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مدیریت اطالعات
لینک دهی در

راهنمای انتخاب

ورود به صفحه پنل مدیریت سایت
برای ورود به پنل مدیریت کافی است در نوار ابزار پس از آدرس سایت عبارت زیر را وارد
نمایید :
Your site name/adminin.aspx?Admin=user

عبارت باال را خیلی دقیق وارد کنید.
مثال  :بنابراین برای ورود به صفحه مدیریت پنل سایت بهپردازان در نوار آدرس عبارت
زیر را تایپ کنیم:
behpardazan.com/adminin.aspx?Admin=user

***توجه داشته باشید برای صفحه مدیریت همیشه از مرورگر موزیال استفاده نمایید.
اگر عبارت را درست وارد کرده باشید صفحه ای مشابه صفحه زیر باز خواهد شد.
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پس از زدن دکمه ورود در صفحه باال صفحه ای به شکل زیر لود می شود.

ابتدا حاصل جمع خواسته شده را وارد کنید.
سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را با رعایت حروف بزرگ و کوچک وارد کنید وکلید
ورود به سیستم را بفشارید .صفحه پنل مدیریت شما که صفحه ای مشابه صفحه زیر است باز
خواهد شد.
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در سمت راست پنجره باال بخش های مختلفی است که برای سایت شما به صورت پویا
(دینامیک) طراحی شده وبه این ترتیب شما قادر به مدیریت محتوای این قسمت ها هستید  .در
بیشتر سایت ها اولین گزینه ورود اطالعات بنر است و ما هم در این فایل آموزشی با این
مورد شروع می کنیم.

ورود اطالعات بنر
صفحه مدیریت پنل را باز کنید.
ورود اطالعات بنر را از لیست سمت راست انتخاب نمایید.
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در این صفحه و همچنین در بیشتر صفحات مدیریت پنل با کلید های :

تولید کد جدید

ورود

ویرایش

حذف مواجه می شوید که کارکرد آن ها را همین

جا توضیح می دهیم.

کلید تولید کد جدید :برای وارد کردن مواردی است که می خواهید اولین بار آن را تعریف
کنید مثال در اینجا اگر می خواهید بنری را برای اولین بار ایجاد کنید از این کلید استفاده
نمایید.

کلید ورود :هر گاه اطالعات مربوط به هر بخش را تکمیل کردید برای ثبت آنها اگر کد جدید
تعریف کرده بودیم از کلید ورود ودر غیر این صورت یعنی اگر موردی را که قبال تعریف
کرده بودیم اکنون تغییر داده ایم از کلید ویرایش استفاده می کنیم .
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کلید حذف  :گزینه ای را که آن را نمی خواهید پاک می کند .مثال در اینجا اگر بنری ایجاد
کرده اید و می خواهید آن را پاک کنید پس انتخاب آن از لیست از کلید حذف استفاده نمایید.
اکنون برای نمونه تولید کد جدید را می زنیم.

همانطور که مشاهده می کنید کد داده ای جدید ایجاد می شود که از لیست پایین صفحه یک
شماره بیشتر است {.مثال اینجا آخرین بنر ،کد  6را داشته(عکس پایین) و اآلن کد  7را به
شما داده است(.عکس باال)}

در ضمن اگر کدی را حذف کنید شماره آن هم حذف می شود و کد بعدی با یک شماره جدید
ایجاد می گردد.
حاال برای ایجاد بنر جدید پس از آنکه تولید کد جدید را زدیم عکسی که قبال انتخاب کرده ایم
را با زدن کلید برووز آدرس دهی میکنیم.
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یعنی از پنجره ای که باز می شود عکس مان را پیدا کرده و کلید اوپن را می زنیم.
سپس دکمه ارسال را بزنید تا عکستان آپلود شود.
هیچ وقت زدن دکمه ارسال را فراموش نکنید.
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دقت کنید بعد از زدن ارسال صبر کنید تا صفحه مجددا لود شود.
پس از ارسال عکس اطالعات مربوط به بنر تکمیل شده و باید دکمه ورود را بزنید.

در صورتی که قبال یک بنر ایجاد کرده اید و اکنون قصد دارید آن را عوض کنید ابتدا آن را
از لیست پایین صفحه انتخاب کنید( .به کمک دکمه کلیک نمایید)
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حاال با توجه به توضیحات باال عکس مورد نظرتان را جایگزین کنید ( .به کمک دکمه
برووز و دکمه ارسال ) در پایان به جای دکمه ورود از دکمه ویرایش استفاده نمایید.

*** در سایت های دو یا چند زبانه دقت کنید که در تمامی صفحات مدیریت روی زبان
مورد نظرتان باشید زیرا در صورت کم توجهی ممکن است اطالعات را جابجا وارد نمایید.
زبان پنل مدیریت به طور پیش فرض ،فارسی است ولی به سادگی زبان های دیگر را می
توانید انتخاب کنید وبا تغییر زبان تمام تغییراتی که اعمال کرده اید را میتوانید ذخیره کنید
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*** توجه داشته باشید بنر هر سایت به دلیل تاثیری که روی بازدید کننده می گذارد
اهمیت قابل توجهی داشته و باید عکس مناسبی را با دقت کافی برای بنر انتخاب کنید.

مدیریت صفحات پویا
صفحات پویا عموما شامل صفحاتی مانند درباره ما خوش آمد گویی وغیره است که نیازمند
ورود اطالعات متنی هستند یعنی در این قسمت ها می خواهید متنی را به مخاطبان خود ارائه
کنید .ابتدا بخشی که مایلید متن مد نظر شما آن جا اضافه شود را از لیست انتخاب کنید.

اکنون در کادر ورود متن مطلب مورد نظرتان را تایپ کنید.
توجه کنید که در کادر ورود متن یک سری ابزار های ویرایشی تعبیه شده که می توانید از
آنها استفاده نمایید.
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غیر از تایپ کردن می توانید متن مورد نظرتان را از یک وب سایت یا هر منبع دیگری که
می خواهید وارد کنید ،در این حالت توجه بفرمایید حتما از یک صفحه نوت پد به عنوان
واسطه استفاده کنید ،یعنی متن را پس از کپی کردن از منبع اصلی در صفحه نوت پد واسطه
گذاشته و
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سپس دوباره از آنجا کپی ودر کادر مربوطه در پنل پیست نمایید.

این کار موجب می شود کد های اچ تی ام ال مربوط به منبع متن از بین برود و سایت شما
دچار مشکل نگردد .بنابراین هرگز کپی پیست را مستقیم انجام ندهید.
پس از ورود متن به هر یک از دو روش باال برای ثبت اطالعات متنی دکمه ویرایش
رابزنید.

مدیریت گالری
در همه سایت ها تعداد قابل توجهی عکس در بخش های مختلف سایت شما نمایش داده می
شود اما گالری یک بخش اختصاصی برای نمایش عکس است .
برای وارد کردن عکس جدید گزینه مدیریت گالری را از لیست سمت راست انتخاب کنید.

12

باز هم اگر می خواهید یک عکس جدید وارد کنید از کلید تولید کد جدید استفاده نمایید واگر
می خواهید یک عکس قبلی را تغییر دهید از کلید کلیک کنید در لیست پایین صفحه استفاده
نمایید .در ضمن به دسته گالری و پسوند فایل نیز توجه کنید که روی گزینه مورد نظرتان
باشند.
می توانید کلمه یا جمله ای را در کنار عکس خود اضافه کنید که کافی آن را در کادر متن
نمایش تایپ کنید(.در تصویر باال این کادر مشخص است).
حاال مشابه توضیحاتی که برای ورود اطالعات بنر دادیم به کمک دکمه برووز و ارسال
عکس مورد نظرتان را وارد کرده سپس دکمه ورود یا ویرایش را بزنید.
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مدیریت اطالعات مفید
برخی قسمت های مدیریت پنل برای ورود اطالعات متنی طراحی شده اما اگر دقت کنید
دکمه های ویرایشی کادر ورود متن شامل دکمه ای برای وارد کردن عکس نیز می باشد.

به کمک این ابزار به سادگی می توانید هر جایی که متن دارید یک عکس هم به آن الصاق
کنید .برای این کار حتما ابتدا به مدیریت گالری رفته و از دسته گالری گزینه فقط سایت را
انتخاب نمایید.

14

حال در این صفحه مشابه ورود بنر (که توضیحات آن کامل داده شد) عکستان را وارد کنید
با این تفاوت که پس از زدن دکمه ارسال و لود شدن مجدد صفحه پنل روی نمونه عکس
رایت کلیک کرده و گزینه ویوایمیج را انتخاب نمایید.
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در پنجره باز شده درنوار آدرس رایت کلیک کرده و آدرس این صفحه را کپی کنید.
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حال به صفحه مدیریت اطالعات مفید باز گردید و پس از فشردن کلید اینزرت ایمیج آدرسی
که کپی کرده بودید را پیست نمایید.

لینک دهی در سایت
شما به سادگی می توانید به بسیاری از قسمت های سایت خود یک لینک اضافه کنید .هر
بخشی ازمتنی که در کادر ورود متن در صفحه پنل مدیریت وارد کرده اید را می توانید به
صورت یک لینک در آورید .در تمام بخش هایی که کادر را مشاهده می کنید لینک دهی
امکان پذیر است ،مثال صفحات پویا ،مدیریت اخبار ،اطالعات مفید ،ورود محصوالت وغیره
 .از ابزار هایپر لینک که در باالی کادر تعبیه شده استفاده نمایید .پس از انتخاب بخشی از
متن که مایلید به صورت لینک درآید دکمه کرییت لینک رابزنید.
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راهنمای انتخاب عکس
نکته مهم این است که تا حد ممکن همیشه وهمه جای سایت ( به غیر از بنر ) از عکس هایی
با حجم پایین استفاده نمایید زیرا در صورت عدم رعایت این نکته ،زمان لود شدن سایت شما
افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد که یک نقطه ضعف برای سایت شما محسوب می شود.
پس هنگام سرچ عکس به کمک گوگل از ابزار سایز در منوی تولز استفاده نمایید.
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البته توجه داشته باشید که این مطلب در مورد بنر درست نیست وبرای بنر حتما باید از
عکس های با کیفیت استفاده کرد .
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