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 آلبوم ماژول

 
 ماژول آلبوم 

 

 شود. : از اين ماژول براي ايجاد انواع آلبوم و نمايش آن در سايت استفاده ميکاربرد

 ابتدا در ماژول رسانه وارد کنيم. ،در يک آلبوم قرار گيرد که نياز داريم را براي ايجاد آلبوم بايد تمام عکسهايي 

 

  امکانات

 تصويري آلبوم انتشار و توليد  
 تو در تو( درختي بصورت ها آلبوم بندي گروه ( 

 انگشتي بند حالت دو به تصاوير نمايش )thumbnail (بزرگتر اندازه و )large view (پورتال در  
 بصورت تصاوير نمايشslide آن کنترل امکان و 

 اخبار در تصويري هاي گزارش انتشار و توليد 

 ها پروژه و ها طرح و محصوالت همچون ديگر هاي ماژول از برخي در تصويري هاي آلبوم از استفاده  
 سمپا مدير توسط تصاوير آلبوم انتشار و توليد براي کاربران نقش تعيين امکان 

 

 :آلبومروش استفاده از ماژول 
 

 ميتوان روي شکل مربوط به ماژول آلبوم در صفحه نخست سمپا کليک کرد يا اينکه از منوي سمت راست در سمپا استفاده نمود.
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 : از طريق اين گزينه ميتوان آلبوم جديد اضافه کرد و در مکانهاي مختلف سايت از آن استفاده کرد.آلبوم جديد

 

 شود. ثبت مي نام کاربري که آلبوم را ايجاد کرده است، قسمتدر اين : وارد کننده

 .شود مربوط به آن زبان استفاده مي افزودن آلبوماز اين گزينه براي انتخاب زبان مربوطه در  در سايتهاي چند زبانه، :زبان

 گيريم. ميعبارتي را براي نام آلبوم در نظر در اين قسمت  :عنوان

 مي کنيم.نام تهيه کننده آلبوم را وارد  در اين قسمت :عکاس

 وارد مي کنيم.توضيحات تکميلي مربوط به آلبوم را  در اين قسمت :توضيحات

 هد.د را نمايش ميتاريخ و زمان افزودن آلبوم جديد اين گزينه،  :تاريخ

 نماييم.تا در مراحل بعدي تصاوير را به آن اضافه  کنيم کليک مي گزينهاين ، روي آلبوم براي ثبت : ذخيره

 شود:  و چند کليد ديگر در باالي صفحه ظاهر ميکادري در پايين صفحه بعد از ذخيره آلبوم، 
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 آلبوم ماژول

در رسانه وارد کرديم،  کنيم و از طريق صفحه بازشده عکسهايي را که قبال کليک مي آيکن روي  در کادر باز شده ، کادر پايين صفحه:

 تواند بر اساس کليد واژه ، زمان وارد کردن رسانه يا نوع رسانه باشد. کنيم که اين جستجو مي جستجو مي

 

کنيم و از رسانه هاي بازشده ، عکسهايي را که قرار است در اين آلبوم قرار گيرد را تيک زده و روي کليد افزودن  سپس کليد جستجو را کليک مي
 بنديم. کنيم و صفحه را مي به آلبوم کليک ميرسانه 
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     بار ديگر روي کليد ذخيره در باالي صفحه کليک شود.سپس يک عکسهاي انتخاب شده به همراه توضيحات و پيش نمايش در کادر اضافه مي
 کنيم. مي

 

سمت چپ در باالي  آيکن ز تصوير ازکل آلبوم ا در سمت راست کادر استفاده کرد. و براي خالي کردن براي حذف تصوير ميتوان از عالمت 

شود. براي بازخواني صفحه در صورت نياز از  استفاده مي کنيم. براي اعمال اولويت تصاوير در هنگام نمايش آلبوم از آيکن کادر استفاده مي

 شود. استفاده مي آيکن

 

 

 

 

 

 

ويرايش کنيد تا تمامي تصاوير اندازه يکساني داشته باشند که در هنگام عکسهاي مربوط به يک آلبوم را قبل از وارد کردن در رسانه   
 بصورت مرتب نشان داده شوند.تصاوير  نمايش آلبوم،
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 کليدهاي باالي صفحه: 
 

 ميتوان آلبوم درج شده را از طريق اين کليد حذف کرد. :حذف

تا در  کنيم غير فعال کنيم، آن را از حالت انتشار خارج مي آن راحذف نکنيم ولي  شده راآلبوم ايجاد زمانيکه بخواهيم  :خروج از انتشار

 صورت نياز، مجددا آن را منتشر کنيم.

شود. يکي از موارد کاربرد اين گزينه در شرايطي است که بخواهيم براي يک زبان ديگري از  آلبوم مربوطه تکرار مياز طريق اين کليد  :تکرار

 کنيم. دهيم و تغييرات را ذخيره مي کليک کرده و زبان سايت را تغيير مي ،همين آلبوم را قرار دهيم، که در اينصورت روي کليد تکرارسايت، 

     بندي آلبوم ها،گروه بندي کرده باشيم،در اين بخش گروه مربوطه را انتخاب  اگر آلبوم را قبال از طريق ويرايش گروه :گروه بندي آلبوم

 کنيم. مي

 

 بنديم.  ذخيره،کادر را ميکليک بر روي کليد کنيم و پس از  شود گروه را انتخاب مي از طريق کادري که باز مي

 کنيم. استفاده مي شود.براي حذف گروه نيز آن گروه را تيک زده و از گزينه گروههاي انتخاب شده به کادر اضافه ميبه اين ترتيب 

 کنيم. بندي از طريق اين گزينه ذخيره مي از ويرايش يا گروهآلبوم را پس  ذخيره:
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، تاريخ يا نام کاربر آلبومرا به همراه مشخصاتشان مشاهده و با واردکردن عنوان  آلبوم هاتوانيم فهرست تمامي  در اين قسمت مي فهرست آلبوم ها:

 .نماييمآن را ويرايش  و مربوطه کليک کرده آلبوممورد نظر را جستجو کنيم. سپس روي  آلبوموارد کننده ، 

 

 مورد نظر را جستجو کرد. آلبومميتوان  يجاد آلبومابا وارد کردن تاريخ  :تاريخ 

 .مورد نظر را جستجو کرد آلبومتوسط چند کاربر صورت گرفته باشد،بر اساس کاربر ميتوان  آلبوم: اگر ايجاد وارد کننده

 دهد. نشان مي سمپا هاي وارد شده را در يک صفحه آلبومتعداد  :تعداد نمايش

 مورد نظر را جستجو کرد. آلبومميتوان  ، سايت : با انتخاب زبان زبان

 : از طريق اين گزينه ميتوان آلبوم جديد ايجاد کرد. جديد آلبوم
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 کنيم. استفاده مي ،با آلبوم ماژولهاي مرتبطدسترسي سريعتر به براي  از اين گزينه :ميانبرها 

 کرد.: از طريق اين گزينه ميتوان بطور مستقيم از ماژول رسانه، تصاوير را به آلبوم اضافه رسانه جديد

 تعريف نماييم.در سايت نمايش داده شود،در اين بخش بايد انواع گروهها را  ياگر بخواهيم آلبوم ها بصورت گروه ويرايش گروه بندي آلبوم ها:

 شود. مي باز، کادري به عنوان موضوعات ويرايش گروه بندي آلبوم هابا کليک بر روي گزينه  

 

 در اين بخش روي گزينه موضوع جديد کليک مي کنيم تا کادر زير باز شود.

 

 گروه را وارد و تغييرات را ذخيره مي نماييم.دراين قسمت موضوع پدر يا شاخه اصلي مربوط به گروه بندي را مشخص کرده و در بخش موضوع، عنوان 

 

 
بندي، گروه آلبوم  بندي آلبوم ها را انجام دهيم سپس در هنگام ايجاد آلبوم جديد از گزينه گروه بهتر است قبل از ايجاد آلبوم ،گروه 

 را مستقيما انتخاب نماييم.
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 چگونگي نمايش آلبوم در سايت:
مديريت  گزينه ، )CMSماژول مديريت محتوا( در بايد از کادر پويا استفاده نماييم، به همين دليل نمايش آن در سايت، براي آلبومبعد از ايجاد 

 دهيم: مراحل زير را انجام مي را باز کرده و صفحات

 

  .کنيم در آن نمايش دهيم، انتخاب مي مربوطه را آلبومخواهيم  ميقبال ساخته شده و صفحه اي را که 

 کنيم. کادر پويا اضافه مي   در بخش مديريت کادرهاي صفحه از طريق آيکن

از ليست انواع خواهيم آلبومي را در صفحه نمايش دهيم بايد  ،چون ميوجود دارد براي نمايش ماژولهاي مختلف انتخابهادرکادر پويا،انواع 
 .نماييميکي را انتخاب  آلبومنمايش 
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 کنيم: را انتخاب مي آلبوم به صورت اساليدعنوان مثال نوع نمايش ب

 

 دهد. عنوان کادر پويايي که براي نمايش آلبوم انتخاب کرديم را نشان مي :کادرهاي پويا

توانند در هر قسمتي از سايت قرار بگيرند که با توجه به  کند. کادرها مي محل قرار گيري هر کادر را در يک صفحه مشخص مي :محل نمايش

صفحه ، ميتوان محل نمايش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادري را ميتوان در وسط صفحه،سمت راست يا مسترپيج تعيين شده براي 
 سمت چپ صفحه قرار داد.

 

 

 کنيم که در باالي کادر قابل نمايش باشد. عنواني را براي کادر وارد مي :عنوان

کادرهاي زيادي قرار داده شود.با توجه به محل نمايش کادرها بايد اولويتشان را نيز مشخص کرد تا هر کادري  ممکن است در هر صفحه اولويت:

در محل خاص خودش قرار گيرد.اگر اولويت را مشخص نکنيم کادرهايي که محل نمايش يکسان با اولويت يکسان داشته باشند،در يک سطر قرار 
 شوند. ميگيرند و باعث برهم ريختن صفحه مي

را براي عرض هر کادر در  اندازه متناسبدر کنار هم قرار دهيم، : اگر بخواهيم چند کادر را با محل نمايش يکسان و اولويت يکسانعرض کادر

 گيريم. نظر مي

يکساني را براي ارتفاع هر کادر در در کنار هم قرار دهيم،مقدار  اگر بخواهيم چند کادر را با محل نمايش يکسان و اولويت يکسان :ارتفاع کادر

 هم اندازه باشند.از نظر ارتفاع  گيريم که دو کادر  نظر مي
F    
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بايد محل نمايش در هنگام نمايش آلبوم اگر کادري را انتخاب کنيم که عرض زيادي داشته باشد يا تصاوير آلبوم بزرگ باشند،حتما  
 آن را در وسط صفحه قرار دهيم تا آلبوم در محل مورد نظر قرار گيرد و صفحه به هم نريزد.
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 زنيم. يم در سايت قابل نمايش باشد،اين گزينه را تيک ميه ا: اگر بخواهيم عنواني را که براي کادر وارد کردنمايش عنوان در کادر

قالبهاي آماده اي وجود دارد که ميتوان از آن براي تغيير قالب کادرها  ،براي هر سايتي با توجه به طراحي گرافيک آن سايت :استفاده از قالب

 استفاده کرد.

 انجام داد.بر اساس نام آلبوم ،اندازه تصوير،افکت تصوير و ... ، ميتوان تنظيماتي را به دلخواه  متغيرهاي عمومي :در بخشپارامترها

 کنيم. از طريق اين کليد،تغييرات را ذخيره مي کادر پوياي آلبوم تنظيماتبعد از  ذخيره:

 

 در سايت: کادر نمايش

را فشار مي دهيم  تا تغييرات و چگونگي نمايش  F5مي کنيم يا کليد  Refreshاز قرار دادن کادر پويا، در صفحه سايت که کادر را گذاشته ايم  پس
 کادر را مشاهده نماييم.
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 آلبوم فوق را براساس موارد مختلف ويرايش کرد.کادر از طريق گزينه هاي موجود در متغيرهاي عمومي ميتوان  
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 نمايش برخي ديگر از کادرها در سايت:

 نوع نمايش،تصاوير آلبوم بصورت چرخ و فلکي حرکت مي کنند.در اين : نمايش آلبوم به صورت چرخ و فلکي

 

 در اين نوع نمايش،تصاوير آلبوم بصورت رولي حرکت مي کنند.نمايش آلبوم به صورت رولي: 

 

سمت در اين نوع نمايش،تصاوير آلبوم بصورت کوچک نمايش داده مي شوند که از اين نوع ميتوان در نمايش تصاوير کوچک آلبوم (چرخشي): 

 چپ يا راست صفحه اي از سايت استفاده کرد.
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گروه مربوطه را انتخاب مي کنيم تا تمامي آلبوم هاي  ،اگر آلبوم ها را گروه بندي کرده باشيم در اين کادرنمايش فهرست آلبوم هاي يک گروه: 

 را مشاهده نمود.، ميتوان تصاوير آن با کليک بر روي هر آلبوم کهيک گروه در يک کادر نشان داده شوند 

 

  

 :(cute slider) نمايش آلبوم بصورت اساليد

 نمايش آلبوم مي باشد که روش قراردادن کادر پويا و تنظيمات آلبوم با ساير انواع در باالي صفحه رنمايش آن بصورت اساليد ،يکي ديگر از انواع نمايش آلبوم
 کمي متفاوت است که در زير بيان شده است.

  :ابتدا آلبوم مورد نظر را از طريق ماژول آلبوم ايجاد مي کنيم
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 کليک مي نماييم تا پيش نمايش اساليدر و بخش تنظيمات آن باز شود: روي گزينه  ،سپس براي تنظيمات اساليدر آلبوم فوق

 

(اساليد) آلبوم را بصورت  و از طريق گزينه" نوع انتقال" ، نوع چرخش و حرکت نمودهدر اين قسمت، قالب کادر مربوط به نمايش آلبوم را انتخاب  تنظيمات ساده:

 دوبعدي و سه بعدي انتخاب مي کنيم.

 الزم به ذکر است که براي هر آلبوم بصورت اساليدر ميتوان چندين نوع نمايش اساليد را در حالتهاي دو بعدي و سه بعدي در نظر گرفت. 

 در اين قسمت، تنظيماتي را براي چگونگي نمايش اساليدر و کنترل آن انجام مي دهيم.  تنظيمات پيشرفته:
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 در کادر فوق ميتوان :

  کادر اساليدر را تغيير دادعرض و ارتفاع. 
 "نموديا هر دو مورد انتخاب دو بعدي يا سه بعدي  نمايش با توجه به نوع نمايش را ،  از طريق گزينه "نوع رندر. 
 .متني را براي نمايش روي اساليدر در قسمت " قالب اطالعات" با توجه به مثال قرارداد 

  ظاهري اساليدر را کنترل نمود.اي هاز طريق گزينه " کنترل هاي اساليد" گزينه 

   تصاوير روي اساليدر انجام داد.تنظيماتي را براي نمايش نسخه بند انگشتي 

 

 اعمال تغييرات و کپي کادر در حافظه:

و کادر درحافظه کپي  براي مشاهده نمايش اساليدر، پس از هر تغييري در بخش تنظيمات ساده و پيشرفته روي اين گزينه کليک مي کنيم تا تغييرات  اعمال شود
 گردد.
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 صفحه اي را که مي خواهيم اساليدر را نمايش دهيم انتخاب مي : براي قرار دادن اساليدر فوق در سايت، از طريق ماژول مديريت محتواقرار دادن کادر در سايت

 ايم در صفحه قرار گيرد. کليک مي کنيم تا اساليدري که ايجاد کرده  در قسمت مديريت کادرهاي صفحه روي گزينه  کنيم و

 

 با باز کردن کادر پوياي کپي شده ميتوان تنظيمات اساليدر را ويرايش نمود.

در مانند ساير آلبوم ها " را  CuteSliderنمايش آلبوم به صورت در اين قسمت کادر پوياي "  الزم به ذکر است از ابتدا هم مي توانستيم پس از ايجاد آلبوم،

 صفحه قرار دهيم اما امکان پيش نمايش تنظيمات اساليدر در هنگام انتخاب انواع نمايش دوبعدي و سه بعدي، وجود نداشت.
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 
 فرم هاي الکترونيکي پيشرفتهماژول 

 

بازديدکنندگان سايت اجازه داد که فرم ها را پر کرده و براي سايت مختلفي در سايت ايجاد کرد و به طريق اين ماژول ميتوان فرمهاي : از کاربرد

 ارسال نمايند.اين ماژول ،فرم ساز مي باشد و امکان گزارش گيري از تمامي فرم ها را در اختيار ما قرار مي دهد.

 : امکانات

  مربوطه مشخصات تمام با الکترونيکي هاي فرم توليد و طراحي •

  اطالعاتي بانک در پورتال بازديدکنندگان توسط پرشده هاي فرم نگهداري •

  يافته اختصاص الکترونيکي پست چند يا يک به پورتال بازديدکنندگان توسط پروژه هاي فرم ارسال •

 مرتبط سازمان حسب بر ها فرمو  الکترونيکي هاي فرم موضوعي بندي دسته •

  ارسالي فرم پيگيري •

 بايد مراحل زير را به ترتيب انجام دهيم: در سايت آنو نمايش  راي ايجاد يک فرمب

 باز کردن ماژول 
 ) از طريق گزينه فرم جديد) ايجاد فرم 
 ( از طريق گزينه پنل جديد) ايجاد پنل 

 طريق گزينه فيلد جديد)از  ( ايجاد فيلدهاي فرم 

  الکترونيکيفهرست فرم هاي 

 گزارش گيري 

 فرم هاي پر شده 

 گروه بندي فرم ها 

 فهرست دسترسي هاي تعريف شده 

 نمايش فرم در سايت 

 پيگيري فرم در سايت 

 نمايش فرم با قالب خاص 
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 :فرم هاي الکترونيکي پيشرفتهروش استفاده از ماژول 
.در صفحه نخست سمپا کليک کرد يا از منوي سمت راست در سمپا استفاده نمود فرمهاي الکترونيکي پيشرفتهميتوان روي شکل مربوط به ماژول 

 

 بازگشت
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 فرم کانهاي مختلف سايت از آندر م را ايجاد کرد و تنظيمات مربوط به آن را انجام داد و يجديد فرمتوان  : از طريق اين گزينه ميجديد فرم

 و ارسال نمايند. کردهپر را تا کاربران سايت بتوانند فرمها  نمود استفاده

 

 .شود مربوط به آن استفاده ميفرمهاي افزودن از اين گزينه براي انتخاب زبان در  در سايتهاي چند زبانه: زبان

 باشد.مي از کاربران سمپا ننده فرم را انتخاب مي کنيم که در اين بخش ايجاد ک :صاحب فرم

اسامي  ، بخواهيم فرمهاي مربوط به هر سازمان را جداگانه ايجاد کرده و نمايش دهيم، ابتدا از طريق ماژول سازمانها اگر :سازمان مرتبط

 را وارد مي کنيم سپس در اين بخش ،آن را از ليست انتخاب مي نماييم.سازمانها 

 را در اين قسمت وارد مي کنيم.فرم الکترونيکي تيتر يا عنوان  :عنوان

       که اين توضيحات فقط براي اطالع کاربران ايجاد کننده فرم اين قسمت عباراتي را براي توضيحات بيشتر فرم بکار مي بريم  در :توضيح

 باشد و در سايت نمايش داده نمي شود. مي

بارگذاري کرد.فايل الگوي پست در اين بخش ميتوان قالبي را که براي ارسال فرم از آن استفاده مي شود، :فايل الگوي پست الکترونيکي

باشد. اين رشته ها توسط عنوان  $FormBody$و $FormTitle$رشته بصورت  دو معتبر باشد و حتما شامل HTMLالکترونيکي بايديک فايل 
مورد نظر خود را طراحي کرده و پارامترهاي فوق را در آن قرار داد و از اين  HTML فرم و بدنه فرم جايگزين خواهند شد.مي توان يک صفحه

A
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

اين  اطالعات در (وارد کردندريافت شده مطابق با الگوي مورد نظر خواهد بود. طريق فايل الگو را بارگذاري کرد.دراين صورت نامه الکترونيکي
 گزينه ضروري نمي باشد.)

 فرم را براي نمايش در سايت فعال مي کنيم. اين گزينه انتخاببا  : فرم الکترونيکي فعال است

توانند شماره پيگيري دريافت نمايند  گزينه ، افرادي که در سايت فرمي را ارسال کرده باشند، مياين  انتخاببا  :شماره پيگيري ارسال شود

 نتيجه فرم خود را از اين طريق پيگيري نمايند. لزومتا در صورت 

فرمهاي ارسال شده از طرف کاربران ، عالوه بر مشاهده در فهرست  اگر بخواهيم :فرم دريافتي به آدرس پست الکترونيک فرستاده شود

و موارد زير را تکميل  کنيممي  انتخابفرمهاي الکترونيکي در سمپا به آدرس پست الکترونيکي مسئول مربوطه نيز ارسال شود ، اين گزينه را 
 مي نماييم:

 :در اين عنوان در هنگام دريافت پست الکترونيک  ر مي گيريم کهدر نظ در اين قسمت ، عنواني را براي فرم موضوع پست الکترونيک
subject .قابل نمايش است 

 :ط کدام پست الکترونيکي ارسال شود که در حالت کليمي کنيم که فرم توس در اين قسمت تعيين پست الکترونيکي فرستنده                
اگر گزينه اعتبار سنجي فرستنده پست الکترونيکي انتخاب  . ) no-reply@radcom.ir(مثال: " را وارد مي کنيم  @no-replyآدرس سايت  "

نشده باشد،فرمهاي پر شده با اطالعات پيش فرض مربوط به پست الکترونيکي که در سمپا درج شده است فرستاده مي شود. در صورتيکه 
ربوط به اين قسمت را تکميل درس الکترونيکي ديگري فرستاده شود،الزم است اين گزينه را انتخاب کرده و موارد مآکاربر بخواهد فرمها با 

 نمايد، ولي در حالت کلي نيازي به انتخاب اين گزينه نمي باشد.

  ،پست الکترونيکي گيرندهCC و BCC:  به آنها ارسال  ي پر شدهفرمهادر اين بخشها پست الکترونيکي فرد يا افرادي را که قرار است ليست
 شود،وارد مي کنيم.

اگر بخواهيم فرم پرشده اي که کاربر ارسال کرده است،مجددا قابل ويرايش و ارسال مجدد  :فرم توسط ارسال کننده قابل ويرايش است

 و محدوديت زماني براي ويرايش فرم را از طريق کادر باز شده تعيين مي کنيم. ا تيک مي زنيمباشد،اين گزينه ر

فرم را انتخاب  آن و از اين قسمت گروه تعريف مي کنيمبندي، گروه  از طريق ماژول گروه فرمها براي ابتدا شما بايد يک گروه انتخاب کنيد:

 .نماييممي 

 را پس از ايجاد يا ويرايش از طريق اين گزينه ذخيره مي کنيم. فرم الکترونيکي ذخيره:
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 : به کادر اضافه مي شودچند کليد ديگر  جديد فرمکردن  بعد از ذخيره

 

 براي حذف فرم ايجاد شده از اين گزينه استفاده مي کنيم. حذف: 

ايجاد کنيم از اين گزينه استفاده کرده و مواردي را که نياز داريم، ويرايش مي کنيم. اگر بخواهيم فرم ديگري را با همين مشخصات  :تکرار فرم

 ود.اين حالت پنل ها و فيلدهاي فرم را نيز داريم و نيازي به ايجاد دوباره آنها نيست، اين کار موجب صرفه جويي در زمان ايجاد فرمها مي شدر 

 تعريف نمايد. ي مثل "تاييد شده" يا "رد شده" و ...مدير سايت مي تواند براي فرمي که ايجاد کرده است وضعيتهاي مختلف افزودن وضعيت:

 

 بازگشت

A
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

بايد پنل جديد تعريف نماييم.يک فرم مي تواند چندين پنل داشته باشد، چون ممکن است يک فرم  پس از ايجاد فرم و تنظيمات آن، : جديدپنل 

ادن چندين فيلد ايجاد کرد که از نظر داراي بخشهاي مختلفي باشد و در هر بخش چيدمان فيلدها متفاوت باشد.بنابراين ميتوان هر پنل را براي قرارد
و يک پنل مشخصات کاري  ستونه است 2تعداد ستون يکسان باشند. بعنوان مثال يک فرم مي تواند داراي پنل مشخصات فردي باشد که فيلدهاي آن 

و فيلدهاي  بايد دو پنل با ستونهاي جدا تعريف نماييم در فرم،اين فيلدها  وارد کردنهم داشته باشد که فيلدهاي آن تک ستونه است،بنابراين براي 
 مربوطه را در پنلهاي خود قرار دهيم.

 

 .شود به آن استفاده ميافزودن پنل مربوط در  سايت براي انتخاب زباندر سايتهاي چند زبانه،از اين گزينه  زبان:

 را در اين قسمت وارد مي کنيم.پنل تيتر يا عنوان  عنوان پنل:

براي يک فرم چند پنل داشته باشيم، از اين قسمت اولويت نمايش پنلها را به عدد وارد مي کنيم تا هر پنل در جاي مشخص خود  اگر اولويت:

 ه شود. نمايش داد

 چيدمان فيلدها در يک پنل، در اين قسمت تعداد ستونهاي نمايش فيلدها را به عدد وارد مي کنيم. براي تعيين تعداد ستونهاي نمايش:

CssClass :البي را معرفي مي کند که عنوان پنل، با آن قالب نمايش داده مي شود.اين قالب بايد قبال در فايلق عنوانcss .تعريف شده باشد 

 اين گزينه ضروري نمي باشد.انتخاب 

CssClass :قرار مي گيرد. مي توان قالبهاي  در نمايش فرم ،هر پنل در يک جدول جدولcss  تعريف کرد که اين جداول را بصورت دلخواه

سايت استفاده کرد. برخي از اين قالبهاي تعيين شده در  cssنمايش دهند. با استفاده از اين گزينه مي توان قالبهاي از پيش تعيين شده در فايل 

 نمي باشد. انتخاب اين گزينه ضروري.  "tablealternateitem"و  "tableitem"سايت عبارتند از  cssفايل 
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قسمت ، عددي را از کاربر بر حسب پيکسل مي گيرد که اين عدد،عرض جدولي را که پنل درآن قرار دارد را تعيين مي کند.  اين عرض جدول:

به نوعي مي توان گفت که اين عدد ،عرض پنل را تعيين مي کند. در صورتيکه هيچ مقداري براي آن در نظر گرفته نشود، بصورت خودکار مقدار 
 ظر مي گيرد.را براي خود در ن  100%

برخي از اين ا استفاده از کدهاي جاوا اسکريپت مي توان برخي عمليات سمت کاربر را روي فرم انجام داد. ب : CssClass يا  javascript کد

را براي پنل قرار داد تا سمت  عمليات عبارتند از اعالم پيام هاي خطا،تغيير رنگ برخي قسمت ها و... در اين بخش مي توان کد جاوا اسکريپتي
 ضروري نمي باشد.در صورت عدم آشنايي با زبان برنامه نويسي ،  وارد کردن اطالعات اين گزينهکه  کاربر اجرا شود

کاربر مي تواند عباراتي را براي توضيح بيشتر پنل قرار دهد،اين توضيحات براي کاربر ايجاد کننده پنل مي باشد و در در اين بخش  توضيح:

 نمايش داده نمي شود.سايت 

 داده مي شود. فرم نمايشانتخاب اين گزينه ، عنواني را که براي پنل وارد کرده ايم در  با عنوان پنل نمايش داده شود:

ا انتخاب اين گزينه ، پنل فعال مي شود و در فرم نمايش داده مي شود. با عدم انتخاب اين گزينه،پنل و تمامي فيلدهاي ب اين پنل فعال است:

 داده نمي شوند.موجود در آن، در فرم نمايش 

 اين گزينه ميتوان تغييرات انجام شده در پنل را ذخيره کرد. از طريق ذخيره:

 يا ويرايش نماييم.يک فرم ايجاد کرده ايم مشاهده  يپنل هايي را که برادر اين قسمت ميتوان تمامي فهرست پنل ها : 

 

 به فرم اضافه نمود. ياز طريق اين گزينه ميتوان پنل جديدجديد: 

 براي حذف يک پنل،آن را انتخاب و از طريق اين گزينه حذف مي نماييم.حذف: 

 
با کليک بر روي اين گزينه در هر پنل، فهرست فيلدهاي ايجاد شده براي آن پنل نشان داده مي شود که مي توان با انتخاب    فهرست فيلدها: 

 ويرايش يا فيلد جديدي اضافه نمود.هر فيلد آن را 
 

 

 بازگشت
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 نيز ميتوان استفاده نمود. براي مشاهده فهرست پنل هاي يک فرم، از صفحه  فهرست فرم هاي الکترونيکي و گزينه  
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بايد تک تک فيلدهاي فرم را اضافه نماييم. براي  اين گزينه فعال مي شود وپس از ايجاد فرم و پنل هاي مربوط به يک فرم، : جديدفيلد 

فيلدها  را ذخيره مي نماييم. فيلد،آنافزودن هر فيلد، به تعداد فيلدها روي اين گزينه کليک مي نماييم و پس از افزودن فيلد و تنظيمات 
را به  خود کاربر با پر کردن آنها، اطالعات همان اطالعاتي هستند که در فرم نمايش داده مي شوند و (نام ،نام خانوادگي، تحصيالت و...)

 .نمايدسايت ارسال مي 

 

اين قسمت فهرست پنل هايي که براي فرم ايجاد کرده ايم را نشان مي دهد و بايد پنلي را که مي خواهيم فيلد مورد نظر را در آن  :عضو پنل

 دهيم، انتخاب نماييم.قرار 

 :تا کاربر با استفاده از آنها بتواند فرم مورد نظر خود را بسازد وجود داردفيلدهاي مختلف  ي ازاين قسمت فهرست در نوع فيلد:

 TextBox-Single Line  : مانند نام، تلفن... .دهد تک خطي و دستي را در اختيار کاربر قرار مي امکان ورود اطالعات بصورت گزينهاين 

 

A

B
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 TextBox-Multiple Line : مانند:آدرسامکان ورود اطالعات بصورت چند خطي و دستي را در اختيار کاربر قرار مي دهد. گزينهين ا...

 
 CheckBox : اطالعات را بصورت گزينه در اختيار کاربر قرار مي دهد و کاربر مي تواند يک يا چند گزينه را انتخاب نمايد.گزينهاين، 

 

 RadioButton :  در اختيار کاربر قرار مي دهد و کاربر مي تواند فقط يک گزينه را انتخاب نمايد. ،اطالعات را بصورت گزينهگزينهاين 

 

 DropDownList :  امکان ايجاد ليست را در اختيار کاربر قرار مي دهد تا بتواند گزينه مورد نظر را از ليست باز شده انتخاب نمايد.  گزينهاين 

 

 Lable : ايجاد کرد و اطالعات را روي آن نوشت که امکان ويرايش از طرف کاربر وجود ندارد.از طريق اين گزينه مي توان يک برچسب 

 

 Input File :.از طريق اين گزينه ،کاربر مي تواند فايل هاي مورد نياز براي يک فرم را ضميمه نموده و به سايت ارسال نمايد 

 

 سايت داراي چند زبان باشد،از طريق اين گزينه زبان مربوط به فيلد را انتخاب مي کنيم. اگر زبان:

 ن گزينه جهت فيلد قرار داده شده را مشخص مي کند.اي جهت فيلد:

 چپ يا راست نوشته شود. از اين گزينه تعيين مي کند که متن در فيلد تراز متن:

قسمت عبارتي را وارد مي کنيم که فيلد با آن در پنل شناخته مي شود. اين شناسه در پنل يکتاست و بايد با حروف ر اين د شناسه فيلد:

 درج آن ضروري است. و بدون فاصله باشدکه اين عبارت در فرم نمايش داده نمي شود و انگليسي و عدد

 

D

C

E

F

 " را براي فيلد " نام" وارد مي کنيم.  nameشناسه فيلد مي تواند عنوان انگليسي فيلد باشد. بعنوان مثال کلمه"  
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 که مي تواند به هر زباني باشد و عنوان فيلد مي باشد که درکنار فيلد قابل نمايش است. در اين قسمت عبارتي را وارد مي کنيم عنوان فيلد:

،  CheckBoxبراي فيلدهاي از اين گزينه  فقط براي فيلدهايي که مقدار اوليه نياز دارند،اطالعات وارد مي کنيم.در اين قسمت  مقدار اوليه:

RadioButton و DropDownList ،بطوريکه اطالعات مر بوط به آنها را در خطوط جداگانه وارد مي کنيم و در صورت قرار دادن  استفاده مي شود

 را قرار مي دهيم.  " * "گزينه اي بعنوان پيش فرض ، کنار آن فيلد عالمت 

 

استفاده از اين گزينه مي توان تعيين کرد که فيلد انتخاب شده داراي چند ستون يا چند کاراکتر باشد، از اين گزينه براي  با تعداد ستون:

 که عرض کادر را ميتوان تغيير داد. استفاده مي شود TextBox-Multiple Lineو  TextBox-Single Lineفيلدهاي 

توان وارد نمود، از اين گزينه براي  که در يک فيلد حداکثر چند کاراکتر ميمي توان تعيين کرد يق اين گزينه از طر حداکثر اندازه ورودي:

 استفاده مي شود. TextBox-Multiple Lineو  TextBox-Single Lineفيلدهاي 

 

 

از پيش تعريف شده را گرفته و از آن براي فيلد مورد نظر استفاده مي کند،برخي از اين قالب ها  css يک قالب ناماين گزينه  :CssClassنام 

را  TextBox-Single Lineسايت موجود است و کاربران مي توانند از آن استفاده کنند. بعنوان مثال اگر فيلد  cssبصورت پيش فرض در فايل 
  را انتخاب نماييم. TextBoxدر اين قسمت بايد قالب  بکار بريم،

را وارد مي کنيم که تعيين مي کند چه اندازه فضايي بر اساس پيکسل به عنوان فيلد اختصاص داده ر اين قسمت مقدار عددي د عرض متن:

 بصورت مرتب زير هم قرار داد . را  فيلدها آن فيلدها در اين قسمت ميتوان برخي از براي يکسان وارد کردن مقدار شده است، با

 

  مشخص کرد. را در فرم  هر فيلدنمايش  اولويتدر اين قسمت با وارد کردن مقدار عددي براي هرفيلد مي توان  اولويت:

 از آن استفاده نمايد. دبا انتخاب اين گزينه فيلد در حالت فعال قرار مي گيرد و کاربر مي توان اين فيلد فعال است:

 وارد نمود. آنن گزينه ،فيلد فقط قابل خواندن مي شود و نمي توان اطالعاتي را در يبا انتخاب ا اين فيلد فقط خواندني است:

يک فيلد را نشان مي دهد که در مرتب کردن فيلدها نيز موثر است و گزينه حداکثر اندازه ورودي ،  عرضگزينه تعداد ستون ، اندازه  
 توانيم در فيلد وارد نماييم را نشان مي دهد. تعداد کاراکترهايي که مي
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

صورتيکه بخواهيم در يک فرم برخي از فيلدهاي آن براي کاربر قابل نمايش نباشد ،ميتوان به جاي حذف  در اين فيلد قابل مشاهده است:

 گزينه را از حالت انتخاب خارج کرد. کردن فيلد،اين

 است.، کاربران نمي توانند اين فيلد را با اطالعات تکراري پرکنند و اين فيلد منحصر به فرد با انتخاب اين گزينهمقدار اين فيلد بايد يکتا باشد:

 نمايد.مقداري را براي فيلد وارد وارد کردن مقدار براي فيلد در فرم ضروري مي شود و کاربر بايد  با انتخاب اين گزينه ، اين فيلد ضروري است:

را وارد نمايد در اين قسمت عباراتي را قرار مي دهيم که  يفيلد ،اطالعات درستيک صورتيکه بخواهيم کاربر براي  در :)Regex( عبارت منظم

در شکل زير برخي از فرمتها نشان داده شده  راي کاربر اعمال مي کند تا اطالعات را با فرمت خواسته شده در فرم وارد نمايد.محدوديتي را ب
 ات مربوط به يک فيلد را جستجو کرد و در اين بخش وارد نمود.است،در صورت نياز براي استفاده از ساير موارد مي توان از طريق اينترنت ، عبار

 

   گر وارد کردن مقدار براي فيلدي الزامي باشد و کاربر مقداري را وارد نکرده باشد، عبارتي را در اين قسمت درج ا پيغام ضروري بودن فيلد:

 مي کنيم که به کاربر نمايش داده شود تا مقدار فيلد را وارد نمايد. 

براي صحيح وارد کردن فيلدي، عبارات منظم تعيين کرده باشيم و کاربر اطالعات را نادرست وارد کند،عبارتي را اگر  پيغام معتبر بودن فيلد:

 ر سازگار نبودن اطالعات در اين قسمت  درج مي کنيم که به کاربر نمايش داده شود .مبني ب

) را روي فيلد نگاه mouseدر اين قسمت ميتوان عبارتي را بعنوان راهنمايي براي فيلد وارد نمود تا هنگامي که کاربر موشواره( ):Tipراهنمايي(

 دارد،نمايش داده شود.مي 

يک پيغام را  نمايش را وارد نمود تا عمليات ساده خاصي از قبيل Javascriptدر اين قسمت ميتوان قطعه برنامه اي به زبان  :Javascript کد 

 ضرورتي ندارد.وارد کردن کد در اين قسمت  .در صورتيکه کاربر با زبان برنامه نويسي فوق آشنا نباشد،سمت کاربر اجرا کند

 Javascriptبايد کدي را به زبان انتخاب گزينه اي،فيلدهاي خاصي که مربوط به آن گزينه مي باشد، فعال گردد  براي نوشتن کدي که کاربر بتواند با 

 .استفاده نمودبراي اجراي شرط،  ي مربوطهمربوط به فيلدها IDدر آن از  ونوشت 
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

، فيلد مربوط به (نظام وظيفه ) فقط براي آقايان فعال گردد، در فيلد (جنسيت) بعنوان مثال اگر کاربر بخواهد با انتخاب گزينه هايي مانند (زن يا مرد)
در صورت  (نظام وظيفه) کدي را بنويسد که در آن شرطي براي غيرفعال کردن فيلد) جنسيت  ( فيلد در Javascriptکد مربوط به  در کادربايد 

يلد هر ففيلد( زن) و فيلد (نظام وظيفه) که در نمايش  مربوط به IDمي بايست از  فوق براي تعريف فيلدها در کد که تعيين نمايد(زن)  انتخاب گزينه
 .نمايدقابل رويت است، استفاده 

و نيازي به نوشتن کدهاي شروع  تگ اضافي در کادر کپي نمايدهيچگونه مربوطه را بدون   Javascriptالزم به ذکر است که کاربر مي تواند قطعه کد 
 و پايان نيست.

 از طريق اين گزينه فيلد جديد و تنظيمات مربوط به آن را ذخيره مي کنيم. ذخيره:

 مشاهده يا ويرايش نماييم.، در اين قسمت ميتوان تمامي فيلد هايي را که براي يک پنل ايجاد کرده ايم  فهرست فيلدها:

 

 فيلد جديد به پنل اضافه نمود.از طريق اين گزينه ميتوان جديد: 

 ،آن را انتخاب و از طريق اين گزينه حذف مي نماييم.فيلدبراي حذف يک حذف: 

 

 

 

 بازگشت

 

 

X

A

B

 
نيز ميتوان   و انتخاب گزينه   ک پنل، از صفحه  فهرست فرم هاي الکترونيکي و گزينه براي مشاهده فهرست فيلدهاي ي

 استفاده نمود.
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

از طريق اين گزينه مي توان فهرست تمام فرم هاي ايجاد شده را مشاهده نمود و از طريق گزينه هاي موجود ، فهرست فرم هاي الکترونيکي : 

 يا فرم هاي ارسال شده از سوي کاربران را مشاهده نمود. کردفرم را ويرايش يا گزارشي از فرم تهيه 

 

 به فهرست فرم ها اضافه نمود. ياز طريق اين گزينه ميتوان فرم جديد جديد:

 براي حذف يک فرم ،آن را انتخاب و بر روي اين گزينه کليک مي کنيم.حذف: 

  

 
پنلهاي ايجاد شده براي آن فرم نشان داده مي شود که مي توان با با کليک بر روي اين گزينه در هر فرم، فهرست پنلهاي تعريف شده: 

 انتخاب پنل ،آن را ويرايش کرد و يا اينکه فيلدهاي آن پنل را اضافه يا ويرايش نمود.
 

با کليک بر روي اين گزينه در هر فرم، ميتوان قبل از قرار دادن فرم در سايت،آن را مشاهده نمود و در صورت نياز به مشاهده و تست فرم:  
 را انجام داد. فيلدها عمليات ويرايش  پنلهاي تعريف شده و انتخاب فيلدهاي آن،ويرايش فرم ،از طريق گزينه 

 
 
 
 

 
وضعيت فرم  ارسالي از طرف کاربران را مشاهده نمود و با کليک بر روي اين گزينه در هر فرم، ميتوان تمام فرم هايفرم هاي ارسال شده: 

 پاسخ داد.فرم هاي ارسالي به  ها را تعيين و
 

 
 با کليک بر روي اين گزينه در هر فرم، ميتوان گزارشهايي بر اساس فيلدهاي فرم تهيه نمود.گزارش گيري: 

 

 بازگشت

A

B

تک فيلدها را در صفحات جداگانه باز کرد و با وارد نمودن مقادير يکسان در گزينه براي مرتب نمودن فيلدها در يک فرم ميتوان تک  
 "عرض متن" و مقاديري براي هم عرض کردن ستونها در گزينه "تعداد ستون" در هر فيلد، آنها را مرتب نمود.
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آن را   Excelاز طريق اين گزينه مي توان براي هر فرم بر اساس فيلدهاي انتخابي، گزارش ايجاد کرد و بصورت فايل گزارش جديد: 

 مشاهده نمود.

 

 سايت داراي چند زبان باشد،از طريق اين گزينه زبان مربوط به گزارش جديد را انتخاب مي کنيم. اگر زبان:

 .کنيم،انتخاب مي  را ايجاد مي کنداين قسمت نام کاربر سمپا که گزارش جديد  در صاحب گزارش:

 عنواني را براي گزارش جديد وارد مي کنيم.  در اين قسمت عنوان:

  در اين قسمت کاربر مي تواند توضيحاتي را در مورد گزارش مربوطه وارد نمايد. توضيحات:

 فعال مي شود. کاربران سمپابا انتخاب اين گزينه ،گزارش مربوطه براي  اين گزارش فعال است:

 از طريق اين گزينه ، گزارش جديد را ذخيره مي کنيم.  ذخيره:
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 فعال مي گردد: و تنظيمات آن س از ذخيره مشخصات گزارش، گزينه هايي براي ايجاد گزارشپ

 

 

 گزارش تهيه نماييم، انتخاب مي کنيم. هافيلدهايي از يک فرم را که مي خواهيم از آندر اين قسمت   انتخاب ستونهاي گزارش:

 

ود تا گر فرمي که مي خواهيم از آن گزارش گيري نماييم داراي چند پنل باشد، مي توان از اين بخش پنل مورد نظر را براي گزارش گيري انتخاب نما
را انتخاب و روي گزينه " مربوط به آن پنل تک تک فيلدهاي مورد نظر  در گزارش ايجاد شده فقط فيلدهاي مربوط به آن پنل نشان داده شود.سپس

 افزودن ستون" کليک مي نماييم.

 فيلد، آن را انتخاب و روي گزينه " حذف ستون انتخابي" کليک مي نماييم.يک براي حذف 

 

 

 

A
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 يک گزارش مشخص مي کنيم.ايجاد معيارهايي را براي  در اين قسمتمعيارهاي گزارش: 

 

 سپس شده تعيين کنيم تا بر اساس تاريخ مشخصي از فرم ها ،گزارش گيري نماييم.را براي فرم هاي ارسال بازه زماني  يمتوان در کادر فوق مي
 .قرار دهيمو شروطي را براي فيلدهاي مختلف  هوضعيت فرم را مشخص کرد

زودن شرط" اف " روي گزينه سپسفيلدي که مي خواهيم براي آن شرط تعيين نماييم را انتخاب و نوع شرط را تعيين کرده  پنل و در اين قسمت ابتدا
 . کليک مي نماييم تا شرط تعيين شده به ليست اضافه شود

 براي حذف يک شرط، آن را انتخاب و روي گزينه " حذف شروط انتخابي" کليک مي نماييم.

 

 گزارش را ذخيره مي نماييم.مجددا پس از افزودن فيلدهاي گزارش و ساير تنظيمات، از طريق اين گزينه ذخيره: 

 ده را حذف مي نماييم.از طريق اين گزينه، گزارش ايجاد شحذف: 

از طريق اين گزينه ميتوان گزارش قبلي را تکرار کرد و  در صورتيکه بخواهيم گزارشي ايجاد کنيم که شبيه گزارش قبلي باشد، تکرار گزارش:

 فقط بعضي از قسمتها را ويرايش نمود که در اين صورت نيازي به ايجاد ساير قسمتها نمي باشد.

مشاهده   Excelدرکادر يا بصورت فايل  از طريق اين گزينه مي توان گزارش را بطور کامل پس از ايجاد گزارش و ذخيره آن،نمايش گزارش: 
 .نمود
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 

 باز کرده و چاپ نمود.  Excleبا فرمت را صفحه فوق را ميتوان بطور مستقيم چاپ کرد يا اينکه خروجي 

 

 در اين قسمت ميتوان فهرست همه گزارش هاي يک فرم را مشاهده و با انتخاب آن، گزارش را ويرايش نمود.فهرست گزارش ها: 

  

 .نمودبراي يک فرم ايجاد  ياز طريق اين گزينه ميتوان گزارش جديدجديد: 

 مي نماييم. روي اين گزينه کليکآن را انتخاب و  ،گزارشبراي حذف يک حذف: 

 از طريق اين گزينه ميتوان گزارش مربوطه را مشاهده نمود.نمايش گزارش: 

 

 

 

 بازگشت

A
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C
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

يا جستجو در اين قسمت ميتوان همه فرم هاي پر شده توسط بينندگان سايت را به همراه مشخصاتشان مشاهده همه فرم هاي پر شده: 

 يا پاسخي را براي فرم در نظر گرفت. هر فرم،اطالعات پر شده را مشاهده و چاپ نمود "کد "کرد و با کليک بر روي 

 

 مانند شماره پيگيري يا نام کاربري که فرم را پر کرده است، جستجو نمود. اين قسمت ميتوان فرمها را بر اساس کلمه درکلمه جستجو: 

 اين قسمت ميتوان فرمها را بر اساس بازه زماني که فرم ارسال شده است، جستجو نمود. درتاريخ ارسال: 

با انتخاب گزينه هاي موجود در اين قسمت ميتوان فرم ها را بر اساس وضعيتي که تعريف کرده ايم و فرم را پس از مشاهده در آن وضعيت: 

 وضعيت قرار داده ايم، جستجو نماييم.

 با انتخاب گزينه هاي موجود در اين قسمت ميتوان فرم ها را بر اساس وضعيت پاسخ آنها جستجو و انتخاب کرد. وضعيت پاسخ:

 با انتخاب گزينه هاي موجود در اين قسمت ميتوان فرم ها را بر اساس کد يا شماره پيگيري جستجو کرد. مورد جستجو:

 را چاپ نمود. فرمو پس از خواندن،  هن فرم را باز کردآکليک بر روي کد هر فرم ميتوان  با مشاهده فرم:
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  : اين گزينه، وضعيت آن را مشخص کرده و ذخيره مي نماييم.از طريق  پس از خواندن فرموضعيت 

  : از طريق اين گزينه ها، فرم را به دو صورت ميتوان چاپ نمود.چاپ  

 ميتوان پاسخ جديدي به کاربر داد و يا اينکه فهرست پاسخ ها را مشاهده نمود. با کليک بر روي  ارسالي:پاسخ هاي 

 

 :يتهاي چند زبانه، از اين قسمت زبان مربوط به پاسخ فرم را انتخاب مي کنيم.در سا زبان 

  :پيگيري فرم از طريق کاربر نمايش داده مي شود.مربوط به فرم در هنگام پاسخ  با انتخاب اين گزينه،در سايت نمايش داده شود  

 :انتخاب اين گزينه نمايانگر اين است که کاربر سايت فرم مربوطه را مشاهده کرده و مي تواند پاسخ دهد. خوانده شد 

 :در اين قسمت پاسخ مربوط به فرم را براي اطالع کاربر وارد مي کنيم. متن پاسخ   

 :اين گزينه، پاسخ مربوط به فرم را ذخيره مي کنيم. از طريق ذخيره 

 .نمايدايجاد  راجديدي  فرم دميتوان کاربر سمپا اين گزينه از طريقجديد: 

 ، آن را انتخاب و روي اين گزينه کليک مي نماييم.فرمبراي حذف يک حذف: 
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 نشده اند، مشاهده و مانند فوق پاسخ را وارد نمود.در اين قسمت ميتوان فرم هايي را که پاسخ داده منتظر پاسخ: 

 

 در کنار مشخصات ارسال کننده فرم قرار مي گيرد. اگر فرمي منتظر پاسخ باشد،عالمت 

از طريق اين گزينه ميتوان فرمها را بر اساس وضعيت هاي مختلفي مانند تاييد شده ، بررسي فرم هاي پر شده بر اساس وضعيت : 

 وضعيت که تعريف کرده ايم،مشاهده نماييم و آن را ويرايش کرده يا پاسخي را وارد کنيم.نشده و بدون 

 

 در اين قسمت، ميتوان فرم ارسالي از طرف کاربر را بر اساس شماره پيگيري مشاهده نمود.پيگيري فرم ارسالي : 

 بازگشت                               کليک مي نماييم." مشاهده "براي مشاهده فرم مورد نظر، شماره پيگيري کاربر را وارد کرده و روي گزينه
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 دسترسي سريعتر به ماژولهاي مرتبط با فرم هاي الکترونيکي استفاده مي کنيم.براي  از اين گزينه ميانبرها: 

تفکيک کنيم و هر گروه از فرم ها را بطور جداگانه و در صفحات اگر بخواهيم فرم ها را براي نمايش در سايت از هم  :گروه بندي هافهرست 

 مختلف نمايش دهيم ،در اين بخش بايد فرم ها را گروه بندي نماييم و هنگام افزودن فرم جديد،گروه فرم را انتخاب نماييم.

 فهرست گروه بندي ها، کادري به عنوان موضوعات باز مي شود.با کليک بر روي گزينه 

 

 بخش روي کليد گروه بندي جديد کليک مي کنيم تا کادر زير باز شود.در اين 
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

يا شاخه اصلي مربوط به گروه بندي را مشخص کرده و در بخش نام گروه، عنوان گروه فرم ها را وارد مي کنيم و تغييرات اين قسمت، موضوع پدر  در
 را ذخيره مي نماييم.

 

  

 بازگشت

کاربران يا اعضاي سايت بتوانند به گر بخواهيم به بعضي از فرم ها دسترسي بدهيم تا گروه خاصي از ا: فهرست دسترسي هاي تعريف شده

 فرمي دسترسي داشته باشند و اطالعات آن را به سايت ارسال کنند، از اين قسمت استفاده مي کنيم.

 

 ، جستجو را بر اساس ماژولي که به آن دسترسي داده ايم، انجام مي دهيم.در اين قسمت  :مرتبطماژول 

 اربران يا اعضاي سايت انجام مي دهيم.از اين قسمت، جستجو را بر اساس ک تعيين دسترسي:

 از اين قسمت ، جستجو را با توجه به انتخاب تعيين دسترسي و نوع آن انجام مي دهيم. :نوع دسترسي

 اگر فرم ها را گروه بندي کرده باشيم، در اين قسمت جستجو را بر اساس گروه فرم انجام مي دهيم. گروه بندي:

بر اساس  براي ايجاد دسترسي به فرم ها روي اين گزينه کليک مي نماييم تا کادر زير باز شود و دسترسي فرم ها را :سطح دسترسي جديد

 :تعيين مي کنيم موارد موجود 

 

 

 

 

گروه بندي انجام دهيم سپس در هنگام ايجاد فرم جديد  طريق ماژولبهتر است قبل از افزودن فرم جديد ،گروه بندي فرم ها را از  
 از کادر مربوط به گروه ، آن را انتخاب نماييم.
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 

 انتخاب مي نماييم. رادر اين قسمت ، ماژولي که مي خواهيم به آن دسترسي دهيم  ماژول مرتبط :

 انجام مي دهيم. که قبال تعيين شده، از اين قسمت، دسترسي را بر اساس کاربران يا اعضاي سايت يا نقش اعضاي سايت تعيين دسترسي:

 عضو يا نقش اعضا را مشخص مي کنيم. اعضا،گروه  در اين قسمت با توجه به انتخاب دسترسي براي مورد فوق، انتخاب کنيد :

در اين قسمت نوع دسترسي را براي گروهي که انتخاب کرده ايم ، تعيين مي کنيم که تا چه اندازه مي توانند به فرم دسترسي  : نوع دسترسي

 اشند و آن را ويرايش و ارسال نمايند.داشته ب

اگر فرم ها را گروه بندي کرده باشيم، در اين بخش گروهي از فرم هايي که مي خواهيم اعضاي سايت يا کاربران به آن دسترسي داشته  : گروه

 را انتخاب مي کنيم.باشند 

 تنظيمات دسترسي را براي فرم ها ذخيره مي کنيم. از طريق اين گزينه :ذخيره

 

 

 

 

 

 

 بازگشت
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 از ماژول اعضاي سايت استفاده مي کنيم و در اين قسمت گروه مربوطه را انتخاب مي نماييم.براي افزودن گروه سايت و نقش اعضا ،  
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 در سايت: فرمچگونگي نمايش 
، گزينه مديريت  )CMS( ماژول مديريت محتوا در بايد از کادر پويا استفاده نماييم، به همين دليل ، براي نمايش آن در سايتفرمبعد از ايجاد 

 صفحات را باز کرده و مراحل زير را انجام مي دهيم:

 

 

  .کنيم در آن نمايش دهيم، انتخاب مي رامربوطه فرم خواهيم  ميقبال ساخته شده و صفحه اي را که 

 کنيم. کادر پويا اضافه مي ،در بخش مديريت کادرهاي صفحه از طريق آيکن 

    نمايشانتخابها براي نمايش ماژولهاي مختلف وجود دارد،چون مي خواهيم فرم را در صفحه نمايش دهيم بايد از ليست در کادر پويا،انواع 
 .نماييمرا انتخاب فرم هاي الکترونيکي پيشرفته يکي از انواع نمايش 
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 :را انتخاب مي کنيم فرمبعنوان مثال نوع نمايش 

 

 انتخاب کرديم را نشان مي دهد. فرم هاعنوان کادر پويايي که براي نمايش  :انتخاب کادر پويا

محل قرار گيري هر کادر را در يک صفحه مشخص مي کند. کادرها مي توانند در هر قسمتي از سايت قرار بگيرند که با توجه به  :محل نمايش 

مسترپيج تعيين شده براي صفحه ، ميتوان محل نمايش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادري را ميتوان در وسط صفحه،سمت راست يا 
 سمت چپ صفحه قرار داد.

 عنواني را براي کادر وارد مي کنيم که در باالي کادر قابل نمايش باشد. :عنوان

در هر صفحه کادرهاي زيادي ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمايش کادرها بايد اولويتشان را نيز مشخص کرد تا هر  :اولويت

ل خاص خودش قرار گيرد.اگر اولويت را مشخص نکنيم کادرهايي که محل نمايش يکسان با اولويت يکسان داشته باشند،در يک کادري در مح
 شوند. سطر قرار مي گيرند و باعث برهم ريختن صفحه مي

در کنار هم قرار دهيم،مقدار دلخواهي را براي عرض هر کادر در  : اگر بخواهيم چند کادر را با محل نمايش يکسان و اولويت يکسانعرض کادر

 گيريم. نظر مي

ر کادر در در کنار هم قرار دهيم،مقدار يکساني را براي ارتفاع ه اگر بخواهيم چند کادر را با محل نمايش يکسان و اولويت يکسان :ارتفاع کادر

 نظر مي گيريم که دو کادر هم اندازه باشند.

 قابل نمايش باشد،اين گزينه را تيک مي زنيم.: اگر بخواهيم عنواني را که براي کادر وارد کرديم در سايت نمايش عنوان در کادر

رد که ميتوان از آن براي تغيير قالب کادرها براي هر سايتي با توجه به طراحي گرافيک آن سايت قالبهاي آماده اي وجود دا :استفاده از قالب

 استفاده کرد.
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 انجام داد. فرم هاگزينه هاي کادر براي نمايش  ، ميتوان تنظيماتي را به دلخواه بر اساسدراين بخش : متغيرهاي عمومي -پارامترها

 انتخاب مي کنيم.را  فرمي که مي خواهيم در اين صفحه نمايش داده شود  "کد فرم الکترونيکي  "از گزينه  در اين قسمت،

 کنيم. تغييرات را ذخيره مي از طريق اين کليد فرم،کادر پوياي  تنظيماتبعد از  ذخيره:

 

 

 

 

 در سايت: کادر نمايش

را فشار مي دهيم  تا تغييرات و چگونگي نمايش  F5مي کنيم يا کليد  Refreshاز قرار دادن کادر پويا، در صفحه سايت که کادر را گذاشته ايم  پس
 کادر را مشاهده نماييم.

 

 

 

 

 بازگشت

I

J

بتواند پاسخ فرم خود را ببيند، ازکادر پوياي فرم الکترونيکي پيشرفته گزينه اگر بخواهيم که کاربر با وارد کردن شماره پيگيري  
 پيگيري فرم هاي پر شده را انتخاب مي نماييم و در صفحه اي از سايت قرار مي دهيم.

 

 فوق را براساس موارد مختلف ويرايش کرد. کادر فرماز طريق گزينه هاي موجود در متغيرهاي عمومي ميتوان  
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 سايت: نمايش برخي ديگر از کادرها در

 توانند با وارد نمودن کد پيگيري، نتيجه فرم خود را پيگيري نمايند. در اين نوع نمايش،کاربران سايت مينمايش پيگيري فرم هاي پرشده: 

 

و در مي کند را ايجاد دلخواه  قالب يکي از انواع نمايش فرم، نمايش آن بصورت قالبهاي خاص مي باشد که کاربر سمپانمايش فرم با قالب خاص: 

 سايت قرار مي دهد.

ابتدا فرم مربوطه و فيلدهاي آن را از طريق ماژول فرم هاي  در اگر بخواهيم فرم هاي کاربران سايت را با فرمت و قالب خاصي در سايت نمايش دهيم،
نموده و پس از آن کادر پوياي "نمايش فرم با  کنيم سپس از طريق مديريت محتوا ابتدا کادري را براي قالب فرم ايجاد الکترونيکي پيشرفته ايجاد مي

 قالبهاي خاص" را در صفحه اي که مي خواهيم فرم ها را نمايش دهيم، قرار مي دهيم.

 مرحله اول: ايجاد کادر براي تعريف قالب فرم:

 دهيم. ابتدا بايد قالبي را براي نحوه نمايش فرم تعريف نماييم که اينکار را از طريق کادر ايستا انجام مي 

ميکنيم  بنابراين از طريق مديريت محتوا و در يک صفحه، يک کادر ايستا باز مي کنيم و اطالعات مربوط به چگونگي نحوه نمايش فرم را در آن اضافه
دهيم: که به روش هاي مختلفي ميتوان چيدمان اطالعات فرم را انجام داد. در اينجا نحوه نمايش فرم را با يک مثال بطور کلي توضيح مي
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 بعنوان مثال براي نحوه نمايش يک فرم در قالب فوق، کادر ايستايي را ايجاد مي نماييم و فيلدها را به روش زير در آن وارد مي کنيم:

 

زم در قسمت ويرايشگر، اطالعاتي را که نياز داريم در فرم نمايش داده شود درون جدول و در مکانهاي دلخواه بصورت يک قالب قرار مي دهيم. ال
ر مي باشد در غير اينصورت ميتوان با امکاناتي که ويرايشگر د Htmlبه ذکر است که براي ايجاد برخي از قالب نياز به دانش کدنويسي در محيط 

 اختيار ما قرار مي دهد، قالبها و جداول را ايجاد کنيم و اطالعات فرم را به روش زير وارد نماييم: 
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

ايجاد  فيلدهايي از فرم مربوطه که مي خواهيم نمايش داده شود را درون قالب يا جدول قرار مي دهيم و براي ارتباط فيلدها با فرم مورد نظر(فرم
 کترونيکي پيشرفته) ،کد هر فيلد را در بخش مورد نظر وارد مي کنيم.شده از طريق ماژول فرم ال

 

  براي نمايش فيلدهاي يک فرم از عالمت $ در ابتدا و انتهاي کد فيلد ،کلمهField وکد فيلدمورد نظر استفاده مي کنيم _،. 

ده اند، بعنوان مثال براي نمايش نام افراد در فرم، کلمه" نام" را در جدول وارد مي کنيم و براي قرار گرفتن نام افراد از طريق فرمي که پر کر
 را در محل نمايش نام درج مي کنيم:  Field_23$$عبارت 

 

  و انتها و عنوان متغير که براي تمامي فرم ها ثابت براي نمايش تاريخ ارسال، شماره پيگيري و فرستنده فرم از عالمت $ در ابتدا
 هستند، استفاده مي کنيم.

 "  $RelatedMember$،  فرستنده فرم:     $TrackNumber$ ،   شماره پيگيري:   $SubmitDate$" تاريخ ارسال: 
 
 

 در صفحه قابل نمايش نباشد.پس از ايجاد قالب فوق، کادر ايستا را ذخيره مي کنيم و کادر را غيرفعال مي نماييم تا  

 

 Field_23$$ نام :
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 فرم هاي الكترونيكي پيشرفته ماژول

 مرحله دوم: ايجاد کادر پويا براي نمايش فرم با قالب خاص:

ي پيشرفته پس از ايجاد قالب از طريق کادر ايستا، در صفحه اي که مي خواهيم فرمهاي پرشده کاربران را نمايش دهيم،کادر پوياي " فرمهاي الکترونيک
 خاص " را انتخاب مي کنيم. فهرست نمونه هاي پرشده يک فرم با قالب –

 

 در کادر فوق ابتدا نام فرمي که براي آن قالب ايجاد کرده و مي خواهيم اطالعات آن را نمايش دهيم، از قسمت" کد فرم" انتخاب مي کنيم.

نمونه هاي پرشده فرم) ، وارد سپس در قسمت " کد کادر ايستاي قالب" ،کد کادر ايستاي فوق را که غيرفعال نموده ايم ( کادر قالب نمايش فهرست 
 مي کنيم.

 از طريق گزينه هاي ديگر نيز ميتوان در صورت نياز تنظيماتي را براي نمايش فرم هاي پرشده انجام داد.

 مثال مطرح شده در سايت نمايش داد. با توجه بهفرم هاي پرشده را با يک قالب خاص  توانبا انجام مراحل فوق ميبنابراين 

 بازگشت
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ماژول اخبار

از این ماژول برای تولید خبر و نمایش آن در سایت استفاده می شود .
این ماژول دارای دو سطح دسترسی می باشد که به صورت زیر تعریف می شود :

o  مدیر خبری (با سطح دسترسی مدیر) : مدیر خبری مجاز به انجام تمامی عملیات بر روی اخبار می باشد .
o  خبرنگار ( با سطح دسترسی اپراتور) : خبرنگار مجاز به تولید خبر و همچنین ویرایش و حذف اخبار تولید شده توسط
خود می باشد ، اما مجاز به انتشار خبر ، ایجاد نوع خبر ، تعریف نوع انتشار خبر و تع�ن سطوح دسترسی خبر نیست .

مطالب این بخش در یک نگاه :

خبر جدید

اخبار در حال تولید

اخبار معلق

آرشیو خبر

گزارش گیری

فهرست نوع انتشار

گروهبندی

کادرهای پویای ماژول اخبار

اسالیدر خبر - طرح 3

CuteSlider - اسالیدر خبر

اسالیدر خبر - طرح 1

اسالیدر خبر - طرح 2

خبر گردان تایپی

فهرست  اخبار

خبر جدید

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

https://www.radcom.co/
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پس از کلیک بر روی ماژول اخبار وارد صفحه ی اخبار منتشر شده می شوید . در صورتی که از قبل خبری در سایت شما
وجود داشته باشد فهرستی از آن ها را مشاهده می کنید ، همچنین می توانید خبرهای منتشر شده را بر اساس تاریخ و نوع

جستجو کنید .

برای ایجاد خبر بر روی گزینه خبر جدید در باالی فهرست اخبار منتشر شده کلیک کنید ، همچنین می توانید از فهرست
کناری بر روی گزینه خبر جدید کلیک کنید .
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پس از کلیک بر روی خبر جدید وارد صفحه ی زیر می شوید که به شرح هر کدام از گزینه ها می پردازیم:
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 نام دامنه : مشخص کننده دامنه ایی است که خبر روی آن دامنه قرار می گیرد .

زبان: در سایت های چند زبانه می توانید ، زبان مورد نظر برای خبر را مشخص کنید .

نوع خبر: این گزینه ماهیت موضوعی خبر را مشخص می کند. خبرها می توانند انواعی مثل عمومی، اقتصادی ،اجتماعی و ...
داشته باشند. می توانید در قسمت فهرست نوع خبرها ، انواع خبر را اضافه یا حذف کنید .

نوع انتشار: این گزینه برای دسته بندی اخبار از نظر اهمیت و اولویت می باشد . خبر می تواند انواعی مثل عادی، تیتر1 و
تیتر2 داشته باشد. می توانید در قسمت فهرست نوع انتشار ، انواع انتشار را اضافه یا حذف کنید .

تاریخ تولید خبر: این بخش زمان تولید خبر را مشخص می کند. توجه داشته باشید که این بخش بصورت اتوماتیک تنظیم
می شود.

تاریخ و ساعت شروع و پایان خبر: این امکان را می دهد که خبر ایجاد شده در زمان خاصی بر روی سایت نمایش داده شود
و پس از مدتی از انتشار خارج شود.

حوزه خبر: خبر می تواند عمومی یا محافظت شده باشد تا در صورت صالح دید مدیر سایت گروهی از خبرها را برای گروه
خاصی از کاربران نمایش داد و سطوح دسترسی اعمال نمود.

عنوان خبر : عنوان خبر را در این قسمت وارد کنید .

لید خبر: خالصه ای از متن خبر را می توانید در این قسمت وارد کنید .

کلیدواژه: لغات و عبارات مهم کلیدی بکار رفته در متن خبر در این قسمت وارد می شوند. این کلیدواژه ها عالوه بر اینکه در
جستجوی داخلی ماژول اخبار و سایت استفاده می شوند، به عنوان keyword meta tag در صفحه خبر در سایت نیز

استفاده می شوند.

منبع خبر: اگر خبر از منبع خبری دیگری کپی شده باشد، می توان نام آن منبع را در این قسمت ذکر کرد.

الصاق تصویر : در این قسمت می توانید رسانه های مرتبط با خبر را از رسانه های موجود و یا از فایل های کامپیوتر الصاق
کنید .
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ذخیره : با کلیک بر روی این گزینه خبر ذخیره می شود و چند گزینه به صفحه اضافه که در ادامه درباره ی آنها توضیح
خواهیم داد .

متن خبر : در این قسمت یک ویرایشگر حرفه ای وجود دارد که بسیار مشابه نرم افزار Word می باشد که با کمک آن می
توانید متن ها و تصاویر مورد نظر خود را وارد کرده و ویرایش های مورد نظر خود را انجام دهید .

بعد از ذخیره خبر کلیدها و تب های جدیدی به صفحه اضافه می شود:

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

انتشار: پس از ذخیره خبر، خبر مربوطه در لیست درحال  تولید قرار می گیرد. در این حالت خبر توسط مدیر سایت یا مدیر
خبری منتشر و بروی سایت نمایش داده می شود.

گروه خبر: برای گروه بندی اخبار ابتدا از ماژول گروه بندی گروه های دلخواه را ایجاد کنید . توجه داشته باشید که برای ایجاد
و تنظیم گروه های خبری باید حتمًا به ماژول گروه بندی دسترسی الزم را داشته باشید.

برای افزودن خبر به یک گروه از تب گروه خبر بر روی گزینه ی افزودن گروه کلیک کنید ، سپس می توانید از میان گروه های
موجود ، گروه مورد نظر را عالمت زده و بر روی گزینه ی افزودن گروه کلیک کنید .

اظهار نظر: در اخباری که در سایت منتشر می شود کادری برای  اظهار نظر در مورد خبر مربوطه وجود دارد که کاربران می توانند
نظر خود را وارد کنند و در این بخش  اظهار نظرهای مربوط به خبر که توسط کاربران سایت وارد شده است، نمایش داده
می شود که مدیر سایت می تواند نظرهای ارسال شده را تا�د یا ویرایش کند تا قابل نمایش در سایت باشد و در صورت

عدم تا�د نظر، آن را حذف نماید یا پاسخی را در رابطه با آن نظر برای فرستنده ارسال کند.

اخبار در حال تولید

اخباری که هنوز منتشر نشده و منتظر ویرایش یا انتشار هستند در این لیست قرار می گیرند تا درصورت تا�د خبر، منتشر
شوند. خبر در حال تولید را می توان براساس تاریخ ایجاد خبر، زبان سایت و نوع خبر جستجو کرد.
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اخبار معلق

اخباری که از انتشار خارج شده و یا در حال تعلیق هستند، تا پس از بررسی و تغ�رات منتشر شوند در این لیست قرار
می گیرند.

آرشیو

بایگانی اخبار

در این بخش همه خبرها را بر اساس سال و ماه بصورت دسته بندی شده نمایش داده می شود .
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جستجو

اخبار را می توان بر اساس کلیدواژه، زبان، وضعیت خبر، نوع خبر و... جستجو کرد.

 

گزارش گیری

گزارش گیری کلی
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در این بخش می توانید ، بر اساس تاریخ تولید، انتشار خبر و جستجو بر اساس نام کاربری وارد کننده خبر و نام دامنه
بصورت کلی از تعداد خبرهای در حال تولید، اخبار منتشرشده و اخبار معلق شده گزارش کلی تهیه کنید.

 

گزارش بر حسب کاربر

در این بخش می توانید، بر اساس کاربر واردکننده، منتشرکننده، معلق کننده خبر و نیز وضعیت خبر و تاریخ، گزارشی بر اساس
کاربران تهیه کنید.
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تنظیمات

فهرست نوع انتشار

در این بخش می توانید از فهرست نوع خبر های ایجاد شده را مشاهده و در میان آن ها جستجو کنید ، همچنین می
توانید نوع خبر جدید ایجاد کنید و یا نوع خبر دلخواه را حذف کنید .

 

 

 

فهرست نوع خبر

برای تعریف نوع خبر جدید بر روی نوع خبر جدید کلیک کنید . در صفحه جدید عنوان نوع خبر مورد نظر را وارد و بر روی
گزینه ذخیره کلیک کنید .

 

نحوه ی اضافه کردن فهرست نوع انتشار دقیقٌا مانند فهرست نوع خبر می باشد .

 

سطوح دسترسی :

در ماژول اخبار، سطوح دسترسی این امکان وجود دارد که اخبار با توجه به گروه کاربران تقسیم بندی و مشاهده گردد.
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برای این کار بعد از انتخاب سطوح دسترسی، صفحه فهرست دسترسی های تعریف شده را خواهید دید .

 

بعد از انتخاب ماژول اخبار، امکان تع�ن سطح دسترسی برای گروه های تعریف شده در سیستم وجود دارد . 

و امکان نوع دسترسی در کادر بعد مشخص گردیده است .

بعد از انتخاب گروه و نوع سطح دسترسی، مشخص کردن گروه اخبار مطرح خواهد شد .

 



5/14/2019 ماژول اخبار - مقالھ | رادکام

https://www.radcom.co/fa/kb/5364/ماژول-اخبار 11/44

الزم به ذکر است برای افزودن و یا حذف گروه ها از ماژول گروهبندی ، اخبار انتخاب گردد . 

 

میانبرھا

رسانه جدید

پس از کلیک بر روی گزینه ی رسانه ی جدید وارد صفحه زیر می شوید :
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1. زبان : در سایت های دو زبانه می توانید زبان دلخواه برای رسانه را مشخص کنید .

2. عنوان : عنوان دلخواه برای رسانه را وارد کنید .

3. لینک : 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 کنید .

4. گروه بندی : می توانید از میان گروه بندی های موجود گروه بندی دلخواه را برای رسانه انتخاب کنید .

5. توضیحات : در صورت دلخواه ، توضیحات مربوط به تصویر را وارد کنید .

6. فایل مرتبط : فایل مربوط به رسانه را از سیستم خود انتخاب کنید .

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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1. حذف : با کلیک بر روی این گزینه رسانه حذف می گردد .

2. تکرار : با کلیک بر روی این گزینه ، یک رو نوشت از رسانه با همین ویژگی ها ایجاد می شود .

3. ویرایشگر تصویر : با کلیک بر روی این گزینه ، یک ویرایشگر تصویر ساده برای ویرایش تصاویر نمایان می شود که به
کمک آن می توانید تغ�راتی جزئی از قبیل بریدن ، چرخاندن و .. برروی تصاویر انجام دهید .
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A. گزینه های مربوط به سایز تصویر : گزینه ی Crop برای بریدن تصویر و گزینه Resize برای تغ�ر سایز
تصویر استفاده می شود .

B. گزینه های مربوط به زوم : از این گزینه ها برای زوم بر روی تصاویر استفاده می شود .
C. گزینه های مربوط به چرخاندن : از این گزینه ها برای چرخاندن تصویر به حاالت مختلف از جمله

چرخش 180 درجه ، 360 درجه و ... استفاده می شود .
D. نوشتن بر روی تصویر : از این گزینه برای نوشتن بر روی تصاویر استفاده می شود .

E. ذخیره : پس از انجام تغ�رات با کلیک بر روی این گزینه تغ�رات در تصویر اعمال می شود .
 

4. مشخصات فایل : در این قسمت می توانید مشخصات مربوط به فایل از جمله : نوع ، طول ، عرض ، حجم و ....
مشاهده کنید .

5. فهرست رسانه های Cash شده : در این تب می توانید فهرستی از رسانه های Cash شده را مشاهده کنید و یا رسانه
را به cash اضافه کنید .
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6. آلبوم هایی که این رسانه در آن قرار دارد : در این بخش فهرستی از آلبوم هایی که رسانه در آن ها وجود دارد
مشاهده می کنید ، که می توانید این رسانه را از آنها حذف یا به آلبومی دیگر اضافه کنید .
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برای اضافه کردن رسانه به آلبوم ابتدا بر روی گزینه ی گذاشتن رسانه در آلبوم کلیک کنید سپس در صفحه جدید آلبوم یا
آلبوم های مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی گذاشتن رسانه در آلبوم کلیک کنید .

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

گروه بندی

در صورت نیاز به گروه بندی اخبار، در این بخش میانبری برای ویرایش گروه بندی وجود دارد که می توان اخبار را گروه بندی
کرده و هنگام ایجاد خبر، گروه مربوطه را انتخاب کنید.
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چگونگی نمایش اخبار در سایت

برای نمایش اخبار در سایت باید وارد ماژول مدیریت محتوا شده و در صفحه ی مورد نظر کادر پویای اخبار را انتخاب کنید .
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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 آنها میپردازیم :
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A. تب عنوان مربوط به تنظیمات عنوان کادر می باشد .

1. عنوان : در این قسمت می توانید عنوان کادر پویا را مشخص کنید .

Tag .2 عنوان : در این قسمت می توانید تگی که عنوان در آن قرار می گیرد را مشخص کنید .

3. نمایش عنوان کادر : با فعال کردن این گزینه عنوان کادر در سایت نمایش داده می شود .

4. آیکون کادر: در این قسمت می توانید از میان آیکن های موجود آیکن مورد نظر برای نمایش در کنار عنوان کادر را
انتخاب کنید .

5. لینک عنوان : در صورتی که بخواهید عنوان کادر شما به محل خاصی از سایت لینک شود می توانید لینک مورد نظر
را در این قسمت وارد کنید .
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6. عنوان آرشیو : در صورتی که بخواهید آرشیو شما با عنوان دیگری نمایش داده شود می توانید عنوان مورد نظر را در
این قسمت وارد کنید .

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

B. تب نحوه ی نمایش مربوط به تنظیمات محل قرار گیری و نمایش کادر در صفحه می باشد .

 
1. محل نمایش : در این قسمت می توانید از بین محل های تعریف شده در قالب ، محل مورد نظر را برای نمایش کادر

را انتخاب کنید .

2. استفاده از قالب : در این بخش می توانید از بین قالب های تعریف شده برای سایت قالب مورد نظر خود را انتخاب
کنید .

3. اولویت : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت ، الویت کادر را در میان کادر ها مشخص کنید . ( هر مقدار عدد
کوچکتر باشد اولویت آن بیشتر است )

4. الویت در بین باکس های هم الویت : در صورتی که بخواهیم چندکادر در کنار هم قرار بگیرند باید اولویت یکسانی
داشته باشند ، برای اینکه در صورت یکسان بودن الویت ها ترتیب چیدمان کادر ها از راست به چپ را در کنار هم را تع�ن

کنید ، می توانید از این کادر استفاده کنید .

5. عرض کادر : در این قسمت می توانید عرض کادر را در نمایشگرهای مختلف مشخص کنید .
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6. ارتفاع کادر : در این بخش می توانید بر حسب پیکسل ارتفاع دلخواه را برای کادر تع�ن کنید .

7. نام کالس : در صورت تعریف کالس در سایت شما ، می توانید از کالس های تعریف شده کالس های دلخواه را در
این قسمت وارد کنید .

 
C. تب پارامتر در کادرهای مختلف داری آیتم های متفاوتی می باشد ، که در معرفی هر کادر راجع به هر کدام از آیتم ها

توضیحات الزم داده شده است.

D.در صورت نیاز به درج تصویر در پس زمینه کادر پویای خود و یا در زیر عنوان کادر می توانید در تب رسانه مرتبط، تصویر
را از رسانه های آپلود شده (الصاق) و یا کامپیوتر خود انتخاب نما�د.

E. در تب افکت تنظیمات مربوط به افکت نمایش کادر در سایت وجود دارد که در صورت دلخواه می توانید افکت دلخواه ،
همچنین تاخیر و زمان افکت را مشخص کنید و پیش نمایشی از آن مشاهده کنید .
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کادر های پویای ماژول اخبار

در کادر های پویای ماژول اخبار تنها تب پارامتر در کادرها با هم تفاوت داراند بنابراین در بررسی کادرهای پویای ماژول اخبار
به بررسی تب پارامتر آنها می پردازیم .

اسالیدر خبر – طرح 3

قسمت پارامتر این کادر متغ�ر ها به دو بخش تقسیم شده اند :

1- متغ�ر های محلی :  شامل مشخصات دیتای کادر می باشد  . 

 2 - متغ�ر های عمومی : شامل تنظیمات مربوط به نحوه ی نمایش کادر می باشد . 
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مشخصات دیتا : در این بخش می توانید مشخص کنید که کادر مورد نظر شما اخبار کدام نوع خبر ، نوع انتشار و یا گروه
خبر را نمایش دهد . 

متغ�ر های عمومی : شامل تب های مربوط به نحوه ی  نمایش و ظاهر کادر به شرح زیر می باشد : 

مشخصات ظاهری

1- تعداد ستون :  با استفاده از این آیتم ها می توانید تعداد ستون های اسالید خبر را در نمایشگر های مختلف
مشخص کنید . 

2- ارتفاع : با وارد کردن مقداری عددی در این کادر می توانید ارتفاع کادر را مشخص کنید . ( بر حسب پیکسل) 
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3- فاصله ی اسالیدها از هم : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید فاصله ی اسالید ها از هم را تع�ن
کنید . ( برحسب پیکسل )

4- هم اندازه کردن تصویر با اسالید : با فعال کردن این گزینه ارتفاع و عرض تصاویر با اسالید برابر می شود .

 

ابزارها

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

3- لینک آرشیو : در صورتی که بخواهید در قسمت پا�ن اسالیدر لینکی به آرشیو خبر ها وجود داشته باشد لینک آرشیو
را دراین قسمت وارد کنید . 

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

صفحه بندی 
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این بخش شامل 2 آیتم می باشد :

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

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

 

مشخصات تصویر

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

 

نحوه ی نمایش اسالیدر طرح 3 با توجه به آیتم های فراوان در شرایط مختلف بسیار متفاوت است . اما به صورت پیش
فرض به شکل زیر می باشد :

 

CuteSlider – اسالیدر خبر

مشخصات دیتا : در این بخش می توانید مشخص کنید که کادر مورد نظر شما اخبار کدام نوع خبر ، نوع انتشار و یا گروه
خبر را نمایش دهد .

متغ�ر های عمومی : شامل تب های مربوط به نحوه ی  نمایش و ظاهر کادر به شرح زیر می باشد :
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مشخصات ظاهری 

1- عرض : با وارد کردن مقدار عددی در این  قسمت می توانید عرض اسالیدر را بر حسب پیکسل تع�ن کنید .

2- ارتفاع :  با وارد کردن مقدار عددی در این  قسمت می توانید ارتفاع اسالیدر را بر حسب پیکسل تع�ن کنید .

3- کنترل های اسالیدر :  با فعال کردن  هر کدام از این گزینه ها می توانید کنترل های مورد نظر خود را به اسالیدر
اضافه کنید . 
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4- رنگ دایره کنترل : می توانید با وارد کردن کد رنگ دلخواه در این قسمت رنگ دایره تایمر را تغ�ر دهید . 

5- افکت اطالعات : در این بخش می توانید افکت  نمایش اطالعات تصویر را تع�ن کنید . 

6- نمایش لید :   با فعال کردن این گزینه لید خبر نیز در اسالیدر نمایش داده می شود . 

7- حداکثر کارکتر لید : در این  قسمت می توانید حداکثر کارکتری از لید خبر که  می خواهید در اسالیدر نمایش داده
شود را تع�ن کنید . 

8- نمایش تاریخ انتشار :  با انتخاب این گزینه تاریخ انتشار خبر نیز در اسالیدر نمایش داده می شود . 

9- نمایش ساعت انتشار: با انتخاب این گزینه ساعت انتشار خبر نیز در اسالیدر نمایش داده می شود .

ابزار 
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1. نمایش اسالیدها با ترتیب تصادفی :  با فعال کردن  این گزینه اسالیدها به شکل تصادفی نمایش داده می شوند . 

2. توقف اسالید با حرکت موس روی آن : با فعال کردن این گزینه با حرکت موس بر رو هر اسالید ، اسالیدر روی آن
متوقف می شود . 

3. زمان نمایش اسالید :  با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید ، زمان نمایش اسالید ها را بر حسب ثانیه
مشخص کنید .

4. نوع رندر : با توجه به نوع انتقال های انتخابی اسالید ها ، نوع رندر رامشخص کنید . 

5. نوع انتقال ها : در این بخش لیستی از افکت های انتقال اسالید به اسالید بعدی را مشاهده می کنید که می توانید
از میان آنها  نوع مورد نظر خود را انتخاب کنید . 
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 صفحه بندی

در بخش صفحه بندی تنها گزینه ی تعداد اخبار نمایش داده شده وجود دارد که با وارد کردن مقدار عددی در آن می توانید
تعداد اخبار در یک صفحه را محدود کنید و سایر اخبار را در صفحات دیگر مشاهده کنید . 

 

مشخصات تصویر

 

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

اسالیدر خبر – طرح1

مشخصات دیتا : در این بخش می توانید مشخص کنید که کادر مورد نظر شما اخبار کدام نوع خبر ، نوع انتشار و یا گروه
خبر را نمایش دهد .

متغ�ر های عمومی : شامل تب های مربوط به نحوه ی  نمایش و ظاهر کادر به شرح زیر می باشد :

 

مشخصات ظاهری
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1- تعداد ستون :  با استفاده از این آیتم ها می توانید تعداد ستون های اسالید خبر را در نمایشگر های مختلف
مشخص کنید .

2- نمایش عنوان : با فعال کردن این گزینه عنوان خبر در زیر اسالید نمایش داده می شود . 

3- نمایش تاریخ : با فعال کردن این گزینه تاریخ انتشار خبر در زیر  هر اسالید نمایش داده می شود .

4- نمایش تاریخ در باالی خبر : با فعال کردن این گزینه تاریخ  انتشار خبر در باالی اسالید آن نمایش داده می شود . 

5- نمایش لید : با فعال کردن این گزینه لید خبر در زیر اسالید نمایش داده می شود . 

6- ارتفاع : با وارد کردن مقداری عددی در این کادر می توانید ارتفاع کادر را مشخص کنید . ( بر حسب پیکسل) 

7- فاصله ی اسالیدها از هم : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید فاصله ی اسالید ها از هم را تع�ن
کنید . ( برحسب پیکسل )
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ابزار
 1- تکرار نامتناهی : با عالمت این گزینه بعد از پایان نمایش اسالید ها ، نمایش آنها از ابتدا آغاز می شود .

2- حرکت خودکار : با عالمت زدن این گزینه دیگر اسالید ها به صورت خودکار نمایش داده می شود . 

3- لینک آرشیو : در صورتی که بخواهید در قسمت پا�ن اسالیدر لینکی به آرشیو خبر ها وجود داشته باشد لینک آرشیو
را دراین قسمت وارد کنید . 

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

صفحه بندی 

این بخش شامل 2 آیتم می باشد :
1- تعداد اخبار : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید تعداد اخبار نمایش داده شده در اسالید را محدود کنید

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

 
1. عدم نمایش تصویر :  با فعال کردن این گزینه تصاویر اخبار در اسالید نمایش داده نمی شود . 

2. غیرفعال کردن عنوان روی تصویر :  به صورت پیش فرض با حرکت موس بر روی تصویر هر خبر عنوان آن خبر ظاهر
می شود ، که  بافعال کردن این گزینه دیگر این عمل انجام نمی پذیرد .

 
3. کشیدن تصویر : با فعال کردن این گزینه تصویر خبر تمام فضای کادر را پر خواهد کرد .

Padding .4  تصاویر : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید فاصله ی تصاویر از کناره های کادر را
مشخص کنید .
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5. عرض تصویر : در این قسمت می توانید عرض تصویر را مشخص کنید ( بر حسب پیکسل ) 

6. طول تصویر : در این قسمت می توانید طول تصویر را مشخص کنید ( بر حسب پیکسل ) 

اسالیدر خبر – طرح 2

تب پارامتر این کادر نیز مانند سایر اسالیدر های های خبر شامل دو قسمت زیر می باشد : 

مشخصات دیتا : در این بخش می توانید مشخص کنید که کادر مورد نظر شما اخبار کدام نوع خبر ، نوع انتشار و یا گروه
خبر را نمایش دهد .

متغ�ر های عمومی : شامل تب های مربوط به نحوه ی  نمایش و ظاهر کادر به شرح زیر می باشد :

مشخصات ظاهری

1- تعداد ستون :  با استفاده از این آیتم ها می توانید تعداد ستون های اسالید خبر را در نمایشگر های مختلف
مشخص کنید
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2- فاصله ی آیتم ها از هم : فاصله ی تصاویر بند انگشتی زیر اسالیدر از هم را می توانید مشخص کنید .

3- ارتفاع خبر گردان : همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ، ارتفاع خبر گردان را می توانید مشخص کنید . 

4- تعداد کارکتر های لید خبر : با وارد کردن تعداد کارکتر های مورد نظردر این قسمت می توانید حداکثر تعداد کارکتر
های لید خبر را  مشخص کنید . 

ابزار

1- تکرار نامتناهی : با عالمت این گزینه بعد از پایان نمایش اسالید ها ، نمایش آنها از ابتدا آغاز می شود .

2- حرکت خودکار : با عالمت زدن این گزینه دیگر اسالید ها به صورت خودکار نمایش داده می شود .

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 . 

خبر گردان تایپی 

خبر گردان تایپی کادری پویا برای نمایش اخبار با افکت به صورت تایپی می باشد که مانند تمامی کادرهای پویای اخبار در
قسمت پارامترها ، دارای مشخصات دیتا و متغ�ر های عمومی می باشد . مشخصات دیتای همه ی کادرهای پویای اخبار

همانطور که گفته شد برای مشخص کردن نمایش نوع ، نحوه ی انتشار و ... می باشد . 

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

مشخصات ظاهری
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1- ارتفاع : در این بخش می توانید ارتفاع دلخواه را برای این کادر مشخص کنید . 
2- زمان تایپ خبر : مدت زمان نمایش هر خبر را می توانید در این بخش تع�ن کنید. 

 

صفحه بندی 

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

 

فهرست اخبار

این کادر پویا  نیز مانند سایر کادرهای پویا دارای پارامترهای خاص خود می باشد ، که البته برخی نیز با سایر کادر ها
مشترک است .  این کادر هم مانند سایر کادر های مربوط به ماژول اخبار دارای قسمت مشخصات دیتا است  و قسمت

دیگر آن شامل متغیرهای عمومی مربوط به شکل نمایش 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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مشخصات ظاهری

1- تعداد ستونها : می توانید تعداد ستون های فهرست را نمایش دهید . 

2- فاصله ستون ها: در صورتی که تعداد ستون های اخبار را بیشتر از یک ستون تع�ن کرده باشید در این قسمت می
توانید فاصله ی بین آنها مشخص کنید . 

3- نمایش تاریخ و ساعت : با فعال کردن این گزینه تاریخ و ساعت انتشار خبر در زیر  هر اسالید نمایش داده می شود .

4- نمایش تاریخ در باالی خبر : با فعال کردن این گزینه تاریخ  انتشار خبر در باالی اسالید آن نمایش داده می شود . 

5- عدم نمایش ساعت : با فعال کردن این گزینه ساعت انتشار نمایش داده نمی شود .

6- نمایش خالصه خبر : با فعال کردن این گزینه خالصه ی خبر در فهرست خبر ها نمایش داده می شود .
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7- تعداد کارکترهای خالصه خبر : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید تعداد کارکترهای خالصه خبر را در
فهرست اخبار محدود کنید . 

8- آدرس صفحه اخبار بیشتر : در صورتی می خواهید ادامه ی فهرست اخبار در صفحه ی خاصی نمایش داده شود می
توانید آدرس صفحه مورد نظر را در این قسمت وارد کنید . 

9- عنوان لینک اخبار بیشتر : دراین قسمت می توانید عنوان صفحه ی اخبار بیشتر را به صورت دلخواه انتخاب کنید .

10- عنوان ادامه مطلب لید : در این قسمت می توانید عنوان لینک ادامه ی مطلب لید خبر را در به صورت دلخواه وارد
کنید . 

11- ارتفاع جدا کننده ی خبر : در این قسمت می توانید فاصله ی بین اخبار را بر حسب پیکسل مشخص کنید . 

12- نمایش لید خبر به عنوان toltip : با فعال کردن این گزینه در صورت حرکت موس بر روی خبر لید خبر نمایش داده
می شود . 

13- نمایش ابزار در پا�ن کادر : با فعال کردن این گزینه ابزارهایی که در تب بعدی تع�ن می شود ، در قسمت پا�ن
کادر نمایش داد می شود . 

14- نمایش روز هفته در تاریخ : با فعال کردن این گزینه روز هفته در تاریخ انتشار نمایش داده می شود . 

 

ابزار
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1- نمایش تعداد بازدید : با فعال کردن این گزینه اعداد بازدید هر خبر نمایش داده می شود . 

2- نمایش کادر جستجو : با فعال کردن این گزینه کادر جستجو در باالی فهرست اخبار نمایش داده می شود . 

3- نمایش گروه بندی در بخش جستجو : با فعال کردن این گزینه گروه بندی اخبار در کادر جستجو نمایش داده می
شود . 

4- نمایش اخبار محافظت شده : با فعال کردن این گزینه اخبار محافظت شده در فهرست اخبار نمایش داده می شود . 

5- نمایش منبع خبر : با فعال کردن این گزینه در صورت وجود ، منبع خبر نمایش داده می شود .

6- نمایش لینک بایگانی : با فعال کردن این گزینه لینک بایگانی در کادر فهرست اخبار نمایش داده می شود . 

7- نحوه نمایش لینک بایگانی : در این قسمت دو گزینه _blank , parnet  وجود دارد که _blank  به معنی باز شدن
بایگانی خبر در تب جدید و parent  به معنی باز شدن در تب جدید می باشد.

8- نحوه نمایش لینک  اخبار : این قسمت نیز دارای گزینه parent و   blank می باشد ، که در صورت انتخاب _blank  با
 کلیک بر روی لینک ، خبر در تب جدید باز می شود و در صورت انتخاب گزینه parent  با کلیک بر روی لینک خبر آن خبر در

همان صفحه باز می گردد .

Css class -9  عنوان خبر : می توانید کالس های css  دلخواه خود را  برای عنوان خبر در این کادر وارد کنید . 

صفحه بندی 

1. نمایش صفحه بندی : با فعال کردن این گزینه می توانید صفحه بندی اخبار ار در قسمت  زیرین کادر مشاهده کنید . 
2. تعداداخبار نمایش داده شده :  می توانید حداکثر تعداد اخباری که می خواهید نمایش داده شود را در این کادر وارد

کنید .
3. تعداد اخبار در یک صفحه :  تعداد اخباری که می خواهید در یک صفحه از فهرست اخبار نمایش داده شود را در این

کادر وارد کنید .
4. عدم نمایش برو به :  با فعال کردن این گزینه ، گزینه ی برو به در قسمت صفحه بندی کادر نمایش داده نمی شود . 
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5. عدم نمایش تعداد نمایش : با فعال کردن این گزینه تعداد نمایش اخبار نمایش داده نمی شود .
6. استفاده از ajax  در صفحه بندی : با فعال کردن این گزینه  تغ�ر صفحات به صورت ajax  انجام می پذیرد . 

 
 

مشخصات تصویر 
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1. نمایش عکس خبر : با فعال کردن این گزینه تصویر خبر نمایش داده می شود . 

2. عرض عکس خبر : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید عرض تصویر هر خبر را مشخص کنید . (بر
حسب پیکسل )

3. ارتفاع  عکس خبر : با وارد کردن مقدار عددی در این قسمت می توانید ارتفاع تصویر هر خبر را مشخص کنید . (بر
حسب پیکسل )

4. هم عرض کردن تصاویر : با فعال کردن این گزینه تصویر تمامی اخبار با یکدیگر هم عرض می شود . 

5. فاصله تصویر از متن : در این قسمت می توانید فاصله ی تصویر از متن را مشخص کنید .

6. تراز تصویر :  در این قسمت می توانید مشخص کنید که تصاویر اخبار  در سمت چپ ، راست و یا وسط کادر قرار
بگیرند . 


