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 1صفحه 

 

 تصاویر عریض در نمای کاشی هااستفاده از 

د نظر برای لینک های ترفیع یافته شما به راحتی می توانید تصویر مور cssبا استفاده از یک سری دستور 

(Promoted links)  نمایش دهیدرا به صورت عریض. 

 

لینک های ترفیع یافته عریض بجای تصاویر پیش فرض که به صورت مربع هستند، به شکل مستطیل 

 ، که این امر فضای بیشتر برای عناوین لینک و توضیحات آن را میسر می سازد.نمایش داده می شوند

 تبدیل لینک های ترفیع یافته به لینک های ترفیع یافته عریض

به سایت اضافه کرده اید، مراحل زیر را دنبال شده را لینک های ترفیع یافته لیست با فرض بر اینکه 

 کنید:

 می باشد را دانلود کنید cssفایل  5حاوی  zipفایل  .1

 لهایفا نیا که میخواهید از آن استفاده کنید را انتخاب کنید. cssفایل ها را استخراج کرده و فایل  .2

 شده اند. یدر هر سطر نامگذار وندهایپ شیبر حسب تعداد نما

 آپلود نمایید. "دارایی های سایت"فایل انتخاب شده را در کتابخانه  .3

خواهید لینک های ترفیع یافته در آن به جهت عمودی نمایش داده شوند به صفحه ای که می  .4

 بروید.

 کلیک کنید. "ویرایش"الف. جهت ویرایش صفحه بر روی آیکون 

 ب. در یک ناحیه متنی از پایین صفحه کلیک کنید.

 کلیک کنید. "درج"ج. بر روی زبانه 

 



 گروه ساقه استفاده از تصاویر عریض در نمای کاشی ها

 

 2صفحه 

 

 وارد کنید.( در صفحه script editorویرایش دستور) webpartاکنون یک  .5

 کلیک کنید. webpart الف. بر روی تنظیمات

 کلیک کنید. "رسانه و محتوا"ب. به پایین حرکت کرده و بر روی دسته 

 ویرایش دستور کلیک کنید. webpartج. بر روی 

 یا انتخاب کلیک کنید. Addد. بر روی گزینه 

 

 webpartویرایش دستور بمانید و بر روی فلش باالپایینی کلیک کنید، ویرایش  webpartبر روی  .6

 را انتخاب کنید.

 

 باید ظاهر شود، بر روی آن کلیک کنید. کد یا ویرایش جزءو یا  Edit Snippetاکنون یک گزینه  .7

 

وارد کنید. فرمت  script editorدر کتابخانه دارایی های سایت در  cssیک لینک ارتباط به فایل  .8

 لینک ارتباطی باید به این شکل باشد : 

<link href="{URL to css file in Site Assets library}" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 بطور مثال :
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 3صفحه 

 

<link href="../SiteAssets/Promoted-Links-wide-3-per-row.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" /> 

 ذخیره شود. script editor( کلیک کنید تا insertروی دکمه درج)بر  .9

 

کلیک کنید تا بسته شود، سپس صفحه را  webpart( در پنجره مشخصات okبر روی دکمه تایید)  .10

 ذخیره کنید. 

 مثال کامل شده

 با تصاویر عریضلینک های ترفیع یافته  web partمثالی از 

 

 150پیکسل برای عرض و  225حالت نمایش باید دارای اندازه شامل تصاویر شما برای بهترین نکته : 

 پیکسل برای ارتفاع باشد.


