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 دارید.رمز عبور و نام کاربری ،  سایت مدیریتورود به پنل آدرس برای شروع به مدیریت محتوای سایت نیاز به 

می باشند و بایستی از دادن این اطالعات به دیگران و در دسترس قرار دادن آن و مهم این اطالعات  بسیار امنیتی 

 بپرهیزید و آن را امن نگه دارید. 

 این اطالعات توسط شرکت ایران مدرن به کارفرما تحویل داده خواهد شد.

 ورود به مدیریت سایت :

 

که در نوار باالیی نوار ابزار  پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد پنل مدیریت محتوای سایت خواهید شد.

 مدیریت سایت مشخص است .
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 تنظیمات کلی :

 

 از منوی سیستم وارد بخش تنظیمات کلی می شویم.
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 : نام سایت را به دلخواه وارد کنید. 2

: اگر نیاز است که سایت از دید همه مخفی باشد و نیاز به تغییرات در سایت است می توانید سایت را موقت  2

 از همین قسمت بعدا فعال کنید.غیرفعال نمایید و 

 : تنظیمات اینکه در هنگام غیرفعال بودن سایت چخ چیزی به کاربران نمایش دهد. 3

: اگر این تنظیمات بر روی پیام اختصاصی باشد در این قسمت پیام مورد نظر را وارد نمایید تا در صورت غیرفعال  2

 شدن سایت به کاربر نشان دهد.

 ه آفالین شده است تصویری مدنظر دارید آپلود کنید.: اگر برای سایت ک 5

 درباال سمت راست که به رنگ سبز درآمده است  : پس از انجام تغییرات برای ذخیره شدن  بر روی دکمه ذخیره 2

 کلیک نمایید.
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ما قسمت سایت شدر پایین صفحه تنظیمات متا وجود دارد و توجه داشته باشید که موتورهای جستجو از جمله گوگل این 

 را رصد خواهند کرد..

بایستی توضیحاتی کلی راجع به سایت که در برگیرنده کلیدواژه های مهم سایت شما باشد قرار سایت :  توضیحات متا

 دهید 

 در این قسمت چند کلیدواژه مهم سایت که با فرمت زیر از هم جدا شوند باید نوشته شود.کلیدواژه های متا سایت : 

ی اول را بنویسید و سپس ویرگول انگلیسی بگذارید و سپس یک فاصله دهید و سپس کلمه کلیدی دوم و کلمه کلید

 به همین ترتیب تا چند کلمه کلیدی مهم سایتتان را بنویسید.

در تنظیمات کلی سایر بخش ها یا مهم نیستند و یا بسیار حیاتی هستند و از تغییرات بدون هماهنگی با طراحان ایران 

 بپرهیزید.مدرن 

 جام تغییرات دکمه ذخیره را بزنید تا تغییرات ذخیره شود.پس از ان

 مدیریت کاربران :

 

 از منوی باال کاربران و سپس مدیریت کاربران را انتخاب کنید.
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 : میتوانید بینهایت  کاربر جدید با سطح دسترسی از کاربر عادی تا نویسنده و  مدیر کل ایجاد کنید. 2

 : با زدن تیک کنار هر کاربر میتوانید آن را مدیریت کنید.  2

 : بعد از زدن تیک کنار هر کابر می توانید مشخصات آنرا ویرایش نمایید. 3

 : اگر کاربر محروم شده باشد و یا عضویت آن فعال نشده باشد آن را فعال کنید. 2

 : میتوانید موقتا یا دائمی آن را محروم کنید. 5

 : میتوانید این کاربر را از سایت حذف کنید. 2

 : میتوانید کاربران را جستجو نمایید. 1

 می شود که فیلتر کاربران است. 9نمایش بخش : ابزارهای جستجو باعث  8

می شود مثال می توانید از بین کاربران فقط باعث رسیدن سریعتر به کاربران هدف خواهد شد فیلتر کردن کاربران :  9

 ان ارشد را انتخاب کنید و یا مثال فقط کاربرانی که فعال نیستند را انتخاب کنید.مدیر

 است ( 21: نمایش چند تایی کاربران ) پیش فر ض  21

 : با کلیک بر روی نام هر کاربر وارد جزئیات و مدیریت ویرایش  آن خواهید شد. 22
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در باال  2د. حتی وقتی در قسمت مدیریت کاربران از گزینه حال می توانید از این قسمت اطالعات کاربر را ویرایش کنی

 جدید را میزنید نیز به همین ترتیب زیر مدیریت جزئیات یک کاربر را میتوانید بسازید.

 : نام کاربر که می تواند با کاراکتر فارسی هم باشد. 2

 انگلیسی باشد (: نام کاربری که به هنگام ورود به سایت بایستی وارد نماید )کاراکترها  2

: رمز عبور که به هنگام ورود به سایت بایستی وارد نماید. )سعی شود رمز قوی شامل اعداد، حروف کوچک و  2و  3

 باشد ( ^&%@#$بزرگ و سمبل مانند !

 : ایمیل کاربر 5

 : رفتن به بخش سطح دسترسی این کاربر. 2
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 سایت داد. و به هر گروه دسترسی های متفاوتی داد. در این قسمت میتوان به کاربران سطح دسترسی به مدیریت

 میتوان بی نهایت کاربر تعریف کرد.

 است و فقط به برخی امکانات سایت که برایش مشخص شده دسترسی دارد. : کاربری که در سایت ثبت نام کرده 2

 دارد. را : نویسنده که فقط اجازه نوشتن مطلب 2

 ویرایش مطالب را دارد. : ویرایشگر که فقط اجازه نوشتن و 3

 : منتشر کنند که اجازه نوشتن مطلب، ویرایش و انتشار آن را دارد. 2

 : مدیر ارشد سایت که به تمامی قسمت ها دسترسی دارد. 5

 مدیریت رسانه :

 

برای مدیریت فایل ها از جمله تصاویر، ویدئوها، فایل های صوتی، پی دی اف، آفیس ورد و فایل های زیپ شده از منوی 

 وارد بخش مدیریت رسانه ها می شویم.محتوا 
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 : بارگزاری و آپلود فایل ها در پوشه اصلی یا پوشه های زیرمجموعه  2

 : انتخاب فایل مورد نظر برای آپلود از کامپیوتر. 2

 : شروع آپلود فایل به قسمت مورد نظر. 3

 : ایجاد یک پوشه جدید با نام جدید. 2

 و پوشه. : قابلیت انتخاب یک یا چند فایل 5

 : حذف فایل ها ی انتخاب شده. 2

 : حذف فایل مورد نظر. 1

 : شاخه بندی پوشه ها. 8

 مدیریت منو :
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برای مدیریت منو های سایت که حداقل یک منو تا چند منو برای هر سایت است به بخش منوها می رویم و از منوهای 

 ما است و سایر منوها منوهای جانبی هستند.موجود آن منویی که آیکن یک خانه روی آن قرار دارد به عنوان منوی اصلی 

 : تمامی منوهای سایت. 2

 : منوی اصلی 2

 می توانیم آیتم های آن را ایجاد و یا ویرایش کنیم.پس از ورود به هر گروه از منوها 

 

 : جابجایی و اولویت بندی منوها 2
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 :انتخاب یک یا چند منو 2

 : انتخاب همه منوها 3

 :ساخت منوی جدید 2

 وقتی تیک کنار آن زده شده باشد. : ویرایش یک منو 5

 که غیر فعال شده. :فعال سازی یک منو 2

 : غیر فعال کردن منو 1

 : حذف یک منو 8

 تجوی منو: جس 9

 است. 21که پیش فرض آن  : نمایش چند تایی منوها 21

وقتی تیک آسبز باشد فعال است. وقتی ضربدر قرمز باشد غیر فعال  : وضعیت یک منو که فعال یا غیر فعال است. 22

 است.

 دارای والد است و زیر مجموعه منوی اصلی تر شده است.: نمایش دهنده اینکه این منو  22

 انتخاب منو برای ویرایش آن. : 23

 حال وقتی که میخواهیم یک منوی جدید بسازیم و یا منوی قبلی را ویرایش کنیم .

 

 نام یا عنوان منو: 2
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مانند  و می تواند فارسی نیز باشد : نام مستعار همان بخشی است که در آدرس مرورگر نمایش داده می شود 2

www.yoursite.com/namemostaar 

 :  ذخیره تغییرات 3

 منوها: ذخیره تغییرات و برگشت به قسمت قبلی در  2

 :ذخیره تغییرات و ساخت منوی جدید 5

 : بستن و ذخیره نکردن تغییرات. 2

: این بخش ها تنظیماتی را انجام میدهند که وقتی کاربر بر روی منوی مربوطه کلیک کند به کجا هدایت شود . به 8و  1

باشد بایستی این بخش را به قسمت تماس متصل سازیم و اگر اخبار باشد بایستی  "تماس با ما"عنوان مثال اگر منوی ما 

 به قسمت اخبار  متصل گردد.

: در این قسمت مشخص میکنیم که اگر کاربر بر روی منو کلیک کرد در همان صفحه آن منو باز شود و یا در یک پنجره  9

 جدید و یک تب جدید.

ما زیر مجموعه کدام گروه است . آیا زیر مجموعه منوی اصلی است یا منوی  : این قسمت نشان می دهد که منوی 21

 فرعی.

: می توانیم از این بخش مشخص کنیم که منوی مربوطه  والدی دارد و زیر مجموعه کدام منوی اصلی است. یا اینکه  22

 زیر منو است. 2و شکل  منوی والد 2شکل  خودش والد است. مثال در منوی زیر

 

 اولویت بندی منوها را مشخص کنیم که کدام منو اول، دوم و... آخر باشد. در این بخش می توانیم ترتیب و : 22

 : می توانیم منو را فعال، غیر فعال و یا حذف کنیم. 23

  : مدیریت مطالب
یک  مسیر متفاوت قابل دسترسی خواهد بود  و  بسته به مطلب مورد نظر که ممکن است 2مدیریت مطالب سایت از 

 مطلب ساده، مقاله، خبر، معرفی خدمات و محصوالت باشد دسترسی طبقه بندی متفاوتی خواهد داشت.

 : از مسیر ) محتوا....مدیریت مطالب ( 2

 ( مطالب... 2: از مسیر  )کامپوننت ها....کی  2

 

http://www.yoursite.com/namemostaar


 
 ارائه راهکارهای تحت وب

www.iranmodern.com 
 

مجموعه ای با نام اخبار ایجاد ابتدا نیاز به این است که مجموعه ای ساخته شود. مثال بایستی از مسیرها برای هر کدام 

 کرد و مقاالت مربوط به اخبار را در آن مجموعه قرار داد.

 

 برای مسیر اول به منوی محتوا و زیر منوی مدیریت مجموعه ها می رویم تا مجموعه ها را مدیریت یا بسازیم.

 

ه میتوانیم آن را ویرایش و یا با زدن در این قسمت مجموعه های موجود را مشاهده میکنیم و با کلیک بر روی هر مجموع

 دکمه جدید یک مجموعه بسازیم.
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 : عنوان مجموعه  2

 : اینکه مجموعه ما بدون والد باشد و خودش مجموعه اصلی باشد و یا زیرشاخه یک مجموعه دیگر باشد. 2

 : تنظیم حالت منتشر شده یا غیرفعال 3

 : ذخیره تغییرات. 2

وارد بخش مطالب شویم و آن ها را مدیریت و  "محتوا... مدیریت مطالب " حال که مجموعه ساخته شد بایستی از قسمت 

 ایجاد کنیم.

 

 از این بخش می توانیم مطالب را ایجاد یا مدیریت کنیم.

 : تولید مطلب جدید 2
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 : ضربدر قرمز نشان دهنده غیر فعال بودن مطلب است 2

 دهنده فعال بودن مطلب است.: تیک سبز نشان  3

 : چک باکس برای انتخاب یک یا چند مطلب. 2

 :ویرایش یک مطلب 5

 :منتشر کردن یک مطلب  2

 : غیر فعال کردن یک مطلب 1

 :حذف یک مطلب 8

 : جستجو 9

 : حالت نمایش چند تایی مطالب 21

 ه سبز رنگ جدید یک مطلب ایجاد می کنیم.با کلیک بر روی هر مطلب می توانیم وارد مدیریت آن شویم و یا با زدن دک

 

 : عنوان مطلب 2

 : نام مستغ=عار مطلب که در نوار آدرس مررورگر نمایش داده می شود. 2

: ویرایشگر حرفه ای متن که مانند نرم افزار آفیس ورد می ماند و میتوان در آن به نوشتن مطلب و قرار دادن تصویر  3

 انجامید.

 

 غیر فعال بودن مطلب: تنظیم فعال یا  2
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: در این قسمت که باید حتما تکمیل شود مجموعه ای که مطلب به آن تعلق دارد باید انتخاب شود و این مجموعه همان  5

 قسمتی است که در مدیریت مجموعه ها ایجاد کردیم.

 :ذخیره تنظیمات 2

 : بستن و ذخیره نکردن تنظیمات. 1

 کامپیوتر میتوان آپلود کرد و هم از تصاویر قبلی موجود در مدیریت رسانه.درج تصویر در متن که هم از : 8

 8هر متن یک تصویر نمونه و سمبل دارد که از این بخش قابل انتخاب است. توجه کنید که فرق این قسمت با بخش  : 9

عکس بصورت سمبل  فقط یک 8می توان در بین متن بی نهایت تصویر قرار داد ولی در قسمت  8این است که در بخش 

 آن متن قرار خواهد گرفت.

درج می شود و این برای مطالبی است که بخشی در صفحه اصلی نمایش  22: با فشردن این دکمه خط قرمز شماره  21

 داده شده و بقیه متن قرار است در ادامه مطلب برای کاربر به نمایش درآید.

که چند خط توضیح راجع به مطلب بیان می شود و خط پایین قرمز  : خط ادامه مطلب که خط باالی قرمز بصورتی است 22

 مثال : وقتی است که کاربر می خواهد تمام متن را مشاهده کند.

 

 . 2: برخی از مطالب در مدیریت مطالب بود و برخی دیگر در کی  2مدیریت مطالب در کی 

مدیریت مجموعه ها که در باال بیان شد مجموعه ها را  رفته و مانند "... مجموعه ها 2کامپوننت ها... کی  "به مسیر : 

 مدیریت یا ایجاد کنید.
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 : ایجاد مجموعه جدید 2

 : انتخاب یک یا چند مجموعه 2

 : جابجایی مجموعه ها 3

 : فعال کردن مجموعه 2

 : غیرفعال کردن مجموعه 5

 : کپی از یک مجموعه 2

 : ویرایش یک مجموعه 1

 : حذف یک مجموعه 8

 : جستجو  مجموعه 9

 : فیلتر و جستجوی هوشمند مجموعه  21

 : یک مجموعه که با کلیک بر روی آن وارد بخش مدیریت آن مجموعه خواهیم شد. 22

 : 2مدیریت مطالب در کی 
 می رویم." ... مطالب  2کامپوننت ها ... کی " به مسیر : 

 

 



 
 ارائه راهکارهای تحت وب

www.iranmodern.com 
 

 

 ویرایش می نماییم. با کلیک بر روی مطلب آن را یک مطلب جدید می سازیم و یا مطالب قبلی را جستجو و

 

 : عنوان مطلب 2

 : نام مستعار که در آدرس نوار مرورگر مشخص است. 2

 : مجموعه ای که این مطلب به آن متعلق است. 3

 : فعال یا غیر فعال کردن مطلب 2
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نگارش متن و اضافه کردن تصاویر پرداخت : در این بخش می توان مانند نرم افزار ماکروسافت آفیس ورد به تایپ و  5

 در پایین ویرایشگر می توان تصاویر را به مطلب اضافه کرد. 22که با زدن گزینه 

 : محلی که میتوان متن را تایپ کرد و تصاویر را آپلود کرد. 2

 د.: محل درج تصویر سمبل یا نمونه که تنها یک عکس می توان به عنوان سمبل به تصویر الحاق کر 1 

 : امکان ایجاد یک گالری تصاویر برای این مطلب 8

 : ایجاد ویدئو برای این مطلب 9

 : ایجاد یکسری فیلد برای این مطلب 21

 فایل توسط کاربران. اینبرای دانلود  یک فایل : امکان الصاق 22

 محتوا. خاب تصاویر قبال بارگزاری شده در مدیریت رسانه  برای درج درتیا ان : آپلود تصاویر 22

 دانلود یک فایل :
 ایجاد میکنیم.  pdfرفته و یک پوشه بنام مدیریت رسانه ها محتوا ... مسیر : به 

 

 در آنجا بارگزاری می نماییم. name.pdfسپس فایل مورد نظر را با نام مثال 
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به ،کنیم رفته و با کلیک بر روی آیکن لینک سپس به مطلبی که می خواهیم آن متن یا تصویر را بصورت دانلود ایجاد 

 آدرس زیر لینک می دهیم و ذخیره  میکنیم.

Images/pdf/name.pdf 

 نام و فرمت فایل ما است. name .pdfهمان پوشه ای است که ایجاد کردیم و  pdfاجباری و  imagesنوشتن 

 را دانلود می کند. name.pdfاز این پس هر کاربری با کلیک بر روی این تصویر یا متن فایل 

 استفاده کرد. و بسیاری دیگر zipمانند  می توان از انواع فرمت ها نیز  pdfبجای 
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 فرم تماس با ما :
 

 

 تنظیمات فرم تماس با ما :
 "کامپوننت ها... تماس ها  " بروید :  مسیربه این  .2

 خاب تماس مورد نظرتان .2

 تنظیمات مربوط به ایمیل و تماس .3
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 :  مدیریت فرم ها

 

 : به مسیر زیر می رویم :2

 "کامپوننت ها ... فرم ساز حرفه ای...مدیریت فرم ها "

 

 و یا یک فرم جدید ایجاد میکنیم. ب: یکی از فرم های ساخته شده را انتخا 2
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 : ذخیره تغییرات 2

 : ویرایش هر فیلد در فرم 2

 : حذف فیلدها 3

 اولویت بندی فرم: جابجایی و  2

 : ایجاد و اضافه کردن انواع فیلدها 5
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 : خبرنامه ایمیلی

 وارد می شویم. "acymailingکامپوننت ها ...  "برای ورود به مدیریت خبرنامه از مسیر 

 

به قسمت خبرنامه ها رفته و می توانیم یک خبرنامه جدید بسازیم.

 

 : نمایش خبرنامه ها 2

 : ایجاد خبرنامه 2

 مدیریت کاربران عضو شده در خبرنامه:  3
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 :نظرسنجی 
 وارد می شویم. "کامپوننت ها ... نظرسنجی پیشرفته "برای تنظیمات و سواالت نظرسنجی به مسیر 

 

 از قسمت نظر سنجی ها میتوانیم نظرسنجی ایجاد کنیم و یا آن ها را ویرایش و مدیریت کنیم.

 

 : ساخت یک نظرسنجی 2

 موجود: نظر سنجی های  2

 : ویرایش نظرسنجی 3
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 : فعال سازی نظرسنجی 2

 : غیر فعال کردن نظرسنجی 5

 : حذف نظرسنجی 2

 : ایجاد مجموعه و طبقه بندی نظرسنجی ها 1

 : جستجوی نظرسنجی 8

 : پرسش و پاسخ
 می رویم. "  easy discussبرای دسترسی به بخش پرسش و پاسخ به مسیر : کامپوننت ها ... پرسش و پاسخ 
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 : تنظیمات افزونه 2

 : مدیریت سوال و جواب ها 2

 : طبقه بندی نوع سواالت 3

 : مدیریت کاربران عضو شده 2

 : بحث های موجود 5

 : دسته بندی اینکه این موضوع چه نوع سوالی است ؟ رفع ایراد است و یا آموزشی است و یا ... 2

 : نوع امتیاز دهی به کاربران فعال 1

 سمت به کاربران: رتبه بندی و  8

 : مدیریت تیکت ها
کامپوننت ها ... مدیریت  "به مسیر  و مدیریت آن هابرای مدیریت سواالت کاربران از دپارتمان های جداگانه و مستقل 

 خواهیم رفت. " RSticketتیکت ها 
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 : مدیریت پیام های ارسال شده به دپارتمان ها 2

 ایمیل جداگانه: مدیریت دپارتمان ها بصورت مستقل و  2

 : مدیریت گروه های مختلف 3

 : مدیریت اعضا 2

 : ایجاد اولویت برای هر سوال 5

 : تنظیمات کلی مدیریت پیام ها 2

 

 : تبلیغات

 رفته و بنر ها را مدیریت میکنیم. " تبلیغات کامپوننت ها... " به مسیر
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 : نام تبلیغ 2

 : فعال یا غیر فعال بودن تبلیغ2

 این تبلیغ: مجموعه  3

 : ذخیره تبلیغ 2

 : نوع نمایش تبلیغ  5

 : تصویر مورد نظر 2



 
 ارائه راهکارهای تحت وب

www.iranmodern.com 
 

 : عرض تبلیغ 1

 : ارتفاع تبلیغ 8

 : لینک تبلیغ 9

 رفته و یکسری تنظیمات نیز در آنجا مشخص میکنیم. "...تبلیغاتمدیریت ماژول ها"مسیر حال به 

 

 : نام ماژول 2

 : عنوان ماژول در سایت نمایش داده شود یا خیر 2

 : ماژول فعال باشد یا خیر 3

 : ذخیره تنظیمات 2

 : بستن و ذخیره نکردن تنظیمات 5

 تبلیغ کلیک شود در یک پنجره جدید باز شود یا در همان پمجره اصلی : اینکه وقتی روی2

 : تعداد نمایش تبلیغات  1

 نمایش داده شود  تبلیغات مجموعه  کدام : 8
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 : مدیریت کامنت و نظرات
 خواهیم رفت. "برای مدیریت نظرات برای مطالب سایت و کامنت های ارسال شده به مسیر : کامپوننت ها ... کومنتو 
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 نظرات ارسال شده که برای انتشار باید توسط مدیر سایت تایید شوند. : مدیریت 2

 :  مدیریت تمامی نظرات موجود 2

 : تنظیمات برای اتصال نظردهی به سیستم های مختلف 3

 : تنظیمات کلی  2

 

 "مدیریت ماژول ها "
عنی مدیریت ماژول ها قرار گرفته می توان بیان کرد که بقیه مواردی که تا حاال توضیح داده نشده اند در این قسمت ی

و با وارد شدن به هر کدام از ماژول ها می توانیم امکانات و تنظیمات اند.که به مهمترین آن ها اشاره خواهیم کرد.

 مربوط به آن ماژول را مشاهده کنیم.

 

قفل هایی که در کادر قرمز در تصویر باال مشاهده می شود به دو دلیل است که یا مدیر دیگری در حال کار با آن ماژول 

 استفاده نکردیم.  "بستن"است و یا وقتی روی ماژول در حال کار بودیم به عقب بازگشته و از دکمه 

ل ها زیاد بودند آن ها را با تیک زدن همگی و انتخاب برای برداشتن این قفل ها بر روی آن ها کلیک میکنیم. و اگر قف

 در منوی باال قفل ها را کلی برمیداریم. "بررسی"گزینه 

ل هایی که در سایت >همچنین میتوانیم از ستون سمت راستی به فیلتر ماژول های مورد نظر بپردازیم مثال فقط ماژ

 فعال هستند را فیلتر کنیم.

در مدیریت ماژول ها جستجو را یی که در سایت عنوانی دارند معموال نام همان ماژول نکته مهم اینکه در ماژول ها

 نمایید.



 
 ارائه راهکارهای تحت وب

www.iranmodern.com 
 

 حال به مدیریت انواع ماژول می پردازیم.

 گالری تصاویر :
 . این کار با جستجوی عبارت های مشابه مثل گالری تصاویر قابل یافتن است.می رویم مربوطه به ماژول گالری تصاویر 

است  و تنظیمات مربوط به این ماژول قابل مشاهده  " عکاسی مسابقه تصاویر "مثال در تصویر زیر نام ماژول به عنوان 

 است.

 

 : تنظیمات ماژول  2

 تصاویر : تنظیمات گالری 2

 : منبع تصاویر 3

 : اینکه عنوان ماژول در سایت نمایش داده شود یا خیر 2

 : فعال و غیر فعال کردن ماژول 5
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بع تصاویر یک پوشه خاص باشد که تصاویر از آنجا آورده شود و یا حالت دوم که تک تک عکس ها قابل ویرایش : من 2

 باشند.

 : مسیر نمایش تصاویر که در این مسیر یعنی پوشه : 2

images/gallery/mosabeghe 

باشد در گالری تصویر  mosabeghe... پوشه  Gallery به معنای این است که هر تصویری در مدیریت رسانه...پوشه 

 نشان داده می شود.

قابل  "محتوا...مدیریت رسانه "که از مسیر  است. "مدیریت رسانه "همان   imagesپوشه  در همه جا نکته مهم : 

 دسترسی است.

 : فرمت تصاویر قابل خواندن 3

 تنظیمات آن می رویم.شبکه های اجتماعی : پس از یافتن شبکه های اجتماعی در مدیریت ماژول ها به 
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 : عنوان ماژول2

 : آیا عنوان در سایت نمایش داده شود یا خیر  2

 : فغال یا غیر فعال شدن ماژول 3

 : ذخیره تنظیمات 2

 : بستن و ذخیره نکردن تغییرات 5

 : قابلیت آپلود تصاویر یا آیکن های شبکه های اجتماعی 2

 د به شبکه های مربوطه لینک شود: آیکن های موجود در ویرایشگر که می توان 1

 : قابلیت لینک هر آیکن به آدرس مربوطه خودش 8

 :قابلیت وسط چین کردن  9

 :  تماساطالعات 
 پس از یافتن ماژول اطالعات تماس در مدیریت تماس ها به ویرایش آن می پردازیم.
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 : عنوان ماژول 2

 : آیا عنوان در سایت نمایش داده شود یا خیر  2

 یا غیر فعال شدن ماژول : فغال 3

 : ذخیره تنظیمات 2

 : بستن و ذخیره نکردن تغییرات 5

 : قابلیت آپلود تصاویر یا آیکن ها در ویرایشگر 2

 نوشتن و درج تصاویر در ماژول:  1

 امکانات ویرایشگر حرفه ای متن:  8

 ما : آدرس
و یافتن   maps.google.comبرای ویرایش آدرس روی نقشه گوگل بایستی با داشتن طول و عرض جغرافیایی از آدرس 

 ماژول در مدیریت ماژول ها می توانیم به تنظیم آن بپردازیم.
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 در مدیریت ماژول ها می گردیم. "آدرس ما"به دنبال ماژول 

 

 : عرض نقشه 2

 :ارتفاع نقشه 2

 مارکر نمایش دهنده محل دقیق آدرس: آیکن  3

 : طول و عرض جغرافیایی نقشه 2

 : مقدار زوم روی نقشه 5

 : کنترل نقشه توسط کاربر 2
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 : جابجایی روی نقشه 1

 : قابلیت زوم با چرخ ماوس 8

 : قابلیت انیمیشن و تحرک مارکر 9 

 انیمیشن مارکر نقشه : 21

 : طول و عرض جغرافیایی مارکر 22

 

 :اسالیدشو 
 برای مدیریت اسالید شو تصاویر در صفحه اصلی به ماژول اسالید شو در مدیریت ماژول ها رجوع میکنیم.

 

 : عنوان  ماژول اسالیدشو 2

 تنظیمات ماژول اسالیدشو : 2

 نوع تقسیم بندی می گردد : 3: مدیریت اسالید ها معموال در  : منبع تصاویر اسالیدشو 3

 در خود  ماژول اسالیدشو است.الف : اسالید ها و تصاویر 

 ب : اسالید ها در مدیریت مطالب است

 است. مانند نمونه پیوست  شده در زیر. 2ج : اسالیدها در مدیریت مطالب کی 

 د: در یک کامپوننت به نام اسالید شو قرار دارد. 
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 : تنظیمات نمایش اسالیدشو. 2

 یکنیم تا ببینیم تصاویر اسالیدشو از کجا نشان داده می شود.مراجعه م 3برای تغییر یا اضافه کردن تصاویر به بخش 

 

وجود دارد ساخته می  2که در مجموعه کی  "اسالید شو "تصاویر از مجموعه ای با نام : در این تصویر مشخص است که  2

 شود.

 : تعداد تصاویر اسالیدشو 2

 : ترتیب نمایش تصاویر اسالیدشو. 3

رفته و مطالبی که مجموعه آن  "...مطالب  2کامپوننت ها...کی "به مسیر  اویر اسالید شو برای مدیریت تصبه همین منظور

 را بررسی میکنیم. نام دارد"اسالید شو "ها 
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 را می آوریم "اسالیدشو": ابتدا با فیلتر مجموعه  2

 : تمام مطالب اسالید شو2

 : مجموعه مورد نظر 3

 : تصاویر مورد نظر اسالید ها 2

 کلیک بر روی هر اسالید می توانیم عنوان اسالید، متن توضیحات و تصویر آن را تغییر دهیم.پس از 

 

 : عنوان اسالید اول 2
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 : توضیحات اسالید اول 2

 : تصویر اسالید اول 3

 : انتخاب و آپلود تصویر اسالید اول 2

 :انتخاب تصویر از سرور 5

 : اسالید کنونی 2

 :حذف تصویر 1

سایز اسالید ها بایستی آن ها را در محیط کاربری بر روی مامپیوتر با استفاده از کلیک راست ماوس  برای بدست آوردن

با نگه داشتن ماوس بر روی تصویر دانلود اظالعات آن تصویر را  ذخیره کنیم و سپس  save image asو زدن گزینه 

کنیم یا آن را در نرم افزارهای گرافیکی همچون فتوشاپ باز میکنیم تا سایز تصویر  می مشاهدهشده بر روی کامپوتر 

 مشخص گردد.

 

 : کلیک راست روی تصویر و ذخیره آن در کامپیوتر 2

 و مشاهده عرض و ارتفاع  تصویردر کامپیوتر  : نگه داشتن ماوس بر روی تصویر دانلود شده  2

 :اسالید متن و عکس 
 می توانیم وارد مدیریت آن شده و آن را ویرایش کنیم. و  را پیدا میکنیمماژول مورد نظر  به مدیریت ماژول رفته و 
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 : عنوان ماژول 2

 : تنظیمات کلی 2

 : منبع نمایش مطالب 3

 : تنظیمات آیتم ها 2

 : تنظیمات افکت  حرکتی ماژول 5

 انتخاب شده است. 2نمایش دهنده این ماژول از نوع کی : سورس مطالب  2
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انتخاب شده است. که اگر این مجموعه تغییر "همایش ها و فراخوان ها ": مطالب نمایش دهنده این ماژول از مجموعه  1

 .کند آن مجموعه را در ماژول نمایش خواهد داد

 ست.مطلب ا 22: تعداد نمایش مطالب در ماژول که در اینجا شامل  8

 متن متحرک :
 و سپس به مدیریت آن بپردازیم. خاب کنیم.تابتدا بایستی ماژول مورد نظر را از بخش مدیریت ماژول ها پیدا و ان

 

 

 : ابتدا نام ماژول را مشخص  میکنیم. 2

 : آن را در مدیریت ماژول ها پیدا میکنیم. 2

 : عنوان ماژول که میتوانیم آن را تغییر دهیم. 3

 تنظیمات ماژول:  2

 : تنظیمات ظاهری ماژول 5

 : نمایش ماول 2

 : نشان دادن عنوان ماژول در سایت 1

 : فعال یا غیر فعال کردن ماژول 8

 است. 2: منبعی که مطالب از آنجا خوانده شود که در اینجا کی  9

 است. 2مجموعه از مطالب کی  3: مجموعه  یا مجموعه های نمایش دهنده در سایت که اینجا  21
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 : تعداد مطالب نشان داده شده 22

 : ترتیب بندی نمایش مطالب  22

 تصویر روز :
 و آن را ویرایش میکنیم. رفته"مدیریت ماژول ها...تصویر روز  "برای ویرایش تصویر به مسیر 

 

 : عنوان ماژول 2

 فعال یا غیر فعال شود در سایت  عنوان ماژولنمایش : 2

 : ماژول فعال یا غیرفعال باشد 3

 ذخیره تنظیمات:  2

 : ذخیره نکردن تنظیمات 5

 : ویرایشگر متنی 2

 : تصویر مورد نظر 1

 : آپلود تصویر 8

 که یا میتوان تصاویر جدید را آپلود کردو یا از تصاویر قبلی استفاده کرد.آپلود تصویر بصورت زیر خواهد بود.
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 : پوشه ها 2

 : انتخاب عکس از کامپیوتر 2

 : آپلود تصاویر 3

 : درج تصویر در ویرایشگر 2

 سازمان : اعضایمعرفی 

 

 توضیحات راجع به فرد:  2

 : نام شخص 2

 :تصویر شخص 3
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 : انتخاب تصویر شخص 2

 :ایمیل شخص 5

 :سمت 2

 :سایت شخصی 1

 :شبکه های اجتماعی فرد مورد نظر 8

 : فعال یا غیر فعال کرد ماژول 9

 : اضافه کردن فرد جدید 21

 تاریخچه :
 رفته و ماژول را ویرایش میکنیم. "مدیریت ماژول ها...تاریخچه  "به مسیر 

 

 : عنوان ماژول 2

 ن ماژول در سایتعنوادادن یا ندادن : نمایش  2

 فعال یا غیر فعال کردن ماژول: 3

 : نوع نمایش تاریخچه 2

 : اضافه کردن یک فیلد دیگر5

  سالنمایش و  : زمان 2
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 این بخش : عنوان 1

 : توضیحات 8

 

 

 


