
 به نام خدا

 (RSS)راهنمای ماژول آر اس اس 

 . شد مطلع آنها هایرسانی روز به و محتوا از عالقه، مورد هایسایت روزانه مشاهده به نیاز بدون و راحتی به توانمی RSS با

 تازه محتویات امکانات، از بسیاری کنار در ... و، تابناک ، شانا  مهرنیوز: جمله از خبری هایسایت و مجالت ها،وبالگ از بسیاری

  . کنندمی عرضه اس.اس.آر صورت به را خود

مرتبط به  با این روش دیگر نیاز نیست اخبار، می توان از این ماژول استفاده نمود .  جهت استفاده از آر.اس.اس سایت های دیگر

 تغییرات اعمال خواهد شد .بر روی سایت شما نیز ، در سایت اصلی خود ایجاد نمایید و در صورت بروزرسانی اخبار ، سازمان را 

 RSS-آر اس اس شکلکرفته و روی اطالع رسانی سامانه های برای این منظور بعد از ورود به سمپا در صفحه ی اول به بخش 

 کلیک نمایید .

 

 

 در صفحه نمایش داده شده : 

 

 در تصویر( و یا کلید جدید )مورد 1 شماره کانال ارتباطی )موردبرای ایجاد کانال جدید ، از منوی سمت راست گزینه ی افزودن 

 در تصویر( را کلیک نمایید . 2 شماره

 . را کلیک نمایید در تصویر( 3کلید حذف )مورد شماره  سپس مورد نظر را انتخاب ، کانال ، ابتدا جهت حذف کانال های ارتباطی



ایجاد شده  )آر اس اس های(کانال های ارتباطیدر تصویر( می توانید مشخص کنید که  4از لیست کشویی زبان )مورد شماره 

مربوط به تمام زبان های سایت نمایش داده شود و یا یک زبان خاص . به عنوان مثال با انتخاب فارسی کلیه کانال های ارتباطی که 

 سی انتخاب شده است لیست می شود و می توانید تغییرات مورد نظر را روی آن ها اعمال نمایید .در زمان ایجاد ، زبان آن ها فار

  افزودن کانال ارتباطی :

 با کلیک روی کلید جدید صفحه ای به صورت زیر نمایش داده می شود :

 

فارسی قرار گیرد و یا انگلیسی زبان مورد نظر در این قسمت با توجه به این که کانال ارتباطی مورد نظر قرار است در سایت  زبان :

 را انتخاب نمایید . )استفاده در سایت های چندزبانه(

 محل قرار گیری کانال ارتباطی در سایت را مشخص می کند . یک مقدار عددی است که  اولویت نمایش :

 . در این قسمت برای کانال ارتباطی عنوانی متناسب با آن وارد می نمایید عنوان :

 در این قسمت آدرس آر اس اس سایت مورد نظر را وارد نمایید .  آدرس الکترونیکی :

 با انتخاب این گزینه ، کانال ارتباطی در سایت نمایش داده خواهد شد . کانال ارتباطی در خروجی سایت نمایش داده شود :

 بعد از ذخیره کانال ، کلید های حذف و پیش نمایش ، ظاهر می شود .

: در صورتی که مراحل کار را به درستی انجام دهید ، با کلیک روی کلید پیش نمایش ، نمایی از خروجی کانال ها  نکته

 سایت مورد نظر را مجددا بررسی نمایید .  RSSدر صورت بروز خطا مراحل کار و یا در سایت خواهید داشت .

 نحوه پیدا کردن آدرس اکترونیکی)آر اس اس سایت های دیگر( :

این لینک در سایت های خبرگزاری کلیک نمایید .  RSSو روی لینک  به سایت مورد نظر رفتهبرای دستیابی به این آدرس ، ابتدا 

 سایت قرار می گیرد . Footerو یا  Headerمعموال در 



 

  کلیک نمایید . ها آن یکی از رویها قرار داده شده است که بر اساس نیاز  RSSدر صفحه نمایش داده شد ، لیستی از 

 

 . شود Pasteرا کپی نمایید که این آدرس باید در قسمت آدرس الکترونیکی  RSSاز نوار آدرس مرورگر ، آدرس  سپس



 

 

 فهرست کانالهای ارتباطی :

 نمایش داده می شود و امکان حذف و ویرایش آن ها وجود دارد .با کلیک روی این گزینه فهرست کانال های ارتباطی 

 کانال های ارتباطی را در سایت نمایش دهیم : چگونه

در ماژول برای این منظور ،  نموداستفاده   RSS-آر اس اسی یش آن در سایت باید از کادر پویا، برای نما RSSبعد از ایجاد 

در تصویر( سپس در صفحه ای باز شده ، از لیست کشویی  1روی شکلک کادر پویا کلیک نمایید )مورد، (CMS) محتوا مدیریت

 در تصویر( و با توجه به نیاز خود یکی از انواع کادر پویا را انتخاب نمایید .  2محصوالت را انتخاب )مورد

 

 

 

 



 : RSS-آر اس اسکادر پویای 

 در تمامی کادرها یکسان افکتو  رسانه مرتبط، نحوه نمایش ، عنوان برای کار با کادرهای پویا به خاطر داشته باشید تب های 

هستند و تنها بخش پارامتر است که در کادرهای مختلف، شامل مقادیر متفاوتی است. به همین دلیل ما نیز در اینجا تنها به 

 . توضیح بخش پارامترها می پردازیم

 فهرست کانال های ارتباطی 

  . نمایش داده می شودی تعریف شده ، ها  RSS تمامیبا انتخاب این کادر پویای فهرست 

 

 ابزار درسربرگ

های موجود ، کانال  RSSمی شود و کاربر می تواند از میان  یش دادهبا انتخاب این گزینه کادر جستجو نما نمایش کادر جستجو :

 مورد نظر را بیابد .

 



 صفحه بندی در سربرگ 

 صفحه یک در را نمایش تعداد پارامتر این کردن فعال طریق از توانید می باشند زیاد ها RSS تعداد چنانچه نمایش صفحه بندی :

 .نمایید  پیدا دسترسی ها RSS سایر به بندی صفحه با و کرد محدود

 را ها RSS تعداد چنانچه مثال برای.  کند می مشخص را شده داده نمایش های ، RSS کل تعداد تعداد موارد نمایش داده شده :

 خواهیم آر اس اس 4 با صفحه 5 ، باشد فعال نیز بندی صفحه نمایش و 4 را صفحه یک نمایش در تعداد و دهید قرار 20 برابر

 .دید

در یک صفحه را مشخص  RSSدر این قسمت می توانید با وارد کردن یک عدد ، تعداد نمایش  تعداد نمایش در یک صفحه :

 نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کادر پویای فهرست کانال های ارتباطیاز نمونه ای 

 

 
 

 مشاهده کانال ارتباطی 

 خاص را نمایش می دهد . RSSاین کادر پویا ، تمامی اخبار مربوط به یک 

 مشخصات ظاهریدر سربرگ 

 ها در خروجی نمایش داده خواهند شد . RSSعناوین مربوط به ا انتخاب این گزینه ب نمایش عنوان آر اس اس :

یک مقدار عددی است و از طریق آن می توان طول عناوین را محدود کرد تا نمایشی منظم در سایت داشته  حداکثر طول عنوان :

 باشید .

یک مقدار عددی است و از طریق آن می توان طول شرح را محدود کرد تا نمایشی منظم در سایت داشته  شرح : لحداکثر طو

 باشید .



 

 

 مشخصات دیتادر سربرگ 

 در این قسمت از لیست کشویی موجود ، نام آر اس اس مورد نظر را جهت نمایش انتخاب نمایید . آر اس اس :

 

 

 بندی صفحهدر سربرگ 

 محدود صفحه یک در را نمایش تعداد پارامتر این کردن فعال طریق از توانید می باشند زیاد ها RSS تعداد چنانچه صفحه بندی :

 .نمایید  پیدا دسترسی ها RSS سایر به بندی صفحه با و کرد

 را ها RSS تعداد چنانچه مثال برای.  کند می مشخص را شده داده نمایش های ، RSS کل تعداد تعداد موارد نمایش داده شده :

 خواهیم آر اس اس 4 با صفحه 5 ، باشد فعال نیز بندی صفحه نمایش و 4 را صفحه یک نمایش در تعداد و دهید قرار 20 برابر

 .دید

در یک صفحه را مشخص  RSSدر این قسمت می توانید با وارد کردن یک عدد ، تعداد نمایش  تعداد آر اس اس در یک صفحه :

 نمایید.



 

 کادر پویای فهرست کانال های ارتباطیاز نمونه ای 



 


