اســم السكـــــريبـت : سكريبت المقالات   
اصــــدار السكريبت :  version :2.0 
اســم المــبـــرمـــج : Mr.php-ar 
شرح السكريبت : 

الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبدالله عليه افضل الصلاة والسلام ، تم الانتهاء من برمجة 
سكريبت ' المقــالات الاصدار الثاني ' articles.v2.0 حيث يتيح لك السكريبت اضافة عدد كبير من المقالات ووضع روابط لها :)
مع امكانية تعديل & وحذف اي مقال وتنسق النص حيث يوجد صندوق سحري اضافة رابط وو طبعا السكريبت يعتمد على قاعدة بيانات /database/ السكريبت صغير الحجم كبير المنفعه باذن الله ،
كل ما ارجوه منك اخي مستخدم السكريبت: (( الدعاء للمسلمين و لاهلي ولي .. ارجوا منك اخي العزيز ابقاء حقوق البرامجة والتصميم لكي يصل اليه اي شخص ويصل الى مركز تعلم البي اتش بي بالعربي ،، لكن ارجوا عدم ازاله الحقوق البرمجية.))

مميزات السكريبت : 

ُO - اتاحة اضافة عدد لا نهائي من المقالات .
O - تحكم في المقالات من لوحة التحكم ( حذف - تعديل - اضافة ). 
O - عرض في الرئيسيه او الشريط المتحرك آخر عشره مقالات فقط .!! (او حسب اختيارك للرقم في ملف الاعدادات ).
O - اظهار المقالات في الشريط المتحرك بدلاله (موضوع المقال ).
O - عرض في الشريط المتحرك بعد كل عنوان مقال (اضيف بواسطة :) مضيف المقال ..!
O - الترتيب حتى لو تم اضافة اي مقال انجليزي او حتى اسم مضيف المقال بالانجليزي .
O - اتاحة خيار رائع جداً تمكين زوار موقعك من اضافة مقالات ..؟؟!! ويمكنك اقفال هذه الخاصية من ملف الاعدادات . (حركة رهيبة ).
O - امكانية اضافة رابط خارجي . مثلا اصل المقال من جريده عكاظ اضغط رابط للمقال
O - امكانيه البحث عن اي مقال بواسطه اسم الكاتب.
O - عرض في الشريط المتحرك بعد الانتهاء من عرض المقالات المحدده كلمتي (بحث & الارشيف).
O - عرض احصائية في لوحة التحكم .. اخر مقال بواسطه وزيارته . & بحث & مشاهدة كل اسماء كل من اضاف مقال .& عدد المقالات 
O - ترتيب الارشيف حسب المقال الجديد وعند مرور المؤشر على (مشاهد) يظهر لك مشاهدة مقال (الكاتب) اضيف في (التاريخ).
O - اضافة صندوق سحري بسيط تنسيق الوان اضافة رابط خلفيه للنص اضافة صوره اضافة جدول اضافة الخط الفضي تعداد نقطي ورقمي وخط غامق
وخط مائل وخط مسطر وتوسيط النص ومحاذاة النص لليمين ومحاذاة النص لليسار .
O - امكانية عرض من اي مقال نسخه للطباعة 
O - عند اضافة الزائر مقال ماراح يظهر على طول لازم تنشيط منك من لوحة التحكم.
O - عرض المقال الغير منشط قبل الموافقه على تنشيطة وايضاا حذفة قبل التنشيط.
O - عرض عدد المقالات الغير منشطة.
O - عرض في الرئيسيه مقال عشوائي من كل المقالات .
O - ارسال اي مقال لصديق بمنموذج بريدي ( مبرمج من قبل ابو عامر www.abu3amer.com ) .لم اطوره الا قليلا. والكثير من المميزات .

لاتنسى عليك حماية مجلد الأدمن ..!!

واهم خطوه تحت :

افتح ملف config.php واعمل التعديلات اللازمه ولاتنسى اهم شيئ ضع اسم المجلد للسكريبت في حالة تغير اسمه حاليا هو articles في ملف الاعدادات config.php قبل رفعه لموقعك. 
انقل المجلد كاملا الى موقعك وهنالك طريقتين للتركيب الآن لك طريقتين لتركيب السكريبت وهي الاسهل لانك راح تطلب الملف وعلى طول ينشئ اللازم

1- اما عن طلب ملف الانستال ويكون كالتالي www.SiteName.com/articles/install.php
غير SiteName = اسم موقعك.
2- عن طريق زراعة ملف الـ articles.SQL القاعده ,,

طريقه الزراعه افتح البي اتش بي ماي ادمن phpmyadmin من السي بنل :

في اخر صفحة انشاء القواعد وطبعا بعد انشاء القاعده اللي انت تحطها :) راح تلقى phpMyadmin اضغط على القاعده من الجهه اليسرى // تفتح معك صفحة اطلع فوق شوف SQL اضغط عليه يجيك استعراض استعرض ملف articles.SQL اضغط اذهب ،، وانتظر شوي عالنتيجة ومبروك عليك السكريبت ::

ملاحظه : show.php خط متحرك من اليسار لليمين مرتب وذلك لادراجه في اي صفحة من صفحات موقعك.

كل ما تمناه الدعاء لي بالهدايه وسعة العلم والعفو من الله والدعاء لاهلي ولجميع المسلمين ،، 

تحياتي
 
 
حجــــم السكـــريبت :126 k.b 
سعــر البــــرنــامـج : free
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