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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نامه افزودن مطلب به تارنوشت شیوه
TRANSPARENCY4IRAN.IR 

  1395فروردین  18؛ 2نسخه 

  شفافیت براي ایران

 htmlتنظیمات ویرایشگر  1

ویرایشگر  »ارسال مطلب«را انتخاب کنید. سپس در جعبه » تنظیمات مرکز مدیریت«، گزینه »تنظیمات«ابتدا در منوي 
TinyMCE  براي ویرایشHTML :انتخاب گردد  

  

  انتشار مطلب جدید 2

  کلیک کنید.» ارسال مطلب جدید«، بر روي گزینه »انتشار«براي انتشار مطلب جدید، در منوي 
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  مطلب عنوان .2-1

  باشد.عنوان مطلب، چند کلمه مختصر براي معرفی متن می

  تصویر مطلب .2-2

  انتخاب تصویر کلیک کنید.براي قرار دادن عکس براي مطلب، بر روي گزینه 

 براي بارگذاري عکس در صندوق بیان:
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اي که در سال و فصل آن قرار دارید اند. بر روي پوشهبندي شدهها با نام سال و فصل دستهدر این پوشه، سایر پوشه
  )94کلیک کنید. (براي مثال زمستان 

  کلیک کنید.» جدیدارسال فایل «حال براي بارگذاري عکس، بر روي گزینه 
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  نید.کشود. عکس مورد نظر خود را انتخاب با کلیک بر روي گزینه مذکور، پنجره انتخاب فایل عکس مورد نظر باز می

   نکته: در نامگذاري عکس مورد نظر، حتما باید پروتکل نامگذاري، رعایت شود.

افزار فتوشاپ استفاده توانید از نرمعکس میکیلوبایت باشد. براي کاهش حجم  150نکته: حجم عکس باید کمتر از 
  .اینجا کلیک کنیدبراي دریافت شیوه کاهش حجم عکس،  کنید.

  باید تکمیل گردد.دو مورد اول شود که پس از انتخاب عکس، سه جعبه براي شما نمایش داده می

  
  نمایش داده شود.» تصویر مطلب«کلیک کنید تا آدرس آن در جعبه عکس بر روي 

  لید مطلب .2-3

شود. براي قرار دادن لید مطلب، باشد که به نوعی، چکیده مطلب محسوب میکاراکتر می 150اي با سقف لید، جمله
  کلیک کنید.» HTML«سپس بر روي گزینه  ابتدا جمله مورد نظر را در ابتداي مطلب یادداشت نمایید.
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، یک فاصله Pشود، پس از حرف نمایش داده می >p<در پنجره باز شده و در قسمت شروع پاراگراف که به صورت 
  را یادداشت کنید. "CLASS="LEAD قرار داده و عبارت

  کلیک کنید.» بروز رسانی«سپس بر روي گزینه 

    
  جدول معرفی مطلب .2-4

لید مطلب، نیاز است تا جدول معرفی مطلب قرار گیرد. این جدول شامل حوزه شفافیت، موضوع، جغرافیا، نوع پس از 
  باشد.مطلب، زبان و منتشر کننده می
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  .اینجا دریافت کنیدرا از کد این جدول 

کنید، درج کنید. متناظر با هر ردیف از جدول، مقدار مناسب را از تقسیم بندي موضوعی که براي مطلب انتخاب می
  همچنین هر نوشته را به آن دسته لینک کنید. 

 نکته: بعد از درج جدول معرفی مطلب، مطلب مورد نظر خود را درج کنید.

  موضوعات .2-5

  بخش به شرح زیر است: 6ن وجود دارد که شامل مت چپ صفحه ویرایش متستون موضوعات، در س

 هاي شفافیتحوزه .1

 موضوع .2

 جغرافیا .3

 نوع مطلب .4

 زبان .5

  منتشر کننده .6

  گیرد، باید هریک از این شش مورد مذکور را دارا باشد.هر مطلبی که در وبالگ قرار می

  تنظیمات پاراگراف .2-6

استفاده کنید. در این جعبه، » پاراگراف«توانید از جعبه در صورتی که متن شما داراي عنوان و زیر عنوان باشد، می
مناسب براي درج عنوان و زیر عنوان وجود دارد. ابتدا عنوان مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با کلیک هاي سبک

  کنید.مناسب را انتخاب  سبک، »پاراگراف«بر روي جعبه 
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  درج تصویر در متن .2-7

 تصویر مورد نظر را در صندوقبراي درج تصویر در متن، ابتدا عکس مورد نظر خود را در صندوق وبالگ بارگذاري کنید. 
و زیر پوشه ماه و سال مربوط بارگذاري کرده و با استفاده از گزینه درج تصویر در پایین  imagesبیان در پوشه 

  در جاي مورد نظر درج کنید. ویرایشگر متن، تصویر را

  بلوك نقل قول .2-8

نقل قول را انتخاب متن اگر در متن شما، نقل قول وجود دارد، آن را در یک پاراگراف مجزا قرار دهید. سپس تمام 
  کرده و بر روي گزینه مشخص شده در عکس زیر، کلیک کنید.

  
  

  چسباندن از ورد .2-9

در قسمت ویرایش متن قرار دهید، ابتدا متن خود را از ورد انتخاب کرده و  وردافزار نرمخواهید متنی را از اگر شما می
  آن را کپی کنید. سپس بر روي گزینه مشخص شده در عکس زیر کلیک کنید.

  
  کلیک کنید.» درج«در پنجره باز شده، متن مورد نظر را جایگذاري کرده و بر روي گزینه 
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  درج فیلم در متن مطلب .2-10

ویدیو در «، گزینه »بیشتر«در سایت آپارات بارگذاري کنید. سپس به صفحه فیلم رفته و از منوي ابتدا فیلم خود را 
  را انتخاب کنید.» سایت شما

شود. کد مندرج در این جدول را کپی کنید. سپس به صفحه ویرایش براي شما نمایش داده می» کد نمایش«جعبه 
کنید و کد خود را در مکان مناسب در پنجره باز شده کپی کنید. کلیک » html«متن مراجعه کرده و بر روي گزینه 

  کلیک کنید.» بروزرسانی«در نهایت بر روي گزینه 
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  لینک دادن 3

  دانلود فایللینک  .3-1

درج «کنید. سپس بر روي گزینه فایل خود را در مکان مناسب در صندوق بیان با ذکر نام و توضیحات الزم بارگذاري 
  ویرایش متن، کلیک کنید. ذیل محیط» تصویر
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  شود.می اي براي شما بازه باز شده، فیل مورد نظر خود را بیابید و بر روي آن کلیک کنید. با این کلیک، پنجرهدر پنجر

ي نما«را انتخاب کنید. همچنین ذیل عنوان » به دریافت فایل«، گزینه »مقصد لینک«در این پنجره، ذیل عنوان 
ید. را فعال کن» نمایش توضیحات«و » نمایش حجم«، »نمایش عنوان«هاي انتخاب کنید. گزینه ، گزینه دوم را»لینک

  ، توضیحات مربوطه را در جعبه مورد نظر بنویسید.»نمایش توضیحات«در ذیل گزینه 
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  لینک متن به سایت .3-2

شده  بر روي گزینه مشخص براي لینک دادن قسمتی از متن به یک سایت، ابتدا متن مورد نظر را انتخاب کنید. سپس
  در تصویر زیر کلیک کنید.
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، لینک سایت مورد نظر را قرار دهید. در »آدرس لینک«شود. در جعبه اي باز میبا کلیک بر روي گزینه مذکور، پنجره
ر دهید. دنیز نام سایت را قرار » عنوان«را انتخاب کنید. در جعبه » باز شدن در پنجره جدید«، گزینه »مقصد«جعبه 

  کلیک کنید.» درج«نهایت بر روي گزینه 

  
  لینک تصویر به سایت .3-3

اگر مایل هستید که عکس موجود در متن خود را به سایتی لینک کنید، بر روي عکس کلیک کرده و مراحل قسمت 
  را انجام دهید.» لینک متن به سایت«

  تکمیلی نکات 4

 ها را در پست خود لینک کنید.ارتباط است، آن پستهاي وبالگ در در صورتی که پست شما با دیگر پست  


