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یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

پیوست: 

بسمه تعالی

بخش اول : منوي بخش هاي اصلی

افزودن صفحه جدید (سطح اول و دوم) 

مانند (صفحه اصلی، درباره شوندمیدیده"بخش هاي اصلی"اصلی يصفحهمنويدرکههستندصفحاتی:اولسطحصفحات
پایگاه، براي نویسندگان و ...)

بلکهشوند،نمیدیدهپایگاه"بخش هاي اصلی"منويدروشوندمیدادهجاياولسطحهايصفحهدلدر:دومسطحصفحات
.شوندمیدادهنمایشاولسطحيصفحهیکانتخابازپس

:افزودن صفحات جدید

را انتخاب کنید."(منوها)مدیریت صفحات"←"صفحات و مطالبمدیریت "ت راست در بخش مدیریت گزینه از منوي سم. 1
.کلیک کنید"افزودن صفحات سطح اول جدید"ي سطح اول جدید بسازید، روي خواهید صفحهاگر می. 2

.گزینه تایید را کلیک کنیدرا نوشته و در صورت نیاز موارد دیگر را تنظیم کرده و در این بخش عنوان صفحه. 3

.کلیک کنید"افزودن صفحات سطح دوم جدید"ي سطح دوم جدید بسازید، روي خواهید صفحهاگر می. 4

ي سطح دوم مورد نظر شما زیر کدام آن را نیز تعیین کنید، یعنی صفحه]ي والدصفحه[باید بعد از نوشتن عنوان صفحهجادر این. 5
.دي سطح اول جاي گیرصفحه

.ها را ساخته باشیدپیش از افزودن صفحات سطح دوم باید صفحات سطح اول آن:نکته
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یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

پیوست: 

بسمه تعالی

افزودن مطلب به صفحات
:ها بگذاریدتوانید مطالب خود را درون آنپس از ساختن صفحات پایگاه می

را انتخاب "فحاتمدیریت مطالب داخل ص"←"مدیریت صفحات و مطالب"از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه . 1
.کنید

.کلیک کنید"فرم پیشرفتهتوسطمطلب جدید اضافه کردن"روي . 2

کلیک "تبدیل به حالت پیشرفته"روي (خالصه مطلب اختیاري و متن کامل مطلب اجباري) نمایش داده می شود،دو کادر بزرگ . 3
هاي باز شده بنویسید.و مطلب خود را با کمک آیکنکنید

را انتخاب نمایید در نهایت تایید را کلیک کنید."صفحه مرتبط"را نوشته و "عنوان مطلب اجباري". در ادامه 4

خالصه مطلب "در کادر حتما در صورتی که می خواهید مطلب شما در وسط صفحه اصلی نمایش داده شود باید توضیحات:
درچکیدهوعنواننمایش"و"پایگاهاولصفحهدرچکیدهوعنواننمایش"و دو گزینه ي ، تصویر یا ... قرار دهیدمتن"اختیاري

را که در انتهاي صفحه می باشد (بله) قرار دهید.")ها(زیربخشاولصفحه
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یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

پیوست: 

بسمه تعالی

لینک دادن (متن یا تصویر) به فایل ، تصاویر یا سایت هاي دیگر 
یا سایت هاي دیگر لینک (پیوند) دهید.شما می توانید مطالب درون صفحات را به فایل ، تصویر ، صفحه اي از پایگاه

براي لینک دادن متن به تصویر یا فایل:
فراگذاري به پوشه "←"مدیریت فایل ها و پوشه ها". تصویر یا فایل مورد نظر را (از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه 1

pages".فراگذاري نمایید (
)  قرار دهید.selectاز آن (یا کل متن) را که باید لینک باشد در حالت انتخاب (. متن را در صفحه مورد نظر بنویسید و قسمتی2
] را انتخاب نمایید.Insert Link To Site Documents. سپس از آیکن هاي باز شده در باالي کادر، گزینه ي [3
اري شده را انتخاب کنید در آخر کلیک کرده  سپس فایل یا تصویر فراگذpages. پنجره جدیدي براي شما باز می شود، روي 4

را بزنید.okکلید 
. تایید صفحه را بزنید.5

براي لینک دادن متن به صفحه اي از پایگاه یا سایت هاي دیگر:
)  قرار دهید.select. متن را در صفحه مورد نظر بنویسید و قسمتی از آن (یا کل متن) را که باید لینک باشد در حالت انتخاب (1
] را انتخاب کنید.Insert Web Linkاز آیکن هاي باز شده در باالي کادر، گزینه ي [. سپس 2
را بزنید.okیا تایپ نمایید و کلید pasteآدرس صفحه یا سایت مورد نظر را URL. پنجره اي براي شما باز می شود، در قسمت 3
. تایید صفحه را بزنید.4

گریديهاتیساایگاهیاز پايصفحه ابه فایل، تصویر، قرار دادن تصویر در صفحه و لینک دادن آن
"←"مدیریت فایل ها و پوشه ها"براي قرار دادن تصویر در صفحه آن را از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه . 1

) فراگذاري نمایید."pagesفراگذاري به پوشه 
Insert Modifyپیشرفته با کمک آیکن هاي باز شده، گزینه ي [. وارد صفحه مورد نظر شوید بعد از زدن کلید تبدیل به حالت 2

Image.را انتخاب کنید [
را بزنید.okکلیک کرده  سپس تصویر فراگذاري شده را انتخاب کنید کلید pages. پنجره جدیدي براي شما باز می شود، روي 3

تایید صفحه را نیز بزنید.
که در "متن"لینک دادن به تصویري دیگر، صفحه اي از پایگاه یا سایت هاي دیگر مانند به فایل، "تصویر". حال براي لینک دادن 4
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یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

پیوست: 

بسمه تعالی

(کلمه تصویر را جایگزین متن نمایید و اقدامات گفته شده را انجام دهید).نماییدباال گفته شده اقدام

بخش دوم: بلوك ها

افزودن بلوك جدید و درج مطلب در آن
تصویر وتوانند داراي متنها میشوند. این بلوكي اصلی نمایش داده میهاي صفحهکه در کنارههستندسفارشی کادرهايها بلوك

.اي از پایگاه یا پایگاهی دیگر پیوند شوندباشند و به صفحه

.را انتخاب کنید"بلوك هامدیریت "←"مدیریت صفحات و مطالب"از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه . 1

.کردن بلوك جدید را بزنیدضافهي ادکمه. 2

.آن را تعیین کنید"موقعیت"و "عنوان بلوك". 3

هاي باز شده در باالي کادر بنویسید.کنکرده و مطلب خود را با کمک آیکلیک "تبدیل به حالت پیشرفته"کلیدروي. 4
.ي تایید را بزنیددکمه. در انتها 5

بروید و روي عنوان بلوك مورد نظر کلیک کرده اطالعات را ویرایش "بلوك هامدیریت". جهت ویرایش بلوك ساخته شده به 6
نمایید.

(به راهنماي صفحه قبل مراجعه شود)طریقه لینک دادن در بلوك ها نیز مانند صفحات می باشد.توضیحات:
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یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

پیوست: 

بسمه تعالی

بخش سوم : کادر خوش آمدید

کادر خوش آمدید وسط صفحه اصلی (مطلب ویژه صفحه اصلی)
که در سرتیتر کادر خوش آمدید قرار دارد اقدام نمایید."ویرایش"براي تغییر تصویر یا متن کادر وسط صفحه اصلی باید از گزینه ي 

براي نوشتن متن:
. روي گزینه ویرایش کلیک کنید.1
کادر بنویسید.هاي باز شده در بااليکنرا بزنید و مطلب خود را با کمک آی"تبدیل به حالت پیشرفته"کلید. 2
. کلید تایید را بزنید.3

براي تغییر تصویر:
"←"مدیریت فایل ها و پوشه ها"بگذارید  و تصویر را (از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه home. نام تصویر را1

را تیک زده، تایید "شوندگزینجایجدیدهمنامهايفایلباموجودهايفایل") فراگذاري کرده و گزینه "pagesفراگذاري به پوشه 
را بزنید .

(در صفحه اصلی) کلیک کنید."ویرایش". سپس روي گزینه 2
از آیکن هاي باز شده در باالي سپس روي تصویر قبلی کلیک کرده آن را حذف نمایید را بزنید، "تبدیل به حالت پیشرفته"کلید. 3

کنید.] را انتخاب Insert Modify Imageکادر، گزینه ي [
okکلیک کرده  سپس تصویر فراگذاري شده را انتخاب نمایید در آخر کلید pages. پنجره جدیدي براي شما باز می شود، روي 4

را بزنید.
. تایید صفحه را کلیک کنید.5
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یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

پیوست: 

بسمه تعالی

ساخت اسالید شو
را انجام دهید:براي گذاشتن چندین تصویر در صفحه اصلی که به صورت اسالیدشو نمایش داده شود مراحل زیر 

را انتخاب نمایید."مدیریت آلبوم تصاویر"←" ابزارهاي عمومی". از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه 1
. روي گزینه اضافه کردن آلبوم جدید کلیک کرده، عنوان آلبوم را بنویسید و کلید تایید را بزنید.2
که در جلوي "تصاویر"لبوم ساخته شده را به خاطر بسپارید) و روي آیکن آID. مجدد به صفحه آلبوم تصاویر بازگردید (شماره 3

آلبوم نمایش داده می شود کلیک کنید.
(نکته: تصاویر باید را بزنید و تصاویر خود را فراگذاري نمایید سپس کلید تایید را بزنید. "افزودن تصویر جدید به آلبوم". گزینه 4

حتما سایز یکسان داشته باشند)
را انتخاب نمایید."افزایش ارزش پایگاه"←" ابزارهاي عمومی"از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه . 5
نمایید و کلید تایید را بزنید."فعال"را "استفاده از اسالیدشو در صفحات پایگاه". گزینه 6
کد بازگردید و"افزایش ارزش پایگاه". مجدد به صفحه 7
)<!--AWT __SLIDESHOW_FROM_ALBUM__15__ AWT-->. را کپی نمایید (
در کد را پاك کرده و شماره 15کنید سپس عدد Paste. کد را در صفحه اي که می خواهید اسالیدشو در آن نمایش داده شود 8

ID بنویسید و تایید صفحه مربوطه را بزنید.15آلبوم مورد نظر را به جاي عدد

یر آنها را در برنامه فتوشاپ یا ... هم اندازه نمایید زیرا براي نمایش در اسالیدشو تصاویر باید هم قبل از فراگذاري تصاو:1نکته 
اندازه با یکدیگر باشند.

کلیک کنید "تبدیل به حالت پیشرفته"روي کلید نبایدکردن کد، pasteهنگامی که در صفحه مورد نظر وارد شدید براي :2نکته 
را تغییر دهید.15نمایید و عدد pasteا در کادر باید به همان صورت کد ر
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یکتـــاوب افــــزار شرق
(با مسوولیت محدود)

شماره: 
تاریخ:

پیوست: 
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بخش چهارم: تغییر هدر و فوتر
ویرایش هدر 

افزار ویرایش تصویر (مانند ي خود ذخیره کنید و پس از تغییر آن در نرمبراي تغییر تصویر باالي سایت (بنر) نخست باید آن را در رایانه
ي کنید. براي انجام این کار: فتوشاپ) بار دیگر آن را در پایگاه فراگذار

. کنیدذخیرهخوديرایانهرويراآنو»کنیدکلیکراست«بنرتصویرروي. 1
بسازید.) همان ابعاد توانید همان تصویر را ویرایش کنید یا تصویري باباز کنید.(شما میفتوشاپصویر را در ت. 2
ذخیره کنید. و پسوندبا همان نامSave For Webي گزینهFileبخشکمکبهراتصویر. 3
»هافایلوهاپوشهيمشاهده←ها ها و پوشهمدیریت فایل«ي اصلی مدیریت پایگاه، وارد بخش . پس از طراحی بنر جدید، از صفحه4

. شوید
جدیدهمنامهايایلفباموجودهايفایل«يگزینهفراگذاري،، هنگامشوید و تصویر را فراگذاري کنیدSiteيپوشهوارد. 5

.بزنیدتیکرا»شوندجایگزین
ر خواهد کرد.)تغییمدتیازپسبنرتصویر. (بزنیدراتاییدي. دکمه6

ساخته شده است. براي تغییر کامل (وسط)دو تکه تصویر راست و چپ و یک تصویر زمینهسه بخش یعنیها ازبنر بیشتر پایگاه: نکته
ا را تغییر دهید.هي این بخشبنر باید همه
براي تغییر فوتر پایگاه نیز باید مانند مراحل باال اقدام نمایید.توضیحات:
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بخش پنجم: تنظیمات صفحه اصلی
تنظیمات صفحه اصلی

را انتخاب کنید."تنظیمات صفحه اصلی "←"تنظیمات عمومی پایگاه"از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه -
اصلی مانند:  فعال یا غیرفعال يصفحهدرشوندهفعالمواردسایروصفحاتمطالب،نمایشچگونگیتوانید تنظیمدر این قسمت می

و ... را انجام دهید."اصلیصفحهپاییندروبگاهدرحاضرکاربراناسامیمشاهده"، "کنندگانکادر آمار بازدید"کردن 
" اصلیصفحهتنظیماتسایر"و"تاریخوآمارهدهمشاتنظیمات"تنظیمات کاربردي در این صفحه:

تنظیمات زبان پایگاه
را انتخاب کنید."تنظیمات زبان پایگاه "←"تنظیمات عمومی پایگاه"از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه -

کادر تغییر زبان و ... را تنظیم کنید.در این بخش می توانید تنظیمات مربوط به زبان پایگاه از جمله: زبان پیش فرض، نمایش محل 

تنظیمات منوي باالیی
را انتخاب کنید."باالییمنويتنظیمات"←"تنظیمات عمومی پایگاه"از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه -

راي کاربران فراهم می را بنظرموردصفحاتبهسریعتصویري وجود دارد که دستیابییامتنیصورتبههاییدر این قسمت دکمه
مانند پیوندهاي  (ثبت نام، ارسال مقاله، آرشیو مقاالت، برقراري ارتباط و ...)کند.

bb(پوشهبهمراجعهباتوانیدمیشماامااند،شدهساختهبرنامهدرآمادهصورتبهتصویريهايبرخی از دکمه

/yekta_program (بیفزاییدآنهابهیديجدهايدکمهیابدهیدتغییرراآنها.

تنظیمات پست الکترونیک
را انتخاب کنید."پست الکترونیکتنظیمات"←"تنظیمات عمومی پایگاه"از منوي سمت راست در بخش مدیریت گزینه -

الزم به ذکر انجام دهید "الکترونیکپستعمومیتنظیمات"در این بخش می توانید تنظیمات مربوط به پست الکترونیک را از قسمت 
است تنظیم ایمیل براي پایگاه هایی که از سرور یکتاوب استفاده می کنند انجام شده و نیاز به تنظیم مجدد ندارد.

باید:نمی کنیددر صورتی که از سرورهاي یکتاوب استفاده 
.) سازمان خود بخواهید تا ایمیلی براي سایت شما در سرور ایجاد نمایندIT. از مسئول شبکه (1
نام(مربوطهسروررا در اختیار شما قرار دهد، اطالعات شامل: وبSMTP. همچنین از مسئول شبکه بخواهید تا اطالعات مربوط به 2
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وارد نمایید وکلید "SMTPازاستفادهبرايتنظیمات"سپس این اطالعات را در قسمت عبور می باشدو رمزنام کاربري، )IPیا
تایید را بزنید.

درج کنید و کلید تایید را بزنید. Return Pathو Mail Fromشده را در کادرهاي یل ایجاد. ایم3
یک ایمیل را در کادر موجود درج کرده و تست ردیابی را انجام دهید تا اطمینان "ایمیلارسالسیستمتستوردیابی". از قسمت 4

حاصل کنید که تنظیمات به درستی انجام شده است.

" SMTPطریقازالکترونیکپستارسال"گزینه دارند،ایمیلمستقیمارسالقابلیتکهسرورهاییویکتاوبسروريبرانکته:

.شودتنظیم"خیر"گزینهرويباید

آنها را تغییر ندهید و قبل از هرگونه تغییر جهت اطمینان با اگر مواردي که در تنظیمات وجود دارد براي شما گویا نیست،تذکر:
ش آموزش شرکت تماس حاصل نمایید.بخ


