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 ماژول رسانه  

در  است ازیکه ن ( Excel ،Flv ،یمتن لی، فاWord ،Power Point ،PDF دئو،یمانند )عکس، فلش، صدا، و یبصر و یسمع یلهایتمام فا

 .بهره برد ها از آن تیسا مختلف یها در بخش بتوانتا  شودمی ماژول وارد نیا از طریق رد،یگ قرار تیسا

رسانه  زیرا دراین صورت پایگاهی از  .نمایید رسانه واردماژول را ابتدا در  استفاده در پورتال یبرا ازین مورد یها لیو فا ریتمام تصاو بهتر است 

 زبانیها را خواهید داشت که امکان گروهبندی و جستجو نیز در آن وجود دارد. ازطرفی رسانه های وارد شده در این ماژول تنها یکبار از فضای می

 شما استفاده می کنند اما بارها می توان در قسمت های مختلف از آنها استفاده نمود.

 عملکرد این ماژول:بررسی 

سمت راست  یاز منو نکهیا ای هکرد کیدر صفحه نخست سمپا کل  رسانه مربوط به ماژول نکیآ یرو توانیمبه این ماژول برای دسترسی 

 .آن را انتخاب نمود

 پس از ورود، فهرستی از رسانه های وارد شده به همراه نوع و حجم آن ها را میبینید که با کلیک بر روی عنوان هر کدام وارد صفحه مشخصات

 و ویرایش آن رسانه می شوید.
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 رسانه جدید:
که در تصویر بالا مشخص شده  را "رسانه جدید"کلیک کرده و یا از منو سمت چپ  "رسانه جدید"برای اضافه کردن فایل جدید بر روی دکمه 

 انتخاب نمایید. است،

 :فرمت های قابل استفاده در ماژول رسانه عبارتند از 

  :عکسjpeg , tif , gif , png , bmp  

 صدا: mp3 , wav , ra , ram , wma   

 لمیف: avi, mpg , mov , wmv , dat   

 فلش: swf  

 و:دئیفلش و flv , mp4  

 

 شودیم مربوط به آن زبان استفاده لیفااطلاعات کردن  انتخاب زبان مربوطه در وارد یبرا نهیگز نیچندزبانه، از ا یتهای: در سازبان. 

 شود. است نام مرتبط انتخاب در رسانه بهتر لیفا یدر جستجو عیتسر یبرا ،شودیم قسمت وارد نیرا در ا لی: نام فاعنوان 

 بخش  نیآن صفحه را در ا یکیالکترون شود، آدرس داده نکیل یبه صفحه خاص یدکنیم کیکل لیفا یرو کهیزمان ید: اگر بخواهنکیل

.نمایید وارد

 کرد. قسمت وارد نیرا در ا لیمربوط به فا یلیتکم حاتیتوض توانی: محاتیتوض 

 دهدیمشیرا نما دیرسانه جد زمان افزودن و خی: تارارسال خیتار. 

 با کلیک کلید : مرتبط لیفاBrowse .فایل مدنظر را از کامپوتر انتخاب باید کرد 

 با انجام تنظیمات لازم، می توان تعیین نمود واترمارکی بصورت متنی و یا تصویر بر  :ریتصو یدرج متن روو  ریتصو یدرج نشان رو

 روی تصاویر وارد شده، درج گردد.



3 
 

دسترسی سریع تری به فایل ها داشته این امکان وجود دارد که رسانه ها را گروهبندی نمایید و براساس گروهبندی ها : بندیگروه

 گروه های مدنظر را ایجاد کرد. "فهرست گروهبندی ها"ن از طریق لینک باشید. برای ایجاد گروهبندی ها نیز می توا
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 دیینما رهیرا نوشته و ذخ دیقسمت نام گروه ، نام گروه جد در. 

 یم یاریاخت لدهایف ریاست و سا یانتخاب گروه پدر و درج نام ضرور دیاست که جهت افزودن گروه جد حیبه توض لازم 

 .باشند

 یفهرست گروهبند دیکه مدنظر دار یتیبراساس اولو ایرا به دلخواه وارد نموده و  یحاتیگروه ها توض یبرا دیتوان یم شما 

 .دییاضافه نما یریموجود تصو یها یگروهبند یبرا دیتوان یم نی. همچندییرا مرتب نما

  شینما تیسا یبر رو زیمربوط به آن ن یباشد و محتوا یگردد فعال م یم جادیا یکه گروه یفرض زمان شیبصورت پ 

 ریرا غ نهیگز نیا دیتوان یخارج گردد م تیگروه خاص از سا کیاطلاعات مربوط به  دیشود اما چنانچه بخواه یداده م

 .دییفعال نما
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 فعال می گردد که عبارتند از:صفحه  یدر بالادیگر  دیکلچند  به همراه حجم و اندازه آنوضعیت،  لیاز قب لیاطلاعات فا ل،یفا رهیبعد از ذخ

 

 .نمود رهیذخ گریعنوان رسانه ده ب راتییپس از اعمال تغ توانیو م شودیم جادیاز رسانه ا یکپ کی د،یکل نیا قی: از طرتکرار

 .شودیم استفاده نهیگز نیحذف کردن رسانه از ا ی: براحذف

 راتییغت یداگر بخواه یداد. ول انجام ریتصو یرا رو یمحدود یهاشیرای، و میبصورت مستق توانیم ریتصو شگریرایو قی: از طرریتصو شگریرایو

 .نمایید استفاده Photoshopهای ویرایش حرفه ای نظیر افزار از نرم دیبا یدده را کاهش ریتصو حجمنیز و  یدباش داشته ریتصو یرو یشتریب

 Cacheدر اثر مشاهده تصاویر، سیستم بصورت اتوماتیک رسانه هایی که بیشتر مشاهده شده باشند را  :شده Cache یفهرست رسانه ها

از طرفی این امکان نیز فراهم است تا یک تصویر را در یک اندازه  .دسترسی سریعی به آنها فراهم نمایدو در این بخش لیست می کند تا  کرده

 شده نمایش دهد. cacheیید تا از آن به بعد آن تصویر را با مشخصات خاص به عنوان تصویر به سیستم کش اضافه نما

درصورتی که تصاویر در آلبوم ها استفاده شده باشند در این بخش نام آن آلبوم ها نمایش داده  :رسانه در آن قرار دارد نیکه ا ییآلبوم ها

  .مستقیم رسانه را به آلبومی الصاق نمود بدون وارد شدن به ماژول آلبوم، می شود. از طرفی می توان
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 رسانه یادسته ارسال

رسانه آپلود نمایید می توانید از منو سمت راست گزینه ارسال دسته  تعدادی عکس را بصورت یکجا و همزمان بخواهید در ماژولدرصورتی که 

ی وجود ندارد بلکه محدودیت در حجم فایل ها است.ای را انتخاب کنید. برای ارسال دسته ای محدودیتی در تعداد فایل های ارسال  

 

 برای ارسال فایل ها بصورت یکجا باید چند نکته مهم را مدنظر داشته باشید:

( آپلود نمود. لازم به ذکر است که فشرده سازی نیز نباید از طریق نرم افزاها انجام گیرد؛  zipفایل ها را باید درقالب فایل فشرده ) .1

 send toبلکه باید فایل ویندوزی باشد. برای این کار کافیست فایل ها را انتخاب کرده سپس کلیک راست کرده و از طریق گزینه

 compressed .فایل ها را فشرده نمود 

لدر را باز کرده و فایل های مد نظر را انتخاب کرده و از روش ذکر شده واوی فایل ها را فشرده نسازید. حتما فلدر حوبه هیچ عنوان ف .2

 اقدام به فشرده سازی نمایید.
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 پس از ورود به صفحه ارسال دسته ای طبق روال زیر عمل نمایید:

 

 اتوماتیک محتوای فایل را جدا جدا کرده و در فهرست رسانه ها با نامی هنگامی که فایل فشرده را آپلود می کنید، نرم افزار بصورت  :عنوان

 که در این بخش وارد کرده اید لیست می کند.

 فایل مورد نظر را از طریق دکمه  :مرتبط لیفاBrowse .از کامپیوتر انتخاب کرده و با زدن دکمه ذخیره، آن را آپلود نمایید 

  را گروهبندی کرده و یا واترمارک بر روی آنها درج نماییدمی توانید در این قسمت نیز رسانه ها. 
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 فهرست رسانه 
انه رس رسانه ، حجم کننده، نوعارسال، نام ارسال خیها مانند کد رسانه ، عنوان ،تارمشخصه یهمراه برخ ها بهرسانه یفهرست تمام ،قسمت نیدر ا

  .موجود است رسانه بدون بازکردن آن، شینماشیو پ

 کیلمربوطه ک رسانه یروبر و سپس  موردنظر را جستجو رسانهتوان می، اطلاعات فیلدهای درنظر گرفته شدهکردن  با واردنیز در بخش جستجو 

 نمود. حذف ای شیرایآن را و کرده،

 حذف شده یفهرست رسانه ها

توان با انتخاب این رسانه ها آنها را حذف فیزیکی شوند که میمیاند بصورت فهرست وار نمایش داده در این بخش رسانه هایی که قبلا حذف شده

 نیز نمود.

 تیرسانه در سا شینما یچگونگ

 حاتیاستفاده در ماژولها، در توض یمثل آلبوم ، اخبار و ... بکاربرد.)روش قراردادن رسانه برا یمختلف یها در ماژول توانیرسانه را م یها لیفا

کرد.)روش  شده، استفاده داده که در رسانه قرار ییها لیاز فا زین ستایا یدر کادرها توانیم نیبر ا است(. علاوه مربوط به هر ماژول ذکرشده

 است( شده داده حیتوض راهنمای ویرایشگردر  ستایقراردادن رسانه در  کادر ا


