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ماژول ویکی

از ماژول ویکی برای ایجاد یک لغت نامه می توانیم استفاده کنیم. این ماژول امکان تعامل و مشارکت کاربران سایت را در
ایجاد لغت نامه فراهم می کند. کاربران می توانند واژه های جدید را وارد کرده، معانی واژه های دیگر را ویرایش و در رابطه

با یک واژه گفتگو کنند. 

برای دسترسی به ماژول ویکی می توان روی آیکن مربوط به ماژول  ویکی در صفحه نخست مانا کلیک  کرده یا اینکه از منوی
سمت راست ویکی را انتخاب نمود.

واژه جدید :

https://www.radcom.co/
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زبان: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی و درج کلمه انتخاب نمود.

عنوان: در این قسمت عنوان کلمه را وارد می کنیم. 

معنی: در این بخش تمام معانی مربوط به کلمه مورد نظر را وارد می کنید .

شرح مختصر: در این بخش شرح مختصری از کلمه ایجاد شده درج میگردد .

وضعیت :می توان با توجه به وضعیت های تعریف شده برای کاربران در سیستم ،  امکان  دسترسی  و تغ�ر کلمات را
تعریف نمود.

 

پس از ایجاد کلمه جدید گزینه های زیر فعال میگردد .
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حذف: با این گزینه امکان حذف کلمه وجود دارد.

خروج از انتشار: امکان غیرفعال کردن کلمه ایجاد شده را خواهید داشت.

دلیل ویرایش: این گزینه اجباری میباشد و باید حتما درج گردد .

پس از اتمام این مراحل گزینه ذخیره را میزنیم .

فهرست واژه ها :

در بخش فهرست واژه ها ، لیست تمام واژه های ایجاد شده با امکان جستجوی نوع انتشار آن ( باتوجه به نوع انتشار
انتخاب شده در زمان تعریف واژه ) و همچنین زبان و تاریخ بروزرسانی آن قابل مشاهده است .

 
الزم به ذکر است با توجه به دسترسی های داده شده برای اعضا ، هنگام مشاهده کلمات در بخش وضعیت عِالیم زیر

مشخص میگردد .

 

 

 

چگونگی نمایش کادر ویکی در سایت:

برای نمایش ویکی، باید از کادر پویا استفاده نما�م، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت
صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام  می دهیم:
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صفحه ای را که قبال ساخته شده و می خواهیم کادر ویکی را در آن نمایش دهیم، انتخاب می کنیم. در تصویر صفحه نخست
انتخاب گردیده است.

در اینجا کادر مربوط به ماژول ویکی در صفحه نمایش داده میشود ، باید از لیست نمایش یکی از انواع نمایش را انتخاب
کنیم .

پس ار انتخاب کادر پویا ، از بخش پارامترها ، در بخش متغیرهای عمومی، تنظیمات مربوط به چگونگی نمایش لغات و
جستجوی آن را مشخص می کنیم و ذخیره می کنیم.
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پس از قراردادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را گذاشته ایم Refresh می کنیم یا کلید F5 را فشار می دهیم تا تغ�رات
و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نما�م.
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در این بخش امکان افزودن کلمه جدید  و همچنین افزودن معنی جدید برای واژه جستجو شده و همچنین ویرایش معنی
کلمه را داریم . همانطور که در بخش واژه جدید گفته شده ، دلیل ویرایش فیلد اجباریست و حتما در باکس مربوطه درج

میگردد. 




