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جداسازی هزارگان

مقدمه

بخش های سفارشی یکی از توان مندی ها و قابلیت های مهم پی گیر به حساب می آید. شما بوسیله بخش های سفارشی می توانید فرم های
سفارشی با بخش های متنوع برای هر نوع مساله بسازید. برای مثال می خواهید نوع مساله «استخدام» دارای بخش های زیر باشد:

نام (متن)
نام خانوادگی (متن)

کد ملی (متن ۱۰ رقمی)
شماره شناسنامه (متن)

شماره موبایل (متن ۱۰ رقمی)
شماره حساب (متن)

تاریخ تولد (تاریخ)
متاهل (درست / نادرست)

قد (عدد اعشاری)
رزومه (پیوست)

مهارت ها (فهرست تیک زنی)

برای این کار به ازای هر کدام از بخش های باال یک بخش سفارشی با قالب گفته شده ساخته و برای نوع مساله «استخدام» آن را فعال
می کنید. 

قالب های موجود در پی گیر عبارت اند از:

تاریخ
درست/نادرست

عدد اعشاری
عدد صحیح

فهرست
فهرست کلید مقدار

متن
متن بلند
منزل گاه
پیوست
پیوند
کاربر

با توجه به قالب انتخاب شده برای یک بخش سفارشی، امکان نمایش، ورود داده، جستجو و غربال متناسب با آن قالب در پی گیر فراهم
می شود.

برای مثال اگر قالب انتخابی تاریخ باشد:



در هنگام ورود داده، پنجره انتخاب تاریخ باز می شود:

در هنگام نمایش، تاریخ به خوبی نمایش داده می شود:



و در هنگام گزارش گیری می توان از انواع غربال های تاریخی استفاده کرد:

             

 

یکی از اهداف افزونه بخش های سفارشی پیشرفته، افزودن سایر قالب های مورد نیاز و پیچیده می باشد. برای مثال:

ساعت
پروژه

مساله (در آینده)
عکس (در آینده)

رنگ (در آینده)
زمان (در آینده)

جدول (در آینده)
مکان جغرافیایی (در آینده)

تقسیمات کشوری (در آینده)
کد QR (در آینده)

...

قالب ساعت

 را به دو صورت "0.75" و یا "0:45" در با افزوده شدن این قالب به قالب های بخش های سفارشی، کاربران امکان ورود فاصله زمانی (ساعت)
بخش های سفارشی پیدا می کنند. همچنین نمایش آن بخش سفارشی متناسب با تنظیمات نمایش ساعت در پی گیر خواهد بود. توضیح
بیشتر آن که در تنظیمات پی گیر [راه بری/تنظیمات/نمایش/فاصله زمانی]، راه بر می تواند نمایش فاصله زمانی را به دو صورت "0.75" و یا "0:45

س" انتخاب کند.



قالب پروژه

با افزوده شدن این قالب به قالب های بخش های سفارشی، کاربران امکان ورود پروژه در بخش های سفارشی مساله، کاربر و ... را پیدا می کنند.
برای مثال می توان برای مساله ها بخش سفارشی جدیدی از نوع پروژه تعریف کرد (مثال با عنوان «پروژه مرتبط») و پس از آن کاربران در هنگام
ویرایش/ افزودن مساله، می توانند این بخش را از بین فهرست پروژه های موجود(با حفظ دسترسی)، انتخاب کنند و در قسمت گزارش گیری

نیز آن را به بخش های غربال اضافه کنند.

جداسازی هزارگان

زمانی که تعداد ارقام اعداد باال می رود، خوانایی آن کم می شود. برای حل این مشکل از عالمت جداسازی هزارگان استفاده می شود. در زبان
فارسی عالمت جداسازی هزارگان «٬» با یونی کد «066B» می باشد. همچنین برای جداسازی ارقام اعشاری اعداد از ممیز فارسی «٫» با یونی کد

(ISIRI 6219) .066» استفاده می شودC»

در افزونه بخش های سفارشی پیش رفته امکان فعال سازی «جداسازی هزارگان» برای قالب های عدد صحیح و عدد اعشار در بخش های
سفارشی، وجود دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DB%B6%DB%B2%DB%B1%DB%B9

