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  برنامه ساز

سيگما است كه ورود و نمايش و مديريت اطالعات را امكان  Application Builderفرم ساز سيگما بخشي از 

فرم ها بصورت كامالً منسجمي با يكديگر هماهنگ هستند و اين يكنواختي كار را براي كاربر بسيار .پذير مي سازد

  :در فرم ساز سيگما چهار نوع فرم وجود دارد. سهل وآسان مي كند

 .ليستبراي نمايش اطالعات به صورت : فرم هاي ليستي •

 .براي نمايش اطالعات مربوط به ركورد منحصربفرد: فرم هاي نمايشي •

 .براي ورود و ويرايش اطالعات: فرم هاي ورود اطالعات •

 .براي جست و جوي يك ركورد خاص :فرم هاي جستجو •

با تمام در تمام اين فرم ها قابليت كنترل سطح دسترسي هماهنگ با كابران پورتال سيگما وجود دارد، و فرم ساز 

  .قواعد و قابليت هاي پورتال از قبيل سطوح دسترسي و رده و درخت سازگار است

كاربر مي تواند يك فرم ليست طراحي كند و آن را با فرم . ساخت اين فرم ها همگي مشابه و هماهنگ هستند

زم براي ورود اطالعات، به اين طريق تمامي عمليات ال. نمايش،  ويرايش ،  فرم ورود اطالعات و جستجو مربوط سازد

  .نمايش آنها، ويرايش آنها و جستجو در آنها انجام مي شود

در موجوديت ساز كاربر مي تواند ساختار . است Application Builderموجوديت ساز سيگما قسمت ديگري از 

ستر را براي داده خود را طراحي كند و با ساختن يك يا چند موجوديت و مرتبط كردن آنها از طريق كليد ها ب

  . اين موجوديت ها و صفات آنها در طراحي فرم استفاده مي شود.ذخيره اطالعات آماده سازد

جزئي نيز فرم ساز كارگشاست، كابر مي تواند با طراحي دو موجوديت و مرتبط  -براي پياده سازي فرم هاي كلي

ود اطالعات بسازد و سپس بسادگي فرم كردن آنها از طريق كليد ها كار راشروع كند و براي هركدام يك فرم ور

براي مثال فرمي براي ورود مشخصات اوليه فرد كه زير فرم ورود . جزئي را به عنوان زيرفرم براي فرم اصلي قرار دهد

در فرم هاي ليست و نمايش نيز روال كار به همين طريق است به اين صورت . اطالعاتي براي ورود مدارك فرد دارد 

  .اند يك يا چند زير فرم داشته باشد كه هر فرم ميتو

براي فرم هاي ليست قابليت نمايش اطالعات بصورت پااليش شده نيز پيش بيني شده است ؛ به اين طريق مي توان 

  .ا مي كنندي را ارضفرم را طوري تنظيم كرد كه ركوردهايي را نمايش دهد كه شرايط خاص

مختلفي براي تعيين نوع فيلد هايي كه در فرم وجود دارند استفاده  در فرم هاي ورود اطالعات مي توان از آيتم هاي

  كرد

  : از قبيل  

 

 )Label(نمايشي •

 )Textbox(كادرمتني •

 متن چندخطي •

 تاريخ و زمان •

 )Dropdown(انتخابي •

 )Radio Button(راديويي  •

 )Checkbox(گزينه اي •

 پيگيري •

 شناسه كاربري •

 بارگزار عكس و فايل •

 جستجو •
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 جستجوي تاريخ زمان جستجوي الفبايي و •

 ...و  زيرفرم •

  .فيلد ها و عنوان هاي آنها قابليت تغيير ظاهر با سليقه كاربر فرم ساز را دارا هستند 

  .براي اعتبارسنجي اين فيلد ها كاربر مي تواند تنظيماتي انجام دهد تا از ورود اطالعات غيرصحيح جلوگيري شود

فرم، امكان نوشتن توضيح در كنار هر فيلد به سه روش مختلف وجود  براي خوانايي و راهنمايي كاربر در پر كردن

دارد؛ به منظور خوانا تر شدن فرم ها مي توان فيلدهاي مرتبط با هم را در مجموعه فيلد هاي متفاوتي ذخيره كرد تا 

  .فرم هاي بزرگ و با تعداد فيلد زياد كاربر را سردرگم نكند

انباشته شدن فرم ها و دشوار شدن يافتن فرم ها ، امكان ذخيره كردن فرم  در فرم ساز سيگما، براي جلوگيري از

  .هاي مربوط به هم در فرم گروه هاي مجزا وجود دارد

با اين شماره . فرم ساز براي پيگيري هاي بعدي كاربر، شماره رهگيري منحصر بفردي را به كاربر اختصاص مي دهد

اين . ييراتي كه او يا ديگران در ركورد او وارد كرده اند با خبر مي شودرهگيري كاربر از سرنوشت اطالعات خود و تغ

  .قابليت فرم ساز راه حل آرماني در بسياري از روال هاي جاري در سازمان ها ارائه مي كند

  .در ارتباط با قابليتي كه در باال اشاره شد در فرم ساز امكان ارسال پست الكترونيكي و پيام كوتاه نيز وجود دارد

با ساختار هاي (، بصورت فايل  Application Builderگرفتن خروجي از  اطالعات عالوه بر فرم هاي ليستي در

Xml   وXls, MS Excel (و همينطور از طريق گزارش ساز نيز ممكن است.  

  

  :سيگما آشنا مي شويم  Application Builderحاال به صورت جزيي تر با هركدام از بخش هاي 

  

  جوديت هاآرشيو مو

كاربر مي .همان طور كه اشاره شد موجوديت ها براي طراحي ساختار داده اي و ذخيره اطالعات استفاده مي شوند

تواند با توجه به اطالعاتي كه بايد نگهداري كند موجوديت هايي در آرشيو بسازد و سپس روي اين موجوديت ها فرم 

  .هاي الزم را ايجاد نمايد

در حقيقت .ز نامش پيداست، هرچيزي است كه بايد در ارتباط با آن اطالعات نگهداري شودموجوديت همانطور كه ا

در يك سازمان براي ساختن فرم استخدام نياز به نگهداري اطالعات  "مثال. موجوديت ها همان جداول پايگاه داده اند

شخصي فرد را در آن به صورت  متقاضيان داريم، پس بايد موجوديتي تحت عنوان متقاضي داشته باشيم كه اطالعات

  .فيلد پيش بيني كنيم و سپس فرم استخدام را روي اين موجوديت بسازيم

  :براي ساختن موجوديت جديد وارد آرشيو موجوديت ها مي شويم 
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پس از ذخيره كردن موجوديت جديد بخش جديدي ظاهر مي .به عنوان مثال موجوديت متقاضي را ايجاد مي كنيم

  :شود كه آماده است فيلدهاي مربوط به موجوديت را دريافت كند
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  :نام فيلد

  .نام فيلد كه مي خواهيم در فرم استفاده كنيم

  

  :نوع فيلد

 .در فيلد مربوطه مي توان از نوع رشته استفاده كرد: رشته -

 .فيلد مربوطه بايستي از نوع متني باشد: متن -

 .عدد صحيح را مي پذيرد فيلد مربوطه فقط نوع: عدد صحيح  -

 .فيلد مربوطه فقط نوع عدد اعشاري را مي پذيرد: عدد اعشاري  -
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 .براي فيلد هايي كه مي خواهيم از نوع تاريخ باشند از اين نوع استفاده مي نماييم: تاريخ  -

 ) Trueمانند .( براي فيلدهايي كه از نوع منطقي هستند: منطقي -

- Guid  :براي كليد خارجي مي باشد. 

نوع آن را تكميل , فيلدي از موجوديت كه مي خواهيم در تكميل خودكار از آن استفاده نماييم: كميل خودكارت -

 .خودكار انتخاب مي كنيم

يكي از انواع فيلد خودكار را كه مي خواهيم از آن استفاده نماييم را مشخص مي : نوع فيلد خودكار •

 .)ار توضيح داده خواهد شدتكميل و فيلتر خودك» فيلد » در فرم ها .( نماييم

 

  :توضيحات فيلد

  .براي فيلد مي توان توضيحات در نظر گرفت تا بعدا مورد استفاده قرار گيرد

  

Unique :  

امكان ورود (مي توان تعيين كرد كه مقادير يك فيلد حتمĤ يكتا باشند uniqueدر اين قسمت با زدن تيك عبارت 

  .)مقادير تكراري وجود نداشته باشد

  

Unique Group Name :  

 unique groupچند فيلد داراي مقادير تكراري نباشند مي توان در قسمت در ضمن اگر بخواهيم تركيب دو يا 

name   براي آنهاunique group name يكساني تعيين نمود.  

  

Identity :  

  . مي توان فيلد هايي تعريف كرد كه همانند يك شمارنده عمل كنند  Identityبا زدن تيك عبارت 

  

  . مقدار اوليه و پيمانه را نيز مي توان براي آنها تعيين نمود

  

  :فرض كنيد موجوديت متقاضي را با فيلد هاي زير ساخته ايم
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ليد خارجي وجود دارد كه با دقت كنيد در هنگام ساختن فيلد هاي مربوط به موجوديت ها مفهومي تحت عنوان ك

در حقيقت براي برقراري ارتباط بين موجوديت ها از كليد .مفهوم كليد خارجي در پايگاه داده ها يكسان است

توان از دكمه كليد خارجي جديد استفاده نمود  خارجي استفاده مي شود و براي ساخت آن ها و برقراري ارتباط مي

ر مي شود كه امكان انتخاب موجوديت خارجي وتعيين  نام فيلد خارجي را كه با زدن آن بخشي به شكل زير ظاه

  .براي ما فراهم مي كند 

  

  
4 -1 -6  

  مديريت فرم

اين آرشيو براي ساختن و ويرايش فرم . مي باشد "مديريت فرم" Application Builderآرشيو ديگر مربوط به 

ال به ترتيب زير است كه در بخش مديريت فرم هم قابل مراحل ساختن فرم در پورت. هاي مورد نياز به كار مي رود

  :مشاهده مي باشد

  

  
2-6  
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  فرم گروه

فرض كنيد بخواهيم فرم هاي اداري و مالي و استخدامي را در . اين بخش براي دسته بندي فرم ها استفاده مي شود

بتوانيم آن ها را بيابيم، پس براي آنها سه فرم سه گروه جداگانه قرار دهيم كه در مراجعات بعدي به آرشيو سريع تر 

تشكيل شده كه اولي براي ذخيره در  "نام نمايشي"و  "نام"فرم گروه از دو فيلد . گروه جداگانه ايجاد مي كنيم

  .پايگاه داده و دومي براي نمايش در آرشيو به كار مي رود

  فرم
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اين تنظيمات شامل موارد زير مي . فرمي كه مي خواهيم بسازيم در اين بخش انجام مي شودتنظيمات مربوط به 

  :باشد 

  

  �����ت ��م 
  

 : نام فرم -

  .نام فرمي كه در دست ساخت است

  

 :نام نمايشي فرم -

  .همان نام فرم است كه در بخش آرشيو قابل رؤيت مي باشد

  

 :فرم  توضيحات -



 

 ٨www.sigma.ir سيگما شرکت توسعه زير ساختهای فناوری اطالعات 

  MCCIPراهنماي استفاده و مديريت پورتال 

  .در اين بخش نوشته مي شود) ازدر صورت ني(توضيحات مربوط به فرم 

  

 :نوع فرم -

فرم ها مي توانند يكي از اين چهار .در اين جا مي توان نوع فرمي كه دردست ساخت است را انتخاب كرد

  :حالت باشند

  . )براي ليست كردن داده هاي مربوط به يك موجوديت به شكل خالصه( فرم ليست  -  

  .)براي ساختن فرم هايي كه اطالعات را از كاربر مي گيرد(فرم ورود اطالعات  -  

  .)براي نمايش اطالعات مربوط به يك ركورد از موجوديت( فرم نمايشي  -  

          براي ساختن فرم هاي جستجو به منظور جستجو در ركورد هاي مربوط به يك موجوديت ( فرم جستجو  -  

  . )خاص

  

  : م هاي ورود و ليست قسمتي به شكل زير وجود داردبراي فر

  :نوع فرم ورود اطالعات  -

،هنگام ويرايش ركورد هاي  ,هنگام ثبت ركورد جديد: در سه حالت به كار مي روند  ورود اطالعات فرم هاي

موجود ويا به عنوان زير فرم هاي ورود اطالعات كه بسته به كاربردي كه دارند بايد نوع آنها در اين قسمت 

  .انتخاب شود
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  :نوع فرم ليست  -

اگر فرم ليست ما براي نمايش ركورد هاي يك موجوديت خاص بكار مي رود بايد ويژه نمايش همه اطالعات 

اما اگر فرم ليستي داشته باشيم كه موجوديت اصلي آن يك زير موجوديت از يك موجوديت باالتر باشد،  باشد

براي نشان دادن اين ارتباط در نمايش ركورد ها، فرم ليست ما بايد ويژه نمايش بخشي از اطالعات تعريف 

فراد بكار رود، جهت نمايش شود ، به عنوان مثال اگر قرار باشد فرم ليست ما براي نمايش ليست مدارك ا

  . ليست مدارك هر فرد به صورت جداگانه فرم ما بايد ويژه نمايش بخشي از اطالعات باشد 
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 :موجوديت اصلي فرم  -

  . در اين جا بايد موجوديت اصلي كه فرم بر روي آن ساخته مي شود را انتخاب نمود

به عنوان مثال براي ساختن فرم استخدامي كه در بخش قبل موجوديت آن را ايجاد نموديم ، بايد فرمي با 

  .بسازيم متقاضينام فرم استخدام از نوع فرم ورود اطالعات و روي موجوديت اصلي 

 :شناسه فرم  -

  . شناسه آن در اين قسمت نشان داده مي شود, پس از ساخت فرم

تمامي فيلدهاي فرم مذكور همچنين فيلد زير فرم در فرم هايي كه به , موجوديت اصلي فرمدر صورت تغيير : تذكر

  . اين فرم اشاره دارند را دوباره بسازيد

 ������ت ��م 
  . در اين قسمت مي توانيد ظاهر فرم خود را به شكل دلخواه تنظيم كنيد
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   :���� ��ه� ��م ه�ي �
�	� ا����ت -

نحوه نمايش اطالعات فرم خود را تعيين ) درصورت آشنايي(مي توانيد از طريق نوشتن كد  در اين بخش

  .نماييد
   :ا����ب ��ه� ��م ه�ي �
�	� ا����ت -
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درصورتي كه . انتخاب نماييد اين بخش اگر با برنامه نويسي آشنايي نداريد، مي توانيد ظاهر فرم خود را از

  .كرديد فرم با ظاهر پيش فرض پورتال نمايش داده خواهد شدهيچ ظاهري را براي فرم خود انتخاب ن
- ��� ����   :�! ان 

قسمت نام دلخواه خود را براي  اين اگر فرم شما نياز مند دكمه اي براي ثبت يا جستجو باشد مي توانيد در

  .كليد موردنظرتان قراردهيد
�� $�م #�" -���� $�م '&� و �! ان ��   :�! ان 

 عنوان كليد گام بعد و عنوان كليد گام قبلبيشتر از يك صفحه باشد در بخش هاي در صورتي كه فرم شما 

  .مي توانيد نام دكمه هايي كه براي حركت بين صفحات فرم از آنها استفاده مي شوند را تعيين نماييد
��م ا��(�	) -*:   

كار ورود هنگامي كه فرم ورود اطالعات ساختيد، درصورت تمايل،مي توانيد مشخص كنيد كه وقتي 

پيام "اين پيام را در بخش .اطالعات توسط كاربر به پايان رسيد چه پيامي روي صفحه نمايش داده شود

  .مي توانيد درج كنيد "انتهايي

- Message Box:   

 Messageمشخص كنيد كه پيام انتهايي در يك  "Message Box"همچنين مي توانيد با تيك زدن 

Box روي صفحه نمايش داده شود.  
�� -,�اري -�   :�.�ي �

تعريف نموده ا يد در قسمت ) unique( در صورتي كه فرم شما داراي فيلدي باشد كه آن را به صورت يكتا

مي توانيد پيغام خطايي كه هنگام  ورود مقادير تكراري براي فيلد مورد نظر نمايش  خطاي فيلد تكراري

  .داده مي شود را تعيين نماييد
�0 ر� رده� --�-:   

تعيين  "ترتيب ركوردها"قسمت يش ركوردها به صورت فرم ليست مي توان ترتيب ركوردها را دردر نما

  .نمود 

كه در آن با . مقابل ترتيب ركوردها صفحه اي مانند شكل زير باز مي شود "..."با كليك بر روي دكمه 

نزولي ترتيب / وديكليك بر روي دكمه همه فيلد ها مي توان تمام فيلدهاي فرم را ديد و توسط دكمه صع

آن ها را تعيين نمود و يا بر روي يك فيلد كليك نمود و توسط دكمه هاي باالرونده و پايين رونده ترتيب 

  .آن ها را تعيين نمود
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  فيلتر

در فرم ليست مربوطه  .براي اعمال شرايط در ليست كردن ركوردها و نمايش ركوردهاي خاص به كار مي رود

  .برقرار است نشان داده مي شود, ركوردهايي كه روي فيلدهاي آن ها شرط گذاشته شده

مقابل فيلتر پنجره اي مانند زير باز مي شود كه در آن فيلد هاي موجود در فرم وجود "..." با كليك بر روي دكمه 

  .دارد
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  .عملگر هاي مختلفي را مي توان انتخاب نمود 

ركوردهايي را كه مقدار فيلد مربوطه آن ها برابر مقدار مشخص شده باشد . مي توان مقدار مشخصي را وارد نمود = : 

  .در فرم ليست نشان داده خواهند شد

Start with  : اگر با چيزي كه مشخص مي نماييم شروع شود در فرم ليست نشان داده مي )  ركورد(مقدار فيلد

  .شود

Not Start with   :مقدار فيلد اگر با مقداري مشخص شده شروع نشود در فرم ليست نشان داده مي شود.  

Contains  :مقدار فيلد اگر شامل مقدار مشخص شده باشد در فرم ليست نشان داده مي شود.  
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Not Contains  :مقدار فيلد اگر شامل مقدار مشخص شده نباشد در فرم ليست نشان داده مي شود.  

Is Present  : اگر مقدار آن راTrue ركوردهايي كه در اين فيلد مقدار براي آن ها وارد شده است را در . قرار دهيم

  .فرم ليست نشان مي دهد

  .كنار آن زده شود+ براي اضافه كردن شرط بايد عالمت 

مال كرد وسپس اگر شرط بر روي چند فيلد به شكل هم زمان مورد نظر باشد بايد شروط را بر روي فيلد ها اع :تذكر

به طور مثال با توجه به شكل ذيل در فرم ليست ركوردهايي كه عنوان معاونت آن ها برنامه ريزي و . را زد+ عالمت 

  .رتبه معاونت آن ها عالي مي باشد نشان داده مي شوند
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باشد بايد هركدام را كه اگر شرط بر روي فيلد ها به صورت هم زمان نباشد و برقراري هر كدام به تنهايي مدنظر 

به طور مثال در شكل ذيل ليست ركوردهايي كه عنوان . را بزنيم كه در دو سطر قرار گيرد+ اعمال كرديم عالمت 

معاونت آن ها برنامه ريزي مي باشد و يا ركوردهايي كه عنوان معاونت آن ها بودجه و رتبه آن ها عالي مي باشد نشان 

  .داده مي شوند
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��ت ��م��  ا�
  . فرم هاي ديگري را مرتبط كرددر برخي حاالت مي توان به فرم جاري، 
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  ) :لينك به فرم نمايش(امكان ديدن ركورد  -

براي فرم هاي ليست مي توان فرم نمايش تعريف كرد و به اين ترتيب اطالعات جزيي تر مربوط به هر 

  .نمايش دادركورد موجود در فرم ليست را به شكل كامل 

همچنين . براي اين منظور مي توان اين تيك را در اين قسمت زده و فرم نمايش تعريف شده را انتخاب كرد

" فيلد لينك نمايش "بايستي در, براي مشخص كردن فيلدي كه با كليك بر روي آن به فرم نمايش مي رود

   .آن را انتخاب كرد

  :امكان ويرايش ركورد  -

ليست، فرم ويرايش مرتبط با آن را انتخاب كرد كه به اين ترتيب به هنگام مشاهده مي توان براي يك فرم 

  .بتوان به صورت ركورد به ركورد كار ويرايش را انجام داد) درصورت نياز ( اطالعات ليست شده 

  ) :نمايش دكمه ركورد جديد( امكان درج ركورد  -

  . براي فرم هاي ليست مي توان فرم درج قرار داد تا امكان ورود ركورد جديد وجود داشته باشد

  :امكان حذف ركورد  -

  .براي فرم هاي ليست براي داشتن امكان حذف هر ركورد در اين قسمت بايد تيك مربوطه را انتخاب نمود

  :جستجو در اطالعات  -

  .داد تا اطالعات سريعتر و راحت تر پيدا شوندمي توان براي فرم هاي ليست فرم جستجو قرار 

مي توان نمايش اطالعات در فرم ليست را بدون نياز به جستجو داشت و يا فقط در صورت جستجو آن ها را 

  .داشت

  

 :نمايش اطالعات بدون نياز به جستجو  -

  .جستجو آن ها را داشت مي توان نمايش اطالعات در فرم ليست را بدون نياز به جستجو داشت و يا فقط در صورت 

  :امكان مرتب سازي اطالعات توسط كاربر  -

 تا Aبا انتخاب اين گزينه كاربر مي تواند ركوردهاي مربوط به فيلدهاي فرم ليست را در پورتال بر اساس حروف الفبا از 

Z يا به شكل برعكس مرتب نمايد.  
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  :نمايش تعداد ركوردها  -

  .را در باالي فرم نشان مي دهدتعداد ركوردهاي فرم ليست 

  :نمايش شماره رديف  -

  .در فرم ليست براي ركوردها مي توان شماره رديف در نظر گرفت

  : محل قرارگيري فرم جستجو -

  .مي توان فرم جستجو را باالي اطالعات فرم ليست و يا پايين آن قرار داد

  

كردن فرم نيز در اين قسمت قابل تعريف مي  cacheو  Excelقابليت هاي ديگري نظير  امكان خروجي به 

  .باشند

��د ��م   �!  
 

 اين بخش امكان تعريف عملكرد هاي مختلفي را براي فرم ها فراهم مي آورد
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  لينك جديد - 1

به اين  در صورتي كه بخواهيم فرم مورد نظر ما به فرم و يا آدرس ديگري لينك شود از اين بخش استفاده مي كنيم 

شود كه به ما امكان مشخص نمودن آدرس و يا  اي به شكل زير باز مي پنجره لينك جديدصورت كه با زدن دكمه 

  .فرم مورد نظري كه مي خواهيم فرم جاري به آن لينك شود را مي دهد 
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يا فرم مـورد نظـري كـه مـي     آدرس و با انتخاب هر يك از موارد فوق و زدن دكمه تأييد پنجره جديدي باز ميشود تا 

  را در آن مشخص نماييم خواهيم فرم جاري به آن لينك شود



 

 ١٦www.sigma.ir سيگما شرکت توسعه زير ساختهای فناوری اطالعات 

  MCCIPراهنماي استفاده و مديريت پورتال 

  
14-2-6  
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 : زمان اجرا -

  . لينك را توسط اين قابليت مشخص نمود يمي توان زمان اجرا

 

 : ترتيب اجرا -

  .آن ها را مشخص نماييم ترتيب اجراي يماگر چندين مورد براي لينك شدن وجود داشته باشد مي توان

 

 : شرايط اجرا -

  .اين شرايط را در اين قسمت مشخص مي نماييم .لينك مي تواند در صورت برقراري شرايط خاصي انجام شود

 

 : شرايط نمايش لينك  -
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به طور مثال در يك فرم ليست مي خواهيم لينك نشان داده . كه اگر برقرار باشد لينك نشان داده مي شود يشرايط

  .شود تا با كليك  بر روي آن لينك شويم

 

 : نام لينك -

  .تعيين نام براي لينك اجباري مي باشد

 

 .عنوان لينك و متن بعد از عنوان لينك را مشخص مي نماييم, متن قبل از عنوان  -

 

با كليك بر روي . براي انتخاب فرمي كه مي خواهيم به آن لينك شود از اين قسمت استفاده مي نماييم: انتخاب فرم  -

ي سپس وب پارتي كه حاو, انتخاب فرم پنجره اي باز مي شود كه در اين پنجره صفحه فرم مقصد را انتخاب مي كنيم

 .ا انتخاب مي كنيمآن فرم مقصد ر پس از .فرم مقصد است را انتخاب مي كنيم

 

حه مقصد يك وب پارت در صورتي كه فرم مقصد نمايش داده نمي شود بهتر است كه در چيدمان صف: تذكر

  .قرار داده و نمايش در صفحه آن را حذف كنيد و پس از آن به ايجاد فرم بپردازيد فرم بدون دسته بندي

 
  .ا و شناسه هاي مختلفي براي آن مورد نياز مي باشدبا توجه به فرمي كه مقصد قرار مي گيرد پارامتر ه: تذكر 

  

  فرم هاي ليست و نمايش
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  پارامتر شناسه ركورد خارجي �

اين پارامتر براي نمايش اطالعات فرزند يك پدر استفاده مي شود و حاوي شناسه ركورد پدر خواهد بود مي توان اين 

  :طرق زير مشخص كرد به(...) پارامتر را از با زدن دكمه 

  

يعني شناسه ركوردي كه فرم جاري ما در آن است را براي فرم مقصد به عنوان شناسه پدر  :شناسه ركورد جاري )1

 "ليست اعضاي سمن"مي خواهيم به فرم  "ورود مشخصات سمن"به عنوان مثال پس از تكميل فرم  (ارسال كن 

ري خود كه همان شناسه تشكل است را براي فرم مقصد به برويم در اين حالت فرم جاري بايد شناسه ركورد جا

 )عنوان شناسه پدر ارسال كند

 

يعني شناسه ركوردي به عنوان پدر در فرم جاري براي اطالعات ما محسوب مي شود را به  :شناسه ركورد پدر )2

مي خواهيم به  "منورود اطالعات اعضاي س"به عنوان مثال پس از تكميل فرم (عنوان شناسه ركورد پدر ارسال كن 

برويم در اين حالت فرم جاري بايد شناسه ركورد پدر خود كه همان شناسه تشكل است  "نمايش گزارش سمن"فرم 

 )را براي فرم مقصد به عنوان شناسه پدر ارسال كند

  

  پارامتر شناسه فيلد خارجي �

و موجوديت ركورد خارجي است  ط بين موجوديت اصلي فرم مقصدبتمتر براي مشخص كردن فيلد خارجي مراين پارا

  :به طريق زير مشخص شود(...) كه به آن ارسال مي شود و مي تواند با زدن دكمه 

مناسبي را كه حاوي اطالعات ركورد  FKهاي موجوديت اصلي فرم مقصد نمايش داده مي شود تا كاربر  FKليست كليه 

  )انتخاب شود "تشكل FK"ايد به عنوان مثال در مثال باال ب(پدر خواهد بود را مشخص كند 

  

  پارمتر شناسه موجوديت خارجي �
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معموال توسط خود (اين پارامتر حاوي شناسه موجوديتي كه توسط فيلد خارجي در پارامتر قبل تعيين شده است 

  )سيستم تكميل مي شود

  

  

  فرم هاي ورود اطالعات
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  پارامتر شناسه ركورد جاري �

است كه ورود فرم اطالعات مقصد بايد آن را ويرايش كند مي توان اين پارامتر را از با زدن  اين پارامتر حاوي شناسه اي

  :به طرق زير مشخص كرد(...) دكمه 

  

يعني شناسه ركوردي كه فرم جاري ما در آن است را براي فرم مقصد به عنوان شناسه  :شناسه ركورد جاري )1

ورود "مي خواهيم به فرم  "ورود مشخصات سمن"به عنوان مثال پس از تكميل فرم  (ركورد جاري ارسال كن 

ه تشكل برويم در اين حالت فرم جاري بايد شناسه ركورد جاري خود كه همان شناس "اطالعات اساسنامه سمن

 )است را براي فرم مقصد به عنوان شناسه جاري ارسال كند

 

يعني شناسه ركوردي به عنوان پدر در فرم جاري براي اطالعات ما محسوب مي شود را به  :شناسه ركورد پدر )2

مي خواهيم  "ورود اطالعات اعضاي سمن"به عنوان مثال پس از تكميل فرم (عنوان شناسه ركورد جاري ارسال كن 

برويم در اين حالت فرم جاري بايد شناسه ركورد پدر خود كه همان  "ورود اطالعات اساسنامه اي سمن"فرم به 

 )شناسه تشكل است را براي فرم مقصد به عنوان شناسه جاري ارسال كند

 

  پدرپارامتر شناسه ركورد  �
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كورد پدر خواهد بود مي توان اين اين پارامتر براي نمايش اطالعات فرزند يك پدر استفاده مي شود و حاوي شناسه ر

  :به طرق زير مشخص كرد(...) پارامتر را از با زدن دكمه 

  

يعني شناسه ركوردي كه فرم جاري ما در آن است را براي فرم مقصد به عنوان شناسه پدر  :شناسه ركورد جاري )3

 "ورود اعضاي سمن"م مي خواهيم به فر "ورود مشخصات سمن"به عنوان مثال پس از تكميل فرم  (ارسال كن 

برويم در اين حالت فرم جاري بايد شناسه ركورد جاري خود كه همان شناسه تشكل است را براي فرم مقصد به 

 )عنوان شناسه پدر ارسال كند

 

يعني شناسه ركوردي به عنوان پدر در فرم جاري براي اطالعات ما محسوب مي شود را به  :شناسه ركورد پدر )4

مي خواهيم به  "ورود اطالعات اعضاي سمن"به عنوان مثال پس از تكميل فرم (پدر ارسال كن عنوان شناسه ركورد 

برويم در اين حالت فرم جاري بايد شناسه ركورد پدر خود كه همان شناسه تشكل است  "ارسال گزارش سمن"فرم 

 )را براي فرم مقصد به عنوان شناسه پدر ارسال كند

  

  پارامتر شناسه فيلد خارجي �

پارامتر براي مشخص كرد فيلد خارجي مربتط بين موجوديت اصلي فرم مقصد و موجوديت ركورد خارجي است كه اين 

  :به طريق زير مشخص شود(...) به آن ارسال مي شود و مي تواند با زدن دكمه 

ات ركورد مناسبي را كه حاوي اطالع FKهاي موجوديت اصلي فرم مقصد نمايش داده مي شود تا كاربر  FKليست كليه 

  )انتخاب شود "تشكل FK"به عنوان مثال در مثال باال بايد (پدر خواهد بود را مشخص كند 

  

 : پيشرفته  -

• Auto Redirect :  در صورتي كه بخواهيم فرم ما به صورتAuto Redirect  مي باشد اين امكان را فعال

 .نظر خواهد رفتسازيم در اين صورت بدون كليك روي لينك خاصي فرم ما به مقصد مورد 

             .صفحه جاري باشد و يا در صفحه جديدي باز شود ما مي تواندمقصد لينك  :مقصد لينك •

                                  

  رهگيري جديد - 2

اين بخش امكان تعريف كد رهگيري را براي فرم هاي ورود اطالعات به ما مي دهد تا كاربر بعد از وارد كردن  

خود توسط كد رهگيري كه به او داده مي شود بتواند اطالعات خود را پيگيري نموده و از سرنوشت آن ها  اطالعات 

فردي كه فرم تقاضاي استخدام را پر كرده مي خواهد در روزهاي آتي با مراجعه دوباره به سايت  "مثال(مطلع شود 

اختن اين امكان، در فرم ورود اطالعات بايد كد براي فراهم س )دريابد كه آيا در سازمان پذيرفته شده است يا خير

  .شود باز مي )22-13شكل (پنجره اي به شكل زير رهگيري جديدبا زدن دكمه . رهگيري را قرار دهيم
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  : زمان اجرا 

  .زماني كه كدپيگيري را به كاربر مي دهد

  

  : شرايط اجرا

كاربر تخصيص داد كه اين شرايط را در اين قسمت مشخص مي توان در صورت برقراري شرايط خاصي كدپيگيري به 

  .مي نماييم

  

  : عنوان كد پيگيري 

  .تعيين عنوان براي كدپيگيري اجباري مي باشد 

  

  :  نوع كد پيگيري 

اگر آن را از نوع ساده عددي  .و  پيشرفته باشد  Guid–ساده كاراكتر ، بزرگ , مي تواند ساده عددي ،ساده حرف 

  .يا ساده كاراكتر انتخاب نماييم امكان تعيين تعداد رقم و كاراكتر هاي آن ها  نيز براي ما وجود دارد ساده حرف و ،

  

  : استفاده از پيگيري هاي قبلي 
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بخواهيم يك كد پيگيري به يك كاربر داده شود و در , در صورتي كه در فرم هاي مختلفي كه توسط كاربر پر مي شود

, مي باشد "استفاده از پيگيري هاي قبلي"از كمبويي كه در , تواند پيگيري كندتمام فرم ها توسط همان كد ب

  .كدپيگيري قبلي كه تعريف كرده بوديم را انتخاب مي كنيم

, از كمبوي مذكور . ولي در صورتي كه بخواهيم يك كاربر روي هر فرم توسط كدپيگيري جديدي پيگيري را انجام دهد

  .خاب مي كنيممي باشد را انت "–"پيش فرض كه 

در واقع به ازاي هر كدپيگيري كه ساخته . الزم به ذكر است اين فرم ها بايستي بر روي يك موجوديت مي باشند: تذكر 

  .در موجوديت فرم يك كليد خارجي به آن كدپيگيري ساخته مي شود, مي شود

  

  :  ه كد پيگيرينحوه ارائ

  .بعد از ورود اطالعات به فرد داده مي شود :متن •

  .به پست الكترونيك فرد ارسال مي شود :پست الكترونيك •

  .توسط پيامك به شماره تلفن همراه فرد ارسال مي گردد : پيامك •

به قسمت  م بايستياي اين كد رهگيري تعريف نموده ايبراي ويرايش پست الكترونيك و پيامك هايي كه قبال بر: توجه

  .نماييممراجعه  "ارسال پيام كوتاه»  فرمعملكرد "و  "ارسال پست الكترونيك» عملكرد فرم "

  

  : متن پيام كدپيگيري

  .متن قبل و بعد كدپيگيري را مي توانيم مشخص نماييم

٣- �	�3 "�
  ا	

اين قسمت امكان ارسال ايميل را از طريق فرم ها براي ما ميسر مي سازد به اين صورت كه با زدن دكمه ايميل جديـد پنجـره   

شرايط ارسال ايميل و تنظيمات مربـوط بـه خـود    , كه داراي سه بخش اصلي نحوه رخداد عملكرداي به شكل زير باز مي شود  

  .ايميل مي باشد
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  : زمان اجرا

  به طور مثال پس از ثبت اطالعات. زمان اجراي قابليت ايميل را مي توانيم مشخص نماييم

  

  : ترتيب اجرا 

  .داشته باشد ترتيب ارسال آن ها را مشخص مي نماييماگر چندين ايميل وجود 

  

  :شرايط اجرا

  .شرايط خاصي را مي توانيم براي فعال سازي ارسال ايميل  مشخص نماييم 

  

 شرايط ارسال ايميل  -

  : ارسال ايميل هنگام 
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) به روز رساني فرم و يا حذف فرم, درج فرم , ركورد  ، حذف ركورد به روزرساني ،ركورد درج(ايميل هنگام چه عملي

  .ارسال شود

  

  : ارسال ايميل وقتي كه فرم

  .به طور خودكار توسط سيستم وارد مي شود. مي خواهيم از آن ايميل ارسال كنيم وفرمي كه در آن هستيم 

  

  : ارسال ايميل وقتي كه كاربر

روي فرم ارسال  , گروه ها موجود در پورتالوز ميان كاربران گروهي او يا چه  توسط چه كاربري مشخص مي نماييم

  . شود

  

 تنظيمات خود ايميل -

  ): ساير تنظيمات(ايميل

با كليك بر روي ساير تنظيمات پنجره اي باز مي شود كه در آن مي توان امكان ارسال رونوشت و رونوشت مخفي را 

  .فعال نمود

 

  :ارسال ايميل از 

  .فرستنده ايميل را انتخاب مي نماييم, از ميان كاربران پورتال  

  

  : ارسال ايميل به

ارسال .(مي كنيمگروه ها موجود در پورتال و يا فيلد هاي موجود در فرم انتخاب واز ميان كاربران گيرنده ايميل 

  .)رونوشت به و ارسال رونوشت مخفي به نيز به همين ترتيب تعيين مي گردند

  

  :ايميل  عنوان

براي عنوان ايميل مي توان از فيلدهاي موجود فرم و يا شناسه ركورد استفاده نمود و يا به دلخواه عنواني را در نظر  

  .گرفت

  

  : متن ايميل

  .استفاده نماييم, در متني كه وارد مي كنيم, در متن ايميل نيز مي توان از محتواي فيلدها و يا شناسه ركورد

  

  :سرور ايميل 

» تنظيمات پورتال » در قسمت مديريت . ( سروري را كه براي ارسال ايميل در نظر گرفته ايم انتخاب مي نماييم 

  .)تنظيمات و تعريف سرور مربوطه را انجام مي دهيم, مديريت سرور ايميل

  

  : تنظيمات ايميل

  : اولويت ايميل •

  .و يا اولويت در نظر نگرفت. ا زياد تعيين نمودمتوسط ي, مي توان براي ارسال ايميل اولويت كم              
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  :نوع زمانبندي ايميل •

همچنين اين تاريخ مي تواند نسبت به تاريخ . مي توان تاريخ مشخصي براي ارسال ايميل در نظر گرفت

  .و يا زمانبندي در نظر نگرفت. حاضر باشد

  

  

  پيام كوتاه جديد -4

  

اين قسمت نيز مانند ارسال ايميل امكان ارسال پيام كوتاه را از طريق فرم ها براي ما ميسر ميسازد به اين صورت كه با زدن  

شرايط , كه داراي سه بخش اصلي نحوه رخداد عملكرد .باز مي شود )22-15( پنجره اي به شكل زير جديد پيام كوتاه دكمه 

  .كوتاه مي باشد ارسال و تنظيمات مربوط به خود پيام

  

  
21-2 -6  
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  .ترتيب و شرايط اجرا را مشخص مي نماييم, مانند ساير قسمت هاي عملكرد فرم زمان 

 شرايط ارسال پيام كوتاه  -

 

  : : ارسال پيام كوتاه هنگام
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به روز رساني فرم و يا حذف , درج فرم , ركورد  ، حذف ركورد به روزرساني ،ركورد درج(هنگام چه عملي پيام كوتاه 

  .ارسال شود) فرم

  

  :  فرم ارسال پيام كوتاه وفتي كه

  .به طور خودكار توسط سيستم وارد مي شود. مي خواهيم از آن پيام كوتاه ارسال كنيم وفرمي كه در آن هستيم 

  

  : ارسال پيام كوتاه وقتي كه كاربر

روي فرم ارسال  , گروه ها موجود در پورتالوگروهي از ميان كاربران و يا چه  توسط چه كاربري مشخص مي نماييم

  . شود

  

 تنظيمات خود پيام كوتاه -

  : ارسال پيام كوتاه به

  .گروه ها موجود در پورتال و يا فيلد هاي موجود در فرم انتخاب مي كنيموگيرنده پيام كوتاه از ميان كاربران 

 

  :متن پيام كوتاه

  .استفاده نماييم, در متني كه وارد مي كنيم, در متن پيام كوتاه نيز مي توان از محتواي فيلدها و يا شناسه ركورد 

  

  : سرور پيام كوتاه 

» تنظيمات پورتال » در قسمت مديريت . ( سروري را كه براي ارسال پيام كوتاه در نظر گرفته ايم انتخاب مي نماييم

  .)تنظيمات و تعريف سرور مربوطه را انجام مي دهيم, مديريت سرور پيام كوتاه

 

  :تنظيمات پيام كوتاه 

  

  .براي آن وجود دارد)  Text(و انگليسي) Unicode(امكان انتخاب زيان فارسي:  زبان پيام كوتاه •

  .براي آن وجود دارد)  Flash(معمولي و خبري  :نوع پيام كوتاه •

و يا اولويت در . متوسط يا زياد تعيين نمود, م كوتاه اولويت كم مي توان براي ارسال پيا :اولويت پيام كوتاه •

  .نظر نگرفت

همچنين اين تاريخ . مي توان تاريخ مشخصي براي ارسال پيام كوتاه در نظر گرفت :نوع زمانبندي پيام كوتاه •

 .و يا زمانبندي در نظر نگرفت. مي تواند نسبت به تاريخ حاضر باشد

  

  وب سرويس جديد -5

در وب سرويس ها عمليات هاي مختلفي . ها به طور كلي براي انجام عمليات هاي مورد نياز ما مي باشندوب سرويس 

توسط متدهاي تعريف شده در آن ها انجام مي شود و در جاهاي مختلفي با صدا زدن آنها مي توانيم از آنها استفاده 

  .نماييم

  .براي تعريف يك وب سرويس به صورت زير عمل مي كنيم

بر روي نام وب سرويس . يك پروژه به نام وب سرويس براي ساخت وب سرويس مي سازيم   Visual Studio داخل -

 . را انتخاب مي نماييم Web Serviceرا مي زنيم و   Add  «New Item» كليك راست مي كنيم 

باشد در اين كالس تمام متدهايي را كه مدنظرمان . به صورت خودكار يك كالس و يك متد درون آن ساخته مي شود -

 .مي سازيم
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  .به طور مثال مي خواهيم يك كالس براي جمع بنويسيم

  

  

23-2-6  
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  . مي سازيم Virtual Directoryيك  IISبراي وب سرويس در  -

 .مي رويم " مديريت وب سرويس» تنظيمات پورتال » بخش مديريتي  "حال به -

  

  

24-2 -6  

  

  

 .  مي زنيمرا  'وب سرويس جديد'براي تعريف وب سرويس جديد دكمه  -

، براي وب سرويس 'عنوان وب سرويس 'در قسمت . مي شود   setزمان وب سرويس با زدن دكمه وب سرويس جديد

  .مي نماييمنظر يك نام به دلخواه وارد مورد 

  . مبراي آن خالصه اي وارد نماييس ، بسته به عملكرد وب سروي مدر بخش خالصه وب سرويس مي تواني

بعد از وارد كردن مسير وب سرويس .  مي كنيمب سرويس مورد نظر را تعيين ،مسير و 'مسير وب سرويس 'در قسمت 

توسط سيستم تست مي شود مسيري كه وارد نموده ايم  )مشخص شده است كه در شكل با فلش( 'تست'توسط دكمه 

  وجود داشته باشد

. ، به طور خودكار پر مي شوند) كه شامل نام وب سرويس و نام مسير وب سرويس مي باشد( مشخصات وب سرويس 

پشتيباني نمايد ،مي توانيد براي امنيت بيشتر تيك عبارت وب  SSLدر صورتي كه وب سرويس مورد نظر از پروتكل 

  .سرويس امن  را بزنيد 
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  .شامل نام متد ها و پارامتر هاي ورودي و خروجي هر متد مي باشد 'نمايش مشخصات'قسمت 
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و بعد . به طور مثال افزودن كالسي در وب سرويس بايد مسير وب سرويس را به روز رساني كنيم( در صورت تغييرات 

  .)از بروز رساني بايد دكمه ذخيره را كليك نماييم

امكان استفاده از وب سرويس براي گرفتن اطالعات مورد نظر را براي ما فراهم  كه حال در فرم به اين بخش از فرم ساز -

  .باز مي شود) 22-16(جديد پنجره اي به شكل زير وب سرويسبه اين صورت كه با زدن دكمه  .مي رويم, مي آورد
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 نحوه رخداد عملكرد  -

  .اجرا مي باشدترتيب و شرايط , مانند ساير قسمتهاي عمكرد فرم شامل زمان 

  

  وب سرويس -

  : نام وب سرويس

رتال و يا تعيين وب وامكان انتخاب وب سرويس مورد نظر از ميان وب سرويس هاي تعريف شده در پ 

  .سرويس جديد با ورود مسير آن وجود دارد

  
28 -2 -6  

  

  

  : متد وب سرويس 

كليه متد هاي وب سرويس انتخاب شده ظاهر خواهند شد كه بسته به نياز خود  وب سرويسمتد در قسمت 

  .مي توانيد متد مورد نظر را انتخاب نماييد
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  :پارامتر هاي وب سرويس 

پارامتر هاي ورودي و خروجي متدي كه در قسمت  پارامتر وب سرويسبعد از انتخاب متد مورد نظر در بخش 

  . يم ظاهر مي شوندخاب نموده اقبلي انت

  
30 -2 -6  

  

  

با كليك روي هر يك از پارامتر هاي ورودي پنجره جديدي باز مي شود كه در اين قسمت مشخص مي كنيم 

به اين صورت كه مقادير آنها مي توانند توسط فيلد  .كه پارامتر هاي ورودي از كدام قسمت تأمين مي شوند

مي توانند به صورت دستي وارد شوند و يا از خروجي هاي ارايه شده توسط  ،هاي موجود در فرم پر شوند 

  )6-2- 31 .(وب سرويس ديگري استفاده نمايند
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در اين قسمت مشخص مي كنيم كه از ،با كليك روي پارامتر هاي خروجي نيز پنجره جديدي باز مي شود 

در صورتي كه خروجي يك ( .سرويس استفاده نماييمكدام يك از فيلد هاي موجود در فرم براي خروجي وب 

از آنجاييكه خروجي  وب سرويس به , در صورت دسته اي بودن) نود باشد داخل يك فيلد قرار مي دهيم

  .خروجي مورد نظر را  مشخص نماييم XPathمي باشد بايد در قسمت  XMLصورت 
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  :تنظيمات وب سرويس 

  .و يا اولويت در نظر نگرفت. متوسط يا زياد تعيين نمود, براي وب سرويس اولويت كم مي توان  :وب سرويساولويت 

  

   :وب سرويسنوع زمانبندي 

همچنين اين تاريخ مي تواند نسبت به تاريخ حاضر . مي توان تاريخ مشخصي براي انجام وب سرويس در نظر گرفت

  .و يا زمانبندي در نظر نگرفت. باشد

  

  متغير هاي حافظه  - 6

  .توان مقدار يك فيلد را در متغيري از حافظه نگهداري نمودمي 
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�,�د -
  �5 4 ر��اد �

  : زمان اجرا 

  .مي توانيم زمان انجام تغيير مقدار مشخص نماييم

  

  :شرايط اجرا

  .مي توانيم مشخص نماييم در صورت برقراري چه شرايطي تغيير مقدار فيلد انجام شود

  

 تنظيمات متغير حافظه -

  : نام متغير حافظه

  .براي متغير يك نام قرار مي دهيم

  

 :عملي كه روي متغير حافظه انجام مي شود -

  : خواندن مقدار از حافظه

  .مي توان مقداري را از حافظه خواند و درون فيلدي قرار داد

نام فيلدي را كه مي خواهيم مقدار حافظه در آن نشان داده :  نام فيلد براي نوشتن مقدار حافظه در آن •

  .شود را انتخاب مي نماييم
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  :انتساب مقدار در حافظه

  .مي توان مقدار يك فيلد را درون متغيري قرار داد و نگهداشت 

ه نام فيلدي را كه مي خواهيم مقدار آن در متغير حافظه ريخت: نام فيلد براي ذخيره مقدار آن در حافظه •

 .انتخاب مي نماييم, شود

  .مي توان مقدار دستي را انتخاب نمود كه در اين صورت بايد اين مقدار را مشخص نماييم •

  .مي توان انتخاب نمود تا در صورت مقدار در متغير حافظه اين مقدار رونويسي شود •

  حذف مقدار از حافظه

  .اييممقداري كه در يك متغير حافظه قرار دارد را مي توانيم حذف نم

  تغيير مقدار  -7

  .مي توان مقدار يك فيلد را با يك مقدار ثابت پر كرد
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  نحوه رخداد عملكرد -

  : زمان اجرا 

  .مي توانيم زمان انجام تغيير مقدار مشخص نماييم

  

  :شرايط اجرا

  .مي توانيم مشخص نماييم در صورت برقراري چه شرايطي تغيير مقدار فيلد انجام شود

  

 تغييرمقدارتنظيمات  -

  :نام فيلد

  .فيلدي را كه مي خواهيم مقدار آن با مقداري ديگر پر شود را انتخاب مي نماييم

  

  :مقدار

  .مقداري را كه مي خواهيم مقدار فيلد با آن جايگزين شود در اين قسمت وارد مي نماييم

  اتصال به پايگاه داده - 8

  .استفاده مي نماييم براي استفاده از اطالعات يك پايگاه داده از اين قابليت
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 نحوه رخداد عملكرد -

  .ترتيب و شرايط اجرا را مشخص نمود, مانند قسمت هاي ديگر مي توان زمان

  

 تنظيمات اتصال به پايگاه داده -

  :نام جدول 

  .از ميان نام جداول پايگاه داده نام جدول مورد نظر انتخاب مي نماييم

  

  :عمل

  .به روز رساني و يا حذف را انتخاب مي نماييم, درج , ريبا توجه به نياز عمل بار گذا

تغييراتي . جدول مشخص شده را از پايگاه داده به داخل فرم آورده و يك كپي از آن تهيه مي كند: بارگذاري •

  .كه بر روي فيلدها در فرم ساز انجام مي شود بر روي پايگاه داده منبع تاثير ندارد

توسط نگاشت مشخص مي كنيم ( را از پايگاه داده به داخل فرم آورده  جدول مشخص شده :درج و يا حذف  •

عمل درج و يا , در صورت برقراري شرايط .)  فيلدهاي پايگاه داده را در چه فيلد هايي از فرم ساز قرار دهد

 .حذفي كه براي فيلد انجام شود در پايگاه داده هم انجام مي شود

توسط نگاشت مشخص مي كنيم ( پايگاه داده به داخل فرم آورده  جدول مشخص شده را از: به روز رساني  •

تغييري كه در , در صورت برقراري شرايط.)  فيلدهاي پايگاه داده را در چه فيلد هايي از فرم ساز قرار دهد

  .فيلدها اعمال مي كنيم در پايگاه داده هم اعمال مي شود

  

  :شرايط
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 .مت ستون مورد نظر را انتخاب مي كنيمبا زدن تيك در اين قس: انتخاب  •

 .نام ستون هاي موجود در جدول انتخابي ازپايگاه داده مي باشد: نام ستون •

 .نوع مقدارهايي كه در ستون مورد نظر وجود دارد: نوع  •

 .مي باشند... بزرگتر و , عملگرهاي مساوي : شرايط فيلتر •

شرط برقرار مي , در صورت داشتن آن مقدار در فيلددر اين قسمت مقداري كه براي فيلد مدنظر مي باشد و  •

 .را مي نويسيم, شود

  .در اين كمبو نام فيلدي را كه مي خواهيم مقدار آن بررسي شود را انتخاب مي نماييم •

  

  :نگاشت فرم ساز به پايگاه داده

 .با زدن تيك در اين قسمت ستون مورد نظر را انتخاب مي كنيم: انتخاب  •

 .ستون هاي موجود در جدول انتخابي ازپايگاه داده مي باشدنام : نام ستون •

 .نوع مقدارهايي كه در ستون مورد نظر وجود دارد: نوع  •

به طور مثال ستوني براي سال ورود به . وقتي مقداري را به شكل دستي مي خواهيم وارد نماييم: انتساب  •

باشد را به داخل فيلد  1388اين فيلد سال و مي خواهيم كساني كه براي آن ها مقدار . دانشگاه وجود دارد

 .را وارد مي نماييم 1388به شكل دستي در اين قسمت . مورد نظر فرم بياورد

 .در اين كمبو نام فيلدي را كه مي خواهيم مقدار  از پايگاه داده به داخل ريخته شود •
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  .رفتبراي فرم هاي ليست و  نمايش مي توان سابقه فرم را در نظر گ
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فيلدي از نوع نمايش سابقه در فرم ورود اطالعات بايد قسمت سابقه فرم تكميل گردد و در فرم ليست و يا نمايش  :تذكر

  .تا اين سابقه فرم در فرم ليست و يا نمايش نشان داده شود .ركورد در نظر گرفته شود

  : براي فرم سابقه ثبت گردد -

  .ثبت گردد بايد اين گزينه را انتخاب نماييماگر بخواهيم براي فرم سابقه 

  :جريان كاري كه سابقه در آن ثبت شود  -

الزم به ذكر است جريان . در اين قسمت جريان كاري را كه مي خواهيم سابقه در آن ثبت شود را انتخاب مي نماييم

  .داده خواهد شددر قسمت مورد نظر توضيح . هاي كاري را در آرشيو جريان داده ها تعريف مي نماييم

  :عنوان فرم در سابقه  -

  .براي فرم مي توان عنواني در نظر گرفت تا در سابقه نشان داده شود

  :نام گروه سابقه  -

  .همچنين مي توان نام يك گروه براي سابقه در نظر گرفت

  :توضيحات براي ثبت در سابقه , اطالعات, فيلد نام كاربر -

توضيحات در اين قسمت مشخص مي نماييم توسط چه فيلدهايي در سابقه پر اطالعات و , براي فيلدهاي نام كاربر

  .شوند

  :حداكثر زمان انجام كار  -

مدت زمان به صورت زير وارد شود . مدت زماني كه اين سابقه فعال باشد و فرم در سابقه ثبت گردد

d.hh:mm:ss  كه در آنd  ،تعداد روزh  ،ساعتm  دقيقه وs ثانيه مي باشد.  

 "&'()*�$  
  .مي توانيم تعداد و ترتيب نشان دادن ركوردها را مشخص نماييم

  



 

 ٣٩www.sigma.ir سيگما شرکت توسعه زير ساختهای فناوری اطالعات 

  MCCIPراهنماي استفاده و مديريت پورتال 

  
38 -2 -6  

  

  :تعداد ركوردهاي نمايشي در حالت جز -

تعداد ركوردهاي نمايشي را , مي توان فيلدي از موجوديت خاصي را انتخاب نمود و براساس تعداد ركوردهاي آن فيلد

  . مشخص نمود

 :نمايش همهتعداد ركوردهاي نمايشي در حالت  -

 .تعداد ركوردهايي كه در فرم ليست نشان مي دهد را مي توانيم با وارد كردن عدد مشخص نماييم

 :اندازه صفحه در حالت نمايش جز -

تعداد ركودهاي نمايشي در , مي توان فيلدي از موجوديت خاصي را انتخاب نمود و براساس تعداد ركوردهاي آن فيلد -

 . يك صفحه را مشخص نمود

 :زه صفحه در حالت نمايش همهاندا -

مشخص كنيم كه در هر صفحه چند ركورد داده , مي توانيم با وارد كردن عدد. ركورد ها را در صفحات تقسيم مي نمايد

 .شود

 :تعيين اندازه توسط كاربر -

,  5تواند بين  را انتخاب نماييم كاربر در صفحه مي 20;10;5اگر گزينه . مي توان انتخاب تعداد ركورد را به كاربر داد

 .يكي را انتخاب نمايد 20و  10

  ,�ا��+ ��م
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عنوان فيلد ها و ظاهر سلول عنـوان  ،سلول فيلد ها  ،فيلد ها ,  در اين قسمت مي توانيم براي قسمت اطالعات و دكمه هاي فرم

كه در كنار ظاهر مربوط به هر يـك از قسـمت    '… 'فيلد ها ظاهر دلخواه خود را تعيين نماييم به اين صورت كه با زدن دكمه 

  )22-20شكل .(ها وجود دارد پنجره جديدي باز ميشود كه براي تغيير ظاهر هر يك از بخش ها مي توان از آن استفاده نمود
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يك از همچنين براي هر يك از قسمت هاي مذكور مي توان كالس دلخواه خود را مشخص نماييم كه در اين صورت ظاهر هر 

  .قسمت ها توسط كالس تعيين شده مشخص خواهد شد

اگر در اين قسمت ظاهر خاصي براي المان هاي موجود در فرم تعيين نشود المان ها با شكل پيش فرض پورتال نمايش داده 

  .خواهند شد

  ����2 �1ه� /�.-
. نمايش و يا ليست تغييرات مورد نظر اعمال شودمي توان شرطي را در نظر گرفت تا با برقرار بودن آن در ظاهر فيلد ها در فرم 

  .همچنين مي توان اين شروط را ويرايش و يا حذف نمود
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  .با زدن دكمه جديد صفحه اي به صورت زير باز مي شود

  
42-2 -6  

 .در اين صفحه شماره ترتيب براي شرط وجود دارد: شماره ترتيب  -
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 .صفحه اي باز مي شود كه در آن شرايط تغييرات را در نظر مي گيريم "..."با كليك بر روي : شرايط اجرا  -

  

تنظيماتي كه مدنظر مي باشد را در اين قسمت ها توسط كدنويسي و يا استايل : و استايل گرافيكي  CSSكالس  -

 .مشخص مي نماييم

 

   شرايط اجرا
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 :نحوه نمايش  -

  .محاوره اي و رياضي مي تواند باشدبه شكل 

  

- Reset : 

و بخواهيم شروط جديدي را در نظر بگيريم از اين دكمه براي , اگر شروطي را قرار دهيم كه از آن ها منصرف شويم

  .پاك شدن آن ها استفاده مي نماييم و مجدد اقدام به نوشتن شروط مي نماييم

  :باشدهر يك از موارد قابل انتخاب به شرح زير مي . بر روي انتخاب كنيد كليك مي نماييم
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ا��ره� -١
- 6'�78 - 69!::  

 .گرداند برمي را حاصل رشته و چسباند مي هم به را تابع دوم و اول هاي پارامتر به ورودي اي رشته مقدار دو تابع اين
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 :نقيض  - منطقي -

 درست مقدار پارامترش، مقدار بودن غلط درصورت و غلط مقدار پارامترش، مقدار بودن درست درصورت تابع اين

 .گرداند برمي
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 ��ا�� ر��� ا�  -٢
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 : اتصال رشته -

  گرداند يبرم را حاصل رشته و چسباند مي هم به را تابع دوم و اول هاي پارامتر به ورودي اي رشته مقدار دو تابع اين

  

 : اتصال رشته با جداكننده -

 هم به دوم پارامتر به ورودي رشته كمك با را تابع سوم و اول هاي پارامتر به ورودي اي رشته مقدار دو تابع اين

  .گرداند برمي را حاصل رشته و چسباند مي

  

  :قسمت چپ -

 چپ سمت از اول پارامتر شده وارد رشته از دوم پارامتر در شده وارد عددي مقدار طول به اي رشته زير تابع اين

  گرداند برمي

 

  :قسمت راست -

 راست سمت از اول پارامتر شده وارد رشته از دوم پارامتر در شده وارد عددي مقدار طول به اي رشته زير تابع اين

  گرداند برمي

  

  :زير رشته -

 در ورودي عددي مقدار اندازه به رشته ابتداي از را اول پارامتر در شده وارد اي رشته مقدار از اي رشته زير تابع اين

  .گرداند برمي را سوم پارامتر

  

  :جايگزيني -

 آن هاي تكرار تمامي و نمايد مي جستجو را دوم پارامتر به ورودي اي رشته مقدار اول، پارامتر به ورودي رشته در تابع اين

  .گرداند برمي را نهايي رشته و نمايد مي جايگزين سوم پارامتر از شده دريافت اي رشته مقدار با را

  

  :طول رشته -
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  گرداند برمي را تابع پارامتر در شده وارد رشته طول تابع اين

 

  :شكلبندي -

  .گرداند برمي دوم پارامتر در شده ارائه فرمت به را تابع اول پارامتر در ورودي رشته تابع اين

  

 ��ا�� ��ر�� و ز��ن -٣
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  :تاريخ و زمان جاري -

 سرور جاري زمان و تاريخ

  

   :تاريخ جاري -

 yyyy/mm/dd قالب در سرور جاري تاريخ

 

   :زمان جاري -

 hh:mm:ss قالب در سرور جاري زمان

 

   :مقايسه تاريخ ها -

. شوند مي وارد اول و دوم پارامتر در ترتيب به كه آيد مي دست به اول از دوم تاريخ كردن كم براساس عبارت حاصل

 وارد بايد متني ثابت مقدار قالب در كه ثانيه | دقيقه | ساعت | روز |ماه | سال: از عبارتند سوم پارامتر براي مجاز مقادير

 .شوند
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  :افزودن به تاريخ -

 وارد متني ثابت مقدار قالب در كه ثانيه | دقيقه | ساعت | روز | ماه | سال: از عبارتند دوم پارامتر براي قبول قابل مقادير

  .گردند مي

  

  :گرفتن بخش تاريخ -

 | دقيقه | ساعت | سال روز | هفته روز | روز | ماه نام | ماه | سال: از عبارتند تابع اين دوم پارامتر براي قبول قابل مقادير

  .گردد مي وارد متني ثابت مقدار قالب در كه ثانيه

  

  :تاريخ -

  .كند مي تبديل تاريخ داده نوع به را ورودي رشته

  :زمان -

  .نمايد مي تبديل زمان داده نوع به را ورودي رشته

  :سال -

  .گرداند برمي را پارامتر در شده وارد تاريخ از سال بخش مقدار

  :ماه -

  .گرداند برمي را پارامتر در شده وارد تاريخ از ماه بخش مقدار

 : روز -

  .گرداند برمي را پارامتر در شده وارد تاريخ از روز بخش مقدار

  :روز هفته -

  .گرداند برمي را پارامتر در شده وارد تاريخ از هفته روز بخش مقدار

  :ساعت -

  .گرداند برمي را پارامتر در شده وارد تاريخ از ساعت بخش مقدار

  :دقيقه -

  .گرداند برمي را پارامتر در شده وارد تاريخ از دقيقه بخش مقدار

  :ثانيه -

  .گرداند برمي را پارامتر در شده وارد تاريخ از ثانيه بخش مقدار

  

�- �� ��ا�� ر��
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  :ماكزيمم -

  .گرداند برمي را دوم و اول هاي پارامتر در شده وارد عدد يا و رشته مقادير بين از ماكزيمم مقدار

 : مينيمم -

  .گرداند برمي را دوم و اول هاي پارامتر در شده وارد عدد يا و رشته مقادير بين از مينيمم مقدار -

  :گرد كردن -

  .نمايد مي گرد را پارامتر در ورودي عددي مقدار تابع اين

  :سقف -

  .نمايد مي گرد خودش مساوي يا و بزرگتر صحيح عدد كوچكترين به را اول پارامتر در ورودي عددي مقدار تابع اين

 : كف -

  .نمايد مي گرد خودش مساوي يا و كوچكتر صحيح عدد بزرگترين به را اول پارامتر در ورودي عددي مقدار تابع اين

  

�- � ��ا�� ! �
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  :تعداد -

  .فيلد اين در موجود ركوردهاي هاي ركورد تعداد

  :مجموع -

  .موجود ركوردهاي در انتخابي فيلد مقادير مجموع

  :بيشينه -

  .موجود ركوردهاي در انتخابي فيلد مقدار بزرگترين

  :كمينه -

  .موجود ركوردهاي در انتخابي فيلد مقدار كوچكترين

  :آغازين -



 

 ٤٧www.sigma.ir سيگما شرکت توسعه زير ساختهای فناوری اطالعات 

  MCCIPراهنماي استفاده و مديريت پورتال 

 .موجود ركوردهاي بين از ركورد اولين در انتخابي فيلد مقدار

  :آخرين -

  .موجود ركوردهاي بين از ركورد آخرين در انتخابي فيلد مقدار

  :ميانگين -

 .موجود ركوردهاي در انتخابي فيلد مقادير ميانگين

 

"- �#
  ��ا�� �
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 : شامل -

 غلط مقدار اينصورت غير در و درست مقدار بود، دوم پارامتر در ورودي رشته شامل اول، پارامتر در ورودي رشته اگر

  .گرداند برمي

  :بين -

 و دوم پارامتر در شده وارد عدد يا و رشته به نسبت اول پارامتر در شده وارد عدد يا و رشته بودن بزرگتر صورت در

 سوم، پارامتر در شده وارد عدد يا و رشته به نسبت اول پارامتر در شده وارد عدد يا و رشته بودن كوچكتر همچنين

  .گرداند برمي غلط مقدار اينصورت غير در درست مقدار

 : اگر -

 برگردانده دوم پارامتر مقدار باشد، غلط اگر و اول پارامتر مقدار باشد، درست اول پارامتر در ورودي شرط حاصل اگر

 .شود مي

 

 )'&%ه� -٧
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  .فيلد ي كه قرار است شرط بر روي آن چك شود در اين قسمت انتخاب مي شود

  

٨- *��+ 
  �-�د�
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  .درست و خالي مي باشد, غلط, تهي: اين مقادير شامل. فيلد را مي توان از مقادير ثابت انتخاب نمودمقدار يك 

  
٩- 
 �-�د�
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  .عددي و تاريخ و زمان, متني: مقدار يك فيلد را مي توان به شكل دستي وارد نمود كه در سه نوع تقسيم بندي شده است

  


ا0�1ه� - ١٠�  
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 .از شروط نيازمند استفاده از پرانتز ها مي باشيمبراي نوشتن بعضي 

  

  ا���3
 رمز و امضا
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 :براي رمز نگاري  SSLاستفاده از  -

به صورت  clientو  serverاطالعات بين . استفاده نمود SSLاز رمزنگاري , جهت باال بردن امنيت مي توان براي فرم

 .رد و بدل خواهد شد, رمزنگاري شده 

 

  : ) CAPTCHA( كد امنيتي -

اين بخش امكان قرار دادن كد امنيتي بر روي فرم هاي ورود اطالعات را نيز براي ما فراهم مي كند كه مي تواند از نوع 

  .،حروف فارسي، حروف انگليسي و يا اعداد انگليسي باشد عددي

 محدود كردن زمان
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  .زمان شروع و پايان فعال بودن آن را مشخص نمودو . براي فرم مي توان محدوديت زماني در نظر گرفت

   IPمسدود كردن 

  
58-2-6  

  

  

 IPرا محدود نمود كه با هر  IPدسترسي . مي توان يك كامپيوتر و يا گروهي از كامپيترها را تعريف نمود كه پورتال را ببينند

  .نتوانند دسترسي داشته باشند

  كاربران
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  .مورد نظر را از آرشيو انتخاب مي كنيمكاربران و يا گروه هاي 

  .سپس بر روي نام كاربري كليك كرده صفحه اي مانند زير باز مي شود

  
60 -2 -6  
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به طور مثال اگر مجوز ديدن فرم را نداشته باشد نمي تواند فرم . مي توان مجوزهاي مربوطه را به كاربر و يا گروه مورد نظر داد

 .را ببيند

  مجوزدهي
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پنجره اي ) جزييات(با كليك بر روي ؟ . مجوز ديدن و مجوز درج را به كاربران مورد نظر مي توانيم با انتخاب آن ها بدهيم

  .مي توان مجوزهاي موجود در اين پنجره را انتخاب نمود. مانند زير باز مي شود

  
63 -2-6  

  

  �&6 �5ار,��( ��م

  
64-2-6  
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 ،انتخاب دسته بندي براي فرم مورد نظر ،در اين بخش تنظيماتي نظير انتخاب صفحه اي كه فرم در آن نمايش داده مي شود  

  .عنوان فرم انجام مي شود

  صفحه

  
65-2 -6  

 
اما مي توانيد در اين قسمت مشخص . به صورت پيش فرض، وقتي فرمي مي سازيد آن فرم تك صفحه اي درنظر گرفته مي شود

  .كنيد كه فرم شما بيش از يك صفحه داشته باشد

همچنين مي توانيد ترتيب . براي هركدام از صفحات فرم نيز مي توانيد يك نام جداگانه و ظاهر گرافيكي متفاوت مشخص كنيد

  .صفحات را نيز تنظيم نماييد

  فيلدست

  
66 -2 -6  

 
در فرم استخدام مي خواهيم  "مثال. ه به كار مي رودبراي دسته بندي كردن المان هاي روي يك فرم در گروه هاي جداگان

مشخصات فردي را در يك گروه و اطالعات تماس را در گروه ديگري قرار دهيم، به اين منظور بايد دو فيلدست براي فرم تعريف 

  .نماييم

  �����ت �� *3%
 : تعداد ستون -

 .گيرند تعداد ستون هايي كه فيلدها در يك فيلدست در كنار يكديگر قرار مي

 : ظاهر فيلدها -

در دو سطر و يا يك سلول , كه مي توانند در دو ستون. محل قرارگيري عنوان و فيلد را نسبت به هم مشخص مي نمايد

 .باشند
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  .در اين بخش مي توان همچنين ظاهر فيلد ست و عنوان آن را نيز تعيين نمود

  �1ه� ا��8ن ه�
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  .را تغيين نمود... دها و ظاهر المان هاي مختلفي مانند فيل

 فيلد

  .اطالعات مربوط به فيلدهاي يك فرم در اين قسمت ساخته مي شود

  
68-2 -6  

�:ع �� * و �:;:د39  
  

  . فيلد و  نوع فيلد را مشخص كرد، ابتدا بايد موجوديت 

 .موجوديتي را كه مي خواهيم از فيلدهايش استفاده كنيم انتخاب مي نماييم: موجوديت  -

 .مجموعه فيلدهاي موجوديت انتخاب شده است كه مي توان هربار يكي از آن ها را انتخاب كرد:  فيلد  -

   .انتخاب كنيم...) گزينه اي، انتخابي، متني، راديويي و(مي توانيم نوع الماني را كه مي خواهيم : نوع فيلد 
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  :نوع مي تواند يكي از مقادير زير باشد 

 .براي ورود اطالعات متني: متني  -

 ي ورود اطالعات دارند مانند آدرسبراي ورود اطالعات متني كه نياز به فضاي بيشتري برا: متن چند خطي -

 .مي باشد)  Combo box(انتخاب يك مورد از يك ليست بازشونده عمودي : انتخاب  -

 .كمبوي ساده و آژاكسي وجود دارد: نوع كمبو  •

به طور مثال استان و شهرستان را مي خواهيم . خاب مي كنيمبراي كمبوهاي مرتبط فيلد مرتبط را انت: فيلد مرتبط •

براي اين منظور براي استان . شهرستان هاي مربوط به آن نشان داده شوند, كمبوي مرتبط باشند و براي هر استان 

 .فيلد مرتبط را شهرستان انتخاب مي نماييم

 .رساخت كمبوهايي با فيلد نمايش تركيبي و فيلت: ساخت كمبوي تركيبي •

  .پنجره اي مانند زير باز مي شود "... "با كليك بر روي دكمه

  

69-2-6  

  

  . فيلدهاي موجوديت را در بخش زير آن مي توانيم داشته باشيم. در قسمت موجوديت مي توان موجوديت را انتخاب نمود

  :فيلتر

  .فيلتر كرد و نشان ندادرا ) ركوردها(مي توان در كمبويي كه براي انتخاب باز مي شود بعضي از موارد 

به اين ترتيب در . انتخاب مي كنيم" موجوديت براي انتخاب فيلتر را انتخاب كنيد"براي اين منظور موجوديت مورد نظر را از 

براي داشتن فيلترهاي هم . از ميان آنها فيلد مربوطه را انتخاب مي نماييم. بخش زير آن فيلدهاي مربوطه نشان داده مي شوند

. و مانند ساير شروط ديگر عملگر آن را نيز انتخاب مي نماييم. استفاده مي نماييم "يا"براي فيلتر غيرهم زمان از  "و"ز زمان ا

مقداري را كه در صورت برقراري آن در كمبو نشان داده نخواهد شد را نيز در بخش مربوطه آن كه در تصوير با فلش مشخص 

  .شده مي نويسيم

  :نمايش تركيبي 

را  "به عبارت نمايشي اضافه شود "بر روي فيلدهاي مورد نظر در قسمت فيلدها كليك مي نماييم و دكمه, مايش تركيبي براي ن

 .در اين صورت فيلد ما از تركيب فيلدهايي كه در اين قسمت مشخص نموده ايم ساخته مي شود. كليك مي كنيم
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. ينش گزينه ها را مي توانيم افقي و يا عمودي تعيين نماييمنحوه چ. براي انتخاب يك مورد از بين چند مورد: راديويي  -

 .كه در اين صورت انتخاب هيچكدام نيز اضافه مي شود. را نيز مي توان داشت امكان عدم انتخاب گزينه هاهمجنين 

 

تقويم اي كه در براي انتخاب تاريخ و زمان مورد نظر مي توان از . براي ورود مقاديري از نوع تاريخ و زمان :تاريخ زمان -

 .كنار فيلد هايي از اين نوع ظاهر مي شود استفاده نمود

 

 "مثال. براي مواردي كه كاربر مي خواهد فيلدي را انتخاب نمايد. ديده مي شود check boxبه صورت يك : گزينه  -

 .استفاده كرد check boxبراي داشتن گزينه تأييد مي توان از 

 

 .باشد و قابل تغيير نباشد)  Label(ار فيلد به صورت نمايشي زماني كه بخواهيم مقد: نمايشي  -

 

فيلد مرتبط جهت "از كميوي  .براي عنوان فايل مي توان از فيلدي استفاده نمود.براي بارگزاري فايل در يك فرم :فايل  -

 .انتخاب مي كنيم "و تصوير عنوان فايل

 

فيلد مرتبط "از كميوي  .تصوير مي توان از فيلدي استفاده نمودبراي عنوان . براي بارگزاري تصوير در يك فرم :تصوير -

 .انتخاب مي كنيم "و تصوير جهت عنوان فايل

 

در فرم هاي ليست و نمايش مي توان دكمه اي را تعريف نمود كه با كليك بر روي آن به هر جايي كه :  دكمه لينكي -

پنجره "..." تعريف لينك نمايان مي شود با كليك بر روي گزينه اي براي , با انتخاب اين نوع. مدنظر باشد لينك شويم

» براي اطالعات بيشتر به بخش عملكرد فرم .( اي باز مي شود كه در آن مي توان لينك و مقصد آن را تعريف نمود

 .)لينك مراجعه نماييد

 

نوع نمايش سابقه ركورد در براي ديدن اين سابقه بايد فيلدي از , در صورت تعريف سابقه فرم: نمايش سابقه ركورد  -

 .فرم داشته باشيم كه بتوانيم اين سابقه را مشاهده نماييم

جريان كاري تعريف مي كنيم كه در اين قسمت جريان مورد , در آرشيو جريان داده ها :  جريان كار براي نمايش •

 .نظر را انتخاب مي كنيم

در هر الزم به ذكر است . ليست گروه هاي جريان را مي نويسيم :  ليست گروه هاي جريان كه نمايش داده مي شوند •

 .مي نويسيمخط نام يك گروه را 

: يك,همه ركوردها : صفر .تعداد ركوردهاي سابقه را مي توانيم مشخص كنيم:  تعداد ركوردهاي سابقه جهت نمايش •

 .تعداد سوابق آخر: ديگر اعداد,آخرين سابقه 

 .متني و يا ليستي مي تواند تعيين شود, ورت جدولي به ص: ا نحوه نمايش ركورده •

فيلدهايي را كه مي خواهيم در سابقه نشان داده شوند در اين :  كداميك از فيلدها براي سابقه نمايش داده شود •

 .قسمت مشخص مي نماييم

ان هستند كه ساخت فيلد هايي از اين نوع به منظور دنبال كردن سرنوشت داده هاي  وارد شده توسط كاربر: پيگيري  -

» در صورت ساخت فيلد از اين نوع در قسمت عمكرد فرم . آنها در قسمت عملكرد فرم توضيح داده شده است

 .و در صورت حذف از هر دو قسمت حذف مي شود. كدپيگيري براي اين فيلد با متن نام فيلد درست مي شود

 

با انتخاب اين نوع گزينه اي تحت . توسط اين نوع فيلد مي توان هر گونه محاسباتي را انجام داد: فيلد محاسباتي -

پنجره اي باز مي شود كه مي توانيم در آن شرايط انجام و "..." عنوان عبارت باز مي شود كه با كليك بر روي دكمه 

در آن نام و نام خانوادگي در كنار هم قرار  به طور مثال مي خواهيم فيلدي داشته باشيم كه. عملكرد را مشخص نمود

اتصال رشته » رشته اي » از توابع. براي اين منظور در پنجره باز شده بر روي انتخاب كليك مي نماييم . داشته باشند

 .سپس پارامترها آن را از فيلد ها نام و نام خانوادگي انتخاب مي كنيم. انتخاب مي نماييم



 

 ٥٦www.sigma.ir سيگما شرکت توسعه زير ساختهای فناوری اطالعات 

  MCCIPراهنماي استفاده و مديريت پورتال 

  
70-2-6  

  

 

 .اي قراردادن يك فرم در فرم ديگربر: زير فرم  -

 .باشد كه مي تواند به صورت معمولي براي فرم هاي ورود و يا نمايشي براي فرم هاي ليست: نوع زير فرم  •

 .و يا پايين مايش ورود اطالعات در باالن:  محل قرارگيري بخش ورود اطالعات •

 

  .و كمينه از اين نوع فيلد استفاده كنيم بيشينه, ميانگين , مي توانيم برا ي محاسبات جمع : فيلد جمعي -

, ميانگين, با انتخاب فيلد از نوع فيلد جمعي بخشي ظاهر مي شود كه در آن يكي از توابع جمع : تابع  •

 . بيشينه و يا كمينه را انتخاب مي نماييم

ما جمع شود را  موجوديت و فيلدي را كه مي خواهيم به طور مثال مقدار آن با مقدار فيلد: موجوديت و فيلد  •

 .مشخص مي نماييم

 

در صورتي كه فرمي براي ورود اطالعات كاربران پورتال داشته باشيم بايد فيلد اي از نوع شناسه : شناسه كاربري -

كاربري براي فرم مورد نظر تعريف نماييم تا توسط اين فيلد مشخص شود كه اطالعات وارد شده مربوط به كدام كاربر 

 .خاص مي باشد

 

ديده مي شوند به   passwordفيلد هايي كه از اين نوع تعريف مي شوند هنگام ورود اطالعات به شكل  :عبور كلمه -

 .ديده مي شود  '*'اين شكل كه هنگام پر كردن فيلد ، به ازاي هر كاراكتري كه وارد مي شود  يك 

 

كه در كنار  فيلد هاي از اين نوع  "..."براي افزودن المان جستجو در فرم كه به شكل دكمه اي با عالمت : جوجست -

بعد از انتخاب اين نوع بايد در ليست باز شونده عمودي كه در پايين نوع فيلد ظاهر مي شود فرمي كه .(ديده مي شود

 .ساخت المان جستجو را به تفصيل توضيح خواهيم داد. ) مي خواهيم جست و جو در آن انجام شود را انتخاب نماييم

 

براي گذاشتن جستجوي الفبايي روي فرم ليست از اين المان . ليست الفبا را نمايش مي دهد:  جستجوي الفبايي -

 .استفاده مي شود تا جست و جو بر اساس حرفي كه انتخاب مي شود صورت گيرد

 

انتخاب براي .(اين نوع فيلد ها امكان انتخاب بازه زماني براي جستجو را براي ما فراهم مي كند: جستجوي تاريخ زمان -

 . )آغاز و پايان بازه مي توان از تقويم هايي كه در كنار فيلد هايي از اين نوع ظاهر مي شوند استفاده نمود

 

وقتي درون آن مي نويسيم  "مثال. متني كه در داخل اين المان نوشته شود به صورت لينك ديده مي شود: پيوند  -

hoo.comhttp://www.ya اين متن را به شكل لينك زيرخط كشي شده نمايش مي دهد. 

 

- Email :براي ورود اطالعات پست الكترونيك.  

  �#*اره�( @�? ��ض
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 : مقدار پيش فرض  -

در صورتي كه بخواهيم فيلدي از فرم با مقدار پيش فرض مورد نظر ما  به صورت خودكار تكميل شود مي توانيم اين 

  . انتخاب نماييم مقادير پيش فرض سيستممقدار را در بخش مقدار پيش فرض وارد و يا از كمبوي 

  : تاريخ امروز

 .خواهد شدفيلد مورد نظر به صورت خودكار توسط تاريخ تكميل فرم پر  

  : زمان اكنون

  .پر خواهد شد ,فيلد مورد نظر توسط زمان تكميل فرم 

و  تاريخ امروزتوجه به اين نكته ضروري است كه تنها براي فيلد هايي كه از نوع تاريخ زمان تعريف شده اند مي توان از (

  .)استفاده نمود زمان اكنون

  :خالي كردن مقدار فيلد 

  .داشته باشد را پاك مي كندمقداري كه در فيلد قرار  

  

 :رونويسي اطالعات توسط مقدار پيش فرض -

ولي اگر . با مقدار پيش فرض جايگزين نمي شود, در صورت مقدار داشتن فيلد , اگر اين خصيصه انتخاب نشده باشد

 .رونويسي مي شودفيلد با مقدار پيش فرض ) داشتن و يا نداشتن مقدار ( اين خصيصه را انتخاب كنيم در هر صورت 

 

 :امكان پر شدن خودكار -

بسته به مقاديري كه در فيلد مورد نظر ما وارد مي شود يكي از گزينه هاي  موجود در اين قسمت را انتخاب كنيم تا در 

هنگام پر كردن فيلد، مقادير مرتبط اي كه قبال توسط كاربران وارد شده است در زير فيلد مورد نظر ليست شوند تا در 

براي فيلد نام خانوادگي در قسمت امكان  22-21شكل   براي مثال در.(ت نياز امكان انتخاب آنها وجود داشته باشدصور

همانطور كه در شكل مي بينيم كليه نام خانوادگي هايي كه . انتخاب شده است LastName پر شدن خود كار گزينه 

 .)زير فيلد نام خانوادگي نمايش داده مي شود شروع مي شوند را براي ما در ' احمد'قبآل وارد شده و با 
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���6 و �� B �C:د�Aر�  
فيلد را تكميل مي كند و در فرم هاي ليست ايجاد فيلتر به , اين قسمت در فرم هاي ورود اطالعات به صورت خودكار

  .شكل خودكار مي كند
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 : تكميل خودكار براساس پارامتر -

موجوديت مرتبط با  .يي از فرم را به صورت خودكار تكميل نمودمختلفي مي توان مقادير فيلدهابر اساس پارامترهاي 

از  "اگر .از ليست موجوديت ها و ليست فيلدها انتخاب مي كنيم و فيلدي كه بر اساس آن تكميل مي شود را پارامتر

  .باشد از تعيين مقادير و معادل آنها استفاده مي كنيم "روي مقدار ثابت

  

MemoryVariable   :  

  

Category  :در " مقدار ثابت"اگر از . فيلد مورد نظر بسته به اينكه روي چه رده اي باشد به صورت خودكار پرشود

با كليك . پنجره اي مانند زير باز مي شود "تعيين مقادير و معادل آنها"قسمت  از روي استفاده نماييم با كليك بر روي 

عبارت "در قسمت . ديگري باز مي شود كه در آن صفحه مورد نظر را انتخاب مي كنيم پنجره "..."بر روي دكمه 

را كليك  "اضافه كردن"و در نهايت دكمه . عبارت مورد نظر كه مي خواهيم فيلد با آن پر شود را مي نويسيم "معادل

, د با عبارت ديگري پر شوددر صورتي كه بخواهيم فرم را روي صفحه ديگر قرار دهيم و در آن صبفحه فيل. مي كنيم

  .براي صفحه ديگر هم اين روند را مجدد انجام مي دهيم

 

74-2-6  

 



 

 ٥٩www.sigma.ir سيگما شرکت توسعه زير ساختهای فناوری اطالعات 

  MCCIPراهنماي استفاده و مديريت پورتال 

 

User  :كاربري كه از طريق بخش (كند به صورت خودكار پر شود فيلد مورد نظر بسته به كاربري كه فرم را تكميل مي

   ).ورود كاربران در سيستم وارد شده است

  

Group  : فيلد مورد نظر بسته به كاربري كه از گروه خاصي است فرم را تكميل مي كند به صورت خودكار  

  .پر شود

  

TreeNode  : فيلد مورد نظر بسته به اينكه وب پارت فرم در روي صفحه به چه دسته بندي مربوط مي باشد به

  .صورت خودكار پر شود

  

IP  : فيلد مورد نظر بسته بهIP م را تكميل مي كند به صورت خودكار پر شودكاربري كه فر.  

  

DateTime  :فيلد بسته به زماني كه كاربر فرم را تكميل مي كند به صورت خودكار پر شود .  

  

Url  : فيلد بسته بهurl صفحه اي كه فرم در آن قرار دارد به صورت خودكار پر شود.  

  

Language   :رار دارد به صورت خودكار پر شودفيلد بسته به زبان صفحه اي كه فرم در آن ق.  

  

 :از روي -

 .مي توان مقداري كه مي خواهيم خودكار وارد فيلد شود را از فيلد ديگري خوانده و يا يك مقدار ثابت باشد

 .براي خواندن از فيلد ديگر از موجوديت استفاده مي كنيم: موجوديت •

 .فيلد از اين قابليت استفاده مي كنيمبراي خواندن مقدار و وارد كردن خودكار آن در : مقدار ثابت •

 :ثبت مقدار تكميل خودكار -

 :در صورت خالي بودن فيلد ثبت شود •

براي فيلد مقداري وارد نكرد و فيلد ) كسي كه فرم را تكميل مي كند(مي توانيم مشخص نماييم اگر كاربر 

 .به صورت خودكار پر شود, خالي بود

 .هميشه ثبت شود •

 .پر شدن فيلد به صورت خودكار هميشه انجام شود مي توانيم مشخص نماييم

 :ليست موجوديت ها -

با توجه به پارامتري كه براي تكميل خودكار انتخاب نموده ايم ليست موجوديت , در صورت انتخاب موجوديت در باال 

 .هاي آن پارامتر را در اين قسمت خواهيم داشت

 :ليست فيلدها -

فيلدي را كه براي پر كردن . يت ها انتخاب نموده ايم در اين قسمت مي باشدفيلد هاي موجوديتي كه از ليست موجود

 .انتخاب مي كنيم, فيلد مان از مقدار آن مي خواهيم

 :در صورتي كه هيج مقداري يافت نشد -

  .مي توان مشخص نمود در صورت يافت نشدن مقدار چه عملي انجام شود

 نمايش پيغام خطا •

 استفاده از مقدار خاص •
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 استفاده از تكميل خودكارعدم  •

 :متن نمايشي -

 .متن پيغام و يا مقدار خاص را در اين قسمت مشخص مي نماييم, در صورت يافت نشدن مقدار

  

    مشخصات فيلد 
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 : نام  -

  .مي باشد در آرشيوفيلد نام 

  :عنوان -

 .مي باشد در هنگام نمايش در پورتال عنوان فيلد

 :ترتيب   -

  .در فرم مي باشد ترتيب قرارگيري فيلد 

-D�%ر�EC!ا  
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مي توان مشخص كرد كه فيلدي كه تعريف كرده ايم  هنگام پر كردن داراي شرايط خاصي  اعتبارسنجيدر 

  . براي مثال پر كردن آن اجباري باشد و يا از الگوي خاصي تبعيت كند .باشد

 : اعتبارسنجي  -

كه با زدن دكمه ويرايش صفحه اي باز مي مربوط به اعتبار سنجي پنجره جديدي باز مي شود  "..."با زدن دكمه 

توان يك و يا چند تا از آنها را انتخاب نمود و شرايط مقادير مورد قبول براي  كه بسته به نياز مي)22-26شكل (.شود

ام خطايي كه در صورت معتبر نبودن مقادير من براي هر يك از آنها مي توانيم پيغدر ض .فيلد مورد نظر را تعيين كرد

  .وارد شده به كاربر داده مي شود را تعيين نماييم
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 : اجباري •

پركردن فيلد را اجباري مي كند و در صورت پر نكردن آن پيغام خطايي كه مشخص مي نماييم نشان داده مي 

  .)حتما تيك مربوط به اجباري بايد انتخاب شود.(شود

 

 : استفاده از الگو •

به . مي توان مشخص نمود كه ورودي فيلد داراي چه فرمتي باشد و در صورت رعايت نكردن الگو پيغام خطا مي دهد

  .عددي و حذف كاراكتر تقسيم مي شود, سه دسته متني

   :متني

به طور مثال . ددر هنگام ورود بايد به شكل كامل وارد شون. شامل آدرس پست الكترونيك و آدرس سايت مي باشد

m@yahoo.com  وhttp://www.google.com   

  :عددي

براي .  hh:mmزمان , سال تولد , تلفن همراه , تلفن يازده رقمي , تلفن هشت رقمي , شامل كدپستي ده رقمي  

  .شروع شود و بعد دو رقم وارد شود 12ويا  13روع شود و براي سال تولد با ش 09تلفن همراه الزاما بايد با 

  : حذف كاراكتر

به طور مثال اگر عددي انتخاب شود و . بدون فاصله خالي مي باشد, حرف بدون عدد , عدد و حرف , شامل عددي 

  .در هنگام ورود مقداري غير از عدد وارد شود پيغام خطا  مي دهد

 

 : شرايط بازه اي  •
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عدد اعشاري و عدد صحيح هستند مي توان كران باال و پايين را تعيين , در خصوص فيلد هايي  كه از نوع تاريخ 

  .نمود و سپس دكمه اضافه شود را زده تا محدوديت باز ه اي آن اعمال شود

 

 : شرايط رشته ا ي  •

  .هاي مختلفي قرار دادمي توان براي يك رشته اي كه در يك فيلد وارد مي شود شرايط و محدوديت 

   :حداكثر و حداقل طول رشته 

  .حداكثر و حدافل طولي كه رشته ورودي مي تواند داشته باشد

  : شروع با 

  .رشته ورودي با چه كاراكتر ها يي شروع شود

  :  پايان با

  .رشته ورودي با چه كاراكتر هايي به پايان برسد

   :شامل

  .رشته ورودي شامل چه كاراكتر هايي باشد

   :كركترهاي غير مجاز

  .كاراكترهايي كه اگر در رشته ورودي قرار داشته باشند پيغام خطا مي دهد

 

 : چك نوع  •

اگر نوع خاصي براي فيلد در نظر گرفته شود و در هنگام ورود نوعي . مي توان نوع ورودي يك فيلد را مشخص نمود

عدد اعشاري , عدد صحيح , ت وجود دارند شامل تاريخ نوع هايي كه در اين قسم. غير از آن باشد پيغام خطا مي دهد

  متن فارسي عددي و متن انگليسي عددي مي باشد, متن فقط انگليسي , متن فقط فارسي , 

 

 : مقايسه  •

 .مقدار فيلد را مي توان با يك فيلد ديگر و يا با يك مقداري كه وارد مي نماييد مقايسه نماييد

  .را مي توان انتخاب نمود ...و < ,> , = عالمت مقايسه اي 

  : ليست فيلد ها 

  .مي توان ليست فيلد ها را انتخاب نمود از كمبو آن فيلدي كه قرار است با آن مقايسه شود را انتخاب نمود

  : مقايسه با 

  .مي توان مقايسه با را انتخاب نمود و مقدار مورد نظر را وارد نمود

  : نوع مقايسه 

عدد , عدد صحيح , شامل رشته اي . و بايد حتما مشخص شود. را انجام مي دهدنوعي كه بر اساس آن مقايسه 

  .تاريخ و پول مي باشد, اعشاري 

 

 : پيشرفته  •

.در نام اسمبلي آن را انتخاب مي كنيم. براي مشخص كردن نوع كد ملي از اين گزينه استفاده مي شود  

 

 : نوع جستجو  -

.شامل و شروع با باشد, جستجو مي تواند دقيق   .نماييممي تعيين  جو بر روي فيلد مورد نظر را نوع جست  
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  : در بخش توضيحات فيلد، مي توانيم براي فيلدمان توضيحاتي ارائه دهيم كه به سه شكل است

   :توضيحات فيلد

  .توضيحات راجع به فيلد را كنار آن مي نويسد

  :  راهنماي فيلد

  .شده در اين بخش در يك پنجره جديد نمايش داده مي شودتوضيحات نوشته 

ToolTip:   

  .روي نام فيلد در پنجره اي زير نام فيلد نمايش داده مي شود ، هنگام گذاشتن ماوس tooltipتوضيحات درون 

  �1ه� �� *
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  .مي توان ظاهر فيلد مورد نظر را تعيين نمودظاهر فيلد در بخش 

  ��م����2 �1ه� /�.- 
  .ظاهر يك فيلد را مي توان با توجه به شرايطي كه در فيلد ديگر برقرار مي شود تغيير داد
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  .پنجره اي به شكل زير باز مي شود"..." با كليك بر روي دكمه 
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 مشخصات تغيير ظاهر با مقدار فيلد -

  :شماره ترتيب

  .ترتيب در نظر گرفتمي توان چندين شرط تعريف كرد و براي آنها شماره 

  :مقدار فيلد

  .مثال مساوي مقداري باشند. عمگرها براي بررسي مقدار فيلد مي باشند

  :مقدار

  .مقداري كه اگر مقدار فيلد با آن يكسان باشد شرط برقرار مي شود

  :كنترل 

  .فيلد مورد نظر كه مي خواهيم مقدار آن را بررسي كنيم

  :كمبو انتخاب عمل 

  .فعال يا غير فعال را مي توانيم انتخاب نماييم, مخفي , نمايان 

به اين منظور روي . فيلد رشته تحصيل فعال شود, به طور مثال اگر مقدار فيلد مقطع تحصيلي پيش دانشگاهي بود 

پيش دانشگاهي را , در مقدار. را انتخاب مي كنيم =در مقدار فيلد » در تغيير ظاهر شرطي فرم » فيلد مقطع تحصيلي

  .در كنترل فيلد رشته تحصيلي و عمل فعال را انتخاب مي كنيم. سيممي نوي

پيغامي به شكل زير  بعد از اتمام مراحل ساخت فرم ، در صورت نداشتن مجوز ديدن فرم با كليك بر روي آيكون ويرايش 

  .ظاهر مي شود
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را از آرشيو كاربران ) كه شما مي باشيد(كاربر مورد نظر بخش كاربران , در اين صورت راهبر پورتال بايد در قسمت امنيت فرم 

  .انتخاب نموده و سپس با كليك بر روي نام كاربري مجوز هاي آن را مشاهده كرده و مجوز ديدن فرم را  بدهد
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وان پيش مي ت) در شكل با فلش قرمز رنگ مشخص شده است(كه در مقابل نام فرم وجود دارد با كليك بر روي آيكن 

  .)همچنين امكان حذف هر يك از فرم ها در اين قسمت وجود دارد(نمايشي از فرم ساخته شده را مشاهده نمود، 
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مانند شكل زير كه فيلد هاي يك فرم را نشان . پنجره اي باز مي شود كه مي توان پيش نمايش فرم ساخته شده را در آن ديد

  .مي دهد
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كه در كنار نام هر فرم وجود دارد پنجره جديدي مطابق شكل زير باز مي شود كه امكان  همچنين با كليك بر روي آيكن 

به اين صورت .را از روي فرم موجود براي ما فراهم مي كند) ورود اطالعات، ليست ،نمايشي و جستجو(ساخت تمام انواع فرم ها 

نوع فرم هايي كه مي خواهيم به طور اتوماتيك از روي فرم مورد نظرمان ساخته شوند كه بعد از باز شدن پنجره مذكور، كنار 

  . مقابل هر نوع تعيين مي كنيم و سپس دكمه ذخيره را مي زنيم textboxتيك مي زنيم و نام فرم هاي جديد را در 
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  .در ادامه با ذكر يك مثال مراحل مختلف ساخت يك فرم را پي مي گيريم

 مثالي از كار با فرم ساز

و مي خواهد فرم ثبت تقاضا را به صورت آن الين و از . فرض كنيد سازمان شما مي خواهد تعدادي نيروي جديد استخدام كند

  .طريق سايت اطالع رساني خودش در اختيار مردم قرار دهد

نام، نام خانوادگي، شماره (طالعات شخصي اطالعاتي كه متقاضيان همكاري در سازمان شما بايد از خود ارائه دهند شامل ا

تعداد سالهاي سابقه كار، محل ( ، سوابق كاري ...) مقطع تحصيلي، مدرك تحصيلي و(، اطالعات سوابق تحصيلي ...) شناسنامه و

  .مي باشد) آدرس، تلفن،پست الكترونيك( و اطالعات تماس ...) كار قبلي و
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بايد موجوديت ها يا به عبارتي چيزهايي كه درباره آن ها مي خواهيم اطالعات  همان طور كه در باال توضيح داديم، ابتدا

مشخصات فردي متقاضي، اطالعات مقطع تحصيلي و اطالعات استان ها به طور جداگانه قابل . نگهداري كنيم را تعريف نماييم

  ..نگهداري هستند

بايستي از . يويي كه ركوردهايي را مي خواهيم انتخاب نماييمالزم به ذكر است براي داشتن فيلد هايي از نوع انتخاب و يا راد

  . موجوديت هاي جدا براي آن ها استفاده نماييم

  .بايد موجوديت جنسيت را در نظر بگيريم, به طور مثال اگر فيلدي مانند جنسيت از نوع راديويي مدنظر باشد

  شهرستان, مقطع تحصيلي، استان, متقاضي، جنسيت: به اين ترتيب موجوديت هاي مرتبط با اين فرم بايد ايجاد كنيم 

. است "كليد خارجي"نحوه برقراري ارتباط بين موجوديت ها از طريق مفهوم . اين موجوديت ها بايد با هم ارتباط داشته باشند

طالعات استانها وقتي اطالعات استان ها را يك بار در پورتال وارد كرده ايم و مي خواهيم هربار در هنگام ثبت متقاضي از ا

استفاده كنيم، بايد در موجوديت متقاضي يك كليد خارجي يا به عبارتي يك ارتباط با موجوديت استان وجود داشته 

  .موجوديت هاي ديگر نيز به همين ترتيب است و يك كليد خارجي از آن ها در موجوديت متقاضي بايد نگهداري شود.باشد

  :ديده مي شود فيلد هاي موجوديت متقاضي در شكل زير
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  :موجوديت مقطع تحصيلي نيز با فيلدهاي زير ساخته مي شود 

   مقطع تحصيلي از نوع متني -

 

  :موجوديت استان را با فيلد زير مي سازيم 

  نام استان  از نوع متني -

  

  :را با فيلدهاي زير مي سازيم موجوديت شهرستان 

 نام شهرستان از نوع متني -
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در اين مثال چون مي خواهيم فيلدهاي استان و شهرستان را مرتبط با ( نوع كليد خارجي به موجوديت استان استان از  -

 .)هم بسازيم بايد در شهرستان به استان ارتباط وجود داشته باشد

   

  :زير مي سازيم  را با فيلدموجوديت جنسيت 

 جنسيت  -

 .زير عمل مي كنيم براي اينكه ركوردهاي زن و مرد را اضافه كنيم به صورت •

.بر روي ركوردها كه در شكل زير با فلش مشخص شده است كليك مي نماييم  
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در اين صورت بر روي ! همانطور كه مالحظه مي كنيم پيغام مي دهد مجوز ديدن نمونه از موجوديت را نداريد

.ويرايش كليك مي نماييم  

با توجه به نياز مجوزهاي ( درج نمونه , نمونه از موجوديت مجوز ديدن » مجوزهاي حساس » در بخش مجوزها 

.را به كاربر مورد نظر مي دهيم)  مربوطه  

در صفحه باز شده كه به صورت . را مي زنيم "ركورد جديد"سپس دكمه . مجدد بر روي ركوردها كليك مي نماييم

.يمزير مي باشد ركوردهاي مورد نظر را وارد مي كنيم و دكمه ثبت را مي زن  

.شناسه كاربر و تاريخ به صورت خودكار توسط سيستم وارد مي شود, شناسه ركورد : تذكر  
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ابتدا بايد فرم ورود . حال كه موجوديت ها و ارتباط هاي آنها را تعريف نموديم، نوبت به ساختن فرم هاي مرتبط با آنهاست

راي ورود اطالعات مقطع تحصيلي بسازيم تا اطالعات اين دو براي اطالعاتي براي دريافت اطالعات استانها و فرم ديگري ب

  . استفاده در فرم ثبت تقاضاي متقاضيان همكاري با سازمان شما آماده شود

  

موجوديت . ايجاد مي كنيم " Data Enter Form"يا  "فرم ورود اطالعات"فرم جديدي از نوع . پس به مديريت فرم مي رويم

  .قرار مي دهيم "استان"اصلي اين فرم را 
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، فيلدي از نوع متني براي نمايش نام استان ها فيلدسپس در بخش . ايجاد مي كنيم "نام استان"براي اين فرم فيلدستي به نام 

  :مي سازيم 
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  .تكرار مي كنيم "مقطع تحصيلي"روي موجوديت اصلي  "ع تحصيليمقط"مراحل باال را براي ساختن فرم ورود اطالعات 

مقطع "موجوديت اصلي اين فرم را . ايجاد مي كنيم " Data Enter Form"يا  "فرم ورود اطالعات"فرم جديدي از نوع 

  .قرار مي دهيم "تحصيلي
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، فيلدي از نوع متني براي نمايش مقطع فيلدسپس در بخش . ايجاد مي كنيم "مقطع تحصيلي"براي اين فرم فيلدستي به نام 

  .تحصيلي مي سازيم 
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در صفحه اي كه ( حال با مراجعه به محل قرارگيري فرم، فرم هاي ساخته شده را به  صفحه و در صورت لزوم به دسته بندي  

  .نسبت مي دهيم) فرم را گذاشته باشيموب پارت 
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  .و ورود اطالعات آن ها را انجام دهيم. اكنون مي توانيم با مراجعه به صفحه پورتال فرم هاي ورود اطالعاتمان را ببينيم
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ولي به دليل اينكه مي خواهيم شهرستان مرتبط با استان مربوطه . براي ورود اطالعات شهرستان ها مانند باال عمل مي شود

  : باشند به صورت زير عمل مي كنيم

  .و فيلد هاي آن را به صورت زير مي سازيم. فرم را روي موجوديت شهرستان مي سازيم

  .ي وارد شده را بتوان انتخاب نمود و براي آن ها شهرستان وارد كرداز نوع انتخاب باشد كه استان ها: استان 
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  .از نوع متني باشد كه بتوان شهرستان هاي هر استان را وارد نمود: شهرستان 
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  .ببينيمو در قسمت پورتال مي توانيم آن را به شكل زير . فرم را بر روي صفحه قرار مي دهيم, مانند ساير فرم ها 
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  .استان مورد نظر را انتخاب مي نماييم و شهرستان هاي مربوط به آن را وارد مي كنيم

اين فرم روي موجوديت . اكنون مي توانيم با مراجعه دوباره به بخش مديريت فرم، فرم ورود اطالعات متقاضي را ايجاد نماييم

  .ايجاد مي شود "متقاضي "اصلي 

فيلد هاي اين فيلدست به شكل زير ساخته . بندي كردن مشخصات فردي متقاضي ايجاد مي كنيم فيلدستي براي دسته -

  :مي شود 

   

  نام فيلدست  نام موجوديت  نوع فيلد  نام فيلد

  مشخصات فردي  متقاضي  متني  نام

  مشخصات فردي  متقاضي  متني  نام خانوادگي

  مشخصات فردي  جنسيت متقاضي  راديويي  جنسيت

  مشخصات فردي  متقاضي  متني  شماره شناسنامه 

  مشخصات فردي  متقاضي  متني  نام پدر

  مشخصات فردي  متقاضي  تاريخ زمان  تاريخ تولد

  

  : فيلدهاي اين فيلدست به قرار زيرند . فيلدست بعدي را براي دسته بندي سوابق تحصيلي متقاضي ايجاد مي كنيم -

  فيلدستنام   نام موجوديت  نوع فيلد  نام فيلد

  سوابق تحصيلي  مقطع تحصيلي  انتخابي  آخرين مقطع تحصيلي

  سوابق تحصيلي  متقاضي  متني  مدرك تحصيلي

  سوابق تحصيلي  ندارد  زير فرم  تصوير مدارك

وارد  "ورود اطالعات مقطع تحصيلي"قرار مي دهيم تا ركوردهايي كه در فرم  "انتخاب"را از نوع  "آخرين مقطع تحصيلي"فيلد 

  .كرده بوديم را در يك كمبو بتوانيم انتخاب كنيم

  .براي وارد كردن مدارك تحصيلي از زير فرم استفاده مي كنيم

 مدارك تحصيليدر صورتي كه ساختار موجوديت ها بگونه اي باشد كه دو موجوديت رابطه پدر و فرزندي داشته باشند ، مثل 

  .رتبط از المان زيرفرم استفاده مي كنيمبراي ورود اطالعات آنها بصورت م متقاضي يك

به اين صورت كه فرمي براي ورود اطالعات مدارك تحصيلي  بصورت جداگانه ايجاد مي كنيم و در فرم ورود  اطالعات مربوط به 

  .آن را اضافه مي كنيم, متقاضي

  .موجود باشدكليد خارجي بايد دقت كرد كه بين موجوديت اصلي اين دو فرم  بايد 

فرم نمايش يا ليست موجوديت مدارك تحصيلي را ساخته و در . نمايش اطالعات هم شبيه به همين منوال عمل بايد كرد براي

  .فرم نمايش يا ليست متقاضي آن را درج مي كنيم

  : براي ساخت اين زير فرم به صورت زير عمل مي كنيم

با فيلدي تحت همين نام  و كليد خارجي متقاضي مي  "يليورود مدارك تحص"به آرشيو موجوديت ها رفته و موجوديتي به نام 

  .سازيم
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  .مي سازيم "ورود مدارك تحصيلي"روي موجوديت , به مديريت فرم بازگشته و فرمي را كه مي خواهيم براي زير فرم باشد

  .را بايد انتخاب كنيدامكان درج ركورد , در امكانات فرم : تذكر
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100 -2 -6  

  .فيلدست با يك فيلد از نوع تصوير براي ورود مدرك تحصيلي مي سازيمبراي فرم يك 

  
101-2-6  

  .حال به فرم ورود اطالعات متقاضي رفته و آن را ويرايش مي كنيم

در نوع فيلد . براي آن موجوديت و فيلد انتخاب نمي كنيم. فيلد جديدي از نوع زير فرم مي سازيم, در فيلدست سوابق تحصيلي

كمبويي در زير آن براي انتخاب زير فرم مورد نظر باز مي شود كه در آن زير فرم ورود اطالعات .انتخاب مي كنيمزير فرم را 

  .تحصيلي را انتخاب مي نماييم
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102-2-6  

  

  

  نوع زير فرم

  براي فرم هاي ورود اطالعات: زير فرم معمولي

  ) در فرم هاي نمايش براي زير فرم از فرم هاي ليست استفاده مي شود.( براي فرم هاي ليست مي باشد: زير فرم نمايشي

  

  :فيلد هاي زير در اين فيلدست قرار مي گيرند . فيلدست سوم را براي دسته بندي سوابق كاري مي سازيم 

  نام فيلدست  نام موجوديت  نوع فيلد  نام فيلد

  سوابق شغلي  متقاضي  متني  سابقه كار تعداد سالهاي

  سوابق شغلي  متقاضي  متني  محل كار سابق

  سوابق شغلي  متقاضي  متني  مهارت هاي كاري 

  

  :فيلدهاي اين فيلدست را اينگونه مي سازيم. اطالعات تماس با فرد متقاضي هم در فيلدست ديگري قرار مي گيرد

  نام فيلدست  نام موجوديت  نوع فيلد  نام فيلد

  اطالعات تماس  )استان/ fk-shahrestan(تانسا  انتخابي  استان

  اطالعات تماس  ) fk-shahrestan(شهرستان  انتخابي  شهرستان

  اطالعات تماس  متقاضي  متني   *شماره تلفن

  اطالعات تماس  متقاضي  متني  **پست الكترونيك

  

  .كنيمبراي ساخت كمبوهاي مرتبطي مانند استان و شهرستان مانند زير عمل مي 
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103-2-6  

  

  

فيلد مرتبط را شهرستان . و نوع آن را انتخاب مي گذاريم" )استان/  fk-shahrestan(استان "فيلد استان را بر روي موجوديت 

  .انتخاب مي كنيم

  

  
104-2-6  
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  .و نوع آن را انتخاب مي گذاريم ") fk-shahrestan( شهرستان"فيلد شهرستان را بر روي موجوديت 

  

قسمت استفاده (مي توان براي شماره تلفن از اعتبار سنجي هاي مربوط به آن كه در قسمت اعتبار سنجي هاي مربوط به فرم *

  .وجود دارند استفاده نمود) از الگو

  
105-2 -6  

  

  

پنجره اي باز مي شود كه در آن با كليك بر روي ويرايش پنجره . روبروي اعتبارسنجي كليك مي نماييم "..."بر روي دكمه 

و تاييد را كليك مي . در آن تمام گزينه ها به استثنا استفاده از الگو را از حالت انتخاب خارج مي كنيم. جديدي باز مي شود

  .كنيم

  
106 -2-6  
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  .در كمبو مربوطه تلفن هشت رقمي و پيغام خطا را مشخص مي كنيم. الگو كليك مي كنيم استفاده از "انتخاب كنيد "بر روي

قسمت (براي پست الكترونيك نيز مي توان از  اعتبار سنجي مربوط به آن كه در قسمت اعتبار سنجي هاي مربوط به فرم **

براي . را به شكل كامل و صحيح وارد نمايند آدرس پست الكترونيك خود "وجود دارد استفاده نمود تا حتما) استفاده از الگو

  .اعتبارسنجي مانند تلفن عمل مي كنيم فقط در كمبو مربوطه اين بار پست الكترونيك را انتخاب مي كنيم

  :فرم زير به دست مي آيد . ساير تنظيمات فرم را نيز همانند پيام انتهايي را برحسب نياز پر كنيد

  
107 -2 -6  

  

  فرم ليست

بخواهيم ليست كساني كه ثبت نام كرده اند را ببينيم، فرم ليستي روي موجوديت متقاضي ايجاد مي كنيم و فيلدهايي كه اگر 

  .مي خواهيم هنگام ليست شدن اسامي ظاهر شوند را به عنوان فيلد هاي فرم ليست قرار مي دهيم
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  .براي  ليست كردن اطالعات انتخاب كنيم را "نام خانوادگي، نام و مقطع تحصيلي"فرض كنيد فيلدهاي 

  : آن را در صفحه قرار مي دهيم تا نتيجه را ببينيم 

  
109-2-6  

  .همانطور كه مي دانيم مي توان بر روي فرم هاي ليست فيلتر قرار داد و ليست كساني كه شرايط خاصي را دارند نشان داده شود

براي اين منظور در بخش تنظيمات فرم بر روي فيلتر كليك . سي مي باشدبه طور مثال كساني كه مقطع تحصيلي آن ها كارشنا

  .مي نماييم در پنجره باز شده در مقطع تحصيلي كارشناسي را مي نويسيم
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  .فقط افرادي كه مقطع تحصيلي آن ها كارشناسي مي باشد نشان داده مي شود, به اين ترتيب در فرم ليست متقاضيان

  
111 -2 -6  

  

اين كار را انجام مي  "ترتيب ركوردها» تنظيمات فرم "در . مي توان ترتيب قرار گيري و نمايش ركوردها را نيز تعيين نمود

  .دهيم

  
112 -2 -6  
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بر روي هر كدام كه تمايل داشته باشيم در . تمام فيلد هاي فرم ليست نشان داده مي شود,  "همه فيلد ها"با كليك بر روي 

س آن مرتب شود بر روي آن كليك مي كنيم و سپس توسط دكمه هاي جابه جا كننده آن را به باال منتقل مرحله اول بر اسا

آن را انتخاب  "نزولي/ دكمه صعودي"كه مي توان توسط ( در شكل باال اول بر اساس نام ركوردها به صورت صعودي . مي كنيم

به . آن ها را بر اساس فيلد نام خانوادگي مرتب مي كند. ي داشتنداگر دو ركورد در فيلد نام مقدار مساو. مرتب مي شوند.) كرد

  .را اضافه مي كنيم "مريم صفري"طور مثال در فرم 

  
113 -2 -6  

  

را انتخاب مي كنيم  امكان مرتب سازي اطالعات توسط كاربر» در امكانات فرم . اين امكان مرتب سازي را مي توان به كاربر داد

بر (در اين صورت در پورتال قسمتي به نام مرتب سازي ظاهر مي شود كه مي توان با اول انتخاب كردن فيلد و صعودي يا نزولي 

  .ترتيب را تعيين نمود) يا برعكس Z  تا Aاساس 

  
114 -2 -6  

  

به صورتي كه   xsltتوسط نوشتن كد  "اطالعاتساخت ظاهر فرم هاي نمايش » تنظيمات فرم "مي توان ظاهر فرم ليست را در 

به طور . از كدهاي پيش فرض استفاده نماييم" انتخاب ظاهر فرم هاي نمايش اطالعات"مي خواهيم تغيير دهيم و يا از كمبوي 

  .مثال جدولي عنوان در باال را انتخاب مي نماييم

  
115-2-6  

  

  

  ..را نيز تعيين نمود در امكانات فرم اين موارد را انتخاب مي كنيم در فرم ليست مي توان تعداد ركوردها و شماره رديف
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116 -2 -6  

  

  

  .مي توان در صفحه بندي تعداد ركورد هايي كه نمايش داده مي شود و صفحه بندي را تنظيم نمود

اندازه » بندي صفحه "در . ركورد نمايش داده شود 3در اين مثال مي خواهيم از صفحه بندي استفاده كنيم و در هر صفحه 

  .قرار مي دهيم 3را  "صفحه در حالت نمايش همه

  
117-2-6  

  

در پنجره اي كه باز . در تغيير ظاهر شرطي بر روي جديد كليك مي نماييم . مي توان ظاهر را تحت شرايط خاصي تغيير داد

كد مورد نظر را نوشت و يا در استايل گرافيكي آن را تعيين  cssمي شود مي توان در شرايط اجرا شرط مورد نظر و در كالس 

  .در اين مثال مي خواهيم در فرم ليست افرادي كه داراي نام مريم هستند ركورد آنها به رنگ قرمز باشد. نمود

  
118-2-6  

  

ر فرم ليست مي و لينك شدن به فرم نمايش را مي توان د "جديد"درج ركورد جديد توسط دكمه , ويرايش , امكان حذف 

  . توان داشت

امكان ,ولي براي لينك به فرم نمايش . مي توان امكان حذف را داشت "امكان حذف ركورد"با انتخاب » در امكانات فرم 

ويرايش و درج مربوطه ساخته شده , بايد فرم هاي نمايش   )نمايش دكمه ركورد جديد(امكان درج ركورد ويرايش ركورد و 

  .باشند و در كمبوي مربوطه انتخاب شوند
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119 -2 -6  

  

  

  )كاربران » در قسمت امنيت .( مجوزهاي الزم براي كاربر مورد نظر بايد وجود داشته باشد: تذكر

  

 .براي ساخت فرم ويرايش مي توان از ساخت فرم هاي مرتبط استفاده نمود -

 

 

120-2-6  

 

 

ويژه ويرايش ركورد را انتخاب مي , نوع فرم ورود اطالعات » پس از ساخت آن در ابتدا فرم را ويرايش نموده و در مشخصات فرم 

مجوزهاي الزم را , در صورت نداشتن مجوز روي موجوديت ها بايد به موجوديت مورد نظر رفته و در بخش مجوزها. ( كنيم

  .) انتخاب كنيم

  . در پورتال خطا داريم "ورود مدارك تحصيلي"در موجوديت  "ليست نمونه از موجوديت"در اين مثال به دليل نداشتن مجوز 
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ليست نمونه از "رفته و مجوز  "مجوزهاي حساس» مجوزها » ورود مدارك تحصيلي » آرشيو موجوديت ها "براي رفع خطا به 

  .را انتخاب مي كنيم "موجوديت

 

 .را انتخاب مي كنيم "ورود اطالعات متقاضي"براي فرم درج نيز فرم  -

 

 .انتخاب مي كنيم, فرم نمايشي كه در قسمت بعد ساخت آن را توضيح خواهيم داد, براي فرم نمايش نيز -

  .مي توان مشخص نمود از فرم ليست توسط كدام يك از فيلد ها به فرم نمايش لينك شويم*

  

 .فرم جستجو تعريف نمود تا توسط آن بر روي فرم ليست جستجو انجام داد, مي توان براي فرم ليست  -

. را انتخاب نماييد "نمايش اطالعات بدون نياز به جستجو"براي نمايش اطالعات به صورت همواره و بدون جستجو بايد 

  .در غير اين صورت فرم ليست نشان داده نمي شود و بعد از جستجو فقط ركورد يافت شده نشان داده مي شود

  .مشخص نمود "محل قرارگيري فرم جستجو"محل قرارگيري فرم جستجو را هم مي توان در قسمت 

  .ساخت فرم جستجو را جلوتر توضيح خواهيم داد

  فرم نمايشي

هر ) و يا يك فيلد ديگر ( بخواهيم هنگامي كه اطالعات متقاضيان به شكل باال ليست شد، با كليك روي نام خانوادگي حال اگر 

در قسمت  "ليست متقاضيان"اطالعات كاملشان ديده شود، كافي است فرم نمايشي براي آن ايجاد كنيم و سپس در فرم , كدام 

و فيلدي را كه مي خواهيم با كليك بر روي آن به فرم . ه شده را انتخاب نماييم فرم نمايشي ساخت "فرم نمايش» امكانات فرم "

  .)را نيز بايد تيك بزنيم)لينك به فرم نمايش(در بخش امكانات فرم ، امكان ديدن ركورد. (نمايشي برويم را انتخاب مي كنيم
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122-2-6  

  

  : به اين ترتيب آنچه در سايت ديده مي شود به شكل زير خواهد بود 

  
123 -2 -6  

  

  :با كليك روي لينك نام خانوادگي جزيياتي كه براي هر فرد وارد شده ديده مي شود 

  
124 -2-6  

  .در فرم هاي نمايش مانند فرم هاي ليست مي توان تنظيمات ظاهر را انجام داد

  .ويرايش و حذف را مانند فرم ليست براي فرم نمايش نيز داشتهمچنين مي توان امكان 

  
125-2-6  
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  فرم جستجو

همچنين ليست . به جستجو بپردازد "نام خانوادگي"اكنون براي اين فرم ليست فرم جستجويي قرار مي دهيم كه براساس 

  . الفبايي و تاريخ براي جستجو داشته باشد

  فرمي از نوع فرم جستجو روي موجوديت متقاضي ايجاد مي كنيم 

  . را روي موجوديت متقاضي برايش انتخاب مي نماييم "متني"از نوع  "نام خانوادگي"فيلد 

  .را روي موجوديت متقاضي انتخاب مي كنيم "جستجوي الفبايي" را از ;:ع" نام خانوادگي"براي داشتن ليست الفبايي فيلد 

الزم .( انتخاب مي كنيم "جستجو تاريخ زمان"را از نوع  "تاريخ تولد"فيلد , جستجو بر اساس تاريخ در بازه خاصي  براي داشتن

  .)  به ذكر است در فرم ليست بايد فيلدي از نوع تاريخ زمان داشته باشيم

  .تغييرات را ثبت و سپس ذخيره مي كنيم 

جستجو در اطالعات انتخاب » جستجويي كه ساختيم را در قسمت امكانات فرم حال فرم ليست متقاضي را ويرايش نموده فرم 

  :فرم ما به شكل زير ديده مي شود . مي نماييم

  
126 -2 -6  

  ا%C'�دJ از ا��8ن ;DCH: در ��م ورود ا.G!�ت
يگر در پورتال درون يك فرم ليست د "فرض كنيد بخواهيم فيلدي درون فرم ورود اطالعات داشته باشيم كه اطالعاتش قبال

حاال مي خواهيم هنگام ورود اطالعاتش . در پورتال فرم ليست نام استانها را ساخته ايم "به عنوان نمونه قبال. وجود داشته باشد

  .در اين جا مي توانيم المان جستجو  را به كار ببريم.در فرم ثبت نام متقاضي نام استان را با جستجو قرار دهيم

وقتي كه فيلد جستجو را انتخاب مي . مي سازيم "استان"روي موجوديت  "جستجو"جديدي از نوع  به اين ترتيب كه فيلد

كه بايد در آن فرم ليست نام استانها را . "زير فرم جستجو"كنيم، سطر جديدي به زير سطر نوع فيلد اضافه مي شود با نام 

  . انتخاب نماييم

  
127 -2 -6  

  

  

روبروي المان جستجو كليك كنيم، پنجره ديگري باز مي شود كه درون آن  "..."روي دكمه به اين ترتيب در پورتال هنگامي كه 

  .كه مي توانيم نام استان را به اين شكل از ليست انتخاب نماييم. فرم ليست نام استان ها ديده مي شود
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128-2-6  

  

 

  


