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 (پيشرفته يگرافيك يقالب ها) سيستم يكتاوبدموي 

و تاييد  يتست نهاي ينشريات آغاز شد. چند نمونه برا يسايت ها يپيشرفته بر رو يگرافيك يهمزمان با اول مهر، نصب قالب ها

 زير نصب گرديده است. يها يکاربران در نشان

 http://www.journalsystem.ir/demo5 

http://www.bloodjournal.ir/00demo 

 تست( ي)در حال نصب ساير نسخه ها

ما ارسال کنيد. با دريافت نظرات کاربران چند  يدرباره اين قالب ها داريد برا يکنيد و اگر نظر يا پيشنهاد ياين سايت ها را بررس لطفا

تغيير قالب و انجام  يهمه سايت ها اعالم خواهد شد تا مديران سايت ها بتوانند خودشان برا يروش استفاده از اين قالب برا روز ديگر

 اقدام کنند. مربوطهتنظيمات 

 

 با قالب مدرن يکتاوب: يآشناي

شده بودند. با گذشت زمان و  يحهمه پايگاه ها طرا يبرا يتوسعه برنامه و به صورت عموم يدر ابتدا awt2و  awt1نوع  يها قالب

تحقق اين امر  يرسيد. برا يبه نظر م يبرنامه ضرور يظاهر گرافيك يارتقا يها برا يجديد، استفاده از اين فناور يها يتوسعه فناور

از سايت ها از اين طرح استفاده کردند. اما اين روش کند و پر هزينه بود و همه  يچند سال اخير تعداد يططرح بهسايت آغاز شد و 

 سايت ها نتوانستند از آن استفاده کنند.

 يرا به صورت اختصاص modern01نوع  يهمه سايت ها، اين نتيجه رسيديم که قالب ها يو کارآي يافزايش زيباي ينهايت برا در

 يهمايش، انجمن و ...( توسعه داده و به صورت رايگان در اختيار همه پايگاه ها قرار دهيم. قالب هامتناسب با هر نوع پايگاه )نشريه، 

صفحات را افزايش داده  يسرعت بارگذار table يبه جا divتوسعه داده شده اند. استفاده از  يجديدتر يها يجديد با کمک فناور

و تبلت گرديده اند. در حال حاضر قالب پايگاه نشريات تكميل شده است و نصب و نيز باعث تسهيل استفاده از پايگاه از طريق موبايل 

شرکت در اختيار مشتريان قرار  ياصل يتمام سامانه ها يرا برا ي، قالب اختصاص1394آن آغاز گرديده است. اميدواريم تا پايان سال 

 دهيم.

 يمد نظر بوده است. به همين دليل در برخ يساز ياختصاص يااين قالب، حداکثر امكانات تغيير و توسعه توسط کاربر بر يطراح در

قابل ويرايش باشند. هر چند اين امر در  يدر دسترس قرار گرفته اند تا به سادگ txt ياستفاده شده به صورت فايل ها يبخش ها، کدها

را احساس خواهيد کرد.  يمتن ياز فايل هااستفاده  يدقت و تمرين مزايا يشود، اما با کم يکار با قالب م يگاولين نگاه باعث پيچيد

 يدر ويندوز است.( همچنين امكان اضافه کردن کدها ي)اين روش مشابه مزيت کار با خط فرمان در لينوکس نسبت به محيط گرافيك

 فراهم شده است. java scriptو  cssجديد به 

خود  يقابل ويرايش در دسترس کاربران قرار گرفته اند تا در صورت نياز قالب اختصاص htmlقالب صفحات با کد  يفايل ها همچنين

 موجود سايت را تغيير دهند. يرا فراهم کنند يا قالب ها

 يكتاوب باشيد... ياخبار بعد منتظر
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