
 موضوعی هایپیوند

 شود. یاستفاده م وندهایاز ماژول پ نکیمختلف و تبادل ل یها تیبا سا وندیانواع پ جادیا یبرا

 

:نگاه کیبخش در  نیمطالب ا   

یاوندهیعملکرد ماژول پ یبررس موضوعی  

دیجدموضوعی  وندیپ   

موضوعی یوندهایپ یگروهبند  

تیدر ساموضوعی  یوندهایپ شینما یچگونگ  

پیشرفته - موضوعی یوندهایپ فهرست  

 فهرست پیوندها براساس گروه بندی

 

اوندهیعملکرد ماژول پ یبررس موضوعی:  

، ضوعیمو کلیک کرده و یا از منو سمت راست، پیوندها موضوعی جهت ورود به این ماژول در صفحه نخست نرم افزار سمپا بر روی شکلک پیوندها

 .فهرست پیوندها را انتخاب نمایید

 



 

 جدید: پیوند

 نآرا خواهید دید که با کلیک بر روی  جدیدشوید عالوه بر کادر جستجوی درون ماژول، کلید می در صورتی که برای اولین بار وارد این ماژول 

ده را ایجاد ش. در غیر اینصورت لیستی از پیوندهای اطالعات پیوند جدیدی را وارد کنید و یا انتخاب پیوند جدید از منو سمت راست می توانید

 .می یابید که می توان آن ها را ویرایش یا حذف نمود



 

:باشند یم ریبه شرح ز وندیپ نکیموجود جهت درج ل یدر صفحه باز شده پارامترها  

امکان ایجاد پیوند به زبان های مختلف وجود دارد. یت های چند زباندر سا زبان:   

می باشد که براساس زبان پیوند یکی را انتخاب می کنیم.دارای دو مقدار )راست به چپ ، چپ به راست( جهت:   

.دییبخش وارد نما نیباشد را در ا وندیآن پ انگریب دیخواه یکه م ینام: وندیعنوان پ   

 http://www.radcom.ir/ آدرس: آدرس الکترونیکی لینک پیوند را وارد نمایید. مانند 

که هرچه عدد  دینمود.توجه داشته باش ستیتوان با وارد نمودن اعداد، آنها را ل یم ت،یبراساس اولو وندهایفهرست پ یمرتب ساز یبرا: تیاولو

.ردیگ یقرار م یباالتر تیکوچکتر باشد در اولو  

انتخاب از رسانه های قبلی: که از داخل ماژول رسانه انتخاب می شود  -1اختصاص دهید: برای پیوند خود می توانید از دو طریق تصویری را 

الصاق فایل از کامپیوتر: با درنظر گرفتن یک عنوان، تصویری را از کامپیوتر انتخاب می کنیم. -2  

 . دییقسمت آن را وارد نما نیدر ا دیتوان یم دیدار وندیدرباره پ حاتیکه قصد ارائه توض یدر صورت :حاتیتوض  

تصویر می توانید پیوند خود را گروه بندی کنید. چپاز سمت   

.دیینما یم رهیرا ذخ وندیپس از وارد نمودن اطالعات پ  

http://www.radcom.ir/


 

 

:وندهایپ یگروهبند  

 شود. یباز م ریصفحه ز فهرست گروه بندی ها یبررو کیاز منو سمت راست با کل :دیگروه جد



 

توان  یباشد که م یقابل مشاهده م های موضوعیوندیماژول پ یشده برا جادیا یگروه ها یاز تمام یفهرست وندهایپ یگروه بند یبررو کیباکل

 نمود. شیرایو ایآنها را حذف 

از طریق منو سمت راست گزینه گروه بندی جدید یا از طریق کلید گروه بندی جدید می توانید گروه های مورد نظر خود برای دسته بندی 

 بسازید. تانایپیونده



 

.دیینما رهیو سپس ذخ کنید وارد زین گرید یعنوان گروه را به زبان ها دیچندزبانه دار تیاگر سا د،ییگروه خود را وارد نما یعنوان فارس  

:تیدر سا وندهایپ شینما یچگونگ   

(، صفحه مدنظر را CMSمحتوا ) تیریاز ماژول مد لیدل نیاستفاده نمود، به هم ایاز کادر پو دیبا تیدر سا ی موضوعیوندهایپ شینما یبرا

 :دییرا انتخاب نما ایپو یاز کادرها یکی ریانتخاب کرده و مطابق تصو



 

 پیشرفته:-فهرست پیوندها پویا کادر



 

 در تب پارامترها:

 تب مشخصات ظاهری:

 های موردنظر را در این قسمت وارد نمایید.می توانید پیوندها را به صورت ستونی به نمایش گذاشت و تعداد ستون  تعداد ستونها:

با فعالسازی این قسمت برای جستجو پیوند موضوعی مورد نظر در لیست تمامی پیوندها کادری مطابق تصویر زیر در  نمایش کادر جستجو:

 باالی لیست قرار می گیرد.



 

 



 در تب مشخصات دیتا:

 پیوندهای موضوعی داخل آنها را به نمایش بگذارد.می توانید گروهی مورد نظر خود را انتخاب کنید تا 

 

 در تب صفحه بندی:

 خود هستید این قسمت را فعال می کنید.اگر مایل به صفحه بندی پیوندهای  نمایش صفحه بندی:

 .در این قسمت وارد می نمایید ها در هر صفحه بر حسب عدد نکیمورد نظر ل شیتعداد نما ها در هر صفحه: نکیتعداد ل

 

 مشخصات تصویر:

 اگر برای پیوندهای موضوعی خود تصویری را اختصاص داده باشید با فعالسازی این قسمت تصاویر آن هارا نمایش می دهد. نمایش تصویر:

 می توانید عرض مورد نظر برای تصاویر خود برحسب پیکسل در نظر بگیرید. اندازه تصویر:



 

 .دیینما رهیدر انتها کادر مورد نظر را ذخ

 کادر پویا فهرست پیوندها براساس گروه بندی:

 در تب پارامترها:

 تب مشخصات عمومی:

 می توانید گروه پدری که می خواهید زیر گروه های مورد نظر آن نمایش داده شود را انتخاب کنید. نمایش زیرگروه های:

 ستون های موردنظر را در این قسمت وارد نمایید. می توانید پیوندها را به صورت ستونی به نمایش گذاشت و تعداد تعداد ستون ها:

 ارتفاع هر پیوند برحسب پیکسل می توان در این قسمت وارد نمود. ارتفاع باکس ها:

 تعداد لینک های عضو هرگروه را به صورت عددی نمایش می دهد. نمایش تعداد لینک های گروه:

 وارد شده پیوندهای موضوعی آخری که ایجاد شده است را نمایش می دهد. با درج تعداد در این قسمت بر حسب مقدار تعداد لینک ها:

اگر پیوندهای خود را ستون بندی کرده اید با دادن مقدار پیکسل در این قسمت می توانید فاصله ستون ها از هم را  فاصله ستون ها از هم:

 تعیین کنید.

 م جدا می کند.لینک های ایجاد شده را با خط چینی از ه نمایش جدا کننده:



 

 تب مشخصات تصویر:

 برحسب پیکسل وارد می کنید.مورد نظر برای تصویر، عرض  عرض تصویر:

 برحسب پیکسل وارد می کنید.مورد نظر برای تصویر، ارتفاع  ارتفاع تصویر:

 

 .دیینما رهیدر انتها کادر مورد نظر را ذخ



 مانند تصویر زیر می باشد: یبراساس گروه بند وندهایفهرست پنمایش کادر 

 

 

 


