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 .11مقدمه
برای تولید یک نرم افزار سازمانی راهکارهای فراوانی در دنیای امروز وجود دارد برای مثال یک تیم
توسعه نرم افزار می تواند از ابزارهای تولید نرم افزار ماکروسافت مانند Microsoft ،VB .NET ،C#

 SPRING ،JAVA ، SharePointو خیلی دیگر از ابزارها وتکنولوژیها بهره بگیرند ،اما زمانی که
ابعاد پروژهه بزرگ میباشد مشکالت متعددی دست به دامان تیم توسعه خواهد شد ،استفاده از یک
فریمورک برای استانداردسازی و تسهیل در توسعه نرم افزار و خرید زمان می تواند کمک حال یک
شرکت باشد ،تیم نرم افزاری زی فریم با توجه به سابقهکاری که از سال  1380قریب به  20سال دارد
تصمیم به تولید زیر ساختی بومی برای این فرایند ها گرفته و چنین زیر ساختی را در حدود  6سال پیش
تولید کرده که جواب گوی تولید نرم افزار ها در ابعاد مختلف باشد در این سند سعی بر آن شده است
که به روشی بسیار ساده نحوه تولید نرم افزار در زی فریم را توضیح دهیم  .پیش نیاز این فایل مطالعه
سند نصب و راه اندازی زی فریم می باشد ،موجودیت های که در سند قبلی ساخته شده است در این
فایل آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد .
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 .12مکانیزم کارکرد
درک صحیح از مکانیزم کارکرد زی فریم ،مهمترین قسمت برای کارکردن با زی فریم است .این
زیرساخت تمامی طراحی های شما را در داخل یک بانک اطالعاتی ذخیره میکند  ،یعنی این که هر
کاری که شما برای تولید نرم افزار انجام میدهید را تبدیل به یک مدل اطالعاتی کرده و در داخل بانک
اطالعاتی ذخیره میکند سپس زمان اجرای نرم افزار ،اطالعات را از بانک اطالعاتی خوانده و اجرا میکند.
بانک اطالعاتی که زی فریم اطالعات مربوط به مدل های طراحی را در آن ذخیره میکند را متا دیتا
( )Metadataنام دارد .در ادامه یک مثال ساده از مدل عملکرد زی فریم بیان می شود.
شما می خواهید با زی فریم یک فرم ثبتنام دانش آموزان بسازید .ابتدا  ZIDEرا باز کرده و با نام
کاربری برنامهنویس و کلمه عبور آن الگین میکنید .سپس بر اساس یک جدول کسب کار که خودتان
ایجاد کرده اید (اطالعات دانش آموزان ) میخواهید یک فرم با نام فرم ثبتنام دانش آموزان بسازید.
این فرم با روش های ایجاد فرم که در ادامه توضیح داده خواهد شد ،ساخته می شود و سپس به ویرایش
کنترل های داخل فرم میپردازید مانند نام کنترل ها ،جنس و نوع کنترل ها و همچنین خصوصیات دیگر.
بعد از این که شما اطالعات مربوط به فرم را ساختید آنها را ذخیره میکنید .این اطالعات در قالب مدل
های دادهای داخل بانک اطالعاتی ذخیره میشود .سپس زمانی که موتور اجرایی نرم افزار می خواهد
اطالعات این فرم را در اختیار کاربر استفاده کننده قرار دهد اطالعات مربوط به فرم دانش آموز را از
این جداول خوانده وبرای کابر نمایش میدهد .
جریان کار زی فریم به صورت فرآیندی در تصویر  1نمایش داده شده است.
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موتور خروجی را اجرا میکنیم

اطالعات مربوط به فرم در بانک
اطالعاتی متادیتا ذخیره میشود

موتور اجرای داده ها را از
بانک اطالعاتی بارگذاری میکند

موتور اجرایی فرم خروجی را
میسازد

در ای دی ای یک فرم میسازیم

تصویر  1جریان کار زی فریم

 .13موجودیت های اصلی در زی فریم
در زی فریم چندین موجودیت اصلی وجود دارد که فرایند تولید نرم افزار را در بر میگیرد :
.1

گروه های کاری

.2

فرم ها

.3

منو و دسترسی

.4

سرویس ها

.5

نرم افزار های جانبی برای تولید رابط کاربری بر روی موبایل

ما برای تولید یک نرم افزار بایستی با تمامی مفاهیم ذکر شده در قسمت قبل آشنایی کامل داشته باشیم
درنتیجه سعی میکنیم تک تک موارد را به صورت بسیار ساده بیان کنیم.
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 .14گروه های کاری
در نرم افزار های سازمانی یکی از مهمترین بخش ها تعریف گروه های کاری ) (User Groupمیباشد.
در زی فریم این قابلیت وجود دارد که داخل ابزار توسعه  ZIDEگروه های کاری را تعریف و مدیریت
نمایید و همچنین در داخل نرم افزار نهایی(خروجی) میتوانیم فرم ها و گزینه هایی را برای مدیریت گروه
های کار و کاربران داشته باشیم .
موجودیت های ما برای توضیح در این بخش بر اساس زیر میباشد:
.1

گروه کاری

.2

کاربر

گروه کاری به عنوانی گفته میشود که تعدادی از کاربران میتوانند در آن وجود داشته باشند و در زمان
تولید برنامه ،دسترسی به فرم ها ،منو ها و همچنین سرویس ها را بر اساس گروه های کاری مشخص
میکنیم.
کاربر میتواند در یک یا چند گروه کاری حضور داشته باشد و بر اساس موجودیت کاربر در گروه های
کاری مربوطه دسترسی کاربر به فرم ها و منو ها مشخص میگردد.
تعریف و مدیریت گروه کاری در  ZIDEبه روش زیر میباشد:
.1

از منوی  ، Workflowگزینه  Workgroupرا انتخاب نمایید.

زمانی که بر روی این گزینه کلیک میکنید ،پنجره زیر ظاهر میشود.
9

.2

با کلیک راست بر روی پنجره ،منو را مشاهده میکنید که به شما این قابلیت را میدهد گروه کاری
را تعریف نمایید.

.3

برای تعریف کاربر گزینه  System Userرا از منو  Workflowانتخاب نمایید.

با کلیک بر روی این قسمت شما میتوانید با استفاده از فرم زیر در سامانه ،کاربران را تعریف و مدیریت
نمایید و همچنین مشخص کنید که چه کاربری در چه گروه کاری قرار دارد.

10

در زی فریم به صورت پیش فرض یک کاربر با نام  Adminبا کلمه عبور  123456در گروه کاربری
 Adminموجود میباشد( .البته شما توانایی ویرایش این اطالعات را دارید)

 .15فرم و مدیریت فرم ها
در زی فریم برای ساخت فرم دو روش وجود دارد:
.1

ساخت فرم براساس جدول و  Viewدر بانک اطالعاتی

.2

ساخت فرم به صورت دستی و بدون مبنای جدول

بعد از ورود به  ZIDEپروژه و اپلیکیشن  Accountingرا انتخاب نمایید سپس دکمه Database

 Explorerکلیک کنید یا از منوی  View >> Database Explorerرا انتخاب نماید .کلید میانبر این دستور
( )Ctrl+Shift+Dمی باشد.
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تصویر  2نمای از پنجره  Database Explorerدر ZIDE

همانگونه که مشاهده می فرمایید هیج گونه جدول و یا Viewی در این بانک اطالعاتی و جود ندارد .با
استفاده از ابزار  Microsoft SQL Server Management Studioدر داخل این بانک اطالعاتی
جدولی را می سازیم البته داخل بانک اطالعاتی کسب و کار نام  Durationبرای مدیریت سال های
مالی خواهیم ساخت در این جدول ما چندین فیلد نیاز داریم که از قرار زیر می باشند:
کد سال مالی = Duration_ID
عنوان سال مالی = Duration_Title
بیانگر فعال/غیرفعال بودن سال مالی میباشد = IS_Active
بیانگر عنوان شروع سال شمسی می باشد مانند سال Duration Year = 1400
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:کد زیر اسکریپت ساخت این جدول میباشد
USE [Accounting]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Duration]
SET ANSI_NULLS ON
GO

Script Date: 11/1/2021 12:04:21 PM ******/

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Duration](
[Duration_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Duration_Title] [nvarchar](50) NULL,
[IS_Active] [bit] NULL,
[Duration_Year] [nvarchar](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_Duration] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Duration_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

Reload  کلیک راست کنید گزینهDatabase Explorer بعد از ساخت این جدول در داخل پنجره

. آن را انتخاب کنید. ظاهر میشودDatabase Schema
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تصویر Reload Database Schema 3

تصویر  4مشاهده جدول در ZIDE

همان گونه که در تصویر فوق مشاهده میفرمائید جدول ایجاد شده در بانک اطالعاتی برای ما قابل رویت
میباشد .در قسمت بعد باید براساس این جدول ایجاد شده فرمی را بسازیم برای این کار از منوی زیر
Design >> New Form by Table
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 New Form by Tableرا انتخاب کنید کلید میانبر برای این قسمت ( )Ctrl+Shift+Tمی باشد .زمانی که این
حالت فعال شود فرم  Create Firm With Tableداخل محیط  ZIDEنمایان میشود .حال جدول
 Durationرا از پنجره  Database Explorerانتخاب نماید فرم به حالت زیر تغییر میکند.

تصویر  5ساختن فرم بر اساس جدول

برای ایجاد فرم دکمه  Create Formرا انتخاب نماید .فرم ساخته میشود.
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تصویر  6نمایش پنجره ایجاد فرم با موفقیت

دکمه  OKرا انتخاب کنید حال زمان ویرایش اطالعات فرم ساخته شده است .برای ویرایش فرم ابتدا
باید پنجره مدیریت فرم ها را باز نماید برای این کار می توانید از کلید میانبر ( )Ctrl+Fاستفاده نماید و یا
از منوی  FORMS ،Design >> Formsرا انتخاب نمایید پنجره فرم همانند شکل زیر ظاهر میگردد.

تصویر  7پنجره مدیریت فرم ها

زمانی که این پنجره باز میشود شما لیست فرم ها رامشاهده میکنید  ،البته در حال حاظر فقط در سیستم
یک فرم بیشتر نداریم .در زی فریم زمانی که بر روی فرم ها و کنترل ها که در ادامه توضیح خواهیم
دارد کلیک میشود پنجره مدیریت خصوصیات آشکار میشود( .تصویر )8
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تصویر  8فرم مدیریت خصوصیات در زی فریم

در این پنجره شما میتوانید خصوصیات فرم ها و کنترل های را تغییر دهید در ادامه به توصیف خصوصیات
فرم خواهیم پرداخت البته برخی از خصوصیات را در قسمت آموزش پیشرفته بیشتر و فنیتر توضیح داده
خواهد شد.
.15.1

انواع فرم در زی فریم

در زی فریم چندین مدل فرم وجود دارد که به توصیف آن ها می پردازیم .نکته خیلی مهم این است
که می توانیم یک فرم را در فرم دیگری استفاده نماییم .حالت تو در تو و یا  nestedکه برخی از حالت
ها فقط برای این مدل میباشد.
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GridForm

این فرم حالت پیش فرض در زی فریم دارد که هر زمان ما یک فرم را می سازیم خود زی فریم این
حالت را برای فرم در نظر میگیرد که بر اساس نیاز باید مقدار آن را تغییر دهیم  ،فرم های  Gridزمانی
که بارگذاری میشوند سطر های اطالعاتی موجود در جدول مربوط به فرم را به حالت  Gridبه ما نشان
میدهد (این اطالعات قابل سفارشی سازی می باشند) مانند فرم لیست دانش آموزان.
SearchForm

برخی فرم ها برای جستجوی اطالعات ساخته میشوند مانند فرم جستجوی دانش آموزان .این قالب و نوع
فرم ،ما را برای ساخت چنین فرمی کمک خواهد کرد.
Report

زمانی که ما نیاز داریم گزارشی را نمایش دهیم در برخی موارد نیازمند دریافت برخی اطالعات به عنوان
پارامتر برای پردازش گزارش هستیم این نمونه فرم ،ما را برای ساخت چنین فرم هایی کمک خواهند
کرد.
Binding

در بعضی موارد نیاز است که کاربر اطالعات اولیه را وارد کند و بعد به ازای این اطالعات اولیه چندین
رکورد دیگر ثبت کند .مثال کاربر موقع پرکردن فرم استخدام مشخصات اولیه را وارد می کند و بعد به
هر تعداد که الزم دارد مشخصات تحصیلی را وارد می کند.
مثال:کاربر اول  3رکورد برای مشخصات تحصیلی ثبت میکند ،کاربر دوم  5رکورد و کاربر بعدی 2
رکورد ،پس تعداد رکورد برای مشخصات تحصیلی برای هر کاربر متغیر است .در این گونه موارد
اطالعات اولیه یکبار ثبت می شود در فرم ( Masterمشخصات اولیه کاربر) و تعداداطالعات بعدی که
متغیر است(مانند مشخصات تحصیلی) در فرم  Detailثبت می شود.
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این نوع فرم ما را برای ساخت چنین ساختاری کمک میکند .و این فرم فقط در حالت  nestedکاربرد
دارد.
StaticForm

در زی فریم به صورت پیش فرض برای فرم ها نوار ابزاری وجود دارد مانند ثبت رکورد جدید  ،ویرایش
و خیلی موارد دیگر (در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت) زمانی که شما فرمی را نیاز دارید که هیچ
کدام از این موارد را نیاز ندارد و همچنین نیازی به نمایش  Gridبرای رکورد های موجود نیست شما
می توانید از این مدل فرم استفاده نمایید.
RepeatForm

در برخی موارد و سامانه ها ما باید لیستی از اطالعات را که یک ساختار دارند را پشت سر هم نمایش
دهیم مانند لیست نمونه سواالت امتحانی به همراه گزینه های جواب (چهار جوابی) این مدل فرم دست
ما را برای توسعه چنین ساختاری باز میگذارد .این فرم فقط در حالت  nestedکاربرد دارد.
Tab Containers

اگر شما در برنامه تان نیاز به نمایش چندین فرم داخل  TABهای متفاوت باشید این مدل به شما برای
ساخت اینگونه فرم های بسیار کار آمد کمک می کند .این فرم یک مدل فرم تو در تو میباشد.
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.15.2

نمای از فرم های خروجی در زی فریم

تصویر  9نمایی از نوار ابزار و  Gridدر زی فریم

تصویر  10نمایی از فرم خروجی در زی فریم

.15.3

خصوصیات فرم

.15.3.1

Concurrency Mode

این خصوصیت داری دو حالت فعال و غیر فعال می باشد و زمانی که فعال باشد زی فریم به کاربران
اجازه کارکردن به صورت همزمان بر روی دادهها و رکوردهای مربوط به این فرم را نمیدهد و زمانی
که یک رکورد توسط کاربر  Aانتخاب میشود که ویرایش شود کاربر  Bنمی توانید فرم مربوط به
رکورد انتخابی توسط کاربر  Bرا مشاهده نماید

.
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.15.3.2

CRUD_Mode

مدل اجرای ذخیره سازی اطالعات در بانک اطالعاتی میباشد که به صورت پیش فرض این مقدار برابر
است با ،ZFrameModeدر زبان های برنامه نویسی  CRUDبرای چهار عمل اصلی به کار می رود که
روی منابع ذخیره سازی مثل دیتابیس انجام میشود.که این چهار عمل عبارتند از :درج اطالعات ،خواندن
اطالعات  ،ویرایش و حذف اطالعات.
به معنی ایجاد می باشد .به عملیات درج /اضافه کردن یک رکورد جدید گفته می شودCreate: .
هم استفاده  retrieveاز Rبه معنی خواندن اطالعات از پایگاه داده گفته می شود .در بعضی کتاب های ای مقاالت برای حرف Read:

می شود که به معنی واکشی اطالعات می باشد.
به معنی ویرایش اطالعات می باشدUpdate: .
به معنی حذف اطالعات از مبنع داده (پایگاه داده یا دیتابیس) می باشدDelete: .

برخی فرم ها در سامانه نیازمند ذخیره کردن اطالعات خود در بانک اطالعاتی می باشند زی فریم خودش
برای تسهیل این فرایند ابزار هایی را در اختیار کاربر قرار میدهد اما در برخی موارد کابران برای ذخیره
اطالعات در بانک اطالعاتی از رویه های دیتابیسی استفاده می کنند ) (Procedureاگر شما از این رویه
ها برای این فرایند استفاده میکنید می بایست این گزینه را برابر با مقدار  Manualقرار دهید  ،در غیر این
صورت می بایست از کزینه  ZFrameModeبرای این کار استفاده کنید.
توضیحات تکمیلی  :در زی فریم شما از روش های دیگر نیز میتوانید استفاده کنید در قسمت آموزش
پیشرفته به آن موارد خواهیم پرداخت.
Form Data Source .15.3.3

زمانی که یک فرم ساخته میشود این خصوصیت به صوت پیش فرض مقدار دهی میشود و شامل کدی
 SQLمی باشد که برای واکشی رکورد برای پرکردن اقالم اطالعاتی فرم به آن نیاز می باشد.

مقدار پیشفرض برای این فرم از این قرار است:
21

SELECT * FROM DBO.DURATION

زمانی که زی فریم به اطالعات یک رکورد نیاز دارد با استفاده از این کد خودش  Queryتکمیلی را
میسازد و آن کد را به بانک اطالعاتی میدهد و اطالعات خروجی را برای مقدار دهی کنترل های داخل
فرم استفاده میکند .مهم ترین قسمت برای فهم بهتر این مسئله این می باشد که در هر فرم یک کنترل به
عنوان کلید در فرم و جدول وجود دارد در فرم پیش رو کلید فرم و جدول ما  Duration_IDمی باشد.
زمانی که شما در زی فریم یک رکورد را انتخاب میکنید (چه در  GRIDو یا با استفاده از  APIهای
موجود در زی فریم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت) زی فریم خودش  Queryتکمیلی را می سازد
که چیزی شبیه به کد زیر میباشد:
SELECT * FROM DBO.DURATION where Duration_ID = 1

و این کد را برای بانک اطالعاتی ارسال میکند و منتظر دریافت جواب می شود زمانی که اطالعات از
سمت بانک اطالعاتی به زی فریم داده شد زی فریم مقادیر دریافتی را در کنترل های موجود جایگذاری
میکند.

.15.3.4

Grid Data Source

زمانی که شما یک فرم را میسازید و فرم از جنس  Gridباشد شما برای نمایش اطالعات داخل  Gridو
سفارشی سازی آن می توانید از این خصوصیت استفاده نمایید  ،مقدار داخل آن یک کد  Selectاز
پایگاه داده می باشد که اطالعات را برای فرم مورد نظر واکشی میکند.
نکته :
اولین فیلد خروجی این دستور به عنوان کلید فرم و رکورد در نظر گرفته خواهد شد و به کاربر نمایش
داده نمیشود و در  Form Data Source ، Queryکه در قسمت قبل توضیح داده شد برای واکشی
اطالعات رکورد استفاده میشود.
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.15.3.5

Caption

این خصوصیت عنوان نام فرم را مشخص میکند .زمانی که شما یک فرم را می سازید امکان دارد از واژه
های فنی و یا عبارت های غیر عامیانه استفاده کنید با این خصوصیت شما واژه ای متعارف می توانید
برای فرم خود داشته باشد برای مثال نام فرمی که بر روی ان کار میکنیم  frmDurationمی باشد و
 Captionآن در حال حاضر برابر با  Durationمی باشد که اگر ما بخواهیم واژهای مطلوب برای آن
استفاده کنیم ،مینویسم (مدیریت سال مالی)
برای مثال در تصویر زیر عنوان صورت حساب به  Captionفرم داده شده است.

.15.3.6

CSSClass

شما می توانید در زی فریم برای فرم هایی که میسازید استایل و شمای گرافیگی مطلوب خود را توسعه
دهید.
نکته کلیدی :
در قسمت موتور اجرای زی فریم در آدرس زیر
/Style/Main.css
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فایل  CSSوجود دارد که شما می توانید با مراجعه به این فایل پیکربندی گرافیکی خود را توسعه دهید
به صورت پیش فرض زی فریم برای فرم های خود  table.ZformTableاستفاده میکند شما میتوانید این ساختار
را بر اساس سلیقه خود تغییر دهید که تمامی فرم های پیش فرض مظابق این ساختار تغییر خواهند کرد و
یا یک ساختار جدید بسازید و این خصوصیت را با اسم شاخص جدیدی که ساخته اید ،تغییر دهید .در
آدرس زیر شما میتوانید جزئیات آموزشی مربوط به  CSSرا مشاهده فرمایید.
https://faradars.org/courses/fvh4c94061-web-design-using-css

.15.3.7

Direction

زمانی که شما یک فرم را میسازید یکی از مهمترین خصوصیات فرم چیدمان ذاتی فرم است .یعنی فرم
ذاتا چیدمانش التین است و چپ به راست می باشد و یا راست به چپ برای فارسی یا عربی میباشد .شما
می توانید با مقدار دهی به این خصوصیت این چیدمان را شکل دهید.
نکته :
در زی فریم توسعه نرم افزار های چند زبانه امکان پذیر میباشد ،چگونگی انجام این کار در قسمت
آموزش پیشرفته توضیح داده میشود.

.15.3.8

Header Tag

در برخی موارد شما ممکن است بخواهید از فایل های  CSSو یا جاوا اسکریپت های دیگری به جز
اقالم پیش فرض استفاده نمایید این خصوصیت به شما کمک می کند بتوانید آدرس فایل های مورد نظر
را در قسمت  Headerفرم در زمان ( Renderو یا ارائه نمودن) به فرم شما اضافه میکند که شما می
توانید از آن استفاده نمایید.
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نکته:
آدرس فایل میتواند داخل آدرس دامین برنامه باشد و همچنین میتواند یک آدرس خارجی باشد برای
مثال از آدرس فایل های  CSSمربوط به  bootstrapکه میخواهید در برنامه از آن استفاده نمایید.

.15.3.9

Name

برای دسته بندی راحت تر و مدیریت سامانه نام فرم باید یگانه انتخاب شود .نام فرم در زمان ساخت فرم
قابل استفاده میباشد .خود زی فریم زمانی که یک فرم را میسازد از واژه  frmبه عنوان پیشوند برای فرم
استفاده میکند.
.15.3.10

ShowMode

زمانی که شما یک فرم از جنس  Gridمیسازید  ،فرم ساخته شده به دو صورت میتواند در اختیار کاربر
قرار گیرد :
حالت اول  EDITو حالت دوم .Default
در حالت  Editزمانی که شما وارد یک فرم میشوید فرم را مشاهده نمکنید فقط نوار ابزار و اطالعات
داخل  Gridرا میبینید و زمانی که بر روی یک رکورد کلیک میکنید و یا بر روی دکمه ثبت رکورد
جدید میزنید فرم مورد نظر باز میشود آن هم داخل یک پنجره جدید  ،این مدل برای فرم های با اقالم
اطالعاتی زیاد مطلوب میباشد.
در حالت  Defaultزمانی که شما وارد یک فرم میشوید اقالم اطالعاتی و فرم به همراه دیگر المان ها
مانند نوار ابزار و  Gridقابل مشاهده می باشد ،این حالت برای فرم های که اقالم اطالعاتی کمی دارند
پیشنهاد میگردد.
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.15.3.11

Validator

در فرم های زی فریم ممکن است شما بخواهید قبل از این که کاربر اطالعات را برای شما ارسال کند
صحت اطالعات ارسالی را از نظر ساختار بررسی نمایید ،برای مثال اجباری بودن اقالم اطالعاتی و
همچنین ساختار اطالعاتی مانند اینکه کاربر فقط عدد وارد کند  ،کاربر فقط ایمیل وارد نمایند آن هم با
ساختار درست ،این خوصوصیت در خود کنتر ل های موجود می باشد که در ادامه به آن خواهیم
پرداخت .فقط این خصوصیت به ما اجازه میدهد بتوانیم به صورت کلی در فرم بگوییم این نوع چک
کردن اطالعات را برای ما انجام بدهد و یا خیر .
ممکن است شما برای کنترل های داخل فرم چنین قواعدی را در دستور کار قراردهید و همچنین کنترل
های فرم را براساس این نیاز طراحی کنید با تغییر مقدار این خصوصیت فرم را به فعال سازی و یا غیر
فعال سازی چنین رفتاری هدایت کنید.
.15.3.12

Grid Loading Mode

زمانی که تعداد اطالعات مربوط به یک فرم زیاد باشد مانند لیست تراکنش های روز در یک بانک که
ممکن است به چندین هزار و یا میلیون رکورد برسد ،برای نمایش اطالعات داخل این جداول در Grid

دچار مشکل خواهیم شد .در نتیجه می بایست اطالعات را به صورت صفحه به صفحه بارگذاری کنیم
که برای بانک اطالعاتی و همچنین  Application Serverمشکلی در امر بارگزاری اطالعات رخ
ندهد.لذا باید مقدار این خصوصیت برابر با  Dynamicباشد و همچنین خصوصیت Grid Count

 Queryنیز مقدار دهی شود .زمانی که حجم اطالعات کم باشد مشکلی پیش نمی آید در نتیجه می
توانید این خصوصیت را  staticانتخاب نماییم.
.15.3.13

Grid Count Query

زمانی که ما خصوصیت  Grid Loading Modeرا در حالت  Dynamicقرار میدهیم سیستم درک
درستی از تعداد کل رکورد ها ندارد درنتیجه نمیتواند تعداد صفحات  Gridرا نمایش دهد  ،درنتیجه نیاز
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به یک  Queryداریم که بگوید برای نمایش این طالعات نیاز به چنیدین صفحه است و کال چه تعداد
رکورد وجود دارد (.این اطالعات می توانید در قسمت های شاخص گذاری شده داخل بانک اطالعاتی
باشد و یا برخی از فیلد هایی که آمار و ارقام را برای ما ذخیره میکنند)
.15.3.14

Grid Select Text

در زی فریم زمانیکه یک فرم به همراه  Gridنمایش داده میشود در کنار هر رکورد از  Gridیک دکمه
وجود دارد این خصوصیت مقدار داخل آن دکمه را برای ما پر میکند  ،ممکن است شما بخواهید مقدار
(انتخاب) و یا واژه ای دیگر را در داخل دکمه مورد نظر نمایش دهید که با کمک این خصوصیت این
کار مقدور می باشد.

.15.3.15

Grid Session Access

در برخی موارد شما نیاز به این دارید که مقدار انتخابی توسط کاربر را داخل مقدار Session Value

ذخیره کنید و سپس بر اساس داده انتخاب شده توسط کاربر کاری را شکل دهید  ،با استفاده از این
خصوصیت شما می توانید مقداری را که به عنوان کلید در فرم وجود دارد به اعضای هر کلیک و انتخابی
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که بر روی  Gridانجام میگیرد در داخل  Sessionبا عنوان ذکر شده در این خصوصیت ذخیره نمایید و
داشته باشید.
برای مثال فرض کنید ما می خواهیم کلید دوره مالی انتخابی توسط کاربر را داخل یک نشست و یا
 Sessionبا نام  ActiveYearداشته باشیم زمانی که مقدار این خصوصیت را برابر با ActiveYear

بکنیم اگر کاربر بر روی  Gridنمایان شده در این فرم کلیک کند مقدار موجود در کلید فرم به داخل
 Session ActiveYearانتفال پیدا میکند و در ادامه ما میتوانیم با این مقدار سازوکار برنامه را پیش ببریم.
.15.3.16

CacheKey

یکی از مهمترین کار هایی که زی فریم انجام میدهد کش کردن اطالعات در داخله حافطه
 Application Serverمی باشد که هر بار که ما به آن داده ها نیاز داریم لزومی به واکشی داده ها از
سمت بانک اطالعاتی نباشد درنتیجه سامانه چابکتر سریع تر جوابگوی ما خواهد بود این خصویت زمانی
که مقدار میگیرد (مقدار از جنس رشته ای می باشد و یک نام یکتا براساس اقالم داده) سیستم اگر دادهای
داخل  Cacheتعریف شده داشته باشد به دنبال واکشی اطالعات از بانک اطالعاتی نخواهد بود و از
همین اطالعات بارگذاری شده استفاده میکند  ،البته می توان داخل سیستم روال هایی را برای از بین
بردن اطالعات و نیاز به بارگذاری مجدد داده تعریف نمود که در زمان مناسب به آن خواهیم پرداخت.
.15.3.17

Package

این خصوصیت فقط برای زمانی که در حال توسعه نرم افزار هستیم کارایی دارد و فقط برای دسته بندی
فرم ها قابل استفاده می باشد ،آن هم در الیه توسعه ( )Developmentزمانی که تعداد فرم ها زیاد میشوند
نیاز به پوشه بندی فرم ها داریم برای این پوشه بندی داخل  ZIDEگزینه ای وجود دارد برای مدیریت
 Packageها که از منوی زیر قابل انتخاب است (کلید یمانبر ) Ctrl+ALT+Shift+P
Design >> Package Management
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در این قسمت شما Packageهای مورد نیاز را میسازید و توسط این قسمت می توانید فرم ها به دسته
بندی های مورد نظر الحاق نمایید.

تصویر  11نمای از  Packageها در زی فریم

.15.3.18

Form Pattern

با تغییر این خصوصیت میتوانیم  ،مدل ارائه فرم و الگوی فرم را تغییر دهیم  ،مقادیر این خصوصیت را
در ابتدای این فایل آموزشی در قسمت انواع فرم در زی فریم توضیح داده ایم  ،در اینجا فقط میتوانیم
مقدار مورد نیاز را به فرم اختصاص دهیم .

تصویر  12انتخاب نوع فرم
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.15.3.19

Custom RuleID

یکی از مهمترین توانمندی های زی فریم قابلیت سفارشی سازی فرم ها می باشد  ،زمانی که شما این
خصوصیت را مقداردهی میکنید (مقدار ورودی فقط باید از جنس عدد باشد برای مثال  )1001می توانید
در داخل موتور اجرای زی فریم رفتار های و رخداد های این فرم را با کد های جاوا مدیریت نمایید در
قسمت آموزش های پیشرفته زی فریم به این بخش خواهیم پرداخت.

تصویر 13نمونه ای از کد سفارش سازی شده برای فرم ها

.15.3.20

Form ID

این خصوصیت قابلیت تغییر ندارد زیرا عددی می باشد که خود ساختار زی فریم به این فرم اختصاص
میدهد و نمایانگر کد منحصر به فرد و یا یکتایی است که سیستم به این فرم داده است در ادامه ما
توضیحات بیشتر در ارتباط با این خصوصیت خدمت شما ارائه خواهیم کرد.
.15.3.21

Report Rule ID
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در برخی مواقع شما برای بعضی از فرم ها گزارشاتی را طراحی میکنید مانند لیست دانش آموزان ترم
جاری ،گزارش تراز مالی و غیره (در زی فریم ابزار هایی برای گزارش سازی وجود دارد که در همین
سند به چگونگی ساخت و استفاده از آن خواهیم پرداخت ) این خصوصیت به شما اجازه میدهد که کد
فرم گزارش را با فرم جاری به هم ارتباط دهید .
.15.3.22

Authentication

یکی از مهمترین بخش های توسعه یک سامانه ایجاد ساختاری برای محدود کردن دسترسی کاربران به
فرمها ،کنترلها  ،اقالم اطالعاتی و فرآیند ها میباشد که هر شخصی بر اساس دسترسی و گروه کاری که
د ر آن عضویت دارد بتواند اطالعات مربوط به خود را ببیند ،این خصوصیت زمانی که فعال باشد فرم
جاری و انتخاب شده در دسته فرم های قرار خواهد گرفت که پردازش های امنیتی باید برروی ان اعمال
گردد  ،در غیر این صورت موتور اجرای زی فریم پردازش های امنیتی بر روی فرم جاری را اجرا نخواهد
کرد.
.15.3.23

Guid

این خصوصت را خود زی فریم به هر فرم اختصاص میدهد که کال یکتا بوده و در امر پشتیبان گیری و
مدیریت دانش Import / Export ،و استفاده از یک فرم در چندین پروژه کاربرد دارد فعال به آن نیازی
نداریم.

.15.3.24

Version

در قسمت مدیریت ورژن در برنامه این خصوصیت کاربرد دارد و توسعه دهندگان براساس نسخه های
برنامه خود می توانند فرم ها را ورژن بندی نمایند .نوع مقدار این خصوصیت عدد میباشد.
.15.3.25

Workflow
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این خصوصیت نمایان گر این است که فرم جاری در کدام منو و دسته بندی قرار دارد.
در حال حاضر ما تمامی خصوصیات مربوط به فرم را توضیح دادیم زمان آن رسیده است که بدانیم یک
فرم از چه اجزایی برای توسعه در زی فریم تشکیل شده است .

 .16اجزایی تشکیل دهنده فرم در زی فریم

برای ساختن و مدیریت کردن فرم در زی فریم بخش های زیر موجود میباشد که به توصیف هر بخش
به صورت مجزا خواهیم پرداخت.

.16.1

اجزای تشکیل دهنده فرم

 )1کنترل های فرم
 )2نوار ابزار فرم
 )3مدیریت  Queryهای بانک اطالعاتی مربوط به فرم
 )4فرم های وابسته
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 )5طراحی سفارشی و مدل  HTMLفرم
 )6خروجی برای پلت فرم VUE JS
 )7فرایند های مربوط به اطالعات
 )8همکاری با سرویس های خارجی
 )9مدیریت جاوا اسکریپت مربوط به فرم
)10

مدیریت دسترسی ها به فرم

)11

استخراج کد سفارشی و پیکره بندی فرم با زبان جاوا (فقط در برخی فرم ها نیاز است )

)12

مشاهده خروجی

.16.2

بخش اول کنترل های فرم

زمانی که پنجره مدیریت فرم ها باز باشد وقتی بر روی عالمت  +کنار یک فرم کلیک میکنیم همانند
تصویر فوق اولین گزینه ای که مشاهد میفرمایید  Controlsمی باشد که لیست کنترل هایی هستند که
بر اساس جدول انتخابی در زی فریم ساخته شده است.

تصویر 14نمایی از کنترل های موجود در فرم
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به صورت پیش فرض تمامی کنترل ها از جنس  Text Boxمی باشند بر روی نوار ابزار باالی این فرم
گزینه هایی وجود دارد که با استفاده از این نوار ابزار می توانیم اطالعات را ذخیره کنیم ،کنترل به فرم
اضافه کنیم ،کنترلی را حذف و همچنین جستجو کنیم.

تصویر 15نوار ابزار مدیریت کنترل در فرم

زمانی که بر روی یک کنترل کلیک راست می کنیم منوی زیر ظاهر می شود.

تصویر 16منوی مدیریت کنترل

این منو برای مدیریت کنترل هایی می باشد که هرکدام کاری را برای ما انجام میدهند اما مهم ترین
قسمت از این بخش گزینه  Control Typeمی باشد که کار اصلی آن تغییر نوع کنترل انتخابی به کنترل
مورد نظر میباشد در زی فریم تعداد  28نوع کنترل موجود میباشد که هرکدام برای کار خاصی طراحی
شدهاند لیست کنترل ها از قرار زیر می باشد.
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تصویر 17لیست کنترل های موجود در زی فریم

که با انتخاب هر کدام از گزینه ها کنترل جاری تبدیل به کنترل انتخابی شما خواهد شد .
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تصویر 18تغییر کنترل ها به حالت مورد نیاز

.16.2.1

مدیریت خصوصیات کنترل

زمانی که ما یک کنترل را تغییر میدهیم با انتخاب آن کنترل در قسمت سمت راست  IDEپنجره مربوط
به خصوصیات  Propertiesمیتوانیم مدیریت خصیصه های کنترل را مشاهده و آنها را تغییر دهیم .در
زی فریم برای هر کنترل خصوصیات مربوط به آن وجود دارد و در ادامه سعی برآن داریم تا کنترل های
زی فریم را معرفی نمایم و شما را با نحوه کارکرد آنها آشنا سازیم.

تصویر  19نمایی از پنجره خصوصیات کنترل ها

جعبه ابزار انتخاب کنترل برای ساخت فرم در زی فریم در تصویر  20نمایش داده شده است.
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 جعبه ابزار انتخاب کنترل20 تصویر

انواع کنترل در زی فریم

.16.2.2

Hidden )1
TextBox )2
DataCombo )3
CheckBox )4
Option )5
DateBox )6
TextArea )7
LookupTableBox )8
FindObjectBox )9
GridView )10
File )11
Button )12
Tree )13
Image )14
CheckBoxList )15
RadioButtonList )16
Form )17
DownLoadObject )18
SearchText )19
Label )20
TextEditor )21
ListBox )22
DropDownTree )23
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Chart )24
Menu )25
FlatTree )26
Client Button )27
Custom Control )28

.16.2.3

خصوصیات اجباری

زمانی که یک کنترل را انتخاب میکنیم پنچره مربوط به خصوصیات آن کنترل نمایان میگردد.
خصوصیاتی که دارای رنگ نارجی می باشند ،خصوصیات اجباری هستند و برای کارکردن کنترل حتما
باید مقدار دهی شوند.

تصویر  21خصوصیات کنترل

.16.2.4

انواع خصوصیات در کنترل های زی فریم

زمانی که شما یک کنترل را انتخاب میکنید با لیستی از خصوصیات مواجه میشود خصوصیات پنج مدل
دارد که از قرار زیر میباشد:
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 .1مقدار متنی و رشته ای

در تصویر فوق خصوصیتی را مشاهده میفرمایید که فقط مقدار رشته ای میگیرد.
 .2مقدار عددی

در تصویر فوق خصوصیتی را مشاهده میفرمایید که فقط مقدار عددی دریافت میکند.
 .3مقدار Query

زمانی که خصوصیت از جنس  Queryباشد کنترل خصوصیت از جنس تصویر فوق میباشد و زمانی که
بر روی دکمه  Query Editorکلیک میکنیم پنجره زیر باز میشود و میتوانید کد مورد نظر برای این
خصوصیت را درج نمایید.

 .4مقدار فرم (برای انتخاب یک فرم دیگر در زی فریم میباشد)
39

خصوصیت از جنس انتخاب فرم همانند تصویر فوق میباشد و زمانی که بر روی دکمه  selectکلیک
میشود فرم زیر نمایان میشود.

که در این فرم لیست تمامی فرم های موجود در سامانه را مشاهده میکنید و میتوانید فرم مورد نظر را
انتخاب کنید.
 .5مقادیر از پیش تعریف شده و لیستی

تصویر فوق نمونه ای از خصوصیت از جنس لیستی میباشد که شما می توانید مقادیر پیش فرض را از
داخل لیست انتخاب نمایید.
.16.2.5

کنترل Hidden
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این کنترل برای ایجاد  hiddenکنترل در فرم استفاده میشود زمانی که ما از این کنترل استفاده میکنیم
کنترل خروجی  HTMLکنترل  Hiddenمی باشد و مقادیر مورد استفاده در این کنترل ذخیره و بازیابی
میگردد .

خصوصیات این کنترل از قرار زیر می باشد:
:Name .16.2.5.1

این خصوصیت مشخص کننده نام کنترل میباشد و نامی که در قسمت خروجی با این کنترل ساخته
میشود ،با این نام است .این خصیصه در تمامی کنترل ها موجود میباشد و یک خصوصیت عمومی نیز
است.
:Active .16.2.5.2

این خصیصه برای این است که خود کنترل را فعال یا غیر فعال کنید که در زمان ایجاد چنین کنترلی در
خروجی باشد و یا نباشد .این خصوصیت در تمامی کنترل ها موجود است .
:Caption .16.2.5.3
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این خصوصیت در دیکشنری داخلی زی فریم کاربرد بسیاری دارد برای مثال سیستم با استفاده از این
مقدار به این درک میرسد که برای کلمه و مقداری که در فیلد  Nameقرار دارد باید در برنامه خروجی
با چه عنوانی به کاربر نمایش داده شود.
برای مثال فرض کنید کنترلی دارید با  Duration_ID : Nameحال در قسمت  Captionشما مقدار
(کد دوره) را ثبت نمایید زین پس در تمامی خروجی های مانند تیتر  Headerدر  Gridها و عنوان های
نمایشی برای این واژه در سامانه از چنین واژه ای استفاده میشود .این خصوصیت در تمامی کنترل های
موجود است.
:Database Column .16.2.5.4

اگر فرم براساس یک جدول و یا یک  Viewساخته شده باشد این خصوصیت نمایانگر نام فیلدی است
که بر اساس آن به شاخص مورد نظر متصل میشود .در زمان واکشی اطالعات ،مقدار این فیلد با
 Database Columnگذاشته میشود و در زمان ذخیره سازی ،مقدار همنام این فیلد با محتوای داخل
کنترل پر میشود .این خصوصیت در تمام کنترل های موجود است .
: DataSource .16.2.5.5

محتوای داخل این خصوصیت میتواند یک کد  SQLبرای بار گذاری محتوای داخل کنترل باشد البته
می تواند خالی باشد .توضیحات بیشتر در قسمت کنترل های مانند  DataComboتوضیح داده خواهد
شد.
: Cache Keyword .16.2.5.6
در زی فریم قابلیتی وجود دارد که با استفاده از آن می توان اطالعات را در سمت Application

 Cache Serverنمود تا برای دسترسی به اطالعات به بار گذاری مجدد از سمت بانک اطالعاتی نیاز
نباشد این خصوصیت به ما کمک میکند تا کلیدی را برای ذخیره سازی و بازیابی چنین خصوصیاتی در
نرم افزارتعریف کنیم.
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.16.2.5.7

: Default Value

مقادیر موجود در این خصوصیت از قرار لیست زیر میباشد:

وقتی یک فرم در حالت ثبت اطالعات جدید قرار میگیرد نیازمند این هستم برخی مقادیر به صورت
پیش فرض پر شود ،با کمک این خصوصیت قادر به انجام چنین کاری خواهیم بود .مقادیر موجود از
قرار زیر است:
 System: Dateاطالعات داخل کنترل را برابر با تاریخ جاری پر میکند.
 System: Timeاطالعات داخل کنترل را برابر با ساعت جاری پر میکند.
 :Calculatorزمانی که میخواهیم برای یک کنترل محاسباتی را انجام دهیم از این مقدار استفاده میکنیک
البته روال محاسباتی داخل DataSourceاجرا میشود.
 :Session Valueدر برخی مواقع ما برای فرم جاری نیاز به بار گذاری مقادیر ای که در Sessionذخیره
کرده ایم ،داریم .برای مثال نام و نام خانوادگی کاربر جاری ،وقتی که از این مقدار برای حالت پیش
فرض استفاده شود Session Valueکه در مقدار Data sourceنوشته شده است در داخل فیلد مورد
نظر جایگذاری میشود.
:Developer Tag .16.2.5.8
برای هر کنترل این مقدار کار خاصی را انجام میدهد.
: Sequence Number .16.2.5.9

مقدار این خصوصیت جایگاه شماره ای کنترل در فرم را مشخص می نماید.
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.16.2.6

کنترل TextBox

تصویر  22کنترل Text Box

کنترل  Textboxبرای زمانی که ما می خواهیم در نرم افزار خروجی متنی را به کاربر نمایش دهیم
کاربرد دارد  ،در خروجی از  Tag Inputاستفاده میکند خصوصیات این کنترل از قرار زیر میباشد  .این
کنترل برخی خصوصیات مشترک با کنترل  Hiddenدارد که در این بخش به آنها نمیپردازیم .
:Width .16.2.6.1
مقدار وارد شده در این بخش باعث میشود که نرم افزار خروجی طول این کنترل را به صورت Inline

برابر با مقداری کند که شما درج نمودهاید .مقدار ورودی عدد میباشد و براساس معیار اندازه گیری
 Pixelکار میکند.
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:Required Text .16.2.6.2

وقتی که شما نیاز دارید این فیلد حتما از سمت کاربر پر شود این خصوصیت را با پیامی که به کاربر
میخواهید نمایش دهید پر خواهید کرد برای مثال فرض کنید نیاز به این داریم که کاربر نام خود را حتما
وارد نمایید چنین مقداری را باید در این خصوصیت بنویسید "کاربر گرامی اطالعات مربوط به نام شما در سیستم اجباری می باشد "
:Regular Expression .16.2.6.3

با مقدار دهی به این خصوصیت شما می توانید محتوای ورود اطالعات را از سمت کاربر چک نمایید.
برای مثال اگر شما می خواهید اطالعات شماره تماس دریافتی از سمت کاربر درست باشد و کاربر هر
نوع داده ای ار در سیستم ثبت نکند از این مقدار استفاده نمایید .

{" ^(\+\d{1,2}\s)?\(?\d{3}\)?[\s.-]\d{3}[\s.-]\d"$}4
برای دریافت مدل تمامی  Regular Expressionشما میتوانید به اینترنت مراجعه نمایید.
:CssClass .16.2.6.4

برای تمامی کنترل ها به جز  Hiddenچنین خصوصیتی وجود دارد و کار این خصوصیت گرفتن کالس
گرافیکی میباشد  ،همانند  CssClassدر فرم که توضیح داده شده است .
:Validator Css Class .16.2.6.5
این خصوصیت برای ساختار گرافیکی پیامی است که در هنگام استفاده از  Required Textو Regular

 Expressionمورد استفاده قرار میگیرد.
:Developer Tag .16.2.6.6

یکی از مهمترین کاربردهایی که این خصوصیت دارد تعیین قالب ورودی اطالعات می باشد  ،فرض
کنید می خواهیم از کاربر اطالعات مربوط به کارت بانکی را دریافت نمایم و ساختار کارت بانکی 16
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رقم با چنین مدلی می باشد  6050-8888-9999-3320برای این که کاربر زمان درج اطالعات راحت
بتواند این کار را انجام دهد از چنین فرمتی برای ورود اطالعات استفاده نمایید.
0000-0000-0000-0000

در نتیجه زمانی که کاربر مشغول ثبت داده ها میباشد خود سیستم چنین فرمتی را به اطالعات ورودی
میدهد.
:Read Only .16.2.6.7

زمانی که مقدار این خصوصیت  Enableباشد ،کاربران در الیه خروجی دیگر نمیتوانند محتوای داخل
کنترل را تغییر دهند.
:Disable .16.2.6.8

در حالتی که مقدار این خصوصیت برابر با  Enableباشد ،کنترل مورد نظر  Disableمی باشد و هیچ
گونه  Actionو فعالیتی بر روی آن انجام نمیپذیرد .این خصیصه در کنترل هایی مانند  Buttonکاربرد
بیشتری دارد زیرا در کنترل  Textboxحالت  Read-onlyو  Disableشباهت خیلی زیادی به هم
دارند.
:Tooltip Text .16.2.6.9

این خصیصه ،اگر ما بخواهیم برای کنترل جاری ،متنی را به عنوان کمک رسانی بیشتر به کاربر ،زمانی
که وارد این کنترل میشود ،نمایش دهیم ،کاربرد دارد .محتوای داخل این بخش به عنوان ( )Helpدر
حالت  Tooltipبه کاربر نمایش داده میشود .
.16.2.7

کنترل DataCombo
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مهمترین خصوصیت در این کنترل  DataSourceمی باشد که برای بار گذاری اقالم اطالعاتی داخل
این کنترل کاربرد دارد .برای مثال اگر ما می خواهیم لیست انواع جنسیت را در این کنترل نمایش دهیم
باید داخل جدولی با عنوان  Genderاقالم اطالعاتی مانند آقا و خانم وجود داشته باشد و ما مقدار
 DataSourceرا برابر با چنین اعبارتی قرار میدهیم.
Select Gender_ID, Gender_Title from Gender

در نتیجه مقادیر واکشی شده از بانک اطالعاتی داخل کنترل نمایش داده میشود.
نکته  :زمان واکشی حتما مقدار را در کد خود بنویسید برای مثال در کد فوق دو عدد اقالم اطالعاتی
 Gender_IDو  Gender_Titleاز جدول واکشی شده است مقدار اول به عنوان کلید استفاده شده و
به کاربر نمایش داده نمیشود و همچنین مقدار دوم به عنوان مقدار خروجی به کاربر نمایش داده میشود.

.16.2.8

کنترل Checkbox

تمام خصوصیات این کنترل را در گذشته به نوعی توضیح داده شده است .
.16.2.9

کنترل Option

تمام خصوصیات این کنترل را در گذشته به نوعی توضیح داده شده است.
.16.2.10

کنترل Date Box
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اگر شما در برنامه نیاز به نمایش دادن یک تقویم برای دریافت اطالعات از سمت کاربر هستید ،این
کنترل به شما کمک میکند که به ساده ترین شکل ممکن اطالعات را از کاربر دریافت نمایید .تمام
خصوصیات این کنترل به نوعی در گذشته توضیح داده شده است مهمترین بخش خصوصیت این کنترل
 Developer Tagمی باشد که در ادامه به آن می پردازیم.
:Developer Tag .16.2.10.1

شامل محتوای زیر می باشد:

که با انتخاب هر کدام از گزینه ها مبنای نمایش تاریخ را میتوانید تغییر دهید.
 تقویم عربی
 تقویم میالدی
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 تقویم فارسی
.16.2.11

کنترل Text Area

زمانی که شما نیاز به کنترلی دارید که میخواهید کاربر متنی چند خطی را در آن درج نمایید از این
کنترل استفاده نمایید  .تمامی خصوصیات این کنترل همانند  Text Boxمی باشد .
.16.2.12

کنترل LookupTableBox

خصوصیات این کنترل در تصویر  23آمده است .این کنترل یکی از کنترل های پیچیده و کار راه انداز
در زی فریم میباشد و یک کنترل سفارشی شده میباشد .فرض کنید ما نیاز به این داریم برای ثبت اشخاص
کنترلی داشته باشیم که زمانیکه کد ملی را وارد میکنیم اطالعات مربوط به نام و نام خانوادگی شخص
مورد نظر را مشاهده کنیم.
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تصویر  23خصوصیات کنترل LookupTableBox

ابتدا بر روی فرم این کنترل را اضافه می کنیم ،خصوصیت  Captionرا برابر با اطالعات شخص پر
میکنیم ،سپس در قسمت  DataSourceاین کد را مینویسیم.
Select
dbo.Person.Person_ID , dbo.Person.NationalNumber
, dbo.Person.FName
, dbo.Person.Lname
From
dbo.Person

در خروجی کنترلی به این شکل نمایان میگردد.

نکته مهم این است که فیلد اول در قسمت کد  Person_IDبه عنوان کلید استفاده میشود و در خروجی
نشان داده نخواهد شد .عملکرد این کنترل به این صورت است که اگر شما اطالعات کد ملی را وارد
نمایید و بر روی دکمه  ENTERبزنید اطالعات مربوط به نام و نام خانوادگی پر خواهد شد  .در این
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کنترل دکمه ای برای هدایت کاربر به فرم دیگری برای انتخاب شخص مورد نظر ،وجود دارد .این کار
زمانی که ما فرمی برای این کار ساخته باشیم کاربر دارد در غیر این صورت خصوصیتی وجود دارد به
عنوان
Show Find Form

این خصوصیت را برابر با  Disableکنید دیگر دکمه ظاهر نمیشود ،در غیر این صورت خصوصیت
Related Form

را باید مقدار دهی نماید .زمانی که بر روی دکمه  Selectدر این خصوصیت کلیک میکنید که در
تصویر زیر مشاهده میفرمایید.

بعد از کلیک بر روی دکمه  selectفرم  Accessظاهر میشود و شما می توانید از داخل این فرم ،فرم
مورد نظر را برای انجام این کار انتخاب نمایید.

تصویر  24فرم Access

.16.2.13

کنترل FindObjectBox
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یکی از کنترل های پرکاربرد میباشد و کاربر به راحتی میتواند اطالعات مورد نظر خود را از میان رکورد
های بسیار انتخاب نمایید .برای مثال فرض کنید در سامانه مدیریت انبار حدود  200انبار داریم که کاربر
باید یک انبار را انتخاب نماید .برای این کار در قسمت  DataSourceکنترل کد زیر را وارد نمایید.
Select
dbo.Warehouse.Warehouse_ID
, dbo.Warehouse.Warehouse_Title
From
dbo.Warehouse

با استفاده از این کد ما میخوام بر اساس عنوان انبار به کاربر این اجازه را بدهیم که انبار مورد نظر را
انتخاب نمایید  ،خروجی این کنترل به صورت زیر میباشد.

هنگامی که کاربر داخل این کنترل متنی را وارد میکند مانند "مرکزی" لیست تمامی انبار های که واژه
مرکزی در آنها وجود دارد نمایان میشود و کاربر می تواند انبار مورد نظر خود را انتخاب نماید.

در این کنترل همانند کنترل  LookupTableBoxخصوصیتی با عنوان  Related Formوجود داردکه
همان کارایی را دارد.
.16.2.14

کنترل GridView
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کنترل  Gridبرای نمایش  Gridمیباشد که در تصویر  25مدل خروجی را مشاهده میفرمایید.

تصویر  25مدل خروجی GRID

مقداری که در خصوصیت ( DataSourceیعنی  Queryدیتابیسی) برای این کنترل در نظر گرفته
میشود توسط برنامه اجرا میشود و مقدار خروجی ،داخل این کنترل نمایش داده میشود .این کنترل
قابلیت های دیگری دارد برای مثال به سادگی میتوانید در داخل هر فیلد کنترل مورد نظر را قرار دهید.
.16.2.15

کنترل File

کنترل فایل برای ذخیره فایل های بارگذاری شده از سمت کاربر قابل استفاده میباشد.
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شما با استفاده از این کنترل میتوانید فایل های دریافتی از سمت کاربر را در داخل بانک اطالعاتی و
همچنین داخل  Application Serverبه صورت ساختار یافته ذخیره نمایید.
 .16.2.15.1روش ذخیره فایل به صورت ساختار یافته در Application Server

داخل فایل  zf.configdataدر پروژه اجرایی ،خصوصیتی با عنوان  filedatabasepathوجود دارد .در
صورتی که این خصوصیت مقدار دهی شده باشد ،اطالعات داخل این مسیر ذخیره سازی میشود و در
غیر این صورت داخل پوشه  FileDataBaseContentاطالعات ذخیره میگردد.
مدل ذخیره سازی:
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پوشه اول با نام خود فرم ذخیره میشود ،اگر فرم شما نامش  Userباشد داخل این پوشه یک پوشه با نام
 Userساخته خواهد شد در داخل این پوشه  ،پوشه ای دیگر با نام کنترل ساخته خواهد شد(.اگر نام
کنترل برابر باشد با  User_Imageپوشه ای با این نام ساخته میشود) و حال نوبت به ذخیره کردن
اطالعات میرسد ،زمانی که شما فایل را  Uploadمیکنید زی فریم داده این کنترل را با مقدار کلید اصلی
فرم (اولین کنترل موجود در هر فرم ،کلید آن فرم محسوب میشود) و با پسوند  DATذخیره میگردد.
این در حالتی میباشد که شما نحوه ذخیره سازی را  Save In File = Enableانتخاب کرده باشد .در
غیر این صورت با استفاده از کد ذخیره سازی  Sqlاطالعات داخل بانک اطالعاتی ذخیره میشود.
.16.2.16

کنترل Button

با استفاده از این کنترل زی فریم به شما یک کنترل دکمه ای که پردازش سمت سرور داشته باشد را
میدهد ،زمانی که بر روی این دکمه کلیک میکنید اتفاقی که شما میخواید رخ خواهد داد که در ادامه
به آن خواهیم پرداخت.

یک خصوصیت در دکمه وجود دارد به عنوان  Default Behaviorکه دارای چندین مقدار میباشد:
Navigate .1
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 .aبرای جابه جایی به یک آدرس استفاده میشود (آدرس مقصد را در Developer Tag

بنویسید)
Save .2کار دکمه ذخیره سازی در نوار ابزار را انجام میدهد.
 New .3کار دکمه جدید در نوار ابزار را انجام میدهد.
Delete .4کار دکمه حذف در نوار ابزار را انجام میدهد.
 Print .5کار دکمه چاپ در نوار ابزار را انجام میدهد.
 Grid Object To Excel .6کار این دکمه را در نوار ابزار انجام میدهد.
 Custom Excel Report .7کار این دکمه را در نوار ابزار انجام میدهد.
شما در قسمت آموزش پیشرفته با نحوه مدیریت و اعمال کد جاوا برای این بخش آشنا خواهید شد.
.16.2.17

کنترل Tree

این کنترل برای نمایش ساختار درختی در پروژه به کار میرود ،زمانی که شما داده ای دارید که میخواهید
به صورت سلسله مراتبی به کاربر نمایش دهید می توانید از این کنترل اسنفاده کنید .تنها با نوشتن یک
کد ساده زی فریم اطالعات را به صورت مطلوب در اختیار کاربر قرار میدهد و کاربر میتواند گزینه
مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
DBO.ACCOUNT_GROUP.ACCOUNT_GROUP_ID
, DBO.ACCOUNT_GROUP.PARENT_CODE
, DBO.ACCOUNT_GROUP.ACCOUNT_GROUP_NAME
FROM
DBO.ACCOUNT_GROUP

SELECT

استفاده از کد  SQLکه ساختار فوق را داشته باشد میتوانید داده ها را از بانک اطالعاتی دریافت نمایید
و داخل کنترل نمایش دهید ،این کد باید داخل خصوصیت  DataSourceکنترل نوشته شود.
نکته :
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 فیلد اول کلید جدول میباشد.
 فیلد دوم کد والد باید باشد.
 فیلد سوم مقدار نام قابل نمایش میباشد.
 هیچ کدام از مقادیر اول و دوم نباید  NULLباشد.
نمایی از خروجی کنترل در تصویر  26نمایش داده شده است.

تصویر  26خروجی کنترل TREE

.16.2.18

کنترل Image

کنترل تصویر برای نمایش تصویر داخل زی فرم استفاده میشود تصویر مورد نظر میتواند بر اساس
محتوایی داخل بانک اطالعاتی باشد و یا همچنین مربوط به ذخیره سازی یک داده داخل فرم دیگر و با
فرم جاری باشد .
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تصویر  27خصوصیات کنترل تصویر

در این کنترل دو خصوصیت مهم داریم:
Reference Form 
Reference Field 

امکان دارد شما در برنامهای که دارید توسعه میدهید یک فرم برای ثبت اطالعات کاربر داشته باشید و
یک فرم برای نمایش اطالعات ،منظور از  Reference Formنام فرمی است که اطالعات در داخل آن
ثبت میشود واگر چنین نباشد و در همین فرم اطالعات ذخیره سازی میگردد نیازی نیست این خصوصیت
مقادر دهی شود .
 Reference Fieldنام فیلد و کنترلی می باشد که با آن اطالعات را میخوایم ذخیره کنیم این کنترل باید
از نوع کنترل فایل باشد .
58

.16.2.19

کنترل Checkbox List

با استفاده از این کنترل شما میتوانید مجموعه ای از چک باکس ها ) (Check Boxرا به کاربر نمایش
دهید و بر اساس انتخاب کاربر اطالعات را در بانک اطالعاتی ذخیره نمایید.

تصویر  28خصوصیات کنترل Checkbox List
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نحوه کارکرد

فرض کنید که میخواهیم در یک فرم مربوط به تعریف کاربر لیست گروه های کاری نمایش داده شود
و سپس برای کاربر مورد نظر دسترسی را مشخص کنیم که به کدام یک از گروهای کاری دسترسی
داشته باشد .کنترل  Checkbox listبا کنترل کلیدی فرم در ارتباط میباشد.
کنترل کلید (اولین کنترل موجود بر روی فرم میباشد که از جنس  Hiddenمیباشد ) در فرم جاری ما
کنترل کلیدی با نام  SYS_USER_IDداریم .
نکته SYS_USER_ID :در  Queryهای مربوط به این کنترل با شاخص  @KEYقابل دسترسی
میباشد.
در مرحله اول سامانه با استفاده از  DataSource Queryکلیه مقادیر را که باید نمایش دهد ،واکشی
میکند .در مرحله دوم مقادیری که انتخاب شده است را واکشی میکند و تیک میزند .در مرحله سوم که
شما میخواهید اطالعات را ذخیره نمایید  Delete Queryبر اساس کلید فرم اجرا میشود .در مرحله
چهارم مقادیری که شما در فرم تیک زدهاید در بانک اطالعاتی ذخیره میگردد.
این کنترل نیاز به چهار  Queryدارد:
DataSource Query .1

این  ،Queryمقادیر اصلی که باید بار گذاری شوند را واکشی میکند( .یعنی تمامی گزینه ها برای
نمایش)
SELECT SYS_USERGROUP_ID,USERGROUPNAME FROM BUSINESS_DESK_MD.DBO.SYS_USERGROUP
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Fill Query .2
با این  Queryمقادیری که انتخاب شده اند ،واکشی میشوند و  checkboxمربوط به آن تیک میخورد.
= SYS_USER_ID

SELECT SYS_USERGROUP_ID FROM BUSINESS_DESK_MD.DBO.SYS_USERGROUPLIST WHERE

در این قسمت خود زی فریم بعد از عالمت مساوی مقدار کلید را جایگزین میکند نیازی نیست شما
چیزی بعد از مساوی درج نمایید.
Update Query .3

با این  Queryاطالعات مربوط به موارد انتخابی در سیستم ذخیره میشود.
INSERT INTO BUSINESS_DESK_MD.DBO.SYS_USERGROUPLIST
)(SYS_USER_ID , SYS_USERGROUP_ID
VALUES
) ( @KEY , @ID

با نمونه کد فوق سیستم فقط اطالعاتی را که تیک خورده انتخاب میکند و در جدول زیر ثبت مینمایید.
Delete Query .4
با این  Queryتمامی موارد مربوط به کلید جاری حذف میشود.
= SYS_USER_ID

.16.2.20

FROM BUSINESS_DESK_MD.DBO.SYS_USERGROUPLIST WHERE

DELETE

کنترل RadioButtonList

این کنترل همانند کنترل  Checkbox Listاست .با این تفاوتکه  Delete Queryو  Updateرا
ندارد .زیرا کابر فقط یک مقدار را می تواند انتخاب کند و آن گزینه توسط  Queryذخیره سازی فرم
در بانک اطالعاتی مینشیند .
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تصویر  29نمایی از خروجی کنترل RadioButtonList

.16.2.21

کنترل Form

یکی از مهم ترین قابلیت های زی فریم استفاده از فرم ها به صورت تو در تو ( )Nestedمیباشد زمانی
که شما یک فرم دارید و می خواهید از این فرم درون فرم دیگری استفاده کنید این کنترل کاربرد دارد.
برای مثال در حالت  Master/Detailزمانی که شما یک فرم والد دارید و در داخل این فرم میخواهید
لیستی از اطالعات دیگر که مربوط به همین رکورد است را نمایش دهید( .مانند فرم فاکتور)
فاکتور برای خودش اطالعاتی در  Headerخودش و همچنین اقالم اطالعاتی دارد در جزئیات فاکتور
با استفاده از این کنترل میتوانیم چنین ساختاری را درست کنیم .

تصویر  30خروجی کنترل فرم
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نکته :
برای ساختن چنین فرمی ابتدا باید فرم مقصد و یا فرم زیر مجموعه را در سیستم داشته باشیم .فرم زیر
مجموعه چنین ساختاری دارد.

تصویر  31نمای از فرم زیر مجموعه

فرایند مربوط به ذخیره سازی در داخل این فرم مدیریت میشود (در قسمت سوم  )Action Queryبه آن
خواهیم پرداخت  .در فرم والد برای کنترل اطالعات و دسترسی در خصوصیت  DataSourceکد زیر
را ثبت میکنیم.
SELECT
dbo.Parties_Entities_Access.Parties_Entities_Access_ID,
dbo.Parties_Entities_Access.Parties_Entities_ID
FROM
dbo.Parties_Entities_Access

در قسمت خصوصیت  Related Formاز بین لیست فرم ها ،فرم مورد نظر را همانند تصویر زیر انتخاب
مینماییم .در حال حاضر قواعد اجرا برای نمایش فرم را رعایت کرده ایم برای درک بهتر از انجام این
کار باید فیلم های آموزشی را مشاهده کنید .
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.16.2.22

کنترل DownLoadObject

این کنترل برای دانلود کردن محتوایی که قبال در سامانه بارگذاری شده است کاربرد دارد و باید رابطه
ای منطقی با موجودیت قابل دانلود در سامانه تعریف شود.
همانگونه که در گذشته در قسمت کنترل فایل توضیح دادیم برای بارگذاری اطالعات از این کنترل
استفاده میشود و حال برای دانلود محتوا باید از کنترل  DownloadObjectاستفاده کنیم.
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تصویر  32لیست خصوصیات کنترل دانلود

در این لیست شما همچنان خصوصیات  Reference Formو  Reference Fieldرا مشاهد مکنید که
دارای همان ساختار میباشند و برای دانلود با کلید اصلی فرم نیز در ارتباط میباشند.
اما در اینجا خصوصیت جدیدی با عنوان  Default File Typeرا مشاهده میکنید که نوع فایل قابل
دانلود را میتوانید تعریف نمایید .که در مثال  pdfدرج شده است و زمانی که کاربر بر روی لینک دانلود
کلیک کند نوع فایل خروجی  PDFخواهد بود.
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.16.2.23

کنترل SearchText

این کنترل دقیقا همانند کنترل  FindObjectBoxکار میکند فقط با این تفاوت که در کنار Textbox

خروجی دکمه ای برای پیداکردن فرم مرجع وجود ندارد( .خروجی فقط یک  TextBoxمیباشد که
شما میتوانید بر اساس اطالعات وارد شده توسط کاربر آن را فیلتر نمایید)
.16.2.24

کنترل Label

کنترل  Labelزمانی کاربرد دارد که ما می خواهیم یک متن و یا داده را به کاربر نمایش دهیم بدون
آنکه کاربر بتواند داده ای را تغییر دهد خصوصیات این کنترل دقیقا همانند  Textboxمیباشد.
.16.2.25

کنترل TextEditor

زمانی که شما نیاز به یک کنترل با توانایی پردازش متن داشته باشید ،می توانید از این کنترل استفاده
نمایید ،خصوصیات این کنترل همانند  Text Ariaو  Textboxمیباشد.

تصویر  33نمایی از خروجی کنترل ویرایشگر متن

.16.2.26

کنترل ListBox
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این کنترل برای نمایش دادن یک لیست استفاده میشود و برای کارکردن و نمایش اطالعات شما میباشد.
خصوصیت  DataSourceاین کنترل را مقدار دهی نمایید.

تصویر  34خروجی کنترل Listbox

در تصویر  34نمایی از خروجی کنترل  Listboxرا مشاهده می فرمایید
.16.2.27

کنترل DropDownTree

این کنترل همانند  Treeviewمی باشد با این تفاوت که زمانی ظاهر میگرددکه شما فقط یک کنترل
مانند Textboxمشاهده میکنید که کنار آن دکمه برای باز شدن اطالعات موجود میباشد و وقتی شما بر
روی آن دکمه کلیک میکنید لیست اقالم اطالعاتی ظاهر میشود (مانند تصویر زیر)
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.16.2.28

کنترل Chart

این کنترل برای نمایش اطالعاتی با فرمت نمودار میباشد در قسمت آموزش پیشرفته به آن خواهیم
پرداخت.
.16.2.29

کنترل Menu

این کنترل برای شما با توجه به مقداری که در  DataSourceنوشته اید ساختار منو میسازد و با استفاده
از کد های جاوا اسکریپت می توانید آن را مدیریت نمایید.
.16.2.30

کنترل FlatTree

این کنترل همانند دیگر کنترل های  Treeviewکار میکند فقط با این تفاوت که داخل یک باکس
تمامی اطالعات را نمایش میدهد( .مانند تصویر زیر)

.16.2.31

کنترل ClientButton

این کنترل فقط در سمت کالینت برای انجام دادن کار و یا یک فرایند قابل استفاده میباشد باید برای ان
کد های جاوا اسکریپت نوشته شود .این کنترل بسیار پرکاربرد میباشد برای مثال برای فراخوانی سرویس
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ها و مدیریت برخی رویدادها در سمت کالینت .در همین مستند آموزشی می توانید مثال هایی را مشاهده
بفرمایید.
.16.2.32

کنترل Custom

در زی فریم قابلیتی وجود دارد که استفاده کنندگان از این فریم ورک میتوانند کنترل مورد نیاز برای
کسب و کار و پروژه خود را تولید کنند و همچنین از آن استفاده نمایید .این کنترل این قابلیت را در
اختیار توسعه دهندگان قرار میدهد که البته نیاز به دانش برنامه نویسی با زبان برنامه نویسی جاوا دارد .در
سند آموزش پیشرفته زی فریم به آن خواهیم پرداخت.
.16.3

مدیریت رخداد ها در فرم

زمانی که بر روی یک کنترل در فرم کلیک راست میکنیم منوی زیر ظاهر میگردد با استفاده از گزینه-
هایی که در این منو قابل مشاهده میباشد میتوانیم برخی از خصوصیات کنترل را تغییر دهیم و همچنین
موارد مربوط به رخداد های کنترل را مدیریت نماییم.

.16.3.1

گزینه Show Form

این گزینه زمانی که شما بر روی کنترلی که از نوع فرم باشد ،کلیک راست نمایید ،مشخص میشود .با
استفاده از این گزینه ،فرم مرجع اختصاص یافته به این کنترل برای شما در قسمت Navigation Form

در پنل فرم ها ظاهر می شود( .تصویر زیر)
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.16.3.2

گزینه On Change Event

گاهی در برنامه نیاز است که اگرکاربر برروی یک دکمه کلیک کرد ،مقدار داخل یک کنترل تغییر
کند ،یا زمانی که کاربر بر روی یک دکمه کلیک نمود فرآیند یا رویه ای در بانک اطالعاتی انجام
گیرد .با استفاده از این گزینه شما میتوانید به خواسته خود برسید .فرض کنید در فرم جاری دو کنترل با
خصوصیات زیر دارید.

می خواهیم زمانی که بر روی  buttonکلیک میکنیم مقدار داخل  Text Boxبرابر با عد  2شود .برای
این کار بر روی دکمه کلیک راست میکنیم و سپس گزینه  On Change Eventرا انتخاب میکنیم.
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بعد از انتخاب این گزینه پنجره زیر باز میشود.

در این پنجره شما کنترلی که میخواهید هنگام کلیک بر روی دکمه مقدارش تغییر کند را از لیست سمت
چپ انتخاب کنید و سپس  Queryای را بنویسید که خروجی آن مقداری باشد که شما می خواهید در
کنترل مقصد ریخته شود و سپس بر روی دکمه با الی پنجره کلیک نمایید.
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با استفاده از این ابزار شما برای سامانه تعریف نموده اید که اگر بر روی دکمه کلیک شد مقدار  txt1را
برابر با عدد قرار دهد.
نکته :
حال فرض کنید نیاز به این دارید که فقط سامانه برای شما کاری را انجام دهید و نیاز به نمایش مقدار
خروجی ندارید (اصال رویه شما مقدار خروجی ندارد ) برای این کار بر روی فرم یک کنترل از جنس
 Hiddenبسازید و نام و عنوان آن را برابر با  voidکنید سپس برای  Change Eventدکمه مورد نظر
در حالی که کنترل  voidرا به عنوان کنترل مقصد انتخاب کرده اید  Queryمورد نظرتان را بنویسد.
.16.3.3

گزینه Text Mode

این گزینه فقط برای کنترل های  Textboxکاربرد دارد و شما میتوانید کنترل مورد نظر را بر اساس
استاندارد های  HTML5تغییر دهید در این ساختار کنترل متن میتواند فرمت های زیر را به خود بگیرد.

فقط شما گزینه مورد نظر را انتخاب کنید استایل کنترل  Textboxبرابر با انتخاب شما خواهد شد.
.16.3.4

HTML Element

با استفاده از این گزینه شما میتوانید خصوصیات کنترل انتخابی را به صورت  InLineتغییر دهید.
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.16.3.5

HTML CSS

با استفاده از این گزینه شما میتوانید خصوصیات گرافیکی کنترل انتخابی را به صورت  InLineتغییر
دهید.
.16.3.6

Java Script Function Call

با استفاده از این قسمت شما توانایی این را خواهید داشت تا برای کنترل هایی که میسازید بتوانید
رخدادهای جاوا اسکریپتی آنها را مدیریت کنید  ،زمانی که شما بر روی این گزینه کلیک میکنید فرم
زیر نمایان میگردد.

که در این بخش شما میتوانید از توابع جاوا اسکریپتی که در قسمت  Java Script Codeفرم نوشته اید
نیز استفاده نمایید .
نکته :
در زی فریم شما برای دسترسی به یک کنترل دیگر در فرم با این ساختار می توانید به آن کنترل دسترسی
داشته باشد.
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@controlName@.ControlProperty

.16.4

بخش دوم Button Rule

در فرم هایی که به صورت  Gridهستند نوار ابزاری مانند تصویر  35مشاهده میکنید.

تصویر  35نوار ابزار 5فرم های GRID

این نوار ابزار می تواند بر اساس نوع کسب وکار فرم ،سفارشی سازی شود  ،برای این امر باید به قسمت
 Button Ruleمراجعه کرد و دکمه ای را که نیاز داریم را در منوی فرم حذف و یا اضافه کنیم.

تصویر Button Rule36

زمانی که بر روی این گزینه کلیک میکنید پنجره زیر نمایان میگردد .با استفاده از این ابزار میتوانیم
مشخص کنیم که کدام دکمه در فرم مشخص باشد.
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که با استفاده از این ابزار میتوانیم مشخص کنیم که کدام دکمه در فرم نمایان باشد.
.16.5

بخش سوم Action Query

یکی از مهمترین قسمت ها در زی فریم مدیریت  Queryهای فرم میباشد.

تصویر Action Query 37

برای هر فرم چنین گزینه ای وجود دارد که وقتی روی آن کلیک شود پنجره زیر ظاهر میگردد.

برای هر فرم به صورت پیش فرض سه حالت اصلی ذخیره  ،ویرایش  ،حذف وجود دارد .شما زمانی که
فرمی را بر اساس جدولی ساخته باشید با استفاده از این ابزار میتوانید کد های مربوط به هرکدام از حاالت
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 راInsert ,Update, Delete با استفاده از این دکمه سیستم خودش کد مربوط به

را ثبت نمایید

 را در حالت زی فریم قرارCRUD_Mode  در این صورت شما بهتر است گزینه.برای شما مینویسد
 استفاده میکنید تنظیمات مربوطprocedure  ویرایش و حذف اطالعات از، اگر شما برای ثبت، دهید
. قرار دهیدManual  را در حالتCRUD به
.نمونه کدی که سیستم برای ثبت اطالعات درج میکند شبیه به کد زیر میباشد
INSERT INTO [DBO].[PARTIES_ENTITIES]
(
[PARTIES_ENTITIES_NAME]
, [LT_ENTITIES_CLASS_ID]
, [LT_BUSINESS_PARTNER_CLASS_ID]
, [LT_WORKGROUP_ID]
, [DESCRIPTION]
, [ACTIVE]
, [CREATION_DATE]
, [CREATION_USER_ID]
, [EMPLOYEEID]
)
VALUES
(
@STRPARTIES_ENTITIES_NAME
, @INTLT_ENTITIES_CLASS_ID
, @INTLT_BUSINESS_PARTNER_CLASS_ID
, @INTLT_WORKGROUP_ID
, @STRDESCRIPTION
, @BLNACTIVE
, @STRCREATION_DATE
, @INTCREATION_USER_ID
, @INTEMPLOYEEID
)

 هرکدام از این پارامتر ها نمایانگر مقدار.البته برای مقادیر ورودی از تعدادی پارامتر استفاده شده است
) (البته شما میتوانید از مقادیر ثابت نیز استفاده نماید.یک کنترل بر روی فرم میباشد
.نمونه کد سیستم برای ویرایش اطالعات که توسط کاربر سفارشی شده است
UPDATE [PARTIES_ENTITIES]
SET
[PARTIES_ENTITIES_NAME] = @STRPARTIES_ENTITIES_NAME
, [LT_BUSINESS_PARTNER_CLASS_ID] = @INTLT_BUSINESS_PARTNER_CLASS_ID
, [LT_WORKGROUP_ID] = @INTLT_WORKGROUP_ID
, [DESCRIPTION] = @STRDESCRIPTION
, [ACTIVE] = @BLNACTIVE
WHERE
[PARTIES_ENTITIES_ID] = @INTPARTIES_ENTITIES_ID
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نمونه کد برای حذف اطالعات
]DELETE FROM [DBO].[PARTIES_ENTITIES
WHERE
[PARTIES_ENTITIES_ID] = @INTPARTIES_ENTITIES_ID

نمونه کد برای حذف اطالعات که توسط کاربر نوشته شده است و از  Procedureدر آن استفاده شده
است.
EXEC [dbo].[ZDEV_Validate_Entity_Delete] 2, @INTPARTIES_ENTITIES_ID

در بخش مدیریت  Query Management Queryبه توضیحات بیشتری در این ارتباط خواهیم
پرداخت.
.16.6

بخش چهارم Child Form

فرض کنید ما لیستی از دانش آموزان داریم برای مدیریت این لیست که با یک جدول در ارتباط میباشد
یک فرم خواهیم داشت .برای هر دانش آموز نیازمند چندین بخش مانند مدیریت مالی ،مدیریت شرایط
تحصیلی و ارتباط با والدین میباشیم .با این توانمندی در زیریم میتوانیم بعد از انتخاب هر دانش آموز
برای ویرایش در انتهای فرم سه دکمه مشاهده کنیم که هر کدام از این دکمه ها ما را به فرمی برای
مدیریت آن قسمت هدایت میکند .برای ایجاد چنین ساختاری ابتدا گزینه  Child Formرا انتخاب
کنید.

تصویر Child Form 38
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بعد از انتخاب این گزینه پنجره زیر ظاهر میشود.

در این بخش برای ساخت  Child Formبر روی دکمه  Newکه در باالی صفحه فوق در قسمت
سمت چپ موجود میباشد کلیک کنید در قسمت گزینه  Child Form Nameنامی را برای این فرایند
وارد نمایید بهتر است از عناوین التین استفاده کنید در قسمت  Captionعنوانی که با کسب و کار
همخوانی دارد و به زبان تولید نرم افزار اگر فارسی میباشد فارسی درج نمایید ،این نام برای دکمه مورد
نظر استفاده خواهد شد .
در قسمت مربوط به  Reference Formباید فرمی انتخاب نماید که برای مدیریت بخش مورد نظر
طراحی شده است برای مثال فرم مدیریت مالی دانش آموزان که میبایست قبال ایجاد کرده باشید ،بعد از
انتخاب فرم مقصد شما باید مقدار مورد استفاده برای ارتباط با فرم مقصد را در لیست Key Name

انتخاب نمایید در  Key Nameلیست کنترل های موجود در فرم حال حاضر را مشاهده میفرماید که در
قسمت  Queryاز مقدار این فیلد استفاده میشود.
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در قسمت  Load Queryشما باید کدی را درج نمایید که لیست اطالعات مورد نظر را بر اساس مقدار
فیلد انتخاب شده نمایش دهد .نمونه کد برای  Load Queryدر قسمت  Child Formاز قرار زیر
میباشد.
SELECT
DBO.COMPANY.COMPANY_ID,
DBO.COMPANY.DATE_OF_ESTABLISHMENT,
DBO.COMPANY.REGISTER_DATE,
DBO.COMPANY.REGISTERNUMBER
FROM
DBO.COMPANY
WHERE
= PARTIES_ENTITIES_ID

حتما توجه داشته باشید که باید  Queryشما به یک مساوی ختم شود زیرا زی فریم برای تکمیل مقدار
 Queryشما از مقدار موجود در کنترلی که به عنوان  Key Nameانتخاب نموده اید ،استفاده میکند.
نکته بسیار مهم در ساختار فرم این است که حتما در فرم مقصد (یعنی فرم  ) Childکنترل از جنس
 Hiddenباشد و سیستم اطالعات مربوط به فیلدی که باعث ارتباط میشود را داخل این کنترل ذخیره
کند.

نمایی از یک برنامه کاربردی و مدیریت  Child Formدر آن در تصویر  39نمایش داده شده است.
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تصویر  39یک برنامه کاربردی و مدیریت  Child Formدر آن

تصویر  40نمایی از خروجی  Child Formدر زی فریم
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.16.7

بخش پنجم Screen Design

وقتی شما یک فرم را در زی فریم ایجاد میکنید خروجی فرم براساس تعداد کنترل و اولویت نمایش
کنترل ها به صورت کامال اتوماتیک توسط خود زی فریم ساخته خواهد شد.

حال نکته مهم اینجا میباشد که شما میتوانید با استفاده از این زیر ساخت قالب دلخواه خود را برای فرم
داشته باشد که به چگونگی آن خواهیم پرداخت.
در قسمت زیر منو های فرم ،گزینه  Screen Designرا انتخاب نمایید.
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تصویر Screen Design 41

بعد از انتخاب این گزینه پنجره زیر باز میشود.

در این پنجره شما میتوایند ساختار مدیریت فرم را در دست بگیرید و با سلیقه خود فرم را طراحی کنید.
برای این کار شما حتما باید تگ ها  HTMLرا بدانید و با این آن آشنا باشید .نوار ابزاری زیر را مشاهده
میکنید.
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از سمت چپ اولین دکمه برای ذخیره مدل استفاده میشود ،اگر در مدل شما داده ای وجود نداشته باشد،
سامانه از مدل پیشفرض برای نمایش فرم استفاده میکند .گزینه دوم از سمت چپ اطالعات فرم را پاک
میکند و مدل را به حالت پیشفرض تبدیل میکند .گزینه سوم برای ما پنجره زیر را باز میکند.

تصویر Form Design Parameter 42

در این پنجره شما میتوانید حالت های فرم را برای استخراج کد قابل ویرایش تنظیم نمایید برای مثال
چند سنونی باشد .آیا فرم قابلیت جابه جایی داشته باشد .آیا فرم از مدل  Bootstrapپشتیبانی کند یا
خیر .حال ما فرم را به این صورت پیکره بندی می کنیم و سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.
(یعتی قابلبت جابه جایی وجود داشته باشد و همچنین دو سطونه باشد)

خروجی به این صورت میباشد شما با استفاده از موس و جابه جا کردن المان ها می توانید برای ویرایش
فرم استفاده نمایید همچنین می توانید در قسمت پایین ساختار را با ویرایش کد  HTMLدرج شده در
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قسمت پنجره پایین صفحه تغییر دهید ،چه زمانی که شما ساختار را تغییر میدهید و چه زمانی که کد های
 HTMLرا ویرایش میکنید اطالعات پنجره دیگر تغییر میکند.

.16.7.1

ساختن فرم های پیچیده در حالت طراحی گرافیکی

در زی فریم این قابلیت وجود دارد که شما بتوانید فرمهای پیچیده ای داشته باشید که از  Tabهای
متنوع و همچنین فیلد ست های متفاوتی تشکیل شده باشد اگر شما بر روی گزینه چهارم از سمت چپ
کلیک نمایید پنجره زیر نمایان میگردد که با استفاده از قابلیت های موجود در این قسمت میتوایند فرم
مورد نظر را طراحی کنید.
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با این قابلیت شمامیتوانید مدل های تو در تو و پیچیده را به سادگی طراحی نمایید.
نمونه خروجی چینی فرمی در شکل زیر قابل مشاهده میباشد.
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در زی فریم این قابلیت به شما داده شده است که بر اساس ساختار کد خروجی را استخراج کنید با توجه
به سلیقه و فریم ورک  UIکه میخواهید داشته باشید (در قسمت آموزش های پیشرفته حتما با آن آشنا
خواهید شد)

شما میتوانید از موتور تولید رابط گرافیکی خود برای تولید رابط گرافیکی استفاده نمایید ،زی فریم به
شما فرمتی را در قالب  XMLمیدهد و توانایی آن وجود دارد که خودتان خروجی گرافیکی را براساس
ساختاری همچون  VUE ، Angular ، React ، google material designداشته باشد.
.16.8

بخش ششم Dynamic Rule
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تصویر Dynamic Rule 43

با استفاده از قابلیت های این بخش شما میتوانید مدل فرم را بر اساس اطالعات داخل فرم تغییر دهید برای
مثال اگر گزینه اول مقدارش یک بود کنترل دوم نوعش  TextBoxباشد و اگر گزینه اول مقدارش دو
بود کنترل دوم نوعش  Search Text Boxباشد .شما با استفاده از تعریف شرایط متنوع از داده ها
میتوانید مدل خروجی را بر اساس سلیقه خود و همچنین موارد تعریف شده در کسب و کار تغییر دهید.

.16.9

بخش هفتم Java Script

یکی از قسمت های مهم در زی فریم که باید آن را به خوبی فرابگیریم کارکردن با توانمندییهای
استفاده از جاوا اسکریپت و  JQueryدر فرم ها میباشد.
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تصویر Java Script code 44

نوشتن توابع جاوا اسکریپت نیاز به دانش و آگاهی دارد .درنتیجه اگر شما آشنایی با جاوا اسکریپت
ندارید حتما برای کارکردن با زی فریم آن را فرا بگیرید زیرا بخش خیلی زیادی از نیازمندهای شما با
دانش جاوا اسکریپت بر طرف خواهد شد.زمانی که شما بر روی این قسمت کلیک میکنید پنجره زیر
باز می شود و در این پنجره میتوایند کد های جاوا اسکریپت را بنویسید.
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مانند توابع ،کالس و هر آن چیزی که در جاوا اسکریپت به آن نیاز دارید ،در ضمن شما میتوانید از
توانمندی های  JQueryنیز بهره ببرید.
نکته  :وقتی شما در این قسمت یک تابع جاوا اسکریپ مینویسید میتوانید از این تابع در فرم و رخداد
های جاوا اسکریپتی کنترل های فرم نیز استفاده نمایید.
 .16.10بخش هشتم Edit Access
یکی از قسمت های که در زی فریم وجود دارد و بسیار کاربردی میباشد قسمت مدیریت دسترسی
کاربران به فرم ها میباشد در تصویر  45جایگاه  Edit Accessدر مدیریت فرم نشان داده شده است.

تصویر Edit Access 45

زمانی که شما بر روی این گزینه کلیک میکنید پنجره زیر ظاهر میشود .که در این قسمت لیست گروه
های کاری موجود در سامانه را به همراه لیست کنترل های موجود در فرم مشاهده میکنید.
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میتوانید در این قسمت مشخص کنید که کدام گروه کاری به هر کدام از کنترل ها چه دسترسی داشته
باشند ،دسترسی ها از نوع قابل مشاهد و قابل ویرایش میباشند ،زمانی که شما بر روی دکمه Grant All

کلیک میکنید سامانه اجازه دسترسی به تمام گزینه های فرم به گروه کاری انتخابی شما میدهد و همچنین
اگر بر روی دکمه  Revoke Allکلیک میکند دسترسی تمام قسمت ها از گروه کاری گرفته خواهد
شد و همچنین اطالعات در سیستم ذخیره میگردد ،اما اگر شما میخواهید دسترسی را برای هر کدام
سفارشی سازی کنید باید بر اساس نوع دسترسی که میخواهید گزینه های موجود را تیک بزنید سپس بر
روی دکمه  Customکلیک کنید تا سامانه بر اساس خواسته سفارشی شما دسترسی ها را مقرر نماید.
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نکته :
زمانی که شما برای یک فرم مدل دسترسی تعیین میکنید حتما باید در داخل فرم قسمت مربوط به
 Authenticationرا برابر با  Trueنمایید تا سامانه تغییرات شما را برای مدیریت دسترسی انجام دهد.

گزینه های فوق دکمه های موجود در نوار ابزار فرم را برای ما سفارشی میکنید بر اساس دسترسی کاربر
میتوان آن ها را تغییر داد.

 .17ایجاد منو و مدیریت فرم ها
وقتیکه ما فرمی را میسازیم برای آنکه فرم در دسترس کاربر قرار گیرد باید از طریق منو ها به آن
دسترسی داشته باشد برای این امور در زی فریم در منو  Workflowبر روی زیر منو Workflow

 Managementکلیک نماید.

پنجره زیر باز میشود.
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با استفاده از ابزار هایی که در این قسمت وجود دارد شما میتوانید منو های مورد نظر خود را بسازید و
فرم های ایجاد شده در برنامه را به منو ها متصل نمایید.

 .18مدل توسعه و  Queryنویسی در زی فریم
در زی فریم یکی از مهم ترین قسمت ها کار کردن با بانک اطالعاتی می باشد و همان گونه که در
قسمت های قبلی نیز مشاهده کردید در کنترل های زی فریم خیلی از کارها توسط  Queryها انجام
میشود مانند فرایند ذخیره اطالعات فرم ،پردازش عملکرد برخی کنترل ها و همچنین عملکرد سرویس
ها می تواند بر اساس  SQL Queryباشدکه در مدل اجرای آن نوشته میشود .حال نکته ای که در این
بخش دارای اهمیت میباشد ،نحوه توسعه کدهای  SQLاست که دراین این قسمت به آن خواهیم
پرداخت.
فرض کنید که میخواهید مقداری را از بانک اطالعاتی با یک شرط و عدد ورودی دریافت نمایید مانند
گرفتن لیست دانش آموزانی که در کالسی با شماره خاص هستند و این که شماره کالس از بیرون به
این مدل اجرا داده خواهد شد (به عنوان ورودی یک سرویس و یا مقدار یک کنترل انتخابی ) برای
اجرا چنین کدی مینویسیم.
select Student_ID , Student_Name , Student_Family From ClassRoom
Where ClassRoomID = @INTCLASSID

اگر دقت کنید بعد از عالمت مساوی با مقداری با عنوان  @INTCLASSIDبرخورد میکنیم این مقدار
به عنوان یک پارامتر در زی فریم استفاده میشود .برای تعریف پارامتر از مقدار @ استفاده میکنیم یعنی
هر زمان بخواهیم یک پارامتر داشته باشیم @ میگذاریم سپس سه کاراکتر بعدی نمایانگر نوع پارامتر
میباشد که در اینجا  INTمیباشد یعنی نوع عددی  INTEGERو سپس خود مقدار  CLASSIDمی
باشد.
در جدول زیر انواع مقادیر نام گذاری و مقدار دهی در زی فریم را توضیح داده ایم.
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توضیحات

نوع بانک اطالعاتی

نوع شاخص

شماره

String Value

String

Str

1

Byte[]

Bytes

Bya

2

Long Value

Long

Lng

3

Integer

Integer

Int

4

1,True,On,OK,Yes

Boolean

Bln

5

dd/MM/yyyy

Date

dat

6

dd/MM/yyyy:hh:mm:ss

Timestamp

tis

7

hh:mm:ss

Time

tim

8

Decimal Value

BigDecimal

dec

9

Byte

Byte

byt

10

Short value

Short

sho

11

Double value

Double

dbl

12

Float

Float

flt

13

Stream Data

AsciiStream

clo

14

 در زی فریمUpdate  وInsert  برایQuery نمونه ای از
.این نمونه کد برای ذخیره اطالعات یک فرم برای اطالعات کاربر در داخل جدول مربوط میباشد
INSERT INTO [DBO].[SYS_USER]
(
[USERNAME]
, [PASSWORD]
, [CREATEDATE]
, [ENTITY_ID]
, [SYS_OBJECT_ID]
, [ACTIVE]
)
VALUES
(
@STRUSERNAME
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@STRPASSWORD
@STRCREATEDATE
@LNGENTITY_ID
@LNGSYS_OBJECT_ID
@BLNACTIVE

,
,
,
,
,
)

این نمونه کد برای ویرایش اطالعات همین فرم میباشد
]UPDATE [DBO].[SYS_USER
SET
[USERNAME] = @STRUSERNAME
, [PASSWORD] = @STRPASSWORD
, [CREATEDATE] = @STRCREATEDATE
, [ENTITY_ID] = @LNGENTITY_ID
, [SYS_OBJECT_ID] = @LNGSYS_OBJECT_ID
, [ACTIVE] = @BLNACTIVE
WHERE
[SYS_USER_ID] = @INTSYS_USER_ID

موتور اجرایی زی فریم برای اجرایی کد های دیتابیسی آنها را به دو صورت  preparedstatementو
 callablestatementاجرا میکند.
.18.1

نحوه اجرای کد ها در زی فریم

 .1ابتدا کد  SQLدر زی فریم پارس میشود( .فقط برای یک بار ) Query Parsing

 .2پارامترهای موجود در کد استخراج میگردد.
 .3پارامتر ها و کد اجرایی برای بانک اطالعاتی داخل حافظه اجرایی ذخیره میگردد و همچنین
شاخص گذاری میشود.
 .4مقادیر ورودی که یا از سطح فرم جمع میگردد و یا از طریق ورودی سرویس ها بارگذاری و
جایگزین می گردد.
 .5سپس کد اجرا میشود.
 .6در صورت بروز خطا کد خطا و جزئیات خطا به عنوان مقدار بازگشی نمایان میشود و همچنین
در الگ سامانه قابل مشاهد خواهد بود.
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 .7در صورت اجرای درست و بدون نقص مقدار خروجی را در داخل یک ساختار DataTable

به عنوان خروجی نمایان میشود.
استفاده از مقادیر  Sessionدر کد های زی فریم
شما می توانید در سامانه ای که در حال تولید آن هستید در هنگام ورود کاربر مقادیری مانند نام کاربر،
کد کاربر ،کد پرسنلی را در  sessionذخیره کنید و بعد از این که آنها را در  Queryها استفاده نمایید.
برای مثال ما میخواهیم لیست حساب ها و اطالعات مربوط به حساب کاربر جاری را از بانک اطالعاتی
واکشی کنیم برای این کار در زی فریم باید به فرم زیر مدل واکشی اطالعات را پیاده سازی نماید.
SELECT * FROM ACCOUNT WHERE USERID = #USERID

 #USERIDدر زی فریم یعنی مقدار UserID ، sessionدر نرم افزار.

 .19توسعه سرویس در زی فریم
یکی از بخش های مهم در زی فریم توسعه سرویس میباشد ،در زی فریم سعی بر آن شده که به صورت
هرچه ساده تر بتوانیم این کار را انجام دهیم .
برای نوشتن و توسعه سرویس در منوی  Integrationزیر مجموعه  Rest Service Providerرا انتخاب
نمایید.

هنگامی که بر روی این منو کلیک میشود پنجره زی باز میشود.
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در این پنجره شما با کلیک بر روی دکمه  New Functionوارد پنجره ای میشود که میتوانید در آن
سرویس جدید تعریف نمایید.

در قسمت  Function Nameنام سرویس مورد نظر را می نویسید.
در قسمت  Base Urlآدرس را که میخواهیم سرویس در دسترس باشد را مینویسم.
در قسمت  Call Methodنوع  Callشدن سرویس را درج میکنیم.

96

در قسمت  Queryکد  SQLمربوط به فرآیند را می نویسیم.
در زی فریم سرویس ها به چهار شکل میباشند:
 -1سرویس های مبتنی بر استخراج داده Select
 -2سرویس های مبتنی بر فرآیند های پیچیده PL

 -3سرویس های مبتنی بر رویه های بانک اطالعاتی
 -4سرویس برای فراخوانی سرویسی دیگر )(Proxy

 -5سرویس های مبتنی بر جاوا
مدل اول توسعه سرویس بر اساس کد SQL

فرض کنید ما میخواهیم اطالعات یک شخص را از جدول پرسنل بر اساس کد پرسنلی که به عنوان
ورودی به سیستم داده خواهد شد را نمایش دهیم( .یک سرویس ساده)
در قسمت نام سرویس از واژه  getpersondataاستفاده میکنیم.
سپس در قسمت  Base Urlمقدار  /system/information/را واد میکنیم.
در قسمت  Call Methodگزینه  POSTرا انتخاب میکنیم.
در قسمت  Rule IDمقدار  0را وارد میکنیم Rule ID ( .فقط برای زمانی که ما بخواهیم سرویس را
با استفاده از تکنولوژی جاوا توسعه بدهیم کاربرد دارد در سند آموزش های پیشرفته زی فریم به آن
میپردازیم )
گزینه  Authenticationرا انتخاب نمیکنیم این گزینه فقط برای زمانی که بخواهیم دسترسی به سرویس
را برای گروه کاری خواصی داشته باشیم باید انتخاب شود و سپس در قسمت User Group Access
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 Editگروه های کاری مورد نظر را انتخاب نمایید ،ما برای این سرویس تست هیچ کدام از گزینه ها را
انتخاب نمیکنیم.
ساختار جدول  Personاز قرار زیر میباشد.

در قسمت  Queryکد  SQLزیر را مینویسیم.
select P.Person_Name , P.Person_Family , P.Person_Code , P.IS_Active , P.Bdate ,p.Address
from Person P where p.Person_ID = @INTPID

در کد باال ما یک پارامتر داریم با عنوان کامل  @INTPIDکه بیانگر این است این پارامتر از جنس
 INTEGERمیباشد و نام خود پارامتر نیز برابر با  PIDمیباشد.
در تصویر زیر شما میتوانید نمونه سرویس را بر اساس تعاریف فوق مشاهد بفرمایید و نکته ای که باید به
آن توجه داشته باشیم مدیریت پارامتر ها میباشد .اگر در سرویس خود پارامتری را استفاده کرده اید ابتدا
بر روی دکمه  Applyو سپس بر روی دکمه  Parameterکلیک کنید.
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زی فریم بر اساس کد  SQLکه نوشته میشود ،تشخیص میدهد که چه پارامترهای در کد موجود میباشد
و لیست آنها را در فرم مدیریت پارامتر ها نمایان میگردد .دکمه Reload All Parameter From

 Queryزمانی که شما درکد تغییراتی داده اید در موجودیت پارامتر ها بازنگری میکند و آنها را به روز
مینماید.
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 .20مانیتورینگ در زی فریم
در زی فریم میتوانید نرم افزاری را که تولید نموده اید از نظر نحوه اجرا با شاخص های کسب و کار و
همچنین با شاخص های کارایی و اجرایی مانیتور و نظارت نمایید که در ادامه به چگونگی آن میپردازیم.

همانند تصویر فوق شما در منو  Serverزیر منو های زیر را مشاهده میکنید.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Application cache Management
Application Performance Monitoring
Engine Monitoring
Online User Monitoring
Database Profiler
Online Query Monitoring
Query Analyzer

.20.1

Application Cache Management

زمانی که ما در زی فریم یک فرم جدید و یا سرویس جدید توسعه میدهیم ،حتما از پاک کردن Cache

اطالعات در داخل موتور اجرایی زی فریم باید مطمئن شویم زیرا لیست فرم ها و سرویس ها و همچنین
مکانیزم کارکرد آنها در موتور اجرایی به این صورت میباشد که اطالعات و ساختار ها  Cacheمیشود
100

برای انجام این گزینه بر روی منوی Application Cache Managementکلیک کنید پنجره زیر باز
میشود

نکته مهم برای کارکرد این قسمت این است که شما باید حتما در قسمت تعریف سیستم  URLسامانه
اجرایی را ثبت کرده باشید.
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زیرا این آدرس مسیر ارسال پیام های زیر ساختی را برای  ZIDEبه سمت نرم افزار اصلی مشخص
میکند.وقتی پنجره  Application Cache Managementباز میشود دکمه های زیر را شما مشاهده
میکنید:


Clear Cache Data

زمانی که بر روی این دکمه کلیک شود اطالعات بارگذاری شده سمت سرور پاک میشود و موتور
اجرایی برای اجرای فرایند ها به بانک اطالعاتی  Meta Dataرجوع خواهد کرد( .هر زمان شما در
سامانه تغییراتی را اعمال میکنید برای مشاهده تغییرات باید بر روی این دکمه کلیک نمایم) به این کار
در زی فریم  Clear Cacheمیگوییم .

تصویر Clear Cache 46

View Cache Data 

با استفاده از این قسمت زی فریم گزارشی را به ما میدهد از مقادیر بارگذاری شده در قسمت ، cache
مانند تمام مقادیر ،نوع مقادیر ،میزان حجم بارگذاری شده ،زمان اجرا و برخی موارد دیگر.
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تصویر View Cache Data 47



Application Developer Mode

زمانی که بر روی این دکمه کلیک شود نرم افزار به حالتی سویچ میکند که دیگر نیازی به پاک کردن
اطالعات  cacheشده ندارد زیرا اصال اطالعاتی را  cacheنمیکند و برای بارگذاری هر نوع اطالعاتی
اعم از فرم وسرویس به بانک اطالعاتی  MetaDataرجوع میکند.

تصویر Application Developer Mode 48
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DE active Developer Mode

با انتخاب این قسمت سامانه از  modeکارکردی در حالت  Developer Modeخارج می شود.
Debug Trace 

زمانی که بر روی این دکمه کلیک میشود سامانه کلیه فرایند هایی را که اجرا نموده برای ما به نمایش
میگذارد.

تصویر Debug Trace 49



Query List

زمانی که بر روی این دکمه کلیک شود موتور اجرایی زی فریم به ما خروجی مبتنی بر لیست Query

های اجراشده در موتور اجرایی به همراه خطا ها ،زمان اجرا و غیره میدهد.


Rest API Statistic

با کلیک بر روی این قسمت موتور اجرایی به ما آماری مبتنی بر لیست سرویس ها استفاده شده ،زمان
اجرا و تعداد خطاها میدهد.
Form Statistic 
در این قسمت شما میتوانید آمار مربوط به اجرای فرم ها و گزارشات مربوط به کاراییperformance

را مشاهده نمایید.
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Excel Report

نرم افزار آمار اجرای فرم و سرویس ها را در قالب یک فایل اکسل در اختیار شما قرار میدهد.
Set Trace Level 

در زی فریم ماژولی وجود دارد که کار  LOGگرفتن از رخداد ها را انجام میدهد زمانی که شما
میخواهید به صورت یک برنامه نویس با ابزار جاوا از زیر ساخت زی فریم استفاده کنید این قسمت بسیار
کارآمد خواهد بود .در زی فریم برای هر پیامی که ماژول الگ فرستاده میشود عددی به عنوان level

وجود دارد .درجه بندی  levelاز کم به زیاد است یعنی پیام های که  levelآنها کم باشد از ارزش
کمتری نسبت به پیام های که  levelباالتری دارند ،برخودار خواهند بود.

تصویر Set Trace Level 50

در تصویر فوق نمونه ای از الگ اجرایی را مشاهده میفرمایید که توسط زی فریم نوشته میشود این
اطالعات در فایل در مسیر خود  applicationسرور ذخیره میشود .نکته مهم زمانی که سیستم دچار
خطای میشود به اولویت پیام کاری ندارد و آن را نمایش میدهد یعنی زمانی که پیام از جنس خطا باشد
بدون هیچ قید و شرطی نمایش داده خواهد شد .
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گزینه  Set Trace Levelسامانه را به حالتی میبرد که فقط پیام هایی را به ما نشان دهد که از مقدار
وارد شده در  Engine Trace Levelبیشتر باشد حالت پیش فرص  Trace Levelرا شما میتوانید در
فایل  Configخود نرم افزار مقدار دهی نمایید( .در سند نصب و راهاندازی توضیح داده شده است)
نکته تکمیلی :در زی فریم شما میتوانید از ابزار های دیگر مدیریت  LOGاستفاده نمایید توضیحات
کامل مربوط به این قسمت را در سند آموزش های پیشرفته آورده شده است.
.20.1.1

Application Performance Monitoring

در قسمت  Application Performance Monitoringشما میتوانید به صورت اجمالی از عملکرد
فرمها و سرویس ها آگاه شوید .مانند تصویر زیر

.20.1.2

Engine Monitoring
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با استفاده از این قسمت شما میتوانید به صورت برخط  Real-timeاز عملکرد موتور اجرایی مطلع شوید،
این قسمت برای دیباگ کردن نرم افزار می تواند بسیار کاربردی باشد .

تصویر Engine Monitoring 51

Online User Monitoring

در این قسمت شما می توانید لیست کاربران فعال و حتی فعالیت آن ها را مورد برسی قرار دهید

تصویر Online User Monitoring 52
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زمانی که شما بر روی دکمه  Active System Tracingکلیک میکنید قابلیت  LOGگرفتن از رخداد
های مربوط به فعالیت کاربر را فعال میکنید و سامانه به شما میتوانید این خروجی را بدهد که حتی کاربر
بر روی کدام رکورد در کدام فرم فعالیتی را انجام داده است .
.20.1.3

Database Profiler

این قسمت ابزاری را در اختیار ما قرار میدهد که بتوانیم به سادگی  Queryهای را که از سمت برنامه
اجرایی به سمت بانک اطالعاتی ارسال میشود را مورد برسی قرار دهیم.
وقتی که بر روی دکمه startکلیک کنید.

زیرا سیستم در حالتی قرار میگیرد که تمام  Queryها و آمار و ارقام مربوط به اجرای آنها را ذخیره
سازی نماید.

همچنین در این قسمت میتوانید مقادیر هر پارامتر را در کدها مشاهده نمایید و به صورت جداگانه برسی
نمایید ،زمانی که سامانه در این حالت باشد تمام  Queryها در بانک اطالعاتی مربوط به خود ZIDE

ذخیره میشود و قابلیت این وجود خواهد داشت تا نرم افزار زی فریم گزارشی را به شما بدهد که بتوانید
با استفاده از آن کد ها را بهینه نمایید این کار با استفاده از گزینه  Query Analyzerدر اختیار شما قرار
میگیرد.
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تصویر فوق تصویری از فرم  Query Analyzerدر زی فریم میباشد که قابلیت دسته بندی  Queryها
و آمار ارقام اجرایی هر کدام را در اختیار ما قرار میدهد.
در این سند ما به بخش های ابتدایی زی فریم و استفاده آن پرداختیم و همچنین برخی از قسمت های
ابتدایی را برسی کردیم در فایل های آموزشی دیگر سعی بر آن داریم که به صورت حرفه ای تر به هر
قسمت بپردازیم در نتیجه دانش شما در دانستن زبان برنامه نویسی جاوا و همچنین  SQLمی توانید خیلی
اثر بخش باشد.
با تشکر  ،موفق باشد .
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