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پيوست:

دموي سيستم يكتاوب (قالب هاي گرافيكي پيشرفته)
همزمان با اول مهر ،نصب قالب هاي گرافيكي پيشرفته بر روي سايت هاي نشريات آغاز شد .چند نمونه براي تست نهايي و تاييد
کاربران در نشاني هاي زير نصب گرديده است.

لطفا اين سايت ها را بررسي کنيد و اگر نظر يا پيشنهادي درباره اين قالب ها داريد براي ما ارسال کنيد .با دريافت نظرات کاربران چند
روز ديگر روش استفاده از اين قالب براي همه سايت ها اعالم خواهد شد تا مديران سايت ها بتوانند خودشان براي تغيير قالب و انجام
تنظيمات مربوطه اقدام کنند.
آشنايي با قالب مدرن يکتاوب:
قالب هاي نوع  awt1و  awt2در ابتداي توسعه برنامه و به صورت عمومي براي همه پايگاه ها طراحي شده بودند .با گذشت زمان و
توسعه فناوري هاي جديد ،استفاده از اين فناوري ها براي ارتقاي ظاهر گرافيكي برنامه ضروري به نظر مي رسيد .براي تحقق اين امر
طرح بهسايت آغاز شد و طي چند سال اخير تعدادي از سايت ها از اين طرح استفاده کردند .اما اين روش کند و پر هزينه بود و همه
سايت ها نتوانستند از آن استفاده کنند.
در نهايت براي افزايش زيبايي و کارآيي همه سايت ها ،اين نتيجه رسيديم که قالب هاي نوع  modern01را به صورت اختصاصي
متناسب با هر نوع پايگاه (نشريه ،همايش ،انجمن و  )...توسعه داده و به صورت رايگان در اختيار همه پايگاه ها قرار دهيم .قالب هاي
جديد با کمک فناوري هاي جديدتري توسعه داده شده اند .استفاده از  divبه جاي  tableسرعت بارگذاري صفحات را افزايش داده
و نيز باعث تسهيل استفاده از پايگاه از طريق موبايل و تبلت گرديده اند .در حال حاضر قالب پايگاه نشريات تكميل شده است و نصب
آن آغاز گرديده است .اميدواريم تا پايان سال  ،1394قالب اختصاصي را براي تمام سامانه هاي اصلي شرکت در اختيار مشتريان قرار
دهيم.
در طراحي اين قالب ،حداکثر امكانات تغيير و توسعه توسط کاربر براي اختصاصي سازي مد نظر بوده است .به همين دليل در برخي
بخش ها ،کدهاي استفاده شده به صورت فايل هاي  txtدر دسترس قرار گرفته اند تا به سادگي قابل ويرايش باشند .هر چند اين امر در
اولين نگاه باعث پيچيدگي کار با قالب مي شود ،اما با کمي دقت و تمرين مزاياي استفاده از فايل هاي متني را احساس خواهيد کرد.
(اين روش مشابه مزيت کار با خط فرمان در لينوکس نسبت به محيط گرافيكي در ويندوز است ).همچنين امكان اضافه کردن کدهاي
جديد به  cssو  java scriptفراهم شده است.
همچنين فايل هاي قالب صفحات با کد  htmlقابل ويرايش در دسترس کاربران قرار گرفته اند تا در صورت نياز قالب اختصاصي خود
را فراهم کنند يا قالب هاي موجود سايت را تغيير دهند.
منتظر اخبار بعدي يكتاوب باشيد...
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