
1 
 

 ماژول اخبار

 از این ماژول برای تولید خرب و منایش آن در سایت استفاده می شود . 

 این ماژول دارای دو سطح دسرتسی  می باشد که به صورت زیر تعریف می شود : 

o مدیر خربی مجاز به انجام متامی عملیات بر روی اخبار می باشد . (مدیر دسرتسی سطح با) خربی مدیر : 

o جاز به ممی باشد ، اما  خود توسطید شده خربنگار مجاز به تولید خرب و همچنین ویرایش و حذف اخبار تول :  (اپراتور دسرتسی سطح با)  خربنگار
 عیین سطوح دسرتسی خرب نیست .انتشار خرب ، ایجاد نوع خرب ، تعریف نوع انتشار خرب و ت

 روش کار با ماژول اخبار 

 خرب جادیا
 کلیک کنید .  اخبار ابتدا از قسمت سامانه های اطالع رسانی روی ماژول  برای ایجاد خرب جدید

 

در صورتی که از قبل خربی در سایت شام وجود داشته باشد فهرستی از آن می شوید .  اخبار منترش شدهوارد صفحه ی  ماژول اخبارپس از کلیک بر روی 
 بر اساس تاریخ و نوع جستجو کنید . ی منترش شده را هاها را مشاهده می کنید ، همچنین می توانید خرب 

رب خدر باالی فهرست اخبار منترش شده کلیک کنید ، همچنین  می توانید از فهرست کناری بر روی گزینه  خرب جدیدبرای ایجاد خرب جدید  بر روی گزینه 
 کلیک کنید . جدید 
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 وارد صفحه ی زیر می شوید که به رشح هر کدام از گزینه ها می پردازیم:  خرب جدیدپس از کلیک بر روی 
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 خرباطالعات 
 

 در سایت های  چند زبانه می توانید ، زبان مورد نظر برای خرب را مشخص کنید .   :زبان .1
می و ... داشته باشند.  ی،اجتامع یاقتصاد ،یمثل عموم یانواع توانندیخربها م .کندیخص مشخرب را م موضوعی تیماه نهیگز نی: اخرب نوع .2

 توانید در قسمت فهرست نوع خربها ، انواع خرب را اضافه یا حذف کنید . 
داشته باشد.  2رتیتو  1رتیت ،یمثل عاد یانواع تواندی. خرب ممی باشد  تیو اولو اهمیت نظردسته بندی اخبار از  یبرا نهیگز نیا :انتشار نوع .3

 می توانید در قسمت فهرست نوع انتشار ، انواع انتشار را اضافه یا حذف کنید . 
 .شودیمتنظیم  کیبصورت اتوماتمشخص می کند. توجه داشته باشید که این بخش خرب را  دیزمان تولاین بخش  :خرب دیتول خیتار .4
پس از مدتی از و  داده شود شیمنا تیسا یبر رو  یشده در زمان خاص جادیخرب ا دهد کهاین امکان را می :خرب انیپاو و ساعت رشوع  خیتار .5

 شود. انتشار خارج
بران راز خربها را برای گروه خاصی از کا گروهیتواند عمومی یا محافظت شده باشد تا در صورت صالح دید مدیر سایت : خرب میحوزه خرب .6

 اعامل منود. آن یبر رو  منایش داد و سطوح دسرتسی
 عنوان خرب را در این قسمت وارد کنید . :عنوان خرب  .7
 را می توانید در این قسمت وارد کنید .  خالصه ای از منت خرب :خرب لید .8
 یداخل یدر جستجو  نکهیعالوه بر ا هادواژهیکل نیا .شوندیم قسمت وارد نیرفته در منت خرب در ا بکار یدی: لغات و عبارات مهم کلدواژهیکل .9

 .شوندمی ستفادها زین تیدر صفحه خرب در سا  keyword meta tagنوان ه عب شوند،یاستفاده م تیماژول اخبار و سا
 .کرد ذکرقسمت  نیآن منبع را در ا نامتوان می ،شده باشد یکپ یگر ید ی: اگر خرب از منبع خرب خرب منبع .10
 از رسانه های موجود و یا از فایل های کامپیوتر الصاق کنید .  در این قسمت می توانید رسانه های مرتبط با خرب را  :الصاق تصویر  .11
 که در ادامه درباره ی آنها توضیح خواهیم داد .با کلیک بر روی این گزینه خرب ذخیره می شود و چند گزینه به صفحه اضافه  :ذخیره  .12
می باشد که با کمک آن می توانید منت ها و   Word نرم افزار : در این قسمت یک ویرایشگر حرفه ای وجود دارد که بسیار مشابه منت خرب .13

 تصاویر مورد نظر خود را وارد کرده و ویرایش های مورد نظر خود را انجام دهید .  

 :شوداضافه می صفحه به و تب های جدیدی بعد از ذخیره خرب کلیدها

 .تا در صورت امکان آن را ویرایش یا منترش کردپس از کلیک بر روی این گزینه به حالت تعلیق در می آید و به قسمت اخبار معلق می رود ، : تعلیق

یت منایش منترش و بروی سا مدیر خربیدر این حالت خرب توسط مدیر سایت یا  گیرد.می تولید قرار ، خرب مربوطه در لیست درحالخرب از ذخیره پس: انتشار
  .شودداده می

توجه داشته باشید که برای ایجاد و تنظیم گروه های خربی  . گروه های دلخواه را ایجاد کنید  بندیاز ماژول گروهابتدا  بندی اخبار برای گروه: گروه خرب
  باید حتامً به ماژول گروه بندی دسرتسی الزم را داشته باشید.

ظر را ن افزودن خرب به یک گروه از تب گروه خرب بر روی گزینه ی افزودن گروه کلیک کنید ،  سپس می توانید از میان گروه های موجود ، گروه موردبرای 
 عالمت زده و بر روی گزینه ی افزودن گروه کلیک کنید . 
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توانند نظر خود را وارد کنند مورد خرب مربوطه وجود دارد که خوانندگان می نظر دراظهارشود کادری برای منترش می سایتدر اخباری که در  :اظهار نظر
تواند نظرهای شود که مدیر سایت مینظرهای مربوط به خرب که توسط خوانندگان خرب درسایت وارد شده است، منایش داده میاظهارو در این بخش 

پاسخی را در رابطه با آن نظر برای  م تایید نظر، آن را حذف مناید یاباشد و در صورت عدارسال شده را تایید یا ویرایش کند تا قابل منایش در سایت 
 .فرستنده ارسال کند

 اخبار در حال تولید
یمگیرند تا درصورت تایید خرب، منترش شوند. خرب در حال تولید را اخباری که هنوز منترش نشده و منتظر ویرایش یا انتشار هستند در این لیست قرار می

 .توان براساس تاریخ ایجاد خرب، زبان سایت و نوع خرب جستجو کرد

 شده اخبار منترش
، از حالت انتشار خارج خرب را بدون حذف  توانگیرند. در این بخش میاند در لیست اخبار منترش شده قرار میاخباری که برای منایش در سایت، تایید شده

 .کرد تا در سایت قابل منایش نباشد

 اخبار معلق
 .گیرندمنترش شوند در این لیست قرار می تغییراتتا پس از بررسی و  ،در حال تعلیق هستند یا واز انتشار خارج شده اخباری که 

 آرشیو 
 بایگانی اخبار 

 منایش داده می شود .بندی شده همه خربها را بر اساس سال و ماه بصورت دستهدر این بخش 
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 جستجو 
 .جستجو کرد ...وضعیت خرب، نوع خرب و زبان، ،هان بر اساس کلیدواژ تو اخبار را می
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 گزارش گیری
 یکل یر یگزارش گ

 

در  یهااز تعداد خرب  یوارد کننده خرب و نام دامنه بصورت کل یانتشار خرب و جستجو بر اساس نام کاربر  د،یتول خی، بر اساس تار دیتوان یبخش م نیدر ا
 .دیکن هیته یشده گزارش کلاخبار منترششده و اخبار معلق د،یحال تول

 گزارش بر حسب کاربر

 

 .دینک هیبر اساس کاربران ته یگزارش خ،یخرب و تار تیوضع زیکننده خرب و نبر اساس کاربر واردکننده، منترشکننده، معلق د،یتوانیبخش م نیدر ا

 

 تنظیامت
 انتشارنوع فهرست 

جاد کنید در این بخش می توانید از فهرست نوع خرب های ایجاد شده  را مشاهده و در میان آن ها جستجو کنید ، همچنین می توانید نوع خرب جدید  ای
 و یا نوع خرب دلخواه را حذف کنید . 
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 و بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید . رد نظر را وارد ن نوع خرب مو عنواجدید برای تعریف نوع خرب جدید بر روی نوع خرب جدید کلیک کنید . در صفحه 

 

 فهرست نوع انتشار دقیقاٌ مانند  فهرست نوع خرب می باشد . نحوه ی اضافه کردن  

 

 

 میانربها
 جدید   رسانه 

 وارد صفحه  زیر می شوید : پس از کلیک بر روی گزینه ی رسانه ی جدید 
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 : در سایت های دو زبانه می توانید زبان دلخواه برای رسانه را مشخص کنید .  زبان .1
 : عنوان دلخواه برای رسانه را وارد کنید .عنوان  .2
: در صورتی که می خواهید کاربران با کلیک بر روی رسانه به محل خاصی از وب سایت لینک شوند ،آدرس آن محل را در این بخش وارد لینک  .3

 کنید . 
 : می توانید از میان گروه بندی های موجود گروه بندی دلخواه را برای رسانه انتخاب کنید . بندی گروه  .4
 : در صورت دلخواه ، توضیحات مربوط به تصویر را وارد کنید . توضیحات  .5
 : فایل مربوط به رسانه را از سیستم خود انتخاب کنید . فایل مرتبط  .6

 . سپس بر روی گزینه ی ذخیره کلیک کنید 

 پس از کلیک بر روی گزینه ی ذخیره چند گزینه و تب به  صفحه اضافه می شود که به توضیح آن می پردازیم  : 
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 : با کلیک بر روی این گزینه رسانه حذف می گردد .  حذف .1
 : با کلیک بر روی این گزینه ، یک رو نوشت از رسانه با همین ویژگی ها  ایجاد می شود . تکرار  .2
: با کلیک بر روی این گزینه ، یک ویرایشگر تصویر ساده برای ویرایش تصاویر منایان می شود که به کمک آن می توانید تغییراتی جزئی  ویر ویرایشگر تص .3

 از قبیل بریدن ، چرخاندن و .. برروی تصاویر انجام دهید . 
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A. گزینه ی  گزینه های مربوط به سایز تصویر  :Crop  برای بریدن تصویر و گزینه Resize  . برای تغییر سایز تصویر استفاده می شود 
B. از این گزینه ها برای زوم بر روی تصاویر استفاده می شود .  گزینه های مربوط به زوم : 
C.  درجه و ... استفاده  360درجه ،  180: از این گزینه ها برای چرخاندن تصویر به حاالت مختلف از جمله چرخش گزینه های مربوط به چرخاندن 

 می شود . 
D.  از این گزینه برای نوشنت بر روی تصاویر استفاده می شود .نوشنت بر روی تصویر : 
E.  : پس از انجام تغییرات با کلیک بر روی این گزینه تغییرات در تصویر اعامل می شود .ذخیره  

 

 : در این قسمت می توانید مشخصات مربوط به فایل از جمله : نوع ، طول ، عرض ، حجم و .... مشاهده کنید . مشخصات فایل  .4
 اضافه کنید .  cashشده را مشاهده کنید و یا رسانه  را به   Cash : در این تب می توانید فهرستی از رسانه های شده    Cashفهرست رسانه های  .5
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: در این بخش فهرستی از آلبوم هایی که رسانه در آن ها وجود دارد مشاهده می کنید ، که می توانید این  در آن قرار دارد آلبوم هایی که این رسانه .6
 رسانه را از آنها حذف یا به آلبومی دیگر اضافه کنید . 
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س در صفحه جدید  آلبوم یا آلبوم های مورد نظر را انتخاب کرده و بر کلیک کنید سپ  گذاشنت رسانه در آلبومبرای اضافه کردن رسانه به آلبوم  ابتدا بر روی گزینه ی 
 کلیک کنید .   گذاشنت رسانه در آلبومروی 

انتخاب کرده و سپس بر روی برداشنت آلبوم هایی که این رسانه در آن قرار دارد انتخاب همچنین برای حذف رسانه از آلبوم ، آلبوم یا آلبوم های مورد نظر را  در بخش 
 رسانه از آلبوم کلیک کنید .

 بندیگروه
گروه  هنگام ایجاد خرب، و کرده  بندیتوان اخبار را گروهبندی وجود دارد که میدر این بخش میانربی برای ویرایش گروه بندی اخبار،در صورت نیاز به گروه

 .کنید مربوطه را انتخاب

 

 تیاخبار در سا شیمنا یچگونگ
 

 د . برای منایش اخبار در سایت باید وارد ماژول مدیریت محتوا  شده و  در صفحه ی مورد نظر کادر پویای مورد نظر برای آلبوم را انتخاب کنی

 

 آنها میپردازیم :در همه ی کادرهای پویای اخبار چند نوع آیتم وجود دارد که برخی از آنها  در همه ی کادر های پویا یکسان می باشد .  که در ادامه به 
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 مربوط به تنظیامت عنوان کادر می باشد .عنوان تب  

 عنوان کادر پویا را مشخص کنید . در این قسمت می توانید : عنوان  .1
2. Tag   مشخص کنید .  در این قسمت می توانید تگی که عنوان در آن قرار می گیرد را: عنوان 
 ینه عنوان کادر در سایت منایش داده می شود . : با فعال کردن این گزمنایش عنوان کادر  .3
 در این قسمت می توانید از میان آیکن های موجود آیکن مورد نظر برای منایش در کنار عنوان کادر را انتخاب کنید . : آیکون کادر .4
ورد نظر را در این قسمت وارد صورتی که بخواهید عنوان کادر شام به محل خاصی از سایت لینک شود می توانید لینک مدر  : لینک عنوان .5

 کنید . 
 آرشیو شام با عنوان دیگری منایش داده شود می توانید عنوان مورد نظر را در این قسمت وارد کنید . در صورتی که بخواهید  :عنوان آرشیو  .6
: در صورتی که بخواهید ، کاربران سایت با کلیک بر روی آرشیو اخبار به صفحه خاصی هدایت شوند ، می توانید لینک مورد نظر لینک آرشیو   .7

 را در این قسمت وارد کنید . 

 تب نحوه ی منایش مربوط به تنظیامت محل قرار گیری و منایش کادر در صفحه می باشد .   
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 نید از بین محل های تعریف شده در قالب ، محل مورد نظر را برای منایش کادر را انتخاب کنید .: در این قسمت می توا محل منایش .1
 : در این بخش می توانید از بین قالب های تعریف شده برای سایت قالب مورد نظر خود را انتخاب کنید . استفاده از قالب  .2
را در میان کادر ها مشخص کنید . ) هر مقدار عدد کوچکرت باشد اولویت آن بیشرت است  این قسمت ، الویت کادر : با وارد کردن مقدار عددی دراولویت  .3

 ) 
: در صورتی که بخواهیم چندکادر در کنار هم قرار بگیرند باید اولویت یکسانی داشته باشند ، برای اینکه در صورت الویت در بین باکس های هم الویت  .4

 ها از راست به چپ را در کنار هم  را تعیین کنید ، می توانید  از این کادر استفاده کنید . یکسان بودن الویت ها ترتیب چیدمان کادر 
 : در این قسمت می توانید عرض کادر را در منایشگرهای مختلف مشخص کنید . عرض کادر  .5
 : در این بخش می توانید بر حسب پیکسل ارتفاع دلخواه را برای کادر تعیین کنید . ارتفاع کادر  .6
 : در صورت تعریف کالس در سایت شام ، می توانید از کالس های تعریف شده کالس های دلخواه را در این قسمت وارد کنید . نام کالس  .7

داری آیتم های متفاوتی می باشد ، که در معرفی هر کادر راجع به هر کدام از آیتم ها توضیحات الزم داده شده تب پارامرت در کادرهای مختلف 
 است.
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د شده رسانه های آپلو ، تصویر را از تب رسانه مرتبط درتوانید می و یا در زیر عنوان کادر درج تصویر در پس زمینه کادر پویای خودبه در صورت نیاز  
 منایید. نتخابو یا کامپیوتر خود ا)الصاق( 

 

افکت را  در تب افکت تنظیامت مربوط به افکت منایش کادر در سایت  وجود دارد که در صورت دلخواه می توانید افکت دلخواه  ، همچنین تاخیر و زمان 
 مشخص کنید و پیش منایشی از آن مشاهده کنید . 
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 کادر های پویای ماژول اخبار
با هم تفاوت داراند بنابراین در بررسی کادرهای پویای ماژول اخبار به بررسی تب پارامرت آنها ر کادرها ل اخبار تنها تب پارامرت دی ماژو کادر های پویادر 

 می پردازیم .

 

 3طرح  –اسالیدر خرب 
 قسمت پارامرت این کادر متغییر ها به دو بخش تقسیم شده اند :

 متغییر های محلی :  شامل مشخصات دیتای کادر می باشد  .  -1

 کادر می باشد . : شامل تنظیامت مربوط به نحوه ی منایش متغییر های عمومی  – 2 
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 : در این بخش می توانید مشخص کنید که کادر مورد نظر شام اخبار کدام نوع خرب ، نوع انتشار و یا گروه خرب را منایش دهد .  مشخصات دیتا

 : شامل تب های مربوط به نحوه ی  منایش و ظاهر کادر به رشح زیر می باشد :  متغییر های عمومی

 

 مشخصات ظاهری
 :  با استفاده از این آیتم ها می توانید تعداد ستون های اسالید خرب را در منایشگر های مختلف مشخص کنید .  تعداد ستون -1
 با وارد کردن مقداری عددی در این کادر می توانید ارتفاع کادر را مشخص کنید . ) بر حسب پیکسل( :  ارتفاع -2
 : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید فاصله ی اسالید ها از هم را تعیین کنید . ) برحسب پیکسل ( فاصله ی اسالیدها از هم -3
 این گزینه ارتفاع و عرض تصاویر با اسالید برابر می شود . ال کردنفع: با  هم اندازه کردن تصویر با اسالید -4

 ابزارها

 

 : با عالمت این گزینه بعد از پایان منایش اسالید ها ، منایش آنها از ابتدا آغاز می شود . تکرار نامتناهی -1
 : با عالامت زدن این گزینه دیگر اسالید ها به صورت خودکار منایش داده می شود .  حرکت خودکار -2
: در صورتی که بخواهید در قسمت پایین اسالیدر لینکی به آرشیو خرب ها وجود داشته باشد لینک آرشیو را دراین قسمت وارد  لینک آرشیو -3

 کنید . 
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 آرشیو را در این قسمت وارد کنید .عنوان لینک در صورت نیاز :  عنوان لینک آرشیو -4

 صفحه بندی 

 

 آیتم می باشد : 2این بخش شامل 

 عددی در این قسمت می توانید تعداد اخبار منایش داده شده در اسالید را محدود کنید .: با وارد کردن مقدار  تعداد اخبار

 کادر مشاهده کنید . می توانید صفحه بندی اخبار را در  این گزینه فعال کردن: با  منایش صفحه بندی

 

 

 

 مشخصات تصویر

 
 

 در این قسمت می توانید طول و عرض تصاویر اسالید را  مشخص کنید. 

 

 باشد : با توجه به آیتم های فراوان در رشایط مختلف بسیار متفاوت است . اما به صورت پیش فرض به شکل زیر می 3نحوه ی منایش اسالیدر طرح 
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 CuteSlider –اسالیدر خرب 
 دهد . شیگروه خرب را منا ایکه کادر مورد نظر شام اخبار کدام نوع خرب ، نوع انتشار و  دیمشخص کن دیتوان یبخش م نی: در ا تایمشخصات د

 باشد : یم ریو ظاهر کادر به رشح ز شیمنا  یمربوط به نحوه  ی: شامل تب ها یعموم یها رییمتغ

 مشخصات ظاهری 

 

 : با وارد کردن مقدار عددی در این  قسمت می توانید عرض اسالیدر را بر حسب پیکسل تعیین کنید . عرض -1
 :  با وارد کردن مقدار عددی در این  قسمت می توانید ارتفاع اسالیدر را بر حسب پیکسل تعیین کنید . ارتفاع -2
 هر کدام از این گزینه ها می توانید کنرتل های مورد نظر خود را به اسالیدر اضافه کنید .  فعال کردن :  با  کنرتل های اسالیدر -3
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 : می توانید با وارد کردن کد رنگ دلخواه در این قسمت رنگ دایره تایمر را تغییر دهید .  رنگ دایره کنرتل -4
 ین کنید . : در این بخش می توانید افکت  منایش اطالعات تصویر را تعی افکت اطالعات -5
 این گزینه لید خرب نیز در اسالیدر منایش داده می شود .  فعال کردن:   با  منایش لید -6
 : در این  قسمت می توانید حداکرث کارکرتی از لید خرب که  می خواهید در اسالیدر منایش داده شود را تعیین کنید .  حداکرث کارکرت لید -7
 خرب نیز در اسالیدر منایش داده می شود . :  با انتخاب این گزینه تاریخ انتشار  منایش تاریخ انتشار -8
 : با انتخاب این گزینه ساعت انتشار خرب نیز در اسالیدر منایش داده می شود .منایش ساعت انتشار -9
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 ابزار 

 

 این گزینه اسالیدها به شکل تصادفی منایش داده می شوند .  فعال کردن با  منایش اسالیدها با ترتیب تصادفی :  .1
 گزینه با حرکت موس بر رو هر اسالید ، اسالیدر روی آن متوقف می شود .  با فعال کردن این توقف اسالید با حرکت موس روی آن : .2
 ید ها را بر حسب ثانیه مشخص کنید .با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید ، زمان منایش اسال  زمان منایش اسالید : .3
 با توجه به نوع انتقال های انتخابی اسالید ها ، نوع رندر رامشخص کنید .  نوع رندر : .4
د نوع مور  ید از میان آنها اسالید به اسالید بعدی را مشاهده می کنید که می توان انتقال در این بخش لیستی از افکت های نوع انتقال ها : .5

 تخاب کنید . نظر خود را ان

 صفحه بندی
وجود دارد که با وارد کردن مقدار عددی در آن می توانید تعداد اخبار در یک صفحه را  داده شده شیتعداد اخبار منادر بخش صفحه بندی تنها گزینه ی 

 را در صفحات دیگر مشاهده کنید .  محدود کنید و سایر اخبار
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 ریمشخصات تصو

 

 .دیرا  مشخص کن دیاسال ریطول و عرض تصاو دیتوان یقسمت م نیا در

 

 1طرح  –اسالیدر خرب 
 

 دهد . شیگروه خرب را منا ایکه کادر مورد نظر شام اخبار کدام نوع خرب ، نوع انتشار و  دیمشخص کن دیتوان یبخش م نی: در ا تایمشخصات د

 باشد : یم ریو ظاهر کادر به رشح ز شیمنا  یمربوط به نحوه  ی: شامل تب ها یعموم یها رییمتغ

 مشخصات ظاهری

 

 . دیمختلف مشخص کن یها شگریخرب را در منا دیاسال یتعداد ستون ها دیتوان یها م تمیآ نی:  با استفاده از ا تعداد ستون -1
 : با فعال کردن این گزینه عنوان خرب در زیر اسالید منایش داده می شود .  منایش عنوان -2
 با فعال کردن این گزینه تاریخ انتشار خرب در زیر  هر اسالید منایش داده می شود . :منایش تاریخ  -3
 با فعال کردن این گزینه تاریخ  انتشار خرب در باالی اسالید آن منایش داده می شود .  :منایش تاریخ در باالی خرب  -4
 ی شود . با فعال کردن این گزینه لید خرب در زیر اسالید منایش داده م :منایش لید  -5
 : با وارد کردن مقداری عددی در این کادر می توانید ارتفاع کادر را مشخص کنید . ) بر حسب پیکسل(  ارتفاع -6
 : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید فاصله ی اسالید ها از هم را تعیین کنید . ) برحسب پیکسل ( فاصله ی اسالیدها از هم -7
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 ابزار

 

 : با عالمت این گزینه بعد از پایان منایش اسالید ها ، منایش آنها از ابتدا آغاز می شود . نامتناهیتکرار  -1
 مت زدن این گزینه دیگر اسالید ها به صورت خودکار منایش داده می شود . : با عال  حرکت خودکار -2
ها وجود داشته باشد لینک آرشیو را دراین قسمت وارد  : در صورتی که بخواهید در قسمت پایین اسالیدر لینکی به آرشیو خرب لینک آرشیو -3

 کنید . 
 : عنوان لینک آرشیو را در این قسمت وارد کنید . عنوان لینک آرشیو -4
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 صفحه بندی 

 

 آیتم می باشد : 2این بخش شامل 

 اسالید را محدود کنید . : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید تعداد اخبار منایش داده شده در تعداد اخبار -1

 این گزینه می توانید صفحه بندی اخبار ار در قسمت  زیرین کادر مشاهده کنید .  فعال کردن: با  منایش صفحه بندی –2 

 مشخصات تصاویر 

 

 این گزینه تصاویر اخبار در اسالید منایش داده منی شود .  با فعال کردن عدم منایش تصویر :  .1
به صورت پیش فرض با حرکت موس بر روی تصویر هر خرب عنوان آن خرب ظاهر می شود ، که  بافعال غیرفعال کردن عنوان روی تصویر :   .2

 کردن این گزینه دیگر این عمل انجام منی پذیرد . 
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 با فعال کردن این گزینه تصویر خرب متام فضای کادر را پر خواهد کرد .کشیدن تصویر :  .3
4. Padding  : تصاویر از کناره های کادر را مشخص کنید .با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید فاصله ی  تصاویر 
 در این قسمت می توانید عرض تصویر را مشخص کنید ) بر حسب پیکسل (  عرض تصویر : .5
 در این قسمت می توانید طول تصویر را مشخص کنید ) بر حسب پیکسل (  طول تصویر : .6

 

 2طرح  –اسالیدر خرب 
 تب پارامرت این کادر نیز مانند سایر اسالیدر های های خرب شامل دو قسمت زیر می باشد : 

 دهد . شیگروه خرب را منا ایکه کادر مورد نظر شام اخبار کدام نوع خرب ، نوع انتشار و  دیمشخص کن دیتوان یبخش م نی: در ا تایمشخصات د

 باشد : یم ریو ظاهر کادر به رشح ز شیمنا  یمربوط به نحوه  ی: شامل تب ها یعموم یها رییمتغ

 مشخصات ظاهری

 

 :  با استفاده از این آیتم ها می توانید تعداد ستون های اسالید خرب را در منایشگر های مختلف مشخص کنید تعداد ستون -1
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 فاصله ی تصاویر بند انگشتی زیر اسالیدر از هم را می توانید مشخص کنید . :فاصله ی آیتم ها از هم  -2
 هامنطور که در تصویر مشاهده می کنید ، ارتفاع خرب گردان را می توانید مشخص کنید . :  ارتفاع خرب گردان -3
حداکرث تعداد کارکرت های لید خرب را  مشخص با وارد کردن تعداد کارکرت های مورد نظردر این قسمت می توانید  :تعداد کارکرت های لید خرب  -4

 کنید . 

 ابزار

 

 : با عالمت این گزینه بعد از پایان منایش اسالید ها ، منایش آنها از ابتدا آغاز می شود . تکرار نامتناهی -1
 : با عالمت زدن این گزینه دیگر اسالید ها به صورت خودکار منایش داده می شود . حرکت خودکار -2

 صفحه بندی 
 در این تب تنها یک آیتم وجود دارد که می توانید با وارد کردن عدد در آن تعداد اخبار در یک صفحه را مشخص کنید . 
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 مشخصات تصاویر 

 

 در این تب می توانید مشخصات تصاویر بند انگشتی موجود در اسالیدر را مشخص کنید . 

 

 خرب گردان تایپی

 

دارای  ، در قسمت پارامرتها اخبار با افکت به صورت تایپی می باشد که مانند متامی کادرهای پویای اخبارخرب گردان تایپی کادری پویا برای منایش 
 وع ،دیتای همه ی کادرهای پویای اخبار هامنطور که گفته شد برای مشخص کردن منایش نمشخصات دیتا و متغییر های عمومی می باشد . مشخصات 

 نحوه ی انتشار و ... می باشد . 

 در قسمت متغیر های عمومی شامل تب های زیر می باشد : 

 

 مشخصات ظاهری

 

 این بخش می توانید ارتفاع دلخواه را برای این کادر مشخص کنید .  در: ارتفاع  -1

 

 مدت زمان منایش هر خرب را می توانید در این بخش تعیین کنید. زمان تایپ خرب :  -2
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 صفحه بندی 

 

 : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید تعداد اخبار منایش داده شده در اسالید را محدود کنید . تعداد اخبار

 

 فهرست اخبار
د است .  این کادر هم مانن این کادر پویا  نیز مانند سایر کادرهای پویا دارای پارامرتهای خاص خود می باشد ، که البته برخی نیز با سایر کادر ها مشرتک

سایر کادر های مربوط به ماژول اخبار دارای قسمت مشخصات دیتا است  و قسمت دیگر آن شامل متغیرهای عمومی مربوط به شکل منایش و ظاهر 
 کادر  می باشد ، این قسمت شامل تب های مختلف می باشد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم :
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 ظاهریمشخصات 
 فهرست را منایش دهید .  می توانید تعداد ستون های:  هاتعداد ستون -1
در صورتی که تعداد ستون های اخبار را بیشرت از یک ستون تعیین کرده باشید در این قسمت می توانید فاصله ی بین آنها فاصله ستون ها:  -2

 مشخص کنید . 
 با فعال کردن این گزینه تاریخ و ساعت انتشار خرب در زیر  هر اسالید منایش داده می شود . :منایش تاریخ و ساعت  -3
 با فعال کردن این گزینه تاریخ  انتشار خرب در باالی اسالید آن منایش داده می شود .  :منایش تاریخ در باالی خرب  -4
 منی شود . با فعال کردن این گزینه ساعت انتشار منایش دادهعدم منایش ساعت :  -5
 خالصه ی خرب در فهرست خرب ها منایش داده می شود . با فعال کردن این گزینهمنایش خالصه خرب :  -6
وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید تعداد کارکرتهای خالصه خرب را در فهرست اخبار محدود با تعداد کارکرتهای خالصه خرب :  -7

 کنید . 
در صورتی می خواهید ادامه ی فهرست اخبار در صفحه ی خاصی منایش داده شود می توانید آدرس صفحه مورد  آدرس صفحه اخبار بیشرت : -8

 نظر را در این قسمت وارد کنید . 
 دراین قسمت می توانید عنوان صفحه ی اخبار بیشرت را به صورت دلخواه انتخاب کنید . عنوان لینک اخبار بیشرت : -9

 ین قسمت می توانید عنوان لینک ادامه ی مطلب لید خرب را در به صورت دلخواه وارد کنید . در ا عنوان ادامه مطلب لید : -10
 در این قسمت می توانید فاصله ی بین اخبار را بر حسب پیکسل مشخص کنید .  ارتفاع جدا کننده ی خرب : -11
 با فعال کردن این گزینه در صورت حرکت موس بر روی خرب لید خرب منایش داده می شود .  : toltipمنایش لید خرب به عنوان  -12
 با فعال کردن این گزینه ابزارهایی که در تب بعدی تعیین می شود ، در قسمت پایین کادر منایش داد می شود .  منایش ابزار در پایین کادر : -13
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 نه روز هفته در تاریخ انتشار منایش داده می شود . با فعال کردن این گزی منایش روز هفته در تاریخ : -14

 ابزار

 

 با فعال کردن این گزینه اعداد بازدید هر خرب منایش داده می شود .  : منایش تعداد بازدید -1
 کادر جستجو در باالی فهرست اخبار منایش داده می شود . ا فعال کردن این گزینه بمنایش کادر جستجو :  -2
 با فعال کردن این گزینه گروه بندی اخبار در کادر جستجو منایش داده می شود . منایش گروه بندی در بخش جستجو :  -3
 با فعال کردن این گزینه اخبار محافظت شده در فهرست اخبار منایش داده می شود . منایش اخبار محافظت شده :  -4
 ود ، منبع خرب منایش داده می شود .با فعال کردن این گزینه در صورت وجمنایش منبع خرب :  -5
 این گزینه لینک بایگانی در کادر فهرست اخبار منایش داده می شود . با فعال کردن منایش لینک بایگانی :  -6
به معنی باز شدن بایگانی خرب در تب جدید   blank_وجود دارد که   blank , parnet_در این قسمت دو گزینه نحوه منایش لینک بایگانی :  -7

 به معنی باز شدن در تب جدید می باشد.  parentو 
با  کلیک بر روی لینک ،   blank_می باشد ، که در صورت انتخاب  blank  و  parentگزینه  دارای این قسمت نیزاخبار :   نحوه منایش لینک -8

 با کلیک بر روی لینک خرب آن خرب در هامن صفحه باز می گردد .  parentخرب در تب جدید باز می شود و در صورت انتخاب گزینه 
9- Css class   : می توانید کالس های عنوان خربcss   خرب در این کادر وارد کنید . دلخواه خود را  برای عنوان 
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 صفحه بندی 

 

 ین کادر مشاهده کنید . : با فعال کردن این گزینه می توانید صفحه بندی اخبار ار در قسمت  زیر منایش صفحه بندی .1
 :  می توانید حداکرث تعداد اخباری که می خواهید منایش داده شود را در این کادر وارد کنید . تعداداخبار منایش داده شده .2
 ین کادر وارد کنید .:  تعداد اخباری که می خواهید در یک صفحه از فهرست اخبار منایش داده شود را در ا در یک صفحهتعداد اخبار  .3
 :  با فعال کردن این گزینه ، گزینه ی برو به در قسمت صفحه بندی کادر منایش داده منی شود .  عدم منایش برو به .4
 تعداد منایش اخبار منایش داده منی شود .با فعال کردن این گزینه  :عدم منایش تعداد منایش  .5
 انجام می پذیرد .   ajaxحات به صورت با فعال کردن این گزینه  تغییر صف :در صفحه بندی   ajaxاستفاده از  .6
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 مشخصات تصویر 

 

 : با فعال کردن این گزینه تصویر خرب منایش داده می شود .  منایش عکس خرب .1
 ( بر حسب پیکسل): با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید عرض تصویر هر خرب را مشخص کنید . عرض عکس خرب  .2
 ( بر حسب پیکسل): با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید ارتفاع تصویر هر خرب را مشخص کنید . ارتفاع  عکس خرب  .3
 : با فعال کردن این گزینه تصویر متامی اخبار با یکدیگر هم عرض می شود . هم عرض کردن تصاویر  .4
 شخص کنید .در این قسمت می توانید فاصله ی تصویر از منت را مفاصله تصویر از منت :  .5
 در این قسمت می توانید مشخص کنید که تصاویر اخبار  در سمت چپ ، راست و یا وسط کادر قرار بگیرند .  تراز تصویر :  .6

 

 

 

    

 


