
 ماژول پیوندها 

 .استفاده می شوداز ماژول پیوندها  و تبادل لینک با سایت های مختلف ایجاد انواع پیوندبرای 

 بررسی عملکرد ماژول پیوندها:
 پیوندها،  ،از منو سمت راست ایکرده و  کیکل پیوندها شکلک یبر رودر صفحه نخست نرم افزار سمپا ماژول  نیجهت ورود به ا

 .دییرا انتخاب نما پیوندهافهرست 

 

  



 :فهرست پیوندها

را خواهید دید  حذفو  جدیدعالوه بر کادر جستجوی درون ماژولی، دو کلید  شویدوارد این ماژول برای اولین بار در صورتی که 

می توانید لیست پیوندهای مرتبط با وب سایت خود را  و یا انتخاب پیوند جدید از منو سمت راست که با کلیک بر روی کلید جدید

 در غیر اینصورت لیستی از پیوندهای ایجاد شده را می یابید که می توان آن ها را ویرایش یا حذف نمود. ایجاد نمایید.

  

 در صفحه باز شده پارامترهای موجود جهت درج لینک پیوند به شرح زیر می باشند:

 :وارد شده بایدگروه بندی شوند. می توان یک گروه اصلی برای همه لینک ها ایجاد نمود و یا می لینک های  عنوان گروه

نحوه ایجاد گروه جدید در ادامه  توان از این امکان جهت دسته بندی آنها و نمایش مجزای هرگروه در سایت استفاده کرد.

 توضیح داده خواهد شد.

 :پیوند باشد را در این بخش وارد نمایید.نامی که میخواهید بیانگر آن  عنوان پیوند 

 (url :آدرس ) مانند: الکترونیکی لینک پیوند را وارد نماییدآدرس .http://www.radcom.ir/ 

  :نمایید.در صورتی که قصد ارائه توضیحات درباره پیوند دارید می توانید در این قسمت آن را وارد توضیحات 

 :برای مرتب سازی فهرست پیوندها بر اساس اولویت آنها می توان با وارد نمودن اعداد آن ها را لیست نمود. توجه  اولویت

 داشته باشید که هرچه عدد کوچکتر باشد در اولویت باالتری قرار می گیرد.

 :لوگو یا تصویری را به عنوان نشان این پیوند می توان قرار داد.  نشانه 

 

http://www.radcom.ir/


 نوانع برای نمایش لیست پیوندها در زبان های دیگر، سایت شما چندزبانه باشد می توانید درصورتی که اطالعات زبانهای دیگر:

 ا به آن زبان ها اضافه نمایید.این پیوند ر و توضیحات

 

 پس از وارد نمودن اطالعات پیوند را ذخیره می نمایید.

  



 گروهبندی پیوندها:

 از منو سمت راست با کلیک برروی گروه جدید صفحه زیر باز می شود. :دیگروه جد 

 

  عنوان فارسی گروه خود را وارد نمایید، اگر سایت چندزبانه دارید عنوان گروه را به زبان های دیگر نیز وارد و سپس

 ذخیره نمایید.

  ماژول پیوند قابل مشاهده می باشد باکلیک برروی گروه بندی پیوندها فهرستی از تمامی گروه های ایجاد شده برای

 که می توان آنها را حذف یا ویرایش نمود.

 

 



  :تیدر سا وندهایپ شینما یچگونگ
صفحه مدنظر را (، CMSمحتوا ) تیریماژول مد از لیدل نیبه هم ،وداستفاده نم ایاز کادر پو دیبا تیدر سا پیوندها شینما یبرا

 :کادرهای پویا را انتخاب نماییدمطابق تصویر یکی از و  انتخاب کرده

 

  :فهرست پیوندها

 مشخصات دیتا:

 در این قسمت شما می توانید انتخاب کنید که فهرست لینک های کدام گروه ها نمایش داده شوند.



 

  



 مشخصات ظاهری:

.ی نمایش دادستون تک و یا چند می توان پیوندهای خود را بصورت تعداد ستونها:

 

با فعال کردن این پارامتر می توانید نمایش تعداد لینک ها را محدود ساخته و باقی را در صفحه نمایش لینک ادامه پیوندها: 

 دیگری نمایش دهید.

 .در این قسمت باید وارد نمود( صفحه ای که تمامی پیوندها قرار دارند urlآدرس ) آدرس صفحه ادامه پیوندها:

، مانند: در نظر دارید را وارد نمایید اهنمایی کاربران به صفحه تمامی پیوندهاکه برای رعنوانی  پیوندها:عنوان لینک ادامه 

 نمایش همه.

با وارد کردن عددی در این قسمت، آخرین لینک های ثبت شده در هر گروه را به همان تعداد  تعداد لینک ها در هر گروه:

 نمایش می دهد.

 راحت تر پیوند مورد نظر. یبه منظور جستجو فهرستدر باالی ردن کادر جستجو فعال ک نمایش کادر جستجو:

ده نمایش دابا فعال سازی این گزینه تمامی توضیحاتی که برای هریک از پیوندها وارد شده است  توضیحات نمایش داده شود:

 می شود.

هریک از پیوندها در نظر گرفته اید نمایش داده می  سازی این گزینه )نشانه(یا تصویری که برایبا فعال  لوگو نمایش داده شود:

 شود.

سازی این گزینه در سایت پس از کلیک برروی عنوان پیوند وارد صفحه جزئیاتی می شود که  با فعال لینک به صفحه جزئیات:

 عنوان،تصویر،آدرس پیوند دیده می شود.

ی نمایش داده م که برای هر پیوند تعیین شده است،وه هایی با فعال سازی این گزینه عنوان گر گروه در فهرست:نمایش عنوان 

 شود.



 

 مشخصات تصویر: 

 می توانید عرض تصویر پیوند را برحسب پیکسل درج نمایید. اندازه تصویر لینک:

 

 مشاهده لینک های یک گروه:

 .خاص از این کادر می توان استفاده نمود های یک گروهپیوند برای نمایش 



 

 عمومی:مشخصات 

 .محدود می کند نمایش تعداد لینک ها در یک صفحه تعداد آیتم ها درهر صفحه:

 نمایش تعداد لینک ها در یک سطر را تعیین می کند. تعداد ستون ها:

 در تب مشخصات دیتا:



 

 .گروه مورد نظر از پیوندها را انتخاب نمایید و در انتها کادر مورد نظر را ذخیره نمایید  


