
 

    ١ صفحه   گروه نرم افزاری ايده پردازان طراحی نوين
 

(www.moderndesign.ir) 

  



 

صفحه   ٢  گروه نرم افزاری ايده پردازان طراحی نوين  
 

(www.moderndesign.ir) 

 

  فهرست مطالب:
  ٦  .........................................................................................................................................  :افزار نرم یمعرف-١

  ٦  ......................................................................................................................................  :افزار نرم یمعرف- ١-١

  ٦  .....................................................................................................................................  :نصب یهايازمندين- ٢-١

  ٦  ............................................................................................................................................  :ليتحو زمان- ٣-١

  ٧  ...............................................................................................................................  :ديجد نسخه یها یژگيو- ٤-١

  ٧  ...................................................................................................................................................  :تيامن- ٥-١

٦-١-License ٧  ......................................................................................................................................  :استفاده  

  ٧  ........................................................................................................................................  :تيسا وب مشاهده-٢

  ٨  .................................................................................................................................  :یتيريمد بخش از استفاده-٣

  ٨  ............................................................................................................................................  :ورود نحوه - ١-٣

  ٨  ...................................................................................................................  :یتيريمد بخش در موجود امکانات - ٢-٣

  ١٠  ..........................................................................................................................  :عبور رمز کردن فراموش- ٣-٣

  ١٠  ...........................................................................................................................................  ست؟يچ ماژول-٤

  ١٠  ...........................................................................................................................   :تيسا هياول ماتيتنظ-٥

  ١٠  ..........................................................................................................................................  :تيسا ليميا - ١-٥

  ١٠  ...............................................................................................................................................  :جستجو- ٢-٥

  ١٠  ..............................................................................................................................................  :ماتيتنظ- ٣-٥

١- ٣-٥ -Favicon:  .........................................................................................................................................  ١١  

٢- ٣-٥ -Status bar:  ......................................................................................................................................  ١١  

  ١١  ..........................................................................................................  :جستجو یموتورها در تيسا ماتيتنظ- ٣- ٣-٥

  ١١  ..............................................................................................................................  :Right Click  اجازه- ٤- ٣-٥

  ١١  ..........................................................................................................................................  :٤٠٤ یخطا- ٤-٥

  ١١  .......................................................................................................................................  :یورود صفحه- ٥-٥

  ١١  ..........................................................................................................................................  :رماد صفحه- ٦-٥

  ١٢  ...........................................................................................................................  :تيسا قالب تيريمد-٦

  ١٢  ...............................................................................................................................................  :تيريمد- ١-٦

  ١٢  ...........................................................................................................................................  :تيسا قالب- ٢-٦

  ١٤  ..............................................................................................................................................  :منو قالب- ٣-٦

  

  

  



 

    ٣ صفحه   گروه نرم افزاری ايده پردازان طراحی نوين
 

(www.moderndesign.ir) 

  ١٤  ..............................................................................................................................  :ها بخش تيريمد-٧

  ١٤  ...................................................................................................................................  :محتوا ديتول اساس - ١-٧

  ١٥  ..........................................................................................................................................:دسته فيتعر- ٢-٧

  ١٥  ..............................................................................................................................  :اطالعات ستيل فيتعر- ٣-٧

  ١٥  ..................................................................................................................................  :ديجد بخش فيتعر - ٤-٧

  ١٦  ...........................................................................................................................................  :یکل انتشار- ٥-٧

  ١٦  ...................................................................................................................................  :منو تيريمد-٨

  ١٦  ............................................................................................................................................  :ديجد درج- ١-٨

  ١٧  ..................................................................................................................................  : یاصل صفحه-٩

  ١٨  ......................................................................................................................  ):Style(حالت تيريمد-١٠

١-١٠-Style:  ...............................................................................................................................................  ١٨  

٢-١٠-Header:  ...........................................................................................................................................  ١٨  

٣-١٠-Footer:  ............................................................................................................................................  ١٨  

  ١٨  .........................................................................................................................  : تيسا بانيپشت هيته-١١

  ١٨  ........................................................................................................................  :سرور یرو یريگ بانيپشت-١-١١

  ١٩  ................................................................................................................  :شما وتريکامپ یرو یريگ بانيپشت-٢-١١

  ١٩  ...........................................................................................................................................  :یکاورير-٣-١١

  ١٩  ....................................................................................................................................  :محصوالت-١٢

  ١٩  .............................................................................................................................  :محصوالت یبند گروه-١-١٢

  ١٩  .......................................................................................................................................  :ريتصاو درج-٢-١٢

  ٢٠  .........................................................................................................................................  :ژهيو شينما-٣-١٢

  ٢٠  ............................................................................................................................................  :ماتيتنظ-٤-١٢

  ٢٠  ..............................................................................................................................  :ريتصاو یگالر-١٣

  ٢٠  ..........................................................................................................................................  :یبند گروه-١-١٣

  ٢١  .............................................................................................................................................  :ريتصاو-٢-١٣

  ٢١  ..............................................................................................................................:یکل رييتغ ،یکل حذف-٣-١٣

  

  



 

صفحه   ٤  گروه نرم افزاری ايده پردازان طراحی نوين  
 

(www.moderndesign.ir) 

  ٢١  ..........................................................................................................................  :کنندگان ديبازد آمار-١٤

  ٢١  ........................................................................................................................  :تيسا رانيمد بخش-١٥

  ٢١  .............................................................................................................................................  :تيريمد-١-١٥

  ٢٢  ................................................................................................................................  :ديجد کاربر فيتعر-٢-١٥

  ٢٢  ............................................................................................................................................  :ماتيتنظ-٣-١٥

  ٢٢  .......................................................................................................................  :تيسا کاربران بخش-١٦

  ٢٢  .............................................................................................................................................  :تيريمد-١-١٦

  ٢٣  ................................................................................................................................  :ديجد کاربر فيتعر-٢-١٦

  ٢٣  ...................................................................................................................................  :یسنج نظر-١٧

  ٢٣  ...........................................................................................................................  :ديجد یسنج نظر فيتعر-١-١٧

  ٢٤  .......................................................................................................................................  :ديبساز بالگ-٢-١٧

  ٢٤  .......................................................................................................................................  :جينتا مشاهده-٣-١٧

١٨- Slideshow:...............................................................................................................................  ٢٤  

  ٢٤  ......................................................................................................................................  :ريتصاو درج -١-١٨

  ٢٤  ...........................................................................................................................................  :یکل رييتغ-٢-١٨

  ٢٥  .........................................................................................................................................  :اخبار-١٩

  ٢٥  ....................................................................................................................................  :ديجد خبر درج -١-١٩

  ٢٥  ..................................................................................................................................  :یخبر گروه درج-٢-١٩

  ٢٥  ............................................................................................................................................  :ماتيتنظ-٣-١٩

  ٢٥  ...............................................................................................................................  :روز اطالعات-٢٠

٢١-RSS:  .........................................................................................................................................  ٢٥  

١-٢١- Rss  ٢٥  .......................................................................................................................................  ست؟يچ  

  ٢٦  .......................................................................................................  :خوان RSS توسط اطالعات یابيازب نحوه -٢-٢١

  ٢٦  ............................................................................................................................  :تيسا به RSS افزودن -٣-٢١

  ٢٦  ........................................................................................................................  :RSS سامانه در خبر درج -٤-٢١

  

  



 

    ٥ صفحه   گروه نرم افزاری ايده پردازان طراحی نوين
 

(www.moderndesign.ir) 

٢١-Data Object:   ..............................................................................................................................  ٢٦  

١-٢١- Data Object ٢٦  ...........................................................................................................................  ست؟يچ  

  ٢٧  ...........................................................................................................................  :Data Object فيتعر -٢-٢١

  ٢٧  ....................................................................................................................................:اطالعات ورود -٣-٢١

  ٢٨  ...........................................................................................................................   :Online هضيعر -٢٢

  ٢٨  ........................................................................................................................................  :ساز فرم-٢٣

  ٢٨  .............................................................................................................................  :هخبرنام اشتراک-٢٤

  ٢٨  ...................................................................................................................................  ست؟يچ خبرنامه -١-٢٤

  ٢٩  ..................................................................................................................................  :یريگ عضو هنحو-٢-٢٤

  ٢٩  ..........................................................................................................................................  :یبند گروه-٣-٢٤

  ٢٩  ........................................................................................................................................  :ليميا ستيل -٤-٢٤

  ٢٩  ....................................................................................................................................  :خبرنامه ارسال -٥-٢٤

  ٢٩  .....................................................................................................................................  :خبرنامه ويآرش-٦-٢٤

  ٢٩  .............................................................................................................  :یکيالکترون پرداخت تيريمد-٢٥

  ٣٠  ..........................................................................................................  :شتاب شبکه یبرا ازين مورد اطالعات -١-٢٥

  ٣٠  ................................................................................................................  :صفحه به ديخر سبد کردن اضافه -٢-٢٥

  ٣٠  ...............................................................................................................................  :ديخر کد با پرداخت -٣-٢٥

  ٣١  .......................................................................................................................................  :فروش شرح -٤-٢٥

  ٣١  ........................................................................................................................  :حيصح پرداخت از اطالع -٥-٢٥

  ٣١  ...................................................................................................................................  :تراکنش برگشت -٦-٢٥

  ٣١  ................................................................................................................  :یبروزرسان و ماژول نصب -٢٦

 

   



 

صفحه   ٦  گروه نرم افزاری ايده پردازان طراحی نوين  
 

(www.moderndesign.ir) 

  افزار: نرممعرفي -1

  معرفي نرم افزار:- 1- 1
 آماده هاي برنامه و ها روال از اي مجموعه) CMS( محتوا مديريت سيستمهاي

 فني دانش داشتن بدون و سادگي به دهد مي اجازه كاربران به كه باشند مي

 شده ايجاد تغييرات. بپردازند خود سات وب صفحات ويرايش و ايجاد به خاص

  .بندد مي نقش نظر مورد سايت وب روي آني صورت به افزارها نرم اين كمك با

 مي خارجي افزارهاي نرم بازار در موجود محتواي مديريت هاي افزار نرم اغلب

. است گرديده ارائه و ترجمه فارسي زبان به داخلي شركتهاي توسط كه باشند

 قيمتهاي طبعا و متنوع امكانات داراي قيمتشان به بسته افزارها نرم اين

 توسط اينكه آن و دارند بزرگ مشكل يك متاسفانه اما. باشند مي متفاوتي

 اختيار در يا تحريم جمله از موارد از بسياري در و شده تهيه خارجي شركتهاي

 به. ندارد وجود برنامه به خاص بخش يك افزودن و تغيير امكان آن، از استفاده ليسانس باالي قيمتهاي يا برنامه سورس ندادن قرار

 مي Expire افزارها نرم اين مدتي از پس موارد از برخي در حتي.  است دشوار اغلب عادي كاربران براي افزارها نرم اين با كار عالوه

 تكيه با تا داشت آن بر را ما ديگر هاي كاستي از بسياري كنار در مشكالت اين. كند مي ايجاد آنها كاربران براي زيادي مشكالت و شوند

  . بپردازيم آسان كاربري و خاص امكانات با داخلي كامال افزار نرم يك توليد به هدف بازار سنجي نياز و داخلي فني دانش بر

 اطالعات فناوري سطح ارتقاء و افزايش جهت در گامي ، MDSoft افزار نرم معرفي با كه است مفتخر نوين طراحي پردازان ايده شركت

 جديد صنعت اين پيشگامان از يكي افزار نرم امكانات بهبود و ها كاستي نمودن برطرف با  تا داشته آن بر سعي همواره و برداشته كشور

 اكنون هم تا شده سبب ديگر امكانات از بسياري و رايگان رساني بروز امكان كمتر، هزينه استثنايي، امكانات مناسب، پشتيباني. باشد

  . باشد كشور در بزرگ شركتهاي و سازمانها هاي سايت از بسياري ميزبان افزار نرم اين

  

  نصب: نيازمنديهاي-2- 1

  )افزار نرم براي مگابايت بيست حداقل(   Host , Domain خريد

  دهنده سرويس توسط .ASP.net  Ver 2از پشتيباني

  )شود مي توصيه كارايي و سرعت دليل به firefox( افزار نرم با كار مرورگر

  زمان تحويل:-3- 1

  داشته قبولي قابل عملكرد سايت وب اجراي زمان مبحث يعني كاربران مهم مشكالت از يكي به گويي پاسخ در MDSoftافزار نرم

 نرم باشد، متفاوت طرفين توافق به بسته است ممكن كه سايت داخلي اطالعات درج يا سايت طراحي جهت نياز مورد زمان از جدا! است

  !داريد فاصله كليك چند تنها خود دايناميك كامال سايت وب مديريت و ايجاد تا شما. است اماده استفاده جهت افزار
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  جديد: نسخه هاي ويژگي- 1-4

  اجرا سرعت وافزايش سازي بهينه

  نامحدود تعداد به زبان و سايت افزودن

  )Parallel Management( پنل يك با و يكجا سايت چند متمركز و يكپارچه مديريت امكان

  پيشرفته AJAX فايل كننده ارسال

  

  :امنيت- 5- 1

 بهره جهت. نيست پوشيده كسي بر آنها افزون روز پيشرفت و بقاء جهت وسازمانها شركتها در اطالعات اهميت و ارزش حاضر عصر در

 حفظ شبكه در را ما امنيت كه هسستيم افزاري نرم نيازمند طبع به مجازي دنياي در اطالعات سرقت از جلوگيري و صحيح برداري

 افزارشده نرم اين هاي اليه به اي ويژه توجه امنيتي نظر از خوشبختانه. كند جلوگيري ما اطالعات به مجاز  غير دسترسي از و كرده

  :كرد اشاره ذيل موارد به توان مي جمله آن از كه است

   سايت به كاربران دسترسي سطح و اي اليه تعريف

  امنيت بردن باال جهت Session و Cookie مديريت

  Injection DB ديتابيس از اطالعات سرقت از جلوگيري

  بيس ديتا در پسوردها رمزگذاري

  

1 -6-License :استفاده  

 هاي نام تمام و دامنه يك براي را آن توانيد مي كه كنيد مي دريافت نامحدود استفاده ليسانس يك افزار نرم خريداري از پس شما

 و تخفيفات از توانيد مي همزمان صورت به سايت چند استفاده ليسانس خريد صورت در كه كنيد توجه.  كنيد فعال دامنه آن مستعار

  .شويد مند بهره نيز افزار نرم اين ويژه امكانات

 با توجه به نسخه خريداري شده ممكن است برخي از امكانات استفاده از نرم افزار محدود شده باشد. توجه:

  مشاهده وب سايت:-2

  را فشار دهيد.  Enterوب سايت خود كافي است كه آدرس آن را در مرورگر خود وارد نموده و  مشاهدهجهت 

http://www.YourDomainName 

نرم افزار طوري طراحي شده كه با هر بار باز كردن وب سايت كليه نشست ها و كلمات عبور قبلي در  براي امنيت بيشتر، اين توجه:

بخش مديريتي از بين مي رود و نياز به ورود مجدد آن داريد. بنا براين توصيه مي شود جهت كار با بخش مديريتي و مشاهده همزمان 

  نماييد.مرورگر جداگانه استفاده  2تغييرات روي وب سايت از 

  نكته: حروف كوچك و بزرگ در آدرس تاثيري ندارد.
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  مديريتي: بخش استفاده از- 3

  :ورود نحوه -1- 3

را اضافه نموده و  Login.aspx/سايت خود كافي است كه آدرس آن را در مرورگر خود تايپ و در انتهاي آن كلمه  وبجهت تغييرات 

Enter  .را فشار دهيد  

http://www.YourDomainName/Login.aspx 

  ندارد. تاثيرينكته: حروف كوچك و بزرگ در آدرس 

صفحه مديريتي نام كاربري و كلمه عبور خود را كه در اختيار شما قرار داده شده وارد نماييد. سپس نام وب سايت مورد پس از ورود به 

  را فشار دهيد.  Sign inنظر را انختب نماييد و دكمه نظر را كه قصد اعمل تغييرات روي آن داريد و زبان مورد 

  را انتخاب كنيد. Online For 2 Weekدر صورتي كه تمايل داريد تا با هر بار مراجعه اين اطالعات از شما پرسيده نشود گزينه 

ابراين در صورت مديريت يك توجه: اين نرم افزار براي مديريت چند سايت به چند زبان مختلف به صورت همزمان توليد شده است. بن

  مثال زبان فارسي را مشاهده مي كنيد  Default_webسايت به تنهايي و يا تك زبان شما فقط يك گزينه 

  امكانات موجود در بخش مديريتي: - 2- 3

شما با كليك  در دسترس شما قرار خواهد گرفت. امكانات با توجه به نسخه خريداري شده يك سري محيط نرم افزار بهپس از ورود 

  روي هر گزينه مي توانيد به مديريت آن بخش بپردازيد.

صورتي كه در هرجاي برنامه نياز داشتيد كه آن بخش را در يك زبان ديگر ويرايش كنيد كافي است از قسمت باال زبان در  توجه:

ي هستيد مي توانيد از باال زبان انگليسي را .به طور مثال شما در حال ويرايش گالري تصاوير در زبان فارسويرايش خود را تغيير دهيد

  انتخاب كنيد و در همان لحظه گالري بخش التين را ويرايش نماييد.

توجه: در صورتي كه چند از نرم افزار براي مديريت چند سايت استفاده مي كنيد در هرجاي برنامه مي توانيد از قسمت باالي برنامه 

  فرماييد. ورد نظر را جهت ويرايش انتخابسايت م
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  الف)-1(
  تغيير سايت جهت مديريت(در مواردي كه چند سايت همزمان خريداري شده)-1

  تغيير زبان جهت مديريت-2

  با كليك روي اين دكمه سايت شما در زبان انتخاب شده نمايش داده مي شود. -3

  دكمه راهنمايي و بازگشت به صفحه اصلي مديريت-4

  خروج از بخش مديريت-5

در همه قسمتهاي سايت كه محيط بارگذاري شده و مي توانيد  Uploadsايل مستقيم روي سرور. اين فايل در فولدر ارسال ف- 6

  ويرايشگر داريد از آنها استفاده كنيد

  و هشدارها اطالعات تكميلي سايت-7

  امكانات در دسترس جهت مديريت-8
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  فراموش كردن رمز عبور:- 3- 3

در پايين صفحه وروديه كليك كنيد و ايميل خود را   ?Forgot Your Passwordدر صورت فراموش كردن رمز عبور روي گزينه 

  ما ارسال مي شود.وارد كنيد. در صورت صحت ايميل موجود رمز شما دوباره تعريف شده و به ايميل ش

در صورت عدم تعريف ايميل سرور معتبر در قسمت تنظيمات سايت اين قسمت به درستي عمل نخواهد كرد. در اين صورت با  توجه:

  مدير سيستم تماس بگيريد

  ماژول چيست؟-4

ضافه كردن آنها به هرجاي برنامه ماژول ها قطعاتي از برنامه هستند كه بهصورت بسته بندي شده در اختيار شما قرار مي گيرند تا با ا

  امكانات خاصي در اختيارتان قرار گيرد.

 تعريف شده است كه در مراحل بعد بيشتر با آن آشنا مي شويد. ##نام ماژول##در اين برنامه ماژول ها با فرمت 

   سايت: اوليه تنظيمات-5

اوليه را انجام دهيد. براي اين منظور روي گزينه تنظيمات سايت ، ابتدا مي بايست يك سري از تنظيمات پس از ورود به صفحه مديريتي

  كليك نماييد. در باالي صفحه چند انتخاب داريد كه به بررسي آنها مي پردازيم:

  ايميل سايت: - 1- 5

بسياري اين قسمت يكي از مهمترين بخشهاي سايت جهت ارتباط كاربران با مديران سايت، ارسال خبرنامه ها، مديريت كاربران و  

موارد ديگر مي باشد. براي اين منظور يك ايميل معتبر در سايت خود تعريف نموده و اطالعات آن را به درستي وارد نماييد. در صورت 

  را نمايش مي دهد و در غير اين صورت پيغام خطا مي دهد. !Successصحت اطالعات نرم افزار عبارت 

 شكل يميل در سرور شما مي باشد. آن را از مدير هاست خود بخواهيد. عمومايك آدرس سرويس دهنده ا SMTP Server توضيح:

 به صورت ذيل مي باشد:  SMTPآدرس 

Mail.YourDomainName  

  جستجو: -5-2 

  در اين قسمت مي توانيدرنگ و شكل و اندهزه فونت را هنگام نمايش نتايج جستجو مشخص كنيد

   تنظيمات:-3- 5

  خود چه در موتورهاي جستجو، چه در نمايش به كاربران از اين قسمت استفاده كنيد:جهت تنظيمات حرفه اي سايت 
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5 -3-1-Favicon:  

جهت تنظيم نشان سايت در باالي صفحه. شما مي توانيد از كليه تصاوير گرافيكي براي اين منظور استفاده كنيد ولي به دليل عدم  

  استفاده شود.  16در  16به ابعاد  Iconسازگاري برخي از مرورگرها توصيه مي شود از تصاوير 

5 -3-2-Status bar:  

زده مي شود) استفاده مي شود. براي اين منظور هر جمله را در يك  Doneجهت درج نوشته هاي شما در پايين مرورگر (جايي كه  

  نرم افزار جمالت شما را به ترتيب درج مي كند. خط درج كنيد و براي جمله بعدي اينتر را بزنيد.

  برخي از مرورگر ها از اين امكان پشتيباني نمي كنند. نكته:

  تنظيمات سايت در موتورهاي جستجو:- 3-3- 5

عدي كلمات كليدي و توضيحات درباره سايت را با فاصله از هم درج كنيد. اين توضيحات توسط جستجوگرهايي نظير برديف  2در  

Google  و Yahoo.استفاده مي شود  

  : Right Click  اجازه- 3-4- 5

  توسط كاربران در سايت حذف مي شود. Right Clickبا كليك كردن اين گزينه امكان 

  :404خطاي - 4- 5

در يك سطر بنويسيد. اين جمالت  Enterشما مي توانيد تعدادي جمله را متناسب با فعاليت خود انتخاب نموده و هر جمله را با يك  

  نشان داده مي شود) نمايش داده مي شوند. Loadingز(جائي كه در پايين تمام صفحات روي پنجره ويندو

  برخي از مرورگرها از اين قابليت پشتيباني نمي كنند. توجه:

هنگامي كه يك صفحه در سايت شما موجود نباشد يا كاربر به دنبال يك آدرس اشتباهي در سايت شما باشد، اين صفحه به صورت 

  خودكار نشاد داده مي شود.

  ورودي:  صفحه- 5- 5

اين صفحه به شما امكان مي دهد تا كاربر را مستقيما به يك زبان از سايت خود هدايت كنيد يا براي او يك صفحه واسط درج كنيد تا 

  .خودش انتخاب كند كه كدام زبان را انتخاب كند

  صفحه مادر: - 6- 5

نند قابل دسترسي است. شما مي توانيد كه مشخص اين قسمت فقط براي سرورهايي كه چند سايت را به صورت همزمان مديريت مي ك

  كنيد كه كاربر به كدام سايت هدايت شود و برخي تنظيمات ديگر مشابه صفحه مادر را تغيير دهيد.
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  مديريت قالب سايت:- 6

  مديريت:- 1- 6

) 3- 6و2- 6منو(مطابق رديف  شما يك قالب پوسته دلخواه و يك قالباساس كار مديريت قالب در اين نرم افزار به اين صورت است كه  

  و يا بدون زمانبندي آن را براي زبان مورد نظر فعال مي كنيد.  زمانبندي ساخته و از اين قسمت با

براي اين كار در بخش مديريت در رديف اول نام دلخواه قالب را وارد كنيد و قالب سايت و قالب منوي مورد نظر را انتخاب كنيد(در 

مراجعه كنيد) در قسمت بعدي در صورتي كه نياز  3-6و2- 6ش يعني شما تاكنون قالبي نساخته ايد به رديفصورت خالي بودن اين بخ

به زمانبندي اجرا داريد مي توانيد گزينه بله را انتخاب كنيد. زمانيندي اجرا به شما كمك مي كند كه يك قالب سايت و قالب منوي 

خودكار روي سايت خود فعال كنيد. مثال مي توانيد يك قالب براي ايام سوگواري  متصل به آن را در يك بازه زماني خاص و به صورت

داشته باشيد و يك قالب براي ايام عيد نوروز و يك قالب عادي و با انتخاب زمان بدون نياز به كار شما قالب خود به خود فعال مي شود. 

  سايت نمايش داده شود آن را انتخاب كنيد.در رديف بعدي در صورتي كه مي خواهيد قالب فعلي به عنوان قالب 

  قالب سايت: -2- 6

در رديف اول نام پوسته  را فشار دهيد. جهت تعريف پوسته سايت از اين قسمت استفاده مي شود. جهت ايجاد قالب جديد دكمه 

پس زمينه سايت را بعدي مي توانيد را وارد كنيد. اين نام فقط براي مديريت شما روي قالب مي باشد و كاربرد ديگري ندارد. در رديف 

انتخاب كنيد كه مي تواند تصوير يا رنگ يا بدون زمينه باشد. همچنين مي توانيد تعيين كنيد كه عكس به صورت تماس صفحه پس 

  در صفحه چيده شود. Tileزمينه باشد يا به صورت 

  شما مي توانيد به دو صورت قالب خود را بارگذاري كنيد:

 حي و اجرا نمائيد.اطر در ويرايشگر افزار و با كمك امكانات موجوددر خود نرم 

 اين كار را انجام دهيد.  Frontpage ديگر از قبيلواسط با كمك نرم افزارهاي 

در صورت طراحي سايت توسط نرم افزارهاي واسط مي توانيد فايل هاي ضميمه را از طريق كليك روي ارسال فايل روي سرور ارسال 

پس از كليك روي اين دكمه صفحه جديدي باز مي شود شما مي توانيد فايل ها را با همان فرمتي كه طراحي كرديد به صورت  نمائيد.

را  Index.htmسرور بارگذاري كنيد. به طور مثال شما يك صفحه  رويتك تك يا به صورت فشرده كردن همگي در همان مسير 

 videoو يك سري ويدئو ها در پوشه    Imgين صفحه از يك سري تصاوير در پوشه طراحي كرده ايد. اواسط توسط يك نرم افزار 

سازيد و آن فايل را به نرم افزار دهيد. نرم افزار عينا فايل باستفاده مي كند. شما مي توانيد هر دو پوشه را با هم فشرده كرده و يك فايل 

  خود را در ويرايشگر پايين صفحه عينا كپي كنيد htmlات فايل و در انتها محتوي ها را در پوشه هاي مورد نظر كپي مي كند.

. (توضيح اينكه يك استايل به نام در ادامه يك سري تنظيمات حرفه اي جهت مديريت هدر سايت و استايل ها قابل دسترسي مي باشد

txtstyle د)در هدر تعريف شده كه رنگ و فونت كليه دكمه ها و نوشته هاي سايت را تنظيم مي كن  
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(براي حرفه اي ها). اين و نقشه كد ها (براي كاربران عادي)در باالي محيط ويرايشگر دو قسمت وجود دارد به نامهاي درج ماژول سايت

مي با كليك كردن روي هر قسمت از درج ماژول جديد دو قسمت جهت درج يك ماژول و كاربري خاص به وب سايت شماست. شما 

  افه كنيد. جهت روشن شدن موضوع يك مثال را دنبال كنيم: توانيد آن را به صفحه خود اض

براي مثال مي خواهيم در باالي صفحه منوي سايت ظاهر شود. از قسمت نارنجي سمت راست روي منوي سايت كليك مي كنيم. نرم 

ت در همانجا ظاهر مي به ويرايشگر اضافه مي كند. اين كد را هر جاي صفحه كه قرار دهيم منو درس m4####افزار يك كد مشابه 

شود. شما مي توانيد مستقيما بجاي كليك روي گزينه مورد نظر كد آن را از نقشه كد ها بخوانيد و هر جاي صفحه كه نياز داشتيد تايپ 

   الف) مشاهده مي كنيد كه منوي سايت در باال قرار گرفته و اخبار و جستجوگر سايت در سمت چپ.-6كنيد. در شكل(

  طرح خود بپردازيد: ويرايشگر پايين صفحه درست همانند محيط ورد مي توانيد به ويرايش و اديتدر صفحه 

  

  الف)- 6(

 درج تصوير، فلش، مديا و متن به صفحه (امكان ارسال مستقيم به سرور)

 امكان ايجاد لينك در متن به يك صفحه خاص

 اين قسمت كارايي زيادي براي شما خواهد داشت) امكان اتصال متن به يك صفحه، ماژول و بخش از قبل طراحي شده(
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 امكان نسبت دادن يك استايل مشخص به متن. اين قسمت در استايلها كاملتر توضيح داده خواهد شد

 ويرايشگر متن

 امكان مديريت و ويرايش مستقيم

ل تكميل تر شده و به طور مثال شما غير از ماژول هاي سايت پس از ورود اطالعات و درج برخي قسمتها از قبيل محصوالت، اين جدو

مي توانيد مطلب خود را با كليك كردن روي آن و با يك كد در صفحه خود درج كنيد. مزيت اين كار نسبت به تايپ مجدد مطلب در 

تغييرات اين صفحه اين است كه عالوه بر افزايش سرعت و جلوگيري از بهم ريختگي سايت، به شما اين امكان را مي دهد تا در صورت 

 آتي در مطلب خود آن را يكبار ويرايش كنيد و در تمام صفحاتي كه از آن استفاده شده يكباره اين تغيير اعمال خواهد شد.

  قالب منو:-3- 6

.سپس مي توانيد از دو حالت را فشار دهيد جهت تعريف قالب منو از اين قسمت استفاده مي شود. جهت ايجاد قالب جديد دكمه  

customaze menu   و ياjquery menu   .در حالت   استفاده كنيدcustomaze menu    شما قادر به تغيير قالب خواهيد

  شما تنها مجاز به استفاده قالب هاي پيش فرض ميباشيد   jquery menuبود ،در صورتي كه در حالت 

  نقشه سايت: -4- 6

صفحه اصلي يا مديريت قالب سايت به سايت خود اضافه نموده ايد، از اينجا مي در صورتي كه ماژول نقشه سايت را در قسمت مديريت 

  توانيد استايل و اندازه فونت آن را تنظيم كنيد

  مديريت بخش ها:- 7

  اساس توليد محتوا: -7-1

اساس درج مطالب وب سايت شما و دسترسي به آن ها در مديريت بخش ها تعريف شده است. شما مي توانيد مطالب خود را با هر  

نظم و ترتيبي كه مي خواهيد در قسمت مديريت بخش ها طبقه بندي و درج نماييد. سپس يك سري امكانات خاص از قبيل شمارنده 

. پس از آماده شدن مطالبتان مي توانيد از براي هر مطلب به صورت جداگانه تعريف امكان چاپ و خروجي و قيمت فروش و... 

   متهاي ديگر سايت به آن لينك دهيد:قس

مفصال توضيح داده شده است) نام بخش خود را انتخاب كنيد.  8يك منو بسازيد و از طريق قسمت اتصال به بخش(در قسمت  - الف

  خته شده شما با امكانات دلخواهتان متصل است. بنابراين يك منو داريد كه به بخش سا

در مديريت  -ج) در متن مطالبتان لينك مستقيم به اين مطلب بسازيد. 3الف قسمت -6از طريق محيط ويرايشگر خود شكل ( -ب

  مستقيما اين مطلب را در صفحه درج كنيد. با انتخاب مطلب از جدول، قالب يا مديريت صفحه اصلي
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   :دستهتعريف -7-2

كليك كنيد. در محل مشخص شده نام دسته را درج نماييد. اين نام فقط براي مديريت  "دسته"جهت تعريف دسته جديد روي 

شما و تقسيم بندي اطالعات شما همانند فولدر كامپيوتر عمل مي كند و در برنامه استفاده ديگري ندارد. اما توصيه مي شود كه از 

  استفاده كنيد تا شناسايي آن در آينده سهل تر گردد. اسمي همنام با مطلب و منوي خود

  تعريف ليست اطالعات: - 7-3

شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد كه نياز داشته باشيد ليستي از يك سري اطالعات خاص تهيه نماييد و به كاربر نمايش دهيد و 

شاهده نماييد. به طور مثال مي خواهيد مطالب مربوط به عملكرد كاربر با كليك روي هر گزينه اطالعات تكميلي راجه به آن مطلب را م

ساله شركت ليست وار به كاربر نشان داده شود و كاربر روي هر ماه كه كليك كند اطالعات تكميلي را مشاهده كند، براي اين منظور  1

  از ليست ساز نرم افزار استفاده نماييد. 

نمايش ليست كل "توضيح داده شد) روي گزينه  2- 7اخت دسته مورد نظر(در بخش جهت فعال سازي ليست ساز كافي است پس از س

در صورتي كه دسته قبال تعريف شده مي توانيد با كليك روي نام آن  كليك و انتخاب نماييد. "بخش هاي اين مجموعه با صفحه واسط

  مجددا آن را براي ويرايش باز كرده و مراحل باال را تكرار كنيد.

باشد يك  xمي سازد. مثال اگر نام دسته شما  "ليستي از مجموعه + نام دسته"نرم افزار يك بخش با نام  Saveروي  پس از كليك

مي سازد. در مرحله آخر كافي است كه در قسمتهايي كه نياز به ليست اطالعات داريد مثال در  x"ليستي از مجموعه "دسته با نام 

نه تنظيم نماييد. در اين لحظه اگر كاربر روي منوي شما كليك كند ليس كل آن دسته را منوها لينك ارتباطي خود را به اين گزي

  مشاهده مي كند و با كليك روي هر گزينه مطالب تكميلي آن دسته از بخش را مشاهده مي كند.

  تعريف بخش جديد: -7-4

  شماست:بيشتر در دسترس پس از كليك روي بخش جديد محيط ويرايشگر با يك سري امكانات  

لينك ارتباطي: در صورتي كه بخش را براي ويرايش باز كرده باشيد يك آدرس در اين قسمت درج شده است كه جهت دسترسي به آن 

به مطلب  Image Mapدر قسمتهاي برنامه استفاده مي شود. مثال مي توانيد يك تصوير را در صفحه اصلي با كمك اين آدرس و 

  مورد نظر اتصال دهيد.

  ش: نامي است صرفا جهت مديريت شما روي اطالعات و ارزش ديگري ندارد.نام بخ

  عنوان صفحه: نامي كه در باالي صفحه مرورگر كاربر ظاهر مي شودو در جستجو هم مورد استفاده قرار مي گيرد.

باز باشد از دسترسي فقط  دسترسي به مطلب: در صورتي كه براي سايت خود كاربر داريد و مي خواهيد برخي مطالب فقط براي كاربران

  براي كاربران استفاده كنيد
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  درج شمارنده و ساير ماژول ها: امكانات تكميلي كه در پايين صفحه اضافه مي شود.

درج نظر سنجي: مي توانيد در بخش مديريت نظرسنجي يك نظر سنجي ويژه مطلب خود را آماده كنيد و آن را از اين قسمت به انتهاي 

  بالگ خود را راه اندازي كنيد! از اين طريقكنيد.مطلب خود اضافه 

  كلمات كليدي: كلمات را با كاما از يكديگر جدا كنيد . اين كلمات در جستجو مورد استفاده قرار مي گيرد

درج براي فروش: مبلغ و توضيح راجه به آن خدمات را درج كنيد. و درج سبد خريد را كليك كنيد. يك سبد خريد روي صفحه اضافه 

مي شود. كاربر پس از كليك روي آن به صفحه صدور فاكتور هدايت شده و شرح فاتور همان توضيح شماست و مبلغ پرداختي نيز 

  توسط شما تعيين شده است. جهت امنيت بيشتر اين قسمت كد مي شود.

  انتشار در سايت: در صورتي كه آن را انتخاب نكنيد مطلب شما در سايت نمايش داده نمي شود.

  انتشار كلي: -7-5

در صورتي كه نياز داريد همزمان چندين مطلب در سايت منشر شود و چند مطلب موقتا از سايت حذف شود تا بعدا در مورد آنها 

  تصميم گيري شود از انتشار كلي استفاده كنيد. 

يي كه درج نشده خالي است. كنار نام هر بخش يك چك باكس كوچك وجود دارد. مطالبي كه در سايت درج شده تيك خورده و آنها

  .كافي است شما اين تيك ها را مطابق ميل خود تغيير دهيد و انتشار كلي را كليك كنيد

  مديريت منو:-8

  جهت درج منوي سايت اين مراحل را انجام دهيد:

از يك قالب در يك زبان  همچنين مي توانيد)قالب منوي خود را از قسمت مديريت قالب تعيين كنيد و با نام دلخواه ذخيره كنيد. 1

  براي ديگر زبانها نيز كپي بگيريد

  )در قسمت مديريت منو نام قالب خود را انتخاب كنيد و با درج جديد به تعداد دلخواه منو و زير منو با توضيحات ذيل اضافه كنيد.2

موقعيت دلخواه خود در صفحه درج )منوي خود را با كمك مديريت قالب سايت يا مديريت صفحه اصلي با درج ماژول مربوطه در 3

  كنيد.

  : درج جديد- 8-1

  جهت درج منوي سايت دكمه درج جديد را كليك كنيد:

  نام منو: نامي كه در صفحه به كاربر نمايش مي دهد.
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را انتخاب كنيد. هميشه منوي شما زير  Main Menuمحل درج: محل قرار گيري منو. چنانچه مي خواهيد كه منوي اصلي باشد 

  ي اين منوي انتخابي شما مي شود.منو

  نحوه ارتباط:

جهت اتصال منو به بخشي كه در مديريت بخشها ساخته ايد، ليستي كه در مديريت بخشها ساخته ايد و يا  الف) اتصال به بخش:

  بخشهاي ويژه از قبيل گالري تصاوير، نظر سنجي، صفحه اصلي و... از اين قسمت استفاده مي شود.

  مي توانيد منوي خود را به يك سايت ديگر متصل كنيد ك/سايت:ب)اتصال به لين

در صورتي كه نياز داريد كاربر پس از كليك روي منو يك فايل را باز كند مي توانيد مستقيما آن را از اين قسمت  اتصال به فايل:ج)

  ارسال و لينك دهيد.

را  1در صورتي كه مي خواهيد منوي شما منوي اول باشد  اولويت درج: جهت تعيين محل درج منو استفاده مي شود. به طور مثال

  ترتيب منو ها بر اساس نام آن ها مرتب سازي مجدد مي شود. Resetانتخاب كنيد. در صورت زدن دكمه 

  انتشار در سايت: در صورت برداشتن تيك منو موقتا از سايت حذف مي شود ولي در پنل مديريتي مي ماند

در صفحه جديد و  New Window صفحه متصل به منو پس از كليك توسط كاربر چگونه باز شود. نحوه نمايش: مشخص مي كند

  بقيه موارد در همان صفحه.

Header, Footer مي توانيد به هر منو يك هدر و پاورقي جداگانه نسبت دهيد. مثال مي توانيد براي سايت خود تبليغات جذب :

ك كرد باال و پايين صفحه هدر و پاورقي شما درج شود. براي مديريت هدر و فوتر به را كلي Aكنيد و در صورتي كه كاربر منوي 

  مديريت حالتها مراجعه كنيد.

  تصوير: تصوير كوچكي كه كنار هر منو ظاهر مي شود

  صفحه اصلي: -9

درج كنيد، يا از جدول  كليه مطالبي كه در صفحه اصلي سايت درج مي شود از اين قسمت مديريت مي شود. مي توانيد كه خود مطلب

  كد ها يك ماژول يا يك بخش را به صفحه اضافه كنيد.

در صورتي كه مي خواهيد براي صفحه اصلي خود طراحي جداگانه داشته باشيد مي توانيد همانند مديريت قالب طراحي خود را  نكته:

  انجام دهيد و فايل ها را از طريق دكمه ارسال فايل روي سرور ارسال نماييد.
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  ):Styleمديريت حالت(- 10

10 -1-Style :  

در رديف اول نام استايل را به انگليسي وارد كنيد. در رديف هاي  ريف يك سبك خاص از نمايش اطالعات استفاده مي شود.جهت تع

به  )4الف  قسمت -6پس از ذخيره استايل مي توانيد در محيط هاي ويرايشگر (شكل  ذخيره كنيد. و بعدي كد استايل مورد نظر را وارد

  آن دسترسي پيدا كنيد.

تعريف استايل كاربري زيادي براي سايت شما خواهد داشت. به طور مثال مي توانيد براي سر تيتر ها يك استايل و براي متون  توجه:

يك استايل جداگانه تعريف كنيد و از طريق ويرايشگر به هر بخش از متن خود نسبت دهيد. اين كار عالوه به نظم و يك دست شدن 

در زماني كه طرح سايت خود را تغيير داديد با يكبار ويرايش استايل كل متون سايت خود را به  كل صفحات به شما كمك مي كند كه

  يكباره تغيير فرم دهيد و نياز با باز كردن و ويراي تك تك اطالعات نداريد.

10 -2-Header :  

  جهت تعريف هدر سايت كه قابل اضافه شدن به منوي سايت مي باشد.

10 -3-Footer :  

  انوشت سايت كه قابل اضافه شدن به منوي سايت مي باشد.جهت تعريف پ

  تهيه پشتيبان سايت: -11

  اين نرم افزار از سيستم پشتيبان گيري قوي از كل سايتها و اطالعات شما استفاده مي كند:

  اصوال پشتيبان گيري در سه سطح اطالعات، حالتها و فايلهاي ارسالي كاربر انجام مي گيرد.

  :ري روي سرورشتيبان گيپ- 11-1

پس از ورود به بخش پشتيبان گيري، در بخش تنظيمات، وضعيت سيستم و آخرين زماني كه نسخه پشتيبان تهيه شده را مالحظه مي  

  ن بخش روي سرور بسازيد.آدر هر قسمت مي توانيد يك پشتيبان جديد از  Backup Nowفرماييد. با كليك روي 

  كنيد كه پشتيبان گيري خودكار در چه مقاطع زماني و از چه بخشهايي تهيه شود.در قسمت پايين صفحه مي توانيد مشخص 

در صورت افزايش حجم اطالعات و فايلهاي ارسالي توصيه مي شود كه مقاطع پشتيبان گيري را طوالني تر كنيد تا سرعت سايت  توجه:

  شما كم نشود.
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  پشتيبان گيري روي كامپيوتر شما: -11-2

العات شما و مشكالت احتمالي سرور توصيه مي شود كه اين كار انجام شود. براي اين منظور روي ديتابيس، فايل جهت امنيت بيشتر اط

  كاربر و حالت كليك كنيد و سه فايل جداگانه به تاريخ روز روي سيستم خود ذخيره كنيد تا در مواقع لزوم استفاده شود.

  ريكاوري:- 11-3

  به دو صورت انجام مي شود:  

  ازگشت سيستم به آخرين نسخه پشتيباني كه روي سرور از آن گرفته شدهب الف)

  دادن فايل دلخواه خود به سيستم و بازگشت به وضعيت دلخواه شماب)

  مورد قبول مي باشد. BKUفقط فايلهاي با پسوند: 1نكته 

  قبل از هر گونه ريكاوري از فايلهاي خود روي كامچيوتر پشتيبان گيري كنيد :2نكته 

  در صورت عدم تسلط كافي حتما از تيم نرم افزاري ما كمك بگيريد :3نكته

  محصوالت:-12

  گروه بندي محصوالت:-1- 12

كليك كرده و نام گروه  شما مي توانيد گروههاي مختلف محصولي بسازيد. براي اين منظور در قسمت گروه محصوالت روي دكمه

به برنامه اضافه مي كند كه مي  "نام گروه شما- محصوالت"را وارد كنيد. پس از اين مرحله نرم افزار به طور خودكار يك بخش با نام 

  توانيد از آن براي اتصال يك منو يا محيط هاي ويرايشگر به اين گروه از محصوالت استفاده كنيد.

  درج تصاوير:- 2- 12

درج گروه محصوالت مي توانيد براي هر محصول، تصوير و مشخصات كامل تري درج نماييد براي اين منظور از بخش درج پس از 

همچنين در همين بخش با انتخاب گروه مورد نظر مي توانيد محصوالت قبلي را مشاهده و ويرايش  را فشار دهيد. تصاوير دكمه

  كنيد.

انتخاب كنيد. توضيحات راجع به محصول را در محيط ويرايشگر درج كنيد. سپس مي توانيد يك پس از باز شدن درج جديد نام گروه را 

تصوير براي محصول مورد نظر انتخاب كنيد. در صورتي كه مي خواهيد محصول براي فروش در سايت درج شود قيمت آن را وارد كنيد 

  و تيك هاي پايين آن را انتخاب كنيد.
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  نمايش ويژه:- 3- 12

تصوير در آن  5به كار مي رود. براي اين منظور ابتدا بايد گروه محصوالت را ايجاو و حداقل  براي نمايش فلشي محصوالت اين قسمت

  اژول خود را بسازيد.مگروه بارگذاري كنيد. سپس مي توانيد با تنظيمات پيشرفته اين قسمت 

  را دارد "نام گروه- نمايش ويژه"مستقيم به آن با نام اين ماژول قابليت اضافه شدن به صفحه اصلي، قالب اصلي سايت و لينك 

  

  الف)-12(

  تنظيمات: - 4- 12

  تنظيم عرض تصاوير و تعداد تصاوير در صفحه

  گالري تصاوير:- 13

  گروه بندي:- 1- 13

كليك كرده و نام گروه  و  شما مي توانيد گروههاي مختلف تصاوير بسازيد. براي اين منظور در قسمت گروه بندي روي دكمه 

را انتخاب  "درج در ليست گالري"توضيحات گروه را وارد كنيد. اين توضيحات در باالي تصاوير درج خواهد شد. در صورتي كه گزينه 

يك منو  ايجاد مي كند و به كمك آن مي توانيد "نام گروه شما- گالري تصاوير "نموده باشيد، نرم افزار به طور خودكار يك بخش با نام 

مرحله اي  2يا محيط ويرايشگر خود را به طور مستقيم به اين گروه از تصاوير لينك دهيد. در غير اينصورت مشاهده اين گروه از تصاوير 

مي باشد. يعني ايتدا كاربر به بخش گالري تصاوير وارد شده(با اتصال منو يا محيط ويرايشگر به بخش گالري تصاوير) و سپس با انتخاب 

   .ه هاي ايجاد شده توسط شما ، آنها را مشاهده مي كندگرو
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  تصاوير:- 2- 13

رت تك تك، ودرج تصاوير يك گروه ايجاد شده از گالري از اين قسمت ميسر است. براي اين منظور عالوه بر امكان ارسال تصاوير به ص

افزار بدهيد. بقيه عمليات درج به صورت خودكار انجام فشرده كرده و به نرم ،  بندي بدون فولدرمي توانيد تمام تصاوير خود را يكجا و 

  مي شود.

پس از درج فايل ها در قسمت تصاوير مي توانيد آن ها را مشاهده نموده و توضيحات تكميلي را براي هر عكس تكميل نموده و بروز 

  رساني كنيد

  حذف كلي، تغيير كلي:-3- 13

پس از درج تصاوير، جهت ويرايش آنها مي توانيد براي هر تصوير جداگانه با زدن دكمه ضربدر در باالي آن، تصوير را حذف نموده يا 

  آن تصوير را بروز رساني كنيد. Updateپس از اعمال تغييرات با زدن دكمه 

ي زمانبر مي باشد. جهت سهولت انجام اين كار، مي توانيد در صورتي كه بخواهيد تعداد زيادي تصوير را بروز رساني كنيد اين پروسه كم

  را يكباره اعمال كنيد و در پايان دكمه بروز رساني كلي را فشار دهيد.كل تغييرات 

  جهت حذف كلي تصاوير يك گروه، ايتدا آن گروه را انتخاب نموده و دكمه حذف كلي را فشار دهيد.

  آمار بازديد كنندگان:-14

دگان با قابليت افزوده شدن به صفحه اصلي يا قالب كلي سايت به شما اين امكان را مي دهد تا تعداد بازديد كنندگان را آمار بازديدكنن

  زماني مشاهده نماييد.به تفكيك 

ود در مي توانيد براي اضافه كردن آمار بازديد كنندگان از جدول نقشه ها در مديريت قالب يا صفحه اصلي آن را به هر جاي مورد نظر خ

  صفحه اضافه كنيد. سپس از اين طريق قسمتهاي مختل آن را نديريت كنيد، رنگ آن را مشخص يا مقدار اوليه بازديد را مشخص كنيد.

  

  بخش مديران سايت:-15

  جهت تعريف نام كاربري و تعيين سطح دسترسي به پنل مديريت سايت استفاده مي شود.

  مديريت:- 15-1

جهت حذف كافي است روي ضربدر در اين ليست كليك  تعريف شده در سيستم را مشاهده مي كنيد. در اين قسمت كليه كاربران

  كنيد.
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قبل از هر چيز جهت كاربري بهينه و صحيح همه قسمت ها مي بايست ايميل سرور سايت به درستي تعريف شده باشد كه در قسمت 

  مفصال توضيح داده شد. 5-1

را فشار دهيد و از  Active/Deactiveدر صورتي كه مي خواهيد يك كاربر موقتا دسترسي به سيستم نداشته باشد دكمه  نكته:

  حالت فعال خارج كنيد.

كليك كنيد. پسورد جديد پس از  ايجاد به آدرس  Reset Passwordتعريف مجدد پسورد به صورت اتفاقي روي دكمه جهت  نكته:

  هد شد.ايميل كاربر ارسال خوا

  تعريف كاربر جديد:-15-2

جهت تعريف كاربري جديد براي پنل مديريتي استفاده مي گردد. اطالعات را به درستي وارد كنيد. سپس نحوه دسترسي به پنل را 

براي فقط نوشت اطالعات و يا هر دو با هم كه دسترسي كامل مي باشد.  writeفقط براي مشاهده اطالعات،   Readمشخص نماييد: 

پس از آن يك سري امكانات سايت در دسترسي مي باشد كه براي هر كاربر مي توانيد يك سري از آنها را فعال كنيد. همچنين مي 

توانيد مشخص كنيد كه كاربر به كدام سايتها دسترسي داشته باشد ( در مواقعي كه مديريت چند سايت را يكجا داريد) و در نهايت 

  يا خير. اينكه كاربر مدير سيستم باشد

  مدير سيستم كسي است كه امكان حذف و تعريف كاربري جديد را دارد و بقيه كاربران فقط مي توانند اطالعات خود را ويرايش كنند.

  تنظيمات:- 15-3

  .جهت ويرايش اطالعات شخصي كاربر مورد استفاده قرار مي گيرد

  بخش كاربران سايت:-16

شود. پس از ايجاد نام كاربري، در مديريت بخش ها مي توانيد دسترسي به بعضي از بخشها جهت تعريف نام كاربري سايت استفاده مي 

تغيير دهيد كه در مديريت بخشها توضيح كامل داده شد. اين بخش ها فقط توسط كاربراني كه شما در اينجا  "فقط كاربران سايت"را 

 "تما در مديريت قالب يا صفحه اصلي از طريق نقشه كد ها ، تعريف و فعال نموده ايد در دسترسي مي باشد. فراموش نكنيد كه ح

  را به صفحه اضافه كرده باشيد. "كاربران سايت

  مديريت:-16-1

در اين قسمت كليه كاربران تعريف شده در سيستم را مشاهده مي كنيد. جهت حذف كافي است روي ضربدر در اين ليست كليك 

  كنيد.

صحيح همه قسمت ها مي بايست ايميل سرور سايت به درستي تعريف شده باشد كه در قسمت  قبل از هر چيز جهت كاربري بهينه و

  مفصال توضيح داده شد. 5-1
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را فشار دهيد و از  Active/Deactiveدر صورتي كه مي خواهيد يك كاربر موقتا دسترسي به سيستم نداشته باشد دكمه  نكته:

  حالت فعال خارج كنيد.

كليك كنيد. پسورد جديد پس از  ايجاد به آدرس  Reset Passwordسورد به صورت اتفاقي روي دكمه جهت تعريف مجدد پ نكته:

  ايميل كاربر ارسال خواهد شد.

  تعريف كاربر جديد:-16-2

  تعريف كاربري جديد پس از كليك روي دكمه مربوطه اطالعات مورد نظر را تكميل نموده و ذخيره نماييد.جهت 

  نظر سنجي:-17

ي به دو صورت قابليت اضافه شدن به سايت را دارد. پس از آنكه يك نظر سنجي جديد طبق مراحلي كه در پايين ذكر شده نظر سنج

ايجاد نموديد مي توانيد آن را از طريق مديريت بخش ها به انتهاي يك بخش اضافه نماييد و كاربران با مشاهده آن بخش، نظر خود را 

وانيد از طريق نقشه كد ها در صفحه اصلي يا مديريت قالب يك نظر سنجي را در صفحه اصلي سايت ابراز كنند. در حالتي ديگر مي ت

  قرار دهيد.

  تعريف نظر سنجي جديد:-1- 17

كليك كنيد. در محيط ويرايشگر مي توانيد عنوان سوال را به صورت كامل حتي با   براي ايجاد نظر سنجي جديد روي دكمه

تصوير و فيلم و فلش و ... درج نماييد. در رديف بعدي نام نظر سنجي را درج كنيد. اين نام فقط براي مديريت شما و شناخت نظر 

  جي را مشخص كنيد:ي است و ارزش ديگري ندارد.  در رديف بعدي نحوه پاسخگويي به نظر سنسنج

Radio Buttonكاربر تنها امكان انتخاب يك گزينه را دارد. مثل بله و خير : 

Check Box...كاربر امكان انتخاب چندگزينه همزمان را دارد مثل عالقمندي كاربر به مسائل سياسي، اجتماعي و : 

WYSIWYG Edit.كاربر امكان تايپ و توضيح نظر خود را دارد :  

را فشار دهيد. در زير آن ليستي از پاسخ هاي موجود  ADDجهت ايجاد پاسخ سوال در قسمت بعدي هر پاسخ را جداگانه تايپ نموده و 

در باره آن نظر سنجي را مشاهده مي فرماييد. هر كدام از اين پاسخ ها را كه بخواهيد حذف كنيد كافي است كه در ليست روي نام آن 

  كليك كنيد.

  اگر آن را انتخاب نكنيد نظر سنجي از ديد كاربر سايت موقتا حذف مي شود. سنجي در سايت: نمايش نظر

  امكان نمايش نتايج سايت به كاربر را فراهم مي كند. نمايش نتايج:
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وجه اگر اين گزينه را فعال كنيد نظر سنجي خودكار در صفحه اصلي يا قالب كلي سايت درج خواهد شد البته ت درج در صفحه اصلي:

كنيد كه قبل از آن حتما بايد از نقشه كدها در قالب سايت يا صفحه اصلي نظر سنجي را در جاي مناسب سايت خود درج كرده باشيد و 

  اين گزينه تنها يك نظر سنجي را در آن موقعيت منشر مي كند.

  بالگ بسازيد:- 2- 17

كنيد. براي اين منظور كافي است كه نحوه پاسخگويي به نظر  شما مي توانيد نظر سنجي خود را به يك بالگ براي سايت خود تبديل

قرار دهيد و از طريق مديريت بخشها به مطلب خود اين نظر سنجي را اضافه كنيد. كاربران پس از مشاهده  WYSIWYGسنجي را 

مشاهده نتايج آن را تائيد  مطلب امكان درج نظر خود را دارند. پس از ارسال يك نظر توسط كاربر در صفحه شما مي بايست از طريق

  كنيد تا در سايت قرار گيرد.

  مشاهده نتايج:- 3- 17

 Radio button , Check boxجهت مشاهده نتايج در قسمت مديريتي روي تصوير روبروي عنوان نظرسنجي كليك كنيد. نتايج 

  .و در سايت درج شودليست وار نمايش داده مي شود تا شما آنها را تائيد كنيد  WYSIWYGبه صورت نمودار و 

18- Slideshow:  

جهت درج تصاوير به صورت اساليد شو استفاده مي شود. پس از ورود در قسمت تنظيمات اساليد هاي نصب شده در نرم افزار خود را 

كليك كنيد و باي تنظيمات پيشرفته اساليد شو بر روي  Activeمشاهده مي فرماييد. جهت فعال شدن هر كدام روي دكمه 

Configuration  .كليك كنيد  

  درج تصاوير: -18-1

در اين قسمت همانند گالري تصاوير مي توانيد تصاوير را درج نماييد. عالوه بر امكان درج تصاوير به صورت تك تك، مي توانيد تمامي 

قابليت اضافه شدن به صفحه اصلي  توجه كنيد كه اساليد شو همتصاوير را يكجا و بدون فولدر بندي فشرده نموده و به نرم افزار دهيد. 

و هم قالب سايت را دارد. براي اين منظور در بخش مديريت صفحه اصلي يا مديريت قالب سايت از طريق نقشه كد اساليد شو را به 

  صفحه خود اضافه كنيد. عالوه بر آن مي توانيد از طريق منو ها يا ويرايشگرهاي ديگر نيز به آن متصل شويد.

  صاوير مي توانيد امكانات تكميلي از قبيل عنوان و شرح و اولويت درج و ... را تنظيم نماييد.پس از درج ت

: پس از درج تصاوير نياز داريد كه تصاوير را در سايت منتشر كنيد. براي اين منظور يا دكمه انتشار كلي را كليك كنيد كه همه توجه

  را فشار دهيد. Updateنه گزينه انتشار را كليك كرده و تصاوير يكجا در سايت درج شود يا براي هر عكس جداگا

  تغيير كلي:- 18-2

در صورتي كه مي خواهيد اطالعات چند تصوير را به صورت همزمان ويرايش كنيد و يا تغيير دهيد مي توانيد ابتدا كل تغييرات مورد 

  و سپس دكمه انتشار كلي را كليك كنيد. نظر از قبيل تيتر و انتشار و اولويت و... را براي همه تصاوير تنظيم نموده
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  اخبار:-19

 توسط اخبار سايت با قابليت آرشيو موضوعي قابليت افزوده شدن به صفحه اصلي، قالب سايت (از طريق نقشه كدها) و يا لينك مستقيم

  منو و يا ويرايشگر را دارد.

  درج خبر جديد: -1- 19

را كليك كنيد. يك سري امكانات همانند بخش ها در اختيار شماست كه همان  براي درج خبر جديد از قسمت خبر ها دكمه

. تيتر خبر و متن خبر را با هر تصوير و متني كه مي خواهيد درج كنيد. مديريت بخش ها را مالحظه فرماييد) 7كارايي را دارد.(بخش 

را كليك كنيد. اخبار آرشيوي با كليك كاربر روي  "و شوداين خبر آرشي"در صورتي كه مي خواهيد اين خبر در آرشيو قرار گيرد گزينه 

دكمه آرشيو و دسته مورد نظر قابل مشاهده مي باشد. براي هر خبر مي توانيد گروه خاصي مشخص كنيد (مثل سياسي، اجتماعي و...) 

  ي جداگانه داشته باشيد.همچنين براي هر خبر همانند بخش ها مي توانيد يك نظر سنج توضيح داده شده است. 2-19كه در بخش 

  درج گروه خبري:- 2- 19

  كليك كنيد و نام مورد نظر را وارد كنيد.  اين گروه جهت دسته بندي بهتر شما روي مطالب مي باشد. جهت اضافه شدن روي 

  جهت درج يك خبر در گروه خاص، آن خبر را براي ويرايش باز كنيد و گروه خبري آن را در پايين صفحه اصالح كنيد.

  تنظيمات:- 3- 19

  در اين قسمت مي توانيد طول و عرض ستون خبري، سرعت حركت و تعداد اخبار را مشخص كنيد.

  اطالعات روز:-20

در حال حاضر امكان درج جمله روز در اين قسمت فراهم است. پس از ورود جمله روز مي توانيد آن را از طريق منوي اصلي يا مديريت 

  به صفحه خود اضافه كنيد.قالب سايت( از نقشه كدها) 

21-RSS:  

21 -1- Rss  چيست؟  

RSS به قولي سرنام REALLY SIMPLE SYNDICATION ترها سرنام اي و به قول كمي حرفه RDF SITE SUMMARY 

بدون كند  هاي مختلف فراهم مي آوري اطالعات و اخبار را از سايت اي است كه امكان جمع سرنام هر چه باشد، پديده RSS است. ولي

هاي خوب، در سادگي آن است :يك  هم مثل بقيه تكنولوژي RSS اين كه مجبور باشيد از اين سايت به آن سايت سر بزنيد. ويژگي
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ها  هاي وب مهم به اين بولتن هاي خبري است منتها به شكل الكترونيك. امروزه اكثر سايت فرمت سريع و استاندارد، شبيه همان بولتن

افزار مناسب  ها كافي است نرم هاي بزرگ دنيا. براي گرفتن اين بولتن هاي خبرگزاري هاي شخصي گرفته تا سايت گمجهز هستند، از وبال

اين كار را در اختيار داشته باشيد و بولتن مورد نظر را مشترك شويد. شايد فكر كنيد خواندن خبرها كه كاري ندارد، به صفحه اصلي 

ببينيد و تازه معلوم نيست اين  را مختلف سايت 50  اما حالتي را در نظر بگيريد كه بخواهيد خوانيم. رويم و خبرها را مي سايت مي

با  و خودكار طور به شما كامپيوتر. بزنيد سر سايت تا 50  نيازي نيست به RSS با .ها اصالً خبر جديدي داشته باشند يا نه سايت

توانيد  كند. بنابراين، فقط از يك پنجره مي خبرها و اطالعات را دانلود ميگيرد و جديدترين  ها تماس مي بندي مشخص با اين سايت زمان

ايد، و هم در اين همه اطالعات اضافي كه در وب وجود  جويي كرده تان صرفه تمام اتفاقات روز را مشاهده كنيد. بدين ترتيب هم در وقت

  .ايد دارد گرفتار نشده

  خوان: RSSنحوه بازيابي اطالعات توسط  - 2- 21

دست پيدا كنيد. امروزه تمام مرورگرهاي  RSSشتر رايگان و بعضا پولي هستند مي توانيد به يشما توسط نرم افزارهاي زيادي كه ب

  كليك كنيد تا باز شود. RSSاينترنت نيز از آن پشتيباني مي كنند و فقط كافي است كه روي لينك 

  به سايت: RSSافزودن  - 3- 21

را در جايي از صفحه كه مي  RSSاين كار توسط نقشه كدها در صفحه اصلي يا قالب كلي سايت انجام مي شود. براي اين منظور كد 

  خواهيد لوگو آن نمايش داده شود قرار دهيد.

  :RSSدرج خبر در سامانه  - 4- 21

ش جديد از طريق مديريت بخش ها درج كنيد. تيتر فقط بخش ها قابليت ارسال توسط سامانه را دارند. براي اين منظور ابتدا يك بخ

مي توانيد بخشهايي را  RSSبخش را صحيح وارد كنيد چون از اين تيتر براي تيتر خبر شما استفاده مي شود.سپس از طريق مديريت 

  را فشار دهيد. Broadcastكه تمايل به انتشار داريد انتخاب نموده و دكمه 

  را فشار دهيد. Clear RSSخارج شود  RSSز در صورتي كه مي خواهيداخبار ا

21-Data Object:   

21 -1- Data Object چيست؟  

Dataobject  يك قالب خاص از اطالعات است كه توسط شما تعريف شده و در آينده توسط اين قالب داده هاي خود را وارد مي

داده هاي شما قرار مي گيرد و آن را به فرمتي كه شما به نرم نماييد. به عبارت ساده تر اين تكنولوژي همانند يك شابلون است كه روي 

  افزار مي گوييد نمايش مي دهد.

شما يك شركت توليد اتومبيل داريد و مي خواهيد انواع اتومبيل ها را به كاربران خود با مشخصات ويژه نمايش دهيد. مي توانيد  مثال:

مشخص كنيد كه يك اتومبيل چه ويژگي هايي دارد مثل رنگ، سال ساخت، حجم موتور و تصوير اتومبيل. سپس به نرم افزار بگوييد 
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در مرحله بعد جهت ورود انواع  يدو سال ساخت كجا و به چه رنگ و شكلي و به همين ترتيب ساير امكانات.كه تصوير را در كجا قرار ده

اتومبيل ها همين ويژگي هايي كه شما يكبار آنها را تعريف نموده ايد از شما سوال مي شود و شما فقط همين اطالعات را به سادگي 

  در جاي خود كه شما تعريف كرديد جايگزين مي كند و به كاربر نشان مي دهد.تكميل مي كنيد و نرم افزار خودمار هر مطلب را 

  :Data Objectتعريف  - 2- 21

. در رديف اول نام قالب داده را وارد كنيد (مثل اتومبيل، كتاب و...) اين نام كليك كنيد جهت ايجاد يك قالب داده جديد روي 

(مثل رنگ، سال ساخت و...) را كليك كنيد  Addرديف بعدي اجزائ قالب را واردفقط براي مديريت شماست و ارزش ديگري ندارد. در 

در زير اين بخش ليست كامل اجزاء تعريف شده را مشاهده مي كنيد. براي حذف هر ويژگي روي آن كليك كنيد. در ادامه اطالعات 

  صفحه و... را وارد كنيد. تكميلي از قبيل عنوان صفحه، كلمات كلليدي جهت جستجو، شمارنده، تعداد داده در

آشنايي داريد مي توانيد به صورت بسيار حرفه اي از اين قالب استفاده كنيد.  SQLدر صورتي كه به دستور   : SQLتعريف دستور 

براي مثال شما يك فيلد با نام سال ساخت براي قالب ماشين ساخته ايد. مي توانيد يك دستور بنويسيد كه فقط ماشين هاي با سال 

  را به كاربر نشان دهد: 1385باالتر از 

Select * from [اتومبيل] where [سال ساخت]>1385 

اتومبيل = نام قالب كه تعريف كرده ايد       سال ساخت= نام اجزا(ركورد)     

براي تعريف قالب نمايش به كاربر، كافي است در محل ويرايشگر در موقعيت هاي دلخواه خود نام تعريف قالب نمايش به كاربر: 

ر خودكار بجاي نام ركورد اطالعات شما را جايگزين كرده و به كاربر نشان قبل و بعدش درج كنيد. نرم افزار به طو #ركورد ها را با دو 

  مي دهد. نمونه اي از قالب داده تعريف شده در زير آمده است:

  

 

  

  

  

  ورود اطالعات: - 3- 21

را فشار دهيد. درصفحه جديد  Add/Edit Contentجهت ورود اطالعات در يك قالب تعريف شده، از طريق بخش مديريت دكمه 

  كل ركوردهايي كه براي آن قالب تعريف كرده ايد در دسترس شماست و مي توانيد داده ها را وارد كنيد.

 
 ##نام اتومبيل##

 ##سال ساخت##
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   :Onlineعريضه  -22

تهيه شده و در  الكترونيكي است كه به صورت نويسي  دادخواست اي از گونه (Internet petition) انگليسي به دادخواست اينترنتي

زير  امضاء» داده مي شود. بازديدكنندگان وبگاه در حمايت از دادخواست ممكن است نام يا آدرس ايميل خود را به عنوان قرار گاه وب يك

  .دهند آن قرار

  ر كنيد.شجهت درج كافي است كه شرح عريضه و موضوع را مشخص كنيد و در سايت منت

  در صورتي كه مي خواهيد نتايج يك عريضه را در چند سايت با هم ديگر ادغام كنيد گزينه تجميع آرا را كليك كنيد نكته:

  فرم ساز:- 23

از ايجاد هر فرم يك بخش جديد به صورت خودكار ايجاد مي شود كه جهت ايجاد فرم هاي ارتباطي با كاربر استفاده مي شود. پس 

مي باشد كه توسط اين بخش مي توانيد منوها يا محيط ويرايشگر خود را به فرم مورد نظر  "نام فرم شما- فرم"فرمت آن به صورت 

  ارتباط دهيد.

نظر خود را در محيط ويرايشگر درج كنيد. اين  كليك كرده و متن و توضيحات مورد ايجاد فرم: جتا ايجام فرم جديد روي دكمه

  توضيحات در باال فرم قرار مي گيرد.

  

(به طور مثال فرم تماس با ما) در رديف بعدي نام فرم را وارد كنيد كه تنها براي مديريت شما در نظر گرفته شده و ارزش ديگري ندارد.

  ل شود وارد كنيد. در رديف بعدي ايمل شخصي كه قرار است نتيجه فرم به وي ارسا

در رديف هاي بعدي شما امكان طرح چندين سوال را داريد و همزمان مي توانيد مشخص كنيد كه كاربر چگونه به آنها پاسخ دهد. 

اينكه مثال نام او را بپرسيد و معين كنيد از راست به چپ تايپ شود و يا ايميل  و يا تلفن او را بپرسيد و مشخص كنيد كه از چپ به 

   ت باشد.راس

  اشتراك خبرنامه:-24

  خبرنامه چيست؟ - 1- 24

خبرنامه يك سري اطالعات و اخبار اينترنتي اعم از مقاله، توضيح، تصوير، فيلم و...  مي باشد كه به تعداد زيادي از كاربران ارسال مي 

  شود.
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  نحوه عضو گيري:-2- 24

لي سايت از طريق نقشه كد ها، كه كاربر خود به وارد كردن و تائيد الف) از طريق افزودن ماژول خبرنامه به صفحه اصلي يا قالب اص

  ايميل خود مي پردازد.

را كليك كرده و ايميل كاربران را با كاما از هم جدا كرده و ذخيره  ب) به طور دستي از پنل مديريتي و قسمت ليست دكمه

  نماييد.

  گروه بندي:-3- 24

ه بندي خبري در نظر گرفته شده است. به طور مثال شما مي توانيد افرادي كه سن جهت سهولت دسترسي به افراد مختلف يك گرو

 سال را در يك گروه قرار دهيد و به هر كدام يك خبرنامه جداگانه ارسال كنيد. 30سال است در يك گروه و باالي  30آنها كمتر از 

  رد و ذخير كنيد.جهت ايجاد گروه جديد كافي است كه از قسمت گروهها نام مورد نظر را وا

در صورتي كه كاربران از طريق سايت ثبت نام كنند، ايميل آنها بدون گروه بندي درج مي شود و در صورتي كه تمايل داشتيد  توجه:

  مي توانيد از طريق پنل مديريتي آن ها را دسته بندي كنيد.

  ليست ايميل: -4- 24

  از اين قسمت مي توانيد گروه افراد را تغيير دهيد،  كنيد.ليست كل ايميل هاي موجود را در اين قسمت مشاهده مي 

  براي اين منظور از منوي كركره اي سمت راست گروه مورد نظر را انتخاب كنيد.

  .كليك كنيد غير فعال كنيد تا ايميل به وي ارسال نشود، روي نماد يك فرد را موقتا  در صورتي كه مي خواهيد نكته:

  ارسال خبرنامه: - 5- 24

ت ارسال خبرنامه از نمادي با همين نام استفاده كنيد. متن و تصوير و هر آنچه نياز داريد انتخاب كنيد. گروه مورد نظر را تعيين جه

  كنيد و ارسال كنيد.

  آرشيو خبرنامه:- 6- 24

صورت نياز آن را مجدد هر خبرنامه اي كه ارسال مي شود براي شما آرشيو مي شود. مي توانيد در آينده به آن مراجعه كنيد و در 

  ارسال كنيد.

  مديريت پرداخت الكترونيكي:-25

  پرداخت الكترونيك نوشته شده در اين نرم افزار از سيستم بانكي شتاب و كليه كارتهاي اين شبكه پشتيباني مي كند.
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كار را انجام مي دهند و هركدام تعرفه خاص براي استفاده از اين سيستم ابتدا بايد با يك بانك عامل قرار داد ببنديد. بانكهاي زيادي اين 

پس از بستن قرارداد نام كاربري و  پرداخت اينترنتي كسر مي كنند.% كارمزد 1در حال حاضر  خود را جهت مبادالت الكتورنيكي دارند.

   كلمه عبور از سمت بانك براي شما ارسال مي شود كه بايد اين اطالعات را به نرم افزار دهيد.

صيه مي شود براي اين منظور از بانكهاي خصوصي استفاده كنيد چون معموال كارمزد پايين تري دارند و زمان تصفيه گردش تو توصيه:

ساعت مي باشد. البته اين تعميم به كل بانكهاي دولتي ندارد و بانكهاي پيشرو دولتي در زمينه پرداخت  24حساب آنها حداكثر 

  الكترونيك وجود دارد.

  مورد نياز براي شبكه شتاب: اطالعات -25-1

كه كد حسابداري شما نزد بانك مي باشد، كلمه عبور و سرويس  MIDجزء اطالعات داريد.  3براي كار با شبكه شتاب شما نياز به 

دهنده سمت وب كه هر سه توسط بانك در اختيار شما قرار مي گيرد. پس از دريافت آنها از قسمت بانك اطالعات را وارد و ذخيره 

  كنيد.

در حال حاضر سيستم پرداخت الكترونيك بانك اقتصاد نوين روي اين نرم افزار فعال مي باشد. جهت كار با ساير بانك ها با بخش  نكته:

  پشتيباني تماس حاصل فرماييد.

  اضافه كردن سبد خريد به صفحه: - 25-2

كه قبال توضيح داده شد مي توانيد براي هر جزء از صفحه خود يك سبد خريد با شرح و قيمت خاص  از طريق مديريت بخشها الف)

  و كاربر پس از كليك روي سبد خريد شما به بخش صدور فاكتور و پرداخت ارجاع داده مي شود. )4- 7(قسمت  تعريف نماييد.

يمت را درج كنيد و آن را براي فروش در سايت درج كنيد. و درج محصول جديد. مي توانيد براي هر محصول ق بخش محصوالت از ب)

نرم افزار خودكار يك سبد خريد زير محصول شما با قيمت تعيين شده درج كرده و كاربر پس از كليك روي سبد خريد شما به بخش 

  صدور فاكتور و پرداخت ارجاع داده مي شود.

  پرداخت با كد خريد: - 25-3

خاص خود فاكتور جداگانه با درصد تخفيف خود صادر كنيد و يا شايد تمايل داشته باشيد كه برخي از  شما مي توانيد براي مشتريان

. براي اين منظور از قسمت تعريف مبادالت مالي خود را بجاي كارت به كارت و يا واريز به حساب از طريق سايت خود انجام دهيد

تور را به مشتري خود اعالم كنيد تا با مراجعه به سايت شما و با ورود آن فاكتور فاكتور، مبلغ و شرح فاكتور را وارد كنيد و شماره فاك

  شما را مالحظه كرده و آن را پرداخت كند.

 با پرداخت"بايد از طريق منو ها يا محيط ويرايشگر يك لينك به   ،براي ايجاد يك رابط بين كاربر و صفحه پرداخت با كد فاكتورنكته: 

  . دايجاد كني "خريد كد
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  شرح فروش: - 25-4

. در صورتي كه از اين قسمت مي توانيد شرح كاملي از كل فاكتورهاي صادر شده، پرداخت شده، يا با عدم موفقيت را مالحظه فرماييد

  را مالحظه مي فرماييد. Successپرداختي با موفقيت انجام شود جلوي آن رسيد بانكي و 

  مشاهده مي كنيد: خريدشرح برخي از عالئم كه در وضعيت 

Waiting.فاكتور با كد خريد صادر شده و در انتظار پرداخت است :  

Create_Factor.شخصي قصد خريد داشته و تا مرحله صدور فاكتور پيش رفته ولي منصرف شده :  

Success.(شده) پرداخت با موفقيت انجام شده و مبلغ به زودي به حساب شما وارد مي شود :  

ٍTme errorبر تا مرحله پرداخت پيش رفته اما آنقدر اين پروسه طوالني شده كه نشست خود را سمت بانك يا سايت از دست : كار

  داده. در اين حالت ممكن است از حساب وي مبلغي كسر شود ولي پس از چند ساعت به حساب او بر خواهد گشت.

  اطالع از پرداخت صحيح: -25-5

ميل به كاربر، يك ايميل به مدير سايت ارسال شده و شما را مطلع مي كند. همچنين در پس از پرداخت صحيح توسط كاربر يك اي

  درج مي كند. Successوضعيت فروش جلوي آن فاكتو عالوه بر رسيد بانكي 

  برگشت تراكنش: -25-6

  تراكنش را كليك كنيددر صورتي كه با اشتباه مبلغي به حساب شما واريز شده از طريق پنل مديريتي و وضعيت فروش برگشت 

  ماژول و بروزرساني: نصب - 26

 Appمي توانيد از ماژول هاي آماده ايده پردازان طراحي نوين كه در وب سايت ما عرضه شده استفاده كنيد. اين فايل ها با پسوند 

هدايت مي شويد و بقيه مراحل مي توانيد از اين قسمت آن را به نرم افزار دهيد. سپس به صفحه نصب عرضه شده و پس از دريافت 

  طبق دستور العمل دنبال مي شود.

  با تشكر از انتخاب شما

  تهيه و تنظيم توسط تيم پشتيباني ايده پردازان طراحي نوين

  )9821( 88285793و94تلفن پشتيباني فني در ساعات اداري:  

  )9821( 88484196فكس: 

moderndesign.irwww. 
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info@moderndesign.ir  )24 (ساعته 

  


