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گزینه انتخاب قالب فعال می گردد، که در ، پس از تنظیم دسترسی به قالب در بخش قالب ها  نام قالب یکسان با نام کاربری ، کاربر می باشد. قالب ها:

 فایل را مدیریت نمود: 5آن می توان  Cssتنظیمات 

 استایل صفحات .1

 استایل گرافیک .2

 استایل ورود .3

 استایل جداول .4

 پنجره ای جکس .5

 : ها تغییر عکسنحوه 

 بارگذاری نمایید،  imagesآدرس دهی عکس های هر بخش  به صورت پیش فرض درج شده است ، که می بایست آن را تغییر دهید و در پوشه 

 در ارسال انبوه به صورت پیش فرض اینگونه آدرس دهی شده است ،برای تغییر عکس شاخه ها  نمونه:
background-image: url('../../img/plus.gif'); 

 که شما می بایست مانند زیر آدرس دهی نمایید:
;background-image: url('images/plus.gif') 

 .بارگذاری نمایید تنظیمات تصاویرو سپس عکس جدید را در بخش 

  استایل صفحات 

 

 : فونت کل صفحه 

 کد موارد

 ، مانند : ارسال پیامک، ارسال منطقه ای، انبوه و ... زیر فونت کل آیکون ها .1

 فونت پیغام های هشدار و اطالع رسانی  .2

 فونت توضیحات هر بخش مانند ارسال منطقه ای و ... .3

 گرافیکی( |فونت نحوه نمایش منو )ساده  .4

 شکایات  | سال مدارکار  | پشتیبانی)تیکت( | راهنمای سامانه | صفحه نخستفونت گزینه های :  .5

 
body 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 12px; 
} 

 

 :بخش های انتخابی 

 کد موارد

تغییر نوع فونت و سایز فونت بخش هایی که انتخاب می شوند مانند: شماره فرستنده ، نحوه  .1

 ارسال و ...

 نوشتن کد رنگ می توانید رنگ بک گراند را نیز تغییر دهید، مانند:با  .2

background-color: # cf89ef; 

 

 
select 
{ 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 14px; 
} 
 
 

 

http://limoonet.com/
http://limoonet.com/
http://limoonet.com/?module=Help
http://limoonet.com/?module=Help
http://limoonet.com/?module=Ticketing
http://limoonet.com/?module=Ticketing
http://limoonet.com/SendDocs.aspx
http://limoonet.com/SendDocs.aspx
http://limoonet.com/Complaint.aspx
http://limoonet.com/Complaint.aspx
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  تغییرbutton  

 دکمه هایی که انتخاب می شوند و به مرحله بعد می روند، مانند : ارسال تست، مرحله بعد و ...

 کد موارد

 تغییر نوع ، سایز و رنگ فونت  .1

 )دورخط( borderتغییر نوع ، سایز و رنگ  .2

 تغییر عکس بک گراند  .3

 buttonتغییر ارتفاع  .4

 

.btn 
{ 
    border: 1px solid #ffffff; 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 12px; 
    background-image: 
url('images/bg_button.jpg'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    height: 20px; 
    padding: 0px 15px 7px 15px; 
    color: #FFFFFF; 
    cursor: pointer; 
    cursor: hand; 
} 
 

 

 :عنوان 

 کد موارد

 تغییر نوع فونت و سایز فونت گزینه های عنوان  .1

 

 
.txt 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 12px; 
} 

 

 :شماره 

 کد موارد

 تغییر نوع فونت و سایز فونت بخش هایی که شماره را وارد می نمایید : .1

 

 
.txt_ltr 
{ 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 12px; 
    direction: ltr; 
} 
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 درج شماره های درخواستی : 

 کد موارد

 را وارد  تعداد شماره های درخواستیتغییر نوع فونت و سایز فونت بخش هایی که  .1

 می نمایید :

 
 

 
.txtreq 
{ 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 18px; 
    background-color: #ffffcc; 
} 

 

 : متن ها 

 کد موارد

نمایید، مانند : متن پیامک، تغییر نوع فونت و سایز فونت بخش هایی که متنی را وارد می  .1

 گیرندگان و ...

 تغییر طول و عرض جدولی که متن را در آن تایپ می نمایید .2

 رنگ فونت هایی که تایپ می نمایید را تغییر دهید، مانند یدبا نوشتن کد رنگ نیز می توان .3

color: # e30613; 
 مانند:با نوشتن کد رنگ می توانید رنگ بک گراند را نیز تغییر دهید،  .4

background-color: # cf89ef; 

 
 

 
.txtd 
{ 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 12px; 
    width: 180px; 
    height: 70px; 
} 

 

 Box  بزرگی که در آن عدد وارد می نماییدهای: 

 شند.نیز جزو این گروه می با سامانه آیپی های مجاز به ورود تنظیمات، در بخش مثالبرای 

 کد موارد

 تغییر نوع فونت و سایز فونت بخشی که آیپی را وارد می نمایید .1

 را در آن درج می نماییدتغییر طول و عرض جدولی که آیپی  .2

 
 

.txtd_ltr 
{ 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 12px; 
    direction: ltr; 
    width: 180px; 
    height: 70px; 
} 
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 :عدد 

 بخش هایی که عدد را وارد می نمایید، مانند : عدد در بخش پیامک مناسبت

 کد موارد

 تغییر نوع فونت و سایز فونت  .1

 تغییر طول و عرض جدول .2

 
 

.txts 
{ 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 18px; 
    width: 40px; 
    direction: ltr; 
} 

 

 

 :کادر های اطالعات 

 و ... را وارد می نمایید، مانند : تحلیلگر آدرس اینترنتیکادرهایی که ایمیل  یا 

 کد موارد

 هایی که متن را وارد می نمایید تغییر نوع فونت و سایز فونت بخش .1

 تغییر طول و عرض جدولی که متن را در آن تایپ می نمایید .2

 

 

.txtl_ltr 
{ 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 11px; 
    direction: ltr; 
    width: 180px; 
} 

 

 

 :بک گراند منوی باالی صفحه 

 کد موارد

 راست چین یا چپ چین نمودموقعیت باالی صفحه را می توان  .1

 با نوشتن کد رنگ می توانید رنگ بک گراند را نیز تغییر دهید، مانند: .2

background-color: # cf89ef; 

 

 
.r 
{ 
    direction:rtl; 
    text-align:left; 
} 
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  :خطوط بین بخش ها 

 کد موارد

 نوع خط که نقطه چین ، ساده و ... باشد .1

 می توانید مشخص نماییدارتفاع خط را  .2

 رنگ خط را تغییر دهید .3

تغییر فاصله باال و پایین خط را می توانید  .4

 تنظیم نمایید

 

.line 
{ 
    border-bottom-style:dotted; 
    border-bottom-width: 1px; 
    height: 3px; 
    width: 100%; 
    color: black; 
    margin-top:5px; 
    margin-bottom:5px; 
} 

 

  لینکa:link, a:visited, a:active 

 می توان از این بخش مدیریت نمود .برخی از  لینک های بازدید نشده، یکبار بازدید شده را 

 کد موارد

 تغییر رنگ فونت هایی که لینک شده اند .1

 تغییر وضعیت آنها مانند : ساده، زیرخط دار و ... .2

 

 
a, a:link, a:visited, a:active 
{ 
    color: #041f3e; 
    text-decoration: none; 
} 

 

  لینکa:hover 

 .  که موس را بر روی لینک می بریم و تغییراتی را می بینیم a:hoverحالت 

 کد موارد

 تغییر رنگ فونت هایی که بر روی آنها کلیک می نماییم .1

 تغییر وضعیت آنها مانند : ساده، زیرخط دار و ... .2

 
 

 
a:hover 
{ 
    color: #041f3e; 
    text-decoration: underline; 
} 

 

 :جدول های داخل توضیحات 

 کد موارد

 تغییر رنگ دورخط جدول .1

 ضخامت دورخط جدول .2

 تغییر فاصله باال و پایین جدول  .3

 

fieldset 
{ 
    border:1px solid #CCCCCC; 
    padding: 5px; 
    margin: 5px; 
} 
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 + : کنار شاخه ها 

 + کنار شاخه های بانک اطالعاتی در ارسال منطقه ای

 کد موارد

  را می توان تغییر داد Plusعکس  .1

 ارتفاع و عرض آن را ویرایش نمود .2

 با نوشتن کد رنگ می توانید رنگ بک گراند را نیز تغییر دهید، مانند: .3

background-color: # cf89ef; 

 

.plus 
{ 
    background-image: 
url('../../img/plus.gif'); 
    width: 20px; 
    height: 20px; 
    float: right; 
    display: inline; 
    cursor: pointer; 
} 

 

 - : کنار شاخه ها 

 شاخه های بانک اطالعاتی در ارسال منطقه ایزیر کنار  -

 کد موارد

 را می توان تغییر داد minus عکس .1

 ارتفاع و عرض آن را ویرایش نمود .2

 با نوشتن کد رنگ می توانید رنگ بک گراند را نیز تغییر دهید، مانند: .3

background-color: # cf89ef; 

 
 

.min 
{ 
    background-image: 
url('../../img/minus.gif'); 
    width: 20px; 
    height: 20px; 
    float: right; 
    display: inline; 
    cursor: pointer; 
} 

 

 :فاصله زیر شاخه ها 

 کد موارد

 فاصله بین جدول با زیر مجموعه های آن  .1

 

 
.treeNode 
{ 
    display: none; 
    padding-right: 30px; 
} 
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 : شاخه ها 

 کد موارد

 کنترل موقعیت جدول  .1

 توانید رنگ بک گراند را نیز تغییر دهید، مانند:با نوشتن کد رنگ می  .2

background-color: # cf89ef; 

 

.dtbl 
{ 
    display: table; 
    vertical-align: top; 
} 

 

 : رنگ های بک گراند 

 کد موارد

 کد رنگ های برخی از بخش ها که بک گراند دارند با مشخصات روبه رو 

 در صورت نیاز حذف نمود و یا تغییر داد می باشند که می توان کد رنگ ها را

مانند بخش تراکنش مالی که شارژ حساب و کسر شارژ با رنگ های مختلف را می توانید 

 مشاهده و مدیریت نمایید

.greenbg 
{ background-color: #E9FFD2;} 
.redbg 
{ background-color: #FFD2D2;} 
.yellowbg 
{background-color: #FFFFCC;} 
.bluebg 
{background-color: #E5F6FE; } 
.whitebg 
{background-color: #FFFFFF;} 
.darkbluebg 
{ background-color: #0066FF;} 
.violetbg 
{background-color: #F1C6FF;} 
.graybg 
{background-color: #E0E0E0;} 
 

 

 : توضیحات  داخل ماژول ها 

 کد موارد

 رنگ دور خط و ضخامت دور خط .1

 رنگ بک گراند توضیحات را می توانید تغییر دهید .2

 فاصله های حاشیه داخلی و خارجی توضیحات را می توانید مشخص نمایید .3

 

.mymsg 
{ 
    border: 1px solid #CCCCCC; 
    background-color: #fbf9ea; 
    padding: 5px 25px 5px 10px; 
    margin: 5px; 
} 
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  :مشخصات داخلی، منوی باالی صفحه 

 کد موارد

 رنگ بک گراند داخل کادر را می توان تغییر داد  .1

 رنگ دور خط و ضخامت دور خط .2

 فاصله های حاشیه داخلی و خارجی جدول را می توانید مشخص نمایید .3

 

.smallmsg 
{ 
    border: 1px solid #CCCCCC; 
    background-color: #FBF9EA; 
    padding: 5px; 
    margin: 2px; 
} 

 

 و لیست: فاصله داخلی بین متن توضیحات 

 کد موارد

 فاصله داخلی بین متن توضیحات و لیست ها را می توانید تنظیم نمایید  .1

 با نوشتن کد رنگ می توانید رنگ بک گراند را نیز تغییر دهید، مانند: .2

background-color: # cf89ef; 

 

 
.mymsg ul 
{ 
    padding: 2px; 
 
} 

 

 :کادرهای آبی رنگ 

 کد موارد

 مدیریت رنگ، سایز و نوع دور خط کادر پیغام  .1

 مدیریت رنگ بک گراند پیغام .2

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .3

 
 

.bluemsg 
{ 
    border: 1px solid #CCCCCC; 
    background-color: #d00db7; 
    padding: 5px 25px 5px 10px; 
    margin: 5px; 
} 

 :پیغام های هشدار 

 نمایید مدیریتدر برخی از موارد با پیغام هشدار مواجه می گردید، که می توانید از این 

 کد موارد

 مشخص نمودن موقعیت عالمت هشدار     .1

 مدیریت رنگ، سایز و نوع دور خط کادر پیغام .2

 پیغام مدیریت رنگ بک گراند .3

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .4

 مدیریت و تغییر عکس پیغام  .5

 

 

.msg1 
{ 
  background-position: 99.9% 
center; 
    border: 1px solid #CCCCCC; 
    background-color: #FBF9EA; 
    padding: 5px 30px 5px 10px; 
    margin: 5px; 
    background-image: 
url('../../icons/alert.png'); 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-attachment: scroll; 
} 
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 :پیغام های خطا 

 نمایید مدیریتمواجه می گردید، که می توانید از این خطا در برخی از موارد با پیغام 

 کد موارد

 مشخص نمودن موقعیت عالمت خطا     .1

 سایز و نوع دور خط کادر پیغاممدیریت رنگ،  .2

 مدیریت رنگ بک گراند پیغام .3

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .4

 مدیریت و تغییر عکس پیغام  .5

 

 

.msg2 
{ 
    background-position: 99.9% 
center; 
    background-color: #FFDDDD; 
    border: 1px solid #CCCCCC; 
    padding: 5px 25px 5px 10px; 
    background-image: 
url('../../icons/error.png'); 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-attachment: scroll; 
    padding: 5px 30px 5px 10px; 
    margin: 5px; 
} 

 

  پیغام های restart : 

 کد موارد

    restartمشخص نمودن موقعیت عالمت   .1

 مدیریت رنگ، سایز و نوع دور خط کادر پیغام .2

 مدیریت رنگ بک گراند پیغام .3

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .4

 مدیریت و تغییر عکس پیغام  .5

 

 

.msg3 
{ 
    background-position: 99.9% center; 
    background-color: #C6FFC6; 
    border: 1px solid #CCCCCC; 
    padding: 5px 25px 5px 10px; 
    background-image: 
url('../../icons/restart.png'); 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-attachment: scroll; 
    padding: 5px 30px 5px 10px; 
    margin: 5px; 
} 

 پیغام : 

 کد موارد

 مشخص نمودن موقعیت عالمت     .1

 رنگ، سایز و نوع دور خط کادر پیغاممدیریت  .2

 مدیریت رنگ بک گراند پیغام .3

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .4

 مدیریت و تغییر عکس پیغام  .5

 
 

.msg4 
{ 
    background-position: 99.9% center; 
    background-color: #B3C6FF; 
    border: 1px solid #CCCCCC; 
    padding: 5px 25px 5px 10px; 
    background-image: 
url('../../icons/faq.png'); 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-attachment: scroll; 
    padding: 5px 30px 5px 10px; 
    margin: 5px; 
} 
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 : دکمه های عملکرد، شارژ حساب و تعرفه پیامک 

 کد موارد

 تغییر رنگ و مشخصات فونت      .1

 با نوشتن کد رنگ می توانید رنگ بک گراند را نیز تغییر دهید، مانند: .2

background-color: # cf89ef; 

 

 

.myalert 
{ 
     color:#FFE771; 
   
} 

 

 : پیغام های زرد رنگ 

 کد موارد

 مدیریت رنگ، سایز و نوع دور خط کادر پیغام .1

 تغییر رنگ بک گراند پیغام      .2

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .3

 

 

.alert2 
{ 
    border: 1px solid #054665; 
    background-color: #FFE771; 
    padding: 2px 5px 2px 10px; 
    margin: 5px; 
} 

 

 : پیغام های آبی رنگ 

 کد موارد

 خط کادر پیغاممدیریت رنگ، سایز و نوع دور  .1

 تغییر رنگ بک گراند پیغام      .2

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .3

 

 

.alert1 
{ 
    border: 1px solid #054665; 
    background-color: #A0DDFA; 
    padding: 2px 5px 2px 10px; 
    margin: 5px; 
} 
 

 : پیغام های طوسی رنگ 

 کد موارد

 سایز و نوع دور خط کادر پیغام مدیریت رنگ، .1

 تغییر رنگ بک گراند پیغام      .2

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .3

 
 

.alert3 
{ 
    border: 1px solid #666666; 
    background-color: #E9E9E9; 
    padding: 2px 5px 2px 10px; 
    margin: 5px; 
} 
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 : پیغام های قرمز رنگ 

 کد موارد

 مدیریت رنگ، سایز و نوع دور خط کادر پیغام .1

 تغییر رنگ بک گراند پیغام      .2

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .3

 

 

.alert4 
{ 
    border: 1px solid #666666; 
    background-color: #FF6F6F; 
    padding: 2px 5px 2px 10px; 
    margin: 5px; 
} 

 

 های سبز رنگ : پیغام 

 کد موارد

 مدیریت رنگ، سایز و نوع دور خط کادر پیغام .1

 تغییر رنگ بک گراند پیغام      .2

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .3

 

.alert5 
{ 
    border: 1px solid #666666; 
    background-color: #99FF66; 
    padding: 2px 5px 2px 10px; 
    margin: 5px; 
} 

 

 : لینک خرید اعتبار 

 کلیک نمایید خرید اعتبارزمانی که پنل شارژ کافی نداشته یاشد با پیغام عدم اعتبار مواجه می شوید،  و می توانید همان جا بر روی 

 کد موارد

 تغییر رنگ بک گراند     .1

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .2

 تغییر رنگ فونت .3

 

 

a[class='curve'], a[class='curve']:link, 
a[class='curve']:visited, 
a[class='curve']:hover, 
a[class='curve']:active 
{    background-color: #1E4364; 
    padding: 3px 7px 4px 7px; 
    color: White; 
    margin: 5px 2px 5px 2px; 
} 

 

 : لینک خرید اعتبار 

 کلیک نمایید خرید اعتبارزمانی که پنل شارژ کافی نداشته یاشد با پیغام عدم اعتبار مواجه می شوید،  و می توانید همان جا بر روی 

 کد موارد

 تغییر رنگ بک گراند     .1

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی پیغام و کادر آن .2

 تغییر رنگ فونت .3

 

 

a[class='curve'], a[class='curve']:link, 
a[class='curve']:visited, 
a[class='curve']:hover, 
a[class='curve']:active 
{ 
    background-color: #1E4364; 
    padding: 3px 7px 4px 7px; 
    color: White; 
    margin: 5px 2px 5px 2px; 
} 
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 :  تیتر 

 ( نمی باشدهیچ رکوردی موجود باالی تیترهای بخش ارسال انبوه و منطقه ای )

 کد موارد

 تنظیم موقعیت  .1

 چیدمان فونت .2

 تنظیم عرض کادر .3

 مدیریت فواصل خارجی  .4

 

.leftdiv 
{ 
    direction: ltr; 
    text-align: left; 
    width: 100%; 
    margin-left: 20px; 
} 
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 گرافیکاستایل  

 

 بخش میانی صفحه (mainarea ): 

 کد موارد

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی .1

 تغییر رنگ بک گراند     .2

 تغییر ارتفاع .3

 تغییر نوع و سایر فونت  .4

 

 
body 
{ 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    background-color: #dedede; 
    height: 100%; 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 11px; 
} 

  

  میانی صفحهبخش باال و بک گراند (header-mainarea) : 

 کد موارد

 تغییر طول و عرض .1

 با نوشتن کد رنگ می توانید رنگ بک گراند را نیز تغییر دهید، مانند: .2

background-color: # cf89ef; 

 

 
.hund 
{ 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
} 
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 بخش باالی ( صفحهheader: ) 

 کد موارد

 headerتغییر عکس بک گراند  .1

 header تغییر طول و عرض .2

 مدیریت موقعیت و متن  .3

 

 

.top_bg 
{ 
    background-image: 
url('images/top_bg.png'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    background-attachment: scroll; 
    width: 100%; 
    height: 80px; 
    vertical-align: top; 
    text-align: center; 
} 

 

 فواصل آیکون های ( باالی صفحهheader: ) 

 کد موارد

 مدیریت فواصل داخلی  .1

  )راست، چپ و ... (مدیریت موقعیت  .2

 

.logoff_td 
{ 
    padding-left: 30px; 
    text-align: left; 
} 

 

 متن )کاربر گرامی ( درheader : 

 کد موارد

 موقعیت نوشته ) راست، چپ، وسط و ...( .1

 مدیریت فواصل داخلی  .2

 مدیریت نوع ، سایز و رنگ فونت .3

 تغییر وضعیت متن ها مانند : ساده، زیرخط دار و ... .4

 

.prof_td 
{ 
    text-align: right; 
    vertical-align: middle; 
    padding-right: 30px; 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 11px; 
    color: #aeff00; 
    text-decoration: none; 
} 

 

 در نام و نام خانوادگی کاربرheader : 

 کد موارد

 مدیریت نوع ، سایز و رنگ فونت .1

 موقعیت نوشته ) راست، چپ، وسط و ...( .2

 مدیریت فواصل داخلی  .3

 

 

.user 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 11px; 
    color: #aeff00; 
    text-decoration: none; 
    padding-right: 3px; 
    padding-left: 3px; 
    direction: rtl; 
} 
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 کلمات لینک شده a:link, a:visited, a:active  درheader :  

 از این بخش مدیریت نمود .می توان برخی از  لینک های بازدید نشده، یکبار بازدید شده را 

 کد موارد

 کلمات لینک شده  مدیریت نوع ، سایز و رنگ فونت .1

 موقعیت نوشته کلمات لینک شده ) راست، چپ، وسط و ...( .2

 مدیریت فواصل داخلی  .3

 

 

.user a, .user a:link, .user a:visited, 

.user a:active 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 11px; 
    color: #aeff00; 
    text-decoration: none; 
    padding-right: 3px; 
    padding-left: 3px; 
    direction: rtl; 
   
} 

 

 کلمات لینک شده a:hover درheader : 

 .  که موس را بر روی لینک می بریم و تغییراتی را می بینیم a:hoverحالت 

 کد موارد

 کلمات لینک شده  رنگ فونتمدیریت نوع ، سایز و  .1

 تغییر وضعیت متن ها مانند : ساده، زیرخط دار و ... .2

 

 

.user a:hover 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 11px; 
    color: #a5d146; 
    text-decoration: underline; 
} 

 

 در  موجودی پیامکheader : 

 کد موارد

   فونتمدیریت نوع ، سایز و رنگ  .1

 تغییر وضعیت متن مانند : ساده، زیرخط دار و ... .2

 

 

 
.sms 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 11px; 
    color: #00ccff; 
    text-decoration: none; 
    cursor: hand; 
    direction: rtl; 
} 
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 در  لینک موجودی پیامکheader :  

 کد موارد

 کلمات لینک شده ، سایز و رنگ فونتمدیریت نوع  .1

 تغییر وضعیت متن ها مانند : ساده، زیرخط دار و ... .2

 

 

 
.sms a, .sms a:link, sms a:active, 
.sms a:visited 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 15px; 
    color: #6c129b; 
    text-decoration: underline; 
    cursor: hand; 
    direction: rtl; 
} 
.sms a:hover 
{ 
    color: #3399FF; 
} 

 

 ( بخش پایین صفحهfooter: ) 

 

 کد موارد

 کلمات لینک شده مدیریت نوع ، سایز و رنگ فونت .1

 تغییر عکس بک گراند .2

 موقعیت نوشته ) راست، چپ، وسط و ...( .3

 مدیریت ارتفاع .4

 

 

 
.bott_bg 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 11px; 
    color: #798ea2; 
    background-image: 
url('images/bott_bg.png'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    vertical-align: middle; 
    text-align: center; 
    height: 59px; 
} 

 

 

 

  لینک متن های(footer: ) 

 کد موارد

 کلمات لینک شده فونت مدیریت نوع ، سایز و رنگ .1

 

 

.bott_bg a, .bott_bg a:link, .bott_bg 
a:active, .bott_bg a:visited, .bott_bg 
a:hover 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 11px; 
    color: #798ea2; 
} 
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  بک گراند زیر(header: ) 

 کد موارد

 موقعیت بک گراند  .1

 فواصل داخلی و خارجی  .2

 تغییر عکس بک گراند  .3

 

.mid_td 
{ 
    background-position: top; 
    padding-top: 20px; 
    padding-bottom: 18px; 
    vertical-align: top; 
    background-image: 
url('images/cen_top_bg.png'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    background-attachment: scroll; 
} 

 

 منوی باالی صفحه : 

 کد موارد

 عرض منو .1

 موقعیت نوشته ) راست، چپ، وسط و ...( .2

 تغییر عکس بک گراند .3

 کلمات لینک شده مدیریت نوع ، سایز و رنگ فونت .4

 

 

.mnu 
{ 
    width: 1200px; 
    vertical-align: middle; 
    text-align: center; 
    background-image: 
url('images/mnu_cnt.png'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    background-attachment: scroll; 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 11px; 
    text-decoration: none; 
    color: #FFFFFF; 
} 

 

 منوی باالی صفحه پنل مدیریت : 

 کد موارد

 منو عرض .1

 موقعیت نوشته ) راست، چپ، وسط و ...( .2

 تغییر عکس بک گراند .3

 کلمات لینک شده مدیریت نوع ، سایز و رنگ فونت .4

 

 

.mnu_admin 
{ 
    padding: 5px; 
    width: 100%; 
    vertical-align: middle; 
    background-image: 
url('images/mnu_cnt.png'); 
    background-repeat: repeat; 
    background-attachment: scroll; 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 20px; 
    text-decoration: none; 
    color: #FFFFFF; 
} 

 

 

 



   

 Page 19 
  

  منوی باالی صفحه:لینک های داخل 

 کد موارد

 کلمات لینک شده مدیریت نوع ، سایز و رنگ فونت .1

 وضعیت متن ها مانند : ساده، زیرخط دار و ...تغییر  .2

 مدیریت فواصل داخلی  .3

 

 

.submnu, .submnu a,.submnu 
a:link, .submnu a:visited, .submnu 
a:active 
{ 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 10px; 
    color: #ffffff; 
    text-decoration: none; 
    padding-right: 2px; 
    padding-left: 2px; 
} 
.submnu a:hover 
{ 
    text-decoration: underline; 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 10px; 
    color: #ffffff; 
} 

 

 ( زیر منویheader: ) 

 کد موارد

 تغییر عرض .1

 کلمات لینک شده مدیریت نوع ، سایز و رنگ فونت .2

 تغییر عکس بک گراند .3

 مدیریت فواصل داخلی  .4

 

 

 
.panel_top 
{ 
    width: 100%; 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 11px; 
    color: #ffffff; 
    background-image: 
url('images/panel_top_bg_39.jpg'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    background-attachment: scroll; 
    text-align: right; 
    vertical-align: middle; 
    padding-right: 10px; 
    direction: rtl; 
} 

 

  پیغام هاپایین محیط: 

 کد موارد

 تغییر عرض .1

 تغییر رنگ بک گراند .2

 
.panel_sett_cnt 
{ 
    width: 100%; 
    background-color: #f8f8f8; 
} 
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 :محیط کلی پیغام ها 

 کد موارد

 موقعیت بک گراند .1

 تغییر عکس بک گراند .2

 موقعیت نوشته ) راست، چپ، وسط و ...( .3

 مدیریت فواصل داخلی  .4

 

 
.panel_sett_top 
{ 
    background-position: top; 
    background-image: 
url('images/panel_stt_top_bg_48.jpg'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    background-attachment: scroll; 
    direction: rtl; 
    text-align: right; 
    padding: 10px; 
} 

 

 محیط پایین   خط بین پیغام های باالی صفحه و: 

 کد موارد

 تغییر عکس بک گراند .1

 موقعیت بک گراند .2

  

.panel_sett_bott 
{ 
   background-image: 
url('images/panel_sett_bott_bg_58.jpg'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    background-attachment: scroll; 
    font-size: 1px; 
} 

 

  دور صفحات سمت چپ سایه: 

 کد موارد

 تغییر عکس بک گراند .1

 موقعیت بک گراند .2

 عرض بک گراند .3

  

.panel_left_shadow 
{ 
    font-size: 1px; 
    background-image: 
url('images/panel_left_shadow_53.png'); 
    background-repeat: repeat-y; 
    background-attachment: scroll; 
    width: 5px; 
} 

 

  دور صفحات : راستسایه سمت 

 کد موارد

 تغییر عکس بک گراند .1

 موقعیت بک گراند .2

 عرض بک گراند .3

  

.panel_right_shadow 
{ 
    font-size: 1px; 
    background-image: 
url('images/panel_right_shadow_51.png')
; 
    background-repeat: repeat-y; 
    background-attachment: scroll; 
    width: 5px; 
} 
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 پنل اصلی  بخش: 

 کد موارد

 بک گراند رنگتغییر  .1

 دیریت فواصل داخلی م .2

 موقعیت نوشته ) راست، چپ، وسط و ...( .3

  

.panel_main 
{ 
    background-color: #ffffff; 
    padding: 5px; 
    direction: rtl; 
    text-align: right; 
} 

 

  بخش پیغام ها( :بخش پایین پنل ( 

 کد موارد

 تغییر رنگ بک گراند .1

 مدیریت فواصل داخلی  .2

 وسط و ...(موقعیت نوشته ) راست، چپ،  .3

  

.panel_bott 
{ 
    height: 12px; 
    font-size: 1px; 
    background-image: 
url('images/panel_bott_bg_63.png'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    width: 100%; 
} 

 

 منوی باالی صفحه : 

 کد موارد

 مدیریت ارتفاع .1

 عیت راست چین و چپ چین بودن منوموق .2

 موقعیت نوشته ) راست، چپ، وسط و ...( .3

  

 
.mymenu 
{ 
    height: 34px; 
    overflow: hidden; 
    float: right; 
} 
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 وروداستایل 

 

 ورود صفحه اصلی : 

 کد موارد

 تغییر ارتفاع صفحه .1

 

html, form 
{ 
    height: 100%; 
} 

 

 : صفحه ورود 

 کد موارد

 گراندتغییر رنگ بک  .1

 و خارجی مدیریت فواصل داخلی  .2

 موقعیت نوشته ) راست، چپ، وسط و ...( .3

 تغییر ارتفاع .4

 تغییر عکس بک گراند .5

 تغییر نوع و سایز و رنگ فونت .6

 
body 
{ 
    background-color: #dedede; 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    text-align: center; 
    vertical-align: top; 
    height: 100%; 
    background-image: 
url('images/body_bg.gif'); 
    font-family: Tahoma; 
    font-size: 11px; 
} 

 

 ارتفاع و عرض کل صفحه ورود : 

 کد موارد

 تغییر طول و عرض  .1

 

 
.hund 
{ 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
} 
.vhund 
{ 
    height: 100%; 
} 
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 باالی صفحه کادر : 

 کد موارد

 عکس بک گراندتغییر  .1

 مدیریت موقعیت بک گراند  .2

 تغییر طول و عرض .3

 مدیریت نوشته  .4

 مدیریت فواصل داخلی .5

 

.top_bg 
{ background-image: 
url('images/top_bg.png'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    background-attachment: scroll; 
    width: 100%; 
    height: 39px; 
    vertical-align: top; 
    text-align: left; 
    padding-left: 20px; 
} 

 

 : کادر پایین صفحه 

 کد موارد

 مدیریت نوع و سایز و رنگ نوشته  .1

 تغییر عکس بک گراند .2

 مدیریت موقعیت بک گراند  .3

 تغییر طول و عرض .4

 

.bott_bg 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 10pt; 
    color: #798ea2; 
    background-image: 
url('images/bott_bg.png'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    vertical-align: middle; 
    text-align: center; 
    height: 59px; 
} 

 

 لینک پایین صفحه : 

 کد موارد

 مدیریت نوع و سایز و رنگ نوشته  .1

 تغییر وضعیت متن مانند : ساده، زیرخط دار و ... .2

 

.bott_bg a, .bott_bg a:link, .bott_bg 
a:visited, .bott_bg a:active 
{ 
    color: #798ea2; 
    text-decoration: none; 
} 

 

 کادر ورود اطالعات : 

 کد موارد

 مدیریت عرض کادر .1

 مدیریت فواصل خارجی .2

 

 
.login_tbl 
{ 
    width: 570px; 
    margin-top: 30px; 
    margin-bottom: 30px; 
} 
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 باالی کادر ورود : 

 کد موارد

 مدیریت پهنای جدول .1

  عکستغییر و مدیریت  .2

 مدیریت ارتفاع .3

 

.logintbl_top 
{ 
    width: 100%; 
    font-size: 1px; 
    background-image: 
url('images/LoginTbl_top_bg_13.png'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    background-attachment: scroll; 
    height: 15px; 
} 

 

 

 پایین کادر ورود: 

 کد موارد

 مدیریت پهنای جدول .1

 تغییر و مدیریت عکس  .2

 مدیریت ارتفاع .3

 

.logintbl_bott 
{ 
    width: 100%; 
    font-size: 1px; 
    background-image: 
url('images/LoginTbl_bott_bg_13.png'); 
    background-repeat: repeat-x; 
    background-attachment: scroll; 
    height: 15px; 
} 

 

 

 کادر ورود: سمت چپ 

 کد موارد

 مدیریت عرض  .1

 تغییر و مدیریت عکس  .2

 

.logintbl_left 
{ 
    width: 15px; 
    background-image: 
url('images/LoginTbl_left_bg_12.png'); 
    background-repeat: repeat-y; 
    background-attachment: scroll; 
} 
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 :سمت راست کادر ورود 

 کد موارد

 مدیریت عرض  .1

 تغییر و مدیریت عکس  .2

 

.logintbl_left 
{ 
    width: 15px; 
    background-image: 
url('images/LoginTbl_left_bg_12.png'); 
    background-repeat: repeat-y; 
    background-attachment: scroll; 
} 

 

 کادر ورود: وسط 

 کد موارد

 تغییر رنگ بک گراند  .1

 مدیریت عرض .2

 موقعیت نوشته .3

 مدیریت فواصل داخلی .4

 با نوشتن کد رنگ می توانید رنگ  .5

 بک گراند را نیز تغییر دهید، مانند:

background-color: # d284bb;      

 
 

 
.logintbl_center 
{ 
    background-color: #efefef; 
    width: 100%; 
    vertical-align: top; 
    text-align: center; 
    padding: 30px; 
} 

 

  کادر و نام کاربریفاصله باالی: 

 کد موارد

 مدیریت سایز فونت  .1

 مدیریت ارتفاع .2

 

 
.cnt_img_top 
{ 
    font-size: 1px; 
    height: 15px; 
} 
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 کادرهای ورود اطالعات: 

 کد موارد

 موقعیت بک گراند : وسط، باال و ...  .1

 مدیریت ارتفاع و عرض .2

 Imageمدیریت و تغییر بک گراند  .3

 داخلیمدیریت فواصل  .4

 با نوشتن کد رنگ می توانید رنگ  .5

 بک گراند را نیز تغییر دهید، مانند:

background-color: # d284bb;      

 
 

 
.txt_box 
{ 
    background-position: center top; 
    width: 208px; 
    height: 22px; 
    text-align: left; 
    vertical-align: top; 
    background-image: 
url('images/LoginPage_txtbox_43.png'); 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-attachment: scroll; 
    padding-left: 10px; 
    font-size: 2px; 
    padding-top:5px; 
} 

 

 کد امنیتی: 

 کد موارد

 مدیریت نوع و سایز دورخط  .1

 و رنگ و سایز فونت مدیریت نوع .2

 مدیریت عرض کادر .3

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی .4

 موقیعت راست چین و چپ چین .5

 
 

.txtbox_visual 
{ 
    border-style: solid; 
    border-width: 0px; 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 9pt; 
    color: #9B9B9B; 
    background: transparent; 
    width: 198px; 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    direction:ltr; 
} 

 

 فراموشی رمز عبور: 

 کد موارد

 رنگ و سایز فونت ،مدیریت نوع   .1

 تغییر وضعیت آنها مانند : ساده، زیرخط دار و ... .2

 موقعیت نوشته  .3

 
 

.forgotpass_td1 
{ 
    font-family: tahoma; 
    font-size: 12px; 
    text-decoration: none; 
    text-align: right; 
    vertical-align: middle; 
    color: #066195; 
} 
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 :لینک مرتبط با فراموشی رمز عبور 

 کد موارد

 رنگ و سایز فونت ،مدیریت نوع   .1

 تغییر وضعیت آنها مانند : ساده، زیرخط دار و ... .2

 
 

.forgotpass_td a, .forgotpass_td a:link, 

.forgotpass_td a:visited, .forgotpass_td a:active 
{ 
    color: #9b9b9b; 
    text-decoration: none; 
} 
.forgotpass_td a:hover 
{ 
    color: #666666; 
    text-decoration: none; 
} 

 

 نوشته های کادر ورود: 

 کد موارد

 چین بودن کل متن های داخل کادر ورود تغییر وضعیت راست چین و چپ .1

 
 

 
.direction 
{ 
    direction: trl; 
} 
 

 

 خط بین دو بخش: 

 کد موارد

 مدیریت نوع، سایز و پهنای خط .1

 مدیریت ارتفاع .2

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی .3

 
 

.line 
{ 
    border-bottom-style: dotted; 
    border-bottom-width: 1px; 
    height: 3px; 
    color: Black; 
    margin-top: 5px; 
    margin-bottom: 5px; 
} 
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 جداولاستایل 

 

 جداول: 

 کد موارد

 مدیریت فونت های داخل جدول .1

 مدیریت رنگ بک گراند جدول .2

 مدیریت فواصل خارجی .3

 مدیریت نوع، سایز و رنگ دور خط جدول .4

 
 

.mGrid 
{ 
    font-family: Tahoma; 
    width: 100%; 
    background-color: #fff; 
    margin: 5px 0 0px 0; 
    border: 0px solid #1B4163; 
    border-collapse: collapse; 
    font-size: 11px; 
    cursor: default; 
} 

 

  جداول:مدیریت نوشته های داخل 

 کد موارد

 داخلیمدیریت فاصل  .1

 مدیریت نوع، سایز و رنگ دور خط ها .2

 مدیریت رنگ نوشته ها .3

 
 

 
.mGrid td 
{ 
    padding: 3px; 
    border: 1px solid #1B4163; 
    color: #333333; 
} 

 

  تیتر جداولمدیریت: 

 کد موارد

 موقعیت بک گراندمدیریت  .1

 مدیریت فواصل داخلی .2

 تغییر رنگ بک گراند .3

 رنگ دور خط ها مدیریت نوع، سایز و .4

 مدیریت سایز فونت .5

 مدیریت ارتفاع  .6

 مدیریت دور خط های اطراف .7

 
 

.mGrid th 
{ 
    background-position: 
top; 
    padding: 0px 0px; 
    color: #FFFFFF; 
    background: #096CA8; 
    border-left: solid 1px 
#1B4163; 
    font-size: 11px; 
    border-left-color: 
#1B4163; 
    height: 30px; 
    border-bottom-color: 
#1B4163; 
} 
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 :مدیریت نوشته های داخل تیتر 

 کد موارد

 مدیریت نوع و سایز و رنگ فونت تیترها .1

 مدیریت نوشته .2

 
 

.mGrid th a, .mGrid th a:visited, 

.mGrid th a:active 
{ 
    color: #FFFFFF; 
    font-size: 11px; 
    text-decoration: none; 
} 

 

 :مدیریت نوشته های داخل تیتر 

 کد موارد

 وسط چین ، راست چین و ... نوشته مدیریت  .1

 
 

.mGrid tr 
{ 
    text-align: center; 
} 

 

  مدیریتa:hover : زمانی که بر روی سطر می رویم ، رنگ آن تغییر می کند رنگ بک گراند 

 کد موارد

  رنگ بک گراند a:hoverمدیریت  .1

 
 

 

 

 

 رنگ بک گراند  mGrid .alt.نیز به کالس  آن a:hoverو  برای مدیریت رنگ بک گراند سطر دوم .2

 می دهیم.

.mGrid tr:hover 
{ 
    background: #BFE3F9; 
} 
.mGrid .alt 
{ 
    background: #EFF2F8; 
} 
.mGrid .alt:hover 
{ 
    background: #BFE3F9; 
} 

 

 سطر مرتبط با صفحات موجود: 

 کد موارد

 تغییر رنگ نوشته ها .1

 تغییر رنگ بک گراند سطر .2

 

 

.mGrid .pgr 
{ 
    color: #00ccff; 
    background:#096CA8; 
}  
.mGrid .pgr table 
{ 
     color: #00ccff; 
    background: #096CA8; 
} 
.mGrid .pgr td 
{ 
     color: #00ccff; 
    background: #096CA8; 
} 
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 پنجره ای جکس

 

 ، جداولی می باشد که با کلیک نمودن بر روی ماژول ها باز می گردد، مانند ارسال پیامک زماندار پنجره ای جکس

 مدیریت گوشه های پنجره های جکس: 

 کد موارد

 تغییر عکس گوشه های جدول .1

 از تمامی جهات: راست، چپ و ... 

 
 

 

#facebox .b 
{ 
    background: url(facebox//b.png);} 
#facebox .tl 
{ 
    background: url(facebox//tl.png);} 
#facebox .tr 
{ 
    background: url(facebox//tr.png);} 
#facebox .bl 
{ 
    background: url(facebox//bl.png);} 
#facebox .br 
{ 
    background: url(facebox//br.png);} 

 

  پنجره های جکس داخلمدیریت: 

 کد موارد

 مدیریت فواصل داخلی .1

 تغییر رنگ بک گراند .2

 تغییر عرض کادر .3

 مدیریت موقعیت: راست چین، چپ چین .4

 
 

 
#facebox .body 
{ 
    padding: 10px; 
    background: #fff; 
    width: 250px; 
    direction: rtl; 
} 
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 خط پایین جدول: 

 کد موارد

 نوع و رنگ و ضخامت دور خط مدیریت  .1

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی .2

 موقعیت نوشته .3

 
 
 

#facebox .footer 
{ 
    border-top: 1px solid #DDDDDD; 
    padding-top: 5px; 
    margin-top: 10px; 
    text-align: right; 
} 

 

 مدیریت طول و عرض گوشه های جدول: 

 کد موارد

 تغییر طول و عرض دور جدول .1

 مدیریت فواصل داخلی  .2

 
 

#facebox .tl, #facebox .tr, #facebox 
.bl, #facebox .br 
{ 
    height: 10px; 
    width: 10px; 
    overflow: hidden; 
    padding: 0; 
} 

 

 : با کلیک نمودن بر روی  رنگ بک گراندtab بک گراند را تغییر دهید رنگ می توانید ، هایی که جدول پنجره ای جکس داخلشان می باشد ،

 : برای مثال در زیر رنگ قرمز به بک گراند داده شده است

 کد موارد

 تغییر رنگ بک گراند .1

 

.facebox_overlayBG 
{ 
    background-color: #000; 
    z-index: 99; 
} 

 

 باالی جدول : 

 کد موارد

 مدیریت فواصل داخلی و خارجی .1

 تغییر رنگ بک گراند .2

 مدیریت نوع، سایز و رنگ خط .3

 مدیریت سایز فونت ها .4

 

#facebox h2 
{ 
    margin: -11px; 
    margin-bottom: 0px; 
    color: #fff; 
    background-color: #1E4364; 
    padding: 5px 10px; 
    border: 1px solid #1E4364; 
    font-size: 20px; 
}} 

 


