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  :امکانات کلی

 تنظیمات  

غیرفعال سازي و تنظیمات تماس با ما موجود /دراین قسمت تنظیمات عمومی، تنطیمات فعال: تنظیمات سایت )1

 می باشد

 : تنطیمات عمومی -

 نام وب سایت به عنوان مثال هیئت سوارکاري استان اصفهان: نام سایت 

 واژه هاي اصلی و کلیدي درسایت که درهنگام جستجو درگوگل براي : کلیدواژه هاي سایت

 .هرچه سریعتر پیداکردن سایت گوگل از آن ها استفاده میکند

 توضیح مختصرازسایت: 

 کد متا تگ دروب سایت: 

 که بایستی بتوان آنرا تغییرداد: آیکن سایت 

 غیرفعال سازي/تنظیمات فعال -

 غیرقابل (و یا غیرفعال ) قابل مشاهده ازطریق اینترنت(ی تواند فعال که م:  وضعیت سایت

 باشد) مشاهده 

  بارگذاري صفحات باAjax : 

 نمایش موقعیت صفحه در سایت: 

 ایجاد قالب براي تصاویر داینامیک: 

 به صورت پیش فرض به سفید تنطیم شده است که می توان ان را : رنگ پس زمینه  قالب

 .تغییر داد
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 :تنطیمات تماس با ما -

 و یا ) فعال(درصورت ارسال پیغام توسط کاربربتوان آن را دریافت کرد :وضعیت دریافت پیغام

 )غیرفعال(دریافت نکرد 

 پیغام دریافت شده را می توان ازطریق : نوع دریافت پیامinbox  مدیریت و یا ازطریق یک

ایمیل دریافت کرد که درصورتی که حالت دوم برقرار باشد با یستی آدرس ایمیل مورد نظرراوارد 

 .نمود

 متن صفحه تماس باما: 

دراین قسمت می توان متنی را وارد کرد که درهنگام مشاهده قسمت تماس با ما توسط کاربر به 

  .آن نمایش داده می شود

 :تانتخاب قالب سای )2

  .دراین قسمت قالبهاي موجود و همچنین قالب پیش فرض براي سایت مورد نظر قابل مشاهده و انتخاب است

 :انتخاب زبان سایت )3

فارسی (دراین قسمت می توان به صورت دلخواه زبان پیش فرض وب سایت راتغییر داد و البته درابتدا تنها یک زبان 

  .براي وب سایت تعریف شده است) 

یات با کلیک برروي ویرایش متون زبان فارسی به لیستی ازعبارات استفاده شده در وب سایت درقسمت عمل

  .راهنمایی می شویم که به صورت دلخواه می توان آن را تغییرداد
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 :پشتیبان گیري ازسایت )4

نسخه به منظور حفظ اطالعات وب سایت و تهیه نسخه پشتیان ازاطالعات فعلی موجوددروب سایت بایستی از آن 

 رپشتیبان تهیه کرده که با کلیک برروي ایجاد نسخه پشتیبان این عملیت به صورت خودکارانجام میشود به خاط

  .نسخه پشتیبان ازوب سایت داشته باشید  5داشته باشید که تنها می توانید 

  .ظرراحذف نمودبا انتخاب نسخه پشتیبان قبلی و کلیک برروي حذف نسخه پشتیبان می توان نسخه پشتبان مورد ن

درصورتی که اطالعات موجوددرقسمتی ازوب سایت حذف شود با داشتن یک نسخه پشتیبان ازاطالعات وب سایت 

قبل ازحذف شدن اطالعات و با انتخاب آن نسخه پشتیبان و کلیک برروي بازیابی نسخه پشتبان می توان اطالعات 

 .وب سایت را به وضعیت قبلی بازگرداند

 :حساب من )5

 نید اطالعاتی همانند نام کاربري، نام، نام خانوادگی، پست الکترونیک ادراین قسمت می تو: ات شمااطالع

 .مدیریت سایت راتغییرداده و سپس تغییرات را ذخیره کنید

 دراین قسمت می توانید رمز مدیریت وب سایت را تغییر دهید :تغییررمزعبور. 
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 مدیریت چیدمان سایت 

به . دراین قسمت مدیریت وب سایت می تواند چیدمان کلی وب سایت را تغییر دهد: مدیریت چیدمان سایت )1

عنوان مثال همانند شکل زیردرصورتی که یک وب سایت داراي شیوه نمایشی سه ستونه باشد چیدمانی به 

 .صورت شکل زیرخواهد داشت

  

همانند منوهاي سایت، کنترل  یک صفحه ازقسمت هایی به نام بلوك تشکیل شده است به عنوان مثال بلوك هایی

  .پنل کاربر، سخن روز، لینکستان، آماربازدید سایت 

ت جابه جا شدن رادارند به صورت که می توان آنهارادرهریک ازسه ستون مورد نظرجاي داد به این یاین بلوك ها قابل

  .به جاشدن هستندطریق که همانند شکل زیرهنگامی که یک فلش چهارجهته برروي آنها ظاهرمی شود قابل جا
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  :نحوه تعیین محل نمایش هریک ازبلوك ها

یک بلوك می تواند .می توان محل نمایش هریک ازبلوك هادرسایت راتنظیم کرد "محل نمایش"باکلیک برروي 

کل سایت، صفحه نخست، (درقسمتهاي مختلفی از سایت به نمایش در آید به عنوان مثال دربخش امکانات سایت 

نقشه سایت، محصوالت، گالري تصاویر، مقاالت، لینکستان، اخبار، ورود به سایت ، عضویت درسایت، تماس باما، 

، گروهاي خبري، اخبارسایت ، صفحات داخلی سایت، ) اماربازدیدسایت، نظرسنجی و پرداخت آنالین بانک سامان 

مقاالت، لیست مقاالت و  مطالب صفحه نخست سایت، فهرست محصوالت، لیست محصوالت، آلبوم تصاویر، فهرست

   . فرم هاي آنالین

به عنوان مثال درنظر بگیرید که  می خواهید پیام به خصوصی تنها براي کاربران سایت هنگام دسترسی به سرویس 

پرداخت  ،پرداخت آنالین نمایش داده شود در این صورت درپنجره تغییر محل نمایش ، درقسمت امکانات سایت

  .آنالین بانک سامان را فعال میکنیم و سپس برروي دکمه ذخیره کلیک می نماییم تا تغییرات انجام شده اعمال شود
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  :درصورتی که بخواهیم در کلیه صفحات سایت ازسرویس به خصوصی همانند نظر سنجی استفاده کنیم

یم سپس درپنجره اي که همانند برروي دکمه ایجاد بلوك درصفحه مدیریت چیدمان سایت کلیک می کن -

 .تصویر زیر ظاهر میشود برروي دیگر بخشها و سپس نظرسنجی کلیک می نماییم
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  .سپس مشاهده میشود که پنجره اي همانند شکل زیر ظاهرخواهد شد

  

 دراین قسمت می توان عنوان بلوك راتغییر داد: عنوان بلوك 

  قبال ایجاد شده است را انتخاب می کنیمدراین قسمت سوال نظرسنجی که  :انتخاب نظرسنجی 

 شکل نمایشی بلوك دراین قسمت مشخص میشود به عنوان مثال باکس سمت : انتخاب طرح بلوك

توجه دشته باشید درصورتی که مدل . کس سمت چپ، باکس خالی و طرح منوهاي سایت اراست، ب

این نوع طرح براي . نوع باکس خالی انتخاب کنید عنوان بلوك نمایش داده نخواهد شد نمایشی بلوك را از

 . نمایش دادن تبریکات به مناسبت هاي مختلف مناسب می باشد

 این بلوك می تواند فعال یا غیرفعال باشد درصورتی که فعال باشد قابل مشاهده به وسیله : وضعیت بلوك

 .مشاهده نیستعموم است ولی درغیراین صورت قابل 
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باکلیک برروي دکمه ایجاد، بلوك موردنظرایجادشده و باکلیک برروي دکمه بازگشت به مرحله قبل بازخواهیم 

  .گشت

 : ایجاد بلوك به صورت دستی )2

درصورتی که بلوکی که می خواهیم دروب سایت قراردهیم درهیچ یک ازدسته هاي موجود نباشد و به عنوان مثال 

همان طور . ر و یا هریک به تنهایی باشد با کلیک برروي این قسمت آن را ایجاد خواهیم کردترکیبی ازمتن یاتصوی

  .که درتصویر زیرمشاهده می کنید این قسمت داراي بخشهاي متفاوتی است

  

 دریک چیدمان سه ستونه این گزینه شامل قسمتهایی همانند سطرباال، سطرپایین، ستون راست :  موقعیت

وسط می باشد که به عنوان مثال درصورت انتخاب ستون راست بلوك ستون راست ، ستون چپ و ستون 

 .وب سایت قرار می گیرد

 مشخص کننده طرح بلوك می باشد: طرح بلوك 
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 نام بلوك را مشخص می کند: عنوان بلوك 

 دراین قسمت یک ویرایشگر وجودخواهد داشت که بااستفاده از آن می توان متن دلخواه را به  :متن بلوك

 .همراه تصویر، جدول،  فایل فلش ایجاد کرد

 این قسمت دربخش هاي قبلی توضیح داده شد: وضعیت بلوك. 

 مدیریت صفحه نخست 

  .دراین قسمت می توان مطالب موجوددرصفحه نخست رامدیریت کرد

 .باکلیک برروي این قسمت می توان مطلب مورد نظررابراي نمایش درصفحه نخست ایجادکرد :مطلبارسال  )1

براي هرمطلب . صفحه اصلی نمایش داده می شود در دراین قسمت لیست مطالب موجود :لیست مطالب )2

تواند یکن هایی همانند ویرایش، حذف و غیرفعال وجود دارد که بااستفاده از آن ها می آدرقسمت عملیات 

 .عملیات موردنظررابرروي مطلب ایجاد شده اعمال کرد

گروه هاي مختلفی براي مطالبی که می  دراین قسمت می توان دسته ها و یا: لیست موضوعات مطالب )3

که درهنگام ارسال مطلب می توان موضوع مطلب را تعیین . خواهیم درصفحه اصلی ایجاد کنیم تعیین کنیم

 .کرد

اد مطلب درهرصفحه مشخص می کند که چه تعداد ازمطالب ایجاد شده درصفحه اصلی تعد:  تنطیمات مطالب )4

 .نمایش داده خواهد شد

این  در دراین قسمت می توان برگه هایی با عنواین و محتواي متفاوت ایجاد کرد که حس برگه ها :ایجاد برگه )5

ان برگه فعال تعیین می کند گزینه پیش فرض به عنو. است که مطالب متنوع درفضایی کم جاي خواهد گرفت

 .کدام یک ازبرگه ها درهنگام نمایش داده شدن صفحه اصلی به عنوان برگه پیش فرض نمایش داده شود

 .دراین بخش لیست برگه هاي ایجادشده رامی توان مشاهده کرد: لیست برگه ها )6
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  مدیریت صفحات داخلی 

 .جاد کرددراین قسمت می توان یک صفحه دلخواه راای:  ایجاد صفحه )1

 دراین قسمت می توان عنوان صفحه را تعیین کرد:  عنوان صفحه 

 دراین قسمت می توان خالصه اي ازمتن صفحه را قرار داد: خالصه متن 

 با فعال کردن گزینه نمایش جزئیات نظیرزمان . متن اصلی صفحه دراین قسمت قرار می گیرد :متن صفحه

ارسال، نمایش لینک نسخه چاپ مواردي همانند زمان ارسال اطالعات ، تعدا بازدید ها ازصفحه و لینک 

 .نسخه چاپ نمایش داده می شود که دراین صورت امکان چاپ مطلب مورد نظر وجودخواهد داشت

 ه دکمBrowse  : با کلیک برروي این دکمه و انتخاب تصویرموردنظر می توان یک آیکن دلخواه براي

 صفحه انتخاب نمود

 با فعال کردن گزینه کاربرعضوسایت تنها کاربرانی که عضوسایت هستند قادربه مشاهده صفحه : دسترسی

 .مورد نظر هستند

  .ایجاد می شوددرانتها باکلیک برروي دکمه ایجاد صفحه موردنظر 

دراین بخش اطالعاتی .  دراین بخش می توان لیستی ازصفحات ایجاد شده را مشاهده کرد :لیست صفحات )2

همانند تاریخ ایجاد، بازدید، وضعیت و عملیات قابل مشاهده هستند و درقسمت عملیات می توان اعمالی همانند 

 .ویرایش، حذف و غیرفعال سازي راانجام داد

 مدیریت منو 

  .ین قسمت می توان انواع منوهاي موجوددرسایت را مدیریت کرده و یا حتی منوي جدیدي ایجاد نموددرا
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 .اضافه نمود) باال، پایین و کنار(می توان لینک یا پیوند مورد نظررابه منوهاي موجود درسایت :ایجاد منو )1

 یک ازمنوهاي سایت جاي دراین قسمت محل نمایش پیوند تعیین می شود که می تواند درکدام: محل نمایش

 .گیرد

 دراین قسمت نام منو را مشخص می کنیم: نام منو 

 مورد نظر به آن لینک می شود را تعیین می کنیم باکلیک ) پیوند(دراین بخش محلی که منوي : آدرس پیوند

 برروي انتخاب ازبین صفحات داخلی می توان محل موردنظرراتعیین کرد این محل می توان یک مقاله مشخص

 .یک صفحه ازبین صفخات داخلی سایت و یا حتی یک فرم آنالین باشد

درصورت انتخاب گزینه بازدرپنجره جدید و ذخیره تغییرات با کلیک برروي منو ایجاد شده محتواي آن در پنجره 

  .جدید و نه همان پنجره باز می شود

  

دراین قسمت می توان لیست منوهاي باالرامشاهده کرده باکلیک برروي عالمت پالس زیر  :لیست منوهاي باال )2

 .منو براي هریک ایجاد کرده ، هریک ازآنهاراویرایش، حذف یا غیرفعال کرد

به عالوه دراین قسمت می توان یک منوي جدید به لیست منوهاي باال اضافه کرده و همچنین ترتیب نمایشی 

 .را باکلیک برروي لینک ترتیب منوها تغییر دادمنوهاي ایجادشده 
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  . کلیه موارد ذکرشده درقسمت لیست منوهاي کنار و لیست منوهاي پایین هم وجوددارند

 مدیریت فایل ها و پوشه ها: 

  .براي قرار دادن یک تصویر یا یک فایل آموزشی دروب سایت اولین مرحله بارگذاري فایل مورد نظر است 

توان فایل ها و پوشه ها ي بارگذاري شده را مشاهده و مدیریت کرده و فایل جدید رادرپوشه مورد دراین قسمت می 

همان طور که درتصویرزیر مشاهده می کنید امکان ویرایش، کپی، انتقال و حذف درجلوي هریک . نظر بارگذاري کرد

  .ازفایل ها و پوشه هاي بارگذاري شده وجود دارد
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باکلیک برروي آیکن کپی می توان یک . ایش می توان نام فایل یا پوشه موردنظرراتغییردادباکلیک برروي دکمه ویر

و باکلیک برروي آیکن انتقال می توان فایل یا پوشه مورد . کپی ازفایل یا پوشه موردنظررادرمکان موردنظر کپی کرد

  .نظر رابه آدرس دیگري انتقال داد

که می خواهیم  فایل آدرس مکانی را قسمت مسیر د براي کپی فایل درزیر مشاهده می کنی همان گونه که درتصویر

  .نجا کپی شود راوارد کرده و برروي دکمه ذخیره کلیک می کنیمآنظر در فایل مورد

  

  امکانات اختصاصی

 مدیریت گالري تصاویر 

 مدیریت و دسته بندي کلیه تصاویر وب سایت

بایستی تصاویر .سایت را مدیریت کرد و آنها را گروه بندي کردمی توان تصاویر متنوع وب : ایجاد آلبوم  )1

به این منظور .در آلبوم هاي مجزا قرار بگیرند تا دسترسی به آنها ومدیریت شان ساده تر وسریع انجام شود

 .آلبوم ها راایجاد می کنیم

  وارد کردن عنوان ضروري است.عنوان آلبوم در این قسمت مشخص می شود: عنوان آلبوم. 
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 100توجه کنید حداکثر حجم تصویر . تصویر آیکن مربوط به آلبوم انتخاب می شود: آیکن (Kb) 

 .می باشد  pngو  jpg ,gifو انواع مجاز فایل

 

 .پس از اینکه آلبوم ایجاد شد،می توان تصاویر را ارسال و بارگذاري کرد:ارسال تصویر  )2

 انتخاب آلبوم .د،آلبوم مربوط به تصویر انتخاب می شوداز بین آلبوم هایی که قبال ایجاد شده ان: آلبوم

 .ضروري است

 عنوانی براي تصویر: عنوان تصویر 

 مگابایت  و انواع مجاز تصویر  1توجه کنید حداکثر حجم تصویر . تصویر انتخاب می شود: : تصویرjpg 

,gif  وpng  می باشد. 

 نوشتن توضیحات .کاراکتر وارد کرد 500حداکثر می توان . توضیحات مربوط به تصویر :توضیحات

 .ضروري نیست

 همچنین با . انتخاب برچسب براي تصویر، تا در جستجوها بسیار سریعتر یافت شود: برچسب ها

 .استفاده از برچسب می توان تصاویر مرتبط را نیز مشاهده کرد
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تصویر کوچک ، تاریخ ارسال ،تعداد بازدید . اویر در سایت قابل مشاهده استلیست کلیه تص :لیست تصاویر )3

با استفاده از .،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ویرایش ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده اند

برروي صفحات اگر تعداد تصاویر زیاد باشد، با کلیک . ترتیب نمایش تصاویر را می توان تغییر دادآیکن 

 .براي مشاهده تصویر در اندازه بزرگ، برروي تصویر کوچک کلیک کنید. قبلی وبعدي ، کلیه تصاویر را ببینید 
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عنوان آلبوم ، تعداد تصویر . لیست تمامی آلبوم هایی که ایجاد شده اند ، قابل مشاهده اند: لیست آلبوم ها )4

، تاریخ ایجاد ،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون ) این آلبوم  تعداد زیرگروههاي(در هرآلبوم، تعداد آلبوم 

ترتیب نمایش آلبوم ها  . عملیات شامل ایجاد زیر آلبوم براي آلبوم ،ویرایش ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده اند

عنوان  براي ویرایش.براي مشاهده تصاویر هر آلبوم ، برروي عنوان آلبوم کلیک کنید. را می توان تغییر داد

 .هریک از آلبوم ها ، بر روي آیکن ویرایش کلیک کنید

 .کلیک کنید و زیر آلبوم ایجاد کنید برروي آیکن . می توان براي هر آلبوم ،زیرگروه ایجاد کرد 

  
 :تنظیمات نمایش  )5

 به صورت پیش فرض . می توان مدل نمایش گالري تصاویر را تغییر داد :استایل گالري تصاویر

 .استایل براي گالري تصاویر وجود دارد 4
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  مدیریت محصوالت وخدمات 

 . جهت نمایش و فروش محصوالت وخدمات از طریق سایت،از مدیریت خدمات ومحصوالت استفاده میشود

موضوعات متنوع ایجاد کردو  از این طریق محصوالت را می توان گروههاي مختلف را با : ایجاد گروه   )1

 . به تفکیک نوع وگروه دسته بندي کرد

 وارد کردن عنوان ضروري است.عنوان گروه در این قسمت مشخص می شود: نام گروه. 

 100توجه کنید حداکثر حجم تصویر . .تصویر مربوط به گروه انتخاب می شود:  آیکن گروه 

(Kb) لو انواع مجاز فایjpg ,gif  وpng  می باشد. 

 

 :ارسال محصول  )2

 انتخاب گروه مربوط به محصول ، انتخاب گروه  ضروري است: گروه. 
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 نام محصول : نام محصول 

 خالصه اي از معرفی کاال وخدمات: خالصه توضیحات  

 متن کامل توضیحات در مورد محصول ، می توان با استفاده از ویرایشگر متن، : توضیحات کامل

 .توضیحات را ویرایش کرد

 موجودي وتعداد کاال براي فروش ، پر کردن این قسمت ضروري نیست:موجودي. 

 قیمت محصول: قیمت نهایی 

 در صورتی که تخفیفی براي محصول وجود دارد،در این فیلد وارد می شود:شرح تخفیف. 

 ل به صورت در صورتی که می خواهید خرید محصو: قابلیت پرداخت آنالین براي این محصول

 .آنالین انجام شود،این گزینه را انتخاب کنید

 درصورتی که می خواهید محصول به صورت خاص نمایش داده :عالمت به عنوان محصول ویژه

 .شود وجزء محصوالت ویژه باشد،این گزینه را انتخاب کنید

 انتخاب تصویري براي محصول جهت نمایش به کاربر: آیکن 

 به محصولتعیین دسترسی ها : دسترسی 

 انتخاب برچسب براي محصول، تا در جستجوها بسیار سریعتر یافت شود: برچسب ها. 
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نام محصول، تاریخ ارسال ، تعداد . لیست تمامی محصوالت قابل مشاهده است: لیست محصوالت  )3

فعال بازدیدها ،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ارسال تصویر، ویرایش ،حذف و غیر 

 .قابل مشاهده اند

جهت ارسال تصویر براي محصول،آیکون .براي یک محصول می توان بیش از یک تصویر ارسال کرد  :نکته

 .مقابل محصول مورد نظر را انتخاب کنیدو تصاویر مناسب را براي محصول ارسال کنید  ارسال تصویر 

 

عنوان گروه ها ، تعداد زیرگروه . لیست گروهها با تفکیک موضوع قابل مشاهده است :لیست گروهها  )24

ها در گروه،تعداد محصول ،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ایجاد زیرگروه ،ویرایش 

صوالت براي مشاهده مح. ترتیب نمایش گروهها را می توان تغییر داد. ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده اند

  .هر گروه، برروي ستون محصول آن گروه کلیک کنید
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مثال گروه لوازم خانگی،شامل زیرگروههاي .می توان براي هر گروه،تعدادي زیر گروه ایجاد کرد  :نکته

را  براي ایجاد زیرگروه ،در ردیف گروه مورد نظرتان، آیکن .لباسشویی،یخچال و جاروبرقی می باشد

زیرگروه اضافه  به هر کدام از زیرگروهها، می توان.گروه و تصویر آن را انتخاب کنید نام زیر. انتخاب کنید

 .کرد ودسته بندي شاخه اي ایجاد کرد

 :تنظیمات نمایش  )5

 تعداد محصوالت نمایش داده شده در هر گروه :تعداد محصول در هرصفحه. 

محصول  5هرگروه از محصوالت راوارد کنید،به این مفهوم است که در  5به عنوان مثال اگر عدد 

 .نمایش داده شود وبراي مشاهده بقیه محصوالت گروه به صفحه بعدي باید مراجعه کرد

 تعداد آخرین محصوالت که در سایت نمایش داده می شود: تعداد آخرین محصوالت. 
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 اخبار مدیریت 

ایجاد کردو  خبرها را به  می توان گروههاي مختلف خبري را با موضوعات متنوع: ایجاد گروه خبري   )1

 . تفکیک موضوع دسته بندي کرد

 وارد کردن عنوان ضروري .عنوان گروه در این قسمت مشخص می شود: عنوان گروه خبري

 .است

 100توجه کنید حداکثر حجم تصویر . .تصویر مربوط به گروه انتخاب می شود: آیکن (Kb)  و

 .می باشد  pngو  jpg ,gifانواع مجاز فایل

 

 : ارسال خبر   )2

  عنوان خبر،وارد کردن این قسمت ضروري است: عنوان خبر. 

 انتخاب گروه خبري:گروه خبري 

 خالصه اي از متن اصلی خبر: خالصه خبر 

 می توان با استفاده از ویرایشگر ، متن خبر را زیبا کرد. متن خبر : متن خبر. 

 با انتخاب این گزینه  : نمایش جزئیات ، نظیر زمان ارسال ، نمایش لینک نسخه چاپ

  .جزئیات مذکور قابل مشاهده اند
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 انتخاب تصویري براي خبر: آیکن  

 تعیین دسترسی ها به خبر: دسترسی 

 انتخاب برچسب براي خبر، تا در جستجوها بسیار سریعتر یافت شود: برچسب ها. 
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تاریخ ارسال ،تعداد  عنوان خبر ها ،. لیست کلیه خبرها در سایت قابل مشاهده است: لیست خبرها )3

. بازدید ،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ویرایش ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده اند

 .اگر تعداد خبرها زیاد بود، براي یافتن خبر مورد نظرتان از قسمت جستجو استفاده کنید

 

عنوان . وع قابل مشاهده استلیست تمامی گروههاي خبري با تفکیک موض: لیست گروههاي خبري )4

گروه ، تعداد خبر در هرگروه ،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ویرایش ،حذف و غیر 

براي مشاهده خبرهاي هر گروه، برروي . ترتیب نمایش گروهها را می توان تغییر داد. فعال قابل مشاهده اند

رایش عنوان هریک از گروههاي خبري، بر روي آیکن براي وی.ستون تعداد خبر آن گروه کلیک کنید

 .ویرایش کلیک کنید
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 : تنظیمات نمایش )5

 تعداد خبرهاي نمایش داده شده در هر صفحه : تعداد خبر درهرصفحه. 

خبر نمایش داده  5راوارد کنید،به این مفهوم است که در هرگروه از خبرها  5به عنوان مثال اگر عدد 

 .قیه خبرهاي گروه به صفحه بعدي باید مراجعه کردشود وبراي مشاهده ب

 تعداد آخرین خبرها که در سایت نمایش داده می شود :تعداد آخرین خبرها. 

 .اگر می خواهید آخرین خبرها نمایش داده نشوند، عدد صفر را وارد کنید

 

 مدیریت فرم ساز 

  )تنظیمات فرم(: ایجاد فرم   )1

 از وارد کردن عنوان فرم در سمت چپ همزمان قابل مشاهده است  پس. عنوان فرم جدید :عنوان فرم. 

 با استفاده از ویرایشگر می توان متن را ویرایش نمود.توضیحات فرم:توصیف. 

 فرم عالوه بر اینکه در بانک .فرم پس از تکمیل شدن به این آدرس ایمیل ارسال می شود: آدرس ایمیل

 .نسخه از آن را به یک ایمیل نیز ارسال نمود اطالعاتی سایت ذخیره می شود، می توان یک

 پس از اینکه اطالعات فرم توسط کاربر تکمیل شده،می توان تعیین کرد که کاربر به :بعد از ارسال اطالعات

 .صفحه خاصی منتقل  شود ویا اینکه متنی نمایش داده شود
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 متن را در . اهد شدکاربر پس از اینکه فرم را تکمیل کرد، متنی نمایش داده خو :نمایش متن

 . ویرایشگر وارد نمایید

اگر می خواهید پس از تکمیل فرم ،به کاربر کد پیگیري داده شود، در انتهاي متن، این جمله را : نکته

  " #TrackingCode#  :کد پیگیري شما  ". وارد نمایید

 ارد می شود،منتقل کاربر پس از اینکه فرم را تکمیل کرد،به آدرسی که در کادر و: انتقال به آدرس

ویا اینکه با استفاده از ) www.yahoo.com(می توان آدرس یک سایت را وارد نمود.خواهد شد

 .از صفحات داخلی وب سایت استفاده کردآیکن 

 تعیین می کنیم که کدام گروه از کاربران ،این فرم را مشاهده کنند و به آن دسترسی داشته : سطح دسترسی

 .  باشند

  

پس از اینکه فرم ایجاد شد ، تا زمانیکه هیچ فیلدي به فرم اضافه نکرده اید، سیستم به شما اجازه ذخیره فرم را 

 . نمی دهد
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  )اضافه کردن فیلد(: ایجاد فرم    -

فیلدهاي دلخواه را می توان از .پس از اینکه تنظیمات فرم انجام شد، بایستی فیلدهاي فرم ایجاد شوند

  .،درون فرم قرار داد فیلداضافه کردن قسمت 

 معموال براي وارد کردن اطالعات ومشخصات از این فیلد . فیلدي براي وارد کردن متن توسط کاربر: فیلد متنی

 .استفاده می شود

 عنوان فیلد ،که براي کاربر قابل رویت است: برچسب. 

  یلد تکمیل نشود ،فرم ارسال نخواهد شدتا زمانیکه ف. با انتخاب این گزینه، پر کردن فیلد ضروري استضروري باشد؟ . 

 به طور مثال . وارد کردآدرس پست الکترونیک ویا  عدد، متناطالعات را می توان به صورت :فرمت اطالعات ورودي

انتخاب شود، پس از تکمیل فرم ، اطالعات این فیلد بررسی می آدرس پست الکترونیک اگر فرمت اطالعات ورودي، 

در غیر اینصورت از ارسال اطالعات فرم .رعایت شده باشدآدرس پست الکترونیک فرمت  شود که بایستی در آن

 .جلوگیري می شود وبه کاربر هشدار داده می شود

 سایز فیلد متنی:سایز 

 توضیحاتی در مورد این فیلد : توضیحات . 
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 زمانی که تعداد انتخاب  معموال. فیلدي است که چندین گزینه را براي انتخاب به کاربر نشان می دهد: فیلدکشویی

 مثل اسامی شهرها.ها زیاد است از این فیلد استفاده می کنیم

 مشابه فیلد متنی است "برچسب، ضروري باشد وتوضیحات  "گزینه هاي. 

 10طول فیلد کشویی ،مثال : طول  

 به .آنها گزینه اي را انتخاب کندگزینه هایی که در فیلد کشویی نمایش داده می شوندو کاربر می تواند از بین :انتخاب ها

 .طور مثال اگر فیلد کشویی براي شهر ایجاد می کنید،انتخابها در این فیلد شامل اسامی شهرها خواهد بود

،در کنار گزینه انتخابها ،کلیک کنید تا  بعد از اینکه گزینه هاي فیلد کشویی را وارد کردید، بر روي آیکن :نکته

  .العاتی شوداطالعات آن وارد بانک اط

 

 کاربر می تواند بیش از . فیلدي است که چندین گزینه را براي انتخاب به کاربر نشان می دهد :فیلد چک باکس

 .یک انتخاب داشته باشد
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 مشابه فیلد متنی است "برچسب، ضروري باشد وتوضیحات  "گزینه هاي. 

 کاربر می تواند از بین آنها یک یا بیش از یک گزینه هایی که در فیلد چک باکس نمایش داده می شوندو : انتخاب ها

به طور مثال اگر فیلد چک باکس براي عالقه مندي ها  ایجاد می کنید،انتخابها در این فیلد شامل .انتخاب داشته باشد 

 .خواهد بود... کتابخوانی،پیاده روي ،شنا ، نویسندگی و 

،در کنار گزینه انتخابها ،کلیک کنید تا  ید، بر روي آیکن بعد از اینکه گزینه هاي فیلد چک باکس را وارد کرد:نکته

  .اطالعات آن وارد بانک اطالعاتی شود

 

 به عنوان مثال براي ارسال متن . فیلدي براي ارائه توضیحات وارسال متنی بیش از چند کلمه: فیلد پاراگراف

 ... .طوالنی از آن استفاده می کنیم، مثال بیان رزومه شخصی و 

  مشابه فیلد متنی است "برچسب، ضروري باشد وتوضیحات  "هايگزینه. 

 طول فیلد پاراگراف را تغییر می دهد : ستون. 

 عرض فیلد پاراگراف را تغییر می دهد  :سطر. 
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 کاربر می تواند بااستفاده از این گزینه ، از بین ... ) .متن ،تصویر و (فیلدي براي ارسال فایل : فیلد ارسال فایل

 .موجود بر روي سیستم، فایلی را انتخاب کند وآن را همراه فرم ارسال کندفایل هاي 

 مشابه فیلد متنی است "برچسب، ضروري باشد وتوضیحات  "گزینه هاي. 

 عدد را بر حسب کیلوبایت وارد کنید مثال . حداکثر حجم فایل که کاربر می تواند همراه فرم ارسال کند: حجم ارسال

1024  
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 اما کاربر فقط می تواند یکی . فیلدي است که چندین گزینه را براي انتخاب به کاربر نشان می دهد: فیلد رادیویی

در فیلدچک باکس کاربر بیش .تفاوت فیلد چک باکس ورادیویی در تعداد انتخاب هاست . ازگزینه ها را انتخاب کند

 .از یک انتخاب دارد ودر فیلد رادیویی تنها یک انتخاب

 مشابه فیلد متنی است "ب، ضروري باشد وتوضیحات برچس "گزینه هاي. 

 گزینه هایی که در فیلد رادیویی نمایش داده می شوندو کاربر می تواند از بین آنها تنها یک گزینه را انتخاب : انتخاب ها

واهد بود به طور مثال اگر فیلد رادیویی  براي جنسیت  ایجاد می کنید،انتخابها در این فیلد شامل مرد و زن خ.کند  

 .وکاربر می تواند یکی را انتخاب کند

،در کنار گزینه انتخاب ها ،کلیک کنید تا  بعد از اینکه گزینه هاي فیلد رادیویی  را وارد کردید، بر روي آیکن :نکته

  .اطالعات آن وارد بانک اطالعاتی شود

 

 می شودبراي افزودن توضیحات به هریک از فیلدهاي فرم استفاده : متن نوشتاري. 

 مشابه فیلد متنی است "برچسب، ضروري باشد وتوضیحات  "گزینه هاي. 

 در کنار یک فیلد قرار دهید... متنی که می خواهید به عنوان توضیح ویا هشدار و : متن. 

 .در کنار فیلد شناسه کاربري ".حتما براي شناسه کاربري از حروف التین استفاده کنید"مثال  توضیح  
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 پس از اینکه فرم تکمیل شد  .کمه اي جهت ارسال اطالعات فرم پس از تکمیل فرم توسط کاربرد :دکمه ارسال

  . وتمامی گزینه هاي آن را ایجاد کردید،دکمه فرم را در انتهاي آن قرار دهید

 .دکمه ارسال حتما باید در فرم قرار داده شود : نکته

 ارسال اطالعات "عنوان مثال به . عنوانی که بر روي دکمه، نمایش داده می شود: عنوان" 

 

با حرکت موس روي . تمامی فیلدهایی که روي فرم قرار می گیرند ،قابل جابجایی ویا حذف هستند: نکته  

استفاده کنیدو فیلد را به محل دلخواه  براي جابجایی فیلد از آیکن .نمایان می شوند  آن ،آیکن هاي 

drag  استفاده کنید براي حذف فیلد از آیکون . کنید.  

در باالي صفحه  در نهایت زمانی که کار ایجاد فرم به پایان رسید وتمامی فیلدها را در فرم قرار دادید، آیکون 

  . را کلیک کنید

 :لیست فرم ها )2

عنوان فرم ، تاریخ ایجاد ،گزارشات وضعیت فعال یا غیر . لیست تمامی فرمهایی که ایجاد شده اند قابل مشاهده است

  .،ویرایش ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده اند "خروجی اکسل از اطالعات "ال بودن و ستون عملیات شامل گرفتن فع
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 براي ویرایش هریک از فرم ها ، بر روي آیکن ویرایش کلیک کنید . 

 اگر بروي ستون گزارشات مربوط . گزارشات تعداد دفعاتی است که فرم توسط کاربران تکمیل وارسال شده است

هر یک از فرم ها کلیک کنید، لیست افرادي که تا بحال فرم را تکمیل و ارسال کرده اند، مشاهده می  به

 . می توان فرم هاي افراد را حذف کردو یا از آنها خروجی اکسل گرفت. کنید

  کلیک کنید ، و کلیه اطالعات را در قالب یک فایل  براي گرفتن خروجی اکسل از اطالعات، بر روي آیکن

 .کسل بر روي کامپیوترتان دخیره کنیدا

  
  مدیریت پیامهايpopup   

 .ایجاد کرد وآنها را درسایت نمایش داد popupمی توان پیام هاي 

 : ایجاد پیام   )1

  متن را با استفاده از امکانات ویرایشگر متن، تغییر . متن جمله مورد نظر را کامل تایپ کنید:متن

 .دهید وزیباتر کنید

در سایت، بایستی به قسمت مدیریت چیدمان سایت  popupبه منظور استفاده از پیام هاي  :نکته 

را به آن بدهید و وبلوك را  popupمراجعه کنید،بلوکی به صورت دستی ایجاد کنید وعنوان پیام 

ي که ایجاد کرده اید ، در صورت فعال بودن ،در سایت نمایش داده خواهد  popupپیام . فعال کنید

  .شد
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متن پیام ها، تاریخ ارسال ، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ویرایش : لیست پیام ها  )2

 .، آیکن ویرایش را کلیک کنیدpopupبراي ویرایش پیام . ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده اند

  

  مدیریت پرسش وپاسخ 

 :ارسال پرسش وپاسخ   )1

 موضوع پرسشعنوان و یا   :موضوع پرسش 

 انتخاب گروه مرتبط با پرسش: گروه  

 متن سئوال در این قسمت وارد می شود: متن پرسش. 
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  متن پاسخ سئوال: متن پاسخ 

 اطالعات کاربري است که تکمیل میشود و اطالعات نام ونام خانوادگی ، ایمیل،تلفن، شهر

 . ضروري نیستند

 در صورت انتخاب این : دتمایل دارم اطالعات شخصی من درسایت نمایش داده شو

 .در سایت نمایش داده می شود... گزینه،اطالعاتی چون نام ونام خانوادگی ، ایمیل ، تلفن و 

 به این ترتیب جستجوي پرسش . می توان برچسبی را براي پرسش،ایجاد کرد :برچسب ها

 . سریعتر انجام می شود

 

عنوان پرسش ها ، تاریخ . لیست پرسش و پاسخ هاي ارسالی قابل مشاهده است: لیست پرسش وپاسخ ها )2

براي . ارسال  ،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ویرایش ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده اند
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کلیه . دجهت ویرایش پرسش،آیکن ویرایش را کلیک کنی.مشاهده جزئیات سئوال بر روي عنوان پرسش کلیک کنید

 .اطالعات ،حتی تاریخ ارسال پرسش، قابل ویرایش اند

 

 .می توان گروههاي مختلف را با موضوعات متنوع ایجاد و سئواالت را دسته بندي نمود: ایجاد گروه   )3

 وارد کردن عنوان ضروري است.عنوان گروه در این قسمت مشخص می شود: عنوان گروه. 

 100توجه کنید حداکثر حجم تصویر . .تصویر مربوط به گروه انتخاب می شود:  آیکن گروه 

(Kb) و انواع مجاز فایلjpg ,gif  وpng  می باشد. 

 

عنوان گروه ها ، تعداد پرسش . لیست گروههاي پرسش و پاسخ قابل مشاهده است: لیست گروهها  )4

ون عملیات شامل ویرایش ،حذف و غیر فعال موجود در هر گروه  ،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ست

 .تغییر داد ترتیب الویت گروهها را می توان با استفاده از آیکن . قابل مشاهده اند
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 :تنظیمات نمایش  )5

 می توان وضعیت ارسال پرسش را فعال یا غیر فعال کنید: ارسال پرسش. 

 صفحهتعیین تعداد پرسش وپاسخ ها در هر : تعداد پرسش در هرصفحه 

  تعداد آخرین پرسشها در هر بالك، اگر عدد صفر وارد کنید،هیچ : تعداد آخرین پرسش ها

 .پرسشی نمایش داده نمی شود

            

  

   مدیریت سخن روز 

  .جمالتی که به صورت روزانه در قسمت هاي مختلف سایت می توان نمایش داد

 : ایجاد سخن روز   )1

  کاراکتر می توان وارد نمود 500حداکثر .را کامل تایپ کنیدمتن سخن مورد نظر :متن سخن. 
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متن سخن ها، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ویرایش : لیست سخن ها  )2

 .براي ویرایش سخن روز ، آیکن ویرایش را کلیک کنید. ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده اند

 

  مدیریت جمالت متحرك 

 .هاي متحرك ایجاد کرد وآنها را درسایت نمایش دادمی توان متن 

 : ایجاد متن متحرك   )1

  متن را با استفاده از امکانات ویرایشگر متن، تغییر . متن جمله مورد نظر را کامل تایپ کنید:متن

 .دهید وزیباتر کنید

شامل ویرایش متن متحرك  ،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات : لیست جمالت متحرك  )2

 .براي ویرایش متن متحرك، آیکن ویرایش را کلیک کنید. ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده اند
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 مدیریت نظرسنجی: 

 .دراین بخش می توان سواالت نظرسنجی متفاوت باگزینه هاي متفاوت را ایجاد کرد :ایجاد نظرسنجی )1

 متن سوال مورد نظردراین قسمت تایپ میشود: سوال 

  دراین قسمت مشخص می شود که کاربر می تواند یک گزینه راانتخاب کندو یا امکان : ايچندگزینه

 انتخاب چندین گزینه هم وجوددارد

 دراین بخش گزینه هارا تعیین می کنیم باکلیک برروي گزینه بیشتربرتعدا این گزینه ها : گزینه ها

 افزوده میشود

 زانتخاب گزینه نظرسنجی توسط کاربر دراین قسمت مشخص می شود که یا پس ا :نمایش نتیجه

 .نتیجه آن به کاربرنمایش داده شود یا خیر

 متن دکمه اي است که پس ازانتخاب گزینه موردنظردرنظرسنجی بایستی برروي آن : متن کلیک

 .کلیک کنیم

دراین بخش می توان لیستی ازسواالت نظرسنجی به همراه تعداد پاسخ هاي داده شده، :لیست نظرسنجی ها )2

باکلیک برروي آیکن نتیجه درقسمت . تاریخ ایجاد، وضعیت و عملیات قابل انجام برروي هریک را مشاهده کرد

عملیات نموداري همانند شکل زیررامشاهده خواهید کرد که تعداد آرا ودرصدداده شده به هرگزینه را می توان 

 .مشاهده کرد
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 مدیریت لینکستان 

ر سایت خود ، لینک مربوط به سایت هاي دیگر را نمایش داد و سایت با استفاده از لینکستان می توان د

 .هاي دیگران را معرفی کرد 

می توان گروههاي مختلف را با موضوعات متنوع ایجاد کردو  سایت ها را به تفکیک موضوع : ایجاد گروه   )1

 . دسته بندي کرد

 عنوان ضروري است وارد کردن.عنوان گروه در این قسمت مشخص می شود: عنوان گروه. 

 100توجه کنید حداکثر حجم تصویر . .تصویر مربوط به گروه انتخاب می شود:  آیکن گروه 

(Kb) و انواع مجاز فایلjpg ,gif  وpng  می باشد. 

 

 : ایجاد لینک   )2

  نام سایت و یا عنوا نی براي لینک : عنوان پیوند 

 آدرس وب سایتی که قرار است به آن لینک  یا در این قسمت دو انتخاب داریم ،:آدرس پیوند

وارد می شود ویا صفحه اي از بین صفحات داخلی سایت انتخاب می  //:httpشویم به همراه 

انتخاب از بین صفحات "اگر ایجاد لینک به صفحات داخلی سایت است، برروي لینک . شود

 . کلیک وصفحه داخلی خود را انتخاب کنید "داخلی
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  ه مربوط به لینک جدیدانتخاب گرو: گروه 

  توضیحات مختصري در مورد سایت ویا صفحه داخلی انتخاب شده ،توجه کنید بیش : توضیحات

 .کارکتر نمی توان وارد نمود 300از 

 انتخاب آیکنی براي لینک جدید از بین تصاویر موجود: آیکن 

 ک،به پنجره جدید در صورت انتخاب این گزینه ، کاربر پس از انتخاب لین :باز در پنجره جدید

 .منتقل می شود

 

عنوان پیوند ها، وضعیت . لیست وب سایت ها ولینک هاي داخلی که ایجاد شده اند : لیست لینک ها   )3

براي ویرایش هر . فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ویرایش ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده اند

الویت نمایش هر یک از .بر روي آیکن ویرایش کلیک کنید... آدرس و یک ازلینک ها ،تغییر گروه و یا تغییر 
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براي تغییر الویت ها ،لینک مورد نظر را به محل مناسب . تغییر داد لینک ها را می توان با استفاده از آیکن 

drag کنید . 

 

داد لینکهاي عنوان گروه ها ، تع. لیست گروهها با تفکیک موضوع قابل مشاهده است: لیست گروهها  )4

موجود در گروه ،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ویرایش ،حذف و غیر فعال قابل 

 .مشاهده اند

 : تنظیمات نمایش )5

  می توان تعیین کرد تعداد لینک در هر صفحه چه تعدادي باشد:تعداد لینک در هر صفحه .

از لینک ها و وب سایت ها براي کاربر نمایش یعنی پس از انتخاب یک گروه لینک ، چه تعدادي 

 .داده شود

  در صورتی که می .تعداد آخرین لینک هاي هر گروه تعیین می شود :تعداد آخرین لینک ها

 .خواهید هیچ لینکی از آخرین لینک ها نمایش داده نشود، صفر وارد کنید
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 مدیریت تبلیغات 

 .دراین قسمت می توان تبلیغ موردنظرراایجاد کرد :ایجاد تبلیغ  )1

 دراین قسمت عنوان تبلیغ قرار میگیرد :عنوان تبلیغ. 

 توضیحات مربوط به تبلیغ موردنظردراین قسمت قرار میگیرد :توضیحات. 

 آدرس مکانی راکه باکلیک برروي تبلیغ موردنظربه انجا منتقل می شویم راتعیین می : آدرس پیوند

 .رس را میتوان ازبین صفحات داخلی سایت تعیین کردکنیم این آد

 درصورتی که بخواهیم فایلی رو به عنوان مثال یک فایل راهنما را ضمیمه تبلیغ موردنظرکنیم  :فایل

 .فایل موردنظرراانتخاب می کنیم browseبااستفاده ازدکمه 

  .باکلیک برروي دکمه ایجاد تبلیغ موردنظرراایجاد میکنیم

 .دراین بخش می توان لیستی ازتبلیغات ایجاد شده رامشاهده کرد: لیست تبلیغات )2

 دراین بخش می توان مقاالت مورد نظر را دردسته هاي مختلف ایجاد و مدیریت کرد: مدیریت مقاالت. 

 . باکلیک برروي ارسال مقاله صفحه اي همانند تصویرزیر نمایش داده می شود  :ارسال مقاله )1

 عنوان مقاله رامشخص می کنیمدراین قسمت : عنوان مقاله 

 دراین بخش تعیین می کنیم که مقاله بایستی درچه گروه یادسته اي قرارگیرد :گروه 

 خالصه اي ازمقاله دراین قسمت قرارمیگیرد: خالصه مقاله 

 این قسمت می تواند مجموعه اي ازمتن، تصویر، لینک، جدول، فایل فلش باشد: متن مقاله. 

 درصورت انتخاب این گزینه  :ارسال، نمایش لینک نسخه چاپی نمایش جزئیات، نظیرزمان

 .اطالعاتی نظیرزمان ارسال مقاله و لینک نسخه چاپی درانتهاي مقاله نمایش داده می شود

 میتوان آیکن موردنظررادراین قسمت براي مقاله موردنظرانتخاب کرد: آیکن. 
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 مقاله به کاربرانی که داراي آن  باانتخاب هریک ازدسترسی هاي موجود امکان مشاهده: دسترسی

 .نقش باشند داده می شود

  .درانتها باکلیک برروي دکمه ارسال مقاله ایجاد شده راارسال می کنیم

  
 2 (دراین قسمت می توان لیستی ازمقاالت ایجاد شده را به همراه اطالعاتی همانند تاریخ : لیست مقاالت

 .رامشاهده کرد) ویرایش، حذف و غیرفعال سازي( برروي مقاالت ارسال، بازدید، وضعیت و عملیات قابل انجام 

  .درانتهاي لیست مقاالت درقسمت جستجو می توان متن موردنظررادربین مقاالت ایجاد شده پیداکرد
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 .دراین بخش دسته یا گروه موردنظرراباعنوان و آیکن مربوطه ایجاد می کنیم  :ایجاد گروه)3 

دراین بخش می توان لیستی ازگروه هاي ایجادشده به همراه تعداد مقاله درهرگروه ،  :لیست گروه ها)4

درقسمت عملیات باکلیک برروي دکمه پالس می .  وضعیت و عملیات قابل انجام برروي هردسته رامشاهده کرد

 .توان یک مقاله جدیدرادرگروه یادسته موردنظرارسال کرد

 

 .آخرین مقاالت قابل نمایش راتعیین کردفحه و تعدادتوان تعداد مقاله درهرصدراین بخش می: تنظیمات نمایش)5

  براي داشتن خبرنامه ایمیل درصفحه اصلی بایستی درقسمت مدیریت چیدمان :  خبرنامه ایمیلمدیریت

 سایت، برروي ایجاد بلوك کلیک کرده، سپس خبرنامه و سپس باکس خبرنامه ایمیل راانتخاب کنیم
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که آنجا می توان عنوان بلوك، طرح بلوك و وضعیت بلوك . ه اي به صورت زیرنمایش داده می شودپس ازآن صفح

پس ازکلیک برروي دکمه ایجاد بلوك مورد نظراضافه می شود باکلیک برروي محل نمایش می توان محل . رامشخص کرد

میک ازسه ستون صفحات وب تعیین کرد که بلوك درکدا drag & dropنمایش آن مشخص کرد و بااستفاده ازعمل 

  .سایت قراربگیرد

  

باداشتن این باکس خبرنامه دروب سایت درصورتی که کاربري آدرس ایمیل خودرا وارد کرده و برروي دکمه اشتراك 

  .کلیک کند به عضویت این خبرنامه درخواهد آمد
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 :بادرج عنوان و متن خبرسه انتخاب وجودخواهد داشت: ارسال خبرنامه ایمیل )1

 باانتخاب این گزینه خبرموردنظربراي تمامی اعضا خبرنامه ارسال می شود: ارسال به اعضاخبرنامه. 

 باانتخاب این گزینه و کلیک برروي دسته یا گروه موردنظر می توان خبرراتنها براي : ارسال به دسته اي ازاعضا

 .گروه خاصی ازکاربران ارسال کرد

 خواهیم خبربه صورت اختصاصی براي یک یا چند کاربر ارسال درصورتی که ب: ارسال به صورت اختصاصی

) ,(نکته مهم آن که آدرسهاي ایمیل رابایستی بااستفاده ازویرگول . شود ازاین قسمت استفاده می کنیم

 .ازیکدیگرجداکرد

) پیغام(درصورت کلیک برروي دکمه ارسال خبرمورد نظرارسال شده و درصورت کلیک برروي دکمه ذخیره این خبر

  .تنها به صورت پیش نویس ذخیره شده و ارسال نمی شود
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دراین بخش می توان لیست کاربرانی راکه به عضویت خبرنامه درآمده اند مشاهده نمود :  لیست اعضاخبرنامه )2

 .درقسمت عملیات باکلیک برروي آیکن ویرایش گروه مربوطه راانتخاب وسپس برروي دکمه دخیره کلیک کرد

بااستفاده ازاین بخش می توان گروه هاي مختلف ایجاد کرده تا بتوان کاربرانی راکه به : لیست گروهی اعضا )3

عضویت خبرنامه درمی آیند دراین گروه ها دسته بندي نموده و درصورتی که بخواهیم پیغام هاي جداگانه به گروه 

 .هاي مختلف ارسال کنیم امکان پذیرباشد

وان لیستی ازخبرهاي ذخیره شده و نه ارسال شده را مشاهده کرده دراین قسمت میت: خبرنامه هاي پیش نویس )4

 .تغییرات مورد نظررااعمال و سپس ارسال می کنیم

 .دراین قسمت میتوان لیستی ازخبرنامه هاي ارسال شده را مشاهده کرد:  خبرنامه هاي ارسال شده )5
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در . به طور پیش فرض ، ارسال ایمیل هاي خبرنامه از طریق میل سرور سایت انجام می شود: تنطیمات میل سرور )6

  .بایستی اطالعات مورد نیازرادرفرم زیرتکمیل نماییداز یک میل سرور خارجی استفاده کنید  می خواهیدصورتی که 

  مدیریت خبرنامهSMS  

به شما می دهد که شماره تلفن همراه گروهی از کاربران را در اختیار داشته این امکان را  SMSمدیریت خبرنامه 

براي استفاده از این امکان ،ابتدا باید باکس خبرنامه .به این کاربران اطالع دهید SMSباشید وخبرهایی را از طریق 

SMS واز بین دو گزینه .خاب کنیدو ارد مدیریت چیدمان شوید،ایجاد بلوك وسپس خبرنامه را انت.را درسایت قرار دهید

  .محل آن را در سایت میتوان تغییر داد. را انتخاب کنید SMS،باکس خبرنامه 

  

  .را درصفحه مشاهده می کنید SMSباکس خبرنامه .آیکن نمایش سایت را کلیک کنید 
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  .ندشو SMSکاربران می توانند شماره تلفن همراه خود را در این قسمت وارد کنند وعضو خبرنامه 

 لیست اعضاء خبرنامه -

شماره تلفن همراه، تاریخ اشتراك .در این لیست می توانید شماره هاي تلفن همراه که عضو شده اند را مشاهده کنید

از قسمت .کلیه شماره هاي همراه در این لیست وجود دارند.وستون عملیات شمامل ویرایش و حذف قابل مشاهده اند

 .رتان را جستجو کنیدجستجو می توانید شماره مورد نظ
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همچنین می توان شماره .در قسمت ویرایش شماره هاي همراه می توان شماره را تغییر داد و یا گروه آن را عوض کرد

 .جدیدي درج کرد و از لیست اعضاء خروجی اکسل گرفت

 لیست گروهی اعضاء -

تر شود، شماره ها را دسته بندي می براي اینکه شماره تلفن هاي همراه دسته بندي شوند و مدیریت آنها ساده 

مثال گروهی با عنوان مدیران . براي ایجاد گروه ،از قسمت لیست گروهی اعضاء ،ایجاد گروه را انتخاب می کنیم.کنیم

.وارد کردن عنوان گروه ضروري است.سایت ایجاد می کنیم

کنید وشماره هاي همراه را به این کلیک  براي افزودن شماره هاي همراه به گروه ایجاد شده، بر روي آیکن  

  .گروه اضافه کنید

 مدیریت پرداخت آنالین: 

دراین قسمت می توان لیست پرداخت هاي موجود را به همراه اطالعاتی ازقبیل  :لیست پرداخت ها )1

 .کدپیگیري، مبلغ پرداختی ، تاریخ پرداخت را مشاهده کرد
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 :تنطیمات پرداخت آنالین )2

ی که سرویس یبانک ها وب سایت ابتدا بایستی یک حساب در پرداخت الکترونیک دربه منظورداشتن یک روند 

پس . سپس برروي حساب افتتاح شده تقاضاي درگاه اینترنتی کنیم داشته و ارائه می دهند را درگاه اینترنتی را

 را درقسمت کد پذیرنده دریافت می کنید که بایستی این کد نظر یک کد سمت بانک مورد ازانجام کلیه مراحل از

  .فروشنده درتنظیمات پرداخت آنالین وارد نمایید

 دراین قسمت می توانید یک توضیح دلخواه را درمورد پرداخت وارد نمایید: توضیحات پرداخت. 

 پیغامی که دراین قسمت وارد می کنید درصورتی که عملیات : پیام موفقیت آمیز بودن پرداخت آنالین

نشان دهنده مبلغ پرداخت  #AMOUNT#متغیر . کاربرنمایش داده می شود پرداخت موفقیت آمیزباشد به

آنها استفاده کنید  پیغام از نشان دهنده شناسه پرداخت است که درصورتی که در #PAYID#و متغیر  شده

 :به عنوان مثال. مقادیر مورد نظر جایگزین مقدارمتغیرها خواهد شد

  :کاربرگرامی

با موفقیت انجام شد الزم است که شناسه پرداخت را به همراه مشخصات کامل به آدرس ایمیل   ثبت نام شما

info@atinegarco.com  ارسال نمایید.  

#AMOUNT#  =مبلغ پرداخت شده 

#PAYID#  =شناسه پرداخت  

  باتشکر

  .تغییرات کلیک نمایید پس ازواردکردن متن موردنظر بروي دکمه ذخیره

دراین قسمت می توان یک لیست ازمبالغ قابل پرداخت ایجاد کرد و مبالغ ایجاد : لیست مبالغ قابل پرداخت )3

این لیست به کاربر نمایش داده میشود تا بتواند کاالي موردنظرخودرادروب سایت انتخاب . شده را مدیریت کرد

 .نظرانجام دهدکرده و عملیات پرداخت راازطزیق بانک مورد 
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  ایجاد یک مبلغ: 

برروي لینک ایجاد مبلغ جدید کلیک کرده همان طور که درتصویر زیر مشاهده می کنید بایستی 

مبلغ واقعی ، مبلغی . مواردي را که با عالمت ستاره قرمز مشخص شده اند درمحل مورد نظر وارد کرد

  200000مثال است که کاربرعضوسایت آنرا پرداخت می نماید به عنوان 

مبلغی است که نشان دهنده مبلغ واقعی بوده و به کاربرنشان داده می شود به عنوان : مبلغ نمایشی 

  ریال 200.000مثال 

  متنی درمورد کاالي مورد نظر دراین قسمت قرار میگیرد: توضیحات

 لغ درکنارهرمبلغ آیکن هایی وجوددارد که بااستفاده از آنها می توان مب: مدیریت مبالغ

  موردنظرراویرایش، حذف و یا غیرفعال کرد

همان طور که درتصویرزیرمشاهده می کنید این مبالغ تنظیم شده که انتخاب هریک ازمبالغ و کلیک برروي مرحله بعد 

  .به بخش بعدي هدایت می شویم
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  مدیریتRSS 

RSS (Really Simple Syndication)  بدون ، هاي مختلف  آوري اطالعات و اخبار را از سایت امکان جمع درواقع

سایت  5اگر بخواهید مثال خبرهاي مهم . کند فراهم می، این که مجبور باشید از این سایت به آن سایت سر بزنید 

  بدین. مشاهده کنیدخبرهاي این سایت ها را آنالین توانید تمام  فقط از یک پنجره میخبري را مشاهده کنید، 

 .اید اید، و هم در این همه اطالعات اضافی که در وب وجود دارد گرفتار نشده جویی کرده تان صرفه ترتیب هم در وقت

RSS   ،و سایر اطالعات را از سایت هاي دیگر ،در سایت ....لزوما در مورد خبر نیست، بلکه می توانید سرتیتر ،مقاله ها

  .می باشد RSSنشاندهنده ن در اکثر سایتها آیک .خود نمایش دهید

 : RSSخواندن    -

  آدرسRSS : اگر بخواهید خبرویا اطالعاتی را از سایت دیگر در سایت خود نمایش بدهید،آدرسRss  آن

  http://www.irib.ir/rss/rss.xmlمثال  . را در این قسمت وارد می کنیم

 

  نحوه نمایشRSS پس از اینکه آدرس :در سایتRSS  خواندن را در بخشRSS  اضافه کردید، مجموعه

 .اي از خبرهاي سایت انتخاب شده قابل مشاهده اند
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  .براي اینکه خبرها را درسایت خود نمایش دهید، مراحل زیر را انجام دهید

 .وارد قسمت مدیریت چیدمان سایت شوید .1

  . ایجاد بلوك را انتخاب نموده واز قسمت دیگر بخش ها،خبرخوان را انتخاب کنید .2

 .آیتم تنظیم کنید 10عنوان بلوك را به دلخواه تغییر دهید وفیلد حداکثر نمایش را روي  .3

 .را وارد کنید RSSدر قسمت آدرس فیلد، آدرس  .4

 .بلوك را فعال وآن را ایجاد کنید .5
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 .صفحه تغییردهیدمحل بلوك را به دلخواه در  .6

 .را مشاهده کنیدRSSنمایش سایت را از باالي صفحه کلیک کنید وخبرهاي  .7

گرفته اید،اطالعات خود را تغییر دهد، بالفاصله شما هم این تغییرات را  RSSهر زمان که سایتی که از آن  .8

 .در خبرخوان خود مشاهده می کنید
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 :  RSSخروجی -

به این مفهوم که دیگران می توانند بخش .داشته باشید RSSشما هم می توانید درسایت خود یک خروجی 

هر زمان که اخبار سایت شما ویا .در سایت خود نمایش دهند RSSهایی از مطالب سایت شما را به عنوان 

ت به صورت آماده چندین بخش از سای RSSآدرس .مطالب آن تغییر کرد،سایت آنها نیز به روز خواهد شد

این بخش ها نیاز شد،شما  RSSاگر به . اخبار سایت،مطالب صفحه نخست ،محصوالت و مقاالت.موجود است 

  .می توانید این آدرس ها را در اختیار سایت هاي دیگر قرار دهید

  
 مدیریت شمارنده 

شمارنده ، شمارش . اتفاق خواهد افتاد xزمان دیگر، رویداد   nبا استفاده از شمارنده می توان به کاربر نشان داد که تا 

 22روز و  40به عنوان مثال فرصت باقی مانده براي ثبت نام در سمینار آموزشی . معکوس را به کاربر نمایش می دهد

  .ساعت است

 : شمارندهایجاد    -

  به عنوان .ان ضروري استوارد کردن عنو.عنوان شمارنده در این قسمت مشخص می شود: شمارنده عنوان

 "فرصت باقی مانده براي تخفیف ویژه جهت خرید بسته آموزشی " مثال 
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 ثانیه ،دقیقه . تاریخی که رویداد به وقوع می پیوندد را دراین قسمت وارد کنید  :زمان اتمام شمارنده

جزء فیلدهاي ضروري وارد کردن زمان اتمام . ،ساعت ،روز ،ماه وسال باقیمانده در این قسمت تعیین می شود

 .مقدار زمان باقیمانده محاسبه می شود ودر بلوك مربوطه نمایش داده می شود. است

 

 : شمارنده ها لیست    -

و ستون عملیات زمان اتمام شمارنده ، شمارندهعنوان . قابل مشاهده استتمامی شمارنده هایی که ایجاد شده اند لیست 

  . براي ویرایش هریک از شمارنده ها ، بر روي آیکن ویرایش کلیک کنید .شامل ویرایش ،حذف قابل مشاهده اند

  
 مدیریت مناسبت ها 

می توان مناسبت هاي مختلف را ایجاد و تعیین کنید تا به صورت خود کار در تاریخ مشخصی به نمایش 

  .گذاشته شوند
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 :ایجاد مناسبت  -

 می توان تاریخ را .نمایش درآید مشخص می شود که مناسبت در این تاریخ به:  تاریخ نمایش

 .براساس سال یا ماه تغییر داد

 عکس مربوط به مناسبت را نیز .مطلب مربوط به مناسبت در این قسمت وارد می شود: مناسبت

 .می توان به متن آن افزود

 پس از ارسال مناسبت،در تاریخ مشخص شده ،مناسبت به همراه عکس آن در وب : کلید ارسال

 .توماتیک ، به نمایش در می آیدسایت، بصورت ا

براي اینکه مناسبت ها در سایت نمایش داده شوند، بایستی به قسمت مدیریت چیدمان سایت : نکته 

، گزینه مناسبت امروز را انتخاب دیگر بخش هامراجعه کنید،بلوك جدید ایجاد کنید، و در قسمت 

  .بلوك مربوطه به نمایش در خواهد آمد در تاریخ مشخص شده، مناسبت در. کنید وبلوك را فعال کنید
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 :لیست مناسبت ها   -

عنوان مناسبت ها،تاریخ نمایش و ستون عملیات . لیست تمامی مناسبت ها قابل مشاهده است

قابلیت جستجوي مناسبت ها نیز وجود . وجود دارد ، که می توان مناسبت را حذف یا ویرایش کرد

  .دارد

  

 مدیریت نقشه گوگل 

براي ایجاد یک . مدیریت نقشه گوگل به ما کمک می کند تا کروکی سازمان یا شرکت خود را در اختیار داشته باشیم

به این منظور با استفاده از راهنماي .نقشه جدید، بایستی ابتدا طول وعرض جغرافیاي محل مورد نظر را داشته باشیم

  .طول وعرض جغرافیاي محل را بدست آورد ، می تواندریافت طول وعرض جغرافیایی  موجود در بخش 

 : تعریف نقشه جدید   -

  عرض جغرافیایی محلی که می خواهیم آن را در سایت در بلوك نقشه نمایش : عرض جغرافیایی

 .می باشد  32.657388مثال عرض جغرافیایی میدان نقش جهان اصفهان ).به عنوان کروکی محل.(دهیم

 به .(طول جغرافیایی محلی که می خواهیم آن را در سایت در بلوك نقشه نمایش دهیم :طول جغرافیایی

 .می باشد  51.677574مثال طول جغرافیایی میدان نقش جهان اصفهان ).عنوان کروکی محل

  تعیین عنوان براي نقشه ،وارد کردن عنوان ضروري است :عنوان نقشه. 
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  در صورتی که هیچ گزینه اي .مشاهده این نقشه را دارندتعیین کاربرانی که حق دسترسی و  :دسترسی

 .انتخاب نشود ،در اختیار تمام کاربران قرار خواهد گرفت

 

 :لیست نقشه ها  -

عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی ،  نقشه عنوان . هایی که ایجاد شده اند قابل مشاهده است نقشهلیست تمامی 

براي . قابل مشاهده اند فعال /وغیرفعال ات شامل ویرایش ،حذفستون عملی،وضعیت فعال یا غیرفعال بودن ،

 . ها ، بر روي آیکن ویرایش کلیک کنید نقشهویرایش هریک از 

 

 .براي مشاهده نقشه در وب سایت، بر روي عنوان آن کلیک کنید
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 :دریافت طول وعرض جغرافیایی   -

   ttp://maps.google.com/mapshراهنماي نحوه بدست آوردن طول وعرض جغرافیایی با استفاده از آدرس اینترنتی 

جستجو می کنیم تا طول  Google Mpas را در سرویس "اصفهانمیدان نقش جهان "در این قسمت به عنوان مثال 

باز   ttp://maps.google.com/mapshرو از آدرس Google Mpasسرویس  .بدست آوریم اغرافیائی آن رو عرض ج

 . را جستجو می کنیم "اصفهان میدان نقش جهان  "مطابق تصویر زیر .نمایید 
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و  خواهید طول و عرض جغرافیائی آن را بدست آورید راست کلیک کردهروي موقعیتی که می زیر سپس مطابق تصویر 

که با ویرگول از هم جدا شده  را مطابق تصویر ، عرض و طول جغرافیائی . را انتخاب نمایید ?What's here گزینه

طول عدد سمت چپ بیانگر ، عرض جغرافیائی و عدد سمت راست بیانگر  .مشاهده می کنید اند ، در باکس جستجو 

 32.657713,51.677713 .جغرافیائی موقعیت انتخاب شده می باشد
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 .با دست آمدن عرض و طول جغرافیائی ، این مقادیر را در بخش تعریف نقشه جدید استفاده نمایید

 مدیریت دانلود فایل 

ي بر روي آنها فایل هاي موجود در سایت را می توان دسته بندي کرد و از این طریق مدیریت بهتر :ایجاد دسته   -

 .انجام داد

 وارد کردن عنوان ضروري است.عنوان دسته در این قسمت وارد می شود: عنوان دسته. 

 انتخاب تصویري براي دسته : آیکن 

 

  .فایل را داخل سایت آپلود کرد وبه کاربران اجازه دانلود آن را داداز این قسمت می توان یک  :ارسال فایل  -

  وارد کردن عنوان فایل ضروري است .در این قسمت  وارد می شود فایلعنوان :فایل عنوان. 

 فایلانتخاب دسته مربوط به : دسته 

 توجه کنید حداکثر حجم .اري آن از این قسمت انجام می شودذو بارگ ارسالیانتخاب فایل : فایل ارسالی

 . فایل را از روي کامپیوتر انتخاب وبارگذاري کنید. انتخاب فایل ضروري است.می باشد  (Mb) 10ارسالیایل ف

  100توجه کنید حداکثر حجم تصویر .داده می شود نمایش به عنوان آیکن فایل تصویري که :آیکن (Kb)  و

 .می باشد  pngو  jpg ,gifانواع مجاز فایل

 در .دسترسی داشته باشند فایلند به این می توان تعیین کرد چه گروهی از کاربران می توان: دسترسی

 .دارندصورتی که هیچ گزینه اي انتخاب نشود،به صورت پیش فرض همه کاربران به این فایل دسترسی 
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 می توان توضیحی در مورد فایل اضافه کرد: توضیحات . 

 براي بهینه سازي وب سایت در عملیات جستجو استفاده می شود: برچسب ها. 

  از تکمیل فرم ،دکمه ارسال را کلیک کنیدپس :دکمه ارسال. 

 

 :لیست فایل هاي ارسال شده  -

،تاریخ ارسال فایل اطالعاتی شامل عنوان . در این قسمت قابل مشاهده است ارسال وبارگذاري شدهلیست کامل فایلهاي 

  .عملیاتی از قبیل ویرایش،حذف و غیر فعال نمودن فایل قابل مشاهده است و،وضعیت  دانلود ،تعداد 
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 :لیست دسته ها  -

وضعیت تعداد فایلهاي موجود در دسته ،، دسته ها عنوان . قابل مشاهده است موضوعبا تفکیک  دسته هالیست 

براي ارسال فایل به  .اندفعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ویرایش ،حذف و غیر فعال قابل مشاهده 

 .استفاده کنیدهریک از دسته ها،از آیکن 

 

 :تنظیمات نمایش  -

 تعیین تعداد فایل ها که در هر صفحه نمایش داده می شود: تعداد فایل در هر صفحه. 

  انتخاب تعداد نمایش آخرین ارسال ها : تعداد آخرین ارسال ها. 

  .به عنوان آخرین ارسال نمایش داده نمی شوددر صورتی که عدد صفر وارد شود، هیچ فایلی 

  
 مدیریت ویدئو  وکلیپ 

 :ایجاد دسته  -

 .فایل هاي ویدئویی را می توان دسته بندي کرد و از این طریق مدیریت بهتري بر روي آنها انجام داد

 وارد کردن عنوان ضروري است.عنوان دسته در این قسمت وارد می شود: عنوان دسته. 
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 انتخاب تصویري براي دسته : تصویر دسته 

 

  .از این قسمت می توان یک ویدئو را داخل سایت آپلود کرد   :ارسال ویدئو  -

  عنوان ویدئو در این قسمت  وارد می شود:عنوان ویدئو. 

  انتخاب دسته مربوط به ویدئو:دسته 

 د حداکثر حجم فایل توجه کنی.انتخاب فایل ویدئویی و بارگزاري آن از این قسمت انجام می شود: ویدئو

فایل . انتخاب ویدئو ضروري است.می باشد  FLVو MOV,MP4و انواع مجاز فایل  (Mb) 10ویدئویی 

 . ویدئویی را می توان یا از روي کامپیوتر خودتان و یا از بین فایلهاي آپلود شده انتخاب نمود

  ه کنید حداکثر حجم تصویر توج.تصویري که به عنوان آیکن فایل تصویري نمایش داده می شود :آیکن

100 (Kb) و انواع مجاز فایلjpg ,gif  وpng  می باشد. 

 در .می توان تعیین کرد چه گروهی از کاربران می توانند به این ویدئو دسترسی داشته باشند: دسترسی

صورتی که هیچ گزینه اي انتخاب نشود،به صورت پیش فرض همه کاربران می توا نند به این فایل 

 .ی داشته باشنددسترس

 در صورت انتخاب گزینه نمایش . می توان توضیحی در مورد فایل ویدئویی اضافه کرد: توضیحات

 .قابل   مشاهده است... جزئیات،اطالعاتی نظیر زمان ارسال ویدئو و 
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 می توان کلمات مرتبط با .براي بهینه سازي وب سایت در عملیات جستجو استفاده می شود: برچسب ها

 .ویدئویی را وارد کردفایل 

 پس از تکمیل فرم ،دکمه ارسال را کلیک کنید:دکمه ارسال. 

  
 :لیست ویدئو کلیپ ها  -

اطالعاتی شامل عنوان . لیست کامل فایلهاي ویدئویی و کلیپ ها در این قسمت قابل مشاهده است

فعال نمودن فایل ویدئویی ویدئو،تاریخ ارسال ،تعداد بازدید ،وضعیت  عملیاتی از قبیل ویرایش،حذف و غیر 

  .قابل مشاهد ه است
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عنوان دسته ها ، تعداد ویدئوهاي . لیست دسته ها با تفکیک موضوع قابل مشاهده است :لیست دسته ها  -

موجود در دسته ،وضعیت فعال یا غیر فعال بودن و ستون عملیات شامل ویرایش ،حذف و غیر فعال قابل 

 .مشاهده اند

  
 :تنظیمات نمایش  -

 تعیین تعداد فایل هاي ویدئویی که در هر صفحه نمایش داده می : داد ویدئو در هر صفحهتع

 .شود

 انتخاب تعداد نمایش آخرین ویدئوها : تعداد آخرین ویدئوها 

  .در صورتی که عدد صفر وارد شود، هیچ ویدئویی نمایش داده نمی شود

  
  مدیریت سربرگ صفحات 

براي هر صفحه . سرویس می توان به هریک از صفحات سایت سربرگ خاص خودش را اختصاص دادبا استفاده از این 

 . می توان چندین سربرگ تعریف کرد
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 :تعریف صفحه  -

 وارد کردن عنوان ضروري است.عنوانی براي صفحه وارد کنید: عنوان صفحه. 

 صفحه اي راانتخاب کردمیتوان ازبین صفحات داخلی سایت .آدرسی به صفحه اختصاص دهید:آدرس صفحه. 

 .وارد کردن آدرس صفحه ضروري است

  

،مربوط صفحه مورد  براي ایجاد سربرگ،بر روي آیکن .می توان براي آن سربرگ ارسال کردپس از ایجاد صفحه ،

 .نظرتان کلیک کنید

  

آدرسی به صفحه  پیوند ،سربرگ را از بین تصاویري که قبال ایجاد کرده اید انتخاب و ارسال کنید ودرقسمت آدرس 

آدرس پیوند ،در واقع آدرسی صفحه اي است که وقتی کاربر بر روي سربرگ کلیک می کند ، به آن .اختصاص دهید

ازبین  می توان.می توانیم آدرس پیوند را وارد نکنیم ،به این ترتیب سربرگ لینک نخواهد بود. صفحه منتقل می شود

به این ترتیب سربرگی را به صفحه .کلید ارسال را کلیک کنید.ب کردانتخا صفحات داخلی سایت صفحه اي را

  .اختصاص داده اید
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 :لیست صفحات داراي سربرگ  -

عنوان صفحه، آدرس صفحه ،تعداد سربرگ ، .لیستی از صفحاتی که تا کنون ایجاد شده اند را مشاهده می کنید

صفحاتی که داراي سربرگ .وجود دارندوستون عملیات شامل ارسال سربرگ،ویرایش و حذف در این لیست 

براي ویرایش .، می توانید لیست سربرگ هاي صفحه را ببینیدتعداد سربرگ  هستند،با کلیک بر روي ستون

  .صفحه بر روي آیکن ویرایش کلیک کنید
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 مدیریت مدیران سایت 

دراین قسمت می توان لیستی از نقش هاي مدیریتی موجود را مشاهده کرده ، دسترسی  :نقش هاي مدیریتی )1

دراین بخش همچنین می توان . ها مربوط به هریک را مشاهده ، نقش مورد نظرراویرایش و آن را حذف نمود

 .نقش هاي مختلف بادسترسی ها ي مختلف نسبت به بخش هاي مختلف سایت براي مدیران سایت ایجاد کرد

دراین قسمت یک مدیر جدید ایجاد کرده و نقش مرتبط ایجاد شده دربخش قبلی رابه آن : تعریف مدیر جدید )2

 انتساب میدهیم

اطالعاتی همانند . دراین بخش می توان لیستی ازمدیران موجوددرسایت را مشاهده کرد  :لیست مدیران )3

مچنین می توان عملیاتی ازقبیل ویرایش و شناسه، ایمیل، تاریخ درج و وضعیت کاربر قابل مشاهده هستند وه

 .حذف رابرروي هریک ازکاربران انجام داد

فرض کنیم می خواهیم مدیري دروب   .این بخش را می خواهیم بااستفاده ازیک مثال به صورت کامل توضیح دهیم

مدیریت مقاله ها،  سایت داشته باشیم که تنها امکان ارسال خبردرسایت راداشته باشد و بقیه دسترسی ها ازجمله

  .مدیریت نظرسنجی ها و مدیریت پرداخت آنالین ازاین کاربرگزرفته شود

درقسمت نقش هاي مدیریتی برروي تعریف نقش کلیک می کنیم سپس عنوان نفش را به عنوان مثال ارسال  )1

ایجاد شده سپس درقسمت عملیات درردیف مقابل نقش . اخبارراوارد کرده و برروي دکمه ایجاد کلیک می کنیم

برروي آیکن لیست مجوزهاي دسترسی که درکنارآیکن ویرایش قراردارد کلیک می کنیم همان گونه که 

درصورت کلیک برروي جزئیات ، زیربخش هاي مربوط به . مشاهده می کنید لیستی به صورت زیر ظاهرمیشود

 .هربخش نمایان میشود
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همچنین . خبرراانتخاب کرده و بقیه راازحالت انتخاب خارج می کنیمدرقسمت مدیریت اخبارتنها گزینه ارسال 

درحالت انتخاب بودن یک . بقیه بخش ها نظیرلینکستان، مدیریت منو و غیره را ازحالت انتخاب خارج می کنیم

پس ازانجام تغییرات . بخش به این معنااست که کلیه مجوزها دران بخش به نقش موردنظرتعلق میگیرد

که درانتها برروي ذخیره مجوزها کلیک کرده تا تنظیمات انجام شده . ستی همانند زیرخواهیم داشتموردنظرلی

  .اعمال شود
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درقسمت مدیریت مدیران سایت برروي تعریف مدیرجدید کلیک کرده سپس درفرمی همانند تصویرزیراطالعات  )2

. توجه داشته باشید که در شناسه کاربري و رمز عبور نمی توان ازفارسی استفاده کرد. مورد نیازراوارد می کنیم

توجه داشته . نتخاب می کنیمدرقسمت نوع نقش کاربري ارسال خبر ودرقسمت وضعیت دسترسی ، فعال راا

پس ازانجام . باشید که فیلدهایی که با عالمت ستاره مشخص شده اند ضروري بوده و بایستی حتما تکمیل شوند

 . مراحل فوق برروي دکمه ایجاد کلیک می نماییم
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وي آیکن ویرایش درقسمت عملیات باکلیک برر. خواهیم دید که مدیرموردنظربه لیست مدیران سایت افزوده خواهد شد

هم اکنون می خواهیم مجوزهاي دسترسی داده شده به . خواهیم توانست اطالعات وارد شده مدیرنظرراویرایش کنیم

دراین صورت ازمدیریت اصلی خارج شده و سپس درصفحه ورود به مدیریت ، اطالعات . مدیرایجاد شده را بررسی کنیم

  .کمه ورود کلیک می کنیممدیررابه صورت زیر وارد کرده و سپس برروي د

  

هم اکنون مدیر فعلی برروي هرقسمت مدیریتی ازوب سایت به جزارسال خبرکلیک کند پیغامی به صورت زیربرایش 

  نمایش داده می شود
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درصورتی که درقسمت مدیریت اخباربرروي ارسال خبرکلیک کنید خواهید دید که امکان ارسال خبردراین قسمت 

  .وجوددارد

 ضاسایتمدیریت اع 

دراین بخش می توان نقش هاي کاربري دلخواه را بادسترسی هاي مورد نظرایجاد : نقش هاي کاربري سایت )1

 . نمود

عنوان نقش مورد . ابتدا برروي تعریف نقش کلیک کرده ، صفحه اي همانند زیررامشاهده می کنید -

 . نظرراوارد کرده و سپس برروي دکمه ایجاد کلیک می کنیم

           

سپس درلیست نقش هاي کاربري سایت درقسمت عملیات مربوط به نقش ایجاد شده، برروي لیست  -

مجوزهاي دسترسی کلیک کرده ، درلیست مشاهده شده موارد مورد نظر را انتخاب وبقیه را ازحال انتخاب 

ترسی کاربري را تصورکنید که به همه بخش هاي سایت به جزمدیریت پرداخت آنالین دس. خارج می کنیم

 . دارد دراین صورت مجوزهاي دسترسی نقش مربوط به صورت زیر خواهد بود
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دراین بخش دونقش کاربرعضوسایت و کاربر مهمان به صورت پیش فرض تعریف شده اند که هردو مجوز 

دسترسی براي مشاهده قسمتهاي مختلف سایت رادارامی باشند و امکان تغییرمجوزهاي دسترسی دراین 

  . ردنقش ها وجوددا

هرکاربري که به عضویت سایت درمی آید به صورت پیش فرض داراي نقش کاربرعضوسایت می : نکته

درصورت نیاز به تغییرنقش آن درقسمت لیست کاربران سایت باکلیک برروي دکمه ویرایش طبق . باشد

 .مراحل گفته شده می توان این نقش راتغییر داد

  
یک کاربر ایجاد کرده ، سپس درقسمت مشخصات کاربر دربخش دراین بخش می توان : تعریف کاربرجدید )2

نوع نقش کاربري، نقش ایجاد شده درمرحله قبل راانتخاب کرده و درقسمت وضعیت دسترسی، گزینه فعال 

دراین صورت کاربرمورد نظربه لیست کاربران سایت اضافه . راانتخاب و سپس برروي دکمه ایجاد کلیک می کنیم

 .می شود

دراین قسمت می توان کاربرانی راکه هم اکنون عضوسایت هستند را مشاهده کرده ، : ران سایتلیست کارب )3

 .اطالعات انها راویرایش و هریک رافعال یا غیرفعال کرد

دراین قسمت می توان پیغامی را باعنوان و محتواي دلخواه به کاربران سایت :  ارسال پیام به کاربران سایت )4

 .ارسال کرد
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 :تنظیمات )5

 بافعال سازي این قسمت افراد می توانند به عضویت سایت درآیند:  یت درسایتعضو 

 بافعال سازي این قسمت کاربران عضوشده قادربه ورود به سایت هستند: ورود اعضا. 

 درصورت فعال سازي این قسمت پس ازعضویت یک کاربر درسایت یک ایمیل فعال : تایید ایمیل

 .می شودسازي حساب کاربري براي آن ارسال 

 آماربازدیدکنندگان 

دراین بخش می توانید اطالعاتی کلی درمورد آماربازدیدکنندگان ازوب سایت را مشاهده  :مشاهده آمار )1

 .کنید

درصورتی که عضو گوگل باشید می توان آنالیزوب سایت خودرا : مشاهده آنالیزسایت ازدیدگاه گوگل )2

 .ازدیدگاه گوگل مشاهده کنید

 .دراین قسمت بایستی اطالعاتی همانند کد آنالیزگوگل وکدآمارسایت راوارد کرد: تنظیمات آمارسایت )3

  

  

  

  

  

  

  


