راهنمای امکانات ،تنظیمات ،نصب و راه اندازی پوسته مگانو – صفحه 1

باسمه تعالی

مگانو – پوسته مجله خبری وردپرس
مگانو یک پوسته مجله خبری وردپرس است که بر پایه پوسته آغازین  Componentsو فریمممورک  Bootstrap 3سمماخته شممده اسممت.
مگانو از صفحه ساز ویژوال کامپوزر پشتیبانی می کند و می تواند آن را بممه هممر شممکل دلخممواهی مممدیریت نمممود .همچممنین مگممانو از
 WooCommerceجهت ساخت فروشگاه اینترنتی پشتیبانی می کند.

سیستم امتیاز دهی ،افزونه های کاربردی نمایش مطالب و تبلیغات ،سیستم طرفداری از مطممالب ،بمماکس دانلممود و اشممتراک گممذاری
مطالب ،استایل های مختلف جهت نمایش مطالب ،استفاده از فونت زیبای  IranSansو منمموی مممدیریت و نمممایش حسمماب کمماربری،
برخی از امکانات این پوسته است.

 -1طرح بندی
در این پوسته از فریمورک  Bootstrap 3به عنوان استخوان بندی قالب استفاده شده است .بر همین مبنا ،تمام المان های ارائه شده
در این پوسته جهت ارائه بهترین کیفیت ،نیازمند حالت های خاصی از طرح بندی ستون ها هستند که جهت بهره گممیری از آنهمما لزم
است با طرح بندی پوسته آشنایی کامل داشت .به طور کلی  ۲راه جهت استفاده از پوسته مگانو وجود دارد:
 -1-1طرح پایه بلگا
راه اول ،استفاده از طرح پایه بلگا می باشد که بدون نیاز به افزونه خمماص ،طبممق روال معمممول پوسممته هممای وردپممرس و بممه صممورت
پیشفرض قابل استفاده است .در این نوع طرح بندی تنها امکان استفاده از سه ستون پیشفرض وجود دارد و تعداد و مکان ستون همما
قابل تغییر نمی باشد.
 -1-2طرح بندی دلخواه
طرح بندی بعدی که طرح بندی دلخواه نام دارد ،این امکان را به کاربران می دهد تا صفحات مممورد نظممر خممود را بممدون محممدودیت در
تعداد و مکان ستون ها ،بر پایه افزونه  Visual Composerطراحی نمایند .لزم بممه ذکممر اسممت کممه اسممتفاده از این نمموع طممرح بنممدی،
مستلزم آشنایی با نحوه کار با افزونه  Visual Composerو تا حدی آشنایی با مفهوم  Gridدر فریمورک  Bootstrap 3می باشد.
پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.

راهنمای امکانات ،تنظیمات ،نصب و راه اندازی پوسته مگانو – صفحه 2

 -2عرض ستونها
ستون ها در پوسته مگانو بر حسب محتوای قابل پذیرش به  ۵دسته تقسیم می شوند .در ادامه عرض مورد استفاده برای ابزارک ها و
لزوم استفاده از عرض تعیین شده برای ابزارک و همچنین روش استفاده از ابزارک در جداولی ذکر شده است.
برای مثال ابزارک “شبکه مطالب”؛ در زمان انتخاب شدن استایل  ۱برای این ابزارک ،فقط در عرض  ۱/۱یا حالت عریض و تنهمما از طریممق
صفحه سازی  Visual Composerقابل استفاده است.
یا ابزارک “ ویدئو” ؛ در حالت عریض ،هم از طریق صفحه ساز و هم از طریق ابزارک های وردپرس می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 -2-1عرض کامل ،عریض یا 1/1
نام ابزارک

استایل

صفحه ساز

وردپرس

ضروری

شبکه مطالب

۱

✔✔
✔

✔✖✖

✔✔✔

بلوک مطلب

۱

✔✔
✔

✔✖✖

✔✔✔

مطالب بلگا

۷–۶

✔✔
✔

✔✖✖

✔✔✔

دسته مطلب

پشتیبانی نمی کند

✔✔
✔

✔✖✖

–

نوار مطلب

–

✔✔
✔

✔✖✖

✔✔✔

ویدئو

–

✔✔
✔

✔✔✔

✔✖✖

تبلیغات

–

✔✖✖

✔✔✔

✔✖✖

شبکه های اجتماعی

–

✔✖✖✔✖✖

✔✔✔

 -2-2عرض ۳/۴
نام ابزارک

استایل

صفحه ساز

وردپرس

ضروری

شبکه مطالب

۲

✔✔✔

✔✖✖

✔✔✔

بلوک مطلب

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

✔✖✖

–

مطالب بلگا

۵–۴

✔✔✔

✔✖✖

✔✔✔

دسته مطلب

۳

✔✔✔

✔✖✖

✔✔✔

نوار مطلب

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

✔✖✖

–

ویدئو

–

✔✔✔

✔✔
✔

✔✖✖

تبلیغات

–

✔✖✖

✔✔
✔

✔✖✖

شبکه های اجتماعی

–

✔✖✖

✔✔
✔

✔✖✖

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.

راهنمای امکانات ،تنظیمات ،نصب و راه اندازی پوسته مگانو – صفحه ۳

 -2-۳عرض نصف یا 1/2
نام ابزارک

استایل

صفحه ساز

وردپرس

ضروری

شبکه مطالب

۳

✔✔✔

✔✖✖

✔✔✔

بلوک مطلب

۲

✔✔✔

✔✖✖

✔✔✔

مطالب بلگا

۳–۲–۱

✔✔✔

✔✖✖

✔✔✔

دسته مطلب

۲–۱

✔✔✔

✔✖✖

✔✔✔

نوار مطلب

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

✔✖✖

–

ویدئو

–

✔✔✔

✔✔
✔

✔✖✖

تبلیغات

–

✔✖✖

✔✔
✔

✔✖✖

شبکه های اجتماعی

–

✔✖✖

✔✔
✔

✔✖✖

 -2-۴عرض 1/۴
صفحه ساز

وردپرس

ضروری

نام ابزارک

استایل

✔✖✖

–

شبکه مطالب

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

✔✔✔

بلوک مطلب

۳

✔✔✔

✔✖✖

مطالب بلگا

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

✔✖✖

–

دسته مطلب

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

✔✖✖

–

نوار مطلب

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

✔✖✖

–

ویدئو

–

✔✔✔

✔✔
✔

✔✖✖

تبلیغات

–

✔✖✖

✔✔
✔

✔✖✖

شبکه های اجتماعی

–

✔✖✖

✔✔
✔

✔✖✖

 -2-5عرض  ۳/۸یا  1/2در * ۳/۴
صفحه ساز

وردپرس

ضروری

نام ابزارک

استایل

✔✖✖

–

شبکه مطالب

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

–

بلوک مطلب

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

✔✖✖

مطالب بلگا

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

✔✖✖

–

دسته مطلب

۷–۶

✔✔✔

✔✖✖

✔✔✔

نوار مطلب

پشتیبانی نمی کند

✔✔✔

✔✖✖

–

ویدئو

–

✔✔✔

✔✔
✔

✔✖✖

تبلیغات

–

✔✖✖

✔✔
✔

✔✖✖

شبکه های اجتماعی

–

✔✖✖

✔✔
✔

✔✖✖

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.

راهنمای امکانات ،تنظیمات ،نصب و راه اندازی پوسته مگانو – صفحه ۴
* این عرض به صورت پیشفرض در طرح بندی های افزونه  Visual Composerوجود ندارد .لذا جهت ایجاد چنین عرضی لزم است ابتدا یک ردیف به صممورت )(۳/۴ – ۱/۴
تعریف شود ،سپس در ستون با عرض  ،۳/۴دو ستون با عرض  ۱/۲ایجاد شود.

در مگانو ،عرض ستون ها در حالت طرح پایه بلگا نیز به صورت ) (۱/۴ – ۱/۲ – ۱/۴تعریف شده است.

 -۳اندازه ها بر حسب پیکسل
جهت درک بهتر نسب های کسری ذکر شده در بال لزم به ذکر است که در طرح بندی فریمورک  ،Bootstrap 3ستون ها به  ۱۲بخش
تقسیم می شوند .این بدین معناست که جهت استفاده از این فریمورک ،ستون ها باید مضربی از  ۱۲باشند .برای مثال ،اگر  ۳سممتون
با عرض برابر مورد نظر باشد ،اندازه ستون ها  ۴ – ۴ – ۴و یا  ۳/۱۲یا  ۱/۴تعیین می شود.
اندازه نمایشگر )نقاط شکست(

عرض نمایشی )(۱/۱

عرض ۱/۴

عرض ۱/۲

عرض ۳/۴

بزرگتر از ۱۳۰۶ px

۱۲۸۰ px

۳۰۰ px

۶۲۰ px

۹۴۰ px

کوچکتر از  ۱۳۰۶ pxتا ۹۹۲ px

۹۷۰ px

۲۲۲ px

۴۶۵ px

۷۲۷ px

کوچکتر از  ۹۹۲ pxتا ۷۶۸ px

۷۵۰ px

۱۶۷ px

۳۵۵ px

۵۶۲ px

کوچکتر از ۷۶۸ px

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

همچنین فاصله مابین المان های صفحه ۲۰ px ،در نظر گرفته شده است .این مقدار در ابزارک فاصله در افزونه  Visual Composerنیز
به صورت پیشفرض در نظر گرفته شده ،که برای جدا سازی دیگر ابزارک ها کاربرد دارد.

 -۴تایپوگرافی
متون در پوسته مگانو از ابتدا بر پایه فونت زیبای ایران سنس با بخش های مختلف قالب هماهنگ شممده اسممت .در این پوسممته از ۴
وزن فونت ایران سنس جهت نمایش کامل جزئیات مورد نظر کاربران و المان های قالب بهره گرفته شده است کممه جزئیممات و نمونممه
های آن در ادامه بیان می شود.
 -۴-1تیتر ها یا Headings
در مگانو به جهت اعمال سئو ،یک تیتر یا  Headingبا تگ  H1به عنوان تیتر اصلی قالب و به صورت مخفی ،بعد از تگ > <bodyقممرار
داده شده است .به همین جهت تمام تیتر های قالب از تگ  H2شروع و بر حسب نیاز کم شده اند .لزم به ذکر است ،عناوین موجود
در صفحات مطالب با تگ  H2طراحی شده ،لذا به جهت رعایت حق تقدم و سئو ،تیتر های داخل مطالب باید از تگ  H3شروع شوند.
تیتر

تیتر اول – H1

تیتر دوم – H2

تیتر سوم – H3

تیتر چهارم – H4

تیتر پنجم – H5

تیتر ششم – H6

اندازه

18px

17px

16px

15px

14px

13px

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.

راهنمای امکانات ،تنظیمات ،نصب و راه اندازی پوسته مگانو – صفحه 5

 -۴-۲متون
در مگانو متون مطالب بر حسب وزن سبک یا  Lightفونت ایران سنس طراحی شده اند .اندازه متون در حالت نمممایش چکیممده مطلب
با فونت  ۱۳و متون در حالت نمایش کامل مطلب با فونت  ۱۴پیکسل در نظر گرفته شده است .مطالب بولد شده یا مابین تممگ هممای
> <strongنیز با اندازه فونت  ۱۴پیکسل و وزن سنگین یا  Boldنمایش داده می شوند.
 -۴-۳کد
در مگانو متون مابین تگ های > <codeبا اندازه  ۱۳ pxو با حاشیه و رنگ قرمز نمایش داده می شوند.
 -۴-۴نقل قول
در نقل قول ها از اندازه  ۱۴ pxو یک نوار خاکستری در سمت راست جهت جداسازی بلک نقل قول استفاده شده است.
 -۴-5جدول
جدول ها در مگانو با اندازه فونت  ۱۳ pxنمایش داده می شوند.
 -۴-6پیوند ها
پیوند ها در متون به رنگ قرمز و به همراه یک خط خاکستری در زیر متن نمایش داده می شوند.

 -5ابزارک ها
 -5-1ابزارک های پوسته
پوسته مگانو در نسخه  ۱دارای  ۵ابزارک با کاربردهای مختلف است که از بخش نمایش < ابزارک ها قابل دسترس هستند .این ابزارک
ها با در نظر گرفتن نیاز و جهت برآورد سریع خواسته های کاربران ایجاد شده اند.
 -5-1-1ابزارک تبلیغات

ابزارک تبلیغات این امکان را به کاربران می دهد تا در هر قسمت از پوسته که نیاز باشد به راحتی و تنها با قرار دادن یک قطعممه کممد،
هرنوع متن ،تصویر و یا فایل فلش را قرار دهند.
 -5-1-2ابزارک شبکه های اجتماعی

این ابزارک جهت نمایش لینک صفحات اجتماعی سایت در ستون های قالب ایجاد شده است.

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.

راهنمای امکانات ،تنظیمات ،نصب و راه اندازی پوسته مگانو – صفحه 6
 -5-1-۳ابزارک مطالب

این ابزارک امکان نمایش مطالب از دسته ها و برچسب های مختلف را بر حسب تاریخ ،عنوان ،دیدگاه ها ،امتیاز کاربران و امتیاز نقد
و بررسی در ستون های پوسته در اختیار کاربران قرار می دهد.
 -5-1-۴ابزارک مطالب اسکرولی

این ابزارک با دریافت شناسه مطالب ،آنها را در قالب یک جعبه با قابلیت اسکرول و به صورت متحرک نمایش می دهد.
 -5-1-5ابزارک ویدئو

ابزارک ویدئو توانایی نمایش ویدئوهای وب سایت هایی نظیر آپارات ،نماشا ،جعبه و ویدئوفا را در ستون های پوسته فراهم می کند.

 -5-2ابزارک های صفحه ساز
 -5-2-1ابزارک های کمکی

سه ابزارک فاصله ،عنوان و ویدئو نیز در صفحه ساز قابل استفاده و به کارگیری است.
 -1ابزارک فاصله

این ابزارک یک فاصله مابین المان های صفحه بر حسب پیکسل تعیین می کند.
 -2ابزارک عنوان

این ابزارک یک جعبه عنوان برای المان های صفحه قرار می دهد.
 -۳ابزارک ویدئو

ین ابزارک محتوای سایت های آپارات ،نماشا ،جعبه و ویدئوفا را نمایش می دهد.

 -5-2-2نوار مطلب

نوار مطلب ،مطالب را بر حسب  ۹فیلتر در قالب یک نوار متحرک از مطالب نمایش می دهد.
 -5-2-۳دسته مطلب

دسته مطلب ،مطالب دسته های خاص را در قالب  ۷استایل با عرض ها و طرح های متفاوت نمایش می دهد.

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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 -5-2-۴بلگا مطلب

 ۱۰فیلتر در قالب  ۷استایل با عرض های متفاوت جهت نمایش مطالب ،از قابلیت های این ابزارک کاربردی است.
 -5-2-5جعبه مطلب

جعبه مطلب امکان نمایش مطالب در قالب یک جعبه بر حسب  ۹فیلتر و در  ۳حالت نمایش را دارد.
 -5-2-6شبکه مطلب

ابزارک شبکه مطلب در پوسته مگانو ،مطالب را بر حسب  ۹فیلتر نمایش می دهد .این ابزارک بر اساس سه حممالت نمممایش در صممفحه
قابل استفاده است.

 -6تنظیمات پوسته
در مگانو امکان اعمال برخی تنظیمات بر روی پوسته توسط پنل مدیریت  Option treeفراهم شده است .امکان تعیین تصاویر لوگممو،
لینک دهی به شبکه های اجتماعی ،قرار دادن تبلیغات در پوسته ،شخصی سازی هایی نظیر ایجاد ستون های اضافه و تعیین ستون
برای دسته بندی ها ،مدیریت فوتر سایت و همچنین مدیریت فروشگاه در این بخش قابل مشاهده است.

 -6-1تنظیمات عمومی
در این بخش امکان اعمال تنظیمات عمومی بر روی پوسته قابل انجام است.

مشخصات سایت
 -1تصویر لوگو

در این بخش می توانید یک تصویر به عنوان لوگوی سایت که در سربرگا پوسته نمایش داده می شود ،تعیین کنید.

 -2آدرس صفحه نمایه کاربر

در پوسته مگانو این امکان وجود دارد که از طریق منوی بالی سربرگا به حساب کاربری وارد شد و بممه صممفحه نمایممه کمماربر دسترسممی
داشت .آدرس صفحه نمایه کاربر را می توانید از این بخش تعیین کنید .همچنین صمفحه نمایمه کماربر توسممط افزونمه همای ممدیریت
پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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کاربری مانند  User Proو یا فروشگاه سازهای  EDDیا ووکامرس به صورت خودکار ایجاد می شود کممه می توانیممد از آدرس صممفحات
این افزونه ها استفاده نمایید.

 -۳آدرس صفحه ثبت نام

به مانند صفحه نمایه کاربر ،می توانید یک صفحه را به عنوان صفحه ثبت نام کاربران تعیین نمایید.

 -۴آدرس صفحه ریست کلمه عبور

آدرس صفحه ریست کلمه عبور را می توانید از این بخش تعیین نمایید.

 -5نمایش جعبه درباره نویسنده

جعبه درباره نویسنده در انتهای مطالب نمایش داده می شود و شامل اطلعاتی در مممورد نویسممنده مطلب و راه هممای ارتبمماطی بمما وی
است .نمایش یا عدم نمایش این جعبه را می توانید از این بخش مدیریت نمایید.

 -6نمایش تعداد بازدید مطلب

بازدید مطالب در انتهای هر مطلب نمایش داده می شود .این عدد از طریق افزونه آمار وردپرس استخراج می شود ،پس نصب و فعممال
سازی این افزونه برای کارکرد این بخش الزامی است .افزونه آمار وردپرس به همممراه فایممل هممای پوسممته ارائممه شممده و در زمممان اولین
نصب پوسته طی پیغامی در بالی صفحه مدیریت وردپرس ،درخواست نصب می کند.

 -7دکمه بازگشت به بال

مکان دکمه بازگشت به بالی صفحه را می توانید از این بخش مدریت نمایید.

 -6-1-2شبکه های اجتماعی

آدرس صفحات اجتماعی وبسایت خود را می توانید از طریق این بخش تعیین نمایید.

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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 -6-2تبلیغات
تبلیغات موجود در سایت از طریق این بخش قابل مدیریت است .تبلیغات قابل اسمتفاده در این بخش می توانمد متن ،تصممویر ،فایمل
فلش و یا کد  HTMLباشد.

 -6-۳شخصی سازی
استایل اضافه

در این بخش می توانید تمام استایل های پوسممته را بممه دلخممواه تغیممیر دهیممد .این بخش جهت سممهولت در اعمممال تغیممیرات توسممط
کاربران ،بدون نیاز به ویرایش فایل های پوسته ایجاد شده است .لزم به ذکر است که کدهای موجود در این بخش بممه صممورت inline
در پوسته مورد استفاده قرار می گیرند.

ستون اضافه

در این بخش می توانید به تعداد دلخواه ستون اضافه جهت نمایش ابزارک در بخش ها و صفحات مختلف پوسته ،ایجمماد نماییممد .در
ایجاد ستون به این نکته توجه داشته باشید که می توانید برای عنوان ستون یک نام دلخواه تعیین کنید اما برای شناسه سممتون لزم
است از حروف لتین و همچنین بدون هیچگونه فاصله یا  spaceیا ” ” استفاده شود .جهت جداسازی کلمات این بخش از “_” بممدون
” استفاده کنید.

ستون های دسته بندی

از این بخش می توانید برای هر دسته بندی در سایت ،یک ستون انتخاب کنید.

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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 -6-۴فوتر
اعمال تنظیمات بر بخش فوتر پوسته از این قسمت امکان پذیر است.

 -6-۴-1پابرگا ) (Footer
 -1تصویر لوگوی فوتر

از طریق این بخش می توانید یک تصویر به عنوان تصویر لوگوی فوتر پوسته تعیین نمایید.

 -2توضیحات فوتر

در حالت نمایش فوتر بدون ابزارک ،می توانید توضیحاتی در مورد وب سایت خود در این قسمت وارد کرده تمما در سمممت راسممت فمموتر
نمایش داده شود.

 -۳متن کپی رایت

متن کپی رایت سایت را می توانید در این قسمت وارد نمایید .این متن پس از تصویر لوگوی فوتر در انتهای صفحه نمایش داده می
شود.

 -6-۴-2نمایش ابزارک ها در فوتر
 -1فوتر دارای ابزارک

اگر این بخش فعال باشد ،می توان در فوتر به جای توضیحات و لینک های دسترسی سریع ،ابزارک نمایش داد.

 -2ستون های فوتر

تعداد ستون های ابزارک فوتر در این بخش قابل تعیین است ۱ .ستون به معنی نمایش تنها ابزارک فوتر  ۱در این بخش است.

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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 -6-5فروشگاه
تنظیمات مربوط به فروشگاه سایت )ووکامرس( در این بخش قابل مدیریت است.
نمایش ستون در صفحه فروشگاه

از طریق این بخش می توان نمایش یا عدم نمایش ستون فروشگاه را مدیریت نمود.

 -7جعبه ابزار مطلب
از طریق این جعبه ابزار می توانید تنظیمات اختصاصی هر مطلب را مدیریت نمایید.

 -7-1خصوصیات
 -7-1-1دسته مطلب

اگر مطلب دارای چند دسته بندی باشد و یا می خواهید دسته بندی نمایشی مطلب را شخصا تعممیین کنیممد ،می توانیممد از این بخش
اقدام کنید.

 -7-1-2مطلب ویژه

از این بخش می توان مطلب را به عنوان یک مطلب ویژه تعیین کرد .در این حالت یک نوار کوچک قرمز رنگ در کنممار تصممویر مطلب
نمایش داده می شود .همچنین می توان از این قسمت جهت اعمال فیلتر برای نمایش مطالب در ابزارک ها استفاده کرد.

 -7-1-۳نام منبع

مطالب می توانند دارای یک منبع باشند ،نام این منبع را از این بخش مدیریت نمایید.

 -7-1-۴لینک منبع

لینک به صفحه منبع مطلب از این بخش قابل تعیین است.

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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 -7-2طرح بندی
نحوه نمایش مطلب را می توانید در قالب  ۸استایل از طریق این بخش مدیریت نمایید.

 -7-۳چند رسانه ای
 -۳-1مطلب دارای ویدئو است

اگر مطلب دارای ویدئو است می توانید این گزینه را روشن کنید.

 -7-۳-2آدرس ویدئو

آدرس صفحه ویدئوهای آپارات ،نماشا ،جعبه و ویدئوفا را می توانید در این بخش قرار دهید.

 -7-۳-۳مطلب دارای فایل صوتی است

اگر مطلب شامل فایل صوتی می شود این گزینه فعال کنید.

 -7-۳-۴آدرس فایل صوتی

آدرس فایل صوتی را در این بخش قرار دهید.

 -7-۴نقد و بررسی
از این بخش می توانید مطلب را نقد و یا بررسی مورد خاصی را به مطلب اضافه کنید.

 -7-۴-1مطلب دارای نقد و بررسی است

اگر مطلب دارای نقد و بررسی است این گزینه را روشن کنید.
پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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 -7-۴-2عنوان نقد و بررسی

می توانید یک عنوان برای نقد و بررسی مطلب تعیین نمایید.

 -7-۴-۳مکان نقد و بررسی

مکان نمایش نقد و بررسی در صفحه مطلب را می توانید از این بخش تعیین نمایید.

 -7-۴-۴آیتم های مورد بررسی

از طریق این بخش می توانید یک آیتم جهت نقد و بررسی ایجاد و از  ۰تا  ۱۰امتیاز دهی کنید.

 -7-۴-5میانگین امتیازات

میانگین امتیازات به صورت خودکار توسط بخش آیتم های مورد بررسی ایجاد می شود و نیازی به تعیین آن نیسممت ،اممما اگممر قصممد
دارید میانگین امتیازات مطلب را دستی وارد کنید و یا آن را تغیمیر دهیمد می توانیمد از این گزینمه اسمتفاده نماییممد .تمذکر :بمه هیچ
عنوان توصیه نمی شود!

 -۸کدهای کوتاه
مگانو در نسخه  ۱از  ۵کد کوتاه در مطالب استفاده می کند .جهت سهولت استفاده ،این کدها در قالب دکمه همایی در ویرایشممگر متن
وردپرس اضافه شده اند .جهت استفاده از این کدهای کوتاه لزم است محتوای مورد نظر را انتخاب و روی دکمه مربوطه کلیک کنید.
 -۸-1دانلود
جهت قرار دادن لینک دانلود در متن می توانید از این دکمه استفاده نمایید.
 -۸-2توضیحات
در هر مکان از نوشته که نیاز به توضیحات اضافه باشد) ،مثل توضیحات دانلود و …( می توانید از این دکمه استفاده نمایید.

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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 -۸-۳لیتباکس
لیتباکس جهت نمایش تصاویر مطلب در همان صفحه کاربرد دارد .اگر لزم است تصویری در مطلب پس از کلیممک شممدن بممه صممورت
بزرگا یا با اندازه اصلی نمایش داده شود ،می توانید یک تصویر به مطلب اضافه کرده ،سپس خاصیت پیوند به آن را به پرونممده رسممانه
ای یا تصویر اصلی )با اندازه بزرگا( نسبت دهید و پس از انتخاب تصویر در ویرایشگر روی دکمه لیتباکس کلیک کنید.
 -۸-۴نقطه قوت
از طریق این قابلیت می توانید در مابین مطالب ،نقاط قوت ،برتری و یا مزایا را نمایش دهید .جهت استفاده ابتدا یک لیسممت نشممانه
دار یا فهرست عددی ایجاد و پس از انتخاب آن روی دکمه نقطه قوت کلیک کنید.
 -۸-5نقطه ضعف
استفاده از این قابلیت تفاوتی با نقطه قوت ندارد.

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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 -9نصب و راه اندازی
 -9-1نصب فایل فشرده
نصب پوسته مگانو از طریق بسته فشرده ،بسیار ساده و مانند نصب یک افزونه یا قالب معمولی وردپرس است .جهت نصممب از طریممق
فایل فشرده ای که پس از خرید پوسته از ژاکت دریافت می کنید مراحل زیر را طی کنید:
 - ۱ابتدا فایل فشرده دانلود شده از ژاکت را در کامپیوتر از حالت فشرده خارج نمایید .پس از خارج کممردن فایممل از حممالت فشممرده ،یممک
پوشه جدید شامل اطلعات پوسته ایجاد می شود.
 -۲به پنل تنظیمات وردپرس مراجعه کرده و از منوی سمت راست گزینه “نمایش” را انتخاب نمایید.
 -۳پس از باز شدن صفحه پوسته ها ،لیست پوسته های نصب شده نمایش داده می شود .روی کلید “افزودن پوسته تممازه” در بممالی
صفحه سمت راست کلیک کنید.
 -۴سپس صفحه ای با نام “افزودن پوستهها” نمایش داده می شود .در این صفحه روی “بارگذاری پوسته” کلیک کنید.
 -۵با کلیک روی بارگذاری پوسته  ،یک فیلد جهت انتخمماب فایممل فشممرده پوسممته نمممایش داده می شممود .در این مرحلممه روی کلیممد “
 ”…Browseکلیک کرده و از صفحه باز شده ،فایل  megano.zipرا از پوشممه ایجمماد شممده در مرحلممه  ،۱در زیممر پوشممه  ،Themeانتخمماب
نمایید.
 -۶روی کلید “هماکنون نصب کن” کلیک کرده و تا بارگذاری و نصب پوسته منتظر بمانید.
در صورتی که مشکلی پیش نیاید ،پیام نصب موفقیت آمیز پوسته نمایش داده خواهد شد.
 -9-2نصب سریع
پوسته مگانو دارای یک بسته نصب سریع جهت سهولت آشنایی با پوسته و قابلیت های آن اسممت .قبممل از هرچممیز لزم اسممت بدانیممد
استفاده از این نسخه صرفا جهت آشنایی با پوسته توصیه می شود .لذا نصب و استفاده روزمره و استفاده به عنوان سایت اصمملی ،بممه
هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی به دلیل مسائل امنیتی توصیه نمی شود.
جهت نصب سریع پوسته مگانو ،مراحل زیر را دنبال نمایید.
 - ۱ابتدا فایل فشرده خریداری شده از ژاکت را دانلود و در کامپیوتر از حالت فشرده خارج نمایید.
 -۲به پنل مدیریت هاست مراجعه نمایید و ابتدا یک پایگاه داده جدید با یک نام کاربری و کلمه عبور ایجاد نمایید.
 -۳سپس به  File Managerهاست و پوشه محل نصب نسخه نصب سریع مراجعه کنید .این پوشه باید خالی و بدون هیچگونه فایل
یا پوشه دیگری باشد.

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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 -۴در این مرحله فایل های  archive.zipو  installer.phpرا از پوشه فایل های پوسته )مرحله  (۱و زیر پوشه  ،Easy Installerدر پوشممه
مرحله  ۳آپلود کنید.
 -۵پس از آپلود شدن دو فایل  archive.zipو  ،installer.phpدر مرورگر کامپیوتر فایل  installer.phpرا فراخوانی کنید:
http://www.your-site.com/folder/installer.php
 -۶در این مرحله یک صفحه مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد:

در این صفحه ،در فیلد  Nameنام پایگاه داده ای که در مرحله  ۲ایجاد نموده اید را وارد کنید .در فیلدهای  Userو  Passwordنیز بممه
ترتیب نام کاربری و کلمه عبور پایگاه داده ایجاد شده را وارد نمایید .سپس روی کلید “ ”Test Connectionکلیک نمایید .در صورتی

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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که پایگاه داده به درستی ایجاد شده باشد و نام کاربری و کلمه عبور تایید شود ،پیغام اتصال موفق بممه پایگمماه داده نمممایش داده می
شود.
 -۷در این مرحله روی کلید “ ”Run Deploymentکلیک کنید.
 - ۸در صورتی که مشکلی در نصب وجود نداشته باشد ،یک صفحه جهت تایید اطلعممات بسممته نصممبی نمممایش داده خواهممد شممد .این
صفحه را بدون تغییر تایید نمایید.
 - ۹در این مرحله ،بسته نصب سریع نصب شده اما جهت استفاده لزم است اطلعات و فایل های مربمموط بممه نصممب را حممذف نماییممد.
بدین منظور با نام کاربری  meganoو کلمه عبور  ،megano123به پنل مدیریت وردپرس وارد شود.
 -۱۰پس از باز شدن صفحه مدیریت ،از منوی سمت راست به مسیر “ ”Duplicator > Toolsمراجعه کنید.
 -۱۱در صفحه  Toolsروی تب “  ”Cleanupکلیک کنید.
 -۱۲در این مرحله ابتدا روی کلید “  ”Remove Installation Filesو پس از نمایش پیام تایید ،روی کلید “  ”Clear Build Cacheکلیک
نمایید.
 -۱۳به مسیر “تنظیمات < پیوندهای یکتا” مراجعه کرده و روی کلید “ذخیرهی تغییرات” کلیک کنید.
نسخه نصب سریع نصب شده و قابل استفاده است.
تذکر مهم:

استفاده این نسخه صرفا جهت آشنایی با پوسته توصیه می شود .لذا نصب و استفاده روزمره و استفاده بممه عنمموان سممایت اصمملی ،بممه
هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی به دلیل مسائل امنیتی توصیه نمی شود.
ایرانووب ،هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلت پیش آمده و سوء استفاده های احتمالی نخواهد داشت.

 -9-۳افزونه های مورد نیاز
مگانو جهت ارائه بهترین کارایی به چند افزونه نیاز دارد که این افزونه ها به صورت پیشفرض در فایل خریداری شده از ژاکت ،موجممود
می باشند .پس نصب پوسته یک پیغام جهت نصب و فعال سممازی این افزونممه هما در بممالی صممفحه مممدیریت وردپممرس نمممایش داده
خواهد شد .برای نصب و فعال سازی تنها کافیست روی دکمه “شروع نصب افزونه” کلیک کنیممد .افزونممه همای ممورد نیمماز پوسممته در
آینده و با ارائه بروزرسانی های پوسته ،در قالب نسخه بروز شده در فایل های پوسته قرار داده خواهند شد ،لممذا جهت بروزرسممانی آنهمما
می توانید از کلید “شروع بروزرسانی افزونه” استفاده نمایید.
تصویر زیر نمونه ای از پیام نصب افزونه هاست که صرفا جهت آشنایی ارائه شده است:

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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 -10کار با صفحه ساز
طرح بندی دلخواه در پوسته مگانو بوسیله افزونه ویژوال کامپوزر ایجاد و مدیریت می شود .در ادامه ،این طرح بندی در قالب آموزش
ساخت یک صفحه با ویژوال کامپوزر شرح داده خواهد شد .قبل از شروع آموزش ،ابتممدا لزم اسممت بمما طممرح بنممدی کلی ابممزارک همما و
ستون های پوسته آشنایی داشته باشید ،لذا ابتدا توضیحات صفحه طرح بندی را مطالعه نمایید.
 -10-1عرض ستون ها
پوسته مگانو تنها از عرض های  ۳/۴ ،۱/۴ ،۱/۲ ،۱/۱و  ۱/۲) ۳/۸در  (*۳/۴پشتیبانی می کند ،به همین جهت استفاده از ابممزارک هممای
ویژوال کامپوزر تولید شده برای مگانو ،تنها در این عرض ها بهترین کیفیت نمایش را داراست .این بدین معنی نیست که اسممتفاده از
عرض های دیگر مجاز نیست ،لذا شما می توانید از دیگر ابزارک ها )بممه غمیر از ابمزارک همای مگممانو( در عمرض هممای دلخمواه اسممتفاده
نمایید.
* این عرض به صورت پیشفرض در طرح بندی های افزونه  Visual Composerوجود ندارد .لذا جهت ایجاد چنین عرضی لزم است ابتدا یک ردیف بممه صممورت )(۳/۴ – ۱/۴
تعریف شود ،سپس در ستون با عرض  ،۳/۴دو ستون با عرض  ۱/۲ایجاد شود.
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 -10-2ایجاد و آماده سازی برگه
جهت ساخت یک صفحه با ویژوال کامپوزر ،ابتدا از منوی سمت راست صفحه مدیریت وردپممرس از مسممیر “برگه همما < افممزودن برگه”،
یک صفحه جدید ایجمماد و یممک نمام بممرای آن انتخمماب نماییممد .در ادامممه جهت اسممتفاده از ویمژوال کممامپوزر ،روی دکممه “BACKEND
 ”EDITORکلیک نمایید.

پس از کلیک روی  BACKEND EDITORصفحه جدیدی به جای ویرایشگر وردپرس نمایش داده خواهد شد که مانند تصویر زیر است:

جهت ساخت هر صفحه ای ابتدا باید یک ردیف از ستون ها در صفحه قرار داده شود و پس از آن المان های صفحه در ستون های هر
ردیف جاگذاری شوند .برای شروع روی “ +افزودن المان” کلیک کنید.
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در صفحه باز شده همانطور که ذکر شد ،ابتدا یک ردیف در صفحه قرار خواهیم داد:

با کلیک کردن روی ابزارک “ردیف” یک ردیف از ستون ها در صفحه ویرایشگر قرار داده خواهد شد .هر ردیف بممه صممورت پیش فممرض
دارای  ۱ستون است .این ستون در زمان نمایش در صفحات سایت ،با عرض کامل نمایش داده می شممود .بمما توجممه بممه اینکممه ،عممرض
ستون ها در فریمورک  Bootstrap 3در قالب یک شبکه  ۱۲ستونه در نظر گرفته می شممود ،این سممتون نممیز دارای عممرض  ۱۲/۱۲یمما ۱/۱
است .با کلیک بر روی کلید نمایش داده شده در تصویر زیر می توانید تعداد ستون های هممر ردیممف و همچممنین عممرض هممر سممتون را
تعیین نمایید:
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با توجه به مطالب ذکر شده ،می توانید برای استفاده از ابممزارک هممای مگممانو از عممرض هممای  ۳/۴ ،۱/۴ ،۱/۲ ،۱/۱و  ۳/۸و تممرکیب آنهمما
استفاده کنید .در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که عرض توصیه شده برای ستون های حاوی ابزارک ) ،(Sidebarم  ۱/۴در نظممر
گرفته شده است .برای مثال اگر قصد دارید ابزارک “سایدبار با ابزارک” را در یک ستون قرار دهید ،عرض این ستون باید  ۱/۴باشد.
جهت مشاهده عرض ستون ها ،نشانگر موس را روی تصاویر ستون های این بخش نگه دارید .با کلیک بر روی لینممک “سفارشی” می
توانید عرض های دلخواه تولید کنید و یا اینکه ترتیب ستون ها را جابجا کنید .برای مثال می توانید یک ستون بمما عممرض  ۱/۴و یممک
ستون با عرض  ۳/۴را به شکل زیر در کنار هم قرار دهید:

و یا برعکس:

در هر حال باید به این نکته توجه داشت که مجموع عرض ستون ها نباید از  ۱۲/۱۲یا  ۱/۱بیشتر باشد.
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 -10-2-1ابزارک فاصله

ابزارک فاصله جهت ایجاد یک فاصله خالی میان ابزارک های دیگر کاربرد دارد .این ابزارک را می بایست در انتهای تمممام ابممزارک هممای
صفحه ساز استفاده نمود .مقدار این افزونه به صورت پیشفرض روی  ۲۰پیکسل تعیین شده که می توان بممر حسممب نیمماز مقممدار آن را
تغییر داد.

 -10-2-1ساخت صفحه

در ساخت یک صفحه اصلی برای سایت با ویژوال کامپوزر توجه به این نکتمه کمه اسمتفاده از تعمداد زیمادی ابمزارک می توانمد سمرعت
بارگذاری سایت را تا حد زیادی کاهش دهد حائز اهمیت است .لذا در زمینه به منابع در اختیار هاسممت یمما سممرور خممود توجممه داشممته
باشید .توجه :در صورت استفاده بیش از حد از ابزارک ها ،به دلیل فراخوانی کوئری های زیاد ،احتمال بسته شدن حساب شما توسممط
هاست یا سرور وجود دارد.
اکنون جهت ساخت صفحه با قرار دادن یک ابزارک شبکه مطلب در ابتدای صممفحه شممروع می کممنیم .در اینجمما قصممد داریم تمما شممبکه
مطلب به صورت تمام صفحه نمایش داده شود:
 -۱یک ردیف در صفحه ایجاد کنید.
 -۲از روی علمت “ ”+موجود در وسط ردیف اضافه شدن کلیک کنید.
 -۳از منوی باز شده ،ابتدا روی تب “مگانو” و سپس روی “شبکه مطلب” کلیک کنید.
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پس از انتخاب شبکه مطلب ،یک صفحه جهت اعمال تنظیمات دلخواه نمایش داده می شود که شامل توضممیحاتی جهت آشممنایی بمما
هر کدام از فیلدهای این بخش است .پس از اعمال تنظیمات مورد نظر روی دکمه “ذخیره تغییرات” کلیک کنید.
به این نکته توجه کنید که برخی ابزارک ها دارای فیلدی به نام “ستون های مادر” هستند .انتخاب هر کدام از موارد موجود به عرض
ستونی که ابزارک در آن قرار میگیرد بستگی دارد .برای مثال در این مورد ،چون عرض ستون  ۱/۱در نظر گرفته شده است ،گزینه “تمام
صفحه” را انتخاب می کنیم .به همین روش اگر عرض ستون  ۳/۴باشد ،گزینه “عرض  ”۳/۴را انتخاب می کنیم.
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 -۴در انتهای کار یک ابزارک فاصله قرار دهید.
در ادامه با کلیک روی “ ”+مانند تصویر زیر ،یک ردیف و  ۳سممتون ) ۲سممتون  ۱/۴بممرای ابممزارک همما و یممک سممتون  ۱/۲بممرای نمممایش
مطالب( قرار می دهید.

برای هر کدام از ستون های با عرض  ،۱/۴یک “سایدبار با ابزارک” قرار دهید .در این حممالت یممک صممفحه جهت اعمممال تنظیمممات بمماز
خواهد شد که می توانید از بخش “سایدبار” ستونی که قصد دارید در این بخش نمایش دهید را انتخاب نمایید .لزم به ذکر است که
از بخش “نمایش < تنظیمات پوسته < شخصی سازی < ستون اضافه” می توانید به تعداد دلخواه سممتون ایجمماد کممرده و در صممفحات
مختلف پوسته استفاده نمایید.
برای ستون با عرض  ،۱/۲یک ابزارک “بلگا مطلب” قرار دهید و در منوی باز شده تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کنید .این نکته را
در نظر بگیرید که در این حالت ،چون عرض ستون اصلی حاوی این ابزارک ۱/۲ ،انتخاب شده ،در فیلد “ستون های مادر” در این منممو
تنها گزینه های دارای عرض  ۱/۲قابل استفاده هستند.

در ادامه یک ردیف جدید با  ۲ستون در عرض  ۱/۲ایجاد کنید .در هممر کممدام از سممتون همما از ابممزارک “دسممته مطلب” اسممتفاده کممرده و
تنظیمات آن را بر حسب موارد مورد نیاز و عرض  ۱/۲انجام دهید .در این صفحه ،برای یک ابزارک در بخش “ستون های مممادر” گزینممه
“استایل  ”۱و برای دیگری “استایل  ”۲انتخاب شده است.

پوسته مگانو متعلق به ایرانووب  .کام بوده و هرگونه کپیبرداری ،انتشار ،استفاده و فروش غیرمجاز پیگرد قانونی دارد .فروش و پشتیبانی تنها از ژاکِ ت امکانپذیر است.
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در ادامه یک ردیف جدید ایجاد کنید و یک ابزارک “جعبه مطلب” برای آن انتخاب نمایید .تنظیمات موبوط به ابزارک را بمما توجممه بممه
عرض ستون اصلی تعیین کنید.

در ادامه یک ردیف جدید ایجاد نموده و ستون با عرض  ۱/۴و یک ستون با عرض  ۳/۴در آن ایجاد نمایید .برای سممتون بمما عممرض ۱/۴
یک “سایدبار با ابزارک” قرار داده و یک سایدبار برای آن انتخاب نمایید .برای ستون با عرض  ۳/۴یک ردیف جدیممد ایجمماد کنیممد و در
ردیف جدید  ۲ستون با عرض  ۱/۲قرار دهید .برای هر کدام از ستون ها یک “دسته مطلب” با سممتون هممای مممادر اسممتایل  ۶و  ۷قممرار
دهید.

نکته :در انتهای تمام ابزارک های موجود در صفحه ابزارک فاصله را فراموش نکنید.
برای ستون های پوسته منوی چسبان به صورت پیش فممرض فعممال اسممت ،جهت اسممتفاده از منمموی چسممبان در سممتون هممای ویممژوال
کامپوزر از روش زیر عمل کنید:
ابتدا روی کلید ویرایش ستون ،برای ستون مورد نظر کلیک کنید:
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در منوی باز شده در فیلد “نام کلس اضافی” مقدار زیر را وارد و تغییرات را ذخیره کنید.
sticky-sidebar

در انتهای صفحه یک ردیف جدید با یک ستون  ۱/۱ایجاد کنید و یک ابزارک “نوار مطلب” بممه آن اضممافه و تنظیمممات دلخممواه خممود را
روی آن اعمال کنید .این ابزارک تنها در ستون هایی با عرض  ۱/۱قابل استفاده است.
در صورتی که بخواهید مکان ردیف ها یا ابزارک ها را تغییر دهید کافیست کلید چپ موس را روی دکمه جهت نما ،مانند تصویر زیممر
نگه داشته و ابزارک یا ردیف را جابجا کنید.

برای مثال ،ردیف حاوی “نوار مطلب” را به انتهای ردیف دوم منتقل می کنیم:

پس از ذخیره صفحه ،ردیف حاوی “نوار مطلب” به جای نمایش در انتهای صفحه ،بعد از ردیف دوم نمایش داده خواهد شد.
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