
 ماژول آلبوم
 

  . از ماژول آلبوم برای ایجاد آلبوم تصاویر و نمایش آن در سایت به شکل های مختلف استفاده می شود
  . برای ایجاد آلبوم، باید تمام عکس هایی را که نیاز دارید را ابتدا در ماژول رسانه وارد کنید

  

  :مطالب این بخش در یک نگاه

 آلبوم جدید 
 فهرست آلبوم ها 
 رسانه جدید 
 فهرست گروهبندی ها 
 کادرهای پویای آلبوم  

o  نمایش آلبوم به صورتCuteSlider  
o  آلبوم آکاردئونی 
o  آلبوم چرخشی 
o فهرست آلبوم های یک گروه 
o  نمایش تصاویر یک آلبوم 

  

  . در بخش سامانه های ایجاد محتوی بر روی آیکن ماژول آلبوم کلیک کنید برای ورود به ماژول آلبوم 
  

 
  

https://www.radcom.co/fa/kb/5205/%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85#Charkheshi
https://www.radcom.co/fa/kb/5205/%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85#Charkheshi


 آلبوم جدید

  . کلیک کنید جدیدآلبوم  برای ایجاد یک آلبوم جدید ، پس از ورود به ماژول آلبوم بر روی گزینه ی

  

 
  

کلیک  ذخیره می توانید عنوان آلبوم را وارد کنید. و دکمه از کلیک بر روی آلبوم جدید با ورود به صففففحه ی جدید  پس 
 .نمایید

  

 
  : دکمه ذخیره به صفحه زیر هدایت می شوید  پس از کلیک بر روی



 
  .با کلیک بر روی این گزینه آلبوم حذف می شود : حذف -1

شار -2 شده را تا مدتی غیرفعال نمایید، می  : خروج از انت شار خارجزمانی که بخواهید آلبوم ایجاد   توانید آن را از حالت انت
  . کنید تا در صورت نیاز، مجددا آن را منتشر کنید

  . اد می شودبا کلیک بر روی این گزینه یک آلبوم دیگر با ویژگی های مشابه و تصاویر موجود ایج : تکرار -3

 . در مقابل این گزینه نام کاربر ایجاد کننده ی آلبوم را مشاهده می کنید  : وارد کننده -4

  . در مقابل این گزینه تعداد کاربرانی که در سایت آلبوم را مشاهده کرده اند را می ببینید :تعداد مشاهده -5

صفحه ای جدید رسانه های موجود در سایت را مشاهده می کنید  با کلیک بر روی این گزینه در : افزودن رسانه به آلبوم -6
 . که می توانید آنها را به آلبوم اضافه کنید

  

 



سانه های  سانه ی جدید ر شید ، می توانید از تب ر سانه وارد نکرده با سانه های مورد نظر از قبل در ماژول ر صورتی که ر در 
  . مورد نظر را وارد کنید

 
ستم خود انتخاب پس از انتخاب  سی سانه ی مورد نظر از روی  سمت انتخاب فایل ، ر ضیحات در ق سب و درج تو عنوان منا

  . کنید ، سپس بر روی گزینه ی افزودن رسانه کلیک نمایید

سانه های انتخابی را کلیک  سانه جدید را انتخاب کرده و دکمه افزودن ر سانه" ر ستجو ر سانه در تب قبل "ج پس از آپلود ر
 .دنمایی

شود که با توجه به گزینه  سانه های موجود در آلبوم نمایش داده می  ستی از ر سانه های دلخواه به آلبوم لی پس از افزودن ر
  . ی موجود در آن می توانید عملیاتی از قبیل حذف ، تغییر اولویت و ... روی تصاویر انجام دهید

 
  



کنید تا تمامی تصففاویر اندازه یکسففان و حجم مطلوبی  رسففانه، ویرایشتصففاویر مربوب به یک آلبوم را قبل از وارد کردن در 
 .شوند داده باشند تا در هنگام نمایش آلبوم، به درستی نشانداشته 

به آلبوم  در این قسففمت شففما می توانید آلبوم خود را گروه بندی کنید ، تا در زمان اسففتفاده به راحتی  : گروه بندی آلبوم-7
سی ستر سپس از بین گروه های موجود  مورد نظر د پیدا کنید . برای این کار ابتدا بر روی گزینه ی افزودن گروه کلیک کرده 

   . گروه مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی گزینه ی ذخیره کلیک کنید

 
5- :Cuteslider  شففود ، بر روی  از این گزینه برای سففاخت اسفف یدر با اسففتفاده از تصففاویر موجود در آلبوم اسففتفاده می

 .در باالی آلبوم کلیک نمایید Cute Slider  دکمه

 
 .به صفحه زیر هدایت می شوید Cute slider با کلیک برای



 
ساده می  شاهده می نمایید ، در بخش تنظیمات  صاویر آلبوم م شده از ت ساخته  س یدر  شی از ا صفحه پیش نمای در این 

از میان افکت  قالب به دلخواه برای اسففف یدر انتخاب کنید ، همننین می توانید توانید از میان قالب های موجود به یک 
 .های دو بعدی و سه بعدی موجود افکت های دلخواه را انتخاب کنید

 



  

 : در بخش تنظیمات پیشرفته گزینه های زیر را مشاهده می کنید

 
-Aدراین بخش می توانید نوع اس یدر را انتخاب کنید : نوع .  

-Bدر این قسمت می توانید عرض مورد نظر برای اس یدر را وارد کنید : عرض . 

-Cمورد نظر برای اس یدر را وارد کنید در این قسمت می توانید طول  : طول .  

-Dصورت انتخاب گزینه ی ثابت  : حالت اندازه شگرهای مختلف از جمله موبایل ، تبلت و  در  س یدر در نمای در این بخش ا
صورت انتخاب گزینه ی  ...  شده باقی می ماند و در  اندازه های ثابت خود را حفظ می کند و به اندازه ی طول و عرض وارد 

 . اس یدر در نمایشگر های مختلف به صورت واکنش گرا عمل می کند واکنش گرا در این بخش ، 



-Eصادفی سالید با ترتیب ت صاویر موج : نمایش ا شی نمایش با فعال کردن این گزینه ت صادفی نمای صورت ت ود در آلبوم به 
  . داده می شوند

-Fبا فعال کردن این گزینه با حرکت موس بر روی هر تصویر اس یدر بر روی آن تصویر توقف  : توقف اسالید با حرکت موس
  . می کند

-Gافکت ها ی موجود در بخش در بخش می توانید نوع رندر اسف یدر را مشفخک کنید ، در صفورتی که از میان  : نوع رندر
را انتخاب کرده و در صففورتی   Two Deminsional  تنظیمات سففاده از افکت های دو بعدی انتخاب کرده اید، نوع رندر را

انتخاب کنید و در صفففورتی که از هر دو نوع افکت ها   Css3D افکت های سفففه بعدی را اتنخاب کرده اید نوع رندر را که 
 . انتخاب کنید رندر را ترکیبی نوع  انتخاب کرده اید 

-Hدر این بخش می توانید زمان دلخواه برای نمایش هر اس ید را بر حسب ثانیه وارد کنید : زمان نمایش اسالید . 

-Iس یدر نمایش داده  : قالب اطالعات ضیحات مربوب به آن بر روی هر ا صویر و یا تو صورتی که می خواهید عنوان هر ت در 
 . با استفاده از کلمات کلیدی موجود در کنار باکس آنها را در هر اس ید نمایش دهید شود می توانید 

-Jستفاده از این  : تراز اطالعات ضیحات ، با ا صورت وارد کردن کلمات کلیدی در قالب اط عات برای نمایش عنوان یا تو در 
  . اط عات تعیین کنید گزینه می توانید محل نمایش 

-Kدر این بخش با فعال کردن هر گزینه ، کنترل مربوب به آن در اس ید نمایش داده می شود : یدکنترل های اسال .  

 
 L- در این بخش می توانید کد رنگ دلخواه را برای دایره ی تایمر وارد کنید :رنگ دایره ی تایمر .  

-M دایره ی تایمر را بر حسب ثانیه وارد کنیددر این بخش می توانید زمان دلخواه برای نمایش  : زمان دایره ی تایمر . 



-N شتی سخه های بند انگ صویر بند  : نمایش ن س ید ت با فعال کردن این گزینه با حرکت موس بر روی دکمه های انتخاب ا
 . انگشتی آن اس ید نمایش داده می شود

-O انگشتی را انتخاب کنید در این بخش می توانید محل نمایش تصویر بند : محل نمایش تصویر بندانگشتی .  

-Pدر این بخش می توانید نوع افکت اط عات هر اس ید را انتخاب کنید : افکت اطالعات .  

 
سایت بر روی گزینه ی اعمال تغییرات و کپی کادر در حافظه کلیک کرده Cute slider  نمایش برای  سپس به ماژول  Tدر 

در صفحه مورد نظر بر روی گزینه ی چسباندن کادر کپی شده کلیک کنید  مدیریت محتوا رفته و در بخش مدیریت صفحات
  . در صفحه ی مورد نظر نمایش داده شود   CuteSlider تا

 



 هافهرست آلبوم

شاهده و با وارد کردن عنوان آلبوم، تاریخ یا نام کاربر  صات آن را م شخ ست تمامی آلبوم ها، به همراه م سمت فهر در این ق
 .کنید روی عنوان آلبوم آن را ویرایش آلبوم مورد نظر را از میان فهرست جستجو کنید. سپس با کلیکوارد کننده، 

 

 میانبرها

 .شودمی از این گزینه برای دسترسی سریع تر به ماژول های مرتبط با آلبوم مانند گروه بندی و رسانه استفاده
  

 رسانه جدید

  . وارد کنید دلخواه خود را  از طریق این گزینه می توانید رسانه های

 
  . در سایت های دو زبانه می توانید زبان دلخواه برای رسانه را مشخک کنید : زبان-1



 . عنوان دلخواه برای رسانه را وارد کنید : عنوان-2
س آن محل در صورتی که می خواهید کاربران با کلیک بر روی رسانه به محل خاصی از وب سایت لینک شوند ،آدر : لینک-3

  . را در این بخش وارد کنید
  . می توانید از میان گروه بندی های موجود گروه بندی دلخواه را برای رسانه انتخاب کنید : گروه بندی-4
  . تصویر را وارد کنید  نام ایجاد کننده  در این قسمت می توانید  :ایجاد کننده-5
  . توضیحات مربوب به تصویر را وارد کنیدنیز می توانید،   و در این قسمت : توضیحات-6
  . فایل مربوب به رسانه را از سیستم خود انتخاب کنید : فایل مرتبط-7

  . سپس بر روی گزینه ی ذخیره کلیک نمایید
  :  صفحه اضافه می شود که به توضیح آن می پردازیم پس از کلیک بر روی گزینه ی ذخیره چند گزینه و تب به 

  

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

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

صویر -3 شگر ت شود که به  :  ویرای صاویر نمایان می  ساده برای ویرایش ت صویر  شگر ت با کلیک بر روی این گزینه ، یک ویرای
  . تغییراتی جزئی از قبیل بریدن ، چرخاندن و .. برروی تصاویر انجام دهیدکمک آن می توانید 



 
A-صویر سایز ت صویر و گزینه Crop  گزینه ی :  گزینه های مربوط به  صویر  Resize  برای بریدن ت سایز ت برای تغییر 

  .استفاده می شود

-Bتصاویر استفاده می شوداز این گزینه ها برای زوم بر روی  : گزینه های مربوط به زوم .  

-C180از این گزینه ها برای چرخاندن تصفففویر به حاالت مختلف از جمله چرخش  : گزینه های مربوط به چرخاندن 
  . درجه و ... استفاده می شود  360درجه ، 

-Dاز این گزینه برای نوشتن بر روی تصاویر استفاده می شود : نوشتن بر روی تصویر . 

-Eز انجام تغییرات با کلیک بر روی این گزینه تغییرات در تصویر اعمال می شودپس ا : ذخیره .  

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

سانه های-5 ست ر سانه  :  شده Cache فهر ستی از ر شاهده کنید و یا  Cache هایدر این تب می توانید فهر شده را م
 . اضافه کنید Cache را به رسانه 

  



 
در این بخش فهرستی از آلبوم هایی که رسانه در آن ها وجود دارد مشاهده می  : آلبوم هایی که این رسانه در آن قرار دارد-6

  . کنیدکنید ، که می توانید این رسانه را از آنها حذف یا به آلبومی دیگر اضافه 

 
آلبوم یا  کلیک کنید سپس در صفحه جدید  ابتدا بر روی گزینه ی گذاشتن رسانه در آلبوم  برای اضافه کردن رسانه به آلبوم  

  . کلیک کنید آلبوم های مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی گذاشتن رسانه در آلبوم 



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

 فهرست گروه بندی ها

نمایید. با بندی تعریف  شوند، در این بخش باید گروه داده شده در سایت نمایش بندی ها بصورت گروه اگر بخواهید آلبوم
  . فهرست گروه بندی های آلبوم می شوید وارد  کلیک بر روی این گزینه 

 
در این بخش فهرست گروه بندی های مربوب به ماژول آلبوم را مشاهده می کنید، برای ایجاد گروه جدید می توانید بر روی 

 . کلیک کنید گروه بندی جدید گزینه ی

 



  :زیر می باشد که به توضیح تمام آیتم های آن می پردازیم صفحه ی گروه بندی جدید به شکل  
  

 
  

 . در صورت چند زبانه بودن سایت زبان مورد نظر برای گروه بندی را انتخاب کنید : زبان-1

  . ماژول مرتبط برای گروه بندی را مشاهده می کنید در این بخش  : ماژول مرتبط -2

 شما زیر مجموعه ای از گروه بندی دیگر می باشد ، گروه بندی پدر آن را انتخاب کنید در صورتی که گروه بندی : گروه پدر -3
.  

 . نام گروه را در این بخش وارد کنید : نام گروه-4

  . در صورت دلخواه توضیحات مربوب به گروه را وارد کنید : توضیحات-5



شد گرو در این بخش می توانید یک مقدار عددی برای الویت  : اولویت-6 ه بندی وارد کنید . ) هر چه مقدار عدد کوچکتر با
  الویت آن گروه بیشتر است (

با غیر فعال کردن این گزینه می توانید گروه را غیر فعال کنید ، این کار از نمایش گروه بندی در  : این گروه فعال استتت-7
  . سایت جلوگیری می کند

  : عدم نمایش این گروه در وب سرویس-8

صلی افزودن-9 صلی گروه بندی انتخاب  : عکس ا صویر مربوب به گروه بندی برای عکس ا صورت دلخواه می توانید یک ت در 
 . کنید

صویر مربوب به گروه بندی برای عکس فرعی گروه بندی انتخاب  : افزودن عکس فرعی -10 صورت دلخواه می توانید یک ت در 
  . ه بندی محصوالت استفاده می شودگرو کنید ، از عکس فرعی بیشتر برای نمایش صفحه ی 

 نمایش آلبوم در سایت

در صفحه ی مورد نظر کادر پویای مورد نظر برای آلبوم  شده و  برای نمایش آلبوم در سایت باید وارد ماژول مدیریت محتوا 
  . را انتخاب کنید

 



  
گزینه های یکسفففان می  دارای   افکت ودر کادرهای پویای آلبوم تب های عنوان ، نحوه ی نمایش ، رسفففانه ی مرتبط و 

شد ست. که در   با سان نی و در ماژول مدیریت محتوا می توانید آنها را مط عه نمایید.تنها تب پارامتر دارای گزینه های یک
 : ادامه به آنها میپردازیم

  
 کادرهای پویای ماژول آلبوم

  

 CuteSlider نمایش آلبوم به صورت

ستفاده می شود ، به طور معمول از این کادر   CuteSlider از آلبوم به صورت برای نمایش یک آلبوم به شکل یک اس یدر ا
شکل زیر  شود و حاالت مختلفی برای نمایش دارد که یکی از آنها به  ستفاده می  سایت ا صلی  صفحه ا س یدر  به عنوان ا

  :  است

 
  : پارامترهای این کادر عبارت است از

  :  اس یدر می باشد تر این کادر مشخصات ظاهری می باشد که شامل تنظیمات مربوب به ظاهر اولین تب پارام



 
  

  .در این قسمت می توانید کد قالب دلخواه را وارد کنید : کد قالب -1

  . در این بخش می توانید عرض دلخواه برای اس یدر را بر حسب پیکسل وارد کنید : عرض -2

 . بخش ارتفاع دلخواه برای برای اس یدر را بر حسب پیکسل وارد کنیددر این  : ارتفاع -3



صورت انتخاب گزینه ی ثابت  : حالت اندازه -4 شگرهای مختلف از جمله موبایل ، تبلت و  در  س یدر در نمای در این بخش ا
شده باقی می مان ...  صورت انتخاب گزینه ی اندازه های ثابت خود را حفظ می کند و به اندازه ی طول و عرض وارد  د و در 

 . اس یدر در نمایشگر های مختلف به صورت واکنش گرا عمل می کند واکنش گرا در این بخش ، 

در بخش می توانید نوع رندر اسفف یدر را مشففخک کنید ، در صففورتی که از میان افکت ها ی موجود در بخش  : نوع رندر-5
را انتخاب کرده و در صففورتی   Two Deminsional  کرده اید، نوع رندر راتنظیمات سففاده از افکت های دو بعدی انتخاب 

انتخاب کنید و در صفففورتی که از هر دو نوع افکت ها   Css3D افکت های سفففه بعدی را اتنخاب کرده اید نوع رندر را که 
 . انتخاب کنید نوع رندر را ترکیبی  انتخاب کرده اید 

  . افکت های دو بعدی دلخواه را انتخاب کنید از میان انواع انتقال موجود  می توانید  : انتقال های دو بعدی-6

  . سه بعدی دلخواه را انتخاب کنید افکت های  می توانید از میان انواع انتقال موجود   : انتقال های سه بعدی -7

 
  

آن بر روی هر اس یدر نمایش داده  در صورتی که می خواهید عنوان هر تصویر و یا توضیحات مربوب به : قالب اطالعات-8
  .با استفاده از قالب ها ی موجود در کنار باکس آنها در هر اس ید نمایش دهید شود می توانید 

ستفاده از این  : تراز اطالعات -9 ضیحات ، با ا صورت وارد کردن کلمات کلیدی در قالب اط عات برای نمایش عنوان یا تو در 
  . اط عات تعیین کنید نمایش گزینه می توانید محل 

  . در این بخش می توانید نوع افکت اط عات هر اس ید را انتخاب کنید : افکت اطالعات -10

  . : در این بخش می توانید کد رنگ دلخواه را برای دایره ی تایمر وارد کنیدرنگ دایره ی تایمر-11

  

شتی -12 سخه های بند انگ صویر بند  با فعال کردن این : نمایش ن س ید ت گزینه با حرکت موس بر روی دکمه های انتخاب ا
 . انگشتی آن اس ید نمایش داده می شود



  . در این بخش می توانید محل نمایش تصویر بند انگشتی را انتخاب کنید : محل نمایش تصویر بندانگشتی -13

 ی توانید آلبوم مورد نظر را برای نمایش درتب بعدی تب مشففخصففات دیتا می باشففد که با کلیک بر روی الصففام آلبوم م
CuteSlider انتخاب کنید .  

 
 

  : گزینه های زیر را مشاهده می کنید در تب ابزار 



 
با فعال کردن این گزینه تصاویر موجود در آلبوم به صورت به صورت نمایشی نمایش داده  : نمایش اسالید با ترتیب تصادفی

  . می شوند

با فعال کردن این گزینه با حرکت موس بر روی هر تصویر اس یدر بر روی آن تصویر توقف می  : حرکت موستوقف اسالید با 
  . کند

 . در این بخش می توانید زمان دلخواه برای نمایش هر اس ید را بر حسب ثانیه وارد کنید : زمان نمایش اسالید

های مانند باز شدن در تب جدید، همین صفحه و ... می  چگونگی نمایش لینک رسانه که شامل حالت : محل نمایش لینک
  .باشد

   

 آلبوم آکاردئونی

  . از آلبوم آکاردئونی برای نمایش تصاویر یک آلبوم استفاده می شود که نمایشی به شکل زیر دارد 

  



 
 : آلبوم آکاردئونی دارای پارامترهای زیر می باشد که به توضیح هرکدام می پردازیم

 
 .در صورت نیاز برای نمایش عنوان آلبوم این گزینه را می توان فعال نمود:  نمایش عنوان-1

 ..برای نمایش توضیحات رسانه در کادر آلبوم این گزینه را فعال نمایید : نمایش توضیحات رسانه های آلبوم-2

بعد از قرار دادن ماوس بر روی هر یک از  با فعال کردن این پارامتر :  تغییر استتالید با قرار گرفتن ماوس روی استتالیدها-3
 .تصاویر آلبوم همان تصویر را نمایش می دهد

  



صام آلبوم  مشخصات دیتا  درتب  ، آلبوم مورد نظر خود را از میان آلبوم های موجود  می توانید با کلیک بر روی گزینه ی ال
  .انتخاب کنید

 
نمایش دکمه   قبلی و بعدی وجود دارد که می توان با انتخاب این گزینهدر تب صفففحه بندی یک پارامتر با نام عدم نمایش 

 .های قبل و بعد را بر روی تصویر غیر فعال کرد

 
 .شامل دو پارامتر به شرح ذیل می باشد  تب مشخصات تصویر

حالت برای تصاویری  در این پارامتر عرض هر تصویر در آلبوم را تنشیم می نمایید. قابل ذکر است که بهترین :عرض تصویر-1
که درون یک آلبوم قرار می گیرند هم سففایز بودن می باشففد. زیرا که با تغییر اندازه تصففویر در کادرهای پویا تصففویر نمایش 

 .داده شده نمایش درستی دارد

 .داده می شودبا فعال نمودن این پارامتر، تصاویر با سایزی که در رسانه درج شده اند نمایش  :استفاده از تصویر اصلی -2

  



 
پس از انجام تنظیمات دلخواه در تب های مختلف این کادر پویا و ذخیره ی آن می توانید با مشاهده ی صفحه ای که کادر 

  . آلبوم آکاردئونی را مشاهده کنید را در داخل آن قرار داده اید 

  

  آلبوم چرخشی

ستفاده می شود که دارای نمایش مختلفی می باشد که یکی از از آلبوم چرخشی برای نمایش تصاویر موجود در یک آلبوم  ا
  : آنها به شکل زیر است

  : آلبوم چرخشی در بخش پارامترها دارای چندین تب مختلف می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم



 
   : مشاهده می کنید زیر را  در تب مشخصات ظاهری گزینه های 

  . می توانید تعداد فریم های آلبوم چرخشی را در نمایشگرهای مختلف مشخک کنیددر این بخش  : تعداد فریم -1



 
  . در این بخش می توانید ارتفاع دلخواه خود را برای آلبوم را بر حسب پیکسل وارد کنید   :ارتفاع -2

  . کنیدرا بر حسب پیکسل وارد  در این بخش می توانید فاصله ی دلخواه بین تصاویر آلبوم  : فاصله -3

  . با فعال کردن این گزینه عنوان هر تصویر در زیر آن تصویر نمایش داده می شود : نمایش عنوان-4

 .با فعال کردن این گزینهتوضیحات مربوب به هر رسانه نمایش داده می شود : نمایش توضیحات رسانه های آلبوم -5

هر تصویر عنوان آن تصویر بر روی تصویر ظاهر می شود ، با  با حرکت موس بر روی : غیر فعال کردن عنوان بر روی تصویر-6
  .  با حرکت موس دیگر عنوان بر روی تصویر ظاهر نمی شود فعال کردن این گزینه 

صویر بزرگ هنگام کلیک-7 صلی نمایش  : نمایش ت صویر با اندازه ی ا صویر ، ت با فعال کردن این گزینه با کلیک بر روی هر ت
  . داده می شود

شی نمایش داده می  : thumbnail نمایش -8 صاویر آلبوم در زیر آلبوم چرخ شتی ت صویر بند انگ با فعال کردن این گزینه ت
  . شود

  . می توانید تعداد تصاویر بند انگشتی در زیر آلبوم را مشخک کنید : ها  thumbnail تعداد-9

و انگشت در موبایل   عوض کردن تصاویر با ماوس در کامپیوتراین گزینه برای  : فعال کردن امکان اسالید کردن با انگشت-10
  .می باشد

 .در صورت فعال بودن این پارامتر دکمه های قبل و بعد بیرون از تصاویر قرار می گیرند : نمایش دکمه ها بیرون از اسالیدر-11

صویر-12 صویر در باالی آن: نمایش عنوان باالی ت ست عنوان هر ت صورتی که نیاز ا شود این پارمتر را فعال  در  نمایش داده 
 .نمایید



ان پارامتر برای فاصله تصویر با حاشیه های کنار کادر می باشد که می توان بر حسب پیکسل آن را تنظیم : فاصله عکس -13
 .نمود

  
  

صام آلبوم ، آلبوم دلخواه برای نمایش را در آلبوم  صات دیتا مي توانید با کلیک بر روی ال شخ شی را از میان در تب م چرخ
  . آلبوم های موجود در سایت انتخاب کنید

 
  

 .به شرح ذیل می باشد  پارمترهای در تب ابزار
  

  .با فعال کردن پخش نا متناهی با به پایان رسیدن تصاویر ، تصاویر از ابتدا نمایش داده می شوند: پخش نامتناهی-1

خودکار آلبوم به صورت خودکار حرکت می کند و نیازی به کلیک بر روی گزینه با فعال کردن گزینه ی حرکت : حرکت خودکار-2
 .ی قبلی و بعدی وجود ندارد

سب میلی ثانیه-3 صاویر را : سرعت بر ح شدن ت سرعت عوض  با فعال کردن گزینه ی حرکت خودکار در این پارمتر می توان 
 .بر حسب میلی ثانیه تنظیم نمایید

سب میلی ث-4 با فعال کردن گزینه ی حرکت خودکار در این پارمتر می توان زمان متوقف بودن تصففویر : انیهزمان توقف بر ح
 .رابر حسب میلی ثانیه تنظیم نمایید

صفحه و ...  : محل نمایش لینک-5 شدن در تب جدید، همین  شامل حالت های مانند باز  سانه که  چگونگی نمایش لینک ر
 .می باشد

را در این پارامتر   صفحه مورد نظر URL یاز دارید برای آلبوم آرشیوی فعال نمایید می توانیددر صورتی که ن:  لینک آرشیو-6
  .وارد نمایید

 . می توانید عنوان لینک را در این پارامتر وارد نمایید  بعد از وارد کردن آدرس صفحه مورد نظر:  لینک آرشیو عنوان-7

  



 
  

، صفحه بندی تصاویر در زیر آلبوم چرخشی نمایش داده  نمایش صفحه بندی  گزینه ی با فعال کردن  در تب صفحه بندی 
  . می شود ، همننین با فعال کردن گزینه ی عدم نمایش قبلی و بعدی گزینه های بعدی و قبلی نمایش داده نمی شوند

 
  : ی پردازیموجود دارد که به آنها م در تب مشخصات تصاویر گزینه های مربوب به تنظیمات تصاویر آلبوم 



 
  . در این بخش می توانید عرض تصویر را بر حسب پیکسل وارد کنید  :عرض تصویر -1

  . در این بخش می توانید ارتفاع تصویر را بر حسب پیکسل وارد کنید :  ارتفاع تصویر-2

  . تصویر به اندازه ی کادر کشیده می شود با فعال کردن این گزینه  : کشیدن تصویر-3

با فعال کردن این گزینه از تصویر اصلی موجود در رسانه بدون تغییر در آلبوم چرخشی استفاده  : استفاده از تصویر اصلی-4
   . می شود

  

  فهرست آلبوم های یک گروه

شود که با کلیک بر روی هر آلبوم وار ستفاده می  ست آلبوم یک گروه برای نمایش آلبوم های یک گروه ا د از کادر پویای فهر
  . صفحه ای شامل تصاویر آن آلبوم می شود

 
در قسفففمت پارامترهای این کادر دو بخش وجود دارد که شفففامل متغییرهای محلی و متغییرهای عمومی می باشفففد ، 
متغییرهای محلی شفففامل یک بخش برای انتخاب گروه برای نمایش و متغییرهای عمومی شفففامل تنظیمات مربوب به 

  . می باشد ظاهر 



انتخاب گروه آلبوم برای نمایش ابتدا بر روی گزینه ی انتخاب گروه آلبوم کلیک کنید ، بعد از کلیک صفففحه ای شففامل برای 
گروه های موجود برای آلبوم ها نمایش داده می شود ، از میان گروه های موجود گروه دلخواه را انتخاب و سپس روی گزینه 

  . انتخاب گروه کلیک کنید

 
  

 : رهای عمومی چند تب وجود دارد که به آنها می پردازیمدر قسمت متغیی

شرح  شد که گزینه های آن به  شامل گزینه های مربوب به ظاهر فهرست آلبوم های یک گروه می با تب مشخصات ظاهری 
  : زیر است



 
  

داده می شود را مشخک در این بخش می توانید تعداد ستون هایی که در فهرست آلبوم نمایش   :تعداد ستون های آلبوم-1
  . کنید

فعال بودن این گزینه باعث نمایش ندادن لینک مشففاهده آلبوم  : عدم نمایش آیکن لینک مشتتاهده ادامه آلبومهای گروه-2
 .های بیشتر در گروه انتخابی می باشد

مشففاهده بقیه آلبوم ها را با فعال کردن این پارمتر می توان لینک  : نمایش عنوان لینک مشتتاهده ادامه آلبوم های گروه-3
  . نمایش داد

شاهده ادامه آلبوم های گروه -4 در این بخش می توانید عنوان دلخواه را برای مشففاهده ی دیگر آلبوم های  : عنوان لینک م
  . گروه را بنویسید



ها به صففففحه ی در این بخش در صفففورتی که می خواهید برای نمایش آلبوم  :  ادامه آلبومهای گروه لینک مشتتاهده  -5
  . بروید می توانید در این بخش لینک صفحه ی دلخواه را وارد کنید دلخواه 

ستجو -6 با فعال کردن این گزینه کادر جستجو در باالی صفحه ی فهرست آلبوم ها نمایش داده می شود  :  نمایش کادر ج
  . لخواه خود را در این گروه جستجو کنندو کاربران با استفاده از آن می توانند با استفاده از این کادر آلبوم د

  . با فعال کردن این گزینه توضیحات مربوب به هر آلبوم نمایش داده می شود : نمایش توضیحات-7

  . با فعال کردن این گزینه عکاس هر آلبوم نمایش داده می شود  : نمایش عکاس-8

  . لبوم نمایش داده می شودبا فعال کردن این گزینه تاریخ ایجاد هر آ : نمایش تاریخ-9

 روش باز شدن لینک رسانه ی موجود در آلبوم را از این قسمت می توان انتخاب کرد :  طریقه ی باز شدن لینک در مرورگر-10
. 

 .اط عات بیشتر نمایش داده می شود  با فعال کردن این گزینه لینکی با عنوان : نمایش دکمه اطالعات بیشتر-11

 .می توان عنوان لینک اط عات بیشتر را با متن دلخواه تایپ نمود : طالعات بیشترعنوان دکمه ا-12

 .با فعال نمودن این گزینه می توان نمایش عنوان تصاویر را غیر فعال نمود: عدم نمایش عنوان تصاویر-13

  

ستفاده از در تب ابزار تنها  این گزینه صفحه بندی آلبوم ها به  که با فعال کردن در صفحه بندی وجود دارد   ajax گزینه ی ا
  . انجام می پذیرد  ajax صورت

  

  

  

 در 
وجود دارد که دارای سه گزینه : نا مشخک  تب مرتب سازی نیز تنها یک گزینه برای مشخک کردن ترتیب نمایش آلبوم ها 

 ، Date   و Priority   . گزینه می باشد Date   و به معنی مرتب سازی بر اساس تاریخ Priority   به معنی مرتب سازی بر
 . اساس اولویت وارد شده در هنگام ایجاد آلبوم می باشد

  



 
  : در تب صفحه بندی ، گزینه های مربوب به تنظیمات و نمایش صفحه بندی می باشد که به آن می پردازیم

 
   . نمایش داده می شودبا فعال کردن این گزینه صفحه بندی در فهرست آلبوم ها   :صفحه بندی -1

با وارد کردن مقدار عددی در این بخش می توانید، تعداد آلبوم های قابل نمایش در فهرسففت را محدود  : تعداد آلبوم ها-2
  . کنید

با وارد کردن مقدار عددی در این بخش می توانید ، تعداد آلبوم های یک صففففحه را  : تعداد آلبوم ها در یک صتتفحه-3
  . مشخک کنید

با فعال کردن این گزینه در صفحه بندی کاربر اجازه ی مشخک کردن تعداد نمایش آلبوم ها   : عدم نمایش تعداد نمایش -4
 .در یک صفحه را ندارد

  . با فعال کردن این گزینه ، گزینه رفتن به صفحه ی دلخواه در صفحه بندی نمایش داده نمی شود : عدم نمایش بروبه-5

صفحه بندی  -6 صورت لینکیعدم  صفحه نمایش داده نمی  : به  شماره ی  صورت  صفحه بندی به  با فعال کردن این گزینه 
  . شود



 
  

بر حسب پیکسل وارد  محل قرار گیری تصاویر ، ارتفاع و عرض تصاویر را به دلخواه   می توانید در تب مشخصات تصاویر 
  . کنید

 

  نمایش تصاویر یک آلبوم

  . نمایش تصاویر یک آلبوم استفاده می شود از این کادر برای 

 



  :  در قسمت پارامترهای این چند تب وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم

  : در تب مشخصات ظاهری گزینه های زیر وجود دارد

 
  
  . کردتوضیحات آلبوم را می توان نسبت به خود تصویر آلبوم ستون بندی  : ستون بندی توضیحات آلبوم -1 

صویر -2 آلبوم می باشففد را می توان با سففتون بندی دلخواه  Cover تصففویر اول آلبوم که به عنوان :Cover ستون بندی ت
  . نمایش داد

آلبوم را از میان گزینه های موجود انتخاب  در این گزینه می توانید تعداد ستون تصاویر  : تعداد ستون های نمایش آلبوم-3
  . کنید

  



 
  

تصاویر از هم را بر حسب پیکسل مشخک  در این قسمت می توانید فاصله ی ستونهای  : فاصله ی ستونهای جدول از هم-4
  . کنید

  . با فعال کردن این گزینه عنوان آلبوم در صفحه نمایش داده می شود : نمایش عنوان آلبوم-5
 . در زیر آن نمایش داده می شود با فعال کردن این گزینه عنوان هر تصویر : نمایش عنوان تصاویر-6
  . با فعال کردن این گزینه توضیحات مربوب به آلبوم نمایش داده می شود : نمایش توضیحات آلبوم-7
  . با فعال کردن این گزینه توضیحات مربوب به هر رسانه نمایش داده می شود : نمایش توضیحات رسانه-8
  . اریخ ایجاد آلبوم نمایش داده می شودبا فعال کردن این گزینه ت : نمایش تاریخ-9
  . نام عکاس آلبوم نمایش داده می شود با فعال کردن این گزینه   : نمایش عکاس-10
  با فعال کردن این آیتم رسانه های موجود در آلبوم هم ارتفاع نمی شوند،  :  عدم یکسان سازی ارتفاع رسانه ها-11
که آلبوم شامل ویدئو باشد با فعال کردن این آیتم با کلیک بر روی ویدئو با   صورتیدر   : Fancybox نمایش ویدئوها با-12

  . سایز بزرگتر در همان صفحه نمایش داده می شود



با فعال کردن این گزینه تصور اول در آلبوم به عنوان تصویر اصلی و کاور در نظر   : نمایش تصویر اول به عنوان کاور آلبوم-13
  . گرفته می شود

این پارامتر عنوان رسففانه را در زمانی که ماوس روی آن قرار دارد نمایش می   : Tooltip نمایش عنوان رستتانه به عنوان-14
  .  دهد

  . با فعال کردن این پارامتر اص عات آلبوم بعد از تصویر نمایش داده می شود  :  نمایش اطالعات آلبوم بعد از تصاویر-15
شتر-16 ضیحات نمایش اطالعات بی ضیحات نمایش   با فعال کردن این گزینه  :  در تو سمت تو شتر را در ق لینک اط عات بی

  . می دهد
  . برای لینک اط عات بیشتر می توان عنوانی دیگر در این قسمت تنظیم نمایید  : عنوان اطالعات بیشتر-17

  

 
  . بیشتر را در این قسمت می توان وارد کرد مورد نظر برای اط عات URL آدرس  : لینک آدرس اطالعات بیشتر-18
  . این پارمتر ها منسوخ گردیده و تنشیمات جایگزینی برایشان ایجاد گردیده است  : تعداد ستون های نمایش آلبوم-19
ده این پارمتر ها منسوخ گردیده و تنشیمات جایگزینی برایشان ایجاد گردی  : عدم تغییر ستون ها در مانیتورهای کوچک-20

 . است
 . برای نمایش عنوان باالی تصویر می توان این گزینه را فعال نمود  : نمایش عنوان قبل از تصویر-21
  . می توان این گزینه را فعال نمود Fancy Box برای غیر فعال کردن عنوان در  : Fancybox عدم نمایش عنوان در-22
صوتی Thumbnail نمایش-23 صوتی با   : در فایل های  شتی را در فایل های  سخه بند انگ ستفاده از گزینه میم توان ن ا

  . نمایش داد
  . با فعال کردن این گزینه نام عکاس در تصویر اول نمایش داده نمی شود  : عدم نمایش عکاس در کاور آلبوم-24

  



صام آلبوم می توانید آلبوم  شد که با کلیک بر روی ال صات دیتا می با شخ مورد نظر را برای نمایش انتخاب تب بعدی تب م
  . کنید

 
 :  در تب ابزار دو گزینه وجود دارد

 

 



با فعال کردن این گزینه نام آلبوم در عنوان صفففحه نمایش داده نمی شففود. و باید این گزینه  :  عدم تغییر عنوان صتتفحه-1
 .فعال گردد

شتراک گذاری در گوگل پالس-2 گزینه لینک به اشففتراگ گذاری شففبکه اجتماعی گوگل پ س با فعال کردن این  : نمایش به ا
  . نمایش داده می شود

شتراک گذاری در تلگرام-3 شبکه اجتماعی تلگرام نمایش داده   :نمایش به ا شتراگ گذاری  با فعال کردن این گزینه لینک به ا
  . می شود

به اشتراگ گذاری شبکه اجتماعی فیسبوگ نمایش  با فعال کردن این گزینه لینک  :نمایش به اشتراک گذاری در فیسبوک-4 
  .داده می شود

شتراک گذاری در لینکدین -5 شبکه اجتماعی لینکدین نمایش  :نمایش به ا شتراگ گذاری  با فعال کردن این گزینه لینک به ا
  .داده می شود

شتراک گذاری در تویتر-6 ی شففبکه اجتماعی تویتر نمایش داده با فعال کردن این گزینه لینک به اشففتراگ گذار   :نمایش به ا
  .می شود

صاویر -7 ستفاده از لینک ت سانه به لینک   : ا سانه با فعال کردن این گزینه بعد از کلیک روی ر شتن لینک در ر صورت دا در 
  . هدایت می شوید

 . می توان انتخاب کرد روش باز شدن لینک رسانه ی موجود در آلبوم را از این قسمت  : طریقه باز شدن لینک در مرورگر-8
  . می توانید رسانه ای موجود در آلبوم را به صورت صعودی و یا نزولی مرتب نمایید  : نوع مرتب سازی-9
 .می توان انتخاب نمایید که مرتب سازی بر اساس اولویت باشد یا تاریخ ایجاد رسانه :  مرتب سازی بر اساس-10

 : اردصفحه بندی گزینه های زیر وجود د در تب 

 



  . در فهرست را محدود کنید تصاویر موجود  در این بخش می توانید با وارد کردن مقدار عددی تعداد  : تعداد تصاویرها-1

صفحه-2 صاویر نمایش داده در هر  صفحه را  : تعداد ت صاویر یک  در این بخش می توانید با وارد کردن مقدار عددی تعداد ت
  . مشخک کنید

  . با فعال کردن این گزینه صفحه بندی تصاویر فعال می گردد :  صفحهنمایش صفحه به -3

 . تغییر می کنند  ajaxبا فعال کردن این گزینه صفحات به صورت  : در صفحه بندی  ajax استفاده از-4

در یک  با فعال کردن این گزینه در صففففحه بندی کاربر نمی تواند تعداد نمایش آلبوم ها  : عدم نمایش تعداد نمایش-5
 . صفحه را مشخک کند

  . با فعال کردن این گزینه ، گزینه رفتن به صفحه ی دلخواه در صفحه بندی نمایش داده نمی شود : عدم نمایش بروبه-6

صورت لینکی-7 صفحه بندی به  صفحه نمایش داده نمی  : عدم  شماره ی  صورت  صفحه بندی به  با فعال کردن این گزینه 
 . شود

 
  

  : ت تصاویر گزینه های زیر وجود دارددر تب مشخصا



 
   . با فعال کردن این پارمتر سایز اصلی تصویر در آلبوم نمایش داده می شود :  استفاده از تصویر اصلی-1

  . در این بخش می توانید عرض تصاویر را به مقدار دلخواه وارد کنید :  عرض تصاویر-2

با فعال کردن این گزینه تصففویر اصففلی با حرکت ماوس بر روی   : تصتتویرنمایش تصتتویر اصتتلی هنگام آمدن ماوس روی -3
 . تصاویر نمایش داده می شود

سانه-4 شتی ر صویر بند انگ ستفاده از ت با فعا ل کردن این گزینه از تصفاویر بند انگشفتی رسفانه های آلبوم برای نمایش  : ا
 . استفاده می شود

سخه ی بند -5 صلی در ن صویر ا ستفاده از ت شتیا صلی برای نمایش به جای  : انگ صویر ا با فعال کردن این گزینه در آلبوم از ت
 . تصاویر بند انگشتی استفاده می شود

 .در این قسمت می توان نوع تصویر واتر مارگ که بر روی رسانه قرار می گیرد را انتخاب کرد :نوع واترمارک-6

 .ن رسانه و یا ایجاد کننده باشدواتر مارگ تصویر می توان عنوا :نوع متن واترمارک-7

  

 


