راهنمای استفاده از پنل مدیریت سایت
کاربر گرامی ،این فایل آموزشی برای سهولت در یادگیری و نیز به منظور استفاده صحیح و مناسب از پنل مدیریت
سایت آماده و در اختیار شما قرار داده شده است و به صورت گام به گام شما را با مراحل مختلف درج محتوی و به
روز رسانی سایت آشنا کرده و در پایان لحظات خوشی را برای شما رقم خواهد زد .در صورت بروز هرگونه مشکل و
یا ایجاد ابهام و سوال جدید حتما با کارشناسان و متخصصین شرکت طراحی سایت سنادیتا تماس حاصل فرمایید.
ابتدا آدرس  mydomain/sanadataدر نوار آدرس مرور گر خود وارد اکانت خود شده و سپس
********** User:و *******  Pass:خود را وارد نمایید.

سپس وارد پنل مدیریتی خود می شوید.
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 -1بخش محتوی
1-1مدیریت منوها :
بعد از کلیک کردن روی مدیریت منوها شکل زیر باز می شود که از آن برای اضافه و حذف کردن منوها و ساختن
زیر منوها و همچنین ویرایش منوها و زیر منوها استفاده می شود.

برای اضافه کردن به منو اصلی روی گزینه اضافه کردن منو اصلی کلیک نمایید .شما می توانید برای هر منو تا دو
 levelزیر منو بسازید.
از این آیکون برای اضافه کردن زیر منو به منوی اصلی استفاده می شود.

از این آیکون برای دسترسی اعضا استفاده می شود.

2|Page

از این آیکون برای پنهان و آشکار کردن منوها و زیر منوها استفاده می شود.

اگر این آیکون به صورت خاموش باشد منوی شما به حالت مخفی بوده و در سایت نمایش داده نمی شود.

از این آیکون برای حذف منوهای تولید شده استفاده می شود.

 نکته  :منوها را حذف نکنید .بهترین حالت غیر فعال یا همان مخفی کردن منوها می باشد.
در گام بعدی بر روی کلمه ( اضافه کرده به منوی اصلی ) کلیک نمایید.
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1-1-1

اگر بخواهید منویی که می سازید به صورت منتی باشد بخش متن را انتخاب کنید.
عنوان  :در بخش عنوان ،نامی به آن اختصاص می دهید.
کلمات کلیدی :این کلمات برای ربات های جستجوگر گوگل و سایر جستجوگرهای اینترنتی بسیار

حائز اهمیت هستند .در انتخاب کلمات کلیدی بسیار دقت کنید و از کلمات مرتبط که تعداد دفعات بیشتری در
متن تکرار شده اند استفاده نمایید.
کلمات کلیدی توضیحی :یک عبارت توضیحی یا یک جمله درباره متن است.
نمایش برای :در این قسمت می توانید نمایش منوی خود را محدود نمایید .یعنی شما می توانید مشخص
کنید که این منو برای چه اشخاصی قابل نمایش باشد به عنوان مثال برای همه یا فقط برای اعضاء سایت.
نمایش نظرسنجی و امتیازدهی :اگه این گزینه فعال باشد کاربران می توانند فرم نظرسنجی
پایین صفحه ایجاد شده را تکمیل نمایند نظر آنها با تایید مدیر سایت در قسمت مدیرت نظرات قابل رویت است.
چسباندن از  ( Wordابزارهای ویرایشگر ورد)  :اگه متنی را از جایی کپی کرده باشید قبل از چسباندن ،آیکن
چسباندن از ورد

را بزنید و سپس متن را داخل آن  pasteنمایید در ادامه پذیرش را بزنید ( .برای paste

کردن می توانید از دکمه های ترکیبی  ctrl+vاستفاده کنید).
برای درج جدول داخل متن از گزینه

استفاده می شود .با کلیک کردن بر روی آن پنجره زیر باز می شود.
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در این قسمت می توانید تعداد سطر و ستون را تنطیم نمایید .توجه داشته باشید اگر مقدار اندازه لبه را صفر بدهید
جدول در سایت نمایش داده نمی شود ولی از صفر به بالا هر عددی انتخاب نمایید پهنای خطوط جدول را تنظیم
می کنید ،مطابق با عدد انتخابی شما نمایش خواهد داد.
از گزینه

برای درج تصویر داخل متن استفاده می شود .بعد از کلیک روی این آیکون ،پنچره زیر نمایش داده

می شود.

سپس با استفاده از آیکون ( فهرست نمایی سرور ) به هاست متصل شوید(.شکل زیر) چنانچه تصویر مورد نظر داخل
تصاویر موجود در هاست بود انتخاب کرده و در غیر این صورت از طریق گزینه آپلود از تصاویر داخل هارد کامپیوتر
شخصی خود تصویر مورد نظر را انتخاب نمایید .توجه داشته باشید نام تصویر انتخابی فارسی نباشد .شما می توانید
در قسمت سمت راست به تعداد دلخواه زیر پوشه اضافه نمایید .برای این منظور روی پوشه مورد نظر کلیک راست
کرده زیر پوشه جدید را انتخاب کنید.
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حال اگه بخواهید صفحه ای به متن یا تصویر خاصی لینک شود ( یعنی با کلیک کردن بر روی متن یا تصویر انتخاب
شده به صفحه دیگری منتقل شوید) پس از انتخاب متن یا تصویر مورد نظر برروی آیکون زنجیر

کلیک

نمایید .سپس پنجره زیر گشوده خواهد شد.

اگر بخواهید یک صفحه اینترنتی به متن یا عکس خود لینک کنید قرارداد را روی  httpقرار می دهید سپس
صفحه ی مورد نظر را باز کرده و آدرس آن را از نوار آدرس ( بالا صفحه مرورگر ) کپی کرده و در قسمت URL
( )pasteنمایید .چنانچه بخواهید فایل پی دی اف یا ورد یا تصویر لینک شود ،قرارداد را در حالت  ftpتنظیم کرده
سپس آیکون فهرست نمایی سرور را کلیک نمایید و از داخل هاست فایل مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه پذیرش
را کلیک کنید.
 1-1-2اگر بخواهید یکی از منوهای سایت به یک فایل خاصی لینک شود به عنوان مثال منویی به اسم
رزومه شرکت که به یک فایل پی دی اف لینک شده است (شکل پایین)
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برای این منظور نامی به منوی خود اختصاص دهید سپس فایل پی دی اف را از هاست انتخاب کرده و ذخیره می
کنید ولی اگر خواستید به یک صفحه اینترنتی لینک کنید  httpرا انتخاب می کنید انگاه صفحه ای که می خواهید
را باز می کنید آدرس آن را از بالا صفحه مرورگر نوار آدرس کپی و در لینک ( )pasteمی کنید.
اگر بخواهید منویی به صورت مستقیم لینک شود لینکها را انتخاب کنید .به عنوان مثال محصولات یا فرم استخدام
که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
1-2پیغام ها  :در قسمت تماس با ما فرمی برای درج نظر و سوال کاربران سایت در نظر گرفته شده است
که از طریق آن پیغام خود را برای مدیر سایت ارسال می نمایند ( .شکل زیر )

در این قسمت پیغام های فرستاده شده کاربران که در دید عموم نیست به شما نشان داده می شود .البته این پیغام
ها با تاریخ شمسی مرتب شده و مانند سیستم پست الکترونیکی نمایش داده می شوند .شما می توانید به این پیغام
ها پاسخ داده و یا آن را حذف کنید.
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برای پاسخ دادن به پیغام ها روی گزینه ویرایش کلیک کنید تا پنچره زیر باز شود .سپس پاسخ مورد نظر را مقابل
عنوان نوشته و ارسال نمایید.

 1-3متن تماس با ما  :در این قسمت شما می توانید آدرس کامل خود را بگذارید این اطلاعات می تواند به
صورت متنی یا تصویری باشد بعلاوه چند گزینه که اگر کاربر بخواهد پیغامی بفرستد یا ارتباط برقرار کند از اینجا
استفاده کند.که شما دریافت پیغام کاربر را در منوی پیغامها که در بالا توضیح داده شده است قابل دیدن است.

1 -4اطلاع رسانی  :در منو اطلاع رسانی می توانید اخبار و مقالات خود را بگذارید برای اینکار وارد اطلاع
رسانی می شوید.
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برای افزودن یک گروه به اطلاع رسانی روی

گزینه افزودن گروه اطلاع رسانی کلیک کنید ،شکل زیر باز

می شود.

یک نامی برای گروهی که می خواهید ایجاد کنید اختصاص دهید اگه می خواهید عکسی برای روی صفحه گروه
بذارید روبروی قسمت عکس

کلیک کنید تا به هاست وصل شوید و از آنجا عکس مورد نظر را انتخاب کنید.

سپس کلمات کلیدی و کلمات کلیدی توضیحی را پر کنید و در آخر روی ایجاد کلیک کنید.
حال برای افزودن مقالات به گروه مقالات ،روی گروه مقالات کلیک کنید.
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سپس نام مقاله خود را تایپ کنید.
در قسمت خلاصه مقالات خلاصه ای از مقاله خود بنویسید و پس از متن اصلی مقاله می توانید
عکسی برای مقاله اختصاص دهید اگه می خواهید مقاله ویژه نمایش داده شود تیک ویژه رو بزنید سپس ذخیره
کنید.
اخبار هم به همان صورت مقاله است.
در سایتهای آپدیت شده در اطلاع رسانی گزینه ای به اسم تلگرام

وجود دارد که شما هر اخباری یا مقاله ای

بنویسید و با زدن دکمه تلگرام به صورت خوکار در کانال تلگرامتان قرار می گیرد .برای این کار یک کانال در تلگرام
می سازید و بعد در قسمت  Administratorsو سپس  )@sanadatabot( Add Administratorsرا
اضافه کنید سپس در قسمت شبکه های اجتماعی پنل مدیرت آدرس کانال خود را درج نمایید در اینصورت شما
می توانید از امکانات تلگرام استفاده کنید.

 1-5تماس با ما :متن تماس با ما پایین سایت است.

 1-6لینکهای مرتبط :این گزینه مربوط به سایت هایی که در قسمت فوتر سایت لینک های مرتبط دارند
که در آن می توانید نام شرکت های همکار یا نام نمایندگان خود و یا ...را وارد نمایید و لینک وب سایت آنها را درج
نمایید.

 1-7فرم سازها :شما در قسمت فرم سازها می توانید فرمی بسازید مانند فرم استخدام برای اینکار روی
فرم سازها کلیک کنید.سپس افزودن به فرم را کلیک کنید.
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نامی به فرم تان بدهید مانند استخدام در صورتی که بخواهید توضیحاتی در بالای فرم نمایش داده شود در بخش
ویرایشگر توضیحات مربوط درج نمایید ،سپس ایجاد را بزنید .و بعد روی نام فرم کلیک کنید و افزودن فیلد به فرم
را بزنید.

نوع فیلد:
 :Textشامل حروف می شود  .مانند :نام و نام خانوادگی
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 :Textareaشامل متنی که کاراکترهای بیشتری داشته باشد مانند :آدرس

 :Radioیکی از موارد انتخاب شود .مانند
 :Checkboxانتخاب مواردی مانند

 :Dropdownمثال
 Eedfieldsetو  : Startfieldsetزمانی که بخواهید فرم بخش بندی شود.

 :Attachmentفایلی با پسوندهای  jpg,gif,png,pdfو  .......را آپلود گردد.

برچسب فارسی :یک نامی به فیلدی که میخواهید ایجاد کنید می دهید.
توضیحات فارسی :در صورت نیاز می توانید یک متن توضیحی برای فیلد بنویسید.
فیلد اجباری :اگر این گزینه تیک دار باشد پر کردن فیلدها اجباری می شود به عنوان مثال پر کردن نام.
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نوع اعتبارسنجی :در واقع نوع فیلد مورد نظر است.
بدون اعتبار :فیلدی که می سازید کاربر می تواند هم عدد هم حروف و تاریخ و .......پر کند.
تعداد کرکترها :تعیین می کنید فیلد مورد نظر تعداد کاراکترهایش چقدر باشد.
عدد :داخل فیلد مورد نظر فقط عدد وارد شود.
آدرس وب سایت :داخل فیلد مورد نظر فقط آدرس وب سایت وارد شود.
آدرس ایمیل :داخل فیلد مورد نظر فقط آدرس ایمیل وارد شود.
تاریخ :داخل فیلد مورد نظر فقط تاریخ وارد شود.
حروف و عدد :داخل فیلد مورد نظر فقط حروف و عدد وارد شود.
بهتر است که بدون اعتبار انتخاب شود که کاربر بتواند حروف،عدد یا تاریخ وارد کنید.
توجه داشته باید فیلدها یکی یکی ساخته می شود.
 1-8فرمهای ثبت شده :شما در این قسمت اطلاعاتی که کاربران در فرمهای ایجاد شده ،تکمیل نمودند
ملاحظه می نمایید.
 1-9متن متحرک :متن متحرک متنی است که پایین اسلایدشو در حال حرکت می باشد .که می توانید
برای تبریک مناسبات  ،تخفیفات و فروش ویژه و ......از آن استفاده می شود.
برای تنظیم متن حرکتی،روی متن متحرک کلیک کرده سپس وارد پنجره زیر می شوید.

عنوان :همان متنی است که می خواهید نمایش یابد.
لینک :می توانید به متنی که تایپ کرده اید صفحه ای را لینک دهید.
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مشاهده در :می توانید خودتان انتخاب کنید که متن حرکتی درهمه صفحات نمایش یابد یا فقط در یک صفحه
خاص.

 1-11نظرسنجی  :در واقع نظرسنجی سوالی است که شما مطرح می کنید که بسته به دیزاین تایید شده
در منوها یا در پایین سایت نمایش می یابد.

برای طرح سوالات به قسمت نظرسنجی رفته و افزودن سوال را کلیک کنید.
در قسمت عنوان نظرسنجی سوال خود را مطرح کنید و افزودن را بزنید(.شکل پایین)

برای طرح کردن جواب ها روی این گزینه کلیک کنید.پس از کلیک کردن روی این گزینه افزودن جواب را
بزنید و جوابها را یکی یکی مطرح کنید.
برای دیدن نتایج نظرسنجی روی این گزینه کلیک کنید(.این گزینه فقط برای مدیر سایت قابل رویت است)
 1-11نظرات را نشان می دهد شما می توانید نظراتی که کاربران آنرا در صفحات شده که تیک نظرسنجی
زده شده یا بخش اطلاع رسانی و محصولات و پرسش و پاسخ تکمیل نمودند مشاهده نمایید و در صورت تایید گزینه
را زده تا تایید گردد و در صفحات مورد نظر سایت نمایش دهد و همچنین می توانید پاسخ خود را درج نمایید.
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 1-11پرسش و پاسخ :در این قسمت کاربران سوالات خود را در دسته بندی هایی که شما به عنوان مدیر
سایت تعریف نموده اید درج می نمایید زمانی که وارد این بخش شدید و دسته بندی بندی مورد نظر را کلیک
نمودید سوالات کاربر مشاهده می شود با کلیک برروی

سوال قابل رویت در سایت می شود و با کلیک بر روی

سوال جواب خود را درج می نمایید ( این قسمت در واقع گفتگوی آفلاین می باشد).
 -1بخش تصاویر
 1-1گالری تصاویر :شما می توانید از طریق گالری تصاویرعکس ،ویدیو و فایل صوتی بارگذاری کنید .توجه
داشته باشید که فرمت ویدیو فقط باید  MP4باشد.
نکته  :حجم تصاویر نباید بیشتر از  4یا  5مگابایت باشد و فرمت تصاویر  jpg , gif , pngو  .....باشد و حجم و سایز
آن را از طریق برنامه فوتوشاپ کم نماید .باید عرض تصویر کمتر از 088پیکسل باشد.
حال اگر بخواهید یک دسته یا یک گروه به دسته ها اضافه کنید

افزودن دسته بندی را کلیک

کنید(.شکل پایین)

پس از کلیک روی افزودن به دسته بندی شکل زیر باز می شود.
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یک نامی برای گروه یا دسته انتخاب می کنیم سپس کلمات کلیدی و کلمات کلیدی توضیحی را که در اوایل راهنما
توضیح داده شده پر کنید.
اگر می خواهید دسته یا گروهتان عکسی داشته باشد در قسمت عکس،عکسی بارگذاری کنید.سپس روی دکمه
ایجاد کلیک کنید.دسته ای که ساخته اید بالای ویدیو و فایل صوتی (شکل صفحه قبل) قرار می گیرد.
اگر بخواهید دسته ای که ساخته اید را ویرایش ،مخفی یا حتی حذف کنید موس خود را روی آن بگذارید تا مانند
شکل پایین شود.

حال اگر روی چشم

آن کلیک کنید مخفی می شود یعنی در سایت نشان داده نمی شود و اگر قصد ویرایش

آن را دارید روی شکل قلم

کلیک کنید و اگر قصد حذف کردن آن را دارید روی گزینه سطل کلیک کنید.

حال با فرض اینکه شما یک دسته و گروه ساخته اید برای اینکه به دسته ای که ساخته اید آلبوم اضافه کنید روی
دسته مورد نظر کلیک کنید و افزودن به آلبوم را کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود.
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نامی به آن اختصاص دهید و کلمات کلیدی فارسی و کلمات کلیدی توضیحی فارسی را تایپ کنید و عکسی برای
روی صفحه آن اختصاص دهید .سپس ایجاد را کلیک کنید.
حال اگر بخواهید داخل آلبومی که ساخته اید عکس یا ویدیو بگذارید روی آلبوم مورد نظر کلیک کنید سپس روی
افزودن عکس به آلبوم را کلیک کنید ،سپس شکل زیر باز می شود.

نامی برای عکس خود اختصاص دهید سپس عکس خود را از هاست بارگذاری کنید و ایجاد را بزنید.
نکته :تمام مراحلی که برای ساخت گروه و ساخته آلبوم و بارگذاری عکس گفته شد برای بارگذاری ویدیو و فایل
صوتی هم به همین منوال است.
حال اگر نخواهید دسته بندی درست کنید ،بخواهید از همان ابتدا آلبوم درست کنید مانند شکل زیر:
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بر روی گزینه

افزودن به آلبوم کلیک کنید .سپس نامی به آن اختصاص دهید و عکس مورد نظر را از

داخل هاست بارگذاری کنید.

توجه داشته باشید که افزودن ویدیو به آلبوم و افزودن فایل صوتی به آلبوم هم به همین صورت که گفته شد امکان
پذیر است.
نکته :دسته بندی و همچنین ساخت آلبوم ها بستگی به نظر مدیرت دارد در صورتی که گالری تصاویر بدون دسته
بندی و یا ساخت آلبوم باشد می توانید مستقیما افزودن عکس یا ویدیو یا فایل صوتی به آلبوم کلیک نمایید.
 2-2تصاویر متحرک :در واقع اسلایدشو در صفحه اصلی است .برای اضافه کردن به اسلایدشو روی تصاویر
متحرک کلیک کنید.
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عکس مورد نظر را از هاست بارگذاری کنید .عکس باید در سایز مشخصی باشد به عنوان مثال 1131*491
که  1131عرض و  491طول آن می باشد
لینک :می توانید لینکی به عکس اختصاص دهید که زمانی روی عکس کلیک می کنید صفحه مورد نظر باز شود.
عنوان :شما می توانید عنوانی روی عکس اسلایدشو سایتتان بگذارید.
توضیحات :شما می توانید منتی را روی عکس اسلایدشو سایتتان بگذارید.
مشاهده در :شما می توانید تعیین کنید که اسلایدشو مورد نظر در کدام صفحه قرار گیرد.که بهترس همه صفحات
انتخاب شود ،و در آخر ثبت را بزنید.
 2-3تبلیغات :در صفحه اصلی شما بسته به دیزاین تایید شده یکسری تبلیغات متحرک دارید که برای اضافه
کردن به این تبلیغات محرک روی تبلیغات کلیک کنید سپس افزودن تبلیغ کلیک کنید(.شکل زیر باز می شود)
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عکس مورد نظر را از هاست انتخاب کنید و بارگذاری کنید..
متنی که می خواهید همراه با تبلیغ نمایش داده شود در قسمت متن وارد کنید.
شما می توانید سایتی یا پی دی افی به تبلیغ لینک کنید که وقتی روی تبلیغ میزنید اون صفحه یا پی دی اف باز
شود آدرس لینک را در قسمت لینک وارد می کنید.
مشاهده در :می توانید انتخاب کنید که تبلیغ شما در چه صفحه ای نمایش داده شود که معمولا همه صفحات
انتخاب می شود.و در آخر ثبت را کلیک کنید.
همچنین شما می توانید تبلیغاتی که از قبل ایجاد کرده اید را ویرایش کنید برای این کار موس را روی تبلیغ مورد
نظر می گذارید .تا منوی شکل زیر ایجاد شود.

اگه در این حالت باشد این به این معناست که تبلیع نمایش داده می شود.
اگه در این حالت باشد این به این معناست که تبلیع نمایش داده نمی شود.
شما می توانید تبلیغ خود به سمت بالا را جابجا کنید .

شما می توانید تبلیغ خود به سمت پایین را جابجا کنید.
با انتخاب این گزینه شما می توانید تبلیغ مورد نظر را ویرایش کنید.
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با انتخاب این گزینه تبلیغ شما حذف می شود.
 2-4مدیریت فایل :مدیریت فایل درواقع همان پنچره هاست است.
 -3بخش محصولات
در این قسمت شما می توانید محصولات خود را در معرض دید قرار دهید برای این کار روی آیکن محصولات
کلیک کنید .تا شکل زیر باز شود.

حال اگر بخواهید به دسته بندی محصولات یک دسته دیگر اضافه کنید روی افزودن گروه اصلی محصول
کلیک می کنید .سپس شکل زیر باز می شود.
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نامی به گروه خود آن اختصاص دهید ،شما می توانید برای عکسی برای گروه خود بگذارید کلمات کلیدی و کلمات
کلیدی توضیحی را تایپ کنید و سپس روی دکمه ایجاد کلیک کنید .تا دسته گروه خود ساخته شود( .گروهی که
ساخته اید در قسمت دسته بندی محصولات قرار می گیرد).
حال روی گروهی که ساختید کلیک کنید اگر بخواهید باز هم گروه بسازید روی دکمه
کلیک کنید تا شکل زیر باز شود.

نامی به گروه خود آن اختصاص دهید ،شما می توانید برای عکسی برای گروه خود بگذارید کلمات کلیدی و کلمات
کلیدی توضیحی را تایپ کنید و سپس روی دکمه ایجاد کلیک کنید .تا دسته گروه خود ساخته شود.
حال اگر بخواهید به دسته یا گروهی که اول ساخته اید محصول اضافه شود روی گروهی که ساخته اید کلیک کنید
و گزبنه

کلیک کنید تا شکل زیر باز شود.
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با استفاده از کد محصول می توانید به محصول خود کدی اختصاص دهید.
با استفاده از نام محصول می توانید به محصول خود نامی اختصاص دهید.
کلمات کلیدی را تایپ کنید
کلمات کلیدی توضیحی را تایپ کنید
اگر محصولات توضیحات اضافی داشت در قسمت ویرایشگر تایپ کنید.
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بعد از اطلاعات بیشتر در قسمت ویرایشگر شما می توانید  1یا  2یا  3عکس در رنگ های مختلف یا زوایای
مختلف از آن محصول مورد نظر عکس بگذارید که در  viewسایت به صورت زوم آن را نمایش دهد و نیز یک
عکس کاور نیز برای کاور محصول انتخاب نمایید
و در آخر روی دکمه ایجاد کلیک کنید.
حال اگر نخواهید گروهی بسازید انگاه روی

کلیک کنید .پنچره ای مانند پنچره بالا باز

می شود (توضیحات در بالا ذکر شده است) مانند آن عمل کنید.
بخش تنطیمات :شما می توانید تنظیمات مربوط به سایت را در این قسمت انجام دهید.
 4-1شبکه های اجتماعی :این امکان را به شما می دهد که در هر شبکه اجتماعی که عضو هستید آدرس
آن را وارد کنید .بر ای این کار روی شبکه های اجتماعی کلیک کنید تا شکل زیر باز شود.

مانند شکل بالا تمام قسمت ها را پر کنید تمام قسمت ها بجز تلگرام باید آدرس کامل آن را وارد کنید.
مانندhttps://www.instagram.com/tvazhe :
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 4-2اسکریپت ها :در این قسمت زمانی که سایتی به شما کدی جهت درج در  rootسایت می دهد برای
مثال سایت ( webgozar.comکه کد آماده ای به شما می دهد) که در این قسمت درج می نمایید.
 4-3بهینه سازی سایت  :در اینجا با پر کردن قسمتهای عنوان ،کلمات کلیدی وکلمات کلیدی توضیحی،
این کلمات در "عنوان صفحه" نمایش داده می شوند و به این ترتیب هیچ صفحه ای بدون عنوان نخواهد ماند که
این در  SEOبسیار موثر است .همچنین در موتور جستجوگر گوگل این کلمات مطابق تصویر پایین نمایش داده می
شوند.

گزارش از موتوهای جستجو :در واقع یک نوع گزارش گیری است زمانی که روی گزارش از موتورهای جستجو کلیک
کنید شکل زیر باز می شود.

در اینجا می توانید ببینید که با چه کلمه کلیدی و با چه ای دی ،از چه سایتی ،چه تاریخ و چه ساعتی از سایت
شما بازدید نمودند .در واقع یک گزارشی از ورودی های سایت به شما می دهد که هرچقدر ورودی شما بیشتر باشد
سایت شما در گوگل بیشتر شناخته شده است.
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 4-4مدیریت اعضا  :شما در این قسمت می توانید یک حساب کاربری ایجاد کنید و بدین ترتیب به افراد
مختلف سطح دسترسی های مختلف بدهید.در واقع در این قسمت اسامی افرادی که در سایت ثبت نام نموده اند
نمایش داده می شود و شما با انتخاب گزینه های "مدیریت "یا "اعضا" و ...برای فردی که ثبت نام نموده سطح
دسترسی،مشخص می کنید.

برای ایجاد حساب کاربری روی گزینه ایجاد کاربری کلیک کنید تا شکل زیر باز شود.
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اطلاعات خواسته شده را پر کنید همانطور که گفته شد ،با ایجاد حساب کاربری برای هر فرد او را بعنوان اعضای
عادی یا اعضای مدیریت انتخاب می کنید .سپس روی ذخیره کلیک کنید.
کلیک کنید.
برای دیدن اطلاعات کاربران روی گزینه
پس از ایجاد حساب کاربری می توانید با استفاده از گزینه های موجود آنرا ویرایش  ،حذف ،فعال و غیر فعال کنید.
نکته  :در حالت اولیه هر فرد پس از ثبت نام غیر فعال است و باید در این قسمت توسط مدیریت سایت و با کلیک
برروی گزینه ی "چشم" فعال میگردد.

 4-5سطح دسترسی  :در این قسمت شما می توانید دسترسی اعضا را تعیین کنید برای این کار روی دکمه
دسترسی اعضا کلیک کنید تا شکل زیر باز شود.
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نام گروه را وارد نمایید زمانی که بخواهید شخصی روزانه برای سایت شما فقط اخبار و مقاله وارد کند ابتدا نام گروه
را وارد کرده و سطح دسترسی را فعال کنید و تیک اطلاع رسانی را زده و ذخیره کنید سپس در در قسمت مدیریت
اعضاء کاربر را درج کنید و گروه آن را گروه تعریف شده برای اطلاع رسانی انتخاب کنید با این کار شخص فقط
آیکون اطلاع رسانی را در پنل برای تغیرات  ،اضافه و حذف دارد.

 4-6کنترل ایمیل :از طریق این بخش ایمیل های ساخته شده سایت را می توانید چک کنید(.ارسال و
دریافت ایمیل)

 4-7راهنما  :راهنمای ورود اطلاعات سایت است.
 4-8اعلام خطا  :هر زمان مشکلی به وجود آید از این طریق می توانید تیکت خود ر ا ارسال نمایید تا در
اسرع وقت مشکل بر طرف شود( یوزر و پسورد را از پشتیبانی وب سایت دریافت نمایید).
 4-9تغییر کلمه عبور  :شما می توانید رمز عبور خود را تغییر دهید برای اینکار روی دکمه تغییر کلمه
عبور کلیک کنید تا شکل زیر باز شود.

کلمه عبور جدید را وارد کنید و سپس کلمه عبور را مجددا تکرار کنید و ثبت را بزنید.
 4-11نسخه پشتیبان  :بهتر است بعد از بارگذاری مطالب یک نسخه پشتیبان بگیرد که در صورت نیاز
بتوانید اطلاعات خود را بازیابی کنید برای این کار روی نسخه پشتیبان کلیک کنید تا شکل زیر باز شود.
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برای تهیه نسخه پشتیبان روی دکمه تهیه نسخه پشتیبان کلیک کنید و برای بازگردانی آن روی بازگرداندن اطلاعات
نسخه پشتیبان کلیک کنید و همچنین در نظر داشته باشید که شما تنها می توانید  2نسخه پشتیبان تهیه کنید.
برای حذف نسخه پشتیبان روی سطل کلیک کنید.
 4-11آمار سایت  :شما می توانید به سادگی تعداد بازدیدکنندگان سایتتان را ببینید برای این کار روی
آمار سایت کلیک کنید آنگاه شکل زیر باز می شود.

 4-12نقشه سایت  :فشردن گزینه ی نقشه سایت یک نقشه ی سایت ایجاد می شود.در واقع با فشردن این
گزینه شما برای موتورهای جستجوی اینترنتی راهنمایی از سایت خود تهیه کرده و در اختیار آنها می گذارید .
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