد در روزهای آتی با مراجعه دوباره به سایت دریابد که آیا در س

 باز می شود. (22-13شکل )پنجره ای به شکل زیر رهگیری جدید. با زدن دکمه ورود اطالعات باید کد رهگیری را قرار دهیم
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 زمان اجرا

 زمانی که کدپیگیری را به کاربر می دهد.

 شرایط اجرا

 برقراری شرایط خاصی کدپیگیری به کاربر تخصیص داد که این شرایط را در این قسمت مشخص می نماییم.می توان در صورت 

 عنوان کد پیگیری  

 تعیین عنوان برای کدپیگیری اجباری می باشد. 

 نوع کد پیگیری

ساده حرف و یا ساده ،ساده عددی  اگر آن را از نوع و  پیشرفته باشد .Guid–می تواند ساده عددی ،ساده حرف , ساده کاراکتر ، بزرگ 

 کاراکتر انتخاب نماییم امکان تعیین تعداد رقم و کاراکتر های آن ها  نیز برای ما وجود دارد .

 استفاده از پیگیری های قبلی

م ها در صورتی که در فرم های مختلفی که توسط کاربر پر می شود, بخواهیم یک کد پیگیری به یک کاربر داده شود و در تمام فر

می باشد, کدپیگیری قبلی که تعریف کرده  "استفاده از پیگیری های قبلی"توسط همان کد بتواند پیگیری کند, از کمبویی که در 

 بودیم را انتخاب می کنیم.



  راهنمای پورتال سیگما

 

211 www.sigma.ir  

 

 ولی در صورتی که بخواهیم یک کاربر روی هر فرم توسط کدپیگیری جدیدی پیگیری را انجام دهد. از کمبوی مذکور , پیش فرض که

 .کنیم می انتخاب را باشد می "–"

تذکر : الزم به ذکر است این فرم ها بایستی بر روی یک موجودیت می باشند. در واقع به ازای هر کدپیگیری که ساخته می شود, در 

 موجودیت فرم یک کلید خارجی به آن کدپیگیری ساخته می شود.

 نحوه ارائه کد پیگیری

 داده می شود. بعد از ورود اطالعات به فرد :متن 

 .پست الکترونیک: به پست الکترونیک فرد ارسال می شود 

 توسط پیامک به شماره تلفن همراه فرد ارسال می گردد. : پیامک 

« عملکرد فرم "برای ویرایش پست الکترونیک و پیامک هایی که قبال برای این کد رهگیری تعریف نموده ایم بایستی به قسمت توجه: 

 مراجعه نماییم. "اهارسال پیام کوت« عملکرد فرم "و  "یکارسال پست الکترون

 متن پیام کدپیگیری: 

 متن قبل و بعد کدپیگیری را می توانیم مشخص نماییم.

 ایمیل جدید

 این قسمت امکان ارسال ایمیل را از طریق فرم ها برای ما میسر می سازد به این صورت که با زدن دکمه ایمیل جدید پنجره ای به شکل زیر

 باز می شود  که دارای سه بخش اصلی نحوه رخداد عملکرد, شرایط ارسال ایمیل و تنظیمات مربوط به خود ایمیل می باشد.
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 نحوه رخداد عملکرد

 زمان اجرا: زمان اجرای قابلیت ایمیل را می توانیم مشخص نماییم. به طور مثال پس از ثبت اطالعات

 شته باشد ترتیب ارسال آن ها را مشخص می نماییم.ترتیب اجرا : اگر چندین ایمیل وجود دا

 شرایط اجرا: شرایط خاصی را می توانیم برای فعال سازی ارسال ایمیل  مشخص نماییم.

 شرایط ارسال ایمیل 

حذف  ، حذف رکورد , درج فرم , به روز رسانی فرم و یابه روزرسانی رکورد  ،ارسال ایمیل هنگام : ایمیل هنگام چه عملی)درج رکورد

 ( ارسال شود.فرم

ارسال ایمیل وقتی که فرم: فرمی که در آن هستیم و می خواهیم از آن ایمیل ارسال کنیم. به طور خودکار توسط سیستم وارد می 

 شود.

 گروه ها موجود در پورتال, رویوارسال ایمیل وقتی که کاربر: مشخص می نماییم توسط چه کاربری و یا چه گروهی از میان کاربران 

 فرم ارسال شود. 
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 تنظیمات خود ایمیل

ایمیل)سایر تنظیمات(: با کلیک بر روی سایر تنظیمات پنجره ای باز می شود که در آن می توان امکان ارسال رونوشت و رونوشت 

 مخفی را فعال نمود.

 ارسال ایمیل از : از میان کاربران پورتال , فرستنده ایمیل را انتخاب می نماییم.

گروه ها موجود در پورتال و یا فیلد های موجود در فرم انتخاب می کنیم.)ارسال وارسال ایمیل به: گیرنده ایمیل از میان کاربران 

 رونوشت به و ارسال رونوشت مخفی به نیز به همین ترتیب تعیین می گردند.(

ه رکورد استفاده نمود و یا به دلخواه عنوانی را در نظر عنوان ایمیل : برای عنوان ایمیل می توان از فیلدهای موجود فرم و یا شناس

 گرفت.

 متن ایمیل: در متن ایمیل نیز می توان از محتوای فیلدها و یا شناسه رکورد, در متنی که وارد می کنیم, استفاده نماییم.

مدیریت « تنظیمات پورتال « قسمت مدیریت سرور ایمیل : سروری را که برای ارسال ایمیل در نظر گرفته ایم انتخاب می نماییم. ) در 

 سرور ایمیل, تنظیمات و تعریف سرور مربوطه را انجام می دهیم.(

 تنظیمات ایمیل: 

 .اولویت ایمیل: می توان برای ارسال ایمیل اولویت کم , متوسط یا زیاد تعیین نمود. و یا اولویت در نظر نگرفت 

  برای ارسال ایمیل در نظر گرفت. همچنین این تاریخ می تواند نسبت به تاریخ نوع زمانبندی ایمیل: می توان تاریخ مشخصی

 حاضر باشد. و یا زمانبندی در نظر نگرفت.

 پیام کوتاه جدید

 وتاهاین قسمت نیز مانند ارسال ایمیل امکان ارسال پیام کوتاه را از طریق فرم ها برای ما میسر میسازد به این صورت که با زدن دکمه پیام ک 

( باز می شود. که دارای سه بخش اصلی نحوه رخداد عملکرد, شرایط ارسال و تنظیمات مربوط به خود 22-15پنجره ای به شکل زیر ) جدید

 پیام کوتاه می باشد.
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 نحوه رخداد عملکرد

 مانند سایر قسمت های عملکرد فرم زمان , ترتیب و شرایط اجرا را مشخص می نماییم.

 اه شرایط ارسال پیام کوت

، حذف رکورد , درج فرم , به روز رسانی فرم و یا به روزرسانی رکورد  ،پیام کوتاه هنگام چه عملی)درج رکورد : ارسال پیام کوتاه هنگام

 ( ارسال شود.حذف فرم

توسط سیستم وارد فرمی که در آن هستیم و می خواهیم از آن پیام کوتاه ارسال کنیم. به طور خودکار :  ارسال پیام کوتاه وفتی که فرم

 می شود.

گروه ها موجود در پورتال, روی وارسال پیام کوتاه وقتی که کاربر:مشخص می نماییم توسط چه کاربری و یا چه گروهی از میان کاربران 

 فرم ارسال شود. 

 تنظیمات خود پیام کوتاه

 پورتال و یا فیلد های موجود در فرم انتخاب می کنیم. گروه ها موجود دروارسال پیام کوتاه به: گیرنده پیام کوتاه از میان کاربران 

 متن پیام کوتاه: در متن پیام کوتاه نیز می توان از محتوای فیلدها و یا شناسه رکورد, در متنی که وارد می کنیم, استفاده نماییم.

« تنظیمات پورتال « یم. ) در قسمت مدیریت سرور پیام کوتاه : سروری را که برای ارسال پیام کوتاه در نظر گرفته ایم انتخاب می نمای

 مدیریت سرور پیام کوتاه, تنظیمات و تعریف سرور مربوطه را انجام می دهیم.(

 تنظیمات پیام کوتاه
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 (زبان پیام کوتاه : امکان انتخاب زیان فارسیUnicode(و انگلیسی )Text .برای آن وجود دارد ) 

 نوع پیام کوتاه: ( معمولی و خبریFlash  ).برای آن وجود دارد 

 می توان برای ارسال پیام کوتاه اولویت کم , متوسط یا زیاد تعیین نمود. و یا اولویت در نظر نگرفت. :اولویت پیام کوتاه 

  نوع زمانبندی پیام کوتاه: می توان تاریخ مشخصی برای ارسال پیام کوتاه در نظر گرفت. همچنین این تاریخ می تواند نسبت

 باشد. و یا زمانبندی در نظر نگرفت. به تاریخ حاضر

 وب سرویس جدید

وب سرویس ها به طور کلی برای انجام عملیات های مورد نیاز ما می باشند. در وب سرویس ها عملیات های مختلفی توسط متدهای 

 اییم.تعریف شده در آن ها انجام می شود و در جاهای مختلفی با صدا زدن آنها می توانیم از آنها استفاده نم

 برای تعریف یک وب سرویس به صورت زیر عمل می کنیم.

یک پروژه به نام وب سرویس برای ساخت وب سرویس می سازیم . بر روی نام وب سرویس کلیک راست   Visual Studioداخل  

 را انتخاب می نماییم.  Web Serviceرا می زنیم و   Add  »New Item« می کنیم 

 یک متد درون آن ساخته می شود. تمام متدهایی را که مدنظرمان باشد در این کالس می سازیم. به صورت خودکار یک کالس و 

 
 به طور مثال می خواهیم یک کالس برای جمع بنویسیم.
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 می سازیم.  Virtual Directoryیک  IISبرای وب سرویس در  

 می رویم.  "مدیریت وب سرویس« تنظیمات پورتال « بخش مدیریتی  "حال به 

 
 را می زنیم.   'وب سرویس جدید'برای تعریف وب سرویس جدید دکمه  

، برای وب سرویس مورد نظر یک 'عنوان وب سرویس 'می شود . در قسمت   setزمان وب سرویس با زدن دکمه وب سرویس جدید

 نام به دلخواه وارد می نماییم.

 برای آن خالصه ای وارد نماییم. در بخش خالصه وب سرویس می توانیم بسته به عملکرد وب سرویس ، 

،مسیر وب سرویس مورد نظر را تعیین می کنیم . بعد از وارد کردن مسیر وب سرویس توسط دکمه  'مسیر وب سرویس 'در قسمت 

 )که در شکل با فلش مشخص شده است( توسط سیستم تست می شود مسیری که وارد نموده ایم وجود داشته باشد 'تست'
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)که شامل نام وب سرویس و نام مسیر وب سرویس می باشد( ، به طور خودکار پر می شوند. در صورتی که وب  مشخصات وب سرویس 

 پشتیبانی نماید ،می توانید برای امنیت بیشتر تیک عبارت وب سرویس امن  را بزنید . SSLسرویس مورد نظر از پروتکل 

 
 ودی و خروجی هر متد می باشد.شامل نام متد ها و پارامتر های ور 'نمایش مشخصات'قسمت 
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در صورت تغییرات ) به طور مثال افزودن کالسی در وب سرویس باید مسیر وب سرویس را به روز رسانی کنیم. و بعد از بروز رسانی 

 باید دکمه ذخیره را کلیک نماییم.(

حال در فرم به این بخش از فرم ساز که امکان استفاده از وب سرویس برای گرفتن اطالعات مورد نظر را برای ما فراهم می آورد, می  

 ( باز می شود.22-16کل زیر)شجدید پنجره ای به  وب سرویسرویم. به این صورت که با زدن دکمه 

 

 

 شامل زمان , ترتیب و شرایط اجرا می باشد. مانند سایر قسمتهای عمکرد فرم:نحوه رخداد عملکرد  

 وب سرویس

نام وب سرویس: امکان انتخاب وب سرویس مورد نظر از میان وب سرویس های تعریف شده در پورتال و یا تعیین وب سرویس جدید با 

 ورود مسیر آن وجود دارد.
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 متد وب سرویس 

شده ظاهر خواهند شد که بسته به نیاز خود می توانید متد مورد نظر را وب سرویس کلیه متد های وب سرویس انتخاب متد در قسمت 

 انتخاب نمایید.

 

 پارامتر های وب سرویس :

بعد از انتخاب متد مورد نظر در بخش پارامتر وب سرویس پارامتر های ورودی و خروجی متدی که در قسمت قبلی انتخاب نموده ایم 

 ظاهر می شوند. 



  راهنمای پورتال سیگما

 

222 www.sigma.ir  

 

 

ز پارامتر های ورودی پنجره جدیدی باز می شود که در این قسمت مشخص می کنیم که پارامتر های ورودی از با کلیک روی هر یک ا

می توانند به صورت  ،کدام قسمت تأمین می شوند. به این صورت که مقادیر آنها می توانند توسط فیلد های موجود در فرم پر شوند 

 وسط وب سرویس دیگری استفاده نمایند.دستی وارد شوند و یا از خروجی های ارایه شده ت
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در این قسمت مشخص می کنیم که از کدام یک از فیلد های ،با کلیک روی پارامتر های خروجی نیز پنجره جدیدی باز می شود 

موجود در فرم برای خروجی وب سرویس استفاده نماییم.) در صورتی که خروجی یک نود باشد داخل یک فیلد قرار می دهیم( در 

خروجی مورد نظر را   XPathمی باشد باید در قسمت  XMLصورت دسته ای بودن, از آنجاییکه خروجی  وب سرویس به صورت 

 مشخص نماییم.

 

 تنظیمات وب سرویس :

 می توان برای وب سرویس اولویت کم , متوسط یا زیاد تعیین نمود. و یا اولویت در نظر نگرفت. :اولویت وب سرویس

 نوع زمانبندی وب سرویس: 

می توان تاریخ مشخصی برای انجام وب سرویس در نظر گرفت. همچنین این تاریخ می تواند نسبت به تاریخ حاضر باشد. و یا زمانبندی 

 در نظر نگرفت.

 متغیر های حافظه 

 می توان مقدار یک فیلد را در متغیری از حافظه نگهداری نمود.
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 نحوه رخداد عملکرد

 اجرا : می توانیم زمان انجام تغییر مقدار مشخص نماییم.زمان 

 رایط اجرا:می توانیم مشخص نماییم در صورت برقراری چه شرایطی تغییر مقدار فیلد انجام شود.ش

 تنظیمات متغیر حافظه

 نام متغیر حافظه: برای متغیر یک نام قرار می دهیم.

 عملی که روی متغیر حافظه انجام می شود: 

o  :می توان مقداری را از حافظه خواند و درون فیلدی قرار داد.خواندن مقدار از حافظه 

  نام فیلد برای نوشتن مقدار حافظه در آن : نام فیلدی را که می خواهیم مقدار حافظه در آن نشان داده شود را انتخاب

 می نماییم.

 متغیری قرار داد و نگهداشت.انتساب مقدار در حافظه: می توان مقدار یک فیلد را درون 

  نام فیلد برای ذخیره مقدار آن در حافظه: نام فیلدی را که می خواهیم مقدار آن در متغیر حافظه ریخته شود, انتخاب

 می نماییم.

 .می توان مقدار دستی را انتخاب نمود که در این صورت باید این مقدار را مشخص نماییم 

  مقدار در متغیر حافظه این مقدار رونویسی شود.می توان انتخاب نمود تا در صورت 

 حذف مقدار از حافظهمقداری که در یک متغیر حافظه قرار دارد را می توانیم حذف نماییم.

قرار  "متغیرهای حافظه  <عملکرد فرم "المان متغیر حافظه که در مدیریت فرم ها در قسمت توضیحات بیشتر در مورد متغیر حافظه

ت که به وسیله آن می توان مقداری را از حافظه بخوانیم و این مقدار را در یک فیلدی از فرم که مشخص کرده ایم ، دارد ؛ امکانی اس

 قرار دهیم. و یا اینکه می توانیم یک متغیر حافظه جهت قرار دادن مقدار یک فیلد مشخص در این متغیر حافظه ایجاد نماییم
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مدت زمانی برابر با  Sessionفعال است کار می کند.   sessionد که متغییر حافظه فقط تا زمانی که تنها باید به این نکته توجه نمایی     

دقیقه ای  21خارج خواهیم شد. الزم به ذکر است زمان  sessionدقیقه می باشد که در صورت کار نکردن با خروجی پورتال از  21

session ود داردپیش فرض پورتال بوده و امکان تغییر آن نیز وج.  



  راهنمای پورتال سیگما

 

226 www.sigma.ir  

 

 تغییر مقدار 

 می توان مقدار یک فیلد را با یک مقدار ثابت پر کرد.

 

 نحوه رخداد عملکرد

 زمان اجرا : می توانیم زمان انجام تغییر مقدار مشخص نماییم.

 شرایط اجرا:می توانیم مشخص نماییم در صورت برقراری چه شرایطی تغییر مقدار فیلد انجام شود.

 تنظیمات تغییرمقدار

 نام فیلد:فیلدی را که می خواهیم مقدار آن با مقداری دیگر پر شود را انتخاب می نماییم.

 مقدار:مقداری را که می خواهیم مقدار فیلد با آن جایگزین شود در این قسمت وارد می نماییم.

 اتصال به پایگاه داده

 ماییم.برای استفاده از اطالعات یک پایگاه داده از این قابلیت استفاده می ن
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 نحوه رخداد عملکرد

 مانند قسمت های دیگر می توان زمان, ترتیب و شرایط اجرا را مشخص نمود.

 تنظیمات اتصال به پایگاه داده

 نام جدول :از میان نام جداول پایگاه داده نام جدول مورد نظر انتخاب می نماییم.

 

 یا حذف را انتخاب می نماییم.عمل:با توجه به نیاز عمل بار گذاری, درج , به روز رسانی و 

 
  بارگذاری: جدول مشخص شده را از پایگاه داده به داخل فرم آورده و یک کپی از آن تهیه می کند. تغییراتی که بر روی

 فیلدها در فرم ساز انجام می شود بر روی پایگاه داده منبع تاثیر ندارد.

  داخل فرم آورده ) توسط نگاشت مشخص می کنیم فیلدهای پایگاه درج و یا حذف : جدول مشخص شده را از پایگاه داده به

داده را در چه فیلد هایی از فرم ساز قرار دهد.(  در صورت برقراری شرایط , عمل درج و یا حذفی که برای فیلد انجام شود 

 در پایگاه داده هم انجام می شود.
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 رم آورده ) توسط نگاشت مشخص می کنیم فیلدهای پایگاه به روز رسانی : جدول مشخص شده را از پایگاه داده به داخل ف

داده را در چه فیلد هایی از فرم ساز قرار دهد.(  در صورت برقراری شرایط, تغییری که در فیلدها اعمال می کنیم در پایگاه 

 داده هم اعمال می شود.

 

 شرایط

 
 یم.انتخاب : با زدن تیک در این قسمت ستون مورد نظر را انتخاب می کن 

 .نام ستون: نام ستون های موجود در جدول انتخابی ازپایگاه داده می باشد 

 .نوع : نوع مقدارهایی که در ستون مورد نظر وجود دارد 

 .شرایط فیلتر: عملگرهای مساوی , بزرگتر و ... می باشند 

  ,شرط برقرار می شود, را می در این قسمت مقداری که برای فیلد مدنظر می باشد و در صورت داشتن آن مقدار در فیلد

 نویسیم.

 .در این کمبو نام فیلدی را که می خواهیم مقدار آن بررسی شود را انتخاب می نماییم 

 نگاشت فرم ساز به پایگاه داده:

 .انتخاب : با زدن تیک در این قسمت ستون مورد نظر را انتخاب می کنیم 

 گاه داده می باشد.نام ستون: نام ستون های موجود در جدول انتخابی ازپای 

 .نوع : نوع مقدارهایی که در ستون مورد نظر وجود دارد 
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  انتساب : وقتی مقداری را به شکل دستی می خواهیم وارد نماییم. به طور مثال ستونی برای سال ورود به دانشگاه وجود

لد مورد نظر فرم بیاورد. به شکل باشد را به داخل فی 1388دارد. و می خواهیم کسانی که برای آن ها مقدار این فیلد سال 

 را وارد می نماییم. 1388دستی در این قسمت 

 .در این کمبو نام فیلدی را که می خواهیم مقدار  از پایگاه داده به داخل ریخته شود 

 سابقه فرم 

 برای فرم های لیست و  نمایش می توان سابقه فرم را در نظر گرفت.

 

فیلدی از نوع نمایش سابقه رکورد در نظر در فرم ورود اطالعات باید قسمت سابقه فرم تکمیل گردد و در فرم لیست و یا نمایش  تذکر:

 تا این سابقه فرم در فرم لیست و یا نمایش نشان داده شود. گرفته شود.

 برای فرم سابقه ثبت گردد

 را انتخاب نماییم.اگر بخواهیم برای فرم سابقه ثبت گردد باید این گزینه 

 ان کاری که سابقه در آن ثبت شودجری

در این قسمت جریان کاری را که می خواهیم سابقه در آن ثبت شود را انتخاب می نماییم. الزم به ذکر است جریان های کاری را در 

 آرشیو جریان داده ها تعریف می نماییم. در قسمت مورد نظر توضیح داده خواهد شد.

 سابقه م درعنوان فر

 برای فرم می توان عنوانی در نظر گرفت تا در سابقه نشان داده شود.

 نام گروه سابقه

 همچنین می توان نام یک گروه برای سابقه در نظر گرفت.

 عات, توضیحات برای ثبت در سابقهفیلد نام کاربر, اطال

 توسط چه فیلدهایی در سابقه پر شوند.برای فیلدهای نام کاربر, اطالعات و توضیحات در این قسمت مشخص می نماییم 

 حداکثر زمان انجام کار
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که در آن  d.hh:mm:ssمدت زمان به صورت زیر وارد شود مدت زمانی که این سابقه فعال باشد و فرم در سابقه ثبت گردد. 

d  ،تعداد روزh  ،ساعتm  دقیقه وs .ثانیه می باشد 

 صفحه بندی

 رکوردها را مشخص نماییم. می توانیم تعداد و ترتیب نشان دادن

 

 تعداد رکوردهای نمایشی در حالت جز:

 می توان فیلدی از موجودیت خاصی را انتخاب نمود و براساس تعداد رکوردهای آن فیلد, تعداد رکوردهای نمایشی را مشخص نمود. 

 تعداد رکوردهای نمایشی در حالت نمایش همه:

 دهد را می توانیم با وارد کردن عدد مشخص نماییم.تعداد رکوردهایی که در فرم لیست نشان می 

 اندازه صفحه در حالت نمایش جز: 

می توان فیلدی از موجودیت خاصی را انتخاب نمود و براساس تعداد رکوردهای آن فیلد, تعداد رکودهای نمایشی در یک صفحه را  

 مشخص نمود. 

 اندازه صفحه در حالت نمایش همه: 

 سیم می نماید. می توانیم با وارد کردن عدد, مشخص کنیم که در هر صفحه چند رکورد داده شود.رکورد ها را در صفحات تق

 تعیین اندازه توسط کاربر: 

یکی  21و  11,  5را انتخاب نماییم کاربر در صفحه می تواند بین  20;10;5می توان انتخاب تعداد رکورد را به کاربر داد. اگر گزینه 

 را انتخاب نماید.
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 فرم گرافیک

 

عنوان فیلد ها و ظاهر سلول عنوان فیلد ها ظاهر ،سلول فیلد ها  ،در این قسمت می توانیم برای قسمت اطالعات و دکمه های فرم,  فیلد ها 

که در کنار ظاهر مربوط به هر یک از قسمت ها وجود دارد پنجره جدیدی باز  '… 'دلخواه خود را تعیین نماییم به این صورت که با زدن دکمه 

 میشود که برای تغییر ظاهر هر یک از بخش ها می توان از آن استفاده نمود
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همچنین برای هر یک از قسمت های مذکور می توان کالس دلخواه خود را مشخص نماییم که در این صورت ظاهر هر یک از قسمت ها توسط 

 کالس تعیین شده مشخص خواهد شد.

 اگر در این قسمت ظاهر خاصی برای المان های موجود در فرم تعیین نشود المان ها با شکل پیش فرض پورتال نمایش داده خواهند شد.

 تغییر ظاهر شرطی

رات مورد نظر اعمال شود. همچنین می می توان شرطی را در نظر گرفت تا با برقرار بودن آن در ظاهر فیلد ها در فرم نمایش و یا لیست تغیی

 توان این شروط را ویرایش و یا حذف نمود.

 

 با زدن دکمه جدید صفحه ای به صورت زیر باز می شود.

 

 شماره ترتیب : در این صفحه شماره ترتیب برای شرط وجود دارد. 

 

 تغییرات را در نظر می گیریم.صفحه ای باز می شود که در آن شرایط  "..."شرایط اجرا : با کلیک بر روی  

 و استایل گرافیکی : تنظیماتی که مدنظر می باشد را در این قسمت ها توسط کدنویسی و یا استایل مشخص می نماییم. CSSکالس  
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 شرایط اجرا 

 

 

 نحوه نمایش :به شکل محاوره ای و ریاضی می تواند باشد. 

 

 Reset  اگر شروطی را قرار دهیم که از آن ها منصرف شویم, و بخواهیم شروط جدیدی را در نظر بگیریم از این دکمه برای پاک شدن:

 آن ها استفاده می نماییم و مجدد اقدام به نوشتن شروط می نماییم.

 بر روی انتخاب کنید کلیک می نماییم. هر یک از موارد قابل انتخاب به شرح زیر می باشد:

 

 اپراتورها

 گرداند.چسباند و رشته حاصل را برمیهای اول و دوم تابع را به هم میای ورودی به پارامتراین تابع دو مقدار رشته :منفی -حسابی 



  راهنمای پورتال سیگما

 

214 www.sigma.ir  

 

 

این تابع درصورت درست بودن مقدار پارامترش، مقدار غلط و درصورت غلط بودن مقدار پارامترش، مقدار درست :نقیض  -منطقی 

 گرداند.برمی
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 توابع رشته ای 

 

 گرداندچسباند و رشته حاصل را برمیهای اول و دوم تابع را به هم میای ورودی به پارامتراتصال رشته: این تابع دو مقدار رشته 

ورودی به پارامتر دوم به هم های اول و سوم تابع را با کمک رشته ای ورودی به پارامتراتصال رشته با جداکننده: این تابع دو مقدار رشته 

 گرداند.چسباند و رشته حاصل را برمیمی

ای به طول مقدار عددی وارد شده در پارامتر دوم از رشته وارد شده پارامتر اول از سمت چپ این تابع زیر رشته :قسمت چپ 

 گرداندبرمی

ر دوم از رشته وارد شده پارامتر اول از سمت راست ای به طول مقدار عددی وارد شده در پارامتاین تابع زیر رشته :قسمت راست 

 گرداندبرمی

ای وارد شده در پارامتر اول را از ابتدای رشته به اندازه مقدار عددی ورودی در پارامتر ای از مقدار رشتهاین تابع زیر رشته :زیر رشته 

 گرداند.سوم را برمی

های آن را با نماید و تمامی تکرارای ورودی به پارامتر دوم را جستجو میمقدار رشتهاین تابع در رشته ورودی به پارامتر اول،  :جایگزینی 

 گرداند.نماید و رشته نهایی را برمیای دریافت شده از پارامتر سوم جایگزین میمقدار رشته

 گردانداین تابع طول رشته وارد شده در پارامتر تابع را برمی :طول رشته 

 گرداند.ورودی در پارامتر اول تابع را به فرمت ارائه شده در پارامتر دوم برمی این تابع رشته :شکلبندی 

 



  راهنمای پورتال سیگما

 

216 www.sigma.ir  

 

 توابع تاریخ و زمان

 

 تاریخ و زمان جاری سرور :تاریخ و زمان جاری 

 yyyy/mm/ddتاریخ جاری سرور در قالب  :تاریخ جاری 

 hh:mm:ssزمان جاری سرور در قالب  :زمان جاری 

شوند. آید که به ترتیب در پارامتر دوم و اول وارد میدست میحاصل عبارت براساس کم کردن تاریخ دوم از اول به :مقایسه تاریخ ها 

 ثانیه که در قالب مقدار ثابت متنی باید وارد شوند. |دقیقه  |ساعت  |روز  |ماه |مقادیر مجاز برای پارامتر سوم عبارتند از: سال 

ثانیه که در قالب مقدار ثابت متنی  |دقیقه  |ساعت  |روز  |ماه  |قبول برای پارامتر دوم عبارتند از: سال مقادیر قابل  :افزودن به تاریخ 

 گردند.وارد می

 |ساعت  |روز سال  |روز هفته  |روز  |نام ماه  |ماه  |مقادیر قابل قبول برای پارامتر دوم این تابع عبارتند از: سال  :گرفتن بخش تاریخ 

 گردد.که در قالب مقدار ثابت متنی وارد می ثانیه |دقیقه 

 کند.رشته ورودی را به نوع داده تاریخ تبدیل می :تاریخ 

 نماید.رشته ورودی را به نوع داده زمان تبدیل می :زمان 

 گرداند.مقدار بخش سال از تاریخ وارد شده در پارامتر را برمی :سال 

 گرداند.مقدار بخش ماه از تاریخ وارد شده در پارامتر را برمی :ماه 

 گرداند.روز: مقدار بخش روز از تاریخ وارد شده در پارامتر را برمی 

 گرداند.مقدار بخش روز هفته از تاریخ وارد شده در پارامتر را برمی :روز هفته 

 گرداند.مقدار بخش ساعت از تاریخ وارد شده در پارامتر را برمی :ساعت 

 گرداند.مقدار بخش دقیقه از تاریخ وارد شده در پارامتر را برمی :دقیقه 

 گرداند.مقدار بخش ثانیه از تاریخ وارد شده در پارامتر را برمی :ثانیه 
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 توابع ریاضی

 

 گرداند.های اول و دوم را برمییا عدد وارد شده در پارامترمقدار ماکزیمم از بین مقادیر رشته و  :ماکزیمم 

 گرداند.های اول و دوم را برمیمینیمم: مقدار مینیمم از بین مقادیر رشته و یا عدد وارد شده در پارامتر 

 نماید.این تابع مقدار عددی ورودی در پارامتر را گرد می :گرد کردن 

 نماید.رامتر اول را به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر و یا مساوی خودش گرد میاین تابع مقدار عددی ورودی در پا :سقف 

 نماید.کف: این تابع مقدار عددی ورودی در پارامتر اول را به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر و یا مساوی خودش گرد می 

 توابع جمعی

 

 های رکوردهای موجود در این فیلد.تعداد رکورد :تعداد 
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 ادیر فیلد انتخابی در رکوردهای موجود.مجموع مق :مجموع 

 بزرگترین مقدار فیلد انتخابی در رکوردهای موجود. :بیشینه 

 کوچکترین مقدار فیلد انتخابی در رکوردهای موجود. :کمینه 

 مقدار فیلد انتخابی در اولین رکورد از بین رکوردهای موجود. :آغازین 

 مقدار فیلد انتخابی در آخرین رکورد از بین رکوردهای موجود. :آخرین 

 میانگین مقادیر فیلد انتخابی در رکوردهای موجود. :میانگین 

 توابع شرطی

 

 گرداند.شامل: اگر رشته ورودی در پارامتر اول، شامل رشته ورودی در پارامتر دوم بود، مقدار درست و در غیر اینصورت مقدار غلط برمی 

در صورت بزرگتر بودن رشته و یا عدد وارد شده در پارامتر اول نسبت به رشته و یا عدد وارد شده در پارامتر دوم و همچنین  :بین 

کوچکتر بودن رشته و یا عدد وارد شده در پارامتر اول نسبت به رشته و یا عدد وارد شده در پارامتر سوم، مقدار درست در غیر اینصورت 

 د.گردانمقدار غلط برمی

 شود.اگر: اگر حاصل شرط ورودی در پارامتر اول درست باشد، مقدار پارامتر اول و اگر غلط باشد، مقدار پارامتر دوم برگردانده می 

 فیلدها

 

 فیلد ی که قرار است شرط بر روی آن چک شود در این قسمت انتخاب می شود.
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 مقادیر ثابت

 

 خاب نمود. این مقادیر شامل: تهی, غلط, درست و خالی می باشد.مقدار یک فیلد را می توان از مقادیر ثابت انت

 مقادیر

 

 مقدار یک فیلد را می توان به شکل دستی وارد نمود که در سه نوع تقسیم بندی شده است: متنی, عددی و تاریخ و زمان.

 پرانتزها

 

 برای نوشتن بعضی از شروط نیازمند استفاده از پرانتز ها می باشیم.
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 امنیت

 رمز و امضا

 

 برای رمز نگاری SSLاستفاده از 

به صورت رمزنگاری شده  clientو  serverاستفاده نمود. اطالعات بین  SSLجهت باال بردن امنیت می توان برای فرم, از رمزنگاری 

 , رد و بدل خواهد شد.

 ( CAPTCHAکد امنیتی )

اطالعات را نیز برای ما فراهم می کند که می تواند از نوع عددی،حروف این بخش امکان قرار دادن کد امنیتی بر روی فرم های ورود 

 فارسی، حروف انگلیسی و یا اعداد انگلیسی باشد.

 محدود کردن زمان

 محدود کردن زمان نمایش فرم ها

 

 برای فرم می توان محدودیت زمانی در نظر گرفت. و زمان شروع و پایان فعال بودن آن را مشخص نمود.

 IPمسدود کردن 
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نتوانند دسترسی  IPرا محدود نمود که با هر  IPمی توان یک کامپیوتر و یا گروهی از کامپیترها را تعریف نمود که پورتال را ببینند. دسترسی 

 داشته باشند.

 کاربران

 

 کاربران و یا گروه های مورد نظر را از آرشیو انتخاب می کنیم.

 کرده صفحه ای مانند زیر باز می شود.سپس بر روی نام کاربری کلیک 
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 د.می توان مجوزهای مربوطه را به کاربر و یا گروه مورد نظر داد. به طور مثال اگر مجوز دیدن فرم را نداشته باشد نمی تواند فرم را ببین

 مجوزدهی

 

ا کلیک بر روی ؟ )جزییات( پنجره ای مانند زیر باز می مجوز دیدن و مجوز درج را به کاربران مورد نظر می توانیم با انتخاب آن ها بدهیم. ب

 شود. می توان مجوزهای موجود در این پنجره را انتخاب نمود.
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 محل قرارگیری فرم

 

عنوان فرم انجام  ،انتخاب دسته بندی برای فرم مورد نظر ،در این بخش تنظیماتی نظیر انتخاب صفحه ای که فرم در آن نمایش داده می شود  

 می شود.

 صفحه( 3-2-2-5

 

به صورت پیش فرض، وقتی فرمی می سازید آن فرم تک صفحه ای درنظر گرفته می شود. اما می توانید در این قسمت مشخص کنید که فرم 

 شما بیش از یک صفحه داشته باشد.

ی متفاوت مشخص کنید. همچنین می توانید ترتیب صفحات را نیز برای هرکدام از صفحات فرم نیز می توانید یک نام جداگانه و ظاهر گرافیک

 تنظیم نمایید.

 فیلدست( 3-2-2-6
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در فرم استخدام می خواهیم مشخصات فردی را  "برای دسته بندی کردن المان های روی یک فرم در گروه های جداگانه به کار می رود. مثال

 قرار دهیم، به این منظور باید دو فیلدست برای فرم تعریف نماییم.در یک گروه و اطالعات تماس را در گروه دیگری 

 مشخصات فیلدست

 تعداد ستون: تعداد ستون هایی که فیلدها در یک فیلدست در کنار یکدیگر قرار می گیرند. 

سطر و یا یک سلول ظاهر فیلدها: محل قرارگیری عنوان و فیلد را نسبت به هم مشخص می نماید. که می توانند در دو ستون, در دو  

 باشند.

 در این بخش می توان همچنین ظاهر فیلد ست و عنوان آن را نیز تعیین نمود.

 ظاهر المان ها

 

 ظاهر المان های مختلفی مانند فیلدها و ... را تغیین نمود.

 فیلد( 3-2-2-7

 اطالعات مربوط به فیلدهای یک فرم در این قسمت ساخته می شود.
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 موجودیتنوع فیلد و 

 فیلد و  نوع فیلد را مشخص کرد. ، ابتدا باید موجودیت 

 موجودیت : موجودیتی را که می خواهیم از فیلدهایش استفاده کنیم انتخاب می نماییم. 

 ربار یکی از آن ها را انتخاب کردمجموعه فیلدهای موجودیت انتخاب شده است که می توان ه:  فیلد  

 نوع فیلد : می توانیم نوع المانی را که می خواهیم )گزینه ای، انتخابی، متنی، رادیویی و...( انتخاب کنیم.  

 نوع می تواند یکی از مقادیر زیر باشد :

 متنی : برای ورود اطالعات متنی. 

 نند آدرس.متن چند خطی: برای ورود اطالعات متنی که نیاز به فضای بیشتری برای ورود اطالعات دارند ما 

 ( می باشد. Combo boxانتخاب : انتخاب یک مورد از یک لیست بازشونده عمودی ) 

 .نوع کمبو : کمبوی ساده و آژاکسی وجود دارد 

  فیلد مرتبط: برای کمبوهای مرتبط فیلد مرتبط را انتخاب می کنیم. به طور مثال استان و شهرستان را می خواهیم کمبوی مرتبط

تان , شهرستان های مربوط به آن نشان داده شوند. برای این منظور برای استان فیلد مرتبط را شهرستان باشند و برای هر اس

 انتخاب می نماییم.

  :ساخت کمبوهایی با فیلد نمایش ترکیبی و فیلتر.ساخت کمبوی ترکیبی 

 پنجره ای مانند زیر باز می شود. "... "با کلیک بر روی دکمه



  راهنمای پورتال سیگما

 

245 www.sigma.ir  

 

 
 در قسمت موجودیت می توان موجودیت را انتخاب نمود. فیلدهای موجودیت را در بخش زیر آن می توانیم داشته باشیم. 

 فیلتر:

 می توان در کمبویی که برای انتخاب باز می شود بعضی از موارد )رکوردها( را فیلتر کرد و نشان نداد.

انتخاب می کنیم. به این ترتیب در بخش زیر آن  "ی انتخاب فیلتر را انتخاب کنیدموجودیت برا"برای این منظور موجودیت مورد نظر را از 

برای فیلتر غیرهم  "و"فیلدهای مربوطه نشان داده می شوند. از میان آنها فیلد مربوطه را انتخاب می نماییم. برای داشتن فیلترهای هم زمان از 

دیگر عملگر آن را نیز انتخاب می نماییم. مقداری را که در صورت برقراری آن در کمبو استفاده می نماییم. و مانند سایر شروط  "یا"زمان از 

 نشان داده نخواهد شد را نیز در بخش مربوطه آن که در تصویر با فلش مشخص شده می نویسیم.

 نمایش ترکیبی :

را کلیک می  "به عبارت نمایشی اضافه شود "هبرای نمایش ترکیبی , بر روی فیلدهای مورد نظر در قسمت فیلدها کلیک می نماییم و دکم

 کنیم. در این صورت فیلد ما از ترکیب فیلدهایی که در این قسمت مشخص نموده ایم ساخته می شود.

امکان رادیویی : برای انتخاب یک مورد از بین چند مورد. نحوه چینش گزینه ها را می توانیم افقی و یا عمودی تعیین نماییم. همجنین  

 نتخاب گزینه ها را نیز می توان داشت. که در این صورت انتخاب هیچکدام نیز اضافه می شود.عدم ا

از  تاریخ زمان: برای ورود مقادیری از نوع تاریخ و زمان. برای انتخاب تاریخ و زمان مورد نظر می توان از تقویم ای که در کنار فیلد هایی 

 این نوع ظاهر می شود استفاده نمود.

برای داشتن  "دیده می شود. برای مواردی که کاربر می خواهد فیلدی را انتخاب نماید. مثال check boxگزینه : به صورت یک  

 استفاده کرد. check boxگزینه تأیید می توان از 

 ( باشد و قابل تغییر نباشد. Labelنمایشی : زمانی که بخواهیم مقدار فیلد به صورت نمایشی ) 

فیلد مرتبط جهت عنوان فایل و ".برای عنوان فایل می توان از فیلدی استفاده نمود.از کمیوی بارگزاری فایل در یک فرمفایل : برای  

 انتخاب می کنیم. "تصویر

فیلد مرتبط جهت عنوان فایل "تصویر: برای بارگزاری تصویر در یک فرم. برای عنوان تصویر می توان از فیلدی استفاده نمود.از کمیوی  

 انتخاب می کنیم. "ویرو تص
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دکمه لینکی : در فرم های لیست و نمایش می توان دکمه ای را تعریف نمود که با کلیک بر روی آن به هر جایی که مدنظر باشد لینک  

توان پنجره ای باز می شود که در آن می  "..."شویم. با انتخاب این نوع, گزینه ای برای تعریف لینک نمایان می شود با کلیک بر روی 

 لینک مراجعه نمایید.(« لینک و مقصد آن را تعریف نمود.) برای اطالعات بیشتر به بخش عملکرد فرم 

نمایش سابقه رکورد : در صورت تعریف سابقه فرم, برای دیدن این سابقه باید فیلدی از نوع نمایش سابقه رکورد در فرم داشته باشیم  

 که بتوانیم این سابقه را مشاهده نماییم.

 ریان کار برای نمایش : در آرشیو جریان داده ها , جریان کاری تعریف می کنیم که در این قسمت جریان مورد نظر را انتخاب می ج

 کنیم.

  لیست گروه های جریان که نمایش داده می شوند : لیست گروه های جریان را می نویسیم . الزم به ذکر است در هر خط نام یک

 گروه را می نویسیم.

 رکوردهای سابقه جهت نمایش : تعداد رکوردهای سابقه را می توانیم مشخص کنیم.صفر: همه رکوردها ,یک: آخرین سابقه  تعداد

 ,دیگر اعداد: تعداد سوابق آخر.

 .نحوه نمایش رکوردها : به صورت جدولی , متنی و یا لیستی می تواند تعیین شود 

 لدهایی را که می خواهیم در سابقه نشان داده شوند در این قسمت مشخص می کدامیک از فیلدها برای سابقه نمایش داده شود : فی

 نماییم.

پیگیری : فیلد هایی از این نوع به منظور دنبال کردن سرنوشت داده های  وارد شده توسط کاربران هستند که ساخت آنها در قسمت  

کدپیگیری برای این فیلد با متن نام « مت عمکرد فرم عملکرد فرم توضیح داده شده است. در صورت ساخت فیلد از این نوع در قس

 فیلد درست می شود. و در صورت حذف از هر دو قسمت حذف می شود.

فیلد محاسباتی: توسط این نوع فیلد می توان هر گونه محاسباتی را انجام داد. با انتخاب این نوع گزینه ای تحت عنوان عبارت باز می  

پنجره ای باز می شود که می توانیم در آن شرایط انجام و عملکرد را مشخص نمود. به طور مثال  "..."شود که با کلیک بر روی دکمه 

می خواهیم فیلدی داشته باشیم که در آن نام و نام خانوادگی در کنار هم قرار داشته باشند. برای این منظور در پنجره باز شده بر روی 

اتصال رشته انتخاب می نماییم. سپس پارامترها آن را از فیلد ها نام و نام خانوادگی « ی رشته ا« انتخاب کلیک می نماییم . از توابع

 انتخاب می کنیم.

 

 زیر فرم : برای قراردادن یک فرم در فرم دیگر. 

 )نوع زیر فرم : که می تواند به صورت معمولی برای فرم های ورود و یا نمایشی برای فرم های لیست باشد 

 ورود اطالعات : نمایش ورود اطالعات در باال و یا پایین. محل قرارگیری بخش 

 فیلد جمعی: می توانیم برا ی محاسبات جمع , میانگین , بیشینه و کمینه از این نوع فیلد استفاده کنیم.  

 کمینه را  تابع : با انتخاب فیلد از نوع فیلد جمعی بخشی ظاهر می شود که در آن یکی از توابع جمع , میانگین, بیشینه و یا

 انتخاب می نماییم. 

  موجودیت و فیلد : موجودیت و فیلدی را که می خواهیم به طور مثال مقدار آن با مقدار فیلد ما جمع شود را مشخص می

 نماییم.

فرم مورد  شناسه کاربری: در صورتی که فرمی برای ورود اطالعات کاربران پورتال داشته باشیم باید فیلد ای از نوع شناسه کاربری برای 

 نظر تعریف نماییم تا توسط این فیلد مشخص شود که اطالعات وارد شده مربوط به کدام کاربر خاص می باشد.

دیده می شوند به این شکل که   passwordکلمه عبور:فیلد هایی که از این نوع تعریف می شوند هنگام ورود اطالعات به شکل  

 دیده می شود.  '*'ی که وارد می شود  یک هنگام پر کردن فیلد ، به ازای هر کاراکتر
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که در کنار  فیلد های از این نوع دیده می شود.)بعد از  "..."جستجو: برای افزودن المان جستجو در فرم که به شکل دکمه ای با عالمت  

جست و جو در آن انجام  انتخاب این نوع باید در لیست باز شونده عمودی که در پایین نوع فیلد ظاهر می شود فرمی که می خواهیم

 شود را انتخاب نماییم. ( ساخت المان جستجو را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

جستجوی الفبایی : لیست الفبا را نمایش می دهد. برای گذاشتن جستجوی الفبایی روی فرم لیست از این المان استفاده می شود تا  

 د.جست و جو بر اساس حرفی که انتخاب می شود صورت گیر

جستجوی تاریخ زمان: این نوع فیلد ها امکان انتخاب بازه زمانی برای جستجو را برای ما فراهم می کند.)برای انتخاب آغاز و پایان بازه  

 می توان از تقویم هایی که در کنار فیلد هایی از این نوع ظاهر می شوند استفاده نمود. (

وقتی درون آن می نویسیم  "پیوند : متنی که در داخل این المان نوشته شود به صورت لینک دیده می شود. مثال 

http://www.yahoo.com .این متن را به شکل لینک زیرخط کشی شده نمایش می دهد 

 Email.برای ورود اطالعات پست الکترونیک : 

 پیش فرض مقدارهای

 

مقدار پیش فرض : در صورتی که بخواهیم فیلدی از فرم با مقدار پیش فرض مورد نظر ما  به صورت خودکار تکمیل شود می توانیم این  

 مقدار را در بخش مقدار پیش فرض وارد و یا از کمبوی مقادیر پیش فرض سیستم انتخاب نماییم. 

 فیلد مورد نظر به صورت خودکار توسط تاریخ تکمیل فرم پر خواهد شد. : تاریخ امروز

 فیلد مورد نظر توسط زمان تکمیل فرم, پر خواهد شد. : زمان اکنون 

)توجه به این نکته ضروری است که تنها برای فیلد هایی که از نوع تاریخ زمان تعریف شده اند می توان از تاریخ امروز و زمان اکنون 

 مود.(استفاده ن

 خالی کردن مقدار فیلد : مقداری که در فیلد قرار داشته باشد را پاک می کند. 

 رونویسی اطالعات توسط مقدار پیش فرض: 

اگر این خصیصه انتخاب نشده باشد, در صورت مقدار داشتن فیلد , با مقدار پیش فرض جایگزین نمی شود. ولی اگر این خصیصه را 

 داشتن و یا نداشتن مقدار ( فیلد با مقدار پیش فرض رونویسی می شود.انتخاب کنیم در هر صورت ) 

 امکان پر شدن خودکار: 

بسته به مقادیری که در فیلد مورد نظر ما وارد می شود یکی از گزینه های  موجود در این قسمت را انتخاب کنیم تا در هنگام پر کردن 

ده است در زیر فیلد مورد نظر لیست شوند تا در صورت نیاز امکان انتخاب آنها فیلد، مقادیر مرتبط ای که قبال توسط کاربران وارد ش

 LastName برای فیلد نام خانوادگی در قسمت امکان پر شدن خود کار گزینه  22-21شکل   وجود داشته باشد.)برای مثال در

شروع می شوند را برای ما  ' احمد'ارد شده و با انتخاب شده است. همانطور که در شکل می بینیم کلیه نام خانوادگی هایی که قبآل و

 در زیر فیلد نام خانوادگی نمایش داده می شود.(

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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 تکمیل و فیلتر خودکار

 این قسمت در فرم های ورود اطالعات به صورت خودکار, فیلد را تکمیل می کند و در فرم های لیست ایجاد فیلتر به شکل خودکار می کند.

 

 : پارامتر تکمیل خودکار براساس 

بر اساس پارامترهای مختلفی می توان مقادیر فیلدهایی از فرم را به صورت خودکار تکمیل نمود. موجودیت مرتبط با پارامتر و فیلدی 

باشد از تعیین  "از روی مقدار ثابت "که بر اساس آن تکمیل می شود را از لیست موجودیت ها و لیست فیلدها انتخاب می کنیم. اگر

 معادل آنها استفاده می کنیم. مقادیر و

 

MemoryVariable 
Category  در قسمت  از روی  "مقدار ثابت": فیلد مورد نظر بسته به اینکه روی چه رده ای باشد به صورت خودکار پرشود. اگر از

پنجره  "..."پنجره ای مانند زیر باز می شود. با کلیک بر روی دکمه  "تعیین مقادیر و معادل آنها"استفاده نماییم با کلیک بر روی 

عبارت مورد نظر که می خواهیم فیلد با  "عبارت معادل"فحه مورد نظر را انتخاب می کنیم. در قسمت دیگری باز می شود که در آن ص

را کلیک می کنیم. در صورتی که بخواهیم فرم را روی صفحه دیگر قرار  "اضافه کردن"آن پر شود را می نویسیم. و در نهایت دکمه 

 ی صفحه دیگر هم این روند را مجدد انجام می دهیم.دهیم و در آن صبفحه فیلد با عبارت دیگری پر شود, برا
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User  فیلد مورد نظر بسته به کاربری که فرم را تکمیل می کند به صورت خودکار پر شود)کاربری که از طریق بخش ورود کاربران در :

 سیستم وارد شده است(.

Group یل می کند به صورت خودکار : فیلد مورد نظر بسته به کاربری که از گروه خاصی است فرم را تکم 

 پر شود.

TreeNode  فیلد مورد نظر بسته به اینکه وب پارت فرم در روی صفحه به چه دسته بندی مربوط می باشد به صورت خودکار پر :

 شود.

IP  فیلد مورد نظر بسته به :IP .کاربری که فرم را تکمیل می کند به صورت خودکار پر شود 

DateTime زمانی که کاربر فرم را تکمیل می کند به صورت خودکار پر شود.  : فیلد بسته به 

Url  فیلد بسته به :url .صفحه ای که فرم در آن قرار دارد به صورت خودکار پر شود 

Language .فیلد بسته به زبان صفحه ای که فرم در آن قرار دارد به صورت خودکار پر شود  : 

 خودکار وارد فیلد شود را از فیلد دیگری خوانده و یا یک مقدار ثابت باشد.از روی:می توان مقداری که می خواهیم  

 .موجودیت: برای خواندن از فیلد دیگر از موجودیت استفاده می کنیم 

 .مقدار ثابت: برای خواندن مقدار و وارد کردن خودکار آن در فیلد از این قابلیت استفاده می کنیم 

 ثبت مقدار تکمیل خودکار: 

 الی بودن فیلد ثبت شود:در صورت خ 

می توانیم مشخص نماییم اگر کاربر )کسی که فرم را تکمیل می کند( برای فیلد مقداری وارد نکرد و فیلد خالی بود, به 

 صورت خودکار پر شود.

 .همیشه ثبت شود 

 می توانیم مشخص نماییم پر شدن فیلد به صورت خودکار همیشه انجام شود.

 لیست موجودیت ها: 

انتخاب موجودیت در باال , با توجه به پارامتری که برای تکمیل خودکار انتخاب نموده ایم لیست موجودیت های آن پارامتر را  در صورت

 در این قسمت خواهیم داشت.

 لیست فیلدها: 

فیلد مان از فیلد های موجودیتی که از لیست موجودیت ها انتخاب نموده ایم در این قسمت می باشد. فیلدی را که برای پر کردن 

 مقدار آن می خواهیم, انتخاب می کنیم.

 در صورتی که هیج مقداری یافت نشد: 
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 می توان مشخص نمود در صورت یافت نشدن مقدار چه عملی انجام شود.

 نمایش پیغام خطا 

 استفاده از مقدار خاص 

 عدم استفاده از تکمیل خودکار 

 متن نمایشی: 

 یا مقدار خاص را در این قسمت مشخص می نماییم.در صورت یافت نشدن مقدار, متن پیغام و 

 توضیحات بیشتر درمورد تکمیل خودکار همراه با مثال :

ر برای استفاده از تکمیل خودکار در فرم ثبت، باید فیلدی برای این کار در نظر گرفته شود . به این ترتیب که در قسمت فیلدها به صورت زی

 عمل می کنیم:

 خودکار بر روی ان قرار گرفته را انتخاب می کنیم موجودیتی که فیلد تکمیل

 فیلد مورد نظر خود را که قرار است به صورت اتوماتیک پر شود را انتخاب می کنیم .

 

 سپس در بخش تکمیل و فیلتر خودکار :

نوع تکمیل خودکاری که در موجودیت مشخص شده است را بر روی فیلد انتخاب می کنیم ) تکمیل خودکار براساس پارامتر( در اینجا نوع 

 می باشد. userتکمیل خودکار از نوع 
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 کنیم نام موجودیت که تکمیل خودکار بر روی ان قرار دارد را انتخاب می "لیست موجودیت ها "در مرحله بعدی در قسمت 

 

 ، باید فیلدی قرار داده شود که کاربر قرار است ببیند نه فیلد تکمیل خودکار. "انتخاب فیلدها"سپس از کمبوی 
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 جهت نمایش پیغام خطا نیز می توان در قسمت متن نمایشی ، پیغام مورد نظر را وارد نمود.

  شود.برای تکمیل خودکار فرم لیست نیز دقیقا مشابه همین حالت انجام می 

 باشد.  categoryبرای تکمیل خودکار روی صفحه نیز باید در موجودیت ها نوع فیلد تکمیل خودکار از نوع 

 

 در بخش مشخصه نیز باید صفحه مورد نظر تعیین گردد
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 تعیین شود.categoryدر بخش فرم نیز باید از نوع 

 

 مشخصات فیلد  

 

 نام : نام فیلد در آرشیو می باشد.  

 عنوان فیلد در هنگام نمایش در پورتال می باشد.عنوان:  

 ترتیب : ترتیب قرارگیری فیلد در فرم می باشد.  



  راهنمای پورتال سیگما

 

256 www.sigma.ir  

 

 اعتبارسنجی

 

می توان مشخص کرد که فیلدی که تعریف کرده ایم  هنگام پر کردن دارای شرایط خاصی باشد.برای مثال پر کردن آن  اعتبارسنجیدر 

 کند . اجباری باشد و یا از الگوی خاصی تبعیت 

 اعتبارسنجی :  

-26مربوط به اعتبار سنجی پنجره جدیدی باز می شود که با زدن دکمه ویرایش صفحه ای باز می شود.)شکل  "..."با زدن دکمه 

ر (که بسته به نیاز می توان یک و یا چند تا از آنها را انتخاب نمود و شرایط مقادیر مورد قبول برای فیلد مورد نظر را تعیین کرد. د22

 ضمن برای هر یک از آنها می توانیم پیغام خطایی که در صورت معتبر نبودن مقادیر وارد شده به کاربر داده می شود را تعیین نماییم.

 

 
  :اجباری 

پرکردن فیلد را اجباری می کند و در صورت پر نکردن آن پیغام خطایی که مشخص می نماییم نشان داده می شود.)حتما تیک 

 اجباری باید انتخاب شود.(مربوط به 

  :استفاده از الگو 

می توان مشخص نمود که ورودی فیلد دارای چه فرمتی باشد و در صورت رعایت نکردن الگو پیغام خطا می دهد. به سه دسته متنی, 

 عددی و حذف کاراکتر تقسیم می شود.
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اید به شکل کامل وارد شوند. به طور مثال شامل آدرس پست الکترونیک و آدرس سایت می باشد. در هنگام ورود ب :متنی

m@yahoo.com  وhttp://www.google.com 

 . برای تلفن hh:mmعددی: شامل کدپستی ده رقمی , تلفن هشت رقمی , تلفن یازده رقمی , تلفن همراه , سال تولد , زمان 

 شروع شود و بعد دو رقم وارد شود. 12ویا  13شروع شود و برای سال تولد با  19همراه الزاما باید با 

حذف کاراکتر :شامل عددی , عدد و حرف , حرف بدون عدد , بدون فاصله خالی می باشد. به طور مثال اگر عددی انتخاب شود و در 

 می دهد.  هنگام ورود مقداری غیر از عدد وارد شود پیغام خطا

  : شرایط بازه ای 

در خصوص فیلد هایی  که از نوع تاریخ , عدد اعشاری و عدد صحیح هستند می توان کران باال و پایین را تعیین نمود و سپس دکمه 

 اضافه شود را زده تا محدودیت باز ه ای آن اعمال شود.

  : شرایط رشته ا ی 

 ی شود شرایط و محدودیت های مختلفی قرار داد.می توان برای یک رشته ای که در یک فیلد وارد م

 حداکثر و حداقل طول رشته : حداکثر و حدافل طولی که رشته ورودی می تواند داشته باشد.

 شروع با : رشته ورودی با چه کاراکتر ها یی شروع شود.

 پایان با: رشته ورودی با چه کاراکتر هایی به پایان برسد.

 اراکتر هایی باشد.شامل: رشته ورودی شامل چه ک

 کرکترهای غیر مجاز: کاراکترهایی که اگر در رشته ورودی قرار داشته باشند پیغام خطا می دهد.

  : چک نوع 

می توان نوع ورودی یک فیلد را مشخص نمود. اگر نوع خاصی برای فیلد در نظر گرفته شود و در هنگام ورود نوعی غیر از آن باشد 

ی که در این قسمت وجود دارند شامل تاریخ , عدد صحیح , عدد اعشاری , متن فقط فارسی , متن فقط پیغام خطا می دهد. نوع های

 انگلیسی , متن فارسی عددی و متن انگلیسی عددی می باشد

  : مقایسه 

 مقدار فیلد را می توان با یک فیلد دیگر و یا با یک مقداری که وارد می نمایید مقایسه نمایید.

 و ... را می توان انتخاب نمود. <, >= , عالمت مقایسه ای 

 لیست فیلد ها : می توان لیست فیلد ها را انتخاب نمود از کمبو آن فیلدی که قرار است با آن مقایسه شود را انتخاب نمود.

 مقایسه با : می توان مقایسه با را انتخاب نمود و مقدار مورد نظر را وارد نمود.

آن مقایسه را انجام می دهد. و باید حتما مشخص شود. شامل رشته ای , عدد صحیح , عدد اعشاری  نوع مقایسه : نوعی که بر اساس

 , تاریخ و پول می باشد.

  : پیشرفته 

 برای مشخص کردن نوع کد ملی از این گزینه استفاده می شود. در نام اسمبلی آن را انتخاب می کنیم.

 نوع جستجو 

 تعیین می نماییم. جستجو می تواند دقیق  , شامل و شروع با باشد.  نوع جستجو بر روی فیلد مورد نظر را

mailto:m@yahoo.com
mailto:m@yahoo.com
http://www.google.com/
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 توضیحات فیلد

 

 در بخش توضیحات فیلد، می توانیم برای فیلدمان توضیحاتی ارائه دهیم که به سه شکل است: 

 توضیحات فیلد: توضیحات راجع به فیلد را کنار آن می نویسد.

 بخش در یک پنجره جدید نمایش داده می شود. راهنمای فیلد : توضیحات نوشته شده در این

ToolTip توضیحات درون :tooltip .هنگام گذاشتن ماوسروی نام فیلد در پنجره ای زیر نام فیلد نمایش داده می شود ، 

 ظاهر فیلد

 می توان ظاهر فیلد مورد نظر را تعیین نمود.ظاهر فیلد در بخش 

 

 تغییر ظاهر شرطی فرم

 توان با توجه به شرایطی که در فیلد دیگر برقرار می شود تغییر داد. ظاهر یک فیلد را می
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 پنجره ای به شکل زیر باز می شود. "..."با کلیک بر روی دکمه 

 

 مشخصات تغییر ظاهر با مقدار فیلد 

 شماره ترتیب:می توان چندین شرط تعریف کرد و برای آنها شماره ترتیب در نظر گرفت.

 ای بررسی مقدار فیلد می باشند. مثال مساوی مقداری باشند.مقدار فیلد:عمگرها بر

 مقدار:مقداری که اگر مقدار فیلد با آن یکسان باشد شرط برقرار می شود.

 کنترل :فیلد مورد نظر که می خواهیم مقدار آن را بررسی کنیم.

 .کمبو انتخاب عمل :نمایان , مخفی , فعال یا غیر فعال را می توانیم انتخاب نماییم

به طور مثال اگر مقدار فیلد مقطع تحصیلی پیش دانشگاهی بود , فیلد رشته تحصیل فعال شود. به این منظور روی فیلد مقطع 

را انتخاب می کنیم. در مقدار, پیش دانشگاهی را می نویسیم. در کنترل فیلد  =در مقدار فیلد « در تغییر ظاهر شرطی فرم « تحصیلی

 ا انتخاب می کنیم.رشته تحصیلی و عمل فعال ر

 پیغامی به شکل زیر ظاهر می شود. بعد از اتمام مراحل ساخت فرم ، در صورت نداشتن مجوز دیدن فرم با کلیک بر روی آیکون ویرایش 

 

نتخاب نموده و در این صورت راهبر پورتال باید در قسمت امنیت فرم , بخش کاربران کاربر مورد نظر )که شما می باشید( را از آرشیو کاربران ا

 سپس با کلیک بر روی نام کاربری مجوز های آن را مشاهده کرده و مجوز دیدن فرم را  بدهد.
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که در مقابل نام فرم وجود دارد)در شکل با فلش قرمز رنگ مشخص شده است( می توان پیش نمایشی از فرم  با کلیک بر روی آیکن 

 حذف هر یک از فرم ها در این قسمت وجود دارد.(ساخته شده را مشاهده نمود، )همچنین امکان 



  راهنمای پورتال سیگما

 

261 www.sigma.ir  

 

 

 پنجره ای باز می شود که می توان پیش نمایش فرم ساخته شده را در آن دید. مانند شکل زیر که فیلد های یک فرم را نشان می دهد.

 

که در کنار نام هر فرم وجود دارد پنجره جدیدی مطابق شکل زیر باز می شود که امکان ساخت تمام  همچنین با کلیک بر روی آیکن 

ه انواع فرم ها )ورود اطالعات، لیست ،نمایشی و جستجو( را از روی فرم موجود برای ما فراهم می کند.به این صورت که بعد از باز شدن پنجر

طور اتوماتیک از روی فرم مورد نظرمان ساخته شوند تیک می زنیم و نام فرم های جدید را در  مذکور، کنار نوع فرم هایی که می خواهیم به

textbox  .مقابل هر نوع تعیین می کنیم و سپس دکمه ذخیره را می زنیم 
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 در ادامه با ذکر یک مثال مراحل مختلف ساخت یک فرم را پی می گیریم.

 اتاستفاده از المان جستجو در فرم ورود اطالع

درون یک فرم لیست دیگر در پورتال وجود داشته باشد.  "فرض کنید بخواهیم فیلدی درون فرم ورود اطالعات داشته باشیم که اطالعاتش قبال

تان در پورتال فرم لیست نام استانها را ساخته ایم. حاال می خواهیم هنگام ورود اطالعاتش در فرم ثبت نام متقاضی نام اس "به عنوان نمونه قبال

 را با جستجو قرار دهیم.در این جا می توانیم المان جستجو  را به کار ببریم.

می سازیم. وقتی که فیلد جستجو را انتخاب می کنیم، سطر جدیدی  "استان"روی موجودیت  "جستجو"به این ترتیب که فیلد جدیدی از نوع 

 باید در آن فرم لیست نام استانها را انتخاب نماییم. . که "زیر فرم جستجو"به زیر سطر نوع فیلد اضافه می شود با نام 

 

روبروی المان جستجو کلیک کنیم، پنجره دیگری باز می شود که درون آن فرم لیست نام  "..."به این ترتیب در پورتال هنگامی که روی دکمه 

 یم.استان ها دیده می شود. که می توانیم نام استان را به این شکل از لیست انتخاب نمای
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 مثالی از کار با فرم ساز( 3-2-2-8

فرض کنید سازمان شما می خواهد تعدادی نیروی جدید استخدام کند. و می خواهد فرم ثبت تقاضا را به صورت آن الین و از طریق سایت 

 اطالع رسانی خودش در اختیار مردم قرار دهد.

ارائه دهند شامل اطالعات شخصی )نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه و...( ، اطالعاتی که متقاضیان همکاری در سازمان شما باید از خود 

)  اطالعات سوابق تحصیلی )مقطع تحصیلی، مدرک تحصیلی و...( ، سوابق کاری ) تعداد سالهای سابقه کار، محل کار قبلی و...( و اطالعات تماس

 آدرس، تلفن،پست الکترونیک( می باشد.

وضیح دادیم، ابتدا باید موجودیت ها یا به عبارتی چیزهایی که درباره آن ها می خواهیم اطالعات نگهداری کنیم را تعریف همان طور که در باال ت

 نماییم. مشخصات فردی متقاضی، اطالعات مقطع تحصیلی و اطالعات استان ها به طور جداگانه قابل نگهداری هستند..

ع انتخاب و یا رادیویی که رکوردهایی را می خواهیم انتخاب نماییم. بایستی از موجودیت های جدا الزم به ذکر است برای داشتن فیلد هایی از نو

 برای آن ها استفاده نماییم. 

 به طور مثال اگر فیلدی مانند جنسیت از نوع رادیویی مدنظر باشد, باید موجودیت جنسیت را در نظر بگیریم.

 باید ایجاد کنیم : متقاضی، جنسیت, مقطع تحصیلی، استان, شهرستان به این ترتیب موجودیت های مرتبط با این فرم

است. وقتی اطالعات  "کلید خارجی"این موجودیت ها باید با هم ارتباط داشته باشند. نحوه برقراری ارتباط بین موجودیت ها از طریق مفهوم 

م ثبت متقاضی از اطالعات استانها استفاده کنیم، باید در موجودیت استان ها را یک بار در پورتال وارد کرده ایم و می خواهیم هربار در هنگا

متقاضی یک کلید خارجی یا به عبارتی یک ارتباط با موجودیت استان وجود داشته باشد.موجودیت های دیگر نیز به همین ترتیب است و یک 

 کلید خارجی از آن ها در موجودیت متقاضی باید نگهداری شود.

 متقاضی در شکل زیر دیده می شود:فیلد های موجودیت 
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 موجودیت مقطع تحصیلی نیز با فیلدهای زیر ساخته می شود :

 مقطع تحصیلی از نوع متنی 

 موجودیت استان را با فیلد زیر می سازیم :

 نام استان  از نوع متنی 

 را با فیلدهای زیر می سازیم :موجودیت شهرستان 

 نام شهرستان از نوع متنی 

کلید خارجی به موجودیت استان ) در این مثال چون می خواهیم فیلدهای استان و شهرستان را مرتبط با هم بسازیم باید استان از نوع  

 در شهرستان به استان ارتباط وجود داشته باشد.(

 را با فیلد زیر می سازیم :موجودیت جنسیت 

 جنسیت  

  عمل می کنیم.برای اینکه رکوردهای زن و مرد را اضافه کنیم به صورت زیر 

 بر روی رکوردها که در شکل زیر با فلش مشخص شده است کلیک می نماییم.
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همانطور که مالحظه می کنیم پیغام می دهد مجوز دیدن نمونه از موجودیت را ندارید! در این صورت بر روی ویرایش کلیک می 

 نماییم.

, درج نمونه ) با توجه به نیاز مجوزهای مربوطه(  را به کاربر  مجوز دیدن نمونه از موجودیت« مجوزهای حساس « در بخش مجوزها 

 مورد نظر می دهیم.

را می زنیم. در صفحه باز شده که به صورت زیر می باشد  "رکورد جدید"مجدد بر روی رکوردها کلیک می نماییم. سپس دکمه 

 رکوردهای مورد نظر را وارد می کنیم و دکمه ثبت را می زنیم.

 به صورت خودکار توسط سیستم وارد می شود.  Dateو تاریخ UserID, شناسه کاربر RecordIDرکورد تذکر: شناسه 

 

 حال که موجودیت ها و ارتباط های آنها را تعریف نمودیم، نوبت به ساختن فرم های مرتبط با آنهاست. ابتدا باید فرم ورود اطالعاتی برای

رود اطالعات مقطع تحصیلی بسازیم تا اطالعات این دو برای استفاده در فرم ثبت تقاضای دریافت اطالعات استانها و فرم دیگری برای و

 متقاضیان همکاری با سازمان شما آماده شود. 

ایجاد می کنیم. موجودیت اصلی این فرم  " Data Enter Form"یا  "فرم ورود اطالعات"پس به مدیریت فرم می رویم. فرم جدیدی از نوع 

 ر می دهیم.قرا "استان"را 
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 ، فیلدی از نوع متنی برای نمایش نام استان ها می سازیم :فیلدایجاد می کنیم. سپس در بخش  "نام استان"برای این فرم فیلدستی به نام 

 

 تکرار می کنیم. "مقطع تحصیلی"روی موجودیت اصلی  "مقطع تحصیلی"مراحل باال را برای ساختن فرم ورود اطالعات 

قرار می  "مقطع تحصیلی"ایجاد می کنیم. موجودیت اصلی این فرم را  " Data Enter Form"یا  "فرم ورود اطالعات"نوع فرم جدیدی از 

 دهیم.
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، فیلدی از نوع متنی برای نمایش مقطع تحصیلی می فیلدایجاد می کنیم. سپس در بخش  "مقطع تحصیلی"برای این فرم فیلدستی به نام 

 سازیم .

 

به محل قرارگیری فرم، فرم های ساخته شده را به  صفحه و در صورت لزوم به دسته بندی  ) در صفحه ای که وب پارت فرم را حال با مراجعه 

 گذاشته باشیم( نسبت می دهیم.
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 اکنون می توانیم با مراجعه به صفحه پورتال فرم های ورود اطالعاتمان را ببینیم. و ورود اطالعات آن ها را انجام دهیم.

 

ر رای ورود اطالعات شهرستان ها مانند باال عمل می شود. ولی به دلیل اینکه می خواهیم شهرستان مرتبط با استان مربوطه باشند به صورت زیب

 عمل می کنیم: 

 فرم را روی موجودیت شهرستان می سازیم. و فیلد های آن را به صورت زیر می سازیم.

 وارد شده را بتوان انتخاب نمود و برای آن ها شهرستان وارد کرد. استان : از نوع انتخاب باشد که استان های
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 شهرستان : از نوع متنی باشد که بتوان شهرستان های هر استان را وارد نمود.

 

 مانند سایر فرم ها , فرم را بر روی صفحه قرار می دهیم. و در قسمت پورتال می توانیم آن را به شکل زیر ببینیم.
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 ظر را انتخاب می نماییم و شهرستان های مربوط به آن را وارد می کنیم.استان مورد ن

 "متقاضی "اکنون می توانیم با مراجعه دوباره به بخش مدیریت فرم، فرم ورود اطالعات متقاضی را ایجاد نماییم. این فرم روی موجودیت اصلی 

 ایجاد می شود.

 یجاد می کنیم. فیلد های این فیلدست به شکل زیر ساخته می شود :فیلدستی برای دسته بندی کردن مشخصات فردی متقاضی ا 

 

 نام فیلدست نام موجودیت نوع فیلد نام فیلد

 مشخصات فردی متقاضی متنی نام

 مشخصات فردی متقاضی متنی نام خانوادگی

 مشخصات فردی جنسیت متقاضی رادیویی جنسیت

 مشخصات فردی متقاضی متنی شماره شناسنامه 

 مشخصات فردی متقاضی متنی پدرنام 

 مشخصات فردی متقاضی تاریخ زمان تاریخ تولد

 

 فیلدست بعدی را برای دسته بندی سوابق تحصیلی متقاضی ایجاد می کنیم. فیلدهای این فیلدست به قرار زیرند :  

 

 نام فیلدست نام موجودیت نوع فیلد نام فیلد

 سوابق تحصیلی مقطع تحصیلی انتخابی آخرین مقطع تحصیلی

 سوابق تحصیلی متقاضی متنی مدرک تحصیلی

 سوابق تحصیلی ندارد زیر فرم تصویر مدارک

وارد کرده بودیم را  "ورود اطالعات مقطع تحصیلی"قرار می دهیم تا رکوردهایی که در فرم  "انتخاب"را از نوع  "آخرین مقطع تحصیلی"فیلد 

 در یک کمبو بتوانیم انتخاب کنیم.
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 وارد کردن مدارک تحصیلی از زیر فرم استفاده می کنیم.برای 

برای  متقاضی یک مدارک تحصیلیدر صورتی که ساختار موجودیت ها بگونه ای باشد که دو موجودیت رابطه پدر و فرزندی داشته باشند، مثل 

 ورود اطالعات آنها بصورت مرتبط از المان زیرفرم استفاده می کنیم.

برای ورود اطالعات مدارک تحصیلی  بصورت جداگانه ایجاد می کنیم و در فرم ورود  اطالعات مربوط به متقاضی, آن را به این صورت که فرمی 

 اضافه می کنیم.

 موجود باشد.کلید خارجی باید دقت کرد که بین موجودیت اصلی این دو فرم  باید 

یش یا لیست موجودیت مدارک تحصیلی را ساخته و در فرم نمایش یا برای نمایش اطالعات هم شبیه به همین منوال عمل باید کرد. فرم نما

 .لیست متقاضی آن را درج می کنیم

 برای ساخت این زیر فرم به صورت زیر عمل می کنیم: 

 با فیلدی تحت همین نام  و کلید خارجی متقاضی می سازیم. "ورود مدارک تحصیلی"به آرشیو موجودیت ها رفته و موجودیتی به نام 

 

 می سازیم. "ورود مدارک تحصیلی"به مدیریت فرم بازگشته و فرمی را که می خواهیم برای زیر فرم باشد, روی موجودیت 

 امکان درج رکورد را باید انتخاب کنید.تذکر: در امکانات فرم , 
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 برای فرم یک فیلدست با یک فیلد از نوع تصویر برای ورود مدرک تحصیلی می سازیم.

 

 ورود اطالعات متقاضی رفته و آن را ویرایش می کنیم.حال به فرم 

در فیلدست سوابق تحصیلی, فیلد جدیدی از نوع زیر فرم می سازیم. برای آن موجودیت و فیلد انتخاب نمی کنیم. در نوع فیلد زیر فرم را 

 فرم ورود اطالعات تحصیلی را انتخاب می نماییم. انتخاب می کنیم.کمبویی در زیر آن برای انتخاب زیر فرم مورد نظر باز می شود که در آن زیر
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 نوع زیر فرم

 زیر فرم معمولی: برای فرم های ورود اطالعات

 زیر فرم نمایشی: برای فرم های لیست می باشد.) در فرم های نمایش برای زیر فرم از فرم های لیست استفاده می شود( 

 

 یم . فیلد های زیر در این فیلدست قرار می گیرند :فیلدست سوم را برای دسته بندی سوابق کاری می ساز

 نام فیلدست نام موجودیت نوع فیلد نام فیلد

 سوابق شغلی متقاضی متنی تعداد سالهای سابقه کار

 سوابق شغلی متقاضی متنی محل کار سابق

 سوابق شغلی متقاضی متنی مهارت های کاری 

 

 دیگری قرار می گیرد. فیلدهای این فیلدست را اینگونه می سازیم:اطالعات تماس با فرد متقاضی هم در فیلدست 

 نام فیلدست نام موجودیت نوع فیلد نام فیلد

 اطالعات تماس / استان(fk-shahrestanاستان) انتخابی استان

 اطالعات تماس ( fk-shahrestanشهرستان) انتخابی شهرستان

 اطالعات تماس متقاضی متنی  شماره تلفن*

 اطالعات تماس متقاضی متنی الکترونیک**پست 
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 برای ساخت کمبوهای مرتبطی مانند استان و شهرستان مانند زیر عمل می کنیم.

 

و نوع آن را انتخاب می گذاریم. فیلد مرتبط را شهرستان انتخاب می  "/ استان( fk-shahrestanاستان )"فیلد استان را بر روی موجودیت 

 کنیم.
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 و نوع آن را انتخاب می گذاریم. "( fk-shahrestanشهرستان) "فیلد شهرستان را بر روی موجودیت 

* می توان برای شماره تلفن از اعتبار سنجی های مربوط به آن که در قسمت اعتبار سنجی های مربوط به فرم)قسمت استفاده از الگو( وجود 

 دارند استفاده نمود.
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روبروی اعتبارسنجی کلیک می نماییم. پنجره ای باز می شود که در آن با کلیک بر روی ویرایش پنجره جدیدی باز می  "..."بر روی دکمه 

 شود. در آن تمام گزینه ها به استثنا استفاده از الگو را از حالت انتخاب خارج می کنیم. و تایید را کلیک می کنیم.

 

 می کنیم. در کمبو مربوطه تلفن هشت رقمی و پیغام خطا را مشخص می کنیم.استفاده از الگو کلیک  "انتخاب کنید "بر روی
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** برای پست الکترونیک نیز می توان از  اعتبار سنجی مربوط به آن که در قسمت اعتبار سنجی های مربوط به فرم)قسمت استفاده از الگو( 

کامل و صحیح وارد نمایند. برای اعتبارسنجی مانند تلفن عمل می آدرس پست الکترونیک خود را به شکل  "وجود دارد استفاده نمود تا حتما

 کنیم فقط در کمبو مربوطه این بار پست الکترونیک را انتخاب می کنیم.

 سایر تنظیمات فرم را نیز همانند پیام انتهایی را برحسب نیاز پر کنید. فرم زیر به دست می آید :

 

 فرم لیست

نام کرده اند را ببینیم، فرم لیستی روی موجودیت متقاضی ایجاد می کنیم و فیلدهایی که می خواهیم اگر بخواهیم لیست کسانی که ثبت 

 هنگام لیست شدن اسامی ظاهر شوند را به عنوان فیلد های فرم لیست قرار می دهیم.
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 م.را برای  لیست کردن اطالعات انتخاب کنی "نام خانوادگی، نام و مقطع تحصیلی"فرض کنید فیلدهای 

 آن را در صفحه قرار می دهیم تا نتیجه را ببینیم : 

 

 همانطور که می دانیم می توان بر روی فرم های لیست فیلتر قرار داد و لیست کسانی که شرایط خاصی را دارند نشان داده شود.

فرم بر روی فیلتر کلیک می نماییم در به طور مثال کسانی که مقطع تحصیلی آن ها کارشناسی می باشد. برای این منظور در بخش تنظیمات 

 پنجره باز شده در مقطع تحصیلی کارشناسی را می نویسیم.
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 به این ترتیب در فرم لیست متقاضیان, فقط افرادی که مقطع تحصیلی آن ها کارشناسی می باشد نشان داده می شود.

 

 این کار را انجام می دهیم. "ترتیب رکوردها« تنظیمات فرم "می توان ترتیب قرار گیری و نمایش رکوردها را نیز تعیین نمود. در 
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, تمام فیلد های فرم لیست نشان داده می شود. بر روی هر کدام که تمایل داشته باشیم در مرحله اول بر  "همه فیلد ها"با کلیک بر روی 

ن را به باال منتقل می کنیم. در شکل باال اول بر اساس آن مرتب شود بر روی آن کلیک می کنیم و سپس توسط دکمه های جابه جا کننده آ

آن را انتخاب کرد.( مرتب می شوند. اگر دو رکورد در فیلد  "دکمه صعودی/ نزولی"اساس نام رکوردها به صورت صعودی ) که می توان توسط 

 را اضافه می کنیم. "مریم صفری"فرم  نام مقدار مساوی داشتند. آن ها را بر اساس فیلد نام خانوادگی مرتب می کند. به طور مثال در

 

امکان مرتب سازی اطالعات توسط کاربر را انتخاب می کنیم در این صورت « این امکان مرتب سازی را می توان به کاربر داد. در امکانات فرم 

یا برعکس(  Zتا Aزولی )بر اساس در پورتال قسمتی به نام مرتب سازی ظاهر می شود که می توان با اول انتخاب کردن فیلد و صعودی یا ن

 ترتیب را تعیین نمود.

 

به صورتی که  می خواهیم  xsltتوسط نوشتن کد  "ساخت ظاهر فرم های نمایش اطالعات« تنظیمات فرم "می توان ظاهر فرم لیست را در 

نماییم. به طور مثال جدولی عنوان در باال را  از کدهای پیش فرض استفاده "انتخاب ظاهر فرم های نمایش اطالعات"تغییر دهیم و یا از کمبوی 

 انتخاب می نماییم.
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 در فرم لیست می توان تعداد رکوردها و شماره ردیف را نیز تعیین نمود در امکانات فرم این موارد را انتخاب می کنیم..

 

 نمود.می توان در صفحه بندی تعداد رکورد هایی که نمایش داده می شود و صفحه بندی را تنظیم 

اندازه صفحه در حالت « صفحه بندی "رکورد نمایش داده شود. در  3در این مثال می خواهیم از صفحه بندی استفاده کنیم و در هر صفحه 

 قرار می دهیم. 3را  "نمایش همه

 

ه ای که باز می شود می توان می توان ظاهر را تحت شرایط خاصی تغییر داد. در تغییر ظاهر شرطی بر روی جدید کلیک می نماییم . در پنجر

کد مورد نظر را نوشت و یا در استایل گرافیکی آن را تعیین نمود. در این مثال می خواهیم در  cssدر شرایط اجرا شرط مورد نظر و در کالس 

 فرم لیست افرادی که دارای نام مریم هستند رکورد آنها به رنگ قرمز باشد.

 

 و لینک شدن به فرم نمایش را می توان در فرم لیست می توان داشت.  "جدید"جدید توسط دکمه امکان حذف , ویرایش , درج رکورد 

می توان امکان حذف را داشت. ولی برای لینک به فرم نمایش ,امکان ویرایش رکورد و امکان  "امکان حذف رکورد"با انتخاب « در امکانات فرم 

 ای نمایش , ویرایش و درج مربوطه ساخته شده باشند و در کمبوی مربوطه انتخاب شوند.درج رکورد )نمایش دکمه رکورد جدید(  باید فرم ه
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 کاربران (« تذکر: مجوزهای الزم برای کاربر مورد نظر باید وجود داشته باشد.) در قسمت امنیت 

 برای ساخت فرم ویرایش ، لیست ، نمایش ، جستجو می توان از ساخت فرم های مرتبط استفاده نمود. 

 
 پس از کلیک بر روی آیکون مورد نظر صفحه زیر نمایش داده میشود
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نوع فرم ورود اطالعات , ویژه ویرایش رکورد را انتخاب می کنیم. ) در « پس از ساخت آن در ابتدا فرم را ویرایش نموده و در مشخصات فرم 

 صورت نداشتن مجوز روی موجودیت ها باید به موجودیت مورد نظر رفته و در بخش مجوزها, مجوزهای الزم را انتخاب کنیم.( 

 در پورتال خطا داریم.  "ورود مدارک تحصیلی"در موجودیت  "لیست نمونه از موجودیت"نداشتن مجوز در این مثال به دلیل 

 
را  "لیست نمونه از موجودیت"رفته و مجوز  "مجوزهای حساس« مجوزها « ورود مدارک تحصیلی « آرشیو موجودیت ها "برای رفع خطا به 

 انتخاب می کنیم.

 را انتخاب می کنیم. "عات متقاضیورود اطال"برای فرم درج نیز فرم  

 برای فرم نمایش نیز, فرم نمایشی که در قسمت بعد ساخت آن را توضیح خواهیم داد, انتخاب می کنیم. 

o .می توان مشخص نمود از فرم لیست توسط کدام یک از فیلد ها به فرم نمایش لینک شویم 

 بر روی فرم لیست جستجو انجام داد.می توان برای فرم لیست , فرم جستجو تعریف نمود تا توسط آن  

را انتخاب نمایید. در غیر این  "نمایش اطالعات بدون نیاز به جستجو"برای نمایش اطالعات به صورت همواره و بدون جستجو باید 

 صورت فرم لیست نشان داده نمی شود و بعد از جستجو فقط رکورد یافت شده نشان داده می شود.

 مشخص نمود. "محل قرارگیری فرم جستجو"را هم می توان در قسمت محل قرارگیری فرم جستجو 

 ساخت فرم جستجو را جلوتر توضیح خواهیم داد.

 فرم نمایشی

عات حال اگر بخواهیم هنگامی که اطالعات متقاضیان به شکل باال لیست شد، با کلیک روی نام خانوادگی ) و یا یک فیلد دیگر ( هر کدام , اطال

 "فرم نمایش« امکانات فرم "در قسمت  "لیست متقاضیان"، کافی است فرم نمایشی برای آن ایجاد کنیم و سپس در فرم کاملشان دیده شود

بخش فرم نمایشی ساخته شده را انتخاب نماییم . و فیلدی را که می خواهیم با کلیک بر روی آن به فرم نمایشی برویم را انتخاب می کنیم. )در 

 ن رکورد)لینک به فرم نمایش(را نیز باید تیک بزنیم.(امکانات فرم ، امکان دید
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 به این ترتیب آنچه در سایت دیده می شود به شکل زیر خواهد بود : 

 

 با کلیک روی لینک نام خانوادگی جزییاتی که برای هر فرد وارد شده دیده می شود :

 

 انجام داد.در فرم های نمایش مانند فرم های لیست می توان تنظیمات ظاهر را 

 همچنین می توان امکان ویرایش و حذف را مانند فرم لیست برای فرم نمایش نیز داشت.
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 فرم جستجو

به جستجو بپردازد. همچنین لیست الفبایی و تاریخ برای  "نام خانوادگی"اکنون برای این فرم لیست فرم جستجویی قرار می دهیم که براساس 

 جستجو داشته باشد. 

 فرم جستجو روی موجودیت متقاضی ایجاد می کنیم فرمی از نوع 

 را روی موجودیت متقاضی برایش انتخاب می نماییم.  "متنی"از نوع  "نام خانوادگی"فیلد 

 را روی موجودیت متقاضی انتخاب می کنیم. "جستجوی الفبایی"را از نوع  "نام خانوادگی"برای داشتن لیست الفبایی فیلد 

انتخاب می کنیم.) الزم به ذکر است در  "جستجو تاریخ زمان"را از نوع  "تاریخ تولد"برای داشتن جستجو بر اساس تاریخ در بازه خاصی , فیلد 

 فرم لیست باید فیلدی از نوع تاریخ زمان داشته باشیم.(  

 تغییرات را ثبت و سپس ذخیره می کنیم. 

جستجو در اطالعات انتخاب می نماییم. فرم « فرم جستجویی که ساختیم را در قسمت امکانات فرم حال فرم لیست متقاضی را ویرایش نموده 

 ما به شکل زیر دیده می شود :
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 مستندساز (3-3

به طور کلی مستند ساز برای پیدا کردن صفحات ، فرم  گروه ،فرم ها ، موجودیت ها و یا صفحه و... بر اساس نام آنها و یا شناسه 

 انجام میشودکه در ادامه بیشتر با این اصطالحات و نحوه ی کار آن ها آشنا خواهید شد(CategoryIDآنها)

 موجودیت (3-3-1

 با استفاده از بخش موجودیت در مستند ساز امکان مشاهده کلیه فرم های موجود روی هر موجودیت وجود دارد

 

 

 فرم گروه (3-3-2

 مشاهده کلیه فرم گروه های موجود در پورتال و فرم های ساخته شده روی آن ها وجود داردبا استفاده از بخش فرم گروه امکان 
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 صفحه (3-3-3

 موجود در آدرس صفحه می توان فرم های موجود در آن صفحه را پیدا کرد. categoryIDبا استفاده از 
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 در بخش شناسه صفحه تمامی فرم های موجود در آن صفحه نمایش داده خواهد شد CategoryIDبا وارد کردن 

اسه همچنین اگر نام صفحه را بدانید میتوانید از طریق نام آن صفحه به جستجوی بقیه اطالعات مربوط به آن مثل نام فرم ، نام فرم گروه ، شن

 موجودیت ، نام موجودیت و نوع فرم پرداخت 

 

 فرمها (3-3-4

قسمت فرم های مستند ساز امکان مشاهده کلیه فرم ها و فیلتر کردن آن ها بر اساس چند دیتای موجود از آن ها مانند شناسه  در

 صفحه، موجودیت و ... وجود دارد
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 مثالی از کار با مستند ساز (3-3-5

 ، موجودیت ، نام فرم و ... ( به عنوان مثال فرض کنید میخواهید اطالعات صفحه زیر را پیدا کنید مثل ) فرم گروه

 را کپی میکنیم categoryIDبرای اینکار شناسه و یا همان 

 

 و بعد به قسمت مسند ساز برنامه ساز میرویم :
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و یا همان شناسه صفحه را در شناسه صفحه قرار می دهیم و صفحه مورد نظر را پیدا میکنیم و بعد از اینکه صفحه  CategoryIDدر اینجا 

 مورد نظر پیدا شد بر روی اطالعات )در شکل زیر مشخص شده است ( کلیک میکنیم

 

) نام فرم و نوع فرم ،نام فرم گروه ، و نام  پس از کلیک بر ایکون اطالعات همانطور که مشاهده میکنید تمامی اطالعات آن ها از جمله

 موجودیت ( آنها مشخص میشودکه با فهمیدن نام آن ها میتوان برای ویرایش هر کدام از آنها اقدام کرد

 

 (2مثال

گروه و یا صفحه فرض کنید نام موجودیت راشما میدانید و میخواهید از روی نام موجودیت به بقیه اطالعات اون دست پیدا کنید مثل نام فرم 

 که با پیدا کردن نام اون ها میتوانی به ویرایش آن ها بپردازید
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 فرم ها (3مثال

یت برای فرم ها نیز مانند مثال های قبل عمل میکنیم با دانستن نام فرم و یا شناسه موجودیت یا صفحه میتوانیم به بقیه اطالعات مثل موجود

 . دست پیدا کردنوع فرم، فرم های مرتبط با اون و ..

 م که در اینجا ما با زدن شناسه فرم ، فرم مورد نظر را پیدا کرده و بقیه اطالعات اون را همانطور که در شکل مشاهده میکنید دسترسی داری
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 ها را محدودتر کردامکان فیلر کردن برای جستجو ها نیز وجود دارد به عنوان مثال میتوان با تعیین کردن نوع فرم و یا عملکرد فرم جستجو 
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 ارتباطات فرم (3-4

برای انتخاب فرمی که می خواهیم به آن لینک شود از این قسمت استفاده می نماییم. با کلیک بر روی انتخاب فرم پنجره ای باز می شود که 

 در این پنجره صفحه فرم مقصد را انتخاب می کنیم

 دقیقا اینکار را انجام داد نیز "عملکرد فرم"البته برای اینکار نیز میتوان در تب 

ن امکان برای ارتباط بین فرم ها یا به عبارت بهتر برای اینکه از یک فرم بتوانیم بصورت اتوماتیک به فرم دیگر لینک پیدا کنیم میتوانیم از ای

 استفاده کنیم 

مشخص شده است صفحه جدیدی باز میشود  همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید پس از کلیک بر روی نمایش ارتباطات که در شکل زیر

 که دیاگرام ارتباطات بین فرم ها را مشخص میکند

 

لیست  Drag&Dropفرض کنید بخواهیم از فرم لیست حقوقی بصورت اتوماتیک به ثبت حقوقی لینک پیدا کنیم برای اینکار بصورت 

 میکنیم Drag&Dropحقوقی را به صفحه کناری 
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 که در شکل زیر مشخص کردم دو فرم را به هم ارتباط میدهیمو بعد از آیکون لینک 

 

قرار دارد به عنوان فرم اولی است که پس از کلیک بر روی این فرم ، فرم ما بصورت  startنکته : فقط دقت کنید فرمی که در سمت 

 که فرم ثبت حقوقی میباشد متصل میگردد Endاتوماتیمک به فرم 

متصل گردیده است بعد از ایجاد ارتباط بین این دو فرم صفحه ی جدیدی ظاهر  "ثبت حقوقی"به فرم  "وقی لیست حق"به عنوان مثال فرم 

 را مشخص کنید   "عنوان لینک"و  "نام لینک"میشود که میتوانید 

 که نمونه این صفحه را در عملکرد فرم نیز میتوانید مشاهده کنید



  راهنمای پورتال سیگما

 

225 www.sigma.ir  

 

 

 عملکرد فرم

 ی مختلفی را برای فرم ها فراهم می آورداین بخش امکان تعریف عملکرد ها

 می توان زمان اجرای لینک را توسط این قابلیت مشخص نمود :زمان اجرا

 اگر چندین مورد برای لینک شدن وجود داشته باشد می توانیم ترتیب اجرای آن ها را مشخص نماییم :ترتیب اجرا

 نجام شود . این شرایط را در این قسمت مشخص می نماییلینک می تواند در صورت برقراری شرایط خاصی ا :شرایط اجرا

شرایطی که اگر برقرار باشد لینک نشان داده می شود. به طور مثال در یک فرم لیست می خواهیم لینک نشان داده شود : شرایط نمایش لینک

 تا با کلیک بر روی آن لینک شویم

 تعیین نام برای لینک اجباری می باشد :نام لینک

 از عنوان : عنوان لینک و متن بعد از عنوان لینک را مشخص می نماییم متن قبل
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 ه دیتابیساتصالبعملکرد  (3-5

عملکرد اتصال به دیتابیس در فرمساز عملکردی است که با استفاده از آن می توان به دیتابیسی خارج از دیتابیس پورتال متصل شده و    

 اطالعات را از آن دیتابیس خواند.

 اتصال به دیتابیس تعریف می گردد <-اتصال به دیتابیس بر قرار شود ابتدا باید در بخش برنامه ساز  برای این که

 

 در صورتی که کاربر بخواهد جستجوی خود را بر روی این دیتابیس خارجی انجام دهد باید به نکات زیر توجه کنیم:

تجویی انجام دهد ولی در اینجا به جای فرم لیست و جستجو از فرم از فرم ثبت استفاده شود. بنابراین با اینکه کاربر می خواهد جس -1

 ثبت استفاده کرده و عملکرد اتصال به دیتابیس را بر روی این فرم ثبت قرار می دهیم
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توجه داشته باشید که باید برای این فرم ثبت یک موجودیت ایجاد شود . روش کار اتصال به دیتابیس به این صورت است که کاربر  -2

 با هر بار وارد کردن اطالعات خود ، یک رکورد در موجودیت ثبت می کند ، چون فرم از نوع ثبت می باشد. 

 

به عنوان مثال در تصویر باال ، کاربر کد ملی خود را وارد کرده و بر روی دکمه جستجو کلیک می کند تا نتیجه جستجو شده و نمایش داده 

م از نوع ثبت است. بنابراین با استفاده از عملکرد اتصال به دیتابیس مقدار از روی دیتابیس خارجی شود ولی در پشت پرده می دانیم که فر

 خوانده شده و در موجودیت ثبت می شود. 

عالوه بر قرار دادن عملکرد اتصال به دیتابیس، یک عملکرد لینک هم بر روی فرم ثبت قرار می دهیم تا کاربر را به فرم نمایش  -3

 ه و بر روی این فرم اطالعات را به کاربر نشان دهد.ریدایرکت کرد

 

 "بارگزاری "نکته ای که در ست کردن اتصال به دیتابیس بر روی فرم ثبت باید به آن توجه داشت این است که نوع عمل را باید  -4

 قرار دهیم.

که در فرم توسط کاربر بر روی فرم  برای ست کردن فیلدها در قسمت نگاشت اطالعات از دیتابیس به فرم فقط کدملی را ) فیلدی -5

 ثبت پر می شود ( ست می نماییم.
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  در صورتی که پس از زدن دکمه تست اتصال با پیغام مشخصات وارد شده برای اتصال به دیتابیس معتبر نیست روبرو شدید 

 

دریافت نام دیتابیس در این فیلد نام دیتابیس خود یکبار دکمه نمایش دیتابیس ها را بزنید تا یک فیلد برای شما نمایش داده شود برای 

 .را به صورت دستی وارد نمایید و مجددا تست اتصال به دیتابیس را بزنید اینبار باید پیغام اتصال با موفقیت انجام شد را مشاهده نمایید
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که شما مجوز مشاهده و کار روی همه ی  دلیل اینکه شما قبل از وارد کردن دیتابیس با پیغام عدم موفقیت روبرو میشدید این بود

دیتابیس ها را نداشته اید به همین خاطر زمانی که دیتابیس خود را مشخص میکنید و روی این دیتابیس مجوز دارید اتصال بر قرار می 

 شود.
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 آرشیو گزارشات (3-6

 از قسمت مدیریت , بخش برنامه ساز , آرشیو گزارشات را انتخاب می نماییم.

 

 این قسمت می توان نوع گزارش را انتخاب نمود.در 

 دو نوع گزارش متنی و نموداری وجود دارد.

 گزارش متنی (3-6-1

 

 برای گزارش یک نام در نظر می گیریم. پر کردن این فیلد اجباری می باشد.نام گزارش:  -
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یتی را که می خواهیم بر روی آن از موجودیت هایی که در آرشیو موجودیت ها ساخته ایم, موجود موجودیت اصلی گزارش: -

 گزارش گیری کنیم را انتخاب می کنیم. و در نهایت دکمه بعدی را می زنیم.

 

 در این قسمت فیلدهایی را که جهت گزارش گیری مدنظر هستند را انتخاب می کنیم.

خواهیم در این قسمت موجودیت اصلی که گزارش گیری بر روی آن را می انتخاب موجودیت های مرتبط )فرزند و پدر(:  -

 مشخص می نماییم.

 ارتباط بین موجودیت ها را می توان دید. "..."با کلیک بر روی دکمه 
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موجودیت هایی را که می خواهیم بر روی فیلدهای آن گزارش تهیه کنیم را انتخاب میکنیم. انتخاب موجودیت های مرتبط:  -

 م در ارتباط باشند.()تذکر: موجودیت ها باید در آرشیو موجودیت ها, با ه

 
 بعد از انتخاب فیلد ها بر روی دکمه بعدی کلیک میکنیم و صفحه زیر را مشاهده میکنیم

 

 افزودن سربرگ و ته برگ( 3-6-1-1

پنجره ای  "برای افزودن محتوای سربرگ کلیک کنید"برای گزارش می توان سر برگ و ته برگ تعیین نمود. با کلیک بر روی عبارات مربوطه 

 باز می شود که می توان در آن عبارت مورد نظر را تایپ نمود.
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 تنظیمات ظاهر گزارش( 3-6-1-2

 با استفاده از المانهای مربوطه که در شکل مشخص است می توان تنظیمات ظاهر را تعیین نمود.

 

 تعیین شرایط گزارش( 3-6-1-3

 تعیین نمود به طور مثال در می توانید در ابتدا گزارش را بدون فیلتر مشاهده نمایید.می توان با استفاده از فیلتر شرایط خاصی را برای گزارش 

 

 باالتر از آن دارند را در گزارش نمایش دهد. 11حال شرایطی را در فیلتر اعمال می کنیم تا مواردی را که در درس سیستم عامل نمره 
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 کلیک میکنیم همانطور که در شکل مشاهده میکنید "سیستم عامل "برای اینکار بر روی فیلتر مربوط به درس 

 

 و بعد از کلیک بر روی آیکون مشخص شده صحفه زیر را مشاهده خواهید کرد

 

 در زیر می توان گزارش را پس از اعمال این شرط در فیلتر مشاهده نمود.

 

 مرتب سازی( 3-6-1-4

 می توان مقدار فیلدی را به ترتیب حروف الفبا مرتب نمود.

 برای اینکار کافی است بر روی آیکونی که در شکل زیر مشخص است کلیک کنید
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 در مثال زیر در فیلد نام خانوادگی این ترتیب را اعمال کرده و به صورت زیر گزارش قابل مالحظه می باشد.

 

 باتی و جمعی جدیدافزودن فیلد محاس( 3-6-1-5

 ا یکی از موجودیت های فرزند انتخاب می نماییم.برای ساخت این نوع فیلد, موجودیت اصلی گزارش ر

 به طور مثال می خواهیم تعداد دانشجویانی که در هر استان ثبت نام نموده اند را داشته باشیم.

 موجودیت گزارش را استان انتخاب می نماییم. 

 
 

 نماییم. سپس طبق روال فیلدهایی را که می خواهیم بر روی آنها گزارش تهیه کنیم را انتخاب می

 
 

 را کلیک می کنیم. "افزودن فیلد محاسباتی و جمعی جدید"حال در گام بعدی 
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 برای فیلد یک نام در نظر می گیریم.نام فیلد جدید :

 نوع آن را به طور مثال تعداد انتخاب می کنیم.نوع فیلد :

 موجودیتی که می خواهیم گزارش را با محاسبه آن تهیه نماییم. نام موجودیت مقصد:

 مسیری که باعث مرتبط شدن موجودیت مبدا و مقصد می شود. مسیر بین موجودیت مقصد و مبدا :

 در نهایت گزارشی به شکل زیر خواهیم داشت. تعداد دانشجویان را در هر استان می دهد.

 بت نام نموده اند.دانشجو ث 1دانشجو و در یزد  5درتهران 

 

 جدید Pivotافزودن فیلد ( 3-6-1-6

 پنجره ای به صورت زیر باز می شود. "جدید  Pivotافزودن فیلد "با کلیک بر روی 
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می باشد را در فیلدی که می سازیم داشته  15به طور مثال می خواهیم تعداد دانشجویانی که نمره درس پاسکال آنها بیشتر از نمره 

 باشیم.

 مرحله اول از کمبو مورد نظر تعداد را انتخاب می نماییم.در 

 
 از کمبو جدید در این مثال پاسکال را انتخاب می نماییم. پس از ثبت شرط مورد نظر را قرار می دهیم.
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 باشد. 15نمره پاسکال بیشتر از 

 
 و در نهایت برای فیلد نامی را در نظر می گیریم.

به صورت زیر می باشد که در آن تعداد دانشجویانی که در استان تهران نمره درس پاسکال آنها گزارشی که مشاهده می نماییم 

 می باشد یک نفر است. 15بیشتر از 

 

 دسته بندی بر اساس( 3-6-1-7

 می توان گزارش را بر اساس مقدار یکی  از فیلدها دسته بندی نمود. به عنوان مثال بر اساس نمره سیستم عامل.
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شده است در یک گروه قرار دارند و همچنین در دسته های  13که در ذیل مشاهده می نمایید افرادی که نمره سیستم عامل آنها  همانطور

 دیگر بر اساس نمرات سیستم عامل قرار داده شده اند.

 

 روی خروجی قرار دادن فیلتر بر( 3-6-1-8

 

را به جستجو نمود. همچنین می توان تعداد مواردی را که در گزارش نشان می  می توان یک مقدار یا عبارتی را در فیلتر نوشت و سپس آن

 دهد را تعیین نمود.

 را جستجو می کنیم. 21به عنوان مثال در فیلتر عدد 
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 گزارش نموداری( 3-6-2

 
 برای نمودار یک نام در نظر می گیریم. نام نمودار: -

 آن می خواهیم گزارش تهیه کنیم را انتخاب می نماییم.موجودیتی را که بر روی فیلدهای موجودیت نمودار: -

 نمودار را ستونی و یا دایره ای انتخاب می نماییم. نوع نمودار: -

 انتخاب فیلدهای گزارش گیری -

 

 مانند گزارش متنی فیلدهایی را که می خواهیم از آنها گزارش بگیریم را انتخاب می نماییم.

 سپس موارد زیر را مشخص می نماییم.

 ها در نمودار می باشد. xفیلد برچسب: مقادیر فیلدی که انتخاب می نماییم به عنوان محور 

 ها در نمودار می باشد. yفیلد داده: مقادیر فیلدی که در اینجا انتخاب می نماییم به عنوان محور 

 سایر موارد نیز در خصوص ظاهر نمودار می باشند.
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 ها را نمرات قرار دادیم. yها را دروس و محور xهمانطور که مشاهده می نمایید, محور 

 

 برای نمودار دایره ای هم به صورت زیر می باشد.

 فیلد برچسب: برای قسمتهای مختلف نمودار دایره ای می باشد. مانند فصل بهار . 
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 فیلد داده: مقدار هر قسمت در نمودار می باشد.

 


