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راهنمای ماژول فرم ولیست Form And List 05.01.03
کارایی اصلی این ماژول برای تعریف فرم و گرفتن اطالعات و نمایش آنها در یک لیست یا جدول است .مثال میتوان فرمی تعریف کرد که بتواند اطالعاتی نظیر نام ،فامیلی ،تاریخ
تولد ،شماره تلفن ،ایمیل و وب سایت و عکس را از کاربر بگیرد ،ذخیره کند و در لیستی نمایش دهد .دقت کنید که در یک فرم ،فیلد یا ستونهایی تعریف میشوند و اطالعات به
صورت سطر یا رکوردی اطالعات توسط کاربر وارد و ثبت میشود .هر فیلد یا ستون از نوع مشخصی تعریف میشود .در تعریف فرم ،هر فیلد از نوع مشخصی تعریف میشود مثال
در مثال مذکور نام و نام خانوادگی از نوع متن ( )Textتعریف میشوند و تاریخ تولد از نوع تاریخ ( )Dateتعریف میشود.
این ماژول برای اخذ اطالعات مختلف قابل استفاده است مثال ،همچنین میتواند تعیین کرد که کاربران تا چند رکورد بتوانند وارد کنند و امکان تعیین دسترسی های مختلف بر
اساس نقش های پورتال مقدور است.
بعد از اینکه حداقل یک رکورد وارد شد جدول یا لیست اطالعات قابل نمایش است .لیست می تواند بر اساس هر ستونی مرتب سازی شود .روش به کار بستن فرم از طریق جدول
پیش فرض و  XSLمقدور است که هر کدام امکاناتی را در اختیار کاربر قرار میدهد.

نحوه ایجاد فرم و لیست
ابتدا به صفحه ای که قصد دارید این ماژول در آن قرار بگیرد بروید .از کنترل پنل باالی صفحه ،ماژول فرم و لیست را انتخاب کنید و قاب مورد نظر را تعیین کنید و بر روی
افزودن کلیک کنید .برای کار با این ماژول ابتدا میبایست در تنظیمات فرم و لیست ،ستونهای مورد نظر خود را تعریف میکنیم .دقت کنید که چهار فیلد سیستمی پیش فرض در
آن تعریف شده است بهتر است در آنها هیچ تغییری ایجاد نکنید تا در صورت الزم بتوانید بر اساس آنها فرم خود را فیلتر کنید چرا که برخی از توکن ها با این فیلدها کار میکنند.
این چهار فیلد با نام های  Created by، Created at، Changed byو  Changed atاز پیش تعریف شده اند .این ستونها نمایش داده نمیشوند مگر اینکه که قابل
نمایش را تیک بزنید .اگر نیاز به تغییر عنوان این ستونها و نمایش آنها در لیست داشتید ،ستون جدیدی از نوع این فیلدها ایجاد کنید و عنوانش را فارسی کنید و آن را برای عموم
قابل نمایش نمایید.

برای تعریف ستون جدید ،بر روی "افزودن ستون جدید" کلیک کنید .سپس عنوانی برای آن وارد کنید (مثل نام خانوادگی) سپس نوع آن را تعیین کنید (در این مثال متن) و پس
از آن ویژگی های ستون را بر حسب نیاز تیک بزنید و بر روی آیکون ذخیره کلیک کنید.
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در صورتی که هر یک از ویژگی های یک ستون را فعال کنید چگونه عمل می کند:

• الزامیست :هنگامی که کاربر اطالعات فرم را پر می کند ورود اطالعات این فیلد در فرم الزامیست ،در صورتی که این فیلد را خالی رها کرده باشد اجازه ذخیره را ندارد.
• نمایش در لیست :مقادیر این ستون در لیست رکوردهای وارد شده ،نمایش داده می شود.

• فیلد فرم محدود شده :اگر این گزینه تیک خورده باشد ،دسترسی به این ستون با تنظیم مجوزهای خاص از طریق تنظیمات ماژول و با توجه به نقش ها یا کاربر مورد
نظر مقدور میشود.
• قابل جستجو :اگر این گزینه فعال باشد ،اطالعات این فیلد در جستجوی ماژول فرم و لیست آورده میشود.
به طریقی مشابه دیگر ستونهای مورد نظر را میتوانید تعریف کنید .دیگر تنظیمات را نیز بر حسب نیاز تیک بزنید و سپس در پایین صفحه بر روی "ذخیره تنظیمات و
بازگشت" کلیک کنید.

گزینه های پیشرفته ستون
هنگام ایجاد یا ویرایش یک ستون ،در قسمت گزینه های پیشرفته ستون می توانید از امکانات بیشتری استفاده نمایید .برای ایجاد لیست باز شدنی ( )Drop Down Listیا
گزینه ای ( )Radio buttonمی توانید امکان مورد نظر را انتخاب کنید و در لیست مقادیر ،گزینه های مرتبط را که با ; از هم جدا شده اند وارد نمایید .در صورت که لیست
احتیاج به اعتبار سنجی دارد می توانید  Regular expressionمورد نظر را وارد نمایید و پیغام اعتبار سنجی را نیز در فیلد مورد نظرش درج کنید.
همچنین در قسمت استایل  CSSمیتوانید ویژگیهای فیلد را نظیر  width:300pxتعیین کنید .در قسمت متن راهنما هم در صورتی که می خواهید در کنار نام فیلد یک عالمت
سوال قرار گیرد که کاربر با کلیک بر روی آن ،راهنمایی نمایش داده شود آن را درج نمایید.
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مجوزها و نحوه تعیین دسترسی کاربران به این ماژول
برای اینکه بتوانید به درستی با این ماژول کار کنید باید نحوه دسترسی کاربران به آن و مجوزها را تعیین نمایید .برای این کار از منوی ماژول" ،تنظیمات" را انتخاب کنید .در
صورتی که میخواهید کاربران دارای یک نقش بتوانند فرم را مشاهده نمایند باید مجوز "مشاهده فرم" را به آنها بدهید و اگر قرار است بتوانند رکوردی درج کنند باید مجوز "ایجاد
رکورد/تصویب فرم" را به آنها بدهید.
همانطور که از نام دو مجوز "ویرایش رکورد" و "حذف رکورد" بر میآید در صورتی که نقشی دارای این امکان باشد میتواند رکوردها را ویرایش نماید و حذف نماید.

در صورتی که "نمایش تمام ستونها" را تیک بزنید ،در لیست ،ستونهای محدود شده و همچنین فیلدهای سیستمی را نمایش میدهد .اگر قصد دارید که فیلدهای سیستمی به هیچ
وجه نمایش داده نشوند گزینه "اگر حتی مجوز نمایش تمام ستونها داده شده باشد ،فیلدهای سیستمی مخفی شود" را در همین صفحه در قسمت تنظیمات فرم و لیست تیک بزنید.
در صورتی که مجوز "ویرایش ستونهای محدود شده" را به نقشی بدهید ،کاربران دارای آن نقش می توانند ستونهای محدود شده را در فرم مشاهده و ویرایش کنند.

در صورتی که مجوز "در مد فرم اجازه مشاهده لیست داده شود" را به نقشی اعطا کرده باشید و همچنین در قسمت تنظیمات فرم و لیست که از منوی ماژول قابل انتخاب است
گزینه "مشاهده لیست با توجه به مجوز محدود شده است" را تیک زده باشید ،برای کاربری که دارای نقش مورد نظر است وقتی بر روی منوی ماژول که در آن تنها فرم را نمایش
میدهد قرار میگیرد یک آیتم "نمایش رکوردها" پدیدار میشود.
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نحوه نمایش فرم و لیست
در تنظیمات فرم و لیست ،در قسمت تنظیمات مربوط به صفحه ،در قسمت ظاهر ،میتوانید تعیین کنید نمایش اطالعات به صورت لیست ،فرم ،فرم باالی لیست ،لیست باالی فرم
باشد .مثال برای مواقعی که می خواهید از کاربر اطالعاتی اخذ کنید مثل ثبت نام در همایش یا فرم استخدام می توانید از حالت فرم استفاده کنید .در مواقعی که می خواهید تنها
لیستی از اطالعات را به کاربر نمایش دهید نظیر نمایش لیست قیمت برخی از اجناس می توانید از حالت لیست استفاده کنید .اگر قصد دارید که کاربر بتواند ورود اطالعات کند و
لیست را نیز مشاهده نماید از حالت فرم باالی لیست یا لیست باالی فرم استفاده کنید.
اگر قصد دارید که هر کاربر تنها بتواند رکوردهایی که خود ایجاد کرده ویرایش یا حذف کند گزینه "کاربران تنها مجاز به کار با آیتم های خودشان هستند" را تیک بزنید .دقت کنید
که در صورتی که بخواهید هر کاربری تنها رکوردهایی که خود ایجاد کرده را ببیند عالوه بر فعال کردن گزینه ذکر شده میبایست یا از فیلتر در مد جدول پیش فرض استفاده نمود
و یا از فایل  XSLTاز پیش تعریف شده موجود در این ماژول .در هر دو روش از منوی ماژول ،تنظیمات فرم و لیست را انتخاب نمایید .سپس به قسمت تنظیمات لیست بروید.
در روش اول که روش به کار بستن ،جدول پیش فرض انتخاب شده است میتوانید در قسمت فیلتر عبارت زیر را تایپ کنید.
'][Created by] = '[User:DisplayName
 Created byفیلد سیستمی است و آن را مساوی توکن مربوط با نام نمایشی و بر روی ذخیره تنظیمات و بازگشت کلیک کنید .دقت کنید که اگر حتی عنوان این فیلدهای
سیستمی را تغییر داده باشید به شما پیغام فیلتر پشتیبانی نشده است را نمایش می دهد .پس تغییری در این فیلدهای سیستمی ندهید .پس از اعمال فیلتر در این روش حتی مدیران
نیز فقط قادر به مشاهده لیست خود هستند.
در روش دیگر که استفاده از  XSLاست میبایست در صفحه تنظیمات فرم و لیست ،در قسمت روش به کار بستن ،گزینه  XSLT using built-in stylesheetsرا انتخاب
کنید و اسکریپت  XSLرا  onlyownitems.xslانتخاب کنید .بدین ترتیب برای کاربران تنها رکوردهای خودشان را نمایش می دهد اما برای مدیران رکورد همه کاربران را
نمایش میدهد .اشکالی که در این روش وجود دارد دیگر نمیتوان کالس  CSSبرای آن تعیین کرد.
در صورتی که میخواهید چندین مدیر بر محتوای رکوردهایی که توسط کاربران وارد میشود نظارت داشته باشند ،توصیه میکنیم که از روش اول استفاده نمایید و در صفحهای
که از دید دیگر کاربران مخفی است یک کپی از ماژول فرم و لیست ایجاد در حالت مرجع کنید و در آن صفحه فیلتر را از تنظیمات بردارید تا کاربران مجاز به مدیریت رکوردهای
وارد شده بپردازند.
برای این کار به صفحه ای که ماژول بر روی آن قرار دارد بروید ،سپس از قسمت کنترل پنل باالی سایت ،در قسمت عملیات های صفحه ،گزینه کپی را انتخاب کنید .نام صفحه
جدید و دیگر اطالعات مربوط به این صفحه را که قرار است فقط مدیران مورد نظر شما به آن دسترسی داشته باشند را وارد نمایید .سپس در قسمت کپی صفحه ،در قسمت کپی
ماژول ها از ،صفحه ای که ماژول اصلی بر روی آن قرار دارد انتخاب کنید و سپس ماژول مورد بحث را تیک بزنید و گزینه مرجع را برایش انتخاب کنید و سپس بر روی بروز
رسانی کلیک نمایید.

دقت نمایید که این ماژول از اطالعات ماژول مرجع استفاده میکند اما تنظیماتش میتواند متفاوت باشد.
در صورتی که میخواهید نمایش لیست به صورت جدولی باشد ،اگر روش به کار بستن را جدول پیش فرض انتخاب کرده باشید میتوانید در گزینه کالسهای  CSSآیتم YUI
 DataTable Styledرا انتخاب نمایید و سپس بر روی بروز رسانی کلیک کنید.
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