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فرم ساز پانلشروع کار با :  یک فصل

 آنچه در این فصل می آموزید؟

 ساختار پنل ایفرم  

 چگونگی ایجاد فرم 

 معرفی کنترل ها 

 چگونگی کار با کنترل ها 



 

 

 

 مدیریتی فرم ساز پانلورود به 

 Eformپرتال سازمانی درسا ، آدرس سایت خود را وارد کرده و به دنبال آن یک عالمت / و کلمهه   فرم سازبرای وارد شدن به قسمت 

نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید و پس از  ا در مرورگر خود مشاهده می کنید.صفحه ی زیر ر را بزنید.  Enterرا تایپ کرده و دکمه 

زیر سایت مورد نظر را انتخاب کنید. در ادامه به منظور ایجاد امنیت در این قسمت از یهک کهد    آن زبان )در صورت چند زبانه بودن پرتال( و

ن وارد کنید. در صورتی که کد امنیتی خوانهایی ززم را  آد در عکس را عینا در کادر زیرین ( استفاده شده است عبارت موجو Capchaامنیتی )

ن را تایپ کنید. در ادامه بهرای ورود بهه   آمنیتی را مجددا بارگذاری کرده و کد ا  بارگذاری مجدد()  Refreshندارد میتوانید با استفاده از دکمه 

 روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید. فرم سازقسمت 

 

 3 -پانل

بهاز مهی شهود کهه در      باز صفحه زیردرصورتی که نام کاربری و کلمه عبور معتبری داشته باشید پس از وارد کردن آن در صفحه ی 

 ادامه به توضیح تمامی قسمت های آن خواهیم پرداخت.

  



 

 

 فرم ساز مدیریتی پانل معرفی قسمت های مختلف

 

 

 3 -فرم ساز اصلی صفحه

در کنار کلمهه خهروج، زبهان انتخهاب شهده در      برای خروج از این صفحه در قسمت سمت چپ، بازی صفحه روی کلمه خروج کلیک کنید. 

( را مشاهده می کنید که در اینجا نیز می توانید با استفاده از منوی کشویی آن ، زبان پرتال را نیز تغییر دهید.در قسمت Log onصفحه قبل )

دقیقهه ههی     34زمهانی حهدود   مهدت  میانی، بازی این صفحه نام کاربری و زمان ورود به سیستم را مشهاهده مهی کنیهد. در صهورتی کهه      

العملی روی این صفحه انجام ندهید به دلیل امنیت بازی این سیستم، به طور اتوماتیک دسترسی شما به این صهفحه قعهش شهده و     عکس

 مجددا باید نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید.

ای مختلف پرتال درسا می باشند که بها کلیهک روی هرکهدام در    در زیر کلمه خروج دکمه هایی را مشاهده می کنید. این دکمه ها قسمت ه

پرتال سازمانی درسا  فرم سازصورتی که دسترسی ززم را داشته باشید به آن قسمت وارد خواهید شد. در این داکیومنت و برای کار کردن با 

 نیازی به دانستن و یادگیری سایر قسمت ها ندارید.

  



 

 

 قسمت تقسیم شده است : به سه فرم سازدر زیر دکمه ها 

 . لیست فرم هایی که تاکنون ساخته شده را نشان میدهد: که  فرم ها

برای تعریف و مشخص نمودن منابش داده )بانک اطالعاتی( مورد نیاز برای استفاده در قسمت پرس و جو  : ارتباط با پایگاه داده

 می مورد استفاده قرار می گیرد.

 .شود میفرم ها  تعریف و ذخیره  : در این قسمت تمامی پرس و جوهای )کوئری( مورد نیاز در پرس و جو

 .داده شده است قسمت فرم ها مربوط به توضیحات ابتدا 

 فرم ها

تها  در قسمت فرم ها ، اولین قسمت ، مدیریت گروه ها می باشد. به منظور دسته بندی فرم ها میتوان برای فرم ها گروه تعریهف کهرد   

 .درتال را در گروه مشخصی ایجاد کنیفرم های هر بخش از پ

 کلیک کنید. صفحه زیر باز می شود. برای ایجاد گروه جدید در قسمت سمت چپ صفحه ، روی دکمه 

 

 3 -گروه ایجاد

غیر فعال بودن این گروه را دارید قبل از ذخیره کردن  پس از وارد کردن نام گروه  روی دکمه ذخیره کلیک نمائید. درصورتی که قصد

تیک گزینه فعال را بردارید. پس از ایجاد گروه مشاهده می کنید که گروه مورد نظر به گرید نمایش لیست گروه ها اضافه شده است. در این 

نید. در صورتی که قصد دارید برای این گهروه زیهر   گرید امکانات دیگری نیز وجود دارد. در قسمت تاریخ ، تاریخ ایجاد فرم را مشاهده می ک

 کلیک کنید. و مانند قسمت قبل زیر گروه را تعریف کنید.  گروه نیز تعریف کنید روی دکمه ی  

شما می توانید برای زیر گروه نیز مجددا زیر گروه دیگری تعریف کنید. تعداد زیر گروه ها در این قسهمت محهدودیتی نهدارد و     نکته :

 شما می توانید به تعداد دلخواه زیر گروه تعریف نمائید.

ف کنید. درصورتی که برای گروهی شما تا زمانی که برای گروه هی  فرمی ایجاد نکرده باشید می توانید برای آن زیرگروه تعرینکته : 

 فرم ایجاد کرده باشید دیگر نمی توانید برای آن زیر گروه تعریف کنید مگر اینکه فرم های آن را حذف کنید.

 می شوید.وارد صفحه ای به شکل زیر    در قسمت فرم ها )داخل گرید( فرم ها ی هر گروه ایجاد می شوند. با کلیک روی دکمه

 کلیک نمائید. و برای حذف آن روی دکمه   ه روی دکمه برای ویرایش گرو



 

 

 

 3 -ها فرم مدیریت

همانعور که مشاهده می شود برای این گروه هنوز هی  فرمی ایجاد نشده است و گرید مربوط به لیست فرم ها خالی است. در بهازی  

در کهدام گهروه و در    فهرم سهاز  )هدایت گر( گروه را نمایش می دهد. یعنی مشخص می کند در حال حاظر در کدام فسمت Navigatorگرید 

 کدام زیر گروه قرار دارید.

 در قسمت سمت چپ صفحه ، دو آیکن وجود دارد.

 : برای ایجاد فرم جدید از این دکمه استفاده می شود. 

 ه قبال ایجاد شده است ، استفاده می شود.برای ایجاد فرم )کپی( از روی فرمی ک:  

  



 

 

 ایجاد فرم جدید 

 وارد قسمت تنظیمات فرم می شوید.کلیک کنید.  برای ایجاد فرم جدید روی دکمه 

 

 3 فرم تنظیمات

 .دکلیک  کنی ام داده و روی دکمه ذخیرهدر این صفحه برای ایجاد فرم جدید ، تنظیمات مورد نظر را انج

o .نام فرم : مشخص کننده نام فرم می باشد 

o   نام جدول : مشخص کننده جدول این فرم در بانک اطالعاتی می باشد که اطالعات این فرم درون این جدول ذخیره مهی

 شود.

گیرد که نهام آن در   ی آن در بانک اطالعاتی در نظر میبه طور اتوماتیک یک جدول برا فرم ساز،  یدزمانی که یک فرم ایجاد می کن

جهدول نگدهداری   قسمت نام جدول وارد شده است. تمامی اطالعاتی که در این فرم روی پرتال توسط کهاربر ذخیهره مهی شهود درون ایهن      

 از نام این جدول استفاده می شود.شود. از طرف دیگر برای گزارش گیری و نوشتن کوئری های ززم در قسمت پرس و جو  می

o مشخص کننده اندازه فرم است. طول و ارتفاع فرم  : 

o   فرم بعدی : در صورتی که قصد دارید تعدادی فرم را به صورت ویزاردی ایجاد کنید به صورتی که این فرم ها یکی پهس از

      دیگری پشت سرهم نمایش داده شده و اطالعات آن ها ثبت شوند در این قسمت فرم بعهدی ایهن فهرم را انتخهاب کنیهد.                        



 

 

)برای این منظور ابتدا باید تمامی فرم ها را ایجاد کرده و پس از آن فرم ها را ویرایش کرده و فرم بعدی آن ها را مشخص 

 نمائید.(

o  رنگ پس زمینه و عکس پس زمینه برای تنظیمات گرافیکی فرم می باشد. اگر عکسی را برای پس زمینه فرم انتخاب کنید

 نه دیگر برای نمایش عکس و حذف آن به این قسمت اضافه می شود.در زمان ویرایش فرم دو گزی

o .مشخص کننده تعداد دفعاتی اسهت کهه ایهن فهرم      تعداد رکورد : این قسمت تندا مربوط به فرم های مستر دیتیل می باشد

ی بگذاریهد . ) ایهن   اجازه ثبت دارد برای هر فرم مستر. برای ایجاد فرم هایی از نوع غیر از مستر دیتیل ایهن گزینهه را خهال   

 گزینه در قسمت انواع فرم در فرم های مستر دیتیل بیشتر توضیح داده خواهد شد. (

o     تاریخ های شروع و اتمام فرم : مدت زمان فعالیت فرم را مشخص می کند. فرم در تاریخ های خارج از ایهن محهدوده غیهر

 فعال است یا اعتبار ندارد.

o فرم را مشخص کنید. )انواع فرم در ادامه توضیح داده خواهد شد.( نوع فرم : بسته به نیاز پرتال نوع 

o .سازمان ها : از این گزینه صرف نظر کنید 

o .متن پیغام پس از ثبت اطالعات را در کادر مریوطه وارد کنید 

 .ای امکانات بیشتر وجود دارد که در ادامه توضیح آن ها داده شده استدر ادامه تنظیمات دیگری بر

o مات مدیریت رویداد فعال می شود.دیریت رویداد : با تیک زدن این گزینه دکمه تنظیتنضیمات م  

 

 3 رویداد

( باز می شود. در این قسمت مهی توانیهد کهدهای جهاوا اسهکریپت مهورد نظهر را        7با کلیک روی این دکمه صفحه زیر )شکل شماره 

بنویسید به صورتی که نام رویداد مربوطه را در قسمت نام رویداد و کد جاوا اسکریپت مربوطهه را در قسهمت کهد رویهداد وارد کهرده و روی      

ست رویداد های این فرم در گرید پائین صفحه اضافه شود. پس از ایجاد رویداد امکان ویرایش و حذف آن نیز کلیک کنید تا به لی دکمه 

 وجود دارد. سپس حتما روی دکمه ذخیره کلیک کنید. 



 

 

 و ست نکته : رویدادهایی که در این قسمت ایجاد می شوند تندا در زمان لود فرم )صفحه( در سمت درسا اجرا می شوند. )در صورت در

 بدون خعا بودن کدهای جاوا اسکریپت(

 نکته : می توان چندین رویداد ایجاد کرد که همه ی آندا در زمان لود فرم )صفحه( اجرا شوند.

 به عنوان مثال : 

 کد رویداد : نام رویداد :

Onload Alert(‘.کاربر گرامی از بازدید شما از پرتال ما متشکریم’); 

 

 

 3 رویداد مدیریت

o تنظیمات PreSubmit   تنظیماتو NextSubmit    از این تنظیمات زمانی استفاده می شود کهه بخهواهیم در زمهان :

 یا ثبت فرم ، کوئری خاصی اجرا شود و کار خاصی را انجام دهد. Submitقبل یا بعد از کلیک روی دکمه 

o  با تیک زدن این گزینه یک آیکن چاپ به فرم اضافه مهی شهود    چاپ داشته باشدمحتوای ثبت شده در این فرم ، قابلیت :

 که امکان چاپ صفحه رو فراهم می کند.

o برای ایجاد امنیت و بررسی مشکالت احتمهالی فهرم ، بها فعهال      از تغییرات ثبت/ویرایش روی این فرم ، زگ گرفته شود :

، زگ گرفته می شود تا مشخص شود آخرین تغییرات یا ثبت فهرم را چهه   کردن این گرینه ، در زمان هر تغییر یا ثبت فرم 

 کسی انجام داده است.



 

 

o به طور پیش فرض وقتی اطالعاتی توسط کاربر در سهمت درسها وارد مهی شهود امکهان       فرم قابلیت ویرایش داشته باشد :

عال کردن این گزینه می بایست حتما یهک  ویرایش ندارد. با تیک زدن این گزینه این امکان به کاربر داده می شود. برای ف

 تاریخ برای مدت زمان ویرایش فرم داده شود.

o به طور پیش فرض فرم فعال است اما در صورتی که بخواهید در زمان ایجاد فرم ، فهرم غیهر فعهال باشهد      فرم فعال باشد :

 تیک این گزینه را بردارید.

o ه بخواهید محتوای این فرم به شخص خاصی در سیستم ارسال شهود  : در صورتی ک استفاده از مدیریت پیام و کد رهگیری

و به کاربر پرتال کد رهگیری داده شود تیک این گزینه را فعال کرده و در قسمت جستجو مدیز پرتال یا شهخص خهار را   

دیر یها مسهلول   انتخاب کنید. به عنوان نمونه : اگر فرمی دارید که شکایتی یا درخواستی را ثبت می کند و باید به سمت مه 

قسمت مربوطه ارسال کند تا پس از بررسی و ثبت جواب ، کاربر پرتال بتواند با اسهتفاده از کهد رهگیهری خهود بهه جهواب       

 تیک این گزینه را فعال کرده و مدیر یا مسلول مربوطه را مشخص کنید. ;شکایت یا درخواست خود دست پیدا کند 
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 دُرسا ، تحقق ایده های فردای شما

 

 الکترونیکیمعرفی کنترل های فرم ساز 

 

 موارد استفاده نام کنترل تصویر کنترل

 نمایش متن و توضیحات در فرم  برچسب متنی 

وارد کردن اطالعات توسط کاربر داخل ایهن کنتهرل    ورودی متن 
 ها انجام میشود

 قرار دادن لینک به آدرس مد نظر در سایت دکمه از نوع لینک 

 
 دکمه از نوع سمت سرورقرار دادن  دکمه از نوع سمت سرور

نمایش چندین حالت مورد نظر برای انتخهاب کهاربر    منوی پایین کشیدنی 
 در قالب لیست پایین کشیدنی

 
یا همان چک باکس برای انتخهاب یکهی یها بیشهتر      جعبه انتخابی

 موارد موجود در چک باکس

وارد یا همان رادیو باتن برای انتخاب تندا یکی از مه  دکمه های رادیویی 
 موجود در رادیو باتن

 قرار دادن تصویر در فرم تصویر 

 
 نمایش تقویم در سایت تقویم

 
 آپلود فایل توسط کاربر انتخاب فایل برای آپلود

 
نمایش خروجی وب سرویس یها کهوئری  در قالهب     گرید و اتصال به پایگاه داده

 گردید)جدول(

 
 فایل اکسلنمایش خروجی ها در قالب  خروجی اکسل

 
  پرداخت الکترونیک

 کنترل امنیت فرم از نظر ورود اطالعات  افزودن کپچا 

 
 انجام محاسبات عددی بین کنترل های فرم فیلد محاسباتی

  ورودی متن پندان 
 3 -جدول
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 معرفی خصوصیات کنترل های فرم

برای هر کنترلی که در فرم انتخاب می شود ، یکسری خصوصیت در این قسمت ظاهر می گردد کهه اکثهر آندها در تمهام کنتهرل هها       

 یکسری از کنترلدا می باشند. یکسان می باشند و برخی از این خصوصیات نیز فقط مختص

 خصوصیات برچسب متنی: 

ID .تمام کنترل ها دارای این خصوصیت برای ثبت در دیتابیس می باشند : 

Text اگر درون این خصوصیت متنی وارد کنیم ، داخل :Label .به صورت یک متن ثابت نمایش داده می شود 

Top.فاصله ی کنترل از بازی فرم را نمایش می دهد : 

Right.فاصله ی فرم از سمت راست فرم را نمایش می دهد : 

Width.پدنای کنترل را نمایش می دهد : 

Height.ارتفاع کنترل رانمایش می دهد : 

Font با استفاده از این خصوصیت می توانیم فونت متن نوشته شده در داخل :Text .را تغییر دهید 

FontSizeد سایز مربوط به فونت متن را تغییر دهید.: با استفاده از این خصوصیت می توانی 

Bold اگر بخواهیم متن را :Bold  کنید ، آن راTrue  و در غیر این صورت آن راFalse .می کنید 

Italic اگر بخواهیم متن مورب باشد این خصوصیت را :True  و در غیر این صورتFalse .می کنید 

UnderLineاگر بخواهیم متن زیر خط داشته باشد آن را :  True و در غیر این صورتFalse .می کنید 

ForColor.با استفاده از این خصوصیت می توانید رنگ متن را تغییر دهید : 

BackColor.با استفاده از این خصوصیت می توانید رنگ زمینه ی کنترل را تغییر دهید : 

BorderColor(در صورتیکه که کنترل دارای کناره :Border.باشدف با استفاده از این کنترل می توانید رنگ آن را تغییر دهید ) 

BorderStyle.با استفاده از این خصوصیت می توانید انواع کناره را برای کنترل به دلخواه انتخاب کنید : 

BorderWidth.پدنای کناره را به دلخواه مشخص می کنید : 

Display برای انواع نمایش کنترل می باشد. در صورتیکه این خصوصیت برابر :none شهود و بها    قرار بگیرد کنترل نمایش داده نمی

 شود. کنترل سمت درسا نمایش داده می  blockمقدار 

Binding   این خصوصیت برای مواقعی استفاده می شود که بخواهیم بین کنترل مربوطه و یک پایگهاه داده یها یهک : Web Service 

 ارتباط برقرار کنید.
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Permission   این خصوصیت زمانی استفاده می شود که بخواهید برای کنترل دسترسی تعریف کنید. که زمانیکه پاپ آپ مربهوط بهه :

 آن باز می شود داخل آن یک گروه دسترسی و یک نوع دسترسی موجود می باشد. 

 درساپکس تعریف شده اند پر می شود. پانلسمت  گروه دسترسی از گروهدایی که داخل سعح دسترسی

، کنتهرل را  Invisible، می توان این کنترل را برای یک گروه خار  قابل رویهت کنیهد ،   Visibleنوع متفاوت است : 3نوع دسترسی 

 دهد. دنی نمایش می، کنترل را برای گروه مورد نظر فقط به حالت فقط خوان ReadOnlyبرای یک گروه خار غیر قابل رویت می کند ، 

EventManagement  برای هر کنترل در طراحی یک خصوصیت با این نام موجود است که با استفاده از آن می توانید برای کنتهرل :

 مورد نظر ، یک یا چند رویداد تعریف کنید.

Paramete   ، برای اختصار دادن مقدار کنترل مورد نظر به عنوان پارامتر به یهک وب سهرویس :Query     و ... مهورد اسهتفاده قهرار

 گیرد.)در وب سرویس همان اسم پارامتر ورودی و در کوئری همان پارامتری است که در کوئری استفاده کرده اید.( می

Direction.با استفاده از این خصوصیت می توان جدت کنترل را تغییر داد : 

Visible این خصوصیت یا :True  است یاFalse  که اگرTrue  کنترل مورد نظر قابل رویت و در غیر این صورت غیرقابل رویت باشد

 است.

TextAlign.با استفاده از این خصوصیت می توان جدت متن را تغییر داد : 

TabIndex       برای مواقعی کاربرد دارد که بخواهید سمت درسا به جای استفاده از موس بهرای حرکهت بهین کنترلدها از تهب اسهتفاده :

یلدها با محل قرار گیری آندا در دیتابیس یکسان نباشد استفاده از این خصوصیت برای جابه جایی صحیح بین کنتهرل هها   کنید.)اگر ترتیب ف

 کمک می کند.( 

ToolTip    راهنمای ابزار(: اگر در این خصوصیت متنی وارد کنید در سمت درسا زمانی که موس بر روی این کنترل بهرده شهود ، مهتن(

 ح یا راهنما ظاهر می گردد.وارد شده به عنوان توضی

Enable این خصوصیت هم دو قابلیت :True  وFalse  بودن را دارا می باشد. اگر این گزینهTrue   باشد کنترل مورد نظر فعهال و در

 غیر این صورت ، غیرفعال است.

 ورودی متن : 

در این قسمت فقط خصوصیاتی که با خصوصیات کنترل فوق متفاوت می باشند توضیح داده خواهند شد و بقیه دقیقا شبیه موارد فوق 

 آن دقیقا مانند فوق است: Labelمی باشد و  Textاست. موارد زیر مربوط به 

ID اگر در قسمت :Text  این کنترلID به عنوان مثال  را تغییر دهیم ، متناسب با نام نوشته شده( در این قسمتname ، )ID   مربهوط

 تغییر می یابد.( lblnameبه برچسب آن نیز تغییر می کند )به عنوان مثال به 

Type نوع متنی که می توان در :Text .وارد نمود را می توان از این قسمت مشخص کرد 
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 :عبارتند از Typeانوع مختلف 

 nvarchar(50), nvarchar(100), nvarchar(200), nvarchar(500),nvarchar(max) 

             int, ntext , datetime  

 انتخاب کنید ، می توانید یک متن با هر سایزی که می خواهید وارد نمایید. nvarchar(max)را TextBox  اگر نوع متن مربوط به

 یش داده می شود.نما Editorشما به صورت  TextBoxمشخص کنید،  ntextاگر نوع متن را 

وارد نمایید  integerفقط می توانید اعداد  TextBoxباشد داخل  int بقیه ی موارد فوق نیز به وضوح مشخص می باشند ، مثال اگر نوع

 باشد فقط می توانید متن با فرمت تاریخ وارد نمایید و... datetimeیا اگر 

Permission اگر به :Text  دسترسی بدهید ، باید در ،Text      موردنظر خصوصیات متنی وارد کنید تا زمانی کهه کهاربری عضهو گهروه

 می باشد اجازه ی تغییر متن را نداشته باشند.  ReadOnlyدسترسی است و دسترسی آندا به صورت 

Validate.این گزینه برای تنظیمات اعتبارسنجی کنترل مورد نظر می باشد : 

ده می شود، شامل موارد زیر است که متناسب با اسهتفاده و کهاربرد کهاربر از ایهن کنتهرل      زمانیکه این تنظیمات برای کاربر نمایش دا

 توان این موارد را تنظیم نمود: می

*حتما پر شود: اگر تیک این گزینه را بزنیذ ، زمانی که در سمت درسا به این کنترل می رسید اگر آن را پر نکرده و دکمه ی ذخیره را 

 پر نشده است به کاربر نمایش می دهد. ’اینکه فیلد مورد نظر بزنید ، پیغامی مبنی بر

تعیین فرمت ورودی: اگر تیک مربوط به این مورد را بزنیم، گزینه ی دیگری با نام فرمت ورودی فعال می شود، که در این قسمت می 

تمنی که وارد می کند فقط معابق با فرمتی باشد که در این قسمت مشخص شده و در غیر این  Textتوانیم مشخص کنیم که کاربر در این 

 صورت به آن پیغام می دهد.

مورد نظر وجود دارد، که عبارتند  Textنوع مختلف برای تعیین فرمت متن وارد شده در  4مربوط به فرمت وردی   DropDowListدر 

 text, number, email, dateاز: 

دقت کرده باشید ، می بینید که دوگزینه ی تعیین بازه مجاز و تعیین طول مجاز ر زیر گزینه ی تعیین فرمهت ورودی موجهود مهی    اگر 

 باشد که این دو گزینه با مشخص نمودن هرکدام از انواع فرمت ورودی فعال یا غیر فعال می شوند.

مجاز و تعیین طول مجاز فعال می شوند که بها اسهتفاده از مهورد اول مهی     تعیین کنید ، هر دو گزینه ی تعیین بازه ی  textاگر نوع را 

توانید متن وارد شده را در یک بازه ی مشخص محدود کنید و با استفاده از مورد دوم می توانید مشخص نمایید که برای متن وارد شده یک 

 ده متنی وارد نمود)چه کمتر ، چه بیشتر( به آن پیغام دهد.حداقل و حدکثر طول تعریف شده باشد که در صورتیکه کاربر خارج از این محدو

 می باشد.)متن وارد شده بایستی حتما از نوع عدد باشد( textهم دقیقا مانند   numberبرای نوع 
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ته داشه Emailوارد می کنید ، هر دو گزینه ی فوق غیر فعال می شوند و متن وارد شده هم حتما بایهد فرمهت    emailزمانی که نوع را 

 باشد.

 فقط گزینه ی تعیین بازه ی مجاز فعال می شود و فرمت متن وارد شده هم حتما باید ، فرمت تاریخ باشد. dateبرای نوع 

مربوط به آن لیست  DropDownListمقایسه ی دو فیلد: زمانی که تیک این مورد را می زنید گزینه ی فیلد دوم فعال می شود که در 

این فرم موجود می باشد را نمایش می دهد که می توان با استفاده از این گزینه فیلد مورد نظر را با یکی دیگهر   هایی که در TextBoxبقیه 

 از فیلدهای انتخاب شده مقایسه نمود.

دارای سه دکمه ی ذخیره ، لغو و بستن می باشد، با استفاده از دکمه ی ذخیره تمامی تغییرات به فهرم اعمهال مهی شهود، بها       پانلاین 

 بسته می شود. پانلاستفاده از دکمه ی لغو تمامی تغییرات اعمال شده در این قسمت از بین می روند و با دکمه ی بستن کال 

TextMode  با استفاده از این خصوصیت می توانیم حالت متن را مشخص نمایید ، که دارای سه حالهت :SingleLine, MultiLine , 

Password .می باشد 

SingleLineانتخاب این گزینه متن وارد شده در  : باTextBox .در یک خط قرار می گیرد 

MultiLine با انتخاب این گزینه متن وارد شده در :TextBox .در چند خط قرار می گیرد 

Password با انتخاب این گرپزینه متن وارد شده در :TextBox  به صورتPassword .نمایش داده می شود 

ReadOnlyوصیت را : اگر این خصtrue   کنیم ، متن وارد شده درTextBox       سمت درسا بهه کهاربران فقهط بهه حالهتReadOnly 

 نمایش داده می شود و کاربر متن مورد نظر را نمی تواند تغییر دهد.

وارد نمایهد، دفعهه ی بعهد      Textکنید ، در سمت درسا اگر کهاربر مقهداری را در    true: اگر این خصوصیت را برای کنترل کلید جدول

ی را تواند دقیقا همان مقدار تکراری را وارد نماید و به آن پیغام می دهد و این به دلیل این است که فیلد را کلید کرده اید ومقادیر تکرار نمی

 قبول نمی کند.

 دکلمه از نوع سرور:

 . تمام خصوصیات این کنترل شبیه خصوصیات توضیح داده شده در فوق می باشد

 دکمه از نوع لینک: 

 خصوصیات متفاوت:

NavigateUrl  .در این خصوصیت لینک مربوط به کنترل را وارد می کنید : 

Targetدر این قسمت مشخص می کنید که لینک مورد نظر به چه شکل و در کجا باز شود :. 
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 منوی پایین کشیدنی: 

 خصوصیات متفاوت:

Items :نمود که یکی از این دو حالت  منوی فوق را به دو صورت می توان پرItems   می باشد. با استفاده از این گزینه می توان به

 منوی مورد نظر آیتم اضافه نمایید.

Binding با استفاده از :Binding .می توانید به منوی پایین کشیدنی از طریق پایگاه داده ی مورد نظر محتوی اضافه کنید 

 را اعمال می کند. Bindingاولویت دارد، یعنی اگر هر دوی ایندا را پر کنیم ،  Itemsبه  Bindingقابل ذکر است که خصوصیت 

 جعبه ی انتخابی 

Items و  Binding :در آن دقیقا مانند فوق است و خصوصیات اضافه ی آن به صورت زیر می باشد 

RepeatColumnتخابی در چند ستون قرار بگیرند.: با استفاده از این خصوصیت می توانیم مشخص کنیم که جعبه های ان 

RepeatDirection با استفاده از این خصوصیت می توانیم مشخص کنیم که جعبه های انتخابی به صورت افقی در فرم نمایش داده :

 شوند یا عمودی.

 دکمه های رادیویی 

 تمام خصوصیات این کنترل شبیه به جعبه ی انتخابی می باشد.  

 

 تصویر 

د کرده و سپس دکمهه ی ذخیهره را   می باشد که از این قسمت عکس مورد نظر را آپلو imageurlاوت این کنترل تندا خصوصیت متف 

 .بزنید

 تقویم 

کنهار   Textباشد ،  تاریخ امهروز را در   Trueمی باشد که این خصوصیت در صورتیکه  Show Dateتندا خصوصیت متفاوت این فیلد 

 باشد آن را نمایش نمی دهد. Falseتاریخ نمایش می دهد ، ولی در صورتیکه 

 انتخاب فایل برای آپلود 

در اینجا دارای دو گزینه بهه   Validateدر این کنترل با بقیه ی کنترل ها متفاوت است ، صفحه ی مربوط به   Validateخصوصیت  

 صورت زیر می باشد:

 الف( حتما پر شود

 موارد زیر فعال می شوند:ب( تنظیمات فایل: تیک این گزینه را که می زنیم ، 

 حداقل حجم ، حداکثر حجم و فرمت فایل.
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را انتخهاب کهرده و در     Custom، بایسهتی گزینهه ی    غیهر از فرمتدهای موجهود اضهافه کنیهد      فرمتی به در فرمت فایل اگر بخواهید

TextBox رمت های مورد نظر را اضافه نماییدظاهر شده ف. 

 گرید و اتصال به پایگاه داده  

Binding.در قسمت ارتباط با پایگاه داده یک سرور با یک کوئری داریم که کوئری کال به گرید بایند می شود : 

CssClassبه این شکل کهه یهک نهام کهالس بهه       : مواقعی که می خواهید به گرید استایل بدهید ، از این خصوصیت استفاده کنید ،

بیس ثبت شد ، یک فایل پشت این خصوصیت ساخته می شود که مسهیر فایهل مهورد    ، زمانی که داخل دیتا وارد کنید دلخواه در این قسمت

 نظر به صورت زیر می باشد:

Eform/Css/نام گرید+نام کالس نوشته شده در این قسمت 

GridConfigشهید   صورتی که کوئری بایند کرده با)در یدتنظیمات مربوط به گرید را انجام ده استفاده از این خصوصیت می توانید : با

 (شود این تنظیمات فعال می

 در این خصوصیت مواردی که مشاهده می شود به شرح زیر می باشد:

o      برای گرید ردیف در نظر گرفته شود: زمانیکه تیک این گزینه زده شود، در سمت درسا به گرید یک سهتون بها سرسهتون ردیهف

 اضافه شده است که ردیف های مربوط به هر سعر را نمایش می دهد.

o گزینه ای به نام ، نام فیلد جدید اضافه می شود ، کهه در آن   زمانیکه تیک این مورد را می زنید زودن آیتم به لیست نام فیلدها:اف

 و لیست بقیه ی فیلدها هم نمایش داده می شود. ز فیلدهای کوئری را اضافه می کنیدنام یکی ا

م فیلد به لیست نام در پایین آن اضافه می شود که با انتخاب آن ، عنوان سرستون معابق با نا یلد مورد نظر را اضافه کردیدزمانی که ف

 .توانید متن یا عکس یا لینک انتخاب کنیدمی  تغییر می کند که می توانید خودتان آن را تغییر دهید . نوع را هم متناسب با فیلد

سمت درسا یک عنوان  برای نمایش لینک اضافه می گردد که می توانید عنوانیک گزینه ی دیگر به نام  کنید اگر نوع را لینک تعیین

 .به لینک بدهید

o      مقدار نمایشی: ممکن است به ازای یکسری از فیلدها در دیتابیس مقدار نامفدومی خورده باشد ، بهه عنهوان مثهال ممکهن

از این فیلد در فرم استفاده کنید ، به جهای آن  خورده باشد ، بنابراین هرجا که  4است به جای نام اصفدان در دیتابیس عدد 

را نمایش می دهد، برای اینکه این مشکل حل شود و برای کاربر سمت درسا یک فیلد  بامفدوم نمایش داده شود از  4عدد 

و بهه   (4شود را قرا دهید)در این مثهال عهدد    این گزینه استفاده کنید و در مقدار اصلی ، مقداری که در دیتابیس نوشته می

)در اینجها مهثال همهان    کاربر نمایش داده شود را قرار دهید.سمت درسا به  جایگزین ، مقداری را که می خواهیدجای مقدار 

 اصفدان(

o (پدناPixel).(: همان پدنای سر ستون می باشد.)سایز گرید پدنای سر ستون می باشد 

 .های از نوع وب سرویس استفاده کنیددر فرم  ت می توانیدگرید را به کوئری بایند نمی کنید از این تنظیما در مواقعی که
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 خروجی اکسل 

 .از کوئری که می خواهید از آن خروجی اکسل بگیرید داشته باشید Bindingبرای این کنترل حتما باید یک 

 پرداخت الکترونیک 

 گزینه مشاهده می شود: 3در پنجره ی باز شده ی تنظیمات پرداخت           

o لیست حسابدای داخل این گزینه از حسابدای بانکی تعریف شده داخل درساپکس پر می شود.انتخاب حساب : 

دستی پر شده باشد یها   انتخاب کنترل قیمت: لیست تمام کنترل های داخل فرم در اینجا نمایش داده می شود.)این کنترل ها می تواند

 ثابت باشد و یا اینکه از یک کوئری از وب سرویس بخواند.(

o ند حساب برای پرداخت( داشته انتخاب تصویر پرداخت: این قسمت برای مواقعی کاربرد دارد که چند کنترل پرداخت)به عبارتی چ

 .تصاویر متفاوت داشته باشیدبرای هر کدام  و بخواهید

 

 Captchaافزودن  

 توضیح داده شود.این کنترل برای امنیت استفاده می شود و خصوصیتی عالوه بر خصوصیات فوق ندارد که 

 فیلد محاسباتی 

CompConfig:پنجره ای که مربوط به این خصوصیت است دارای موارد زیر می باشد : 

o  انتخاب فیلد: لیست کنترل ها یی را نمایش می دهد که در فرم موردنظر دارایValidate=number .می باشند 

o شود ورد نظر انجام دهید را در این جا مشخص میانتخاب عملیات: عملیاتی که می خواهید روی فیلد یا فیلدهای م . 

o .عبارت محاسباتی: زمانی که دو فیلد فوق را پر می کنیم نتیجه ی عملیات را در این جا نمایش می دهد 

 ، خودش فیلد محاسباتی را محاسبه می کند. سمت درسا زمانی که فرم را باز کنید ، وقتی فیلد مورد نظر را پر شود

 باشد ، خعا نمی دهد ولی جواب هم نمی دهد. Nullاگر فیلد 
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انواع فرمدو :  فصل 

آموزید؟آنچه در این فصل می   

 ساختار انواع فرم ها 

 موارد استفاده 

 ارتباط با پایگاه داده 

 Bind کردن کنترل ها 
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   فرم ورود اطالعات

 معرفی فرم ورود اطالعات 

از اسم این فرم پیداست این فرم برای جمش آوری و ورود اطالعات در سیستم می باشهد. اطالعهات وارد شهده در جهدول     همانعور که 

 پست فرم )با همان نامی که در زمان ایجاد فرم تنظیم می کنید( ذخیره می شوند.

 کار با فرم ورود اطالعات  

 روی آن کلیک کنید. وارد صفحه ای به شکل زیر می شوید. با کلیک روی دکمه   ،فرم سازپس از ایجاد گروه جدید در 

 : برای ایجاد فرم جدید از این دکمه استفاده می شود. 

 ایجاد فرم جدید 

 وارد قسمت تنظیمات فرم می شوید. کلیک کنید.  برای ایجاد فرم جدید روی دکمه 

 

 3 -اطالعات ورود

 .دکنیدر این صفحه برای ایجاد فرم جدید ، تنظیمات مورد نظر را انجام داده و روی دکمه ذخیره کلیک 
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o .نام فرم : مشخص کننده نام فرم می باشد 

o   نام جدول : مشخص کننده جدول این فرم در بانک اطالعاتی می باشد که اطالعات این فرم درون این جدول ذخیره مهی

 شود.

به طور اتوماتیک یک جدول برای آن در بانک اطالعاتی در نظر می گیرد که نهام آن در   فرم ساز،  یدجاد می کنزمانی که یک فرم ای

ن جهدول نگدهداری   قسمت نام جدول وارد شده است. تمامی اطالعاتی که در این فرم روی پرتال توسط کهاربر ذخیهره مهی شهود درون ایه     

 از نام این جدول استفاده می شود.کوئری های ززم در قسمت پرس و جو شود. از طرف دیگر برای گزارش گیری و نوشتن  می

o .طول و ارتفاع فرم :  مشخص کننده اندازه فرم است 

o   فرم بعدی : در صورتی که قصد دارید تعدادی فرم را به صورت ویزاردی ایجاد کنید به صورتی که این فرم ها یکی پهس از

ت آن ها ثبت شوند در این قسمت فرم بعهدی ایهن فهرم را انتخهاب کنیهد.                              دیگری پشت سرهم نمایش داده شده و اطالعا

عدی آن ها را مشهخص  برای این منظور ابتدا باید تمامی فرم ها را ایجاد کرده و پس از آن فرم ها را ویرایش کرده و فرم ب

 نمائید.

o م می باشد. اگر عکسی را برای پس زمینه فرم انتخاب کنید رنگ پس زمینه و عکس پس زمینه برای تنظیمات گرافیکی فر

 در زمان ویرایش فرم دو گزینه دیگر برای نمایش عکس و حذف آن به این قسمت اضافه می شود.

o .مشخص کننده تعداد دفعاتی اسهت کهه ایهن فهرم      تعداد رکورد : این قسمت تندا مربوط به فرم های مستر دیتیل می باشد

رای هر فرم مستر. برای ایجاد فرم هایی از نوع غیر از مستر دیتیل ایهن گزینهه را خهالی بگذاریهد . ) ایهن      اجازه ثبت دارد ب

 گزینه در قسمت انواع فرم در فرم های مستر دیتیل بیشتر توضیح داده خواهد شد. (

o ج از ایهن محهدوده غیهر    تاریخ های شروع و اتمام فرم : مدت زمان فعالیت فرم را مشخص می کند. فرم در تاریخ های خار

 فعال است یا اعتبار ندارد.

o .نوع فرم : نوع فرم را ورود اطالعات انتخاب کنید 

o .سازمان ها : از این گزینه صرف نظر کنید 

o .متن پیغام پس از ثبت اطالعات را در کادر مریوطه وارد کنید 

o .سایر تنظیمات را در صورت نیاز وارد کنید و ذخیره را بزنید 
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 اطالعات در جدول انتخابیفرم ورود 

 ورود اطالعات در جدول انتخابی معرفی فرم 

در این نوع فرم عالوه بر ذخیره شدن اطالعات در جدول خود فرم ، در جدولی که برای آن انتخاب می کنید نیز ذخیهره مهی شهوند.     

 د.ظر را انتخاب کنینام جدول مورد ن پس از انتخاب این نوع فرم در قسمت تنظیمات فرم ، باید نام سرور و

دولی که برای فرم ساخته می شود یکسان باشد. فیلهدهای  ول انتخابی حتما باید با ساختار جنکته هائز اهمیت این است که ساختار جد

 جدولی که برای فرم ساخته می شود و نوع آندا در زمان طراحی فرم مشخص می شوند.  به طوری که به ازای هر کنترلی که روی فرم قرار

 می دهید یک فیلد در جدول ایجاد می شود.

 ورود اطالعات در جدول انتخابیکار با فرم  

العات در طراحی این نوع فرم شبیه فرم ورود اطالعات است با این تفاوت که در قسمت تنظیمات فرم ، نوع فرم را از نوع فرم ورود اط

 انتخاب کنید. ظر را از دراپ دانو نام جدول مورد ن جدول انتخابی قرار داده

پس از انتخاب نوع فرم از نوع ورود اطالعات در جدول انتخابی دراپ دان انتخاب اتصال و انتخهاب جهدول نمهایش داده میشهود کهه      

 انتخاب اتصال همان اتصال به دیتابیس است و دراپ دان جدول همان جدولی است که میخواهید اطالعات فرم در آن جدول هم ثبت شود.
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 3 -یاطالعات در جدول انتخابورود 
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   Ws Authenticateفرم ورود اطالعات 

   Ws Authenticateمعرفی فرم ورود اطالعات  

هستند که درصورتی که کاربر مجاز به ثبت فرم باشد اجازه ثبهت فهرم را دارد.  بهه عنهوان      Web Serviceاین فرم ها نوعی فرم  

مثال فرم انتخاب واحد دانشگاه را درنظر بگیرید. دانشجو دروس را انتخاب می کند ولی درصورتی که مجوز مالی داشهته باشهد اجهازه ثبهت     

 دروس را دارد.

 ب سرویس است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.کار با این نوع فرم شبیه فرم های از نوع و

این نوع فرم ها به منظور جستجوی اطالعات ثبت شهده در فهرم ههای ورود اطالعهات یها      :  فرم جستجو بر روی اطالعات 

 – انتخهاب اتصهال  جداول بانک اطالعاتی دیگری مورد استفاده قرار می گیرند. برای این منظور باید پس از انتخاب این نوع فرم تنظیمهات ) 

 ( را برای آن انجام دهید.صفحات - نوع جستجو -انتخاب کوئری 

 نکته: اتصال ها دز قسمت ارتباط با پایگاه داده و کوئری ها در قسمت پرس جو تعریف می شوند.

 باشد.نوع جستجو : مشخص می کند که عبارت مورد جستجو عینا همانند مقادیر جدول باشد یا شبیه آن نیز می تواند 

 صفحات : مشخص می کند چه تعداد خروجی )چند صفحه( از جدول به ازای جستجو برگردانده شود.

 نکته : این نوع فرم ها پیچیدگی و کارآیی فرم های جستجو با پارامتر را ندارند و کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.
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 فرم جستجو با پارامتر

 فرم جستجو با پارامترمعرفی  

از ایهن نهوع فهرم     خروجی بگیریهد و مقدار فیلد دیگری از همان رکورد را وارد کنید هنگامی که بخواهید مقداری از یک فیلد رکورد را 

 . شوداستفاده می 

 کار با فرم جستجو با پارامتر 

 موقش ساخت فرم، نوع این فرم را جستجو با پارامتر انتخاب کنید.

 
 3 -پارامتر با جستجو

 شوید. و وارد طراحی فرم 

 
 2 -جستجو با پارامتر
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نهام  ، ابتدا سه کنترل ورودی متن برای نام .ریافت کنددخود را  ملی، بتواند نام و نام خانوادگی کدمثالً می خواهید کاربر با وارد کردن 

 .کنیدو خصوصیات آن ها را به صورت زیر تنظیم داده خانوادگی و شماره شناسنامه  قرار 

 
 3 -جستجو با پارامتر

Id=nameUser    Binding=name 

 Id=familyUser   Binding=family 

Id=IdSh              parameter=codeMeli 
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 کردن کنترل هاروش بایند  

از لیست انتخهاب   کلیک کنید.  Bindingکلیک کنید تا در حالت انتخاب قرار بگیرد و روی   nameUserوارد طراحی فرم شده و کنترل 

)در ادامه ساخت کوئری سرور نام اتصالی که ابتدا تعریف کرده را مشخص کنید و از لیست انتخاب کوئری نام کوئری که قبال تعریف کردید 

کردن کنترل ها ، بر روی فیلهدی کهه    Bindرا برگزینید و پس از انتخاب فیلد روی دکمه ذخیره کلیک کنید . پس از توضیح داده شده است(

نهام پهارامتر مهورد نظهر خهود را       Parameterمی خواهید به عنوان پارامتر ارسال شود کلیک کنید و سهپس از لیسهت تنظیمهات رو بهه روی     

 در مثال ذکرشده ( codeMeliمثال بنویسید.)به عنوان 

 

 
 4 -جستجو با پارامتر
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 5 -جستجو با پارامتر

 

 برقرار کنید.، برای نوشتن کوئری ابتدا باید اتصال به پایگاه داده را یک  کوئری به صورت زیر  بنویسید باید در مرحله  بعد
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 ارتباط با پایگاه داده 

 روی ارتباط با پایگاه داده کلیک کنید: 

 
 6 -جستجو با پارامتر

 

و   DISخواهید شد تا بتوانید در این پنل اتصاالت به دیتابیس را تعریف کنید . در ادامه  معرفی    DISبا زدن این لینک وارد پنل 

 طرز ساخت اتصال به پایگاه داده توضیح داده شده است.

 

DIS)سیستم یکپارچه ساز درسا( 

 DISمعرفی  

با استفاده ازسیستم یکپارچه ساز باشد.  هدف این قسمت جمش آوری اتصازت و کوئری های تعریف شده دیتابیس به صورت یکجا می

های مربوط به دیتابیس )پرس و جهو(را در یکجها جمهش آوری کهرد و در قسهمتدای      درسا میتوان تمام اتصازت به دیتابیس)منابش( و کوئری 

اتصهازت بهه     DISاسهت کهه در     RGدر گزارش گیری با   DISمختلف برنامه از این اتصازت و کوئری ها استفاده نمود. بیشترین کاربرد 

شود، البته در نسخه های بعدی درسا در قسمتدای دیگر  ده میاز این اتصازت برای گرفتن کوئری استفا  RGدیتابیس را تعریف کرده و در 

 و اتصازت و کوئری های تعریف شده در آن استفاده خواهد شد.  DISهم از 

 DISاتصال دیتابیس در ساخت  

 روی افزودن گروه کلیک کرده و یگ گروه ایجاد کنید. روی منابش کلیک کنید و  DISپس از وارد شدن به پنل 
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 3 -ساز کپارچهی

 
 2 -ساز کپارچهی

 کلیک کرده و یک اتصال به دیتابیس تعریف کنید.  "درج منابش"پس از ثبت گروه در گرید روی 

 
 3 -ساز کپارچهی



 ُدرسا ساز فرم آموزش
 

 

21 
 دُرسا نرم افزاری برای آرامش مدیران

 

 
 4 -ساز کپارچهی

 و ...  xmlیا  oracleیا  Sqlنوع مورد نظر  "منبش"در این صفحه میتوان اتصال به منبش را تعریف کرد. برای این کار از لیست 

 را انتخاب کرده، همچنین بقیه آیتم های مورد نیاز را وارد کرده و دکمه تست اتصال را زده و ثبت را کلیک کنید.

 windowsAuthenticateکار کرده باشید این را میدانید برای اتصال به دیتابیس میتوان از مد امنیتی  sqlServerدر صورتیکه با 

هم با زدن تیک مد امنیتی یکپارچه از این سیستم شناسایی وینهدوز اسهتفاده خواههد     DIS)سیستم شناسایی ویندوز( استفاده کرد ، در 

 کرد.

 

 
 5 -ساز کپارچهی
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 پرس و جو 

 بعد روی پرس و جو کلیک کنید. برای تعریف کوئری مورد نظر وارد پنل ایفرم شوید 

 
 7 -جستجو با پارامتر

 در مرحله بعد روی ایجاد کوئری جدید کلیک کنید.

 
 1 -جستجو با پارامتر

 "نهام کهوئری  "را انتخاب کنید و یک نام بهه  تعریف کرده اید( DIS)اتصال را در مرحله قبل در  "نام اتصال"در صفحه باز شده ، ابتدا 

 نوشته شده است.  selectنویسید که در اینجا  در قسمت بعد کوئری مورد نظرتان را می , ( userSearchبدهید )
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 9 -جستجو با پارامتر

Select  name,family, id from userTable where id=@codeMeli 

قرار داده شده است. بعد از ذخیره  codeMeli@ همین طور که میبینید در این کوئری شرط روی پارامتر و بر روی دکمه ذخیره را کنید.

را قرار دهید. codeMeli کلیک کرده ودر خصوصیت پارامتر این کنترل نام پارامتر codeMelروی کنترل  فرم برگشتهطراحی به کوئری 

دهید، با قرار دادن این فرم در منو اگر سمت درسا فرم آن را به متن ))نمایش(( تغییر text و مقدار بر روی فرم قرار دهید مه کیک دسپس 

 شود. داده می را باز کنید و کد ملی را بزنید ، نام و نام خانوادگی نمایش
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  فرم نمایش اطالعات

 معرفی فرم نمایش اطالعات 

این فرم برای نمایش اطالعات به کار می رود. تعدادی کنترل نمایشی در این فرم ها قرار می گیرد و اطالعاتی را از بانک اطالعاتی  

 یا وب سرویس می خواند و نمایش می دهد. 

 با فرم نمایش اطالعات کار 

این نوع فرم مانند فرم جستجو با پارامتر است که در این ساخت این فرم ، نوع فرم را از نوع نمایش اطالعات انتخاب  طراحی و ساخت

 کنید و کنترل هایی که در طراحی فرم به کارر فته را به کوئری های مورد نظر بایند کنید.
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 فرم ماژول ساز

 (Etoolsماژول ساز)فرم معرفی  

"E-tools"  توانید، ماژولی معابق با خواسهته سهازمان، بها طراحهی دلخهواه و امکانهاتی چهون        قدرتمند که بوسیله آن میابزاری است

های پرکهاربرد و  بندی، آرشیو و ... ایجاد کنید.در پرتال سازمانی درسا و در قسمت مدیریت ماژول، به صورت پیش فرض تعدادی ماژولگروه

های پیش فرض حالت عمومی داشته و تالش شهده تها کلیهه    ده، مقازت و ... وجود دارد. این ماژولماژول اخبار، مناقصه، مزای مانندمتداول 

و گاهی بنا بر نیهاز   ها باشدتواند پاسخگوی کلیه نیازهای سازمانها همواره نمیها را پوشش دهد. ولی این ماژولنیازهای متداول در سازمان

 استفاده کرد. "E-tools"توان از جدت رفش این نیاز می،مشتریان بایستی ماژول های جدید طراحی شود 

 کار با فرم ماژول ساز 

 ایجاد این نوع فرم ها دقیقا مانند فرم های ورود اطالعات است و هنگام ایجاد بایستی نوع فرم را ماژول ساز انتخاب کنید. 

 
 3 -ماژول ساز

 که ماژول ززم دارد را قرار دهید. هنگام طراحی این نوع فرم بایستی موارد زیر رعایت شود.در طراحی فرم کنترل هایی 

o EtoolsTitle حتما موقش طراحی این نوع فرم یک کنترل با نام :EtoolsTitle .قرار داده شود 
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o EtoolsExpDate این :ID ای ماژول آرشهیو تعریهف   شود ،که برای زمانیکه می خواهید بر را اصوز به کنترل تاریخ داده می

کنید کاربرد دارد، پس اگر در طراحی فرم ماژول ساز کنترل تاریخ قرار داده شد و خواستید این ماژول آرشیو شود نام کنترل 

 بگذارید. EtoolsExpDateتاریخ را 

o EtoolsFile  این فیلد برای مواقعی استفاده می شود که فایل آپلودر در فرم استفاده کرده باشید که بایسهتی :ID   آن را حتمها

EtoolsFile  .بدهید تا بتوان از آن استفاده نمود 

o    :2اگر بیش از یک فایل آپلود، داشته باشید کنترل های بعدی را به ابن طریق نامگهذاری نماییهدEtoolsFile ،3EtoolsFile 

 و....
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 فرم وب سرویس

 چیست؟  وب سرویس 

 فرم های وب سرویس دو نوع هستند:

  WSDLوب سرویس از نوع  .3

 HTTP  وب سرویس از نوع .2

 :WSDLوب سرویس از نوع  

فعهال مهی شهوند.     Method، تابش بازگشهتی و   WebService  ،Class  زمانی که این نوع وب سرویس را انتخاب می کنید ، فیلدهای 

 سوالی که در این قسمت پیش می آید این است که محتوی داخل این فیلدها از کجا پر می شوند؟

 حال در پاسخ به این سوال ، بایستی موارد و توضیحات زیر را در نظر گرفته و اعمال کنید:

 WSDLاز نوع   کار با فرم های وب سرویس 

 وارد نموده تا وارد صفحه ی مربوطه شوید: AddressBarیستی آدرس زیر را در به پرتال با WebServiceبرای افزودن یک 

http://websiteName/eform/webservice/webserviceinput.aspx?lang=1&sub=0&codep=0 

 این صفحه مواردی را مشاهده می کنید که به تفصیل توضیح داده خواهند شد: با وارد شدن به

 
 3 -سیوب سرو

نمایش داده می  WebServiceدر فیلد اول با نام  WSDLعنوان : عنوان وب سرویس دقیقا همان نامی است که در ایجاد فرم از نوع  -3
 شود.

تواند یک توضیحی برای وب سرویسی که در اینجا آپلود می کنید، داشته باشید. البته قابل ذکر است توضیحات : در این قسمت می  -2
 که این توضیحات پس از ثبت در هی  گریدی قابل نمایش نمی باشد.

 قابل استفاده است. WSDLانتخاب فایل : این قسمت فقط برای فرم های از نوع  -3

 کنید، که در ادامه طریقه ی ساختن فایل مربوطه را توضیح داده خواهد شد. Addژه به پرو dllدر این قسمت بایستی یک فایل 

http://websitename/eform/webservice/webserviceinput.aspx?lang=1&sub=0&codep=0
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 :  dllطریقه ی ساختن یک فایل  

 باز کرده و مسیری را برای ذخیره ی پروژه انتخاب کنید. VisualStudioدر  Web Applicationبرای این کار یک پروژه از نوع 

 
 2 -سیسرو وب

 را انتخاب کنید. …Add Web Referenceپس از ساخت بر روی پروژه کلیک راست کرده و گزینه ی 



 ُدرسا ساز فرم آموزش
 

 

28 
 دُرسا نرم افزاری برای آرامش مدیران

 

 
 3 -سیسرو وب

وارد کنید که این آدرس دقیقا همان آدرسی است که مشتری برای وب سرویس  URLی مربوط به این گزینه بایستی یک  در صفحه

مربوطه را بسازید تا به متدها و کالس هایی که قرار است با آن کار کنید دسترسی پیدا کنیهد و   dllهایش داده است و باید از روی آن فایل 

 آندا را انتخاب کنید.  WSDLدر قسمت ایجاد فرم از نوع 

     https://golestan.dorsagroup.ir/golestanservice/gservice.asmx مثال:

 

https://golestan.dorsagroup.ir/golestanservice/gservice.asmx
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 4 -سیسرو وب

 

 .شود ساخته bin پوشه در  dll فایل تاکنیمد  Buildپس از اضافه کردن آدرس باید پروژه را 
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 5 -سیسرو وب

 :شود می ساخته dll فایل زیر مسیر در

 
 6 -سیسرو وب
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 :کنیداین آدرس را در مرورگر وارد 

http://websiteName/eform/webservice/webserviceinput.aspx?lang=1&sub=0&codep=0 

 در صفحه باز شده قسمت های زیر را پر کنید.

o عنوان وب سرویس 

o توضیحات 

o  انتخاب فایل که از اینbrowser  همان فایلdll  .که در مرحله قبل ساخته شده را انتخاب کنید 

 و ذخیره را بزنید.

بود ، با اینکه بهین   WSDLبه پروژه اضافه شده است و اگر فرم ما  HTTPززم به ذکر است که انتخاب آدرس برای فرم های از نوع 

باشد معملن تر است ، کهه ایهن اطمینهان از جدهت      dllانتخاب فایل و انتخاب آدرس تفاوت خیلی زیادی وجود ندارد ، ولی اگر از نوع فایل 

 جواب دهی در متدها و کالسدایی است که می خواهید با آندا کار کنید.

بعضی از مواقش کاربران نمی خواهند آدرس وب سرویس خود را به شرکت  مورد دیگری که در این جا قابل ذکر است این است که در

 وب سرویس را داشته باشند و به جای آدرس از این فایل استفاده کنند. dllهای دیگر بدهند و نیاز دارند که فایل 

 جام دهید.در مرحله قبل به تنظیمات فرم وب سرویس رفته و تنظیمات مورد نیاز را ان  dllبعد از آپلودفایل 

http://websitename/eform/webservice/webserviceinput.aspx?lang=1&sub=0&codep=0
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 7 -سیوب سرو

نهام وب    webservice اسهت و از لیسهت    WSDLو دکمه رادیویی در حالت وب سهرویس از نهوع    webserviceنوع فرم از نوع 

نام تابش که در وب سرویس مد  Methodوب سرویس و  تابش بازگشتی در حالت اتوماتیک و  classسرویس را انتخاب کنید و همچنین 

 نظرمان است.

آن هم وب سهرویس ههایی کهه بها انتخهاب فایهل آپلهود         WebServiceانتخاب کنید ، در فیلد  WSDLزمانی که فرم را از نوع 

 اند و هم آندایی که با انتخاب آدرس اضافه شده اند نمایش داده می شود. شده

 وع می باشد تابش بازگشتی است که بدتر است از نوع اتوماتیک تعریف شود. گزینه ی دیگری که در فیلدهای فرم از این ن

 : HTTPوب سرویس از نوع  

 ، نام متد و نوع خروجی فعال می شوند. WebServiceزمانی که این نوع فرم را انتخاب می کنید ، فیلدهای 

طی کردید را رفته، با این تفاوت که در این نهوع   WSDLبرای پر کردن محتوی داخل وب سرویس باید دقیقا همان مراحلی که برای 

 فقط وب سرویس هایی که با انتخاب آدرس آپلود شده اند نمایش داده می شوند.

 نام متد در این قسمت باید دستی نوشته شود و نوع خروجی هم باید متناسب با خروجی وب سرویس تعیین گردد.
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ی باشد ، بایهد تیهک آن را در ایهن قسهمت بزنیهد. دوفیلهدی کهه در اینجها فعهال          حال اگر وب سرویس مورد نظر دارای پارامتر ورود

ر ههم  شوند، نام پارامتر و نوع پارامتر می باشند ، نام پارامتر باید دقیقا همان نامی باشد که داخل وب سرویس به ما داده اند و نوع پهارامت  می

 در این قسمت مدم نمی باشد.

 
 1 -سیسرو وب

 طراحی فرم: 

متدهای داخل وب سرویس دو حالت دارند : یا پارامتر ورودی ندارند کهه مهی تواننهد ثابهت باشهند و یها اینکهه دارای پهارامتر ورودی         

 باشند. می

احی بگذارید و در خصوصیت حال اگر متد وب سرویس ما دارای پارامتر ورودی باشد باید به ازای هر پارامتر ورودی یک کنترل در طر

Parameter .آن نام پارامتر را وارد نمایید 

 برای کارهای اجرایی وب سرویس قرار دهید. Buttonدر طراحی می توانید یک 

 نمایش اطالعات در این نوع فرم ها به دو صورت می تواند صورت پذیرد:

 نمایش داده می شود.استفاده از گرید: در این حالت خروجی وب سرویس به صورت کامل  .3

 نمایش اطالعات در کنترل ها: در این حالت رکورد اول وب سرویس نمایش داده می شود. .2



 ُدرسا ساز فرم آموزش
 

 

14 
 دُرسا نرم افزاری برای آرامش مدیران

 

در نمایش به صورت حالت دوم )نمایش اطالعات در کنترل ها( یعنی اگر برای نمایش خروجی از کنترل  استفاده نمودید بایهد ، بهرای   

و ... باشد که تندا یک خروجی  String ،Boolean  ،intورت که اگر خروجی از نوع را به کار ببرید ، به این ص Bindigآن خصوصیت 

را بگذارید ، که متوجه شود خروجی را در کجا نمایش  4انتخاب فیلد به عنوان مثال عدد  Textدارند ، با انتخاب ارتباط با وب سرویس ، در 

ن از این کار این است که برای کنترلی که قرار است خروجی را نمایش دهد.)در این قسمت عددی که می گذارید مدم نیست و فقط قصدما

 در دیتابیس ثبت شود.( Bindingدهد ، یک 

نمی باشد و بایهد    WSDLممکن است وب سرویس یک خروجی از نوع آرایه برگرداند )این نوع وب سرویس داخل فرمدای از نوع    

باشد،  DataSetانتخاب فیلد خانه های آرایه را برگردانید ، یا اینکه ممکن است خروجی از نوع تعریف کنید.(  که باید در  HTTPفرم را از نوع 

 هم برگرداند، وجود دارد. DataTableکه در این نوع امکان اینکه عالوه بر خانه هایش ، یک 

 شده است:در انتخاب فیلد قرار می دهیم ، آورده  Bindingکه در  DataSetدر اینجا یک نمونه از خروجی 

Tables[0]Rows[2]columns[2] 

 قرار ندهید ، فرم خعا می دهد. Bindingدر  DataSetحال اگر این فرمت را برای خروجی 

به غیر از خروجی هایی که در فوق به آندا اشاره شد ، وب سرویس می تواند خروجی از نوع های دیگر هم داشته باشد.مثال می توانهد  

 برگرداند. و ... Xmlکن است یک باشد که مم Objectخروجی 

   نوع دیگری از فرم های وب سرویس : 

در برخی از مواقش نیاز است که وب سرویس را در لود یک فرم صدا بزنید ، که در این صهورت فهرم را دیگهر نمهی تهوان از نهوع وب       

 د.سرویس انتخاب نمود و باید فرمی از نوع ورود اطالعات و یا نمایش اطالعات داشته باشی

برای کار با این نوع فرم ها بایستی پس از ایجاد یک فرم از نوع ورود اطالعات ، بر روی خود فرم کلیهک کنیهد ، در ایهن صهورت در     

را نتخاب کرده واز داخل آن تیک تنظیمات وب سرویس را بزنید، خواهیهد دیهد کهه در ایهن      EventManagementقسمت تنظیمات فرم  آن 

می باشند با مشخصات کالس و متدهای مربوط به آندا ظاهر می شوند که پس از انتخاب وب  WSDLاز نوع  قسمت وب سرویس هایی که

ههای  سرویس مربوطه اگر متد انتخابی دارای پارامتر ورودی باشد ، تیک تنظیمات پارامترهای ورودی را بزنید، که در اینجا باید دقیقها پارامتر 

 پارامترهای ورودی وب سرویس گرفته شود.( URLپارامترها باید از ورودی داخل متد را وارد نمایید.)این 
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 9 -سیسرو وب

 تعریف شوند. Dynamicو  Staticززم به ذکر است که این پارامترهای ورودی می توانند به دو صورت 

تعریف کهرده،   Staticفرض کنید که یک متد دارای دوپارامتر ورودی نام و تاریخ می باشد، در این قسمت شما می توانید نام را از نوع 

 Dynamicیک مقهدار   Dateرا انتخاب نمایید و همچنین می توانید برای تاریخ یا همان فیلد  CodeMeliبه عنوان مثال برای این پارامتر نام 

 وارد می کنند. "#"نام پارامتر  ید ، که مقادیر داینامیک را به صورتوارد نمای

خوانهده شهوند ، ولهی مقهدار      URL، این است که پارامترهای استاتیک نیازی ندارنهد  از   ;نکته ای که در این جا باید به آن اشاره کرد

 گرفته شوند. URLپارامترهای داینامیک را بایستی حتما از 

  



 ُدرسا ساز فرم آموزش
 

 

16 
 دُرسا نرم افزاری برای آرامش مدیران

 

 MasterDetailفرم 

 (MasterDetailمستردیتیل)فرم معرفی  

در بعضی موارد نیاز است که کاربر اطالعات اولیه را وارد کند و بعد به ازای این اطالعات اولیه چندین رکورد دیگر ثبهت کنهد ، مهثال    

 کند. د مشخصات تحصیلی را وارد میکند و بعد به هر تعداد که ززم دار کاربر موقش پرکردن فرم استخدام مشخصات اولیه را وارد می

رکورد، پهس تعهداد رکهورد بهرای      2رکورد و کاربر بعدی  5رکورد برای مشخصات تحصیلی ثبت میکند ، کاربر دوم  3مثال:کاربر اول 

لیه کاربر( و شود در فرم مستر)مشخصات او مشخصات تحصیلی برای هر کاربر متغیر است ، در این گونه موارد اطالعات اولیه یکبار ثبت می

 شود. تعداداطالعات بعدی که متغیر است)مانند مشخصات تحصیلی( در فرم دیتیل ثبت می

 نحوه نمایش فرم های مستر دیتیل به کاربر 

ثبت اطالعهات  "لینک دیده میشود  2زمانیکه کاربر مدمان در سایت روی فرم مستر کلیک میکند یک پنل مشاهده میکنددر این پنل 

العات انجام ، با کلیک روی لینک اول فرم مستر باز میشود و کاربر میتواند در آن ورود اط "ویرایش اطالعات با کد رهگیری"و  "فرم جدید

دام به ثبت اطالعات فرم مستر نماید بعد از ثبت اطالعات در بازی فرم مستر  یک کد رهگیری به کهاربر داده میشهود   دهد، چنانچه کاربر اق

 بعدی میتوان از آن استفاده نمود. که برای پیگیری های

کلیک نماید یک کد رهگیری از کاربر گرفته میشهود )همهان کهد     "ویرایش اطالعات با کد رهگیری"در پنل گفته شده چنانچه روی لینک 

خهود را ویهرایش و   رهگیری که در مرحله ثبت مستر به کاربر داده شده بود( که با استفاده از این کدرهگیری کاربر میتوانهد اطالعهات فهرم    

مشاهده نمایدچنانچه برای  فرم جریان کاری تعریف شده باشد در این حالت کد رهگیری که به کاربر در هنگام ثبت مستر داده شده بهود بها   

 .کد رهگیری که بعد از زدن دکمه شروع فرایند به کاربر داده میشود یکسان خواهد بود 

را کلیک نماید، به  ارسال اطالعات کاربر بعد از پر نمودن فرمدای مستر و دیتیل این دکمهاشد، اگر شته بگردش کار ندا ه فرم مستردیتیلچنانچ

امکان ویرایش فرم را ندارد و تندا میتواند اطالعات را  منزله تکمیل و تایید اطالعات از سوی کاربر است و بعد از فشردن این دکمه کاربر دیگر

کار باشد با زدن دکمه شروع فرآیند این فرم وارد مراحل گردش کار میشود.)آموزش کار با گردش کار در .اگر فرم دارای گردش مشاهده نماید

 سند دیگری موجود است.(

 MasterDetailانواع فرم  

 : این نوع فرم به صورتی است که یک فرم مستر ، یک یا چند دیتیل دارد. ساده MasterDetailفرم 

نوع فرم به این صورت می باشد که دیتیل فرم مستر اول ، خود مسهتر ، دیتیهل ههای بعهدی     : این چندگانه MasterDetailفرم 

 باشد. می

 و ذخیره اطالعات دارند. WFاین نوع فرمدا ، امکان ویرایش ، 

 ، فرمدای چند تکه ای هستند که برای پیاده سازی یک سند از آندا استفاده می کنند. MasterDetailبه عبارتی فرم های 
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 MasterDetailکار با فرم های  

o  فرمMasterDetail :ساده 

که مشخصهات   Detailگردد و یک فرم  که همان مشخصات کلی است طراحی میMaster یک فرم MasterDetailبرای طراحی فرم 

 گیرد. متغیر در آن قرار می

کنتهرل ههای کلهی ماننهد مشخصهات اولیهه را       این فرم از نوع ورود اطالعات معمولی مهی باشهد کهه در طراحهی آن     :  Masterفرم 

قرار دهید. تعداد رکورد در هنگام ساخت فرم فقط برای فرم های از نوع  ID  :detailhplگیرد. در این فرم یک کنترل لینک قرار با  می قرار

Master Detail آن مقدار تعیین کنید ، این تعداد  کاربرد دارد)دادن محدودیت به تعداد پر شدن یک فرم(. حال اگر در ساخت فرم مستر برای

 رکورد فقط مخصور همین فرم می باشد.

انتخاب کنیهد، بها    "Master Detailفرمدای "است .موقش ایجاد، نوع فرم را از نوع   MasterDetailکه یک فرم  از نوع  : Detailفرم 

ات  در آن نمایش داده می شود ، که باید از بهین آندها   نمایش داده می شود که لیست تمام فرم های ورود اطالع DropDownکار یک   این

 در نظر گرفته شده را انتخاب کنید. Masterفرمی که به عنوان 

 
MasterDetail- 3 

در فهرم   ID=detailtableبها   GridViewدر طراحی فرم دیتیل بایستی بعد از اینکه تمام فیلدهای مورد نیاز برای فرم را گذاشتید یهک  

 گذاشته تا بتوانید از این طریق اطالعات موجود در فرم دیتیل را مشاهده کنید.
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 در سمت درسا تا زمانی که برای فرم مستر رکورد ثبت نکنید ، اجازه ی دسترسی به دیتیل ها و ثبت رکورد در آندا را ندارید.

می باشد و کار با  CssClassگرید از آن استفاده کنید،  Designتوانید برای خصوصیت دیگری که در این قسمت موجود می باشد و می 

گریهد + نهام   Idنهام    /EForm/cssدر مسهیر   CSSبدهیهد، کهه بها ایهن کهار یهک فایهل         CssClassآن به این صورت است که یک نام بهه  

CssClas  ریف کرد.ساخته می شود که می توان با استفاده از این فایل برای گرید استایل تع 

o  فرمMasterDetail :چندگانه 

در این نوع فرم ها دیتیل نیاز است  به ازای هر رکورد از فرمدای دیتیل امکان ثبت چندین دیتیل دیگر وجود داشته باشد گاهی اوقات 

های بعدی می باشد.برای شروع کار ابتدا فرم مستر را ساخته، برای این کار یک فرم ورود اطالعات عهادی   MasterDetailمستر اول ، خود 

ساخته و فرم مستر آن را همان فرم ورود اطالعاتی کهه در   MasterDetailبسازید و کنترلدای مورد نیاز را در آن قرار دهید، سپس یک فرم 

برای نمهایش    ID  :detailhplبا Hyperlink  از ثبت دو فرم که در باز ذکر شد، در فرم مستر یکمرحله ی قبل ساختید ، را صدا بزنید.پس 

دیتیل آن و در فرم دیتیل هم به دلیل اینکه قرار است اطالعات نمایش داده شود ، یک گرید قرا دهید.همان طور که گفته شد در ایهن نهوع   

های بعدی باشهد، بنهابراین بهرای ایهن کهار بایسهتی یهک فهرم دیگهر از نهوع            MasterDetailفرم ها قرار است که دیتیل مستر اول ، خود 

MasterDetail .ایجاد کنید که فرم مستر آن را فرم دیتیل قبلی انتخاب کنید 

 سهوم کهه دیتیهل فهرم دوم اسهت از     و فهرم   MasterDetailپس فرم اول از نوع ورود اطالعات ، فرم دوم که دیتیل فرم اول اسهت از نهوع   

برای اینکه بتوان اطالعات فرم دیتیل را بعد از ثبهت ههر   که در هنگام تعریف فرم سوم، مستر آن را فرم دوم قرار بدهید.  MasterDetalنوع

رکورد در آن فرم مشاهده نماییم ززم است یک گرید در طراحی فرم داشته باشیم و برای اینکه به ازای هر رکورد بتوان در یک فرم دیتیهل  

را با هم ترکیب مینماییم تا بتوان این نهوع سهناریو را بها فرمدهای      2بت اطالعات نماییم ززم است لینک آن فرم را داشته باشیماین دیگر ث

 مستر دیتیل پیاده سازی نمود

دیتیهل باشهد و ایهن    زمانیکه فهرم  . میگذاریم detailhplintableبرای این کار در یک کنترل گرید در فرم دیتیل اول قرار یدهیم و نام آن را 

این کنترل مراجعه نماییم این امکان وجود دارد که در آن گرید یک فیلهد بهه    "تنظیمات گرید"کنترل روی فرم قرار گیرد اگر به خصوصیت 

 عنوان لینک قرار دهیم و آن را به آدرس فرم دیتیل بعدی که قرار است در آن ثبت اطالعات انجام شود لینک کنیم.

 ار نمایش داده شده استدر زیر مراحل ک

 توجه شود که در لینک وارد شده باید فرمت خاصی رعایت شود

http://localhost/CMS/ViewAdvEForm.aspx?code=812&lang=1&sub=23&tempname=thememahdie&docTypeCode

=811&docCode=@@code 

 ("2دیتیل "کد فرم دیتیل آخر که قرار است باز شود میباشد )کد فرم  code=812در لینک باز  

docTypeCode  ("3دیتیل "کد فرم مستری است که برای این فرم دیتیل انتخاب شده است )فرم 

http://localhost/CMS/ViewAdvEForm.aspx?code=812&lang=1&sub=23&tempname=thememahdie&docTypeCode=811&docCode=@@code
http://localhost/CMS/ViewAdvEForm.aspx?code=812&lang=1&sub=23&tempname=thememahdie&docTypeCode=811&docCode=@@code
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docCode       نیز همانعور که مشاهده میشود به صهورت پهارامتری گرفتهه میشهود و مقهدارcode       مربهوط بهه سهعر جهاری در گریهد

detailhplintable است که روی آن کلیک میشود 
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 با کلیک روی لینک مربوطه در سهعرهای گریهد   "3دیتیل "در درسا هنگام ثبت اطالعات میتوان برای هر رکورد ثبت شده برای فرم 

 ثبت نمود)شکل زیر( "2دیتیل"چند رکورد در فرم 

 

 

 

دو  "3دیتیهل  "در فهرم   4همانعور که در شکل باز دیده میشود در این فرمدا به ازای رکورد ثبت شده برای شاخص فرایند بها مقهدار   

 .ثبت شده است "2دیتیل"در فرم  2و تست  3رکورد تست 

 ها در سمت درسا ، فرم مستر اول در منو قرار می گیرد. همچنین برای نمایش و استفاده ی این نوع فرم

 شود؟ در فرم استفاده می MasterDetailچگونه از فرم  

مدیریتی در منوی مورد نظرتان فرم مستر را قرار دهید،در سمت درسا بعهد از ورود اطالعهات در فهرم مسهتر و زدن دکمهه       پانلداخل 

 ذخیره به طور اتوماتیک لینک فرم های دیتیل فعال می شود که با کلیک روی هر لینک به فرم دیتیل مورد نظر هدایت می شود.

 ل داشت؟چگونه میتوان یک فرم مستر با چندین دیتی 

بعد از طراحی فرم مستر از نوع ورود اطالعات ، فرم های دیتیل را جداگانه طراحی کنید و موقش تعریف هر فرم دیتیل در منوی پهایین  

 ( انتخاب فرم مستر ، فرم مستر مد نظر را انتخاب کنید.Drop Downافتادنی)
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 د؟چگونه میتوان گرید مربوط به نمایش رکوردهای مستر را سفارشی کر 

برای این کار بایستی در فرم مستر یک گرید قرار دهید که مدم نیست در کجا قرار گرفته باشد ، چون جایی نمایش داده نمی شهود و  

  ID=editlistکردن گرید مربوط به فرم های مستر سمت درسا در فرم قرار می گیرد. پس از گذاشتن آن در فرم بایسهتی   Configفقط برای 

 ، فیلدهای آن را به هر شکلی که می خواهید در فرم قرار دهید.GridConfigدهید و با استفاده از خصوصیت  را به آن اختصار
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 فرم عضویت در پرتال

 معرفی فرم عضویت در پرتال: 

شود که بخواهید کاربران از سمت درسا در پرتال عضهو شهوند و عهالوه بهر عضهویت در پرتهال یکسهری         این فرم زمانی استفاده می

شوند هم میتوان موقهش طراحهی    اطالعات اضافه تر هم از کاربر بگیرید، مثال برای مناقصه و مزایده، کاربران با این فرم هم عضو پرتال می

فرم یکسری کنترل اضافه تر قرار داد که  اطالعات بیشتر از کاربر بگیرد مثل شماره ثبت شرکت و آدرس شرکت. کاربرانی که بها ایهن نهوع    

 تنظیمات کاربران قابل مشاهده اند.->تنظیمات سعح دسترسی  ->مدیریتی  پانلکنند ، داخل  تال ثبت نام میفرم در پر

 طراحی فرم عضویت در پرتال  

( و به قسمت طراحی آن می روید یکسری کنترل به صورت پهیش فهرض   3 -تیعضوزمانی که فرم عضویت در پرتال را ایجاد کرده)

( که برای عضویت یک کاربر در سایت الزامی است .وجود این فیلدها به صورت پیش فرض به این دلیل اسهت  2 -تیعضور آن قرار دارد)د

که زمانیکه یک کاربر در سایت ثبت نام می کند ، سمت درساپکس یکسری فیلد الزامی برای آن وجود دارد ، حهال ممکهن اسهت سهازمانی     

ها یکسری کنترل دیگر هم برای کاربرانی که ثبت نام می کنند قرار دهد، به همین خاطر فرمی با این عنوان قرار بخواهد عالوه بر این فیلد

 داده شده است تا بتوان امکانات اضافه تر را در آن طراحی و استفاده نمود.ززم به ذکر است که در این نوع فرم ها اجازه ی حذف فیلهدهای 

 الزامی را ندارید. 

 پانهل رانی که با استفاده از فرم عضویت در پرتال عضو میشوند غیر فعال هستند تا زمانیکه کهاربر ادمهین آن هها را از داخهل     نکته:کارب

 مدیریتی فعال کند.
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 2 -تیعضو
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 3 -تیعضو
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 ایجاد کپی از فرم

فرم ززم دارید که تمام کنترل ههای دو   2هایی که تاکنون ساخته شده باز هم استفاده کنید، به عنوان مثال گاهی نیاز دارید تا از فرم 

کنید  فرم یکسان است در فرم اول لیست کشویی قرار داده شده و در فرم دوم نیازی به این لیست کشویی ندارید ،از فرم اول کپی ایجاد می

 کنید. و لیست کشویی را حذف می

 ظر سنجی پیشرفتهفرم ن

برای داشتن فرم نظرسنجی پیشرفته بایستی فرم از نوع ورود اطالعات ساخت و گزینه 

 ی آن فعال کرد.را برا     
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 :طراحی فرم نظرسنجی پیشرفته 

طراحی و چیدمان فرم کامال دلخواه است و تندا مورد که برای آن باید رعایت کرد این نکته است که باید کنترلدایی که مهی خواهیهد   

 قرار دهید. Trueرا برای آن برابر  "سوال نظرسنجی"در نتایج آرا نظرسنجی دخیل باشند مقدار ویژگی 

 

 

 نکات:

  کنترلدایDropDown , CheckBoxList, RadioButtonList   ,را می توان به عنوان آیتمی که در آرا نظرسنجی دخیل است
 انتخاب کرد.

  متنLable  را برای آن برابر  "سوال نظرسنجی"کنترلی که ویژگیTrue  قرار می دهید, به عنوان سوال نظرسنجی و آیتمدای
 کنترل به عنوان گزینه های جواب در نتایج آرا نظرسنجی آورده می شود.

 ای کنترلدایی که در نظرسنجی دخیل اند می توان از حالت افزودن آیتم و یا برBinding  تندا پارامتر(@Login  را می توان داشت
 (استفاده کرد.

 .دراپ داوون آبشاری را در نتایج آرا نظرسنجی نمی توان داشت 

 

 

 :فرم نظرسنجی پیشرفته در بالک 

 را انتخاب نمایید.  "انتخاب آبجکت", گزینه "بالک جدید –سعر جدید "مت برای قرار دادن فرم نظرسنجی پیشرفته از قس

در لیست نمایش داده شده, فرم نظرسنجی پیشرفته را انتخاب کنید که با این کار لیست فرمدای سهاخته شهده بها ایفهرم کهه قابلیهت       

 نظرسنجی دارند, نمایش داده می شود.

 سنجی در بالک ایجاد می شود.با انتخاب فرم مورد نظر از لیست, فرم نظر 
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عالوه بر ذخیره اطالعات فرم, به صفحه نمایش نتایج آرا  "رای دهید"بعد از قرار دادن فرم در پوسته و پر کردن آن, با زدن دکمه 

 نظرسنجی رفته و نتایج نظرسنجی با توجه به سوازتی که در نظرسنجی دخیل بوده اند, نمایش داده خواهد شد.

 

 

صفحه نتایج آرا نظرسنجی به صورت خارجی تعریف شده و قابلیت تغییر درصد بار )پدنا, رنگ, طول و ...( از طریق آن میسر  استایل

 است, تا با توجه به دیزاین پوسته به دلخواه تغییر داده شود.
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 :فرم نظرسنجی پیشرفته در منو 

 داشت, این قابلیت وجود دارد که در منو هم آن را داشته باشیم.فرم نظرسنجی پیشرفته را عالوه بر اینکه در بالک می توان 

, فرم مورد نظر "نام صفحه"ایجاد نموده و از لیست  "فرم نظرسنجی پیشرفته"برای اینکار کافیست, در منوی مورد نظر آیتمی از نوع 

 را انتخاب نمائید.
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, به صفحه "رای دهید"ته نمایش داده خواهد شد و با زدن دکمه پوس mainدر این صورت با کلیک روی این آیتم از منو, فرم در 

  نمایش نتایج آرا رفته و نتایج نظرسنجی نمایش داده خواهد شد.

رای "دقت شود که از هر سیستم تندا یکبار می توان در یک فرم از نوع نظرسنجی پیشرفته,نظر داد و در دفعات بعدی با زدن دکمه 

شده در فرم, ذخیره نمی شود و تندا نتایج نظرسنجی نمایش داده می شود و به کاربر اعالم می شود که قبالً  , دیگر اطالعات وارد"دهید

 برای این فرم نظر داده است.

 

 

 

 

 

 

 کار با کپی فرم

دهد در رکورد مربوط به فرم روی کپی فهرم کلیهک    ریتی فرم ساز داخل گرید که لیست فرم را نشان میمدی پانلبعد از وارد شدن به 

 .بزنیدکرده و ذخیره را 

 
 3 -از فرم یکپ جادیا
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 کنید.ایجاد میگردد .در ادامه روی ایجاد کپی از فرم کلیک   xmlبا زدن دکمه ذخیره یک فایل 

 
 2 -از فرم یکپ جادیا

که در مرحله قبل ایجاد گردیده را انتخهاب کنیهد و    xmlفایل  Browseنام فرم و نام جدول را به دلخواه وارد کنید با استفاده از دکمه  

  ایجاد فرم را بزنید.

 

 استفاده از دکمه بازگشت در فرم

روی   "دکمه از نوع سمت سهرور "چنانچه در فرم نیاز به دکمه بازگشت وجود داشت میتوانید در محیط طراحی فرم یک کنترل از نوع 

انتخاب کنید و خصوصیات دیگر را نیز میتوانید برای دکمه انتخاب  Backنوع دکمه را  Typeفرم قرار دهید، در لیست مربوط به خصوصیت 

مرحله  3ین کار هنگام نمایش فرم سمت درسا یک دکمه بازگشت به فرم اضافه میشود که با کلیک روی آن صفحه به شده تغییر دهید، با ا

 قبل میرود

ذخیره شود، کارهای مربوط به همان نوع فرم را انجهام   submitاست، چنانچه نوع دکمه ای  Submitبه صورت دیفالت نوع دکمه ها 

نیهز دیهده    Buttonن فرم از دکمه استفاده میکردیم(در لیست مربوط به خصوصیت نوع دکمه ها یک نوع خواهد داد )مانند قبل که در چیدما

 میشوداز این نوع دکمه میتوانید برای کارهای اسکریپتی استفاده کنید، با کلیک روی این دکمه هی  کاری سمت سرور انجام نخواهد شد
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از نمایش دکمه بازگشت روی فرم شده اید، بهرای آنکهه در   اده از کد جاوااسکریپت مانش ** چنانچه در فرمدای قدیمی تر خود با استف

 دفرم خعای اسکریپتی نداشته باشید، ززم این اسکریپت ها از فرم حذف شون

 

 قابلیت پیش نمایش فرم

کاربر نمایش دهد ززم است هنگام برای اینکه فرم در هنگام نمایش در درسا و ثبت اطالعات پیش نمایشی از اطالعات برای تایید به 

انتخاب کردیم، چک باکس مربوط به پیش نمایش فرم را انتخاب میکنیم و بعد از انجام  "ورود اطالعات"ایجاد فرم، بعد از اینکه نوع فرم را 

 سایر تنظیمات ززم برای فرم ، اطالعات را ذخیره مینماییم
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 درسا:روند کار فرمهای با قابلیت پیش نمایش در  .1

چنانچه برای فرمی زمان ایجاد فرم قابلیت پیش نمایش انتخاب شده باشد، در نمایش و ثبت اطالعات فهرم در درسها تغییراتهی دیهده     

 میشود که شرح داده میشود
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درسها دکمهه   همانعور که در فرم باز دیده میشود زمانیکه فرم قابلیت پیش نمایش دارد ، زمان نمایش فرم بهرای ثبهت اطالعهات در    

 تبدیل میشود "پیش نمایش"ذخیره روی فرم به دکمه 

 )** توجه شود دکمه توسط برنامه به صفحه اضافه میشود و نیازی به قرار دادن دکمه در دیزاین فرم نمیباشد( 

ه میشهود  اطالعات فرم به صورت پیش نمهایش بهه کهاربر نمهایش داد     "پیش نمایش"با پر کردن اطالعات فرم و  کلیک روی دکمه 

 )شکل زیر(

 

 

 

در فهرم   "ویرایش"درصورتیکه کاربر پس از مشاهده اطالعات وارد شده، نیاز داشت اطالعات را ویرایش نماید میتوانید با کلیک روی دکمه 

را  "ذخیهره "دکمهه  پیش نمایش به فرم اولیه بازگردد و اطالعات را اصالح نماید و چنانچه اطالعات از نظر کاربر درست و معتبر بود میتواند 

 کلیک نماید

 ** توجه شود که درصورتیکه کاربر دکمه ذخیره موجود در فرم پیش نمایش را کلیک نکند اطالعات فرم در جدول فرم ثبت نخواهد شد

 نکات موجود در رابعه با پیش نمایش فرم ها :

توان از امکان ویرایش فرم به صهورت همزمهان اسهتفاده    در حال حاضر برای فرمدایی که امکان پیش نمایش برای آندا فعال شده است، نمی

نمود.امکان چاپ و کد رهگیری با پیش نمایش میتوانند به صورت همزمان روی فرم استفاده شوند.تندا کنترلدایی که در آندا میتوانهد مقهدار   

، کنترل خروجی اکسل، هایپرلینهک ، گریهد و    قرار گیرد در پیش نمایش فرم نمایش داده میشود و کنترلدایی مانند دکمه ها، کنترل پرداخت

 ... در پیش نمایش فرم نمایش داده نخواهند شد
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در حال حاضر در طراحی فرمدایی که قابلیت پیش نمایش دارند از کنترل دکمه استفاده نشود، دکمه ها به صورت اتوماتیک روی فهرم  

 قرار خواهند گرفت .

قرار میگیرد .به جای کنترل آپلود فایل ،  lableشود، زیرا به جای کنترلدا در پیش نمایش  در طراحی فرمدا به چیدمان کنترل ها توجه

چنانچه در فرم فایل انتخاب شده باشد، در پیش نمایش لینک قرار میگیرد میگیرد که با کلیک روی آن دسترسی به فایل میسهر میشهود، در   

 ه تصویر به کاربر نمایش داده میشودصورتیکه فرمت فایل تصویر باشد با کلیک روی لینک مربوط
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 5 1 -پانل

 6 1 -فرم ساز یاصل صفحه

 7 1 -گروه جادیا

 8 1 -ها فرم تیریمد

 9 1 فرم ماتیتنظ

 11 1 دادیرو

 11 1 دادیرو تیریمد

 9 1 -اطالعات ورود

 11 1 -یانتخاب جدول در اطالعات ورود

 14 1 -پارامتر با جستجو

 14 1 -پارامتر با جستجو

 15 3 -پارامتر با جستجو

 16 4 -پارامتر با جستجو

 17 5 -پارامتر با جستجو

 18 6 -پارامتر با جستجو

 .Error! Bookmark not defined 7 -پارامتر با جستجو

 11 8 -پارامتر با جستجو

 11 9 -پارامتر با جستجو

 11 11 -پارامتر با جستجو

 14 1 -ساز ماژول

 16 1 -سیسرو وب

 17 1 -سیسرو وب

 18 3 -سیسرو وب

 19 4 -سیسرو وب

 31 5 -سیسرو وب

 31 6 -سیسرو وب

 31 7 -سیسرو وب
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 33 8 -سیسرو وب

 35 9 -سیسرو وب

MasterDetail- 1 37 

 43 1 -تیعضو

 44 1 -تیعضو

 49 1 -فرم از یکپ جادیا

 51 1 -فرم از یکپ جادیا

 33 3 -جدول

 


