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 445 پرکاربرد یهایکوئر

 

 

 

 مقدمه
 

 

باشد که توسط شرکت نیافام توسعه و ارائه شده افزارِ مدیریِت پورتال سازمانی هوشمند میاسپریت پورتال یک نرم

 این محصول به دلیل رویکردِ فناورانه شرکت نیافام در توسعۀ آن، مفتخَر به عنواِن دانش بنیان نیز شده است. است. 
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های مختلِف این است. با مطالعه بخش، تدوین و منتشر شده(Referenceمرجع )راهنمای پیِش رو با هدِف ارائه یک 

 نما می توانید ...راه

 

 افزارِ اسپریت پورتالنسبت به امکاناِت کُلی نرم ( یک دیدِ کُلیOverview.بدست آورید ) 

 افزار آشنا شوید.با هر کدام از ماژول ها و امکاناِت نرم 

 اند مشاهده نمایید.هایی را که با هدِف تسهیِل یادگیری ذکر شدهمثال 

  می توانید به عنواِن یک مَرجع، روی این راهنما حساب  از امکاناِت اسپریت پورتالدر صورِت ابهام در نحوۀ کارِ برخی

 کنید.

 

 :   نکته

  ِاست. افزارنرم جامعِ  و کامل آموزشِ  ارائۀ راهنما، این هدف 

 نرم ِ  به و تدریج به افزارنرم راهنمای بنابراین است توسعه حالِ  در همواره آن راهنمای سندِ  و اسپریت پورتال افزار

 .باشدمی تکمیل حالِ  در افزار،نرم توسعۀ تناسب

 

 

 
 پورتال سازمانی چیست ؟

  

ِ  سازمانی، پورتال هایافزارنرم . هستند سازمان یک وبِ  تحت هایسامانه و اطالعات مدیریتِ  و محتوا تولید موتور

 ذیل عناوین در توانمی را هاCMS یا محتوا مدیریت هایسیستم به نسبت هاافزارنرم قبیل این برتری حقیقت، در

 : نمود خالصه
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 هاگروه و کاربران یکپارچه مدیریتِ  در ویژه هایقابلیت 

  ِاطالعات و هاابزار به هاگروه و کاربران دسترسی یکپارچه مدیریت 

 ایتوسعه هایابزار (Development Tools )افزونه و ماژول ساختِ  هایابزار طریق از هاداده پویای مدیریت برای 

 شده ایجاد اطالعاتی هایبانک مدیریت و وب تحتِ  پیشرفته های فُرم توسعه برای هاییابزار به بودن مجهز 

 مختلف اطالعاتی هایبانک از پویا هایگزارش تولید هایابزار 

 همانندِ  مطرح هایفناوری انواع استفاده از با سیستم از خارج اطالعاتی هایبانک با انسجام و اتصال قابلیت

 سرویس و رشتۀ اتصالوب

 کاربران توسط سازمانی درون اقدامات و عملیات و اطالعات پردازش جریان مدیریت در پیشرفته هایقابلیت 

 

 چرا اسپریت پورتال بهترین انتخاب است؟
 

های به قابلیت AI یا مصنوعیهوش  برداری از دانش و فناوریبا بهره (™Esprit Portalاسپریت پورتال )

 میان تری از تعاملِ شود. عنصرِ هوشمندی در پورتال سازمانی هوشمند، سطحِ جدید و مترقّیبفردی مجهز میمنحصر

افزاری در اختیار های نرمسیستم تجربه کاربری ارتقای های نوینی را برایکند و ظرفیتانسان و ماشین را تعریف می

 دهد.قرار می دهندگانتوسعه

دهندگان و طراحان، سنِگ بنای توسعۀ آن بهای توسعهگران تجاربِ است که  دانش بنیاناسپریت پورتال محصولی 

تجربه و دانِش خود و اسپریت پورتال از  برای خلقِ نیافام شرکت دانش بنیان گذاران و کارشناساِن سیاستاست. 

از کارایی  گیرد به سطحِ باالییاند بنابراین سیستمی که در اختیارِ مدیراِن سازمانی قرار میهای نوآورانه بهره گرفتهفناوری

 های قدیمی رها گشته است. ها و کلیشهو فناوری مجهز است و از بندِ روش

 ،و بررسیِ میدانیِ نیازهای مدیراِن سازمانی هاتالش نیافام در این راستا بوده است که با مطالعۀ مدَوّن آخرین رَوَند

 .ای کامالً مُدرن و هدفمند توسعه دهدگونهکاناِت اسپریت پورتال را بهها و امقابلیت

 

https://niafam.com/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://mag.niafam.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-UX-(%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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 های عمومی رابط  کاربری اسپریت پورتالویژگی
 

 داشبورد:

ی گرافیکی و در یک پنجره در اختیار هاای از امکانات و اطالعات را در قالبشود که مجموعهداشبورد به فضایی اطالق می

 در کنارِ منوی اصلیِ سیستم، داشبوردِ اصلیِ اسپریتافزار اسپریت پورتال، دهد. هنگاِم ورود به پنل کاربریِ نرمکاربر قرار می

 آید. شکِل زیر، نمایی از نحوۀ نمایِش داشبوردِ اصلی است.پورتال به نمایش درمی

 

 

 شده به این منظور در منوی افقیِ باالی کنترل پنل، قابل تغییر هستند.از طریِق منوی طراحیداشبوردهای اسپریت پورتال 

  توانید در تصویرِ زیر مشاهده کنید.را می منوی انتخاِب داشبوردنمادِ 

 

 بر سه نوع هستند:این داشبوردها 
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 :ال تغییراِت محتوا در پورتاطالعاتی از آخرین وضعیِت اطالعاِت آخرین الگیِن موفق و داشبورد اصلی،  داشبورد اصلی

های زمانیِ متفاوت را تغییر داده و تواند بازهدهد. کاربر میروز اخیر را نشان می 365روز و  30در دو بازۀ زمانیِ 

 نمودارِ متفاوتی را مشاهده کند.

 

 

 :تورینگ، گرافنیداشبورد ما داشبورد مانیتورینگ( هایی به شکِل گِیجGaugeرا نشان می ) دهد که نمایانگر وضعیِت

  هستنند.  سالمِت سرور
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 :ریت و در صفحۀ مدیافزار داشبوردهای سفارشی، داشبوردهایی هستند که توسطِ کاربرانِ نرم داشبوردهای سفارشی

شده در های ساختهتواند با استفاده از امکاناِت این صفحه، کوئریکاربر می شوند.سازماندهی میداشبوردها 

دۀ دهنهای مختلفی در ابعادِ دلخواه، در قالِب یک داشبورد نمایش دهند. شکِل زیر، نشانافزار را بصورِت پنلنرم

 صفحۀ طراحیِ داشبورد است.

 

انتخاب کند و اندازۀ نسبیِ عرِض پنل نمایش در داشبورد را  تواند از منوی کوئری در هر پنل، ناِم کوئری راکاربر می

تواند پنِل دیگری را فراخوانی کند، بر دکمۀ افزودن می کاربر با کلیکهای در دسترس انتخاب نماید. میاِن گزینه

 ده کند.استفا Drag&Dropنمایِش هر پنل را مشاهده نماید و برای جابجاییِ موقعیِت هر پنل در داشبورد، از پیش
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 : گرایی و منوی همبرگریواکنش

گونه که از نام آن پیداست، رابط میان کاربر سیستم و زبان ماشین افزاری هماننرم هر سیستمِ ( UIی )رابط کاربر

عامل تمی باشد. بنابراین اگر رابط کاربری هر نرم افزار، طراحی و عملکرد مناسبی در سیستم داشته باشد، بهره وری کاربر در 

 در این راستا رابِط کاربریِ اسپریت پورتال بصورِت کامالً ریسپانسیو ارائه شده است.  .با سیستم ارتقا میابد

 

 د.ده، نمایِش کنترل پنل در سایزهای استانداردِ دیگر است که ریسپانسیو بودِن آن را نشان میذیلتصاویرِ 

 

 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

15 
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در صورِت  شود وهای کاربری تعبیه میی رابطاست که در گوشۀ باال آیکُنیک  Hambuger-Menu یا منوی همبرگری

شوند. اسپریت پورتال نیز از این الگوی مُدرن برای پنهان هایی با کارکردهای مختلف برای کاربر نمایان میکلیک بر آن، گزینه

 نمودن و نمایِش منوهای کاربری استفاده نموده است.
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 کلیک:راست 

زمان ممکن است کاربر نیاز داشته باشد که برای مدیریِت اقداماِت خود، دو یا چند صفحه از اسپریت پورتال را هم 

در مرورگرِ اینترنت مشاهده کند. از آنجاییکه بسیاری از عناویِن منوی اسپریت پورتال، لینک به صفحه دیگر  tabدر چند 

 ، به خواستۀ خود برسد.open in a new tabاست کلیک روی عناوین و انتخاِب گزینۀ تواند با ر اشند، کاربر میبمی

 

 :های آنو ویژگی Data Tableساختار  

این  برای نمایِش رکوردهای جداول، در رابِط کاربریِ اسپریت پورتال استفاده شده اند. به دفعاِت متَعدد Data Tableساختارِ 

 کند:زیر را برای کاربرِ پورتاِل سازمانی فراهم می ها امکاناتِ شیوۀ نمایِش داده

 

 تغییر ترتیِب صعودی یا نزولی بودِن نمایِش رکوردها بر اساِس هر ستون 

 امکاِن جستجو در هر ستون بواسطۀ فیلدِ جستجوی باالی آن 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

18 

  امکاِن جستجویglobal کاربر در این  از طریِق فیلدِ جستجو که در باالی جدول طراحی شده است. هر عبارتی که

 گردند.فیلتر می AJAXشود و در نتیجه، رکوردهای جدول با فناوری نویسد، در همۀ ستونها جستجو میفیلد می

 :صفحهتمام عملکرد  

 

شدن و بازگشت به حالِت قبلیِ صفحه در صفحاِت مختلف تعبیه  full-screenصفحه یا ای برای تمامدر اسپریت پورتال دکمه

شده است. شکِل آن همانندِ چهار گوشۀ یک مربع است که بر بزرگتر شدن و کوچکتر شدِن پنِل نمایِش امکاناِت هر ماژول 

 داللت دارد.

 

 : Optionsها یا دکمه گزینه

ت هایی را با کارکردهای متفاوشود، گزینهسپریت پورتال ظاهر میدنده در بیشترِ صفحاِت پنِل ااین دکمه که به شکِل چرخ

 در اختیار کاربر قرار می دهد.

                                                      

 

 full-screenحالت 

حالت بازگشت به 
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 :import/exportدکمه 

ِ این دکمه طالیی ( و importشود، دربرگیرندۀ دو گزینۀ واردسازی )ظاهر می Data Tableرنگ که در صفحاِت با ساختار

 باشد.ها می(  دادهexportسازی )خارج

 

 

 :کاربر ها و پروفایل  اعالن

یه شده های کاربر تعب، دو آیکُن برای نمایش اعالنپدر حالِت دسکتا پنِل اسپریت پورتالچپ و باالی کنترلدر بخِش سمِت 

های سیستِم اسپریت پورتال است. عددی که در این است. یک از آنها برای نمایِش اعالِن پیام و دیگری برای نمایِش اعالن

 بیند ورا می باشد و کاربر با کلیک بر آنها، سه اعالِن آخرهای مشاهده نشده میشود، تعداد اعالنقسمت نشان داده می

 ها باید بر لینِک انتهای لیست کلیک کند. برای مشاهدۀ لیسِت کامِل اعالن

های تواند به گزینهها قرار دارد. کاربر با کلیک بر این قسمت می( و ناِم او نیز در مجاورِت اعالنUser avatarتصویرِ کاربر )

خصات مشکلیک بر گزینۀ ویرایش پروفایل، کاربر را به صفحۀ  و خروج دسترسی یابد. تغییر گذرواژه، ویرایِش پروفایل

 کند.هدایت می پروفایل

 جستجو در منوی ناوبری

( تعبیه شده است. Search Bar)در باالی منوی اصلیِ اسپریت پورتال یک نوارِ جستجو 

 تی از اسپریت پورتال، عنواِن صفحۀ مورد نظرتواند برای دسترسی سریع به صفحاکاربر می

های منوی اصلی فیلتر را در این محل بنویسد. همزمان با نگارِش عبارِت جستجو، گزینه

 آیند.به نمایش درمی AJAXشده و با کمک فناوریِ 
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 ماژول های اساسی
 

ماالً های خود احتسایتافزار اسپریت پورتال برای انجاِم امورِ وبنرم شود که کاربرانِ هایی گفته میهای اساسی به ابزارماژول

ها تسایهای پورتال، ویرایش قالِب وبساخت و ویرایِش صفحات، مدیریِت فایلبیشترین مراجعه را به آنها خواهند داشت. 

ِ باال توسِط مدیراِن پورتاِل تواند با دفعهای ساخته شده جزوِ افعالی است که میو ورودِ محتوا از طریِق افزونه اِت تکرار

ساسی اسازمانی انجام شوند. بنابراین تصمیم گرفتیم در تهیۀ این راهنمای کاربری، ابتدا به آنها بپردازیم. شایاِن ذکر است 

های کانات و ابزارام کهاینها و امکاناِت اسپریت پورتال نیست کماها به معنیِ کارکردِ پاییِن مابقی ابزارخواندِن این ماژول

ً ضروریِ دیگری در پکیجِ اسپریت پورتال توسعه یافته ها و صورِت روزمرّه توسط مدیراِن پورتالاند که بهمفید و بعضا

 گیرد.برداری قرار میمحتوانگاران مورد بهره
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 مدیریت صفحات
 

  معرفی
ً  که باشدمی پورتال اسپریت اساسی هایابزار از یکی Page Management یا صفحات مدیریت نرم کاربرانِ  همۀ احتماال

 . است سایتوب صفحاتِ  مراتبِ  سلسله ویرایش و ساخت ماژول، این کاربرد. داشت خواهند تعامُل آن با افزار،

 ... توانید می ماژول این با 

 بسازید را وب صفحات. 

 نمایید سازماندهی را صفحات مراتب سلسله . 

 ویرایشگر از استفاده با HTML، نمایید اضافه پاراگرافی محتوای صفحه، اصلی محتوای از قبل. 

 دهید تغییر را صفحه نوع. 

 کنید انتخاب را صفحه نمایش قالب . 
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 کاربری رابط شرح
 

 :شودمی تقسیم کلی قسمت دو به صفحات مدیریت ماژول کاربری رابطمطابق با تصویرِ باال، 
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 تراس سمتِ  در دسکتاپ، حالت در بخش این. دهد می نمایش را آنها مراتبِ  سلسله و شده ایجاد صفحات: صفحات درخت

 . گیردمی قرار پنل کنترل باالی در موبایل، حالتِ  در و

 چپ سمت در دسکتاپ، حالتِ  در. شودمی نمایان صفحه ویرایش به اقدام صورت در بخش این :صفحه مشخصات بخش

جهِت مشاهده مشخصاِت هر صفحه در . آیدمیدر نمایش به صفحات درخت پایینِ  موبایل، حالتِ  در و پنل، کنترل

 توان به صورِت زیر اقدام کرد:ها میدسکتاپ

 های نمایان شده( بر آیکُِن صفحه و انتخاِب گزینۀ ویرایش از میاِن گزینهRight Click) کلیکراستبا  .1

 ( بر آیکُِن صفحهDouble Clickکلیک )با دَبل .2

 

 .ینه های تعامل با صفحه ظاهر شونددر موبایل، انگشِت خود را روی هر صفحه نگه دارید تا گز نکته: 

 

 باشد:های ذیل میشامِل بخشبخشِ  مشخصاِت صفحات عموماً 

 توانید عنواِن صفحه را تغییر دهید.در این بخش می :عنوان  صفحه
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 صفحه نشان داده شود بنویسید.  URLنامی را که تمایل دارید در   توانیددر این بخش می :URLبازنویسی 

" قرار Descriptionتَگ با نوعِ "در مِتا metadataشود، به عنواِن محتوایی که در این بخش توسِط کاربر وارد می :توضیحات

گردد که محتوانگار توصیه میشوند بنابراین به شدت ( نشان داده میSERPگیرد. این توضیحات در صفحۀ نتایجِ گوگل )می

 رفته، از کلیدواژۀ اصلی صفحه نیز استفاده کند. حتماً این بخش را با توجه به محتوای صفحه تکمیل کند و در جمالِت بکار

هایی که ( دارند. کلیدواژهSEOسازیِ محتوای صفحات برای موتورهای جستجو )ها نقِش مهمی در بهینهکلیدواژه :هاکلیدواژه

های موتور Crawlerگیرند و توسِط " قرار میKeywordتَگ با نوعِ "در مِتا metadataشوند، به عنواِن در این بخش نوشته می

توانید میها را در این بخش شده بَسنجند. کلیدواژهشوند تا ارتباِط محتوای صفحه را با عبارِت جستجوجستجو مطالعه می

( حذف نمایید. شایاِن ذکر ×تأیید و ثبت نمایید و در صورِت تمایل، با کلیک بر عالمِت ) Enterیا با ( ,با کاما )ز نوشتن، پس ا

کند و اند، جستجو میهایی که پیش از این استفاده شدهها، در بانِک کلیدواژهپورتال در حیِن نوشتِن کلیدواژهاست اسپریت

  کند. نویسید را بصورِت همزمان پیشنهاد میهای مشابه با آنچه کاربر میکلیدواژه

توان قابل تنظیم است، می خبر تنظیمات تحریریههای محتوایی که در بخشِ در صورِت فعال بودنِ افزودنِ کلیدواژه در ماژول

 های قالب صفحه قرار داد. طالِب تولید شده، کلیدواژه اختصاص داد و بدین ترتیب آنها را در متاتگبه م

 

منظور از محتوای باالی صفحه، محتوایی است که محتوانگار فارق از نوعِ صفحه و نوعِ ماژولی که برای   :محتوای باالی صفحه

صفحه قرار دهد. شایاِن توجه است باالی در  HTMLاز ویرایشگرِ  تواند با استفادهنمایش در صفحه انتخاب کرده است، می

در این محتوا باید بارِ دیگر بر دکمۀ مشخص  این محتوا یک محتوای استاتیک است به این معنی که برای هرگونه تغییری

 شده در بخِش مشخصاِت صفحه کلیک شود تا بتوان محتوای درج شده را ویرایش نمود. 
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گیرند تا به صفحه اختصاص داده شوند. شوند در این بخش قرار میتهیه می هامدیریِت قالبیی که در ماژوِل هاقالب :قالب

کاربر باید قالبی را انتخاب کند که مناسِب نمایِش محتوای صفحه باشد. بعنواِن مثال ممکن است دو قالب شایاِن توجه است 

 ً سایت تهیه شده باشد. در نتیجه کاربر باید برای نمایِش محتوای " برای وبقالِب داخلی" و "قالِب اصلیهای "نامبا نوعا

 صفحاِت داخلیِ خود حتماً "قالِب داخلی" را به صفحاِت داخلیِ پورتال اختصاص دهد.

ای این گزینه، فرض کنید که صفحه باشد. در توضیحِ " میقالب صفحۀ والدها، "در منوی قالبو پیش فرض یک گزینۀ ثابت 

یکسان باشد،  Aبا قالِب صفحۀ  A22است. در صورتی که بخواهید قالِب صفحۀ  Aدارید که زیرمجموعۀ صفحۀ  A22با ناِم 

 توانید گزینۀ "قالب صفحۀ والد" را انتخاب کنید.می

های طراحی شده برای انید لیسِت قالبتوآید که در آن میمیبه نمایش در Combo-Boxدر این بخش یک  :نوع  صفحه

خواهید به صفحه اختصاص دهید، برای نمایِش ها با توجه به محتوایی که میپورتال را مشاهده کنید. این قالباسپریت

 شوند.محتوای صفحه انتخاب می
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ِ وخواهید لیسِت مطالِب تهیه شده و سازماندهیمیاگر بعنواِن مثال   برای ، رزشی" را نمایش دهیدشده در گروهِ "اخبار

تنظیماِت توانید آن را انتخاب نمایید. البته در بخِش است و میشدهپورتال، قالبی طراحی نمایِش لیسِت مطالب در اسپریت

 شده کامالً سفارشی سازی کنید. توانید این قالب را به کمِک راهنمای تهیهمی تحریریه

 پردازیم.به آنها می صفحه در ماژول صفحات انواعانواعِ دیگری از صفحات نیز در این منو وجود دارد که در بخِش 

 

سایت در منو قرار گیرد یا به آن لینک داده شود و در زماِن ساخِت صفحه، سازید قرار است در وبای که میاگر صفحه نکته:

" انتخاب کنید تا پیامی به همین معنی برای بازدیدکنندگان در دسِت طراحیصفحه را "اید نوعِ محتوایی برای آن ایجاد نکرده

 به نمایش درآید.

پورتال نباشد و به قوِل معروف های اسپریتخواهید در صفحه نمایش دهید در هیچکدام از ماژولاگر محتوایی که می نکته:

ا "در دسِت طراحی" انتخاب کنید و با کلیک بر آیکُِن "محتوای باالی ایجاد کنید، باید نوعِ صفحه ر  محتوای استاتیکخواهید می

با استفاده از این است ، آزادانه محتوای مدّنظرِ خود را بنویسید.  HTMLکه یک ویرایشگرِ  TinyMCEگرِ ویرایشصفحه" در 

ای سایت ایجاد و مدیریت نمایید. بر محتویاتی از این دست را در صفحۀ وبتوانید متن، لینک، جدول، تصاویر و ویرایشگر می

بایست همین مسیر را طی کرده و ویرایشگر را اجرا کنید تا به محتوای فعلی تغییرِ محتوای استاتیِک صفحۀ پورتاِل خود می

 دسترسی یابید. 
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دنده بخِش ویرایِش صفحه، یک آیکُن به شکِل چرخممکن است پس از انتخاِب نوعِ صفحه در : آیکُن  تنظیمات  نوع صفحه

ِِصفحۀ  عنواِن مثال، پس از انتخاِب نوعهای ویرایشی بیشتر برای آن صفحه است. بهظاهر شود. این آیکُن نمایندۀ گزینه

تخاب اید را انختههایی که قبالً ساتوانید یکی از گالریشود و با کلیک بر آن می"، آیکُِن مذکور ظاهر میایگالری چندرسانه"

 کنید.

 

 

تراک شود تا در صورِت به اشهای اجتماعی استفاده میهای شبکهاز تصاویر آپلود شده در این بخش برای تهیۀ پُست :تصویر

راحیِ طشده برای صفحه در هایی، از این تصویر، لینِک صفحه و توضیحاِت درج گذاشتِن محتوای صفحات در چنین شبکه

 شود.پُست استفاده 

بخواهد تماِم صفحاتش را در یک وبسایت  portal.irدر صورتی که مدیر پورتاِل  (:Virtual Subdomainزیردامنه مجازی )

هایی ، لینکsubsiteصفحاِت مربوط به سایِت  ایجاد نکند و در عیِن حال، subsite.portal.irبا ناِم مدیریت کند و زیرسایتی 

 استفاده کند. تواند از قابلیِت ایجاد زیردامنۀ مجازی، میبسازد subsite.portal.ir  با الگوی

در کوئری نویسی کاربرد دارد و برای اشاره به ناِم  TSQLبخِش   برای استفاده در  [system:subdomain]کُدِ قطعه نکته:

، عملیاِت متفاوتی را بر subdomainتوان مشروط به یک ناِم خاص برای کُد میبا این قطعهشود. ها استفاده میزیردامنه

 شده اِعمال کرد.های فراخوانیداده

ر گوگل د یگریصفحه قبالً با آدرس د نیو ا دیاپورتال مهاجرت کرده تیبه اسپر  یگریکه از پورتال د یدرصورت: آدرس قدیم

صفحه،  نکِ یبعنواِن مقصدِ ل دیآدرِس جد، Redirect301با استفاده از  لد،یف نیدر ا میباشد، با درجِ آدرس قدشده ندکسیا

 .شودیم یبه گوگل معرف

 

 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

28 

و  شودمیداده نداشبوردِ کاربر، قالبی است که دروِن قالِب صفحاِت داخلی نشا: نمایش داشبورد کاربر در قالب صفحه

 آید.محتوای صفحه نیز دروِن قالِب داشبورد به نمایش درمی

 

 

 

 برای دسترسی به ویرایشگرِ کُدهای قالِب داشبورد باید از مسیرِ ذیل استفاده شود: 
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 سایر تنظیمات سایت <هاتنظیمات ماژول <تنظیمات

 

در صورِت فعالسازیِ این گزینه، این صفحه به هیچ وجه در منوها و صفحۀ : و نقشه سایت عدم  نمایش در منوی اصلی

 شود.نقشۀ سایت نشان داده نمی

 

 

دۀ یک دهنفرض یک آیکُِن سبز رنگ که نشاندر این بخش از باکِس مشخصاِت صفحه بصورِت پیش تنظیمات  دسترسی:

 شود. قُفِل باز است مشاهده می

 

 پورتال به این صفحه دسترسی خواهند داشت.پنِل اسپریتسایت و کنترلمعنیِ این آیکُن این است که همۀ کاربران در وب

 را انتخاب نماید ...اگر کاربر آیکُِن قُفِل بسته  

 

 باشد.شود و نشانۀ دسترسیِ محدودِ صفحه میرنِگ آیکُِن قُفل، قرمز می 
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  ِند.مجوز اعطا ک کاربری برای دسترسی به این صفحه تواند به یک یا چند گروهشود و کاربر میظاهر می هاگروهفیلد 

  ِپورتال برای دسترسی به این صفحه مجوز تواند به یک یا چند کاربرِ اسپریتاربر میشود و کظاهر می کاربرانفیلد

 اعطا کند.

 

های مورد نظرِ تواند گزینهاند و کاربر میطراحی شده Combo-boxها و کاربران بصورِت لیسِت بازشوند یا فیلدهای گروه

ه شدهای ظاهر ِپ بخشی از حروف، گزینهخود را از داخِل لیست انتخاب نماید. همچنین این امکان وجود دارد که کاربر با تای

 را محدود کند. 

ه" اند. دکمۀ "ذخیر قرار گرفتهها در انتهای بخشِ مشخصاِت صفحه این دکمه های ذخیره/نمایش/کپی  آدرس صفحه:دکمه

باشد. دکمۀ "کپیِ آدرس صفحه" دارای شده میبرای تأییدِ تغییرات و دکمۀ "نمایش" برای نشان دادِن صفحه در قالِب انتخاب

ها توان بدوِن باز کردِن صفحه، آنها را کپی کرد و در لینکدو گزینۀ "آدرس نسبی" و آدرس مطلق" است که بسته به نیاز، می

 استفاده نمود.
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 صفحه در ماژول صفحات انواع
 

تواند تعیین نمود که چه نوع محتوایی برای بازدیدکننده نشان داده شود. لیست در منوی نوع صفحه در ماژوِل صفحات، می

 اند.های به نمایش درآمده در این منو، به همراه توضیحاِت مربوط به آنها در جدوِل ذیل تشریح شدهگزینه

 کارکرد نوع صفحه

 در دست طراحی

پیاِم "در دسِت طراحی" را شود و فرض در منوی "نوع صفحه" نشان داده میبصورِت پیشاین صفحه، 

ت باشد، بهتر اسدهد. در صورتی که در محتوای نهاییِ صفحه آماده نشدهبرای بازدیدکننده نمایش می

 از این گزینه استفاده کنید.

 ود.شفقط این محتوا نشان داده میاگر در بخِش "محتوای باالی صفحه" محتوایی را قرار دهید،  نکته:

قرار دارد، قابل  تنظیماِت سایتبخِش که در  HTMLیک ویرایشگرِ نحوۀ نمایش این صفحه در  نکته:

 کنترل و ویرایش است.

 نمایش فایل برای دانلود
 دهد. این صفحه یک قالِب نمایِش فایل برای دانلود را در اختیارِ بازدیدکننده قرار می

 های متفاوتی را به این صفحه ارسال نمود. توان با استفاده از یک آپلودر، فایلمی بخِش تنظیماتدر 

 Frameدر  URLنمایش محتویات  

 کاربرد دارد. PDF، یک تصویر، یک ویدئو و یک فایل URLاین صفحه برای نمایِش محتویاِت یک 

 

، Frameرا نوشت و در صورِت تمایل به نمایشِ یک فایل در  URLتوان آدرسِ در تنظیماِت این صفحه می

 نمود.و بارگذاری با کلیک بر آیکِن آپلود، فایل را در حافظۀ کامپیوتر جستجو 

در مقیاِس  Frameکنندۀ ارتفاعِ توان عددی را قرار دارد که تعییندر فیلدِ "ارتفاع" در بخِش تنظیمات می

Pixel .است 
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 کارکرد نوع صفحه

 

را در فیلدِ "ارتفاع"  %100عددِ به اندازۀ ارتفاعِ واقعیِ محتوا باشد،  Frameخواهید ارتفاعِ اگر می نکته:

 بنویسید.

 لیست صفحات زیرمجموعه

توانید با استفاده از این نوعِ صفحه، یک صفحه، شامل صفحاِت دیگری نیز باشد، می در صورتی که

 ِت صفحاِت زیرمجموعۀ آن را نمایش دهید.لیس

خواهید برای خودِ صفحه نیز محتوایی بنویسید، از امکاِن "محتوای باالی صفحه" استفاده اگر می نکته:

 کنید.

که به همین منظور طراحی  HTMLویرایشگرِ  2توان با استفاده از می تنظیماِت سایتدر بخِش  نکته:

 اند، نحوه نمایِش لیسِت صفحات را کنترل و ویرایش نمود.شده

ای از صفحاِت زیرمجموعه، تصویری اختصاص داده شده باشد، فرض، اگر به صفحهبصورِت پیش نکته:

 شود.نشان داده می آن تصاویر در این لیست

 نمایش مطلب

 در ماژول تحریریۀ خبر باید این نوعِ صفحه انتخاب شود.لیسِت مطالِب تهیه شده  برای نمایشِ 

  های مطالِب موردِ نظر را انتخاب نمود.توان گروه یا گروهمی در تنظیماِت این بخش،
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 کارکرد نوع صفحه

های توان نوعِ آن را از میاِن گزینهعالوه بر آن، از آنجاییکه در زمان تهیۀ هر مطلب در تحریریه می

ز بین اتوان تعیین کرد که نیز می محتوافیلدِ نوعِ متنی،صوتی،تصویری و ویدئویی مشخص نمود، در 

 مطالب سازماندهی شده در گروه ها، چه نوع مطالبی در صفحه نشان داده شوند.

در  HTMLو قالِب صفحۀ نمایِش هر مطلب در چندین ویرایشگر نمایِش لیسِت مطالب قالِب  کته:ن

 باشد.قابل کنترل و ویرایش می تنظیماِت تحریریهبخِش 

 نقشه سایت اخبار

ریع در پورتال سازمانی و تسافزار اسپریت پورتال به جهت افزایش اثربخشیِ اخبار تولیدشده توسط نرم

نقشۀ  تواندایندکسینگ اخبار در موتور جستجوگر گوگل، امکانی دارد که بواسطۀ آن، مدیر پورتال می

 سایت مخصوص اخبار را تولید نماید.

کند که محتویات اخبار را برای باتهای ( را ایجاد میMetadataهایی )این نوع نقشۀ سایت، فراداده

ارسال  Google Newsکند که چه محتوایی برای نماید و تعیین میجو مشخص میخزندۀ موتور جست

 شود. 

 

تواند به سرعت متوجه مقاالت خبری روی وبسایت گوگل با استفاده از نقشۀ سایت اخبارِ یک سایت، می

 شده و عنوان، تاریخ انتشار و  نوع محتوای خبر شود. 

 شود.روزِ اخیر تولید می 2درج شده در بازه زمانیِ  مطلبِ  10محتوای این صفحه از  نکته:

ای است که برای نمایش در وبسایت نیست بلکه برای معرفیِ آدرِس آن ماهیِت این صفحه بگونه نکته:

 باشد.به گوگل می

RSS 

کند تا در سیستمهای تهیه می XMLشده در ماژول تحریریۀ خبر، خروجیِ این صفحه، از مطالِب تهیه

 های دیگر، مورد استفاده قرار گیرد. در وبسایت RSSمطالعۀ 
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 کارکرد نوع صفحه

RSS  دهد تا با وارد کردن آدرس به سایر کاربران این اجازه را میدر حقیقتRSS   ِشما در برنامه  سایت

شما از  سایتِ به مراجعه به وب به صورت خودکار و بدون نیاز Feed Reader یا RSS Reader های

 .جدیدترین محتوای سایت شما باخبر شوند

 های مطالِب موردِ نظر را انتخاب نمود.توان گروه یا گروهمی در تنظیماِت این بخش،

 ایگالری چندرسانه

 کاربرد دارد. ایگالری چندرسانهشده توسِط ماژول این نوعِ صفحه برای نمایِش محتوای ساخته

ب شده انتخاهای ساختهموردِ نظر را از میاِن گالری ایگالری چندرسانهتوان می در تنظیماِت این بخش،

 نمود.

حۀ ها و صفتواند نحوۀ نمایِش صفحۀ لیسِت گالریمی ایگالری چندرسانهتنظیماِت کاربر در بخش 

 نماید. و ویرایش نمایِش تصاویر گالری را کنترل 

 نمایش افزونه

های ماژول توسعه کاربرد شده در قالِب افزونههای ساختهاین نوعِ صفحه برای نمایِش خروجیِ کوئری

دارد. در تنظیماِت این بخش دو منو وجود دارد. در منوی اول باید ناِم افزونه و از منوی دوم باید 

 های دلخواه در آن افزونه را انتخاب نمود.کوئری

 

 فُرمنمایش 
ین ا ساز کاربرد دارد. در تنظیماتِ های ساخته شده توسِط ماژوِل فُرماین نوعِ صفحه برای نمایِش فُرم

 افزار، فرِم مورد نظر را انتخاب نمود.های ساخته شده در نرمتوان از میاِن فرمبخش می

 در فرم ثبت شده رکوردهاینمایش 

ها توسِط او کاربرد شده به کاربر و ایجادِ امکاِن ویرایِش دادهاین نوعِ صفحه برای نمایش رکوردِ ثبت

 دارد. 
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 کارکرد نوع صفحه

شده توسِط خودش، باید وارد این صفحه شده و الگین کند تا کاربر برای مشاهده و ویرایِش رکورد ثبت

د قبل نین قابلیتی به بازدیدکننده، او بایدسترسی به رکورد را داشته باشد بنابراین برای اعطای چ امکانِ 

از تکمیل و ثبِت فُرم، مجبور به ثبت نام در وبسایت شود و پس از الگین و شناسایی بعنواِن یک کاربر، 

 بتواند فُرم را ثبت نماید.

ش ساز، دسترسیِ مشاهده، ویرایعالوه بر این، مدیرِ پورتال بایستی در الیۀ تنظیماِت دسترسی در فُرم 

 یا حذف را به کاربر با گروهِ کاربریِ مجاز، اعطا کند.

 نمایش گزارش

ساز کاربرد دارد. در تنظیماِت شده توسِط ماژوِل گزارشهای ساختهاین نوعِ صفحه برای نمایِش گزارش

شده در سیستم، گزارِش مورد نظرِ خود را انتخاب های ساختهتواند از میاِن گزارشاین بخش، کاربر می

 نماید. 

 URLتغییر مسیر  

گیرد. بعنواِن دلخواه مورد استفاده قرار می URLاین نوع صفحه برای هدایت کردِن بازدیدکننده به یک 

( Forwardمثال، اگر مدیر پورتال بخواهد یک صفحه یا یک لینک، کاربر را به آدرسی دیگر، فوروارد )

عنواِن مقصدِ لینِک موردِ را برا درج نماید و آدرس این صفحه  URLکند، باید در تنظیماِت این بخش، آن 

 نظر بکار ببرد.

 

 جستجو

ای با نوعِ "جستجو" در ماژول صفحات ساخته شود صفحه بایدبرای نمایِش نتایجِ جستجو در وبسایت، 

 برداری کند. تا سیستم از قالِب موردِ نظرِ مدیر پورتال برای نمایِش نتایج بهره

تواند عبارات جستجو را در فیلدِ باالی بازدیدکننده میخروجیِ این صفحه همانندِ شکِل زیر است و 

 " استفاده کند.و" و "یاصفحه تغییر دهد و از شرِط "

 
توان انتخاب کرد که وبسایِت حاضر، بعنوان هدف جستجو قرار گیرد یا ، میoptionsبا کلیک بر بخِش 

 کِل وبسایتهای پورتال سازمانی. 
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 کارکرد نوع صفحه

 

 کلیدواژه ها

آید. شده برای مطالب و اخبار در ماژولِ تحریریه، در انتهای مطلب به نمایش در میتعریفهای کلیدواژه

ود و شها هدایت میدر صورتی که بازدیدکننده بر روی آنها کلیک کند، به صفحۀ جستجوی کلیدواژه

 کند.است را مشاهده میمطالبی که آن کلیدواژه برای آنها تعریف شده

 
ها" در ماژول ای با نوعِ "کلیدواژهصفحه بایدها در وبسایت، جستجوی کلیدواژهبرای نمایِش نتایجِ 

 ند. برداری کصفحات ساخته شود تا سیستم از قالِب موردِ نظرِ مدیر پورتال برای نمایِش نتایج بهره

 (SSO) احراز هویت یکپارچه

کاربرد این نوع صفحه، احراز هویت یکپارچه کاربر است بدین معنی که کاربر پس از الگین در یک 

 Singleیا  SSOافزار اسپریت پورتال نیز الگین شود. به این قابلیت، افزارِ سازمانیِ دیگر، در نرمنرم

Sign-On شود. گفته می 

شود باید یک توکن احراز هویِت از آن استفاده می افزارِ مبدأ که به عنواِن درگاهِ برای این منظور، نرم

(Tokenبا هر فرمِت خاصی را به انتهای ناِم این صفحه بیافزاید ) داصطالح صدا بزنو این صفحه را به .

 باشد ...( XYZشده، )اگر مقدارِ توکِن دریافت همانندِ الگوی ذیل:

http://niafam.com/pagename/XYZ 

 شود.، توکن محسوب میXYZدر اینجا 

 
زند و آدرسی را که در فیلدِ می web requestاست یک در ادامه، این صفحه با توکنی که دریافت کرده

افزارِ اسپریت نرم در حقیقت، کند.است را فراخوانی می" در تنظیماِت صفحه درج شدهSSO"آدرس 

http://niafam.com/pagename/XYZ
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ِ پورتال، توکِن دریافت  SSOآمده را بعنواِن آدرِس پدید URLدهد و قرار می {token}شده را در کُد

 شود:درج می SSOبعنواِن مثال، آدرِس ذیل در فیلدِ آدرِس  کند.فراخوانی می

http://sazman.com/check/{token} 

کند و آدرِس بوجود آمده را تعویض می {token}است را با پورتال، توکنی که دریافت نمودهاسپریت 

 :تا متوجه شود، کدام "کاربر" قصدِ الگین در سیستم را دارد زندصدا می

http://sazman.com/check/XYZ 

ِ مبدأ در جواِب وب ریکوئسنرم گردد، ناِم کاربری تی که از اسپریت پورتال برایش ارسال میافزار

(usernameشخصی را که باید در ) صورت گرداند، و سیستم نیز، بسیستم پورتال شناسایی شود را برمی

 شود.کند و کاربر به "آدرس انتقال" هدایت میخودکار، آن شخص را در پورتال الگین می

 نمایش محتوای جدول افزونه

رکوردهای درون آن را با استفاده از این صفحه توانید اگر جدولی را در قالب یک افزونه داشته باشید، می

 در وبسایت نمایش دهید. 

 
 های تصویر باال دسترسی پیدا کنید:توانید به گزینه(" میoptionsها )در بخِش "گزینه

 محل انتخاب جدول افزونه است. -1

" صفحه طراحی خروجی افزونهها در "ردها است. این قالبمحل انتخاب قالب نمایش رکو -2

، قالِب یک جدول در شوند. در صورت عدم انتخاب قالبطراحی و به سیستم معرفی می

 آید.خروجی به نمایش درمی

 شوند که توسطِ در صورِت فعالسازیِ این گزینه، فقط رکوردهایی در وبسایت نشان داده می -3

 (توضیحات بیشتر ...) باشند.تأیید شده مدیرگروه

 شوند که توسطِ در صورِت فعالسازیِ این گزینه، فقط رکوردهایی در وبسایت نشان داده می -4

 توضیحات بیشتر ...(باشند. )تأیید شده تأییدکنندۀ نهایی

http://sazman.com/check/%7btoken%7d
http://sazman.com/check/XYZ
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 کارکرد نوع صفحه

 نمایش محتوانگارها

د ( به انتهای مطالب تولیتدوینگرو  فیلمبردار، عکاسخواهید از مزیت افزودن تِگ محتوانگارها )می اگر

ای از بایست حتماً صفحهمند شوید، میشده توسط ماژول "تحریریۀ مطلب" در خروجی وبسایت بهره

 نوعِ "نمایش محتوانگارها" در ماژول صفحات بسازید. 

ین ادر انتهای مطلب، تِگ فیلمبردار را ببیند و روی آن شخص کلیک کند، بعنوان مثال اگر بازدیدکننده 

 است، نشانتمام مطالبی را که آن شخص، نقِش فیلمبردار را در تهیۀ آن مطالب ایفا نمودهصفحه 

 خواهد داد.
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 هاکارکرد شرح
 

 صفحه ساخت

 روی. دارد نام" root" یا" خانه" که بینید می صفحه یک تنها باشید، نساخته ایصفحه خود سایتِ  برای تاکنون که صورتی در

 .کنید انتخاب را" افزودن" گزینه و کنید کلیک راست آن

 

است. بارِ دیگر عملیات ذکر شده را با را برای صفحه انتخاب کنید. صفحۀ شما ساخته شده test1سپس بعنواِن مثال، ناِم 

و زیرمجموعۀ "خانه" ایجاد  test1زیرِ صفحه  test2بگذارید. صفحه  test2استفاده از صفحۀ "خانه" انجام دهید و ناِم آن را 

 در یک سطح قرار دارند. test2و  test1می شود. دو صفحۀ 

 انجام دهید. test1ذکر شده را روی  باشند باید عملیاتِ  test1برای ایجاد صفحاتی که زیرمجموعۀ 

 

 جابجایی صفحات

 : Drag&Dropجابجایی با استفاده از 

وقتی کنترل کنند.  Drag&Dropسایت را با توانند ترتیب و سلسله مراتِب موقعیِت صفحاِت وبکاربراِن اسپریت پورتال می

برید، می testpageدهید و به عنواِن مثال به سمِت صفحۀ یا لمِس انگشِت خود انتخاب و حرکت می mouseای را با صفحه

 باید توجه داشته باشید: بایست به سه حالِت زیرمی

 

سطحِ را هدف گرفته است: در این صورت اگر صفحۀ در حاِل انتقال، هم testpageصفحۀ  باالیشکل، نشانگرِ مثلثی .1

جابجا  testpageاشد )یعنی با هم زیرمجموعۀ صفحۀ دیگری باشند(، به مکاِن باالی صفحۀ ب testpageصفحۀ 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

40 

مراتِب صفحاِت ، از مکانِ فعلیِ خود در سلسهباشدن testpageسطحِ صفحۀ شود و اگر صفحۀ در حالِ انتقال، هممی

 شود.منتقل می testpageسایت، خارج شده و به مکاِن باالی صفحۀ 

 

در این صورت صفحۀ در حاِل انتقال، از مکاِن  را هدف گرفته است: testpageصفحۀ  وسطِ شکل، لثینشانگرِ مث .2

 شود.منتقل می testpageمراتِب صفحاِت سایت، خارج شده و به داخِل صفحۀ فعلیِ خود در سلسه
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سطحِ در این صورت اگر صفحۀ در حالِ انتقال، هم را هدف گرفته است: testpageصفحۀ  پایینِ شکل، نشانگرِ مثلثی .3

جابجا  testpageصفحۀ پاییِن باشد )یعنی با هم زیرمجموعۀ صفحۀ دیگری باشند(، به مکاِن  testpageصفحۀ 

مراتِب صفحاِت نباشد، از مکانِ فعلیِ خود در سلسه testpageسطحِ صفحۀ شود و اگر صفحۀ در حالِ انتقال، هممی

 شود.منتقل می testpageصفحۀ  پایینِ شده و به مکاِن  سایت، خارج
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 هامدیریت فایل
 

  معرفی
 

است که جهت تعامل و  پورتال اسپریتافزار و پُرکاربرد نرم اساسی هایابزار از یکی File Management یا هافایل مدیریت

رورِ توان عالوه بر مدر این بخش می. استیافتههای پورتال سازمانی، در سیستم توسعه انجام برخی عملیات بر روی فایل

 های سازمان را نیز مدیریت کرد.های ویدئو استریمها، کانالهای موجود در سایتفایل

 

 ... توانید می ماژول این با 

 و آنها را دانلود کنید های سرور پورتال سازمانی دسترسی یابیدبه فایل 

 ها را درون آنها سازماندهی کنیدها را ایجاد کنید و فایلدایرکتوری 

 های متنی، کُدها و اسکریپتفایل( ها را درون محیِط توسعهDEویرایش کنید ) 

 های تصویری را با یک ویرایشگرِ اختصاصی ویرایش کنیدفایل 

 های ویدئویی را مشاهده و ویرایش کنیدفایل 

 سازی کنید و از حالِت فشرده خارج کنیدها را فشردهفایل 

 های خود را روی سرور آپلود کنیدفایل 

 ها انجام دهیدعملیاِت کپی، جابجایی، تغییر نام و حذف را روی فایل 
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 مرور فایل ها
 

 اند. های سرورِ پورتال مهیا شدهدر این صفحه، مجموعه ابزارهای الزم برای مدیریت و سازماندهیِ فایل

 

کاربری،  این رابطاست. رابط کاربریِ جدیدِ این بخش، بجای رابط کاربریِ درختواره در نسخه پیشیِن سیستم توسعه یافته

فرض، این بخش را بصورت دهد. البته بصورت پیشنشان می( Listلیست )و ( Tile-like) وارکاشیها را به دو روش فایل

 به صورت زیر است:های آپلودشده در سرورِ پورتال دهیِ فایلنحوۀ سازمانوار مشاهده خواهیدنمود. کاشی

ً مربوط به آن سایت، نامگذاری شدهسایت آی دیِ های مختلف، با در سطحِ اول، فولدرهای مربوط به سایت -1  اند مثال

 قرار دارند. 188، در فولدرِ شمارۀ 188های مربوط به سایِت شمارۀ فایل

 شوند. میتوسِط سیستم ساختههای میالدی سالدر داخِل فولدرِ یک سایت، فولدرهایی به نشانۀ  -2

در  Marchشوند و اگر فایلی در ماهِ می ساختههای میالدی ماه، فولدرهایی با ناِم ساِل میالدیدر داخِل فولدرِ یک  -3

 شود.سِط سیستم ساخته میدر صورِت عدِم وجود، تو Marchسیستم بارگذاری شود، فولدرِ ماهِ 
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شوند. می با اعداد توسط سیستم ساختهروزهای ماهِ میالدی در داخِل فولدرِ ماهِ میالدی، فولدرهایی به نشانۀ ناِم  -4

دنباِل آن آپلود شود، باید در مسیرِ ذیل، به 15در سایت شمارۀ  2021فوریه ساِل  23بعنوان مثال، اگر فایلی در 

 فایل باشید:

/uploads/15/2021/Feb/23/ 

است. برخی از امکاناِت این نوار ابزار پس از انتخاِب فایل نوارِ ابزارِ درون این صفحه در دو سطر و در باالی صفحه قرار گرفته

 است.شوند. در شکِل ذیل به امکاناِت این نوار ابزار، اشاره شدهیا فولدر، فعال و قابل استفاده می

 

 
 شوند:در تصویر، به ترتیب ذیل توضیح داده میشده موارد مشخص

 شوید.شده )فولدر ..(، به دایرکتوریِ سطح باالتر منتقل می( بر آیکن مشخصDouble-Clickبا دوبار کلیک ) -1

 گیرد. ها در اختیار قرار میدر این بخش، مجموعه ابزارهای مدیریت فایل و دایرکتوری -2

 انتخاب کنید. Tile-likeو  Listها را میان ایلفتوانید نحوۀ نمایِش در این بخش، می -3

 گیرید.را کپی بفایل " آدرس نسبیو " "آدرس مطلقتوانید "شده میهای مشخصبا انتخاِب هر فایل و کلیک بر گزینه -4

شود. همانطور که در تصویرِ ذیل نمایان است، آدرِس فایل میدر این بخش، آدرِس فایِل انتخاب شده نشان داده -5

توانید با کلیک بر ناِم هرکدام از فولدرها، شود و میمیمراتِب فولدرهای سطح باالتر نشان داده سلسله بصورتِ 

 آید.محتوای آن فولدر به نمایش درمی

 توان یک عبارت را در همین فولدر مورد جستجو قرار داد.در این کادر، می -6

 
 دهد. ها" نشان میتصویرِ باال، بخِش نوارِ آدرس را در ماژول "مرور فایل

6 
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های توریتوانید با کلیک بر دایرکدهد بدین ترتیب میدار نشان میاین نوار، آدرسِ دایرکتوری حاضر را بصورِت بردکرامبزِ لینک

 ها منتقل شوید.سطح باالتر، مستقیماً به آن دایرکتوری

 با کلیک بر آیکِن "لیست"، اطالعاتِ به نمایش درآیند.  لیستو وار کاشیتواند در دو حالِت ها میشد، فایل همانگونه که ذکر

 شوند. بیشتری از هر فایل در صفحه نشان داده می

 
 شوند:است، به قرار ذیل معرفی میگذاری شدهمواردی که در تصویر باال شماره

 شود.ه میزمان ساخت فایل در این ستون نشان داد -1

 شود.حجم فایل در این ستون نشان داده می -2

 شود.آدرس کامل مسیر فایل در سرور وبسایت در این ستون نشان داده می -3

ا هبندی نمایش فایلهای تغییر در رتبهگزینۀ جستجوی عمومی در کل سرور و گزینهبا کلیک در این بخش،  -4

(Sortingنشان داده می ).شوند 

 

ت های وبسای" مشخص است. عبارتی که در این کادر جستجو شود، میان تمام فایلجستجوی عمومیکادرِ "در تصویر باال 

 گیرد.مورد جستجو قرار می
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دانید باید ناِم فایل را بطور کامل در کادر جستجو بنویسید در غیر نکتۀ قابل توجه این است که اگر نام دقیِق فایل را می 

یک و بجای  ?کاراکترِ ناشناس،  هربرای تکمیل حروِف باقیماندۀ فایل استفاده شود یعنی بجای  wildcardsاینصورت باید از 

 بکار رود. *کاراکترِ ناشناس،  یا چند

a  or  b  or  c  or  d  or  e  or  f  or  … ? 

Abcdef …. * 

 

، در میان عباراِت ?????Foundو  *F??nd* ،foundتوان با درج عبارِت باشد، می Foundationبعنوان مثال، اگر ناِم فایل، 

 را پیدا کرد. Foundationشده، کلمۀ یافته

 

 های استریم ویدئوکانال
 

 برای توضیحِ مزایای این قابلیت بهتر است ابتدا بطور خالصه در مورد مفهوم ویدئو استریمینگ مطلبی را مطرح کنیم.

انلودِ نیاز به دبدون  رایک ویدیو  توانواسطۀ آن مییو تکنیکی هست که بدن ویدیا استریم کر  (video stream) استریم ویدیو

 YouTube هایی همانندِ سایت بعنوان مثال، نشان داد.به کاربر  ( Player) یک پخش کننده کامِل فایِل آن از سرور، از طریقِ 

  کنند.میاز تکنیِک استریمینگ برای نمایِش ویدئو در بسترِ وب استفاده آپارات  و

در ویدیو  نآو  نشستویدیو  توان به تماشای، میکل فایلنیاز به دانلودِ که بدون  است ویدیو این مزیت اصلی استریمینگِ 

گردد. عالوه بر این موارد، برای پخِش جویی میو در مصرِف ترافیِک اینترنت صرفه شدهقطعاِت بسیار کوچک برای ما دانلود 

 شود. یِت ویدئو با سرعت و پهنای باندِ در دسترِس کاربر، برای او بصورِت خودکار تنظیم میرواِن فایِل ویدئو، کیف

برداری از سرویِس ویدئو استریمینِگ  ابر آروان را در (، قابلیِت بهرهArvanCloudشرکت نیافام با همکاریِ شرکِت ابر آروان )

ِ اسپریت پورتال فراهم نمودهنرم سرویِس پلتفرِم ویدئوی ابر آروان پس از خریداریِ  است. مدیر پورتالافزار

(platform-https://www.arvancloud.com/fa/products/videoباید در مسیرِ تنظیمات )> اتتنظیم <تنظیمات سیستم 

https://www.arvancloud.com/fa/products/video-platform
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کمیل کند، تهمانندِ تصویرِ ذیل، دو فیلدِ مربوط به سرویِس استریمینگ را با اطالعاتی که از ابر آروان دریافت می <عمومی

 شده را بشناسد.کند تا سیستِم پورتال، سرویِس خریداری

 

افزارِ پورتال، بسازد و ویدئوهای خود را از نرمهای استریِم ویدئو را از طریِق امکاناِت تواند کانالدر ادامه، مدیر پورتال می

 شده در سرورهای ابر آروان بارگذاری نماید.همین طریق، در فضای خریداری

ی ها به این صفحه دسترسهای زیرمجموعۀ ماژوِل مدیریت فایلهای استریم ویدئو" در گزینهکاربر با کلیک بر گزینۀ "کانال

 . شودمیشده برای سازماندهیِ ویدئوها نشان دادههای ساختهناللیسِت کااین صفحه در یابد. می

تریم صفحۀ "کانال اسبه که از قبل ایجاد شده اند،  کانالییا ناِم  معرفیِ کانال استریم ویدئوتواند از طریِق دکمۀ کاربر می

 یک کانال به منظور سازماندهیِ ِت اولیۀ کنید، اطالعادر این صفحه که تصویرِ آن را ذیالً مشاهده می شود. ویدئو" منتقل می

 شوند. های مختلف تعیین و درج میدهندههای متنوع و سرویسویدئوها در دسته
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 ِ زماِن ساخِت و دهنده سرویس، توضیحاتعنوان ، ، اطالعاتی همانندِ های استریم ویدئو" ۀ "کانالصفح جدولِ  در ساختار

ردیف انتخاب  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه مطالبتواند تعدادِ سطرِ لیسِت شود. کاربر میکاربر ارائه میکانال به 

دهد. را برای کاربر نمایش می کانالحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsنماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتوی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  ، رکانالشما می توانید برای ویرایِش 

د و از را انجام دهی رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

همچنین  ، فیلتر کنید.globalای جدول را بصورت هتوانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

نمایش درآمده در جدول را بر ، رکوردهای بهجستجوبا استفاده از امکاِن تعییِن بازۀ زمانی در باالی جدول و کلیک بر دکمۀ 

 ، پاالیش کنید.ایجادِ رکورداساِس زماِن 

 

 

 لیست ویدئوها
 

ی ها به این صفحه دسترسهای زیرمجموعۀ ماژوِل مدیریت فایل" در گزینهاستریمدرجِ فایل ویدئو کاربر با کلیک بر گزینۀ "

 شود. میهای استریمینگ نشان دادهشده در پلتفرمیابد. در این صفحه لیسِت ویدئوهای بارگذاریمی
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ستریم ا جزئیاتِ صفحۀ "به  ،استویدئویی که از قبل آپلود شدهیا ناِم  "استریم ویدئوی جدید"تواند از طریِق دکمۀ کاربر می

اطالعاِت  توانفایل ویدئو قابل آپلود است و میکنید، در این صفحه که تصویرِ آن را ذیالً مشاهده می شود. " منتقل میویدئو

  مربوط به آن را معرفی نمود.

 

ً سشود و کاناِل بارگزاریِ ویدئو از میاِن سرویدر ابتدای این صفحه، عنواِن ویدئو نوشته می  به های ویدئو استریمینگ که قبال

 سیرودر س یبارگذار بموازات   دئویکانورت و همچنین با فعالسازیِ گزینۀ " است، قابل انتخاب است.سیستم معرفی شده

خش در قابِل پ، به قالِب ویدئو استریمِ  بارگذاری در سرویسِ  هنگامِ شده، به"، فایِل ویدئوی آپلودانجام شود دئویو میاستر 

 شود این گزینه فعال باشد.توصیه می شود.تبدیل می سرویِس استریمینگ
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یِس شده در سروتوان آپلودِ فایل را یافت و از طریِق آن، فایل را در کانال ساخته"، میجزئیاِت استریم ویدئودر ادامۀ صفحۀ "

 ÷استریمینگ بارگذاری کرد.

 ِ در کانال  ویدئو آپلودِ و زماِن  ناِم کانالعنوان ، توضیحات، ، اطالعاتی همانندِ " لیسِت ویدئوهاۀ "صفح جدولِ  در ساختار

(Creation Time ) 100و  50، 25، 10های را از میان گزینه مطالبتواند تعدادِ سطرِ لیسِت شود. کاربر میکاربر ارائه میبه 

را برای کاربر  ویدئوحذِف یا ویرایش رد که گزینۀ وجود دا optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ 

 اتستوِن عملی، روی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  اطالعاِت ویدئودهد. شما می توانید برای ویرایِش نمایش می

 استفاده نمایید. 

د و از را انجام دهی رکوردهار کردِن توانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

همچنین  ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

ا بر ر  نمایش درآمده در جدول، رکوردهای بهجستجوبا استفاده از امکاِن تعییِن بازۀ زمانی در باالی جدول و کلیک بر دکمۀ 

 ، پاالیش کنید.ایجادِ رکورداساِس زماِن 
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 های تولید  محتواماژول
 

 

نواع ابرای تولید، ویرایش و ورودِ افزار اسپریت پورتال شود که کاربراِن نرمهایی گفته میبه ابزار تولیدِ محتواهای ماژول

ِت ادر انواعِ مختلف برای صفحمطالِب گوناگون و ویرایِش  ایجاد .کنندها به طورِ مستقیم به آنها رجوع میسایتمحتوا در وب

انجام های تولیدِ محتوا توان بواسطۀ ماژولجزوِ افعالی است که می یافتههای توسعهها در جداوِل افزونهدادهو ورودِ وب 

 . داد
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 ماژول  تحریریه
 

 معرفی
 

دهد. عالوه بر ایجادِ جادِ انواعِ محتوا را در اختیارِ کاربرِ پورتال قرار میمجموعۀ ابزارهای مورد نیاز برای ای ماژول تحریریه

تقاِل بندیِ دسترسیِ کاربران، جریانِ انتوانند با استفاده از امکاناِت ماژولِ تحریریه در طبقهمحتوا، مدیرانِ پورتالِ سازمانی می

مدیریت و سازماندهی  ،ِب یک تحریریۀ الکترونیک و آنالینمحتوا و پیام را که در یک تحریریۀ واقعی موجود است، در قال

 نمایند.  

 توانید ...با این ماژول می

 ایجاد نمایید.و ویدئویی(  ، صوتی)متنی، تصویری مطالبی در انواعِ مختلِف محتواییسایِت خود برای وب 

 نویس تهیه کنید.و یا از آنها پیش مطالِب تولید شده را قبل از انتشار در یک جریاِن تأیید و ویرایش قرار دهید 

 سازی کنید.ها پیادهعمومیها و روابطمُدِل یک تحریریۀ خبری را برای خبرگزاری 

 .انتشار و پاسخگویی به نظراِت ثبت شده برای مطالب منتشر شده را مدیریت کنید 

 افزایید. پورتال برای مطلب را به مطلِب خود بیهای پیشنهادی اسپریتکلیدواژه 

 های اجتماعیِ مطرح به اشتراک بگذارید.براحتی مطالب را در شبکه 

  در صفحه به نمایش بگذارید.مطالِب مرتبط به مطلب منتشر شده را شناسایی و 

 تنظیماِت بهینه( سازیِ مطالب برای موتورِ جستجوSEOرا براحتیِ هرچه تمام ).تر به هر مطلب اعمال نمایید 

 ... و 
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 ریشرح  رابط  کارب
 

در بخِش مدیریِت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورِت  تحریریهپورتال، گزینۀ در منوی اصلیِ کنترل پَنِل اسپریت

های محتوا مندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن به پنج گزینه با نامهای مطلِب جدید، کارتابل، نظراِت کاربران، گروهبهره

 یابد.   های خبری دسترسی میو جایگاه

 تحریریه 

o  مطلِب جدید 

 ( 1مشخصاِت مطلب) 

o  (2)کارتابل 

 ( 1مشخصاِت مطلب) 

o (3کاربران ) نظرات 

 (6نظرِ ارسال شده ) اطالعات 

o (4های محتوا )گروه 

o (5های خبری )جایگاه 

 (6) ویرایش قالِب جایگاه 

o ( 7اعضای سرویس خبری) 

 

 

 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره
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 رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  تحریریه ساختار  

 

 (1) مشخصات  مطلب

ی شود. روش دیگر برای دسترسکاربر پس از کلیک بر دکمۀ مطلب جدید در زیرمنوی ماژولِ تحریریه به این صفحه هدایت می

 باشد.( می2به این صفحه، کلیک بر عنواِن مطلِب تولید شده در صفحۀ کارتابل )

پورتال خواهد بود. ساختارِ این صفحه به شکلی است بازدیدترین صفحاِت اسپریتاین صفحه یک از مهمترین و احتماالً پُر

( منوی 9سپس با نه) . کاربرشودهای مختلِف مطلب آغاز میبرای نگارِش بخش HTMLکه ابتدا با چند فرم و یک ویرایشگرِ 

آکاردئون چندین گزینۀ  9د. هر کدام از این شو( برای انتشارِ مطلب مواجه میToggleآکاردئونی و در نهایت با یک ضامن )

 به هم مرتبط را در خود جای داده است که عنواِن دستۀ آنها روی منوهای آکاردئونی نوشته شده است. 

، ازگشتبو  ذخیرهینۀ با کلیک بر گز نویس و بازگشت وجود دارد . کاربر در انتهای منوها نیز سه گزینۀ ذخیره، ذخیرۀ پیش

تواند اقداماتی را که انجام داده در کارتابِل ، مینویسذخیره پیششود و با کلیک بر دکمۀ ( هدایت می2به صفحۀ کارتابل )

 .تحریریه ذخیره کند
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ِ  کند ولی یک رکورد از محتوای وارد شده و تغییراتِ نویس، کاربر را به صفحۀ دیگری منتقل نمیذخیرۀ پیشکلیک بر  عمال ا

س نمایش نویحریریه کلمۀ پیشدر کارتابِل ت ستوِن وضعیتدر کند و شده در مطلب را در کارتابِل تحریریه ثبت و ذخیره می

 شود.داده می

شدِن و حداقل یکبار مشاهده از فرایند تولید مطلب پس" وجود دارد و کاربر لینک نمایش محتوادر ابتدای این صفحه، " نکته:

 نمایش محتوا در خروجیِ سایت را مشاهده کند.نحوۀ  با کلیک بر این لینک، تواندمی مطلب در وبسایت،

 

 

 

 شود ...در فیلدهای ابتداییِ صفحۀ مشخصاِت مطلب، عناویِن زیر مشاهده می

ه با حروف کاست یکی از اجزای خبر و  تر اصلی می باشدروتیتر همانند تیتر عمل نمی کند و جایگاه آن در باالی تی :روتیتر

ِ  ۀروتیتر مقدم ،شود. به عالوهکوچکتر )نزدیک به حروف متن خبر( نوشته می . روتیتر اغلب برای معرفی نقل استاصلی  تیتر

 نباشد.کنند که تیتر دارای فعل کننده تیترها استفاده می شود. معموال زمانی در روتیتر از فعل استفاده می
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کلمه کوتاه ، دقیق و بدون ابهام باشد.  12حداکثر باید  است کهتیتر  ،اخبار مطلب یا مهمترین بخشِ  یا تیتر: عنوان  اصلی

مشخص  اخبار را در خبر تیتر به تنهایی باید معنای مستقل داشته باشد. بنابراین تیتر نباید متکی به روتیتر باشد و محل وقوع

 .کند

و حداکثر   کلمه 30تا  15می باشد. کلمات لید حداکثر باید  (Lead) لید ،خبر مهم ترین بخشِ  ید  خبر:یا ل خالصۀ مطلب

ود ش دارای سه فعل باشد. هنگام نوشتن لید باید از بکاربردن کلمات و حروف اضافه خودداری کنید. لید باید طوری نوشته

 که نظر خواننده را جلب کند.

 عنواِن کوتاه

انتخاِب نوعِ محتوا تأثیرِ مستقیمی در نحوۀ نمایِش  تواند از لیسِت زیر نوعِ مطلب را مشخص کند.کاربر می نوع  محتوا:

تواند در چهار قالِب کامالً متفاوت در چراکه نحوۀ نمایِش مطالِب متنی، تصویری، ویدئویی و صوتی می دارد خروجیِ مطلب

 انواعِ محتوا به قرار ذیل هستند: بخِش تنظیماِت تحریریه توسِط مدیرِ پورتال تعریف شود.

o متنی 
o تصویر  
o ویدئو  
o صوت  
o استریم ویدئو 

 

ن مثال، است. بعنوااندرکاراِن تألیِف مطلب( مهیا شده)دستمحتوانگاران ذیِل فیلدِ نوع محتوا، سه فیلد برای مشخص کردِن 

ناِم آن شخص  اس را به سیستم معرفی کند. سیستم، ناِم عکEnterتواند با نگارش ناِم عکس و کلیک بر کلید مدیر پورتال می

https://www.shahrekhabar.com/
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کند. دفعاِت بعد که برای نگارِش ناِم آن شخص اقدام شود، سیستم پس اطالعاتی ذخیر می را بعنوان یک محتوانگار در بانک

 ه مدیر پورتال پیشنهاد خواهدداد.از تایِپ چند حرف اول، ناِم آن شخص را ب

 لینک برجستهوقتی ناِم شخصی در این فیلدها نوشته شود، در خروجیِ مطلب در وبسایت، ذیِل کلمات کلیدی بصورِت یک 

شود ای منتقل می، به صفحه1شماره نشان داده خواهندشد و بعنوان مثال، بازدیدکننده پس از کلیک بر لینِک نام عکاِس 

است.را داشته عکاسدر تهیۀ آن مطلب، نقِش  1شمار که شخِص   

نمایش ای از نوعِ "برای نمایِش مطالِب مرتبط با محتوانگارِ تحریریه مطلب، باید حتماً در ماژول "صفحات" صفحهنکته: 

باشد. " ساخته شدهمحتوانگارها  

، و فیلمبردار گرعکاس، تدوینباشد، فیلدهای متنی است، اگر نوع محتوا همانگونه که در تصویرِ قبل، به نمایش درآمده نکته:

 نشان داده خواهدشد. فیلمبردارباشد، فیلد  ویدئوییو اگر نوع محتوا  عکاسباشد، فیلد  تصویریاگر نوع محتوا 

 

 مطلب انتخاب نماید. مؤلفاو دسترسی دارد، به عنواِن را که به  مؤلفیتواند از لیسِت ظاهر شده ناِم کاربر می :نام  مؤلف

 شود.گفتنی است، نام مؤلف در کارتابل تحریریه روبروی هر مطلب نشان داده می

 اِب تاریخ استفاده کند.برای انتخ Date Pickerتواند از یک کاربر می تاریخ:

 

 برای تنظیِم زمان استفاده کند. Time Pickerتواند از یک کاربر می :زمان
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این  گیرد.برای درجِ آزادانۀ محتوا در اختیارِ کاربر قرار می HTML (TinyMCE)آخرین نسخۀ ویرایشگرِ در ادامۀ این صفحه، 

شرحِ  های آن بهشود و برخی از قابلیتترین ویرایشگر برای نگارِش محتوای وب محسوب میترین و محبوبویرایشگر، مُدرن

 باشد:زیر می

 

 افزودن شکلک اسمایلی با انتخاب از بین ده ها شکلک مختلف 

  ِکاراکترهای خاص قابلیت افزودن Special character 

  به بخشامکان افزودن جدول شبیه table نرم افزار آفیس 

 قابلیت آپلود و نمایش ویدئو و تصویر 

 امکان مشاهده بلوک های مختلف صفحه مانند تگ h2پاراگراف ،  p وblockquote 

 امکان جستجو در متن و جایگزین کردن کلمات Search and Replace 

 امکان پرینت گرفتن از نوشته 

  امکانimage map ی مختلف یک تصویرو اختصاص لینک به نواح 

 افزودن تاریخ و ساعت با فرمتهای مختلف 

 ایجاد لیست های متنوع با حالتهای مختلف 
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 ویژگی انتخاب فونت دلخواه و اندازه فونت 

 قابلیت ایجاد باالنویس superscript و پایین یا زیر نویس subscript 

 امکان درج مستقیم لینِک "نام صفحات" موجود در ماژول صفحات 

 و … 

 

ین ویرایشگر پورتال به اشرکت نیافام قابلیتی ویژه را نیز توسعه داده برای کمک به نگارِش محتوای فارسی در اسپریت نکته:

کار بتواند پس از نگارِش محتوا، با یک کلیک، قواعدِ نگارِش فارسی همانندِ افزوده است. بواسطۀ این قابلیت، محتوانگار می

مناسب را اِعمال  ( در نقاطِ Spaceبجای فاصله ) (Ctrl+Shift+2فاصله )نیم"" و استفاده از نکوتِیشبجای  »«گیومه بُردِن 

 .نماید

 

 

توان به نواحیِ متفاوتی از یک تصویر، لینکهایی را اختصاص داد تا کاربر پس از کلیک می Image Mapبواسطۀ قابلیت  نکته:

یا فایل دسترسی یابد. نحوۀ استفاده از این قابلیت در تصاویر ذیل به نمایش  webpageبر آن نواحی در وبسایت، به یک 

 است:درآمده
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ممکن است محتوانگار الزم بداند لینِک یکی از صفحاِت موجود در ماژوِل صفحات را به دروِن ویرایشگر وارد کند. برای  نکته:

پس سشده  کپیاین منظور الزم بود در ماژول صفحات، لینِک صفحه با آیکنهای مشخص شده در بخِش "ویرایِش صفحه" 

ده شتوان با کلیک بر آیکنِ مشخصولی در آخرین آپدیِت سیستم، می  گردیددرج می ،URLو در فیلدِ   Insert>  Linkاز منوی 

" را مشاهده نمود و صفحۀ مورد نظر را برای درجِ لینِک آن در ویرایشگر، انتخاب صفحاتدر شکِل ذیل، درختوارۀ ماژوِل "

 کرد.
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 پردازیم:شود که به ترتیب، به معرفی امکاناِت هر دسته میبا منوهای آکاردئونی مواجه می HTMLکاربر در پاییِن ویرایشگرِ 

 

 هاگروه

ِ درختیِ گروه از  (4های محتوایی )گروهها در صفحۀ شود. این گروههای محتوای مواجه میکاربر در این منو با نمودار

وردِ های م، مطلب را در گروههاتواند با کلیک بر عناویِن گروهبر میوند. کارشزیرمجموعۀ ماژوِل تحریریه ایجاد و مدیریت می

 ها برای انتخابِ . از گروه" استفاده کندعدم انتخاب" و "انتخاب همههای "یا در صورت تمایل از دکمه نظرش سازماندهی نماید

 شود. آید استفاده میمطالبی که در یک صفحۀ وب به نمایش درمی

 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

62 

 هافایل

 آپلود کند.های مربوط به مطلب تولید شده را تواند فایلر این منو میکاربر د

اگر برای مطلب، حداقل یک فایِل تصویری بارگذاری نشود، نمایِش این مطلب در لیسِت مطالب نامناسب خواهدبود   نکته:

یِ تصویرِ ای برای معرف< به گزینهها< تنظیماِت تحریریهتواند از مسیرِ تنظیمات< تنظیماِت ماژولبنابراین مدیرِ سیستم می

ان داده نشدِن تصویر برای مطلب، نششده در صورِت پینفرض به سیستِم پورتال دسترسی پیدا کند. تصویرِ بارگذاریپیش

 خواهدشد. تصویرِ ذیل، مربوط به این گزینه است.

 

 

 

 

های ، فایلDrag&Dropتواند با در حالِت اول کاربر میاز دو طریق قابلِ انجام است. های مطلب،فایل افزودنِ فایل در بخشِ   

 بِکِشد و رها کند.  ترِ آنروی نوارِ آبی رنگ و نواحیِ پایینخود را به 
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هایی که قبالً آپلود شده است را می تواند انتخاب و آپلود کند. فایل، کاربر افزودن از گالریبا استفاده از دکمۀ  دومدر حالِت 

عامِل خود را مشاهده نموده و آنها را انتخاب های روی سیستمتواند فایل، میافزودِن فایل همچنین کاربر با کلیک بر دکمۀ

 و آپلود کند. 
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شوند بلکه در شوند، مستقیماً آپلود نمیانتخاب می Drag&Dropشایاِن ذکر است فایلهایی که بواسطۀ دکمۀ افزودِن فایل و 

 آنها را حذف یا آپلود کند.تواند آیند و کاربر میمیبه نمایش در رنگپاییِن نوارِ آبی

 

هایی های دیگر بصورِت آیکنآیند و فایلاز عکس به نمایش درمی thumbnailهای تصویری بصورت یک در این بخش فایل 

است. در این قسمت ان داده شدهیا پسوندِ فایل ، روی آن و ناِم فایل در ذیِل آن نش extensionشوند که نشان داده می

ها را با هم آپلود کنید و یا بصورِت انفرادی این کار را انجام دهید. در هر ، همۀ فایلآپلودِ همهتوانید با کلیک بر دکمۀ می

 شوند.رنگ منتقل میها به بخِش باالی نوارِ آبیصورت، فایل

 

 دهد:در اختیارِ کاربر قرار میای آپلود شده هفایلپورتال، امکاناِت زیر را برای سیستِم اسپریت

 

  ِها با ترتیِب فایل جابجاییDrag&Drop پذیر است و در نحوۀ نمایِش فایل ها در خروجیِ سایت تأثیر دارد.امکان 
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 با لمِس تواند کاربر میthumbnail ها در موبایل و یا حرکِت یا آیکُنmouse درجِ ها، کادرِ بر روی آنها در دسکتاپ

 های دیگر، توضیحات بنویسد. را مشاهده کند و با کلیک بر روی آنها برای تصاویر یا فایلتوضیحات 

 

شود برای تصاویر، توضیحات درج شود چراکه توصیه می :1نکتۀ 

مربوط به  HTMLاین توضیحات در بعنواِن متِن جایگزین در تَِگ 

و وجودِ ویژگیِ  گیرد، بصورِت زیر قرار میALTتصویر در ویژگیِ 

ALT صفحاِت وب و نایل شدن به ِ ، برای افزایِش اعتبار

  اهمیت دارد.بسیار  WCAG2.0استانداردهایی همانندِ 

> ”{filetitle}alt=”src=”image address in server”  img< 

 

که در کادرِ توضیحاِت آن، ناِم موردِ نظر برای نمایش بعنواِن  ضروری استاگر فایِل آپلود شده تصویر نباشد، : 2نکته 

ناِم فایل را بنویسید چراکه عباراِت نوشته شده در توضیحات، در هنگاِم نمایِش مطلب در وبسایت در بخِش 

 اگر ناِم فایِل غیرتصویری در کادرِ توضیحات درج نشود، فایل در بخشِ   شوند.میهای مطلب نشان داده ضمیمه

 شود. ها در صفحۀ نمایش مطلب نشان داده نمیفایل

 
 همانندِ مثاِل زیر: 

<a</{filetitle}href="{filename}" target="_blank" download="{filetitle}"> a> 
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  تواند با استفاده از ابزارهای نوارِ باالی ، کاربر میتصویر باشداگر فایل  آپلود شدهthumbnail ... ها 

 

 

o  ،عکِس موردِ نظرِ خود را برای نمایش در صفحۀ لیسِت مطالب( پینpin)  ،کند. اگر کاربر بعد از پین کردِن یک تصویر

  شود.تصویرِ دیگری را پین کند، پین از روی تصویرِ اول برداشته می

برای نمایش در  تصویرِ ویژۀ مطلبنکنید، به منزلۀ این است که هیچ تصویری بعنواِن  pinویری را اگر تص :1 نکته

 لیسِت مطالب و تصویرِ ویژه انتخاب نشده است.

 

o  بصورِت یک را  "، تصویرمشاهده"با کلیک بر آیکُِنpop-up در این حالت اشخاِص   .در ابعادِ واقعی مشاهده کند

شوند. در صورتی که اشخاِص داخِل تصویر از قبل به شناسایی می Face Recognitionداخِل تصویر با قابلیِت 

 (Deleteحذف )-5
 (Editویرایش )-4
 (Cropبُرش )-3
 (Viewمشاهده )-2
 (Pinانتخاب ویژه )-1



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

67 

دهد در نمایش میناِم این افراد را در کادرِ ظاهر شده  Face Recognitionسیستِم سیستم معرفی شده باشند، 

  .لیسیِ شخِص داخِل تصویر را بنویسد و دکمۀ ذخیره را کلیک کندانگ تواند ناِم فارسی وکاربر می غیر اینصورت

 

همراهِ محتوای شناسایی خواهد شد و به Face Recognitionشده توسِط سیستِم یتصویر شخِص معرف ،پس از آن

 گردد.پورتال ثبت میمربوط به تصویر در اسپریت
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( برای تشخیص چهره را نداشته Sharpnessشده کیفیت مناسب و شارپنِِس الزم )در صورتی که تصویرِ آپلود :1 نکته

 شارپنِس تصویر را افزایش داد."افزایِش کیفیِت بافت تصویر"، توان با کلیک بر گزینۀ باشد، می

 

 
 

نواِن چهره ردیابی شود که در صورِت های دیگری از تصویر نیز به عممکن است به علِت این اقدام، بخش :2نکته 

 نمود. حذفدر ناحیۀ موردِ نظر، آن ردیابی را  توان با کلیک بر عالمِت مواجهه با اینگونه موارد می

 

 
 

 

ِت پورتال بواسطۀ قابلیافزارِ اسپریتباشد، نرم تصاویر  اشخاصشایاِن ذکر است اگر تصاویرِ آپلود شده  :3نکتۀ 

 کند.  < درج میimgکند و آن را بعنواِن متِن جایگزیِن تصویر در تِگ >شخص را شناسایی می ، نامِ تشخیص  چهره

 همانند مثال زیر:

> img id="facial-recognition" class="img-fluid" src="{filename}" alt="{filetitle}" 

face="{filedescription{"< 

o " روی عکس عملیاِت "، بُرِشبا کلیک بر آیکُِنCropping  را انجام دهد و تغییراِت اعمال شده را ذخیره کند.بُرِش یا 
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گردد. شود و کادری برای برِش تصویر ظاهر میباز می pop-up: پس از کلیک بر آیکُِن "بُرش"، تصویر در یک 1نکته 

عرض به ارتفاعِ کادرِ ، نسبِت image Cropبرای حفِظ وحدِت رویه و جلوگیری از بروزِ خطاهای کاربری در عملیاِت 

 باشد و برای تغییرِ آن باید از گزینۀ زیر استفاده شود.( برای کاربران ثابت میAspect Ratioبُرِش تصویر )

 

 
 

" پیدا کرد و هاتنظیماِت ماژول" در زیرمجموعۀ منوی "تنظیمات تحریریهتوان در انتهای صفحۀ "این تنظیم را می

 های در دسترِس "نسبت عرض به ارتفاع تصویر" در منوی آن قابل رؤیت هستند.گزینه

 

 
 

o تحِت فیلترهای روشنایی  ،عکس را در صفحۀ اختصاصیِ ویرایشگرِ تصویر(Brightness) مات شدن ،(Blur)  و تیز

 ( دهد.Cropویرایش کند و یا مجدداً بُرِش ) (Sharpness)ها شدن لبه
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o  ،در سرور را شناسایی کند. مسیرِ آپلودِ تصویردر صفحۀ اختصاصیِ ویرایشگرِ تصویر، در قسمِت ناِم فایل 

 

 
 

o های آپلود شده پاک کند.عکِس آپلود شده را از لیسِت فایل 

 

 تواند با استفاده از ابزارهای نوارِ باالی کاربر می، تصویر نباشدشده  داگر فایل  آپلوthumbnail ... ها 
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o .فایِل آپلود شده را دانلود کند 

o کند. حذفهای آپلود شده فایِل آپلود شده را از لیسِت فایل 

o  کاربر این قابلیت را دارد که فایِل آپلود شده را در صورتی که پسوندِ  ویرایشبا کلیک بر آیکُِن txt ،CSS ،HTML ،

JS، MP4، Ogg و WebM .باشد را ویرایش نماید 

 

شوند ولی اگر فایِل ویرایش می (DEمحیط توسعۀ کد )توسط  Javascriptو  txt ،CSS ،HTMLهای فایل :1نکته 

 ویرایش فایل ویدئویی شود. وارد محیطِ های ویدئویی استانداردِ وب باشد، کاربر آپلود شده در دستۀ فایل

 
 

 پردازیم.به آنها میدر ادامه که  شودمیارائه ای هایی ویژهقابلیت های ویدئویی"،"ویرایش فایلدر این بخش  
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 های ویدئوییویرایش فایل

 

های یلباشد و از طریِق ویرایشگرِ اختصاصیِ فاهای ویدئویی می فایلقالب WebMو  MP4 ،Oggهای فُرمت

مینۀ بُرِِش ابتدا و انتهای فایل تواند در ز را مشاهده و ویرایش نمود. این ویرایش میهایی توان چنین فایلویدئویی می

(Video Trimming) ِانتخاِب پوستر ،thumbnail  فایل و تبدیل به فُرمِتMP4 سازِ با کُدِِک فشردهH.264 .باشد 

د که ایهم ایجاد نمهای پیوسته بهفریم یک ویدئو ازپردازش تصویری بواسطۀ قابلیت این بخش،  در دتوانمیکاربر 

منظور در سمِت چِپ پنل ویرایش ویدئو یک لیست از افرادی بدینباشد.  حضور داشته هاشخِص خاصی در همۀ آن فریم

تواند وجود دارد. کاربر می های تصویری تشخیص داده شدهدر بخِش فایل Face Recongnitionکه چهرۀ آنها توسِط 

را کلیک کند. با کلیک بر دکمۀ مذکور، ابتدا تا انتهای ویدئو مورد  اجرای تشخیص چهرهیک شخص را انتخاب کند و دکمۀ 

 شوند وهایی که چهرۀ شخِص انتخاب شده در آنها وجود دارد شناسایی و جدا میگیرد و فریمپردازِش سیستم قرار می

یک تواند چسباند. کاربر با کلیک بر دکمۀ ذخیره مینها را در قالِب یک فایِل ویدئویی به هم میدر نهایت، سیستم آ

تواند در زمینۀ مدیریِت آرشیو ویدئویی سازمان مورد استفاده اشته باشد. این ابزار میشده از ویدئو دنسخۀ دوِم کوتاه

  قرار گیرد.
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 سئوی مطالب

سازیِ صفحۀ نمایِش کامِل مطلب برای موتورهای جستجو کمک هایی که در بهینهتواند به گزینهکاربر در این منو می

ها به یا فراداده metadataدر بُعدِ اختصاِص  SEOسازیِ صفحه بر اساِس موتورهای جستجو یا کند دسترسی یابد. بهینهمی

 پذیرد.می های ذیل صورتکُدهای صفحۀ وب بواسطۀ گزینه

 

 :در این فیلد، کاربر می عنوان( تواند متنی را بنویسد که میاِن دو تِگ عنواِن صفحه <title>…</title>قرار می ) .گیرد

محدودیت در تعداد کاراکترها  همواره به گردد کلیدواژۀ اصلیِ مطلب را در متِن عنواِن صفحه قرار دهید.توصیه می

باشد. در  فاصله( کاراکتر)با احتسابِ  65 شاملِ  حداکثرشما  انتخابیِ  کنید که عنوانِ  توجهصفحه  عنوانِ  در انتخابِ 

کننده به نمایش کامل برای جستجو صفحه طوالنی انتخاب گردد در موتورهای جستجو به صورتِ  صورتی که عنوانِ 

  .دهدسایت را کاهش میوب آمد و این امر نرخ کلیک بر روی لینکِ نخواهددر
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موتورهای جستجو  واژه در عنوان بیشتر باشد اهمیت آن از لحاظِ استفاده از کلید هر چه تعدادِ  تصور نکنید: 1نکته 

ِ  چراکهشود بیشتر می ِ  ۀکنندایجاد عنوانِ به شما سایتِ ممکن است وبو  اشتباهی است این تصور َ ا م شناسایی سپ

 .نمایدرتبه در موتورهای جستجو را نیز تجربه  شود و کاهشِ 

 

 ه عباراِت با توجه ب هوش  مصنوعیپورتال بواسطۀ ، سیستمِ اسپریتهای پیشنهاد شدهکلیدواژه در بخشِ  :هاواژهکلید

ها نوشته شده در فیلدهای عنواِن اصلی و محتوای اصلی، عباراتی را به ترتیِب اولویت برای درج در فیلدِ کلیدواژه

ر صورِت و د ها بیافزایدهای مدّنظرِ خود، آنها را به کادرِ کلیدواژهتواند با کلیک بر کلیدواژهدهد. کاربر میپیشنهاد می

های پیشنهاد شده درج نها را از کادرِ مذکور حذف نماید. شایاِن ذکر است عددی که در مقابِل کلیدواژهتجدیدِ نظر، آ

  باشد.شده است، دفعاِت تکرارِ آن کلیدواژه در فیلدهای عنواِن اصلی و محتوای اصلی می

 

تواند به او پیشنهاد نداده، می ای را برای مطلب درج کند که سیستمکه کاربر تمایل داشت کلیدواژهدر صورتی :1نکته 

شده بصورِت یک را بزند تا عبارِت درج enterها عباراِت مورد نظرش را بنویسد و کلیدِ خودش در کادر کلیدواژه

 کلیدواژه تثبیت شود.
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 :توضیحات metadata ( یا فرادادۀ توضیحاتdescriptionنیاز به محتوایی دارد که کاربر می ) تواند با درج در این

 در قالِب صفحۀ مطلب قرار دهد. SEOفیلد، آن را برای ارتقای 

 

وی گوگل جستج در نتایجِ  این فیلد محتویاتِ و  برای درک بهتر موتورهای جستجو استفاده میشود از توضیحات :1نکته 

ندارد ولی از آنجایی که گوگل تنها وجود متا  کاراکترهای توضیحاتِ  دِ تعدابرای محدودیتی . خواهد بودیت ؤقابل ر

 هاکلیدواژه با قراردادنِ سعی کنید را در صفحه نتایج خود نشان میدهد، از توضیحاِت درج شده کاراکتر  170تا  150

 آن را بهینه کنید.  شده،درج خود در ابتدای توضیحاتِ 

 

 مطالب  مرتبط

انتخاب نماید. در این مرحله با توجه به محتوایی شده را تواند مطالِب مرتبط با محتوای درجکاربر در این بخش می

، مطالبی توسِط سیستِم هایی که در قسمت قبل انتخاب نموده استو کلیدواژههای قبلی وارد کرده که کاربر در بخش

 گردد. پورتال به کاربر پیشنهاد میاسپریت

 

ی تشر شدۀ قبلنلِب مجستجوی مطاهای مورد نظرش برای تواند از باکِس سمت راست با درجِ واژههمچنین کاربر می

در ها شدهتواند با کلیک بر باکِس سمِت راست، آنها را به باکِس انتخابمناسب، میاقدام نماید. کاربر پس از یافتِن مطالِب 

 منتقل کند.سمِت چپ 
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با کلیک بر هر مطالب، آن را از تواند که کاربر تمایل داشت مطلبی را از لیسِت سمِت چپ حذف کند، میدر صورتی: 1نکته  

 لیست حذف کند.

الً قابِل کام ،توانند از نوعِ متن، تصویر، صوت و ویدئو باشند و قالِب نمایِش آنها در انتهای مطلبمطالِب مرتبط می: 2نکته 

 ها اعمال نمود.ماژول از زیرمجموعۀ تنظیماتِ  تنظیماِت تحریریهتوان در بخِش می سازی است. این تغییرات راشخصی

توانید بازدیدکننده را برای شوند و از طریِق آنها میمطالِب مرتبط در انتهای صفحۀ نمایِش مطلب نشان داده می: 3نکته 

 کلیک بر مطالبی که احتماالً برایش جالب است، ترغیب نمایید. 

 امتیازدهی

وجود دارند برای ویی هایی که در لیست کشتواند از قالبتواند به مطلب امتیاز دهد. او مین بخش میکاربر در ای

بندی مطلب استفاده کند. اگر از ماژول مطلب برای تهیۀ خبر استفاده شود و کاربر بخواهد همانندِ یک تحریریۀ خبر، طبقه

 های سرعت و سختی استفاده کند .تواند از ویژگیهایی را به خبر نسبت دهد میویژگی
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 جایگاه  مطلب

اند را مشاهده نموده و هسایت طراحی شدانتشارِ مطلب در وبهایی را که برای تواند جایگاهدر این منو کاربر می

 قابل طراحی و تولید هستند. خبری جایگاههایجایگاه های مطلب در بخِش  انتخاب کند.

 هایاز دو باکِس ستونی تشکیل شده است. ستوِن سمِت راست مخصوِص نمایِش جایگاهگاه مطلب یجابخش 

لیک بر کند و با کها در سمِت چپ منتقل میشدهها آنها را به ستوِن انتخابنشده است. کاربر با کلیک بر این گزینهانتخاب

کند. این ه و به ستوِن سمِت راست منتقل میشده در سمِت چپ، آنها را از ستوِن سمِت چپ حذف کردهای انتخاب جایگاه

 شوند. ( ایجاد می5های خبری )در منوی جایگاهها جایگاه

 

ر است. با کلیک دها طراحی شدهها دو ابزار برای تعییِن تاریخ و زماِن انقضای نمایِش مطلب در جایگاهباالی باکِس جایگاه

بوسیلۀ آن تعیین را در جایگاه  تاریخِ اتماِم نمایِش مطلب توانشود که مییک تقویم ظاهر میکادرِ "تاریخِ اتمام نمایش" 

شمار شمار و دقیقهشود که با کلیک بر هر یک از اعدادِ ساعتنمود و با کلیک در کادرِ "ساعت اتمام نمایش" ابزاری ظاهر می

 .گرددمشخص میجایگاه بوسیلۀ آن  دراتماِم نمایِش مطلب  زمانِ توان چرخاندِن دستۀ گرافیکیِ این ابزار، میو 

ویرایش شوند که در صفحۀ "هایی در باکِس سمِت چپ نشان داده میافزار، تنها جایگاهمدر جدیدترین آپدیِت نر نکته:

 باشند.فعال شده ("5جایگاه مطلب)
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 گذاریقُفل

اند مشاهده نماید. ضامِن اول، ضامِن ضامِن فعالسازی طراحی شده سهگزینه را که بصورِت  سهتواند در این بخش کاربر می

وجه در که این ضامن فعال )روشن( باشد، مطلب به هیچفرض غیرفعال است. در صورتیاست که بصورِت پیشقُفِل محتوا 

 شود. پورتال نمایش داده نمی
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که این ضامن غیرفعال )خاموش( باشد. در صورتیفرض فعال میت که بصورِت پیشاس قُفِل درجِ نظراتضامِن دوم، ضامِن 

  .در پورتال وجود نخواهد داشتمطلب این  برای  Commentقابلیِت درجِ نظر یا  باشد،

است که در صورِت فعال بودن، ناِم مؤلِف مطلب در صفحۀ نمایِش مطلب نشان  نمایش نام مؤلفضامِن سوم، ضامِن قفل 

 شود. میداده

 

شود و تأثیری در نحوۀ نمایِش مطالِب ها برای هر مطلب بصورِت اختصاصی اِعمال میگذاریشایاِن ذکر است این قُفل نکته:

 دیگر نخواهد داشت.

 

 هارسانانتشار  مطلب در پیام

اربر باید در این بخش، ک منتشر نماید. پُستهای اجتماعی بصورِت یک مطلب را در شبکهتواند کاربر بواسطۀ این قابلیت می

اشد که بکاربر تمایل داشتهدهد. اگر ها را از سیاه/سفید به رنگی تغییر شده، این آیکُنهای فراهمبا انتخاِب آیکُِن شبکه

ادرِ تواند در کاین مطلب در قالِب پُسِت شبکۀ اجتماعی ظاهر شود، میدر فیلدِ خالصۀ خبرِ  متنی دیگر به جای متِن مندرج

 ، متِن موردِ نظرِ خود را بنویسد.متِن پیام

ِ شده ترکیبی از شایاِن توجه است که پُسِت ایجاد د و قبل از بوخواهد خالصۀ خبر )یا متِن پیام(و  مطلب لینکِ ، مطلب تصویر

 شود.ذخیره باید مطلب حتماً کلیک بر گزینۀ انتشار در اینستاگرام، 

 

های ذیل، پُست را حذف کرد یا تغییراتی را در مطلب توان با ساتفاده از گزینهمیدر صورِت انتشارِ مطلب در اینستاگرام، 

 داد.مورد ویرایش قرار ایجاد نموده و پُست را 
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 دهد:ینۀ حذف، سیستم پیام ذیل را نشان میبا کلیک بر گز 

 

 ممکن است پس از تنظیِم یک مطلب در تحریریه برای انتشار در اینستاگرام، با پیام ذیل مواجه شوید: نکته:

Unable to login:Challenge is required 

 :علِت این خطا

از  در تالش هستیدبار  نیاول یو االن برا یدشدیممتصل اینستاگرام  اکانتِ  نیبه ا رگید IPو  ستمیس کیاز  شما همواره 

سرور  از سمت نیالگ هنگامِ . کندچالش ایجاد می کی نستاگرامیا این اقدام برای. این اکانت الگین کنید سرور پورتال به

ِ این شبکۀ اجتماعی نستاگرام،یپورتال به ا  Verificationرا برای کد  اینو  کندیارسال م جیپ نیادم یبرا را یکد سرور

ِ  آزمایی()راستی د، ندار  را اینستاگرام چلنجِ  نیا پاسخگویی به پورتال امکانِ  که نی. با توجه به اکندطلب میپورتال  از سرور

د همان نام کاربری به همان اکانت الگین کن مرورگر بااز طریِق یک  سرور پورتال، در سیستم عاملِ  بار کی دیبا مدیرِ سیستم

شده را به اینستاگرام برگرداند و الگین کند. بدین ترتیب از این به بعد، آزمایی، کُدِ دریافتو در پاسخ به چالِش راستی

 د.شناسیم تیبه رسم اینستاگرام سرورِ پورتال را بعنواِن مدیرِ اکانت

 

 ارسال مطلب

تواند شتر و یا انتشار مطلب بخواهد آن را برای کارتابِل شخص دیگری ارسال کند، در این بخش میاگر کاربر برای بررسی بی

 وجود دارد.  کنندهکنندۀ مطلب را مشخص کند. همچنین ضامنی برای تبدیِل مطلب به یک پیشنهاد زیرِ فیلدِ دریافتدریافت

کنندۀ مطلب ارسال شده درج کند و به همراهِ مطلب برای دریافتاکادرِ مهیتواند پیام یا نظرِ خود را در در انتها کاربر می

 نماید. 
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ها عناویِن ، در باکِس اختصاِص دسترسیساخت/ویرایش کاربردر صفحۀ  در هنگاِم ساخت و ویرایش کاربر نکته مهم:

دهد "خبرنگار"، "دبیر" و "سردبیر" قابل مشاهده و اختصاص هستند. این عناوین، دسترسیِ خاصی به کاربرِ تحریریه نمی

 کنند. نقِش او را در سیستم تحریریۀ مطلب مشخص میولیکن 

تواند مطلبی که در حال مشاهده و ویرایِش آن است یریه می، یک کاربرِ تحر در بخِش "ارسال مطلب" و فیلدِ "ارساِل مطلب"

تر است ارسال کند. شایان توجه است تنها کاربرانی در این لیست قابل را به کاربرِ دیگرِ تحریریه که یک سطح باالتر یا پایین

 د.های "خبرنگار"، "دبیر" و "سردبیر" به آنها اعطا شده باشرؤیت خواهند بود که یک از دسترسی

یک  تر وسطح، یک سطح پایینهمچنین قابل ذکر است، کاربرانی در لیسِت ارسال مطلب قابل مشاهده خواهند بود که هم

 ...در لیست ارساِل مطلب . بدین ترتیب سطح باالتر از کاربر تحریریه باشند

 کند.، تمام کاربراِن خبرنگار و تماِم کاربراِن دبیر را مشاهده میکاربرِ خبرنگار 

 کند.کاربرِ دبیر، تماِم کاربراِن خبرنگار، تماِم کاربراِن دبیر و تماِم کاربراِن سردبیر را مشاهده می 

 کند.کاربرِ سردبیر، تماِم کاربراِن دبیر و تماِم کاربراِن سردبیر را مشاهده می 

کمه دارسال مطلب لیک بر دکمۀ تواند به جای کاگر چنانچه کاربر تمایل دارد مطلب را به بایگانیِ خودش ارسال کند می

ا که از سوی تواند مطلبی ر بعنواِن مثال، اگر کاربر دارای دسترسیِ دبیرِ تحریریه باشد، میرا کلیک کند. ارسال به بایگانیِ من 

 خبرنگار یا سردبیر برای او ارسال شده است را با امکاناِت این بخش از صفحه، برای خبرنگار یا سردبیر بفرستد. 
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کند یک ضامِن فعالسازی را مشاهده می ،ترین بخِش این صفحهدر پایین انتشار  مطلبداشتن به در صورِت دسترسیکاربر 

شود. جهِت انتشارِ نهاییِ مطلب، کاربر باید حتماً های انتخاب شده قابِل انتشار میکه با فعالسازیِ آن، مطلب در جایگاه

 .دکمۀ ذخیره را کلیک کند

توان آن را مجدداً ویرایش کرد و باید برای ویرایِش تنظیمات و " باشد، نمیانتشارمطلب در وبسایت در وضعیِت "نکته: اگر 

 محتوای هر مطلب، باید ابتدا ضامِن "انتشار" را غیرفعال کرد و سپس بر کلید "ذخیره" کلیک شود.

 

 

ها کاربر با تنشوند و بندی میدستهسردبیر و دبیر ، خبرنگاردر سیستم تحریریۀ مطلب، کاربران در سه دستۀ  نکته مهم:

 معموالً مطلب توسِط خبرنگار تولید شود برای انتشار بهتواند مطلب )یا خبر( را منتشر نماید. می  "انتشار مطلب"دسترسیِ 

تواند اعمال کند. دبیر می گردد و دبیر باید مطلب را بررسی نماید و در صورِت نیاز در آن تغییراتی راکارتابِل دبیر افزوده می

شده الب واردسردبیر نیز مطو  ضمن ارزشیابی مطلب، آن را به خبرنگار برگرداند یا به کاربری با دسترسی سردبیر منتقل کند

 کند. کند و در جایگاهِ مدّنظرِ خود در پورتال منتشر میدر کارتابِل خود را بررسی می

ای در تحریریه برقرار باشد باید دسترسیِ "انتشارِ مطلب" به کاربرانی اعطا شود رویهبنابراین درصورتی که مقرر باشد چنین 

 باشد.که دسترسیِ "سردبیر" نیز به آنها اختصاص داده شده
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هیه پورتال از مطلبی که در حاِل تسیستِم اسپریت یا تغییر دهد، در صورتی که کاربر در یک فیلد مواردی را درج کند:  نکته

نویس ذخیرۀ پیشدر این حالِت یک آیکُِن سبز رنگ که نشانۀ  .شودتحریریه ذخیره می نویس در کارتابلِ شاست یک پی

 شود.پنل روشن و خاموش میاست، در نوارِ باالی کنترل

 

 (2کارتابل )

ین صفحه ایابد. های زیرمجموعۀ ماژوِل تحریریۀ خبر به این صفحه دسترسی مینهیکاربر با کلیک بر گزینۀ کارتابل در گز 

کنند و مطالبی که کاربران ذخیره می گیرد.شده مورد استفاده قرار میو نمایِش عناویِن مطالِب ذخیره یکپارچهبرای مدیریِت 

در قالِب  د،شونمیاِن کاربراِن تحریریه منتقل می و مطالبی که در فرایندِ انتقال کندنویس تهیه مییا سیستم از آنها پیش

Data Table گردد.در یک جدول سازماندهی می 

 دهد ولیکن اگر کاربر تمایل دارد پس ازفرض، لیسِت مطالب را به کاربر سیستم نشان میاین جدول بصورِت پیش  نکته:

 تحریریه تنظیماتتواند در بخشِ می شده"(مطالِب "دریافترا مشاهده کند، )مثالً لیسِت ورود به این صفحه، لیسِت متفاوتی 

غییر فرِض کارتابل تحریریه را ت( از طریِق گزینۀ ذیل، لیسِت پیش<تنظیمات تحریریه <هاتنظیمات ماژول <)مسیر: تنظیمات

 دهد.
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    ( منتقل شود.1) مشخصاِت مطلببه که از قبل ایجاد شده اند،  مطالبییا ناِم  مطلِب جدیدتواند از طریِق دکمۀ کاربر می

 ِ عنوان اصلیِ مطلب، نویسند، نوعِ محتوای مطلب، تاریخ و وضعیِت گردِش این صفحه، اطالعاتی همانندِ  جدولِ  در ساختار

ردیف  100و  50، 25، 10های ا از میان گزینهر  مطالبتواند تعدادِ سطرِ لیسِت شود. کاربر میبه کاربر ارائه میکارِ مطلب 

را برای کاربر نمایش  مطلبحذِف یا ویرایش وجود دارد که گزینۀ  optionsانتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ 

 مایید. ن استفاده ستوِن عملیات، روی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  مطلبدهد. شما می توانید برای ویرایِش می

د و از را انجام دهی رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

همچنین  ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

نمایش درآمده در جدول را بر ، رکوردهای بهجستجوبا استفاده از امکاِن تعییِن بازۀ زمانی در باالی جدول و کلیک بر دکمۀ 

 اساِس زماِن ایجادِ رکورد، پاالیش کنید.

 

 شوند.فیلد است که به ترتیِب ذیل معرفی و توضیح داده می 7این جدول شامِل  

 کردن کاربرد دارد.های است که برای انتخاِب یک یا چند مطلب برای حذف Checkboxامِل این فیلد ش فیلد انتخاب:

  دهد.عنواِن اصلیِ مطلب را نمایش می عنوان اصلی:

 دهد.دۀ مطلب را نشان میناِم نویسن نویسنده:

 دهد. تواند مقادیر متن، صوت، تصویر یا ویدئو را نمایش با توجه به نوعِ مطلب، می  نوع  محتوا:

 دهد.تاریخِ درجِ مطلب را نشان می تاریخ:

 دهد.نمایش دهندۀ مطلب است و مقادیرِ زیر را با توجه به گردش کارِ مطلب نشان می وضعیت:
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 نویسپیش –شده منتشر –شده دریافت –شده ارسال –شده حذف –شده پیشنهاد –بایگانی  –تولیدی 

 مطلب انتخاب شده را حذف کند.تواند کاربر در این بخش می عملیات:

مطالِب داخل  فیلتر کردنِ ها برای است. این تگنیز در باالی جدول طراحی شده( تِگ رنگی 7)هفتفوق، عالوه بر جدوِل 

دهندۀ تعدادِ مطالِب است، نشانمطلب کاربرد دارد. عددی که روی هر تگ نوشته شدهوضعیِت کارتابل بر اساِس 

 ها کلیک کند.کاربر برای فیلتر کردِن مطالب باید بر تگوضعیِت خاص است. شده در آن بندیدسته

لیسِت مطالب در جدوِل کارتابِل تحریریه، رکوردهای مربوط به مطالِب منتشرنشده با رنِگ قرمزِ در صورِت نمایِش   نکته:

 آیند.روشن به نمایش درمی

 

 تاریخچۀ مطلب
 

در فیلدِ عنواِن اصلی، عالوه بر عنواِن مطلب، یک آیکِن سبز رنگ به شکِل چشم در کنارِ عنواِن مطلب 

شود. ای دیگر که مختص به همان مطلب است منتقل مینمایان است که کاربر با کلیک بر آن به صفحه

ای از تماِم چهتاریختواند نمایِش مطلب میدر صفحۀ تاریخچۀ مطلب کاربر عالوه بر مشاهدۀ پیش

 ببیند.  Vertical Timelineداده است را در قالِب یک شدن و توسعۀ مطلب رخاقدامات و تغییراتی که در فرایندِ نهایی
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برای  ایشود، گزینهدر بخِش تاریخچۀ تغییراِت مطلب در این صفحه که پس از پیش نمایِش مطلب نشان داده می  نکته:

های نمایشی در سیستم مورد استفاده قرار ( وجود دارد. این ابزار برای بررسیِ اصالِت دادهBlockchainکردِن بالکچین )چک 

ای در دیتابیِس سیستم بصورِت دستی تغییر یابد، فیلدِ بالکچین در جدوِل مربوط به این دادهرکورد یا گیرد. در صورتیکه می

است، اصالِت رکورد را مردود اعالم با نمادی که در تصاویرِ ذیل نشان داده شدهکند و صفحه این تغییرات را شناسایی می

  کند.می
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 آید ...پس از کلیک بر گزینۀ بالکچین، این صفحۀ به شکل ذیل درمی

 

 

 (3) نظرات کاربران

 

کاربر در این صفحه   یابد.می کاربر با کلیک بر گزینۀ نظرات کاربران از زیرمجموعۀ منوی تحریریه به این صفحه دسترسی

 د. کنشدۀ بازدیدکنندگاِن مطالِب پورتال یک دیدِ کُلی بدست آورده و آنها را مدیریت تواند نسبت به نظراِت ثبتمی
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، در ودشکنند و برای مدیرِ پورتال ارسال مینظراتی که بازدیدکنندگاِن هر مطلب در انتهای صفحۀ نمایِش مطلب ثبت می

به صفحۀ اطالعاِت نظرِ عنواِن نظر با کلیک بر لینِک تواند کاربر می گردد.در یک جدول سازماندهی می Data Tableقالِب 

    دسترسی یابد.( 6)شده ارسال

 ِ تواند شود. کاربر میارائه می تأییدِ نظرو وضعیِت  کنندهناِم ارسال، نظرعنوان این صفحه، اطالعاتی همانندِ  جدولِ  در ساختار

 ردیف انتخاب نماید.  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه نظراتتعدادِ سطرِ لیسِت 

د و از را انجام دهی رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

همچنین  ، فیلتر کنید.globalجدول را بصورت  رکوردهایتوانید کُِل ی جدول قرار گرفته میطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باال

نمایش درآمده در جدول را بر ، رکوردهای بهجستجوبا استفاده از امکاِن تعییِن بازۀ زمانی در باالی جدول و کلیک بر دکمۀ 

 اساِس زماِن ایجادِ رکورد، پاالیش کنید.

 

 (6) شدهاطالعات  نظر ارسال

 

 . این اطالعات بهو به آن پاسخ دهد شده را مشاهده کندتواند اطالعاِت نظرِ ارسالکاربر اسپریت پورتال در این صفحه می

 قرارِ زیر هستند:

 شود.است نمایش داده مینامی که ارسال کنندۀ نظر، خود را با آن معرفی کرده کننده:ارسال
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 شود.کننده نمایش داده میده توسِط ارسالشایمیِل درج کننده:ایمیل  ارسال

 شود.آدرِس آی پیِ نظر دهنده در این قسمت نمایش داده می :IPآدرس  

 شده به نمایش درآید.نظر را فعال کند تا نظرِ ثبتتواند کاربرِ اسپریت پورتال در این بخش می عملیات:

 آید.شده برای نظر در این کادر به نمایش درمیمتِن درج شده:متن  نظر  ارسال

 آید.تعدادِ موافقین در کادرِ سبز رنگ و تعدادِ مخالفین در کادرِ قرمز رنگ به نمایش درمی موافقین/مخالفین:

ظرِ همراهِ ن کاربرِ اسپریت پورتال می تواند در کادرِ مهیاشده به نظرِ ارسال شده پاسخ دهد. این پاسخ بهپاسخ به نظر: 

 شود.تأییدشده نمایش داده می

 

 (4) های خبریگروه

 تواند در قالِب یک نمودارِ درختی، گروهای خبری را ایجاد و سازماندهی کند.در این بخش، کاربرِ اسپریت پورتال می

 کند:ها گزینه های زیر را مشاهده میکلیک بر عناویِن گروهکاربر با راست 

 

 تواند در زیرمجموعۀ آن گروه، یک گروهِ دیگر را ایجاد و نامگذاری کند.ِب این گزینه، کاربر میبا انتخا افزودن:

را پس از  F2کاربر برای تغییرِ عنواِن گروه، می تواند از این گزینه استفاده کند با به عنواِن جایگزین، دکمۀ  تغییر  عنوان:

 انتخاِب عنواِن گروه بفشارد.
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 تواند گروه را حذف کند.کاربر با این گزینه می حذف:

 

 (5) های خبریجایگاه

 

ه شدتواند محتوای تولیدهای از قالِب صفحۀ وب هستند که کاربرِ اسپریت پورتال میهای مطلب، بخشجایگاه

 شده نمایش دهند.های طراحیتوسِط ماژوِل تحریریه را در این بخش

کاربر در   یابد.های خبری از زیرمجموعۀ منوی تحریریه به این صفحه دسترسی میکاربر با کلیک بر گزینۀ جایگاه

 شده برای مطالب را مشاهده نموده و آنها را مدیریت کند. های ایجادتواند لیسِت جایگاهاین صفحه می

با کلیک بر تواند یکاربر م گردد.در یک جدول سازماندهی می Data Tableها در قالِب در این صفحه، رکوردِ جایگاه

    دسترسی یابد.( 6)جایگاه  ویرایش قالبِ به صفحۀ  جایگاه جدید یا دکمۀ ناِم جایگاهلینِک 

 ِ شود. کاربر ارائه می کُدِ اسپریِت جایگاهناِم جایگاه، زماِن ساخت و این صفحه، اطالعاتی همانندِ  جدولِ  در ساختار

 ردیف انتخاب نماید.  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هاجایگاهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت می

انجام  را رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalورت جدول را بص رکوردهایتوانید کُِل دهید و از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (6جایگاه ) ویرایش قالب  

 

 شوند.است و در انتهای صفحه نیز مقاصدِ کاربردِ قالب تعیین می (DEمحیِط توسعۀ کُد ) 5فیلد و  2این صفحه شامِل 

 است.  رشتۀ اتصالدو فیلدِ اول برای اختصاِص ناِم جایگاه و انتخاب 

 .کنندمی فراهمشوند امکاِن طراحیِ گرافیکیِ جایگاه را پنج محیِط توسعۀ کُد که در ادامۀ این صفحه ظاهر می
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ز خود ا ره بنویسید و فیلدهای موردِ نظشد، یک کوئری به جداوِل دیتابیِس انتخابT-SQL توانید با در این بخش می کوئری:

را نگه دارید و  Ctrlتوانید دکمۀ می (intelliSenseتکمیِل خودکار )قابلیِت جداوِل مختلف را انتخاب کنید. جهِت استفاده از 

شده در لیسِت راهنما، فرایندِ درجِ کُد را با سرعت و دقِت بیشتری های پدیداررا بفشارید تا با استفاده از گزینه SPACEدکمۀ 

دهد. در انتهای این محیط، دکمۀ را نمایش می SQLدر این قسمت، تنها کُدهای  intelliSense. قابلیِت مدیریت کنید

ررسی شده را بتوانید صحّت و درستیِ کوئریِ درجوجود دارد که بعد از نوشتِن کوئری میآزمایش مستطیلی شکلی با عنواِن 

 کنید.

 

شامِل پارامترهایی که  ابتدای قالب را بنویسید. این بخش HTMLتوانید کُدهای در این بخش می :ابتدای قالب HTMLکُد  

 CSSو  HTMLدر این قسمت، برای نمایِش کُدهای  intelliSenseشود. قابلیِت دهند نمیشده را نمایش میمحتوای درج

 .گرددفعال می Ctrl+SPACEفعال است. این قابلیت با کلیدهای ترکیبیِ 

 

ه شدهای نمایِش محتوای درجتوانید کُدهایی را درج نمایید که در حقیقت، بلوکدر این بخش می شونده:تکرار HTMLکُد  

( کوئری( به فیلدهایی را که در بخِش اوِل این صفحه )aliasشده )بایست نام یا ناِم اختصاص دادههستند بنابراین می

که پارامترها توانید در این قسمت می intelliSenseدرج کنید. با استفاده از قابلیِت  HTMLاید را میاِن کُدهای فراخوانده
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شده بیابید. این پارامترها بصورِت زیر در کُد درج شود را در لیسِت پدیدارآنها می aliasشده یا شامِل ناِم فیلدهای انتخاب

 گردند:می

[query-result:fieldName or fieldNameAlias] 

 

توانید کُدهایی را بنویسید که در صورِت عدِم نتیجۀ کوئری در در این بخش می  کُدهای اجراشونده در صورت  عدم  نتیجه:

 فراخوانی محتوا، به نمایش درآیند. 

 انتهای قالب را بنویسید. HTMLتوانید کُدهای در این بخش می انتهایی: HTMLکُد  

 های خطا را مشاهده نموده و ویرایش کنید.توانید کُدهای مربوط به پیامدر این بخش می :های خطاقالب  پیامکُد  

اگر جایگاه غیرفعال شود، در لیسِت "جایگاه شده را فعال و غیرفعال کنید. توانید جایگاهِ ساختهدر این بخش می :فعالسازی

 " به نمایش درنخواهدآمد.طلبمشخصات ممطلب" در صفحۀ "

 انتخاب مقصد  کاربرد

 

بسایِت شده در کدام وتوان تعیین کرد که قالِب طراحیاست که با استفاده از آنها میامکاناتی مهیا شدهدر انتهای این صفحه، 

 پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترسی باشد.
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و در باکِس  آیدسایتهای پورتال در باکِس سمت راست به نمایش درمیتماِم یسِت ل در این بخش، دو باکس وجود دارد.

سِت یک سایت به لی . با کلیک بر هر کدام از عناویِن باکِس سمِت راست،گیرندشده قرار میها انتخابسمِت چپ نیز سایت

 گردد.ها حذف میشدهتخابشود و با کلیک بر عناویِن باکِس سمِت چپ، آن سایت از لیسِت انهای منتخب افزوده میسایت

است که با کلیک بر آنها همۀ عناوین ها طراحی شدهها بین باکسدکمه برای انتقاِل گروهیِ سایتمیاِن این دو باکس، دو  

شده اختهها، قالِب ستوان بدوِن استفاده از باکسها" نیز میۀ "استفاده در تماِم وبسایتبا فعالسازیِ گزینشوند. منتقل می

 های پورتال مورد استفاده قرار داد.در تماِم سایت را

 

 (7اعضای سرویس خبری )

 

 شود. می Emailبه آنها  خبرنامهدر قالِب اعضای سرویِس خبری، کاربرانی هستند که مطالِب تولیدشده در ماژوِل تحریریه 

کاربر   د.یابزیرمجموعۀ منوی تحریریه به این صفحه دسترسی میکاربر با کلیک بر گزینۀ اعضای سرویِس خبری از 

 شده را  مشاهده نموده و آنها را مدیریت کند. تواند لیسِت اعضای ثبتدر این صفحه می

  گردد.در یک جدول سازماندهی می Data Tableدر این صفحه، رکوردِ اعضا در قالِب 

 ِ عدادِ تواند تشود. کاربر میارائه می تاریخ عضویتو  ایمیل، ناِم عضودِ این صفحه، اطالعاتی همانن جدولِ  در ساختار

 ردیف انتخاب نماید.  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه اعضاسطرِ لیسِت 

انجام  را رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalجدول را بصورت  رکوردهایتوانید کُِل دهید و از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

نمایش درآمده در ، رکوردهای بهجستجوهمچنین با استفاده از امکاِن تعییِن بازۀ زمانی در باالی جدول و کلیک بر دکمۀ 

 زماِن ایجادِ رکورد، پاالیش کنید.جدول را بر اساِس 
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 تحریریهتنظیمات  

 

وجود دارد که کاربر بواسطۀ امکاناِت  ۀ خبرتنطیماِت تحریریای برای گزینهها، تنظیمات و زیرمنوی تنظیماِت ماژول در بخشِ 

تواند در صورِت دسترسی داشتن به این بخش، آن می

 نمایِش خروجیِ مطالبِ ای را در نحوۀ تغییراِت گسترده

جهِت دسترسی به  تولیدی در تحریریه ایجاد نماید.

 تنظیماتِ و  تنظیماتتنظیماِت تحریریۀ خبر، به بخِش 

 ی این سندِ راهنما مراجعه نمایید. هاماژول

 

که  ایهای توسعهدر محیطکاربر امکاِن این را دارد که 

های ذیل را نمایِش بخش برایش مهیّا شده است، قالبِ 

 :ویرایش نماید

 بخش والدِ لیسِت محتوا -1

 قالِب آیتِم لیسِت محتوا -2

 بخِش والدِ مطلب -3

 نویسندۀ محتوا -4

 قالِب نمایش مطلب از نوعِ متنی -5

 قالِب نمایش مطلب از نوعِ تصویر -6

 نمایش مطلب از نوعِ ویدئو قالبِ  -7

 قالب نمایش مطلب از نوعِ صوت -8

 های تصویریِ مطلببخِش والدِ ضمیمه -9

 آیتِم تصویر ضمیمۀ مطلب -10

 های ویدئویی مطلببخِش والدِ ضمیمه -11

 آیتِم ویدئوی ضمیمۀ مطلب -12
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 مطلب ضمیمۀ بخِش والدِ فایل صوتی -13

 آیتِم صوِت ضمیمۀ مطلب -14

 مطلبضمیمۀ بخِش والدِ فایلهای  -15

 آیتِم فایِل ضمیمۀ مطلب -16

 مطلب واژهآیتِم کلید -17

 بخِش والدِ مطالِب متنیِ مرتبط با مطلب -18

 آیتِم مطلِب متنیِ مرتبط با مطلب -19

 بخِش والدِ مطالِب تصویریِ مرتبط با مطلب -20

 آیتِم مطلِب تصویریِ مرتبط با مطلب -21

 بخِش والدِ مطالِب ویدئوییِ مرتبط با مطلب -22

 با مطلبآیتِم مطلِب ویدئویی مرتبط  -23

 بخِش والدِ مطالِب صوتی مرتبط با مطلب -24

 آیتِم مطلِب صوتیِ مرتبط با مطلب -25

 بخِش والدِ نظراِت مطلب -26

 آیتِم نظرِ مطلب -27

 بخِش والدِ پاسخِ نظر مطلب -28

 آیتِم پاسخِ نظر مطلب -29

 قالِب چاپیِ مطلب -30

 شده از محتوای مطلبتهیه PDFقالِب فایِل  -31

 قالِب ارساِل ایمیِل مطلب -32

 نِیلتامباندازۀ  -33

 اندازۀ تصویر پروفایل -34

 های محتواییافزوردن کلیدواژه در ماژول -35

 فعالسازیِ تشخیص چهره -36
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 تنظیمات نمایش نتایج  جستجو
 

ها، الگویی طراحی شده است. با استفاده از ویرایشگرِ ذیل سایتپورتال برای نمایِش نتایجِ جستجوی کابراِن وبدر اسپریت

 سازی کنید. ارشیتوانید این الگو را سفمی

 

 این ویرایشگرها را می توانید از مسیر زیر بیابید: نکته:

 سایر تنظیمات سایت <ها تنظیمات ماژول <منوی تنظیمات 

 

 

<form class="form-inline es-search-form" method="post"> 

    <input class="form-control mr-sm-2 es-search-input" 

    value="{qvalue}" type="text" name="q" aria-label="Search"> <button 

    class="btn btn-outline-info my-2 my-sm-0 es-search-button" type="submit">جستجو</button> 

<p class="search-results-count"> {count} تیجه یافت شدن </p> 

<div class="es-search-result">{result}</div> 

<div class="text-align-center"> 

    <ul class="pagination pagination-sm">{paging} 

    </ul> 

</div> 

</form> 
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ُ باشد. پارامترهای مشخصمی بخِش والدِ صفحۀ نتایجِ جستجوگرِ کُدهای مربوط به باال نمایانبخش  دها شده در این ک

 گردند:به شرحِ ذِیل، تعریف می

 

{qvalue}:  جستجونمایندۀ ِ ً توجه که در فیلدِ جستجو ذخیره شده و نمایش داده می شده استمقدار شود. حتما

  " درج کنید.qحتماً " <input>در تِگ را   nameویژگیِ  باشید کهداشته

{count :}باشدتعدادِ نتایجِ جستجو می نمایندۀ. 

{result:} ست در صفحۀ نتایج، لینوع محتوای وب را در همههای فرایندِ جستجو یافتهباشد که نمایندۀ نتیجۀ جستجو می

 کند.می

{paging:} دهندۀ تعداد صفحاتی است که نتایجِ جستجو در آن لیست باشد و نشانبندیِ جستجو مینمایندۀ صفحه

 اند.شده

 

<section class="es-search-result-item"> 

        <a class="image-link" href="{url}">{image} 

        </a> 

        <div class="es-search-result-item-body"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-sm-12"> 

                    <h4 class="es-search-result-item-heading"><a href="{url}">{title}</a> </h4> 

                    <p class="info">{url}</p> 

                    <p class="description">{description}</p> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </section> 
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شده در پارامترهای مشخصباشد. می شده در صفحۀ نتایجِ جستجوهای یافتهآیتمگرِ کُدهای مربوط به بخِش باال نمایان

 گردند:این کُدها به شرحِ ذِیل، تعریف می

 

{url:} باشد.شده مینمایندۀ آدرِس صفحۀ آیتِم یافته 

{image:} باشد.شده مینمایندۀ تصویر آیتِم یافته 

{title:} باشد.شده مینمایندۀ عنواِن آیتِم یافته 

{description:} باشد.شده مینمایندۀ توضیحاِت آیتِم یافته 

 

  <li class="{pageclass}"><a href="#">{pagenumber}</a> </li> 

 

<li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> 

    <a itemprop="item" href="{url}"> 

        <span itemprop="name">{title}</span> 

    </a> 

    <meta itemprop="position" content="{content}" /> 

</li> 

 

شده در های یافتهاگر آیتمباشد. میصفحۀ نتایجِ جستجو بندیِ انتهای صفحهگرِ کُدهای مربوط به بخِش باال نمایان

شده پارامترهای مشخصشوند. ای باشد که به صفحۀ دوم نیازی نباشد، کُدهای این بخش استفاده نمیجستجو به اندازه

 گردند:در این کُدها به شرحِ ذِیل، تعریف می

 

{pageclass:}  نمایندۀ کالِسCSS  لیسِت اعدادِ صفحهاختصاص داده شده به( بندیpaginationمی ).باشد  

{pagenumber:} ند.اشده در جستجو در آن صفحات لیست شدههای یافتهنمایندۀ شمارۀ صفحاتی هستند که آیتم  
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{url:} اند.شده در جستجو در آن لیست شدههای یافتهای است که آیتمنمایندۀ آدرِس صفحه 

{title:} اند.در جستجو در آن لیست شده شدههای یافتهای است که آیتمنمایندۀ عنواِن صفحه 

{content:} اند.شده در جستجو در آن لیست شدههای یافتهای است که آیتمنمایندۀ محتوای صفحه 
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 ایچندرسانهماژول گالری 
 

 معرفی
 

در باشد. ها می، ابزاری برای بارگذاری، سازماندهی، ویرایش و نمایِش تصاویر در قالِب گالریایگالری چندرسانهماژول 

های نویِن اسپریت پورتال و اصِل سهولِت کاربری توجه ریزی و طراحی این ماژول تالش شده است از قابلیتفرایندِ برنامه

 شود.

 توانید ...با این ماژول می

 ها سازماندهی کنیداویر را در قالِب گالریتص 

 تصاویر را ویرایش کنید 

 سایت به نمایش بگذاریدای در وبگرای حرفهتصاویر را در قالِب یک رابِط واکنش 

 

 شرح  رابط  کاربری
 

کاربر در  است کهدر بخِش مدیریِت محتوا قرار گرفته  ایگالری چندرسانهپورتال، گزینۀ در منوی اصلیِ کنترل پَنِل اسپریت

ِ ها دسترسی میمندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن مستقیماً به صفحۀ لیست گالریصورِت بهره  ماژوِل یابد. ساختار

 بصورِت زیر است: ایگالری چندرسانه

 ایگالری چندرسانه 

o (1ها )لیست گالری 

 ( 2ویرایش گالری) 
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 دهیم.دار شده اند را توضیح میکَردِ صفحاتی که شمارهدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کار 

 

 ایگالری چندرسانهارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  ساختار  رابط  کاربری و ک

 

 (1) هالیست  گالری

 

 آید. میبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب ساخته شده می هایگالریاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

 گردد:میمنتقل ( 2در این صفحه، کاربر با سه روِش زیر به صفحۀ ویرایش گالری )

 جدید گالریدکمۀ  کلیک بر  

  یی که از قبل ایجاد شده اندهاگالریعنواِن کلیک بر 

  های ستوِن عملیاتدر گزینهویرایش کلیک بر گزینۀ 

 

شود. کاربر به کاربر ارائه می تعدادِ تصاویرو  دِ گالریزماِن ایجا، گالری نامِ در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هاگالریتواند تعدادِ سطرِ لیسِت می

د توانبرای حذِف گالری می کاربردهد. برای کاربر نمایش میرا و حذِف گالری  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsنیز دکمۀ 

 پس از انتخاِب یک یا چند گالری، از دکمۀ حذِف باالی صفحه نیز استفاده نماید.
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ید و از را انجام ده هاگالریتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 .، فیلتر کنیدglobalجدول را بصورت  رکوردهایتوانید کُِل طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (2ویرایش گالری )

کاربر  گردد.های موجود، به این صفحه منتقل میکاربر پس از کلیک بر دکمۀ گالری جدید یا اقدام به ویرایِش گالری

 شود:ن صفحه ابتدا با سه فیلد مواجه میدر ای

 گردد. در این فیلد، ناِم دلخواهِ کاربر برای گالری درج می نام  گالری:

 توانید در این فیلد درج کنید.ناِم تصویرگر، عکاس یا گردآورندۀ تصاویرِ گالری را می نام  عکاس:

 گردد.توضیحاِت مربوط به گالری در این فیلد درج می توضیحات:

ورهای سازیِ محتوا برای موتهایی که به بهینهو تگ هاریزداده تولیدِ با توجه به تمهیداِت سیستِم اسپریت پورتال در  نکته:

کند، الزامی است که کاربر در درجِ محتوای فیلدهای مذکور، دقت و همِّت مقتضی را به ( کمک فراوانی میSEOجستجو )

 خرج دهد.
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 بارگذاری تصاویر گالری
 

 افزودِن تصاویر در این بخش از دو طریق قابِل انجام است. .استدر ذیِل فیلدهای باال، فضای آپلودِ تصویر طراحی شده

بِکِشد و رها  ترِ آنروی نوارِ آبی رنگ و نواحیِ پایینهای خود را به ، فایلDrag&Dropتواند با در حالِت اول کاربر می

، کاربر تصاویری که قبالً آپلود شده است را می تواند انتخاب و آپلود افزودن از گالریدکمۀ  کند. در حالِت دوم با استفاده از

ِ تواند ، میافزودِن فایل. همچنین کاربر با کلیک بر دکمۀ نماید عامِل خود را مشاهده نموده و آنها را روی سیستم تصاویر

 کند.  بارگذاریانتخاب و 

شوند شوند، مستقیماً آپلود نمیانتخاب می Drag&Dropۀ دکمۀ افزودِن فایل و شایاِن ذکر است فایلهایی که بواسط

د با کلیک توانیتواند آنها را حذف یا آپلود کند. در این قسمت میآیند و کاربر میمیبه نمایش در رنگپاییِن نوارِ آبیبلکه در 

ه ها بانفرادی این کار را انجام دهید. در هر صورت، فایل را با هم آپلود کنید و یا بصورتِ  تصاویربر دکمۀ آپلودِ همه، همۀ 

 شوند.رنگ منتقل میبخِش باالی نوارِ آبی

 دهد:در اختیارِ کاربر قرار میآپلود شده  تصاویر  پورتال، امکاناِت زیر را برای سیستِم اسپریت

پذیر است و در نحوۀ نمایِش فایل ها در خروجیِ سایت تأثیر امکان Drag&Dropها با جابجاییِ ترتیِب فایل جابجایی ترتیب:

 دارد.

بر روی آنها در  mouseها در موبایل و یا حرکِت یا آیکُن thumbnailتواند با لمِس کاربر می درج  توضیحات  تصویر:

را مشاهده کند و با کلیک بر روی آنها  درجِ توضیحاتها، کادرِ دسکتاپ

 های دیگر، توضیحات بنویسد. ا فایلبرای تصاویر ی

شود حداقل برای تصاویر، توضیحات درج شود توصیه می نکتۀ مهم:

مربوط به  HTMLچراکه این توضیحات در بعنواِن متِن جایگزین در تَِگ 

، ALTگیرد و وجودِ ویژگیِ ، بصورِت زیر قرار میALTتصویر در ویژگیِ 
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  بسیار اهمیت دارد. WCAG2.0یل شدن به استانداردهایی همانندِ برای افزایِش اعتبارِ صفحاِت وب و نا

> alt=”Alternative text”src=”image address in server”  <img 

 

شخیص  تپورتال بواسطۀ قابلیِت افزارِ اسپریتباشد، نرم تصاویر  اشخاصشایاِن ذکر است اگر تصاویرِ آپلود شده  نکتۀ مهم:

 کند.  < درج میimgکند و آن را بعنواِن متِن جایگزیِن تصویر در تِگ >شناسایی می، ناِم شخص را چهره

 
 

 ویرایش تصاویر
 

های زیر از قابلیت دتوانکاربر می (image thumbnailsتصاویر )نِیِل های نوارِ ابزارِ باالی تامببا استفاده از گزینه

 مند گردد: برای ویرایِش تصاویر بهره

ِ کاربر می  پوستر  گالری:انتخاب   کند. اگر کاربر  (pinپین )، به عنواِن پوسترِ گالریموردِ نظرِ خود را برای نمایش  تواند تصویر

 شود.بعد از پین کردِن یک تصویر، تصویرِ دیگری را پین کند، پین از روی تصویرِ اول برداشته می

 

در ابعادِ واقعی مشاهده  pop-upرا بصورِت یک  تواند تصویرمی کاربر با کلیک بر آیکُِن مشاهده، قابلیت تشخیص چهره:

شوند. در صورتی که اشخاصِ داخِل تصویر شناسایی می Face Detectionکند. در این حالت اشخاصِ داخِل تصویر با قابلیِت 

دهد در ر شده نمایش میناِم این افراد را در کادرِ ظاه Face Recognitionسیستم  از قبل به سیستم معرفی شده باشند، 

شده تواند ناِم فارسی و انگلیسیِ شخِص داخِل تصویر را بنویسد. پس از آن، تصویر شخِص معرفغیر اینصورت کاربر می

 د. گردپورتال ثبت میهمراهِ محتوای مربوط به تصویر در اسپریتشد و بهشناسایی خواهد Face Recognitionتوسطِ سیستِم 
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را انجام دهد و تغییراِت اعمال  بُرِش یا Croppingعملیاِت  تصویرروی ، Cropتواند با کلیک بر آیکُِن کاربر می بُرش  تصویر:

 شده را ذخیره کند.

ِ تصویر، تحِت فیلترهای روشنایی  تواند تصویرکاربر می ویرایش  گرافیکی  تصویر: را در صفحۀ اختصاصیِ ویرایشگر

(Brightness) مات شدن ،(Blur) ها و تیز شدن لبه(Sharpness)  ویرایش کند و یا مجدداً بُرِش(Crop) .دهد 

Brightness 

Blur 

Sharpness 
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 دهد.گرفته روی تصویر و تأثیر هر کدام را نشان میهای صورتای از ویرایشتصاویرِ زیر، نمونه

 قبل از ویرایش یرایشبعد از و

 

  

 

 

پلودِ تصویر مسیرِ آدر صفحۀ اختصاصیِ ویرایشگرِ تصویر، در قسمِت ناِم فایل، تواند کاربر می شناسایی  آدرس  فایل  تصویر:

 در سرور را شناسایی کند.

 کند. حذف تصاویرِ گالریآپلود شده را از لیسِت  تواند با  کلیک بر آیکُِن حذف، تصویرکاربر می حذف تصویر:
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 های مرتبطگالری 
 

های تواند گالریهای مرتبط وجود دارد. کاربر می( دو ستون برای ثبِت گالری2صفحۀ ویرایش گالری )در انتهای 

به  ها آنها راشده توسِط این ماژول را در ستوِن سمِت راست جستجو نموده و پیدا کند و با کلیک بر عناویِن گالریساخته

سایت که برای نمایِش های مرتبِط هر گالری در صفحاتی از وبها در سمِت چپ منتقل کند. گالریشدهستوِن انتخاب

 آیند.شوند، به نمایش در میها تولید میگالری

 

 

 

 نمایش  گالری تصویر

 

 های زیر را انجام دهید:سایت باید گامبرای نمایِش گالری تصویر در صفحاِت وب

 تغییر دهید. ایگالری چندرسانهرا به نوعِ صفحه در بخِش مشخصاِت یک صفحه، در مدیریِت صفحات،  -1

 ( کلیک کنید.optionsبر دکمۀ تنظیمات ) -2
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نظرِ خود را برای نمایش در آن صفحه انتخاب  های مدّ شود، گالریاز فیلدی که ذیِل فیلدِ نوعِ صفحه نمایان می -3

 نمایید. 

 کنید. دکمۀ ذخیره را کلیک -4

 ها را در صفحه مشاهده نمایید. بر دکمۀ نمایش کلیک کنید تا گالری -5

 

 

 

است. با کلیک بر عنواِن انتخاب شدهگالری انتخاب  5طور که در تصویرِ باال مشخص است، برای نمایش در این صفحه، همان

 آید.میزیر به نمایش درشده در آن گالری به صورِت ها، مجموعۀ تصاویرِ سازماندهیکدام از گالریهر
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 شود:سایت مهیا میهای زیر برای بازدیدکنندۀ وبدر این نوع گالری، قابلیت

 نمایِش تصویری در ابعادِ واقعی -1

 شده به تصویردادهنمایِش ناِم اختصاص -2

 نِیِل تماِم تصاویرِ گالری در ذیِل تصویرِ بزرگمشاهدۀ تامب -3

 هانِیلضامِن محو کردِن تامب -4

 Arrow Keysهای ناوبری یا با استفاده از ناوبری میاِن تصاویر با کلیک بر دکمه -5

 Slide Showقابلیِت نمایِش  -6

 Full Screenنمایِش  -7

 دانلودِ تصویر -8

 Zoom in/Zoom outقابلیِت  -9
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 ایگالری چندرسانهتنظیمات 
 

الری گتنظیماِت افزار اسپریت پورتال، گزینۀ در نرم

و زیرمجموعۀ منوی  بخِش تنظیماتدر  ایچندرسانه

تواند کاربر میاست. واقع شده هاتنظیماِت ماژول

 صفحۀ نمایشِ و  هاحوۀ نمایشِ صفحۀ لیسِت گالرین

از  امکاناِت این بخشتصاویر گالری را با استفاده از 

کُدهای زیر در این بخش از  افزار کنترل نماید.نرم

 افزار قابل تغییر است:نرم

 هاصفحۀ لیسِت گالری -1

a. کُد والدِ لیسِت گالری 

b. کُد آیتِم لیسِت گالری 

 صفحۀ نمایِش تصاویر گالری -2

a. کُد والدِ هر گالری 

b. کُد آیتِم هر گالری 

 راهنما مطالعه نمایید. سندِ  ندر همی ایگالری چندرسانهتنظیماِت ر بخِش توانید دمیکنندۀ این را توضیحاِت تکمیل
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 نظرسنجی
 

 عرفیم
 

 آورد.ماژول نظرسنجی، ابزار الزم برای تولید و نمایش یک نظرسنجی ساده را برای مدیر پورتال فراهم می

 

 شرح  رابط  کاربری
 

پورتال، گزینۀ نظرسنجی در بخِش مدیریِت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورِت در منوی اصلیِ کنترل پَنِل اسپریت

شود. ساختارِ ماژوِل نظرسنجی بصورِت زیر می هانظرسنجیلیست مندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن وارد صفحۀ بهره

 است:

 نظرسنجی 

o ( 1لیست نظرسنجی ها) 

 ( 2جزئیات نظرسنجی) 

 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره
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 ساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  نظرسنجی

 

 (1لیست نظرسنجی ها )

افزار وارد این صفحه شود. در این صفحه، عناوین نرمبا کلیک بر گزینۀ نظرسنجی در منوی اصلیِ تواند کاربر می

 آید. به نمایش درمی  Data Tableشده  قالِب های ساختهنظرسنجی

باشند. از طریِق کادر جستجوی باالی هر ، سؤال و زماِن ساخت قابل رؤیت میIDفیلدهای در ساختار این صفحه، 

به رکوردهای مورد نظر در جدول دست یافت و رکوردهای درون جدول را ، Enterتوان با درج عبارت و فشردن کلیدِ فیلدمی

 در هر فیلد، با نظِم دیگری مشاهده کرد. Sortبا تغییرِ 

در ستوِن آخر نیز  و ردیف انتخاب نماید 100و  50، 25، 10های را از میان گزینه رکوردهاتواند تعدادِ سطرِ لیسِت کاربر می

  دهد.در اختیارِ کاربر قرار میرا  رکوردحذِف و  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsدکمۀ 

 

، globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهاز طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته میشایان ذکر است 

نمایش ، رکوردهای بهجستجودول و کلیک بر دکمۀ همچنین با استفاده از امکاِن تعییِن بازۀ زمانی در باالی ج فیلتر کنید.

 درآمده در جدول را بر اساِس زماِن ایجادِ رکورد، پاالیش کنید.

شود. جهت ساخِت نظرسنجی  (2جزئیات نظرسنجی )بایست وارد صفحۀ مدیر سیستم جهت ساخت یا ویرایش نظرسنجی می

توان بر عنواِن آن در لیسِت درون جدول کلیک کرد یا از ها می" و برای ویرایش نظرسنجینظرسنجی جدیدبا کلیک بر گزینۀ "

 استفاده نمود. options" در دکمۀ ویرایشگزینۀ "
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 (2جزئیات نظرسنجی )

 اند:های الزم برای ساخت نظرسنجی به قرار ذیل فراهم شدهدر این صفحه مجموعه گزینه

 

 آید.شود و "عنوان" نظرسنجی بحساب میمی در این فیلد، سؤاِل نظرسنجی نوشته سؤال:

به نمایش  [esprit:poll:0]کُدِ شده در محِل قرارگیریِ قطعهدر صورت فعالسازیِ این گزینه، نظرسنجیِ ساخته فرض:پیش

 آید. درمی

در قالب  [esprit:poll:0]نها فعال شده باشد و کُدِ فرض" در آاگر چندین نظرسنجی داشته باشیم که گزینۀ "پیش :1 نکته

  شود.شده در قالب نشان داه میموجود باشد، آخرین نظرسنجیِ فعال

ِ  :2 نکته ِ  #اگر بجای کاراکتر یک نظرسنجی باشد، آن  IDیک عددِ غیرِ صفر قرار گیرد که برابر با  [#:esprit:poll]در کُد

 شود.فرض" در آنها توجهی نمیبه وضعیت فعالسازیِ گزینۀ "پیشد و شونظرسنجی در قالب نشان داده می
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های نظرسنجی را درج نمود و برای هر گزینه، مقداری را "، گزینهافزودنتوان با کلیک بر دکمۀ "در این بخش می :هاپاسخ

نویسی کاربرد خواهد شود بلکه برای کوئری" در خروجی نشان داده نمیمقداراختصاص داد. مقادیرِ درج شده در فیلدِ "

 داشت. 

 نمایش نظرسنجی در قالب
 

 .استفاده نمود در قالب صفحه [#:esprit:poll]کُدِ برای نمایش نظرسنجی در قالب سایت، باید از قطعه

فرض" ه چندین نظرسنجی داشته باشیم که گزینۀ "پیشنظرسنجی را قرار داد. در صورتی ک IDباید  #در این کُد، بجای کاراکترِ  

باشد، شده فعال ای که آخرین بارنظرسنجی آنباشد،  صفربرابر با  :esprit:poll]#[در آنها فعال شده باشد و مقدارِ # در 

 شود.ه میددر قالب نشان دا
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 هاماژول
 

ا بصورت مجزا از ماژولهاین آورند. های جدیدی را برای پورتال به ارمغان میقابلیتشود که هایی میماژولاین بخش شامل 

 هاییاژولد. مشوند و قابل انسجام در این بخش از سیستم هستنسیستم اسپریت پورتال توسط شرکت نیافام ارائه می

از این  فروم" –"خبرنامه"، "تیکتینگ"، "گفتگوی آنالین" و "انجمن  دیریت یادگیری"،ند "تولید لینک کوتاه"، "سیستم مهمان

افزار ، دو ابزار رایگان موجود در پکیج نرمفروم –حال حاضر، ماژول خبرنامه و ماژول انجمن در ها هستند. دسته ماژول

 هستند.
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 خبرنامه
 

 معرفی
 

 " است.تحریریه مطلبشده در ماژوِل "، ابزاری برای تهیۀ "خبرنامه" از مطالب منتخِب تهیهماژولاین 

 توانید ...میبا این ماژول 

 .از مطالب تهیه شده خبرنامه تولید کنید 

 .افرادی را عضو گروهِ خبرنامه یا "سرویس خبری" پورتال کنید 

 .خبرنامه ها را به اعضای خبرنامه و کاربران سایت ارسال کنید 

 

 شرح  رابط  کاربری
 

مندی قرار گرفته است که کاربر در صورِت بهره هاماژولدر بخِش  خبرنامهپورتال، گزینۀ در منوی اصلیِ کنترل پَنِل اسپریت

یر بصورِت ز  خبرنامه. ساختارِ ماژوِل دو زیرمجموعۀ اصلیِ خبرنامه را مشاهده خواهد نموداز دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن 

 است:

 خبرنامه 

o  (1) های ارسالی(خبرنامه ها )خبرنامهلیست 

 ( 2ارسال خبرنامه) 

 (3شده )الجزئیات خبرنامه ارس 

 (4ها )لیست ارسال 

o (5) اعضای خبرنامه 
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 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 ساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  خبرنامه

 

 (1) هاخبرنامهلیست  

 آید. میبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب ساخته شده می هایخبرنامهاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

 

 کنندگان خبرنامه و آماری ازموضوع یا عنواِن خبرنامه، زماِن ساخت، دریافت، اطالعاتی همانندِ جدولدر ساختار این 

 شود. به کاربر ارائه میها های موفق و ناموفق خبرنامهارسال 

ردیف انتخاب نماید. همچنین در  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هاخبرنامهند تعدادِ سطرِ لیسِت تواکاربر می

 دهد.برای کاربر نمایش میرا  خبرنامهو حذِف  مشاهدهوجود دارد که گزینۀ  optionsستوِن آخر نیز دکمۀ 

دهید و  را انجام هاخبرنامهلیاِت جستجو و فیلتر کردِن توانید در همان ستون، عمی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

همچنین  .، فیلتر کنیدglobalجدول را بصورت  رکوردهایتوانید کُلِ از طریقِ فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

نمایش درآمده در جدول را بر به، رکوردهای جستجوبا استفاده از امکاِن تعییِن بازۀ زمانی در باالی جدول و کلیک بر دکمۀ 

 اساِس زماِن ایجادِ رکورد، پاالیش کنید.

 " کند." هدایت میارسال خبرنامه" در باالی صفحه، کاربر را به صفحۀ "خبرنامه جدیدکلیک بر گزینۀ 
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 "کند." هدایت میشدههای ارسالجزئیات خبرنامه، کاربر را به صفحۀ "کلیک بر لینِک "موضوعِ خبرنامه 

 

 (2) رسال خبرنامها

شده مطالِب تهیهتوان میارساِل آن است. در این صفحه، امکانات مختلفی برای تنظیِم مطالِب خبرنامه و  لاین صفحه شام

 برای اعضای سایت و اعضای خبرنامه ارسال کرد.ژول تحریریه را انتخاب نمود و مادر 

 

 ارساِل خبرنامه وجود دارد:دو روش برای انتقال به این صفحه و تولید و  نکته:

 شود.ها" که زیرمجموعۀ ماژول خبرنامه محسوب می" در صفحۀ "لیست خبرنامهخبرنامه جدیدکلیک بر گزینۀ " -1

شده های طراحی " از گزینهارسال خبرنامهکلیک بر گزینۀ "" و کارتابل تحریریه مطلبانتخاب یک یا چند عنوان در " -2

 است(شکِل زیر مشخص شدهدر باالی کارتابل تحریریه )در 

 

 های ذیل، قابل تعیین است:بخش ابتداییِ این صفحه به انتخاب موضوع خبرنامه اختصاص دارد. موضوعِ خبرنامه از روش

وان تفیلدِ مشخص شده در این بخش، می : درها در بخش  تنظیمات خبرنامهفرض برای خبرنامهتعیین  نام  پیش -1

ِ نامی را به شده برای نوشت. کُدِ مذکور، تاریخِ روزِ تهیۀ خبرنامه را کنارِ موضوعِ نوشته {getdate}کُدِ  دلخواه در کنار

 کند.آن درج می
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 شود.شده به شکِل زیر ساخته میفرض، خبرنامۀ تهیهدر صورِت استفاده از عنواِن پیش

 

"استفاده از عنواِن اولین مطلب برای موضوع پذیر است که گزینۀ فرض در صورتی امکاناستفاده از عنواِن پیش نکته:

توان عنوانی دیگر را بجای عنواِن خبرنامه" غیرفعال باشد. شایان ذکر است هنگاِم ساخت و ارسال خبرنامه نیز می

 فرض در کادرِ عنوان نوشت.پیش
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ند در صفحۀ "ارسال شومطالبی که برای تهیۀ خبرنامه تهیه می تعیین موضوع خبرنامه از عنوان  اولین مطلب: -2

ازیِ ستوان ترتیِب آنها را در این باکس جابجا نمود. با فعالگیرند و میها" قرار میشدهخبرنامه" در باکِس "انتخاب

 توان عنواِن اولین مطلب را برای "عنواِن خبرنامه" برگزید.گزینۀ ذیل می

 

 تصویرِ زیر خواهد بود.سازیِ گزینۀ فوق، همانندِ شده در صورِت فعالخبرنامۀ تهیه

 

شده برای خبرنامه، در باکِس سمِت چپ است که مطالب انتخابدر ادامۀ صفحۀ "ارسال خبرنامه"، دو باکس طراحی شده

توان بر عنواِن آن در باکِس سمِت چپ کلیک کرد و آید. در صورت تمایل به حذِف مطلبی از خبرنامه میبه نمایش در می

توان آن عنوان را با استفاده از کادرِ جستجو در ی جستجو و افزودِن مطلبی از کارتابِل تحریریه نیز میآن را حذف نمود و برا

 باکِس سمِت راست پیدا کرد و به مطالِب خبرنامه افزود.
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حۀ فاعضای خبرنامه در صهایی ارسال شود. پس از انتخاِب مطالِب خبرنامه، باید تعیین شود که این خبرنامه به چه گروه

 شود." که در ادامه معرفی خواهد شد، به سیستِم پورتال معرفی میاعضای خبرنامه"

ین شوند. مسیرِ ااعضای سایت نیز پس از عضویت در یک یا چند گروه که به پورتال قابل معرفی هستند، سازماندهی می

 است.تنظیمات در کادرِ زیر نشان داده شده

 شدهنامهای مخصوص به کاربر  ثبتگروه< تنظیمات ورود و عضویت  ها <تنظیمات ماژولتنظیمات < 

 

ه و ذخیره و ارساِل خبرنام کارتابل تحریریهنمایش، دسترسی به هایی برای مشاهدۀ پیشدر انتهای این بخش نیز، گزینه

 اند.مهیا شده

 

یمات تنظهای ارسال شده از طریِق ویرایشگرهای تولیدشده برای این منظور، در بخِش نکته: طراحی و ویرایِش قالِب خبرنامه

 و از مسیر زیر قابل انجام است. خبرنامه
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 تنظیمات خبرنامهتنظیمات ماژول ها < تنظیمات < 

 

 (3) شدهارسالهای جزئیات خبرنامه

 مسیر دسترسی به این صفحه:

 های درون  جدولکلیک بر عنوان  خبرنامه ها( <های ارسالی )لیست خبرنامهخبرنامهخبرنامه < 

شود. در ابتدای این صفحه، اطالعاتی از خبرنامۀ ارسال شده و ها، کاربر به این صفحه منتقل میبا کلیک بر عنواِن خبرنامه

 شود.میهمانندِ شکِل زیر نشان دادهها آمارِ ارسال

 

 

ر را به " کاربهالیست ارسالاند. کلیک بر گزینۀ "ها" و "بازگشت" قرار گرفتهدر انتهای این صفحه نیز دکمۀ "لیست ارسال

 های مربوط به این خبرنامه بدست آورد.تواند اطالعاتی از ارسالکند که میای منتقل میصفحه
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 (4ها )لیست ارسال

فحه به این ص های انجام شده برای یک خبرنامه خاص است . مسیر دسترسی اطالعاِت مربوط به ارسالاین صفحه نمایشگرِ 

 به شکل زیر است:

<  شده"های ارسالها برای انتقال به صفحۀ "جزئیات خبرنامه کلیک بر عنوان  خبرنامه < های ارسالیخبرنامه<  خبرنامه

 هاارسالکلیک بر گزینۀ لیست 

 . شودبه کاربر ارائه میخبرنامه  وضعیت ارسالو  کنندۀ خبرنامهدریافتناِم ، اطالعاتی همانندِ جدولدر ساختار این 

 ردیف انتخاب نماید.  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هاارسالتواند تعدادِ سطرِ لیسِت کاربر می

را انجام دهید و  هاخبرنامهتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 .، فیلتر کنیدglobalجدول را بصورت  رکوردهایتوانید کُِل از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (5اعضای خبرنامه )

اند و نام و ایمیل خود را برای طریِق سایت در خبرنامه ثبت نام کردهاست که از  اعضای خبرنامهاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

  اند.دریافت خبرنامه به پورتال معرفی نموده

توانند بر دکمۀ طراحی شده در خبرنامه، میلغو عضویت اعضای خبرنامه پس از دریافت هر خبرنامه در صورت تمایل به 

 گیرند، کلیک کنند.قرار می ایمیِل خبرنامهبرای لغو عضویت که در 

های عضویت و لغو عضویت توسط مدیر پورتال قابل انجام است و جهِت دسترسی به ویرایشگرِ  فرمویرایش و طراحیِ قالب 

 مراجعه شود. تنظیمات خبرنامهمرتبط با آنها باید به بخِش 
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 شود.عضویت در خبرنامه از مسیرِ زیر انجام میطراحی و ویرایش قالِب فرم  نکته:

 تنظیمات خبرنامهتنظیمات ماژول ها < تنظیمات < 

 

 

 ها باید از کدِ زیر استفاده نمود:شده برای سایتهای طراحیجهت قرار دادن فرم عضویت در خبرنامه در قالب نکته:

[esprit:subscribe] 
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 فروم -انجمن 
 

 

 معرفی
 

تواند ( را دارد. مدیر پورتال میForumsسازیِ تاالرهای گفتگو )انجمن همانطور که از نامش پیداست، وظیفه فراهمماژول 

دهند. همچنین مدیر پورتال های انجمن را بسازد که در واقع، تاالرهای آن را تشکیل میها و زیرگروهبوسیلۀ این ماژول، گروه

 پاسخ دهد.  آنها در کارتابل مخصوص انجمن، پستهای اعضا را مشاهده کند، تأیید کند و بهاین قابلیت را دارد که 

 

 توانید ...این ماژول میبا 

 تاالرهای گفتگو بسازید 

 پستهای اعضای انجمن را مشاهده و تأیید کنید 

 در انجمن پست ارسال کنید 

 تاالرها را فعال و غیرفعال کنید 

 

 شرح  رابط  کاربری
 

مندی از ر صورِت بهرهکاربر د واست تعبیه شده هاماژولدر بخِش  انجمنپورتال، گزینۀ پَنِل اسپریتدر منوی اصلیِ کنترل 

 ابد.یسترسی میهای انجمن" د"مدیریت گروهو  "کارتابل انجمن"گزینه با نامهای  دودسترسیِ کامل، با کلیک بر آن به 

 :به قرارِ زیر هستند ماژوِل "انجمن"صفحاِت زیرمجموعۀ 
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 فروم -انجمن  

o (1) کارتابل انجمن 

 (2) جزئیات پست 

o (3) های انجمنمدیریت گروه 

  (4) گروهجزئیات 

 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 مدیریت فرایندساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  
 

 (1) کارتابل انجمن

صفحه  یابد. اینموعۀ ماژوِل انجمن به این صفحه دسترسی میهای زیرمجکاربر با کلیک بر گزینۀ کارتابل انجمن در گزینه

بران گیرد. پستهایی که کارو نمایِش عناویِن پستهای ارسال شده و تولیدشده مورد استفاده قرار می یکپارچهبرای مدیریِت 

 گردد.ازماندهی میدر یک جدول س Data Tableشود، در قالِب مدیر انجمن تولید می که توسطتهایی سکنند و پارسال می

هایی که در وضعیِت تسشوند. پمیهای هر پست بصورت رکوردهایی مستقل در این جدول نشان دادهها و پاسخپست

ها در نشدن، رکوردِ آنآیند و در صورت عدم تأیید و بررسیهای( گفتگو به نمایش درمی"تأییدشده" باشند، در تاالرهای )گروه

 شود.ظاهر میاین جدول با رنگی متمایل به قرمز 

های رنگیِ باالی کارتابل، رکوردهای هتوانید از طریق دکمدهد. شما میتصویرِ ذیل، وضعیت کلیِ این کارتابل را نشان می

ر توانید پستها را بهستند، می وضعیتفیلتر کنید. از آنجائیکه پست های درون کارتابِل انجمن دارای چهار دروِن جدول را 

 اساس وضعیتشان مشاهده کنید:

 رؤیت خواهندبود.شوند و در خروجیِ وبسایت قابل : پست هایی که از سوی مدیر انجمن تأیید میتأییدشده 

ه دهند تا مشخص باشد کهایی که توسط مدیر انجمن به حالِت تأییدنشده، تغییرِ وضعیت می: پستتأییدنشده 

 اند و هم در وبسایت نشان داده نخواهندشد.هم بررسی شده
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وردِ رکند.ااند ولی هنوز توسط مدیر انجمن بررسی نشدههایی که در کارتابل انجمن وارد شده: پستنشدهبررسی 

 .شوندها با رنگی متمایل به قرمز نشان داده میمربوط به اینگونه پست

 باشد.هایی هستند که امکان ارسال پاسخ به آنها، از سوی مدیر انجمن مسدود شده: پست:شدهبسته 

 

 

دیر جمن هستند یا پاسخ مشوند، یا پستهای ارسالیِ کاربران انرکوردهایی که در جدول کارتابل انجمن سازماندهی می نکته:

ابتدای عنواِن هر رکوردی که پاسخ مدیر انجمن برای تشخیِص این دو حالت،  (.پست مرجعشده )انجمن به پستهای ارسال

 " وجود خواهدداشت.پاسخ: ...به یک پست باشد، عبارِت "

    ( منتقل شود.1) پست جزئیاتِ  صفحۀ بهکه از قبل ایجاد شده اند،  مطالبییا ناِم  مطلِب جدیدتواند از طریِق دکمۀ کاربر می

 ِ شود. به کاربر ارائه می شمارۀ پست مرجع و وضعیت، گروه، نام مؤلف، عنواناین صفحه، اطالعاتی همانندِ  جدولِ  در ساختار

یف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن رد 100و  50، 25، 10های را از میان گزینه مطالبتواند تعدادِ سطرِ لیسِت کاربر می

دهد. شما می توانید برای را برای کاربر نمایش می مطلبحذِف یا ویرایش وجود دارد که گزینۀ  optionsآخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتدر  ن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایشِ ، روی ناِم آمطلبویرایِش 
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د و از را انجام دهی رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

. بعنوان ، فیلتر کنیدglobalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 است.، جستجو شده16مثال، در کارتابِل ذیل، عدد 

 

 

نمایش درآمده در ، رکوردهای بهجستجونین با استفاده از امکاِن تعییِن بازۀ زمانی در باالی جدول و کلیک بر دکمۀ همچ 

 جدول را بر اساِس زماِن ایجادِ رکورد، پاالیش کنید.

 

 (2جزئیات پست )

ده یا شهای ثبتتوانیم پستمیشویم و در صفحۀ "کارتابل انجمن" با کلیک بر گزینۀ "مطلب جدید" وارد این صفحه می

 فیلدهای ابتدای این صفحه، به شرح ذیل هستند:  پاسخهای خودمان را مشاهده کنیم و اقدام مورد نظرمان را انجام دهیم.

 در این فیلد، عنوان پست قابل ویرایش است. :عنوان
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اند تو"مطلب جدید" کلیک کند، میمشخص کنندۀ عنوان پست مرجع است. در صورتی که مدیر انجمن، روی  :پست مرجع

خواهد در دارد. ولی اگر مدیر میدر این صفحه، پستی مستقل را بنویسد که در اینصورت، فیلدِ پست مرجع را خالی نگه می

 های درون لیسِت پست مرجع انتخاب کند.سد باید آن پست را از گزینهیپاسخ به پستی، مطلب بنو

  تغییر فیلد "پست مرجع" وجود ندارد.  پس از ذخیرۀ مطلب، امکان: نکته

 

تواند در این فیلد، گروهِ مربوط به پست جدید را در صورتی که مدیر انجمن، روی "مطلب جدید" کلیک کند، می :عنوان گروه

 انتخاب کند .

اید جدید، مدیر ب وجود ندارد بنابراین در صورت درجِ یک پست" عنوان گروهپس از ذخیرۀ مطلب، امکان تغییر فیلد ": نکته

 حتماً گروهی را برای پست انتخاب کند!
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" قابل ساخت های انجمنمدیریت گروههایی هستند که در زیرمنوی "شوند، گروهها ظاهر میهایی که در لیسِت گروهآیتم

 و ویرایش هستند.

 

 ارد که بیانگرِ حالتهای ذیل برای یکهمانگونه که در کارتابل انجمن مشاهده شد، ستونی بعنواِن "وضعیت" وجود د وضعیت:

 پست هستند. شایان ذکر است این فیلد، هر زمانی قابلیت تغییر توسط مدیر انجمن را دارند.

 شوند و در خروجیِ وبسایت قابل رؤیت خواهندبود.: پست هایی که از سوی مدیر انجمن تأیید میتأییدشده 

 

اگر مدیر انجمن، یک پست جدید ایجاد کند و از فیلدِ "پست مرجع"، یک پست را انتخاب کند که وضعیِت آن در  نکته:

ضعیت " تغییر وتأییدشدهکه پسِت مرجع به حالِت "باشد، مادامی شده"نشده"، "تأییدنشده" و یا "بسته"بررسیکارتابل، 

 نیابد، پسِت مدیر در انجمن نشان داده نخواهدشد.
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ه دهند تا مشخص باشد کهایی که توسط مدیر انجمن به حالِت تأییدنشده، تغییرِ وضعیت می: پستتأییدنشده 

 اند و هم در وبسایت نشان داده نخواهندشد.هم بررسی شده

وردِ رک اند.اند ولی هنوز توسط مدیر انجمن بررسی نشدههایی که در کارتابل انجمن وارد شده: پستنشدهبررسی 

   شوند.ها با رنگی متمایل به قرمز نشان داده میبه اینگونه پست مربوط

 

 

 

 باشد.هایی هستند که امکان ارسال پاسخ به آنها، از سوی مدیر انجمن مسدود شده: پست:شدهبسته 
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یرایش یا و تواند محتوای پست را در آن مشاهده کند، بنویسد وشود که مدیر میپس از فیلدِ وضعیت، ویرایشگری ظاهر می

خ تواند با کلیک بر گزینۀ پاسشده از سوی کاربر انجمن باشد، میکه مدیر در حاِل مشاهدۀ یک پسِت ارسالنماید. در صورتی

 ، به ویرایشگری مجزا برای درج پاسخ دسترسی یابد."شدهپست ارسالبه "

 

 (3های انجمن )مدیریت گروه

یابد. های زیرمجموعۀ ماژوِل انجمن به این صفحه دسترسی میهای انجمن" در گزینهکاربر با کلیک بر گزینۀ "مدیریت گروه

ط هایی که توسگیرد. گروهشده مورد استفاده قرار میهای ساختهو نمایِش عناویِن گروه یکپارچهاین صفحه برای مدیریِت 

 گردد.در این صفحه سازماندهی می Data Tableشود، در قالِب مدیر انجمن تولید می

( منتقل 4) گروهجزئیاِت  صفحۀ بهکه از قبل ایجاد شده اند،  گروهییا ناِم  جدید گروهِ تواند از طریِق دکمۀ می مدیر انجمن

    شود.

 ِ ِت تواند تعدادِ سطرِ لیسشود. کاربر میبه کاربر ارائه میو زمان ساخت  عنواناین صفحه، اطالعاتی همانندِ  جدولِ  در ساختار

وجود دارد  optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه مطالب

ید ن کلیک کنروی ناِم آ، مطلبدهد. شما می توانید برای ویرایِش را برای کاربر نمایش می گروهحذِف یا ویرایش که گزینۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتدر  یا از گزینۀ ویرایشِ 

د و از را انجام دهی رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 .، فیلتر کنیدglobalهای جدول را بصورت هتوانید کُِل دادطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می
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نمایش درآمده در ، رکوردهای بهجستجوهمچنین با استفاده از امکاِن تعییِن بازۀ زمانی در باالی جدول و کلیک بر دکمۀ 

 جدول را بر اساِس زماِن ایجادِ رکورد، پاالیش کنید.

 

 (4جزئیات گروه )

ویم و شوارد این صفحه میشده یا ناِم یک گروهِ ساختهجدید"  گروهانجمن" با کلیک بر گزینۀ " هایمدیریت گروهدر صفحۀ "

 را تعیین کنیم. عنوان گروهتوانیم می

 

شده "، یک سلسله مراتب میان گروههای ساختهگروه والدتواند با استفاده از فیلدِ "عالوه بر عنوان گروه، مدیر انجمن می

 شود قرار دهد.مجموعۀ یک گروه دیگر که والد نامیده مییر ها را ز گروهایجاد کند و برخی 

را در حالِت فعال یا غیر وضعیِت گروه " در وبسایت، نمایش انجمنگروه، در صفحۀ "تواند برای نمایش در نهایت، مدیر می

 ر سایت نمایش داده خواهدشد.شده در آن دفعال قرار دهد. تنها در صورت فعال بودِن وضعیِت گروه، پستهای سازماندهی
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 (Web Developmentهای توسعۀ تحت وب )ماژول
 

گیرند. استفاده های تحت وب مورد استفاده قرار میها و سامانهشود که برای توسعۀ فرمهایی میماژولاین بخش شامل 

ی های اطالعاتی و کُدنویسشده در این بخش از اسپریت پورتال نیاز به مراتب متفاوت از دانش بانکاز امکانات ابزارهای مهیا

های علوم توسعۀ وب، ابزارهایی به ه از عناصرِ بصری و آخرین روشاست با استفادتحت وب دارد. با این حال، سعی شده

 همراه عملکرد و قابلیِت باال برای آنها به ارمغان آورد.کاربران ارائه شود که سهولت و سادگی را در به
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 قالب سایت
 

 

 معرفی
 

توانند قالِب موردِ نظرِ خود بواسطۀ آن میای از امکانات مورد نیاز برای طراحاِن وب می باشد که مجموعه ماژول قالب سایت،

 .استها قالب و هابخِش کدِ ایستا، منو 3سایت، طراحی نمایند. این مجموعه، شامِل را برای اختصاص به صفحاِت وب

 توانید ...با این ماژول می

 د و ویرایش کنید.های برنامه نویسی تحِت وب، توسعه دهیسایت را با استفاده از زبانهای صفحاِت وبقالب 

 های ایجاد شده را از سایتی به سایِت دیگر انتقال دهید.قالب 

 سایت، منوی ناوبری یا های مختلِف قالِب وببرای بخشNavigation Bar سایت را در منو بسازید و صفحاِت وب

 سازماندهی کنید.

 .جهِت استفاده در فرایندِ طراحی، کدهای ایستا ایجاد نمایید 
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 ساختار  رابط کاربری  ماژول قالب سایت

 

را در قالِب صفحاِت زیر خواهد  قالب سایت کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 دید:

 قالب سایت 

o (1ها )قالب 

 ( 2مشخصاِت قالب) 

o (3ها )منو 

 ( 4مشخصاِت منو) 

o (  5کُدهای ایستا) 

  (6)مشخصاِت کدِ ایستا 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 هاساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  مدیریت  قالب

 

 (1ها )قالب

 

، جدید قالبآید. کاربر با کلیک بر دکمۀ به نمایش درمی  Data tableهای ساخته شده به شکلِ در این صفحه، لیسِت قالب

تواند به صفحۀ مشخصاِت قالب برود و کدهای میها ناِم قالبشود و با کلیک بر ( منتقل می2به صفحۀ مشخصاِت قالب )

 قالب را مشاهده و ویرایش نماید. 

 سایت، به کاربردر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ ناِم قالب، زماِن ساخت و دفعاِت استفاده از قالب در صفحاِت وب

ردیف انتخاب نماید. همچنین  100و  50، 25، 10های ها را از میان گزینهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت قالبشود. کاربر میارائه می
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دهد. شما می توانید قالب را برای کاربر نمایش میحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsدر ستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتبرای ویرایِش قالب، روی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایش در 

ز ها را انجام دهید و ایلتر کردِن دادهتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (2مشخصات  قالب )

قابِل  jQueryِن فعالسازیِ یا ضام toggleو  ، امکاناِت تعییِن مقصدِ کاربردِ قالبدر این صفحه، فیلدِ ناِم قالب، محیِط توسعه

 Development Environmentمحیطِ توسعه یاِ ، توضیحاِت مفصلی در مورد راهنمای طراحی قالببخِش باشد. در رؤیت می

 گردد. ( منتقل می1ها )به صفحۀ قالبذخیره ارائه خواهد شد. کاربر با کلیک بر دکمۀ 
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سایت کوئری در هاسِت وبکه حاویِ آدرِس فایِل ِجی <script>فعال باشد، تِگ  jQueryفعالسازیِ در صورتی که ضامِن 

 گیرد و در صورتِ گردد و اگر این ضامن غیرِفعال باشد، تِگ مذکور در قالب قرار نمیاست، به قالِب ساخته شده افزوده می

 کوئری، طراح باید خودش کُدها را در قالب بنویسد. نیاز به کُدهای جی

 

 انتخاب مقصد  کاربرد

 

بسایِت شده در کدام وتوان تعیین کرد که قالِب طراحیاست که با استفاده از آنها میهای این صفحه، امکاناتی مهیا شدهدر انت

 پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترسی باشد.
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 باکسِ آید و در در این بخش، دو باکس وجود دارد. لیسِت تماِم سایتهای پورتال در باکِس سمت راست به نمایش درمی

گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناویِن باکِس سمِت راست، یک سایت به لیسِت شده قرار میها انتخابسمِت چپ نیز سایت

 گردد.ها حذف میشدهشود و با کلیک بر عناویِن باکِس سمِت چپ، آن سایت از لیسِت انتخابهای منتخب افزوده میسایت

است که با کلیک بر آنها همۀ عناوین ها طراحی شدهها بین باکسی انتقاِل گروهیِ سایتمیاِن این دو باکس، دو دکمه برا 

شده اختهها، قالِب ستوان بدوِن استفاده از باکسنیز می ها""استفاده در تماِم وبسایتشوند. با فعالسازیِ گزینۀ منتقل می

 شود.گفته می های عمومیقالبها اصطالحاً های پورتال مورد استفاده قرار داد. به این قالبرا در تماِم سایت

 

 نکاِت ذیل قابل ذکر است:های عمومی استفاده از قالبدر زمینۀ 

ها ک قالِب عمومی باید عمومی شوند تا قالِب عمومی عملکردِ درستی در زیرسایتهای بکار رفته در کُدهای یافزونه نکته:

 داشته باشد.

جایگاهِ های از قالِب عمومی که قرار است محِل خروجیِ مطالِب تولیدشده در ماژول تحریریه باشد، باید در بخش نکته:

 ها قرار داد.ها بتوان مطالب تولیدشده را در آن جایگاهرسایتتعریف شود تا در زی مطلب

ً از برای منوهای استفاده شده در قالب عمومی،  نکته: . بعنوان مثال، اگر منویی استفاده شود (Aliasنام مستعار )حتما

ِ  7ساختید و شناسۀ  نید هم از کُدِ را برای آن تعیین کردید، میتوا sevenبه آن اختصاص یافت و شما نام مستعار

[esprit:menu:7]  ِو هم از کُد[esprit:menu:seven]  در قالبها استفاده کنید با این تفاوت که اگر قرار است منو در یک قالب

 را در قالب صفحه بکار ببرید. [esprit:menu:seven]عمومی بکار رود، باید کُدِ 

 .دباشقابل ویرایش نمیها قالِب عمومی در زیرسایت نکته:

 

 (3ها )منو

منوی آید. کاربر با کلیک بر دکمۀ به نمایش درمی  Data tableهای ساخته شده در قالِب در این صفحه، لیسِت منو

 شود. ( منتقل می4موجود در لیست، به صفحۀ مشخصاِت منو ) ناِم منوییا  جدید
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ُ  شود.به کاربر ارائه می و کُدِ اسپریِت منو نندِ ناِم منو و زماِن ساخِت منودر ساختار این صفحه، اطالعاتی هما دهای ک

درج نموده  های دیگرها و قالبتواند این کُد را در افزونهو کاربر می آیدبه نمایش درمی [esprit:menu:X]اسپریت در قالِب 

 برداری کند.های دیگر بهرهایجاد شده در قالبمنوی  و از

ردیف انتخاب نماید. همچنین در  100و  50، 25، 10های ها را از میان گزینهنوتواند تعدادِ سطرِ لیسِت مکاربر می 

دهد. شما می توانید برای منو را برای کاربر نمایش میحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتویرایِش منو، روی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  

ام ها را انجتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهدهید و از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (4مشخصات  منو )

و جستجو و یک نمودارِ درختی طراحی  (Aliasانتخاِب نام منو، انتخاِب ناِم مستعار )فیلد برای  سهر این صفحه، د

، صفحاِت مشخص در نمودارِ درختی را انتخاب عدِم انتخابو  انتخاِب همههای شده است. کاربر می تواند با استفاده از دکمه

 ( بازگردد. 3وها )به صفحۀ من ذخیرهنماید و با کلیک بر دکمۀ 
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کاربر باید برای ساخِت منو، ابتدا چند صفحه را انتخاب نماید و برای منو، اسمی در نظر بگیرد. در صورتی که صفحاِت 

تواند از فیلدِ جستجو برای یافتن و افزودِن آن صفحات استفاده صفحاِت مدّ نظرش را بداند، می  پورتال زیاد باشد و کاربر نامِ 

 نماید.

 

به آن اختصاص  12برای منوها اختیاری است. بعنوان مثال، اگر منویی ساختید و شناسۀ ( Aliasناِم مستعار )استفاده از 

 ِ ِ  publicmenu11یافت و شما نام مستعار و هم از کُدِ  [esprit:menu:7]را برای آن تعیین کردید، میتوانید هم از کُد

[esprit:menu: publicmenu11]  ،در قالبها استفاده کنید با این تفاوت که اگر قرار است منو در یک قالب عمومی بکار رود

  را در قالب صفحه بکار ببرید. [esprit:menu: publicmenu11]باید کُدِ 

 

  



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

143 

 (5ایستا  )کُدهای 

 

  :اده در قالِب خود استف خواهندممکن است طراحان به این نتیجه برسند بخشی از کُدهایی که می"تعریِف کُدِ ایستا

، JSو  HTML،CSSتوان بصورِت یک بلوک از کُدهای های دیگری نیز قابل کاربرد خواهد بود و میکنند در قالب

نامیم و از این بخش از اسپریت پورتال برای هویّت و ناِم مُستقلی برای آن قائل شد. چنین کُدهایی را کُدِ ایستا می

 ."کنیمفاده میساخت و سازماندهیِ آنها است

بیند. کاربر با می Data Tableهای ایستا را در قالِب شود و لیسِت کدکاربر با کلیک بر دکمۀ کُدِ ایستا به این صفحۀ وارد می

 شود.  ( وارد می6به صفحۀ مشخصاِت کدِ ایستا ) کد ایستای جدیدکلیک بر دکمۀ 

 شود.زماِن ساخِت کُد و کُدِ اسپریِت کُدِ ایستای ساخته شده به کاربر ارائه میدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ ناِم کُد، 

های دیگر درج ها و قالبتواند این کُد را در افزونهو کاربر می آیدبه نمایش درمی [esprit:static:X]کُدهای اسپریت در قالِب 

 ی کند.بردارهای دیگر بهرهنموده و از کُدِ ایستای ایجاد شده در قالب

ردیف انتخاب نماید. همچنین در  100و  50، 25، 10های های ایستا را از میان گزینهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت کُدکاربر می 

دهد. شما می توانید برای کُد را برای کاربر نمایش میحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  ویرایِش کُدِ ایستا، رو

ز ها را انجام دهید و اتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalی جدول را بصورت هاتوانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 ُ  (6د  ایستا )جزئیات  ک

مۀ وجود دارد. کاربر با کلیک بر دک محیِط توسعهو یک  امکاناِت انتخاب مقصدِ کاربردِ کُددر این صفحه، فیلدِ ناِم کدِ ایستا، 

 Developmentمحیِط توسعه یاِ گردد. در ادامه، توضیحاِت مفصلی در مورد می( باز5ذخیره به صفحۀ کُدهای ایستا )

Environment  .ارائه خواهد شد 
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 انتخاب مقصد  کاربرد

 

بسایِت شده در کدام وتوان تعیین کرد که قالِب طراحیاست که با استفاده از آنها میدر انتهای این صفحه، امکاناتی مهیا شده

 ستفاده و در دسترسی باشد.پورتال سازمانی قابل ا
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آید و در باکِس در این بخش، دو باکس وجود دارد. لیسِت تماِم سایتهای پورتال در باکِس سمت راست به نمایش درمی

گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناویِن باکِس سمِت راست، یک سایت به لیسِت شده قرار میها انتخابسمِت چپ نیز سایت

 گردد.ها حذف میشدهشود و با کلیک بر عناویِن باکِس سمِت چپ، آن سایت از لیسِت انتخابفزوده میهای منتخب اسایت

است که با کلیک بر آنها همۀ عناوین ها طراحی شدهها بین باکسمیاِن این دو باکس، دو دکمه برای انتقاِل گروهیِ سایت 

شده اختهها، قالِب ستوان بدوِن استفاده از باکسنیز می ها"وبسایت "استفاده در تمامِ شوند. با فعالسازیِ گزینۀ منتقل می

 های پورتال مورد استفاده قرار داد.را در تماِم سایت

 

 

  



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

146 

 

 ماژول  اتصال به پایگاه داده
 

 

 معرفی
 

هایی داشته باشیم که در پایگاه داده یا های تحت وب ممکن است نیاز به دادهدر مراحل مختلف توسعه فرایندها و سامانه

ی ای نگهدارهای خارج از سیستم و در سرورهای جداگانهها در جداول اطالعاتیِ دیتابیسدیتابیس پورتال نباشد و این داده

ارج از های خابزارهای الزم برای برقراری ارتباط و ساخت اتصاالت مورد نیاز به دیتابیساتصال به پایگاه داده، ماژول شوند. 

 آورد.سیستم را فراهم می

 توانید ...با این ماژول می

  باDrag&Drop انواعِ فیلدها را برای فرِم خود ایجاد نمایید 

  تنظیماِت 

 

 

 شرح  رابط  کاربری
 

ر صورِت قرار گرفته است که کاربر د توسعهدر بخِش  اتصال به پایگاه دادهپورتال، گزینۀ در منوی اصلیِ کنترل پَنِل اسپریت

شود. صفحاِت موجود در این بخش، بصورِت می هالیست اتصالی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن، واردِ صفحۀ مندبهره

 :اندذیل سازماندهی شده

 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

147 

 (1ها )لیست اتصال 

o ( 2اتصال به بانک اطالعاتی) 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 ساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  اتصال به پایگاه داده

 

 (1ها )لیست  اتصال

 

آید. میبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب های ساخته شده مییا اتصال Connectionsاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

    ( منتقل شود.2)اتصال به بانِک اطالعاتی به صفحۀ اتصاِل جدید  تواند از طریِق دکمۀکاربر می

 

شود. کاربر اخته شده به کاربر ارائه میدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ ناِم اتصال، نوعِ درایور و ناِم دیتابیِس س

 optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستونِ آخر نیز دکمۀ  100و  50، 25، 10های را از میان گزینهها تواند تعدادِ سطر می

، هایجاد شداتصاِل دهد. شما می توانید برای ویرایِش را برای کاربر نمایش می اتصالحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتروی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  

 

ز ها را انجام دهید و اتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت د کُِل دادهتوانیطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می
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 (2اتصال به بانک  اطالعاتی )

 

که حاوی اطالعاتی   ای استیا رشتۀ اتصال، رشته Connection String" (:Connection Stringرشته اتصال )  تعریفِ 

می باشد و هدف از استفاده از آن اتصال مانند آدرس سرور، نام دیتابیس، نام یوزر دیتابیس، رمز عبور دیتابیس و... 

 نمونۀ یک رشتۀ اتصال :  به دیتابیس است. "

Server=ServerName(ServerIP);Database=DatabaseName;UserID=UserName; 

Password=12345;Trusted_Connection=False;  

 

و بازگشت در ذیِل آنها  آزمایشیا اتصال است و دو دکمۀ  Connectionاین صفحه متشکّل از چند فُرم برای ورود مشخّصاِت 

 شود. مشاهده می
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خواهد به آن متصل شود، باید یک درایور را از میاِن مواردِ زیر انتخاب در فُرِم درایور، کاربر بسته به نوعِ دیتابیسی که می

 نماید:

 

 MS_SQLServer 

 MS Access 

 MySQL 

 Oracle 

 DSN ای غیر از مواردِ باال، باید این درایور انتخاب شود.(ه)جهِت اتصال دیتابیس 

اهر ظ ذخیرهدر صورتی که پس از فُشردِن دکمه آزمایش، پیاِم موفقیِت اتصال به بانِک اطالعاتی ظاهر شد، دکمۀ 

شده را در لیست گردد و ناِم اتصاِل ساخته می( باز1ها )گردد و با ذخیره کردِن رشتۀ اتصال، کاربر به صفحه لیسِت اتصالمی

 کند. مشاهده می

 

ی متصل شوید، الزام دیتابیسی خارج از سیستمخواهید جهِت درجِ کوئری و ایجاد کُدِ اسپریت به در صورتی که می نکته:

( ایجاد نموده و صحِّت عملکردِ آن را آزمایش Connection Stringاست که از طریِق امکاناِت این صفحه، یک رشتۀ اتصال )

 . کنید
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 مدیریت افزونه ها
 

 معرفی
 

های موردِ نیاز برای توسعۀ یک ماژوِل اختصاصی را تواند بواسطۀ آنها جداول و کوئریمجموعۀ امکاناتی است که کاربر می

 شوند.نامیده می Addon یا افزونه های اختصاصی ایجاد نماید. در اسپریت پورتال، این ماژول

 توانید ...با این ماژول می

  .به جداوِل دیتابیسیِ داخِل سیستم و خارج از پورتاِل سازمانی دسترسی یابید 

 .در داخل پورتال سازمانی، جداوِل دیتابیسی بسازید و در آنها ورودِ اطالعات نمایید 

 های جداول را فراخوانی نموده و برای پردازش و نمایِش آنها افزونه بسازید.داده 

 

 اهشرح  کارکرد  کُلی  افزونه

 

ر اسپریت فرض دیک سیستم مدیریت محتوا شامل جداول دیتابیسی مختلفی می باشد. بعضی از این جداول، بصورت پیش

فرِض پورتال قرار می گیرند و برخی از این جداول نیز توسط ها و ابزارهای پیشپورتال موجود هستند و مورد استفاده ماژول

 شوند.پورتال ساخته میکاربرِ اسپریت

هایی گیرد، قالبپورتال قرار میپنل در اختیارِ کاربرِ اسپریتهایی که در کنترلنیافام برای نمایش خروجی ماژول تشرک

فرض در هنگاِم ویرایِش صفحات، در لیسِت انتخاِب نوعِ های پیشهای ماژولگرا را توسعه داده است. این قالبواکنش

 دهند. صفحه خود را نشان می
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افزارِ اسپریت پورتال در مسیرِ زیر قابلِ مشاهده ی نرمهافرضِ اکثرِ ماژولقالِب خروجیِ پیشکُدهای توجه است  شایان نکته:

 و ویرایش هستند.

 هاتنظیمات ماژول <تنظیمات 

 

افزار، جداولِ دیتابیسیِ پنِل نرم( در کنترلDevelopmentتوانند با استفاده از ابزارهای توسعه )پورتال نیز میکاربراِن اسپریت

 های مربوط به یک پروژه را در قالِب یکهای مرتبط با آنها، تماِم جداول و کوئریساخِت کوئریخودشان را بسازند و از طریِق 

 .سازماندهی کنند Addonافزونه یا 

از امکاناِت پورتال، طراحی می کند. سپس برای نمایِش خروجیِ را با استفاده  Dataکاربر در ابتدا جداوِل موردِ نیاز برای ورودِ  

ازد و سرا می هافزون کُدهای اسپریتیِ های جدول می بایست کوئِری بنویسد. در حقیقت در مرحلۀ توسعۀ کوئِری، کاربر داده

ه ذکر است در فرایند ساخِت الزم ب کند.ها در قالِب یک افزونه سازماندهی میدر کنار جدول یا جداوِل مربوط به آن کوئری

 باشد.های الزم برای ورود، ویرایش و حذف رکورد در جداول اطالعاتی افزونه، قابل اختصاص میافزونه، دسترسی
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پس از ساخِت یک کوئری، های دیگر مورد استفاده قرار دهد. شده را در کوئریهای ساختهتواند کُدِ کوئریکاربر می نکته:

 شود که ناِم نمایشی و "کُدِ کوئری" در آن مشخص است.همانندِ شکِل زیر ایجاد میماهیتی در افزونه 

 

ها از برای استخراجِ دادهشود که می تواند بواسطۀ آنها مواجه می DEمحیِط توسعه یا در مرحلۀ توسعۀ کوئری، کاربر با چند 

را برای تعییِن نحوۀ  JSو  HTML ،CSS، کُدهای T-SQLبنویسد و پس از حصوِل اطمینان از صحَِّت  T-SQLجداوِل مَدّ نظرش 

ِل شده را به شکتواند نام و کُدِ کوئریِ ساختهها در محیِط توسعۀ کُد درج نماید. پس از ذخیرۀ کوئری، کاربر مینمایِش داده

[esprit:query:X]  .مشاهده نماید 

 

راین بناب جدول و چندین کوئری داشته باشد رای توسعۀ یک ماژول یا سامانه، نیاز به ساخِت چندینممکن است کاربر ب

بعنواِن مثال، کاربر برای ساخِت یک سازماندهی کند.  افزونهتواند چندین جدول و کوئری مربوط به هم را در قالِب یک می

رد جداولی برای سازماندهی اطالعات ایجاد نماید. او در گالری نمایِش فیلم و عکس با نحوه نمایش خاِص خودش، نیاز دا

هایی کند و فیلدساز استفاده میهای جداول را نیز طراحی کند. در اینجا کاربر از سیستم کوئریادامه باید قالِب نمایش داده

 نماید.فراخوانی می T-SQLاز جداول را با 

 

کند. مجموعۀ شده را کنترل می(، کُدنویسی نموده و نحوه نمایِش فیلدهای فراخوانیDEسپس با استفاده از محیِط توسعه ) 

 . نام دارد Addonشود افزونه یا های ساخته شده توسط کاربر که به توسعۀ یک ماژوِل اختصاصی منجر میجداول و کوئری
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 کارکردهای کُلی  کوئری در اسپریت پورتال
 

 بطور کلی سه نوع کارکرد برای آن وجود دارد:توان از آن استفاده نمود و ل میبه سه شکپس از ساخِت یک کوئری، 

بایست در ماژوِل مدیریِت صفحات، نوعِ کاربر برای نمایِش افزونۀ ساخته شده می نمایش  خروجی  آن در وبسایت: -1

ته شده ر باید افزونه ساختغییر داده و بر آیکِن تنظیماِت صفحه، کلیک کند. سپس کارب نمایِش افزونهصفحه را به 

 طراحی شده در این بخش، انتخاب نماید.  combo-boxهای مورد نیاز دروِن آن افزونه را با استفاده از دو و کوئری

 

آید که پس از ساخِت کوئری، یک کُد به شکِل زیر بدست می های دیگر:ها و کوئریاستفاده از کوئری در قالب -2

 های یک یا چند وبسایِت دروِن یک پورتال استفاده نمود.ها و کوئری(" از آن در قالبtagتوان همانندِ یک "تَگ )می

[esprit:query:شماره کوئری] 

 

یک عنصرِ تعاملی در صفحاِت وبسایت همانندِ در این حالت، بواسطۀ  استفاده از کوئری بعنوان یک سرویس:  -3

 گردد. وئریِ مورد نظر فراخوانی شده و اجرا می، شمارۀ کAjax.ashx(" و با اجرا شدِن Button"دکمه )

قبل از رابِط )دکمه یا لینک( ارساِل  قراردادِن کپچاهای "استفاده از کوئری بعنواِن سرویس"، یک از قابلیت :1 نکته

ین گردد. بداست. بدین وسیله، درج و ارسال عبارِت کپچا برای اجرای آن کوئری، اجباری و ضروری می Ajaxریکوئسِت 

 . داده شودقرار  [captcha-required]و در بخِش "کُدِ ابتدا" تِگ  منظور، باید در صفحۀ طراحی و توسعۀ کوئری
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تواند در هر خط از کُدهای دروِن ویرایشگرِ "کُدِ ابتدا" درج گردد و محِل آن در این می [captcha-required]تگ  :2نکته 

 کند. باکس، در خروجیِ کوئری تغییری ایجاد نمی

به صفحۀ  <img>همانندِ مثاِل زیر درون یک تِگ تصویرِ کپچا برای نمایش کپچای قبل از اجرای کوئری باید  :3نکته 

است که از آن برای معرفیِ شماره کوئریِ مورد برای تگ تصویر تعریف شده idال زیر، یک در مث وبسایت معرفی شود.

 گیرد.مورد استفاده قرار می Ajaxنظر در 

<img src="/inc/ajax.ashx?action=captcha&mode=query" id="captchaimg>" 
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 ها افزونه مدیریتساختار  رابط کاربری   
 

 را در قالِب صفحاِت زیر خواهد دید: توسعه به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ  کاربری که دسترسیِ کامل

 مدیریت افزونه ها 

 ( 1اطالعاِت افزونه) 

 (2ها )لیسِت افزونه 

 (3افزونه ) طراحی 

o ( 4مشخصاِت جدوِل افزونه) 

o ( 5مدیریِت جدول) 

o (6ها )آیتم 

 ( 7آیتِم جدید) 

 ( 8محیط طراحی کوئری) 

o (9) مشخصات کوئری 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره
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 ها افزونه مدیریتساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  

 

 (1) اطالعات  افزونه

شود. (، به صفحۀ اطالعاِت افزونه وارد می2ها )در لیسِت افزونه افزونهناِم  و یا افزونه جدیدکاربر با کلیک بر گزینۀ 

 است و دو دکمۀهای کاربری و تعییِن دسترسی کاربران و گروه رای ورودِ اطالعاِت اولیۀ افزونهب هاییفُرم شاملاین صفحه 

 شود.بازگشت و ذخیره در ذیِل آن مشاهده می

 شود.( منتقل می2ها )لیسِت افزونهبه صفحۀ  ذخیرهکاربر با فشردن دکمۀ  

(  3افزونه) طراحیاز باکِس اطالعاِت افزونه در پاییِن صفحۀ  توانت و  محتویاِت این صفحه، میبرای تغییرِ تنظیما 

 .نمودبرداری بهره

 

 

 نمود.ه را در دو فیلدِ اول وارد نام و توضیحاِت افزونتوان می ابتدای بخِش "اطالعات افزونه"در 
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به این افزونه برای ورود محتوا توانند هایی که میتواند کاربران و گروهها" و "کاربران" میدر فیلدهای "گروهسپس 

 باشند را با کلیک در فیلدها انتخاب کرد.دسترسی داشته

 

 

 انتخاب مقصد  کاربرد
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 شده در کدامتوان تعیین کرد که افزونۀ طراحیمیاست که با استفاده از آنها در انتهای این صفحه، امکاناتی مهیا شده

 وبسایِت پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترسی باشد.

آید و در باکِس در این بخش، دو باکس وجود دارد. لیسِت تماِم سایتهای پورتال در باکِس سمت راست به نمایش درمی

یک بر هر کدام از عناویِن باکِس سمِت راست، یک سایت به لیسِت گیرند. با کلشده قرار میها انتخابسمِت چپ نیز سایت

 گردد.ها حذف میشدهشود و با کلیک بر عناویِن باکِس سمِت چپ، آن سایت از لیسِت انتخابهای منتخب افزوده میسایت

کلیک بر آنها همۀ عناوین است که با ها طراحی شدهها بین باکسمیاِن این دو باکس، دو دکمه برای انتقاِل گروهیِ سایت 

شده اختهها، افزونۀ ستوان بدوِن استفاده از باکسنیز می ها""استفاده در تماِم وبسایتشوند. با فعالسازیِ گزینۀ منتقل می

 های پورتال مورد استفاده قرار داد.را در تماِم سایت

 

بخِش مدیریِت محتوا محتوا در جداوِل این افزونه به  در صورِت فعال بودن، قابلیِت ورودِ  :مدیریِت محتوانمایش در منوی 

 گردد. اسپریت پورتال اضافه می اصلیِ منوی در 

 

 (2ها )لیست  افزونه

ناِم تواند با کلیک بر دهد. کاربر مینشان می Data Tableهای ساخته شده را در قالِب این صفحه لیسِت افزونه

 ( منتقل شود.1به صفحۀ اطالعاِت افزونه ) افزونه جدید کلیک بر دکمۀ ( و با3افزونه ) طراحی، به صفحۀ افزونه

در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ نام، زماِن ساخت و دفعاِت استفاده از افزونۀ ساخته شده به کاربر ارائه 

ردیف انتخاب نماید. همچنین  100و  50، 25، 10های ها را از میان گزینهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت افزونهشود. کاربر میمی

دهد. شما می توانید افزونه را برای کاربر نمایش میحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsدر ستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتبرای ویرایِش افزونه، روی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  
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ام ها را انجتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میجستجوفیلدِ با استفاده از 

  ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهدهید و از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (3افزونه ) طراحی

 ها و اطالعاِت افزونه.وئریها، کاین صفحه شامل سه بخش است. جدول

توانید ناِم سیستمی جدول را با الگوی کُدِ دهد، میدر قسمِت جداوِل افزونه که جدولها را با رنِگ آبی نمایش می  

zes_tableName   توانید ناِم دهد، میها را با رنِگ قرمز نمایش میهای افزونه که کوئریمشاهده نمایید. در قسمِت کوئری

 ِ شده در این تواند از کُدهای نمایش دادهمشاهده نمایید. کاربر می [esprit:query:X]سیستمی کوئری را با الگوی کُد

 ید. های دیگر استفاده نماها و کوئریها در قالبقسمت

 آیکُنِ  (،  با کلیک بر4، به صفحه مشخصاِت جدوِل افزونه )جدول جدیدکاربر با کلیک بر دکمۀ در قسمِت جداول، 

 شود.( منتقل می6ها )به صفحۀ آیتم هاورودِ آیتم آیکُنِ ( و با کلیک بر 5به صفحۀ مدیریِت جدول ) ویرایش جدول

 

            

  

 

 

 

 ورود آیتم ها جدولویرایش  ویرایش کوئری
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( منتقل 9)مشخصات کوئریبه صفحه  ویرایِش کوئریو دکمۀ  کوئری جدید آیکُنِ کاربر با کلیک بر ها، در قسمِت کوئری

 شود. می

ب است که بموجهمانطور که در تصویرِ ذیل مشخص است، امکان جدیدی به ماژوِل توسعه افزونه اضافه شده به روزرسانی:

 ( استخراج کنید.Excelآمده از هر کوئری را در قالب یک "فایل اکسل )های بدستتوانید دادهمیآن 

 

گیرد تا در صورِت لزوم، مجدداً در اختیارِ کاربر قرار می (1اطالعاِت افزونه )در قسمِت اطالعاِت افزونه، تماِم امکاناِت صفحۀ 

 ویرایش شوند.

 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

161 

 های الزم برای ساخت افزونهگام
 

افزونه، ابتدا جدول و  طراحیای جدید را داشته باشد باید پس از ورود به صفحۀ اگر کاربر قصد ساخِت افزونه

اطالعاِت اولیۀ جدول  (4مشخصاِت جدوِل افزونه )او باید در صفحۀ  )داده یا آیتم( ایجاد نماید. Dataفیلدهایی را برای ورودِ 

را ثبت کند سپس جدول ایجاد شده را در صفحه توسعۀ افزونه خواهد دید. در ادامه باید بر آیکِن ویرایش جدول ساخته 

شود. کاربر پس از ساخِت کامِل فیلدها  (5مدیریِت جدول )ا واردِ صفحۀ شده کلیک کند تا برای ایجاد و سازماندهیِ فیلده

و یا با کلیک بر  وارد شود (9)مشخصات کوئریباید در صفحۀ توسعۀ افزونه، بر آیکِن کوئریِ جدید کلیک کند تا به صفحه 

های داخِل شود و با استفاده از امکاناِت آن و بدوِن کدنویسی، داده (8محیط طراحی کوئری)بزار طراحی کوئری، واردِ دکمۀ ا

 .های آماده شده نمایش دهدجداول اطالعاتی را بصورِت پویا فراخوانی نموده و در قالب

 

در اختیار کاربران سیستم قرار داد و  ورود محتواها در یک افزونه باید جداول را برای پس از ساخت جداول و کوئری

فزار و در ابرای این کار، کاربر نیازی به دسترسیِ کامل به بخِش مدیریت افزونه ندارد بلکه کافی است در منوی اصلی نرم

شده مراجعه کند و در زیرمجموعۀ این منو، عناویِن جداوِل دروِن فزونۀ ساختهبخِش "مدیریت محتوا" به منوی مربوط به ا

ر افزا" بر روی رابط کاربریِ جداول در نرمهاورود آیتمانتخاِب این عناوین به منزلۀ کلیک بر گزینۀ " افزونه را خواهد دید.

 است. )همانند شکل ذیل(

 

 ورود آیتم ها
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اوِل دروِن آن در منوی اصلیِ سیستم، باید گزینۀ زیر در بخِش به همراهِ جد Xنمایِش منوی افزونۀ جهِت  نکته:

ها ها را از لیسِت سایتهای مورد نظر، آن سایتسایتدر  Xفعال باشد. همچنین برای نمایشِ منوی افزونۀ  "اطالعاِت افزونه"

 در صفحۀ "اطالعاِت افزونه" انتخاب نمود.
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 (4مشخصات  جدول  افزونه )

رای ورود باست که دو فیلد اول فیلد  سهشود. این صفحه شامل ، به این صفحه وارد میجدول جدیدکاربر با کلیک بر دکمۀ 

ر . کاربر با کلیک بشدۀ دیگر استو فیلد سوم برای اختصاص جدول به یک افزونۀ ساخته باشداطالعات اولیه جدول می

 شود.  می( منتقل 3افزونه ) طراحیبه صفحه  ذخیرهدکمۀ 

 

 

تواند در فیلدِ ناِم دلخواهِ خود را در فیلدِ ناِم نمایشی بنویسد ولیکن او مجبور است در فیلدِ ناِم جدول، نامی انگلیسی کاربر می

 گردد.در دیتابیِس پورتال ثبت می _zesرا برای جدول درج کند. هر نامی که برای جدول درج شود، با پیشوندِ 

 

 (5جدول ) مدیریت  

روی جدوِل مورد نظرش، به این  ویرایِش جدولکاربر با کلیک بر آیکُِن 

شود. این صفحه شامل سه بخِش فیلدها، طراحی فیلد صفحه وارد می

باشد. کاربر فیلدهای ایجاد شده توسِط و مشخصاِت جدوِل افزونه می

تواند در بخِش فیلدها فرِض جدول را میخودش و فیلدهای پیش

 طراحی، کاربر به صفحۀ ذخیرهده کند. پس از کلیک بر دکمه مشاه

 شود.  ( منتقل می3افزونه )

 

 افزونه
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اگر کاربر با دستگاه موبایل این صفحه را ببیند، از باالی صفحه تا پایین به ترتیب، فیلدهای ساخته شده توسِط 

 ِت جدول را خواهد دید.فرِض سیستم، محیِط طراحیِ فیلد و محیِط ویرایِش مشخصاخودش، فیلدهای پیش

 

فرِض اگر کاربر در کامپیوترِ دسکتاپ واردِ این صفحه شود، فیلدهای ساخته شده توسِط خودش و فیلدهای پیش 

سیستم را بصورِت دو ستون در سمِت راستِ رابِط کاربری، محیِط طراحیِ فیلد را سمِت چِپ رابِط کاربری و محیِط ویرایِش 

رنِگ ستوِن فیلدها، لیسِت فیلدها تواند با کلیک بر نوارِ آبی صفحه مشاهده خواهد کرد. کاربر میمشخصاِت جدول را پاییِن 

 .را باز و بسته کند

  

 یرد.گ" برای اِعماِل تغییراِت دلخواه، در اختیارِ کاربر قرار میمشخصاِت جدول افزونهبخِش "در پاییِن این صفحه نیز، مجدداً 

بخش تقسیم کرد. سه فیلدِ باالی آن همانطور که در تصویرِ ذیل مشخص است، برای تغییرِ  توان در دورا میاین بخش 

رود. از آنجاییکه هنگاِم ساخِت هر جدول، الزاماً باید در افزونۀ " بکار مینام دیتابیسی جدولاطالعاِت اولیۀ جدول به جز "

 تمایل داشته باشید، به افزونۀ دیگری انتقال دهید. توانید در این بخش، جدول را هر زمان کهخاصی جدول را ساخت، می
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 ه جدول زدههایی که بشایان ذکر است انتقال جدول از یک افزونه به افزونۀ دیگر، تغییری در نام، آدرس و کوئری نکته:

کرده  " را فعالت محتوانمایِش افزونه در منوی مدیریاند ندارد. ولیکن اگر جدولی را از یک افزونه خارج کنید، اگر گزینۀ "شده

 باشید، آن جدول در زیرمنوی مربوط به آن افزونه نشان داده نخواهدشد.

 

 است. مهیا شدهمدیریت رکوردهای جدول امکاناتی برای تنظیمات دسترسیِ در ادامۀ بخش "مشخصات جدول افزونه" 
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خصات در صفحۀ "مششده توسط خودش را در جدول ببنید مگر اینکه به آن کاربر، تواند رکوردهای درجهر کاربر تنها می نکته:

 اعطا شود.  "ادمین پورتال" یا "ادمین سایت، ""مشاهده همه محتوای افزونه هاکاربر"، دسترسیِ "

 شوند:عریف میفیلدهای بخش دسترسی درج رکورد در جداول افزونه به ترتیِب ذیل، ت

 رمدیو کاربر با دسترسی  مدیر پورتالکاربر با دسترسی  ،rootعالوه بر کاربرِ معرفی شوند، در این فیلد  اگر کاربرانی -1

 رکورد انجام دهند.درجِ توانند در این جدول، فقط این کاربران می ،سایت

 رمدیو کاربر با دسترسی  مدیر پورتال، کاربر با دسترسی rootعالوه بر کاربرِ اگر کاربرانی در این فیلد معرفی شوند،  -2

 کنند. ویرایش توانند در این جدول، رکوردها را فقط این کاربران می سایت

 رمدیو کاربر با دسترسی  ر پورتالمدی، کاربر با دسترسی rootعالوه بر کاربرِ اگر کاربرانی در این فیلد معرفی شوند،  -3

 رکورد انجام دهند.حذِف توانند در این جدول، فقط این کاربران می سایت

شود. اگر مدیرگروهی در این فیلد شده برای هر گروه نشان داده میهای تعریفدر این فیلد، لیسِت مدیر گروه -4

 (مدیرگروهشده در گروهی که او مدیرش است، رکوردهایشان تنها با اِعماِل نظرِ او )معرفی شود، کاربراِن سازماندهی

 شوند. تأیید می

أیید تشوند. تأیید می آنهاتنها با اِعماِل نظرِ این جدول  د، رکوردهاینشو اگر کاربر یا کاربرانی در این فیلد انتخاب -5

رِ دهد که توسِط کارباست. تصویرِ ذیل، وضعیِت یک رکورد را نشان میتأیید نهایی توسِط این کاربران به منزلۀ 

گی است. همانطور که مشخص است،  این رکورد توسِط "مدیرگروه" تأیید شده و در انتظارِ تأییدکننده در حاِل رسید

 نظرِ کاربرِ تأییدکننده است. 
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 فرض  سیستمهای پیشفیلد

فرض، توسِط اسپریت پورتال در جداوِل ساخته شده ایجاد ها بصورِت پیشهمانطور که از ناِم آنها مشخص است، این فیلد

ته کند. در ها را باز و بسرنگ، می تواند لیسِت فیلدتواند آنها را از بین ببرد. کاربر با کلیک بر نوارِ آبیکاربر نمیشوند و می

 کنیم.جدوِل زیر، آنها را معرفی می

 وظیفۀ سیستمی فرضنام  فیلد  پیش

Id 
 intنوعِ فیلد: 

 باشد.شماره شناساییِ سیستم برای هر رکورد در جدوِل ساخته شده می

Siteid 
 intنوعِ فیلد: 

 کند.باشد و رکورد را به سایت مرتبط میشماره شناساییِ سیستم برای هر سایت در پورتاِل سازمانی می

Archive 
 bitنوعِ فیلد: 

 گیرد و نشان دهندۀ وضعیِت آرشیو بودِن رکورد است.می 1یا  0مقدار 

Deleted 
 bitنوعِ فیلد: 

 و نشان دهندۀ وضعیِت حذف شدِن رکورد است.گیرد می 1یا  0مقدار 

Confirmstep 
 intنوعِ فیلد: 

 کند.مرحلۀ تأییدِ فیلد را در سیستم ثبت می

Viewcount 
 intنوعِ فیلد: عددی 

 باشد.نشان دهندۀ تعدادِ نمایِش رکورد می

createtime 
 datetimeنوعِ فیلد: 

 کند. زمان ساخِت رکورد را در سیستم ثبت می

creatorid 
 intنوعِ فیلد: عددی 

 کند.شمارۀ شناسایی کاربرِ ایجاد کنندۀ رکورد را در سیستم ثبت می

Lastupdate 
 datetimeنوعِ فیلد: 

 کند.روزرسانیِ رکورد را در سیستم ثبت میتاریخِ آخرین به

updaterid 
 intنوعِ فیلد: 

 کند.ایجاد نموده در سیستم ثبت میشمارۀ شناسایی کاربری که آخرین تغییر را در رکورد 
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 های جدولفیلد

 

وند، شدر این ستون، فیلدهایی که در محیِط طراحیِ فیلد توسِط کاربر ساخته می

سِت رنگ، می تواند لیگیرند. کاربر با کلیک بر نوارِ آبیبه ترتیِب ساخت قرار می

تمیِ ناِم سیسو  ناِم نمایشیها را باز و بسته کند. هر آیتِم این ستون شامِل فیلد

در محیِط  تواندکند، میباشد. وقتی کاربر روی ناِم نمایشیِ فیلد کلیک میمی فیلد

 طراحیِ فیلد، خصوصیاِت فیلد را مشاهده و ویرایش کند.

 

 

 

 

 محیط  طراحی فیلد

 های زیر است:از صفحۀ مدیریِت جدول شامِل قسمت این بخش

 شود.ناِم دلخواهِ کاربر برای فیلدِ ساخته شده است که در خروجیِ فُرم نمایان می نام  نمایشی:

ه دهد و در کوئری نویسی از آن استفادنامی است که کاربر الزاماً به زباِن التین به فیلد اختصاص می نام  سیستمی  فیلد:

  کند.می

ن در ادامۀ توضیحاِت ای کند.های زیر، یک نوعِ فیلدِ موردِ نظرش را انتخاب میدر این قسمت، کاربر از میاِن گزینه نوع  فیلد:

 است.بخش در قالِب یک جدول، انواع فیلدهای قابل ساخت در جداول افزونه، معرفی شده

 کند.شده توسط فیلد در دیتابیس را تعیین میاشغالشود که اندازۀ دی نوشته میدر این فیلد، عد اندازۀ فیلد:
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ه، است و به ترتیب شمار هایی برای تنظیم اختصاصیِ هر فیلد مهیا شدههمانطور که در تصویرِ باال مشخص است، گزینه

 شوند:ذیالً توضیح داده می

جهِت نگارِش عبارت دروِن فیلد را از میاِن "راست به چپ" و "چپ به تواند کاربر در صورت تمایل می جهت فیلد: -1

 انتخاب کند.راست" 

 شود. میباشد، این فیلد در دیتاتیبل نشان داده" تنظیم بلهتنها در صورتی که این گزینه بر روی " نمایش در لیست: -2

 "نمایش محتوای جدول افزونهوعِ "ای از نصفحه نمایش در خروجی سایت در صفحه نمایش رکوردهای جدول افزونه: -3

" تنظیم بلهشود که این گزینه بر روی "فیلد در صورتی نمایش داده میدر ماژول صفحات وجود دارد و محتوای 

 باشد.شده
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شد، این با" تنظیم شدهبلهاگر این گزینه برای فیلدی بر روی " استقرار در باکس جستجو در قالب نمایش رکوردها: -4

در  "نمایش محتوای جدول افزونهفیلتر کردِن رکوردها در قالب جستجوی پیشرفته در صفحات از نوعِ "فیلد برای 

 شود.وبسایت نشان داده می

 تواند عبارت یا مقداری را بعنواِن مقدارِ پیش فرِض فیلد در این بخش قرار دهد.کاربر می مقدار پیش فرض:

 

 انواع فیلدها در جدول افزونه

 یحاتتوض نوع  فیلد

 فیلدِ متنیِ کوتاه

 باشد.می nvarcharاز نوعِ 

 توانید حجِم کاراکترها را در آن تنظیم کنید.می

 چین( بدوِن متن را انتخاب کنید.)راستRTLیا   چین()چپLTRتوانید می

 فرض را برای فیلد تعیین کنید.توانید مقداری پیشمی

 فیلدِ متنیِ بلند

 باشد.می nvarcharاز نوعِ 

 است. Maximumحجِم کاراکترهای مجاز، 

 چین( بدوِن متن را انتخاب کنید.)راستRTLیا   چین()چپLTRتوانید می

 فرض را برای فیلد تعیین کنید.توانید مقداری پیشمی

 فیلدِ عددی

 باشد.می integerاز نوعِ 

 پذیرد.را می 2.147.483.648تا  2.147.483.647-از عدد 

 چین( بدوِن متن را انتخاب کنید.)راستRTLیا   چین()چپLTRتوانید می

 فرض را برای فیلد تعیین کنید.توانید مقداری پیشمی

 کند. ( در دیتابیس فضا اشغال میBytes 4بایت ) 4این نوع فیلد به میزان 

 اعداد بزرگفیلدِ 

 باشد.می bigintاز نوعِ 

 پذیرد.را می 9.223.372.036.854.775.807تا  9.223.372.036.854.775.808-از عدد 

 چین( بدوِن متن را انتخاب کنید.)راستRTLیا   چین()چپLTRتوانید می

 فرض را برای فیلد تعیین کنید.توانید مقداری پیشمی

 کند.( در دیتابیس فضا اشغال میBytes 8بایت ) 8این نوع فیلد به میزان 

 HTMLویرایشگرِ 
 توانید اندازۀ کاراکترهایهمچنین می کنندۀ فرم مهیا کنید.برای تکمیل HTMLیشگرِ توانید یک ویرامی

 قرار دهید. maxاین فیلد را نیز تنظیم کنید یا بر روی 
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 یحاتتوض نوع  فیلد

 آپلودرِ فایل
د و عرض و ارتفاع فایل را نیز تنظیم ارگذاریِ فایل در جدول قرار دهیبرای ب uploaderتوانید یک می

 کنید.

 انتخابیتکفیلدِ 

میاِن یک  هایی رابرای ساخِت فیلدهایی در فرِم نهایی کاربرد دارند که تکمیل کنندۀ فُرم بتواند گزینه

 لیست انتخاب کند. 

( و )متِن نمایشی در فُرم متِن نمایشیها را بصورِت استاتیکی )دستی( و با دو گزینۀ توانید دادهمی

 شود( ایجاد نمایید. یتابیس ذخیره می)مقداری که در د مقدارِ ذخیره َشوَنده

 تغییر دهید. Drag&Dropتوانید با ها در فُرم را نیز میترتیِب نمایِش داده

و ناِم یک جدوِل دیتابیسی دیگر، یک بانِک اطالعاتی را برای خواندِن  رشتۀ اتصالتوانید با انتخاِب می

 نتخاب به فُرم معرفی کنید.های لیسِت اداده

ز کنندۀ فرم اهای نمایش داده شده در لیست را به مقدارِ انتخاب شده توسِط تکمیلتوانید دادهمی

ً  فیلدِ یک  این رویکرد منجر به تهیۀ ایجاد نمایید.  Master/Detailدیگر وابسته کنید یا اصطالحا

که شما ابتدا ناِم استان را از لیسِت اوِل جایی گرددها میفُرمهایی همانند انتخاب استان و شهرستان

توانید مشاهده و انتخاب های همان استان را میکنید و در لیسِت بعد، شهرستانفُرم انتخاب می

 نمایید.

 ( بنویسید.where conditionتوانید عبارِت شرطیِ کوئری )میکُدِ انتهای کوئری در فیلدِ 

یا ارتباِط میاِن دو فیلد )همانندِ استانها  Master/Detailفیلدی است که در فرایندِ ایجادِ فیلدِ مُرتبط 

ها ستونی بعنواِن در جدوِل شهرستان بعنواِن مثالگیرد. ها( موردِ استفاده قرار میو شهرستان

بر است و در ها براها وجود دارد که مقدارِ آن با ستوِن شاخِص استان در جدوِل استانشاخِص استان

 گیریم.ها آن ستون را بعنواِن فیلدِ مُرتبط در نظر میهنگاِم ساخِت فیلدِ شهرستان

 انتخابیفیلدِ چند

 های متعدّد کاربرد دارد.انتخابی و فراهم کردن گزینههای چندبرای ساخِت فُرم

( و متِن نمایشی در فُرم) متِن نمایشیها را بصورِت استاتیکی )دستی( و با دو گزینۀ توانید دادهمی

  شود( ایجاد نمایید. )مقداری که در دیتابیس ذخیره می مقدارِ ذخیره َشوَنده

 تغییر دهید. Drag&Dropتوانید با ها در فُرم را نیز میترتیِب نمایِش داده

و ناِم یک جدوِل دیتابیسی دیگر، یک بانِک اطالعاتی را برای خواندِن  رشتۀ اتصالتوانید با انتخاِب می

 های لیسِت انتخاب به فُرم معرفی کنید.داده

 ( بنویسید.where conditionتوانید عبارِت شرطیِ کوئری )میکُدِ انتهای کوئری در فیلدِ 

 شکِل زیر نمایانگرِ خروجیِ این فیلد است.توانید یک پالت رنگ را برای انتخاب رنگ مهیا کنید. می انتخاب رنگ
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 یحاتتوض نوع  فیلد

 

 نقشه

توانید یک نقشۀ آنالین در فرم قرار دهید تا برای دریافِت طول و عرض جغرافیاییِ یک مکان از آن می

 استفاده شود. شکِل زیر خروجیِ این فیلد است.

 
 گرافیکی برای انتخاِب تاریخِ شمسی به فُرم اضافه نمایید.  Date Pickerتوانید یک می تاریخِ شمسی

 گرافیکی برای انتخاِب تاریخِ میالدی به فُرم اضافه نمایید. Date Pickerتوانید یک می تاریخِ میالدی

  

 (6ها )آیتملیست 

این صفحه شود. کاربر با کلیک بر آیکُِن ورودِ داده بر روی یک جدول، وارد این صفحه می

های جدوِل ساخته باشد که در حقیقت، رکوردشده توسِط کاربر میهای ایجادشامل آیتم

اند. کاربر با به نمایش درآمده Data Tableها در قالِب آیند. این آیتمشده به شمار می

 شود. منتقل می (7)به صفحۀ آیتِم جدید افزودِن آیتمکلیک بر دکمۀ 

 

 ِ در قالِب شده ایجاد یا آیتمِ  رکورد زماِن ساختِ  بهمراهِ  برای نمایش در این لیست شدهفیلدهای انتخاباین صفحه،  در ساختار

ول "مدیریت جد بواسطۀ فعالسازیِ "نمایش در لیست" در صفحهفیلدهای مذکور . آیدنمایش در میبه های این جدول ستون

 شوند.می(" در ستوِن این جدول نشان داده6)
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ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن  100و  50، 25، 10های ها را از میان گزینهآیتمتواند تعدادِ سطرِ لیسِت کاربر می

دهد. شما می توانید برای ویرایِش را برای کاربر نمایش می آیتمحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsآخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتیا از گزینۀ ویرایِش   ، روی ناِم آن کلیک کنیدآیتم

ز ها را انجام دهید و اتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

  ، فیلتر کنید.globalجدول را بصورت  رکوردهایتوانید کُِل طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (7آیتم  جدید )

به صفحۀ آیتِم ها در همان صفحه، یِن آیتماو( یا با کلیک بر عن6ها )در صفحۀ آیتم افزودِن آیتمکاربر با کلیک بر دکمۀ 

( ایجاد و 5در این صفحه با توجه به فیلدهایی که در بخِش طراحی جدوِل صفحۀ مدیریِت جدول ) شود.منتقل می (7)جدید

تواند با کلیک بر ها میشوند. کاربر پس از درجِ دادهها برای کاربر پدیدار میاند، فضاهایی برای ورودِ دادهسازماندهی شده

 ( هدایت شود.6ها )، به صفحۀ آیتمذخیرهدکمۀ 
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 (8محیط طراحی کوئری )

 HTMLو کُدهای  TSQLصات کوئری برای نگارش افزار اسپریت پورتال عالوه بر ویرایشگرهایی که در صفحۀ مشخدر نرم

تواند کوئری خود را بدون نوشت کُد و با استفاده از است که مدیر پورتال بواسطۀ آن میوجود دارد، ابزاری طراحی شده

 شده در( ایجاد نماید و نمایش خروجیِ کوئری را نیز در قالب جداول و نمودارهای آمادهVisual Toolsابزارهای بصری )

 اسپریت پورتال تنظیم نماید. 

  ، وارد صفحۀ محیط طراحی کوئری شود.ابزار طراحی کوئریتواند از طریق مسیر زیر و کلیک بر دکمۀ مدیر سیستم می نکته:

 محیط طراحی کوئری  توسعۀ افزونه هالیست افزونه هامدیریت افزونه

 

 

 شود:محیط طراحی کوئری به پنج بخش کلی تقسیم می

 

 انتخاب جدول -1

 فیلدها -2

 توابع -3

 تنظیمات -4
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 طراحی و نمایش )انتخاب، شرطها، کُدهای ایجادشده، ابزار نمایش( -5

 

در این بخش ابتدا باید دیتابیس را انتخاب کرد، سپس از لیسِت ذیِل آن، جداوِل اطالعاتیِ مربوط به آن  انتخاب جدول:

 شوند.بانک اطالعاتی برای انتخاب ظاهر می

 
 

 تواند باشوند و کاربر میپس از انتخاب جدول مورد نظر، فیلدهای مربوط به آن جدول در این ستون ظاهر می فیلدها:

Drag&Drop( فیلدهای مورد نظرش را به محیط انتخاب فیلد و محیط تعییِن شرطها ،Condition .بکشد ) 

 

توابِع مورد  تواندا در کوئری استفاده کند، میدر بخِش انتخاب فیلده SQLدر صورتی که کاربر بخواهد از توابع  توابع:

بکشد و میان فیلدهای دیگر جابجا  Drag&Dropن انتخاب نموده و به درون محیط انتخاب فیلد با نظرش را از این ستو

 کند.

 

، از تواند در ستون تنظیماتکاربر پس از کلیک بر فیلدهای قرار گرفته در محیط انتخاب و محیط شرطها، می تنظیمات:

 شده استفاده کند.های مجاز برای اِعمال تنظیمات بر فیلدِ انتخابگزینه

 

است و طراحی کوئری و انتخاب ابزار نمایِش این بخش در وسط صفحۀ محیط طراحی کوئری واقع شده طراحی و نمایش:

 شود:شود. این محیط به چهار قسمت تقسیم میآن در این محیط انجام می

 

 Selectاید فیلدهای مورد نظرش و توابِع مورد نیاز را به این ستون بیاورد و در حقیقِت بخِش کاربر ب انتخاب: -1

Statement گیرد.یک کوئری در این قسمت شکل می 
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کاربر باید فیلدهای مورد نظرش را برای اِعماِل شرط در ستوِن تنظیمات به این قسمت بیاورد و در  شرطها: -2

 گیرد.یک کوئری در این قسمت شکل می Where Clauseحقیقِت بخِش 

تواند در هر لحظه از مراحِل ساخِت کوئری، نتیجۀ عملیات را در این قسمت کاربر می کُدهای ایجاد شده: -3

 شود. میمشاهده کند. کُدهای حاصل از اقداماِت کاربر در این محیط نشان داده

 

ول و نمودارهای آماده شده در اسپریت پورتال گزینۀ مورد تواند از میاِن جدادر این بخش کاربر می ابزار نمایش: -4

 نظرش را برای نمایِش خروجیِ کوئری انتخاب نماید و تنظیماِت مورد نیاز روی آن را اِعمال کند.
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 اخِت ، سذخیرهتواند یک نام برای کوئری تعیین کرده و با کلیک بر دکمۀ پس از اتمام طراحی کوئری، مدیر سیستم می

 شوند.یمشده با این روش، بصورِت زیر نمایش دادهرا تکمیل نماید. سپس در صفجۀ توسعۀ افزونه، کوئریِ ساخته کوئری

 

ِن شود که در صورِت کلیک بر آیکرنگ، سه گزینه نمایان میدر صورتی که کار ساخت کوئری تمام شود، در کادرِ طالیی نکته:

مِت آیکِن سهای مورد نظر را اِعمال کنید ولیکن در صورِت کلیک بر کوئری، ویرایشتوانید مجدداً با ابزار طراحیِ میانی، می

در  TSQLتوانید کوئریِ ایجاد شده را در محیِط شود و میمی Open مشخصاِت کوئریشده در صفحۀ ، کوئریِ ساختهراست

( که در ادامۀ این صفحه موجود است DEهای توسعۀ کُد )این صفحه مشاهده و ویرایش کنید. ثانیاً، با استفاده از محیط

، نحوۀ نمایِش پارامترهای خروجیِ کوئری را کنترل کنید. نکتۀ قابل ذکر این است که در CSSو  HTMLتوانید با کدهای می

به رنگ (، 3افزونه ) طراحیو کلیک بر دکمۀ ذخیره، باکِس کوئری در صفحۀ  (9مشخصات کوئری )صورت ورود به صفحۀ 

  و دیگر امکاِن ورود به ابزار طراحی کوئری را برای ویرایِش آن کوئری نخواهید داشت.  شودل میتبدیقرمز 
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 (9) مشخصات کوئری

این صفحه شامل دو فیلد برای اختصاصِ نام 

 Connectionو انتخاِب رشتۀ اتصال )

String و پنج )( محیِط توسعهDE)  است که

کاربر از مجموعۀ آنها برای ایجادِ کُدهای 

کند. کاربر در این اسپریت استفاده می

 به صفحه ذخیرهقسمت با کلیک بر دکمۀ 

 گردد. ( بازمی5توسعۀ افزونه )
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 باشند:های توسعه و کارکَردِ آنها به شرحِ ذیل میعناویِن محیط

SQL-T: توانید با در این بخش میSQL-T  خود ه بنویسید و فیلدهای موردِ نظرشدبه جداوِل دیتابیِس انتخاب وئریک، یک 

را نگه دارید  Ctrlتوانید دکمۀ می (intelliSenseتکمیِل خودکار )قابلیِت از جداوِل مختلف را انتخاب کنید. جهِت استفاده از 

شده در لیسِت راهنما، فرایندِ درجِ کُد را با سرعت و دقِت های پدیداررا بفشارید تا با استفاده از گزینه SPACEو دکمۀ 

دهد. در انتهای این محیط، را نمایش می SQLدر این قسمت، تنها کُدهای  intelliSenseبیشتری مدیریت کنید. قابلیِت 

شده را توانید صحّت و درستیِ کوئریِ درجبعد از نوشتِن کوئری میوجود دارد که آزمایش دکمۀ مستطیلی شکلی با عنواِن 

( بعنواِن SPACEاز شکِل زیر پیروی کرده و از کارکترِ فاصله ) T-SQLبررسی کنید. شایاِن ذکر است در هنگاِم درجِ کُدهای 

 جداکنندۀ کُدها بهره بگیرید. 

، در ویرایشگرهای دیگرِ این query-resultالِب کُدهای اسپریِت شوند، در قفیلدهایی که در این قسمت فراخوانی می نکته:

   [query-result:fieldName or fieldNameAlias] گیرند:صفحه موردِ استفاده قرار می
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 TSQLقطعه کُدهای مورد استفاده در 

 

 TSQLقطعه کُدهای مورد استفاده در 

[system:site-id] گرداندآی دیِ سایت را برمی 

[system:page-id] گرداندآی دیِ صفحه را برمی 

[user:ip] گرداند.آی پیِ کاربر را برمی 

[user:id] گرداندآی دیِ کاربر را برمی 

[user:group-id] گرداندآی دیِ گروهِ کاربر را برمی 

[user:username] گرداندنام کاربریِ کاربر را برمی 

[user:firstname]  گرداندکاربر را برمیناِم کوچِک 

[user:lastname] گرداندنام خانوادگیِ کاربر را برمی 

[user:email] گرداندایمیِل کاربر را برمی 

[user:mobile] گرداندشماره موبایِل کاربر را برمی 
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 کوئری TSQLدر بخش   POSTو  GETاستفاده از م تُد  

 

ای که کوئری توانید مقدارِ پارامترهای پست شده به صفحهمی TSQLدر بخِش  [post:parameter]کُدِ با استفاده از قطعه

شود را موردِ استفاده قرار دهید. به عنواِن مثال، در صورتی که در بخِش عملیاِت پس از ثبِت فُرم در ماژوِل در آن واقع می

کُدِ شود که قطعهرکورد به یک صفحه منتقل میهای آن ساز یک کوئری را انتخاب کرده باشید، پس از ثبِت فُرم، دادهفُرم

[post:parameter]  در بخِشTSQL  .کوئریِ انتخاب شده وجود داشته باشد 

ِ با استفاده از قطعه ای که ( صفحهURLتوانید از مقادیرِ پارامترهایی در آدرس )می TSQLدر بخِش  [get:parameter]کُد

 idای که این کوئری در آن واقع باشد، پارامترِ صفحه URLاست استفاده نمایید. به عنواِن مثال، در کوئری در آن واقع شده

کُدِ توانید از قطعهوارد کنید، می TSQLبرای آن موجود باشد و بخواهید آن مقدار را در  URLوجود داشته باشد و مقداری در 

[get:id] ن بخش، استفاده نمایید.در ای 

 

 form-new-record-idکُد  استفاده از قطعه

اید. اگر یک کوئری را در محیِط اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحۀ وب قرار دادهفرض کنید فُرمی را طراحی کرده

ده در شاستفاده از هر رکوردِ ثبتساز معرفی کرده باشید، جهِت عملیاِت پس از ثبت، برای اجرای پس از ثبِت فُرم به فُرم

شده در آن فُرم اشاره به آی دیِ رکوردِ ثبت [form-new-record-id]کُدِ توانید با استفاده از قطعهفُرم در کُدهای کوئری می

 نمایید. 

 

داول و تهیۀ های جاز داده افزار اسپریت پورتال جهت سهولِت در تولید و دریافت گزارشدر نرمفرض کوئری: قالب پیش

فرض فعال شود، باکِس قالِب پیشکه ِچکاست. در صورتیفرض طراحی شدههای استاندارد، چندین قالِب پیشخروجی

 تواند شمایِل گزارِش موردِ نظرِ خود را از میاِن آنها انتخاب نماید.گردد که کاربر مییافته نمایان میهای توسعهلیستی از قالب
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 ( در محیِط کُدِ [query:datatable]ها )، کُدِ افزونۀ مخصوص به جدوِل دادههاجدوِل دادهیا  Data Table در صورِت انتخابِ  

HTML های دیگر ندارد.شود و کاربر نیازی به نوشِت کُدِ دیگری در بخشدرج می ابتدای قالب 

 ای یا نمودارِ پای در محیطِ های مربوط به نمایِش نمودارِ میلهکُدها و اسکریپت، نمودارِ پاییا ای نمودارِ میلهدر صورِت انتخاِب 

 ِ ِ خود را نیز در شوند و کاربر میابتدای قالب درج می HTMLکُد تواند این کُدها را ویرایش نموده و کُدهای موردِ نظر

 ویرایشگرهای این صفحه اضافه نماید.

 

 

 وب سرویس
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سرویس دهند. جهت اتصال به وبِت وب، خدماِت مختلف خود را از طریق تولیدِ وب سرویس ارائه میهای تحبرخی از برنامه

نِگ وب ر و انجام عملیات یا دریافت اطالعاِت خاِص هر برنامه باید به وب سرویِس آن متصل شد. کاربر با کلیک بر نوارِ آبی

 یابد.  تواند به تنظیماِت اتصال به یک وب سرویس دسترسیسرویس می

( وب سرویس نوشته شود. با استفاده از دکمۀ آزمایش که انتهای این URLبایست آدرس )در این فیلد می :WSDLآدرس 

 فیلد قرار گرفته است، می توان برقراری اتصال به وب سرویس را مورد آزمون قرار داد. 

های پدیدارشده در این فیلد، از میاِن توابِع در دسترس پس از برقراری اتصال به وب سرویس، از طریق گزینه :WSDLتابع 

 یک تابع را به محیِط ویرایشگر اضافه نمود.

تواند شود و کاربر میدر ویرایشگر وارد می XMLاطالعات تابِع انتخاب شدۀ وب سرویس در قالِب : WSDLمقدار ارسالی به 

 ن محیط، کنترِل نمایِش کُدها را به دست گیرد.در ای
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شامِل پارامترهایی که  ابتدای قالب را بنویسید. این بخش HTMLتوانید کُدهای در این بخش می :ابتدای قالب HTMLکُد  

 CSSو  HTMLدر این قسمت، برای نمایِش کُدهای  intelliSenseشود. قابلیِت دهند نمیشده را نمایش میمحتوای درج

 گردد.فعال می Ctrl+SPACEفعال است. این قابلیت با کلیدهای ترکیبیِ 

 

ه شدهای نمایِش محتوای درجتوانید کُدهایی را درج نمایید که در حقیقت، بلوکدر این بخش می شونده:تکرار HTMLکُد  

( کوئریکه در بخِش اوِل این صفحه )( به فیلدهایی را aliasشده )بایست نام یا ناِم اختصاص دادههستند بنابراین می

که پارامترها توانید در این قسمت می intelliSenseدرج کنید. با استفاده از قابلیِت  HTMLاید را میاِن کُدهای فراخوانده

یاِن کُدها شده بیابید. این پارامترها بصورِت زیر مشود را در لیسِت پدیدارآنها می aliasشده یا شامِل ناِم فیلدهای انتخاب

 گردند:درج می

[query-result:fieldName or fieldNameAlias] 

 

در ادامه، تعدادی از مهمترین کُدهای مخصوص به سیستِم "اسپریت پورتال" را که در بخِش تکرارشونده کاربرد دارند نکته: 

معرفی میکنیم ولیکِن برای دسترسی به لیسِت کامِل این قبیل کُدها باید به بخِش "راهنمای استفاده از کُدهای اسپریت" 

 مراجعه نمائید.
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 برای بارگذاری فایل با تعداد نامشخص fileloopکُد  

 زیر توجه کنید ... مثالبه 

 

<ul> 

[query-result-fileloop:fieldName or fieldNameAlias:<li><a href=”{fileurl}” > {filetitle} دانلود</a></li>:end] 

 <\ul> 

ایجاد فیلدِ بارگذاری برداری در افزارِ اسپریت پورتال جهِت بهرهدر نرم[query-result-fileloop:fieldName:HTML:end] کُدِ 

اسپریت پورتال، تمهیداتی   افزارسازی و ورودِ محتوا در نرمشود. جهِت تسهیل در پیادههای نامشخص استفاده میتعداد فایل

های متعددی توانید آپلودری در جدوِل ورودِ داده ایجاد نمایید که فایلمی fileloopویژه به کار رفته است و با استفاده از کُدِ 

 را دریافت نماید و با رعایِت تمهیداِت سیستمی پورتال، آنها را در صفحۀ نمایِش افزونه نشان دهد.

تواند قرار دهد. کاربر میرا  لیاز نوع آپلودر فا لدیف عنوانِ  ، fieldName or fieldNameAlias قسمتِ  در بایستکاربر می 

برای  {fileurl}کنند، از پارامترِ که ساختارِ نمایِش فایلها در صفحه را تعیین می HTMLمطابِق مثاِل باال، در بخِش کُدهای 

ِ رفیِ آدرِس فایل به لینِک فایل، مع ِ  برای نمایِش ناِم فایل {filetitle} پارامتر برای نمایِش  {filedescription}و پارامتر

  استفاده نماید. توضیحاِت فایل،
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  [query-result-fileloop-count:X:HTML:end]کُد  

 زیر توجه کنید ... مثالبه 

 <ul> 

[query-result-fileloop-count:fieldName or fieldNameAlias:<li><a href=”{fileurl}” > {filetitle} دانلود</a></li>:end] 

 <\ul> 

ایجاد فیلدِ برداری در افزارِ اسپریت پورتال جهِت بهرهدر نرم[query-result-fileloop-count:fieldName:HTML:end] کُدِ 

توانید آپلودری در جدوِل ورودِ داده ایجاد می fileloopشود. با استفاده از کُدِ های نامشخص استفاده میبارگذاری تعداد فایل

ها نیز در جدول اطالعاتی بواسطۀ این کُد، تعداد کلیک بر هرکدام از فایلهای متعددی را دریافت نماید و نمایید که فایل

 گردد.ذخیره می

تواند قرار دهد. کاربر میرا  لیاز نوع آپلودر فا لدیف عنوانِ  ، fieldName or fieldNameAlias قسمتِ  در بایستکاربر می 

برای  {fileurl}کنند، از پارامترِ که ساختارِ نمایِش فایلها در صفحه را تعیین می HTMLمطابِق مثاِل باال، در بخِش کُدهای 

ِ رفیِ آدرِس فایل به لینِک فایل، مع ِ  برای نمایِش ناِم فایل {filetitle} پارامتر برای نمایِش  {filedescription}و پارامتر

  استفاده نماید. توضیحاِت فایل،

 

 

  [query-result-fileurl-count:X]کُد  

ها، در فیلدهای آپلودر اسپریت پورتال بجای های فراوان برای دانلودِ فایلبه جهِت ارتقای عملکردِ سرور هنگاِم ریکوئست

)این جدول یکی از جداول سیستمیِ پورتال است(  files های آپلودشده در جدوِل محتوا، یک رکورد در جدولِ ثبِت آدرس فایل

 گردد. ، در جدوِل مروبط به آن محتوا یا افزونه درج میمربوط به آن فایل IDثبت شده و 
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توان فیلدِ نویسی در بخِش تکرارشونده میدر هنگام کوئری [query-result-fileurl-count:X]کدِ با استفاده از قطعه

مربوط به فایل را به سیستم معرفی نمود تا آدرِس  ID رای نمایِش فایل در صفحه مورد استفاده قرار داد و بشده را انتخاب

، filesفایل را برای بارگذاری در صفحه شناسایی کند. همچنین این کُد تعداد دفعاِت دانلودِ فایل در صفحه را نیز در جدوِل 

 کند. روزرسانی میثبت و به

 

[query-result-userfileurl:X] 

ِش کد در بختوان در بخِش "تکرارشوند" استفاده کرد ولیکن استفاده از این قطعهرا می TSQL( در بخِش Xشده )فیلدِ انتخاب 

 شود که کاربر در وبسایت الگین باشد.شود لینِک دانلودِ فایل در صورتی نشان دادهتکرار شونده باعث می

 

 (Thumbnail Generatingتصاویر )نیل از ایجاد تامب

ها توان از تصاویری که توسطِ کوئریمی AJAXافزار اسپریت پورتال و با فناوریِ در نرم Thumbnail Generatorبا استفاده از 

 نیل با ابعاد دلخواه ساخت. شوند، تامبفراخوانی می

در  نیلتامبشده به همین منظور در بخِش تنظیمات صرا باید در فیلدِ مشخ تصاویر Thumbnailابعادِ مجاز برای البته 

 افزار مشخص کنید.نرم

 نیل اندازۀ تامب نیلتامبتنظیماِت  ها تنظیماِت ماژول

نمایندۀ  Hنمایندۀ عرض مجاز و حرِف  Wباشد. حرِف می M_Q,…2H-2,W1H-1W_الگوی نوشتن ابعاد در این فیلد بصورت 

( درج کرد و underscoreتوان یک _ )همچنین در انتهای ابعادِ مشخص شده می  نیل است.ارتفاعِ مجاز برای تصویرِ تامب

نیل شده است و درصورِت عدِم تنظیِم کنندۀ درصد کیفیِت تصویرِ تامبرا نوشت که تعیین 100تا  1بعد از آن، عددی میان 

( درج کرد و بعد underscoreتوان یک _ )می نیز (Q) بعد از تعییِن کیفیت  گردد.منظور می درصد 60آن، کیفیِت پیشفرِض 

 عدِم صورتِ  در .است تصویر نیلِ تامببر  واترمارکیا عدم استفاده از  استفادهکنندۀ را نوشت که تعیین 1یا  0 از آن، عدد

 گردد.منظور می عددِ صفر  ، Mدرجِ یک عدد بجای 
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           1_80_300-197,450-167,350-240,250-120,360-180مثال:  

 مواجه شود Errorنیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت با که ابعاد تامبدر صورتی نکته:

نوشت. در صورتی که بجای  w-360یا  h-180توان ابعاد را بعنواِن مثال، به صورِت نیل، میهای تامبدر نگارِش اندازه نکته:

نیل فیکس است بعنوان ارتفاعِ تامبشدهقرار دهید، رقمی که در جایگاهِ ارتفاع نوشته wنیل، تعییِن اندازۀ عرِض تامب

(، برای اندازۀ مناسب برای عرِض original aspect ratioشود و سیستم برای حفِظ تناسِب عرض و ارتفاعِ تصویرِ اصلی )می

قرار دهید، رقمی که در  hنیل، تامب ارتفاعِ گیرد.  به همین ترتیب، اگر بجای تعییِن اندازۀ خودش تصمیم مینیل، تامب

شود و سیستم برای حفِظ تناسِب عرض و ارتفاعِ تصویرِ نیل فیکس میتامب عرضِ است بعنوان شدهنوشته عرضجایگاهِ 

 گیرد.نیل، خودش تصمیم میتامب ارتفاعِ ای (، برای اندازۀ مناسب بر original aspect ratioاصلی )

کند و بدین اند را قبول میهایی را که در این فیلد معرفی شدهدر اسپریت پورتال، تنها اندازه Thumbnail Maker نکته:

 شود.نیل هستند، بیمه میهای مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامبترتیب پورتال در پاسخ به ریکوئست

 ( از هم جدا کنید.,ختلف را باید با کارکترِ کاما )ابعاد م نکته:

هایی را از جداولی فراخوانی نمود توان دادهها میاین است که بواسطۀ کوئری Thumbnail Makerیکی از کاربردهای  نکته:

 ذخیره شود. Uploads/thumbnailنیل به سیستم معرفی کرد تا در پوشۀ و آن را برای ساختِن تامب

، به ترتیبی که در شکل زیر srcو ویژگیِ  imgها، باید در تِگ نیل از تصویرِ فراخوانی شده در کوئریای ایجادِ تامببر  نکته:

تصویر را درج  URLپارامترِ معرِف نیل و بالفاصله پس از آن، ، اندازۀ تامبthumbnailاست، بعد از عبارِت نشان داده شده

 URLاین است که در این مورد، پارامترِ مذکور، کارکترِ اسلش را قبل از آدرس { picurl}نمود. دلیل عدِم وجودِ اسلَش قبل از 

 تصویر، در خودش دارد.

 

انی وشایان تذکر است که روش باال برای تصاویری است که بصورِت داینامیک توسِط کوئری از جداول اطالعاتی فراخ نکته:

 شوند.می
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ود. " نیز قابل یافت خواهد بنیلتامبتنظیماِت "، در صفحۀ "تنظیمات عمومینیل عالوه بر صفحۀ ": فیلدِ اندازۀ تامبنکته

 نیل:مسیرهای دسترسی به فیلدِ اندازۀ تامب

 نیلفیلد اندازۀ تامبتنظیمات عمومی <  تنظیمات سیستم <تنظیمات <  -1

 نیلفیلد اندازۀ تامبنیل < تنظیمات تامب < تنظیمات ماژول هاتنظیمات <  -2

 

ِ ادمیِن سایت نکته:  مدیریت و ماژول "" تنظیمات سیستمتواند به مجموعۀ تنظیماِت زیرمجموعۀ "( نمیadminها )کاربر

تواند با دسترسی می root( است. کاربرِ rootونه تنظیمات در انحصارِ کاربرِ سوپراَدمین )باشد و اینگدسترسی داشته" هاسایت

ترتیب های پورتال اِعمال کنند. بدینفرض را بر روی تماِم سایتبه صفحۀ "تنظیمات سیستم"، انواعِ تنظیماِت عمومی و پیش

شان خود تنظیماِت مختصِ سایتِ های آن، " و زیرمجموعههاتنظیمات ماژولتوانند با دسترسی به بخشِ "ها میمدیرانِ سایت

(، رونویسی rootشده توسِط مدیرکِل پورتال )فرِض انجامدر نظر بگیرند و روی تنظیماِت پیش نیلاندازۀ تامبرا برای 

(overwrite .و اِعمال کنند ) 

 

 در کوئریهای تو در تو نگارش  حلقه

[if:xxx] [else] [endif] 

نیز ناِم فیلدی  XXXشود. مقدارِ کُد برای نگارِش ساختارهای شرطی در بخِش تکرارشوندۀ کوئری استفاده میاز این سه قطعه

 انتخاب شده است.  T-SQLاست که در بخِش 

[if:1:xxxx] [else:1] [endif:1] 

نیز ناِم فیلدی  XXXشود. مقدارِ شرطی در بخِش تکرارشوندۀ کوئری استفاده میکُد برای نگارِش ساختارهای از این سه قطعه

تواند باشد چراکه تنها برای نشان دادِن ، هر عددی می1انتخاب شده است. در اینجا به جای عددِ  T-SQLاست که در بخِش 

توان ساختارهای شرطی نوشت. مثاِل یک میکاربرد دارد و بواسطۀ این تکن endifو  if ،elseارتباِط میاِن اجزای یک بلوِک 

 دهد.زیر، مواردِ مطرح شده را نشان می
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[if:1:title:واکنشگرا] name ok hast   
 [else:1] eshtebah hast 
 [if:2:title:واکنشگرا] nameD ok hast  
 [else:2] eshtebahD hast 
 [endif:2] tamamD  
 [endif:1] tamam 

 

 

توانید کُدهایی را بنویسید که در صورِت عدِم نتیجۀ کوئری در در این بخش می  در صورت  عدم  نتیجه:کُدهای اجراشونده 

 فراخوانی محتوا، به نمایش درآیند. 

 انتهای قالب را بنویسید. HTMLتوانید کُدهای در این بخش می انتهایی: HTMLکُد  

 بودِن دسترسی به کوئری، تنها کاربرانی کههمانطور که در شکِل زیر مشخص است، در صورِت قفل تنظیم دسترسی  کوئری:

 توانند خروجیِ کوئری را در صفحه ببینند. شده باشند، می در سایت الگین
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 نحوۀ مشاهدۀ خروجی  افزونه
 

غییر ت نمایِش افزونهنوعِ صفحه را به  بایست در ماژوِل مدیریِت صفحات،کاربر برای نمایِش افزونۀ ساخته شده می

را  های مورد نیاز دروِن آن افزونهداده و بر آیکِن تنظیماِت صفحه، کلیک کند. سپس کاربر باید افزونه ساخته شده و کوئری

 طراحی شده در این بخش، انتخاب نماید.  combo-boxبا استفاده از دو 

 

توانند خروجیِ کوئری را در شده باشند، می بودِن دسترسی به کوئری، تنها کاربرانی که در سایت الگیندر صورِت قفل نکته:

 صفحه ببینند. برای تغییرِ وضعیِت دسترسیِ کوئری باید به انتهای صفحۀ مشخصاِت کوئری مراجعه شود. 
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 ورود اطالعات در افزونه
 

بایست به جداوِل ایجاد شده های ساخته شده میه کنیم که جهِت ورودِ اطالعات در افزونهالزم است به این نکته اشار 

پذیر ها از دو مسیرِ زیر امکانهای موردِ نظرتان را در جداول وارد کنید. دسترسی به جداوِل افزونهمراجعه نموده و آیتم

 باشد :می

ها ها کلیک کنید تا لیسِت افزونه، بر مدیریت افزونه و لیسِت افزونهتوسعهبخِش در منوی اصلی در زیرمجموعۀ  -1

های آنها ظاهر شوند. بر آیکِن ورودِ داده ظاهر شود. بر روی ناِم افزونۀ موردِ نظرتان کلیک کنید تا جداول و کوئری

 شده را مشاهده و ویرایش نمایید.های درجدر جدوِل موردِ نظر کلیک کنید تا آیتم

 

شود ابتدا عملیات ساخِت جداول و کوئریهای مدّنظرتان را به اتمام برسانید سپس در صفحۀ توصیه می روش دومدر  -2

توسعۀ افزونه و در پاییِن آن، بارِ دیگر باکِس اطالعاِت افزونه را مشاهده خواهید کرد )اولین بار باکِس اطالعاِت 

 شود(.افزونه هنگاِم ساخِت افزونۀ جدید رؤیت می
 

را فعّال کنید. در گاِم بعد، در ی منوی اصلی منوی مدیریِت محتوانمایش در گزینۀ همانندِ نکتۀ زیر، در ادامه باید  

هایی که به آنها دسترسی ، افزونۀ موردِ نظرِ خود را میاِن افزونهمدیریِت محتوامنوی اصلی در زیرمجموعۀ بخِش 

ها نمایان شود. سپس برای ورود، ویرایش و حذِف دادهشده ساخته جداولِ دارید، بیابید و بر آن کلیک کنید تا 

  توان بر عناویِن جداول کلیک نمود.می

 

 ورود آیتم ها
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به همراهِ جداوِل دروِن آن در منوی اصلیِ سیستم، باید گزینۀ زیر در بخِش  Xنمایِش منوی افزونۀ جهِت  نکته:

ها ها را از لیسِت سایتهای مورد نظر، آن سایتدر سایت Xفعال باشد. همچنین برای نمایشِ منوی افزونۀ  "اطالعاِت افزونه"

 در صفحۀ "اطالعاِت افزونه" انتخاب نمود.
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 ساز ماژول  فُرم
 

 

 معرفی
 

ریزی دهد. در فرایندِ برنامهها را در اختیارِ کاربرِ پورتال قرار میساز مجموعۀ ابزارهای مورد نیاز برای ایجادِ انواعِ فُرمماژول فُرم

 های پیشرفه مورد توجه واقع شود. و طراحیِ این ماژول سعی شده است عنصرِ تجربۀ کاربری و توسعۀ فُرم

 توانید ...با این ماژول می

 با Drag&Drop انواعِ فیلدها را برای فرِم خود ایجاد نمایید 

 تنظیماِت مختلف را برای فیلدهای ساخته شده اعمال نمایید 

 در ابتدای فُرم محتوای موردِ نیازِ خود را درج کنید 

 در انتهای فُرم محتوای موردِ نیازِ خود را درج کنید 

 ها محدودیت زمانی تعیین کنیدبرای تکمیل فُرم 

 ها محدودیِت زمانی تعیین کنیدی دسترسی به فُرمبرا 

  فایِلJSON فرم را مشاهده و ویرایش کنید 

 متِن نمایش داده شده پس از ثبِت فُرم را بنویسید و ویرایش کنید 

 ارسال ایمیل پس از ثبت فرم را مدیریت کنید 

 ارسال پیامک پس از ثبت فرم را مدیریت کنید 

 دیریت کنیدعملیاِت پس از ثبِت فُرم را م 

 ... و 
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 شرح  رابط  کاربری
 

ساز در بخِش مدیریِت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورِت پورتال، گزینۀ فُرمدر منوی اصلیِ کنترل پَنِل اسپریت

اختارِ س یابد. ها دسترسی میمندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن به دو گزینه با نامهای فُرِم جدید و لیسِت فُرمبهره

 ساز بصورِت زیر است:ماژوِل فُرم

 سازفُرم 

o ( 1مشخصاِت فُرم) 

o (2ها )لیسِت فُرم 

 ( 1مشخصاِت فُرم) 

 (3ها )لیست ارسال 

 (5شده )رکوردِ ارسال 

 ( 4دریافت فایل اِکسل) 

 دهیم.میدار شده اند را توضیح در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 سازساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  فُرم
 

 (1مشخصات فُرم )

 

 گردد:بخش تقسیم می 3رابط کاربریِ اسپریت پورتال در این صفحه به 
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 های فُرم )اجزای فُرم(کامپوننت
 

 گیرند.رابِط کاربری در یک ستون قرار می باشند در سمت راستِ رنگ میمستطیِل بنفش 11های فرم که شامِل کامپوننت

چین مانندی که به کادرِ خط Drag&Dropها را با تواند فیلدهای انتخاب شده از ستوِن کامپوننتمیمُدِ طراحی کاربر در الیۀ 

 در آن کادر قابل تغییر است. Drag&Dropشود، منتقل کند و ترتیِب نمایِش آنها نیز با در این الیه ظاهر می

 ساز و کارکردِ هر کدام به شرحِ زیر است:های فُرمکامپوننت

تواند در فرم قرار دهد و مناسب دریافِت نام و ناِم خانوادگی و مواردی از این قبیل فیلدی است که کاربر می متن کوتاه:

 آید.است. این فیلد بصورِت کادری کوچک در فرم به نمایش در می

 باشد.تواند در فرم قرار دهد و کارکردِ آن دریافِت پسورد میمیفیلدی است که کاربر  پسورد: 

دها شود. این فیلتواند در فرم قرار دهد و بصورِت یک کادرِ بزرگ در فرم نشان داده میفیلدی است که کاربر می متن بلند:

 باشد.مناسِب دریافت توضیحات و آدرس می

 های متعدّد را در فرم طراحی کند.انتخابی با گزینههای چندتواند فُرمیبا استفاده از این کامپوننت، کاربر م چک باکس:
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ها را بصورِت استاتیکی )دستی( و با دو گزینۀ متِن نمایشی )متِن نمایشی در فُرم( و مقدارِ ذخیره َشوَنده تواند دادهکاربر می

و ناِم یک جدوِل دیتابیسی دیگر، یک بانِک  رشتۀ اتصالشود( ایجاد نماید یا با انتخاِب )مقداری که در دیتابیس ذخیره می

 ها به فُرم معرفی کند. داده اطالعاتی را برای خواندنِ 

در فُرم قرار دهد که انتخاِب  Radio Buttonهایی را بصورِت تواند گزینهبا استفاده از این کامپوننت، کاربر می تک انتخابی:

و ناِم  رشتۀ اتصالهای دروِن فُرم را بصورِت استاتیک و یا با انتخاِب تواند دادهها مجاز باشد. کاربر میتنها یکی از آن گزینه

 ُ ها را در انتخاِب جنسیت، مدرِک تحصیلی و مواردی از رمیک جدوِل دیتابیسی دیگر، بصورِت داینامیک درج کند. نمونۀ این ف

 اید.این قبیل مشاهده نموده

 

رار ها را برای انتخاب در فرم قتواند لیستی بازشو از گزینهبا استفاده از این کامپوننت، کاربر می (:box-Comboکامبوباکس )

ر، و ناِم یک جدوِل دیتابیسی دیگ رشتۀ اتصالو یا با انتخاِب های دروِن لیست را بصورِت استاتیک تواند دادهدهد. کاربر می

شده در لیسِت دیگرِ فُرم، وابسته های انتخابشده در لیست را به دادهدادههای نشاندرج کند و یا داده بصورِت داینامیک

 )همانندِ انتخاِب ناِم استان از یک کامبوباکس و انتخاِب شهری از شهرهای استاِن انتخاب شده از یک کامبوباکِس دیگر( سازد.

 

افزارِ اسپریت پورتال، دو جدوِل اطالعاتیِ ، در دیتابیِس نرمیِ استانها و شهرهافرمهای کامبوباکسبه منظورِ تسهیِل ساخِت 

 بایست به ترتیِب ذیل، عمل نمود:اند که برای استفاده از آنها در فرم، میاستانها و شهرها ایجاد شده

file:///D:/niafam%20related%20contents/Esprit%20Portal%20Online%20Help/The%20Esprit%20Help/pictured%20Helps/فرم%20ساز%20اسپریت%20پورتال.docx%23_اتصال_به_بانکِ
file:///D:/niafam%20related%20contents/Esprit%20Portal%20Online%20Help/The%20Esprit%20Help/pictured%20Helps/فرم%20ساز%20اسپریت%20پورتال.docx%23_اتصال_به_بانکِ
file:///D:/niafam%20related%20contents/Esprit%20Portal%20Online%20Help/The%20Esprit%20Help/pictured%20Helps/فرم%20ساز%20اسپریت%20پورتال.docx%23_اتصال_به_بانکِ
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ا برای آنها انتخاب های استان و شهر ر کنیم و نامدو فیلد از نوعِ کامبوباکس به محیِط طراحیِ فُرم وارد می -1

 کنیم تا به رنِگ سبز درآید.کنیم. سپس برای اعِماِل تنظیمات بر فیلدِ استان، بر روی آن کلیک میمی

 

یم تا فرم به کندهیم. ابتدا رشتۀ اتصاِل "سیستم" را انتخاب میتنظیماِت فیلدِ استان را همانندِ شکِل زیر تغییر می -2

، عبارِت textبرای ناِم جدول، در فیلدِ  ’province“دیتابیِس اصلیِ سیستم وصل شود و پس از درجِ عبارِت 

“name”  ِو در فیلدvalue  نیز عبارِت“id” یسیم.نورا می 

 

 کنیم تا به رنِگ سبز درآید.برای اعِماِل تنظیمات بر فیلدِ شهر، بر روی آن کلیک می -3

 

ا فرم به کنیم تابتدا رشتۀ اتصاِل "سیستم" را انتخاب می دهیم.تنظیماِت فیلدِ شهر را همانندِ شکِل زیر تغییر می -4

عبارِت  value و textفیلدِ  هر دو ای ناِم جدول، دربر  ’city“دیتابیِس اصلیِ سیستم وصل شود و پس از درجِ عبارِت 
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“name” دهیم تا ارتباط میان در جدول و دو مابقیِ تنظیمات را همانندِ شکِل زیر انجام می  نویسیم.را می

 کامبوباکس، برقرار شود.

 

توان بعنوانِ مثال با انتخاِب استانِ "قزوین" پس از اتماِم مراحلِ مذکور، کار تمام است و در خروجیِ فرم در سایت می -5

 گردد. از کامبوباکِس اول، در کامبوباکِس دوم، لیسِت شهرهای استاِن قزوین همانندِ شکِل زیر نمایان می

 

 

بط فرم بکار رود، برای ض اگر این کامپوننت در شود.صوتی استفاده می هایاین کامپوننت، برای دریافِت پیام ضبط صدا:

صوت در صفحۀ وبسایت باید روی آن کلیک شود تا آیکِن در حال ضبط... نشان داده شود. سپس از طریِق مایکروفوِن 
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سیستم، صوت را ارسال کنید و مجدداً بر آیکِن در حاِل ضبط... کلیک کنید تا تصویرِ ذیل نشان داده شود. در این حالت 

 بازنگری کنید و در صورِت تمایل، مجدداً صوت را ضبط نمائید.شده را توانید پیاِم ارسالمی

 

واند از طریِق کنندۀ فرم بتنقشه را در فرم قرار دهد تا تکمیلیک تواند با استفاده از این کامپوننت، کاربر می مختصات نقشه:

 ( در نقشه، طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی در نقشه را در فیلدِ نقشه، ثبت نماید.Double-Clickکلیک )-دابل

 

تواند فرمی دیگر را در دِل فُرم قرار دهد و محدودیِت حداقل و حداکثر با استفاده از این کامپوننت، کاربر می زیر فرم:

رکوردهای قابِل ثبِت آن زیرفُرم را تعیین نماید. از زیرفُرم به عنواِن مثال برای دریافت چند دادۀ مشخص از اعضای خانواده 

، زودنافتواند با کلیک بر دکمۀ د و شخصی که یک رکورد را در زیر فُرم وارد کند میگرددر دِل یک فُرِم بزرگتر استفاده می

 رکوردی دیگر را نیز به جدول بیافزاید.
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( است که امکاِن ارسال یک یا چند فایل را در محدودۀ Uploaderاین کامپوننت در حقیقت یک آپلودر ) ارسال فایل:

تواند در زمینۀ کمیت، حجِم فایل، قالِب فایل و ... به ها میکند. این محدودیتهای مختلفی در فُرم ایجاد میمحدودیت

 شده اعمال شود.فایِل آپلود

 

کند. با افزودن این فیلد در فرم، عبارات به شکل دلخواه را فراهم می فرم عضویتاین کامپوننت امکان ساخت  ساخت کاربر:

شود و آن شخص، در صورِت ثبت فُرم، بعنواِن کنندۀ فرم محسوب میتکمیل مندرج در این فیلد بعنوان ناِم کاربریِ شخصِ 

 یک کاربر ثبت نام خواهد شد. 

 

شده در این نوعِ فیلد باید منحصربفرد باشد و در صورتیکه به علِت ماهیِت "نام کاربری" در پورتال، عباراِت درج: 1نکته 

 دهد.رج کند، سیستم اجازۀ ثبت فرم را به او نمیکنندۀ فرم، نامی تکراری را در این فیلد دتکمیل
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و تکمیِل اطالعاِت کاربر در جدول اطالعاتیِ کاربران  شماره موبایلو  ایمیل، نام خانوادگی، نامبرای دریافت اطالعاِت  :2نکته 

نوعِ آنها نام، نام خانوادگی، که در تنظیمات مربوط به فرمساز،  متن کوتاهتوان با استفاده از چهار فیلدِ ( میusersپورتال )

 باشد، فرم ثبت نام را تکمیل نمود.شده ایمیل و موبایل مشخص

 

 Brute Forceکند که بهترین وسیله برای مقابله با حمالِت در فُرم ایجاد می reCAPTCHAاین کامپوننت یک  ریکپچا:

ِ پیشرفتۀ تحلیِل ریسک جهِت حفاظِت پورتمی هکرها و  Brute Forceها در مقابِل حمالِت الباشد. ریکپچا یک موتور

 گیرند.ها را هدف میهایی است که فُرماسپَم

 در فُرم قرار دهد. Resetو  Button ،Submitهایی از نوعِ تواند دکمهبا استفاده از این کامپوننت، کاربر می دکمه:

 دهد.درگاهِ پرداخت را در فُرم قرار میبا استفاده از این کامپوننت، کاربر قابلیِت انتخاِب  پرداخت:

در  [getwayurl]کدِ "، قطعهمتن پس از ثبت فرمپس از ایجاد کامپوننِت "درگاه پرداخت"، الزم است در الیۀ " :1 نکته مهم

ی کد برا، اتصال فرم به درگاهِ پرداخت، پس از ثبت فرم است بنابراین وجود این [getwayurl]ویرایشگر درج شود. وظیفۀ کدِ 

 هایی در الیۀ "متن پس از ثبت فرم" درج شود.اتصال به درگاه بانکی الزم است و باید همواره در چنین فرم
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 ختهای پردادرگاه <هاتنظیمات ماژول<افزار که در صفحۀ تنظیماتهای پرداخِت موجود در نرماز میان درگاه :2نکته مهم 

یک درگاه با نام "درگاه شرکت سامان کیش )با شناسه پرداخت(" موجود است که یک ویژگی قابل تعریف و مشاهده هستند، 

باشید، در تنظیماِت کامپوننِت پرداخت، دو گزینۀ "شناسه خاص دارد. اگر این درگاه را برای پرداخت در فرمساز انتخاب کرده

جه توان با توهای دیگر این است که میگیرد. مزیت این درگاه نسبت به درگاهار میپرداخت" و "شماره شبا" در دسترس قر 

 های متفاوت تعیین کرد.را در فرمهای متفاوت به این دو متغیر، مرکز هزینه
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 های فُرمسازالیه
 

های مساز را در قالِب الیههای مختلف و اصلیِ فُر ها که سمِت چپ و باالی رابط کاربری واقع شده است، قابلیتبخِش الیه

 کند.بندی میمختلفی دسته

 

ا دهد. کاربر بساز را نمایش میهای مختلِف فرمکند و الیهها  همانندِ ضامِن یک منوی آکاردئونی عمل میرنِگ الیهنوارِ آبی

ِ وسِط رابِط کاربری تواند امکانات و ویژگیها میکلیک بر این الیه این کادر بصورت  مشاهده کند.های آنها را در کادر

های داخِل این کادر با کلیک بر دهد. امکانات و گزینههای فُرم را نشان میفعال است و فیلد مُد  طراحیفرض، در پیش

 کند. ها تغییر میساز در بخِش الیههای فُرمالیه

 

 دهند:های زیر را به کاربر ارائه میهای فُرمساز قابلیتالیه
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نندِ ماچینها به کادرِ خطیا اجزای فُرم را از ستوِن کامپوننت سازهای فُرمکامپوننتتواند در این الیه، کاربر می : مُد  طراحی

تغییر دهد و  Drag&Dropها را نیز به همین ترتیب با تواند ترتیِب کامپوننتوسِط صفحه بِکِشد و رها کند. کاربر می

 مرحله از طراحیِ فُرم مشاهده نماید.  نمایش فُرِم نهایی را نیز در هرپیش

 

 

JSON : تواند فایِل کاربر در این الیه میJSON  تولید شده توسِط فُرمساز را مشاهده و ویرایش نماید. ویرایِش کُدهای

JSON توان بدین ترتیب، یک فیلد را با تماِم تنظیمات، به فُرِم دیگری در نحوۀ نمایِش فیلدها در مُد طراحی مؤثر است و می

 منتقل نمود.
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کنید، اگر برای ذخیرۀ فرم اقدام کنید با  pasteرا عیناً کپی کنید و در یک فرم جدید  JSONدر صورتی که کِل کُدهای  نکته:

شوید. علِت این خطا این است که سیستم اجازۀ ایجادِ دو جدول با ناِم یکسان را در یک دیتابیس اجه میپیاِم خطای ذیل مو

 را در بخِش "تنظیماِت فرم" را تغییر دهید.  دیتابیسیِ جدوِل فرمدهد بنابراین باید ناِم نمی

 

 

یه به تواند با استفاده از این النشان دهد میابتدای فُرم اگر کاربر تمایل داشته باشد محتوای خاصی را  ویرایشگر کُد ابتدا :

های و یا کوئری HTMLتواند متن موردِ نظرش، کُدهای ( دسترسی یابد. در این ویرایشگر، کاربر میDEیک محیطِ توسعۀ کُد )

 های اسپریت پورتال را جهِت نمایش در صفحۀ خروجی فُرم درج نماید.  شده در افزونهتولید

 

ه به تواند با استفاده از این الینشان دهد میانتهای فُرم اگر کاربر تمایل داشته باشد محتوای خاصی را در  رایشگر انتها :وی

های و یا کوئری HTMLتواند متن موردِ نظرش، کُدهای ( دسترسی یابد. در این ویرایشگر، کاربر میDEیک محیطِ توسعۀ کُد )

 یت پورتال را جهِت نمایش در صفحۀ خروجی فُرم درج نماید.  های اسپر شده در افزونهتولید
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ار شده به ازای هر شمارۀ تلفن، فقط یکباگر مدیر پورتال تمایل داشته باشد فرِم طراحی ورود به فرم با تأیید شماره تلفن :

ابلیت، پیش از نمایش فرم، یک بموجِب این ق  این قابلیت را فعال کند.تواند در این الیه، قابل تکمیل و ارسال باشد، می

گردد که باید در زماِن کوتاهی، آن کُد را در برای او ارسال می کُدِ تصادفیشود و یک شمارۀ موبایل از مخاطب دریافت می

 شودترتیب، امکاِن ارسال رکورد به جدوِل اطالعاتیِ فرم، منوط به درج شماره موبایل میشده درج کند. بدیندادهفیلدِ نشان

 ثبت نمود.توان آن فرم را و به ازای هر شماره موبایل، تنها یکبار می

 پیش نمایِش این فُرم اعتبارسنجی نیز بصورِت ذیل است . 

 

 

آید. کند، متنی برای او به نمایش در میوقتی که شخصی فُرمی را در صفحۀ وب تکمیل و ارسال می متن پس از ثبت فُرم :

شده در های تولیدو کوئری HTML( عالوه بر متن موردِ نظرش، کُدهای DEاند در محیِط توسعۀ کُد )تودر این الیه، کاربر می

 های اسپریت پورتال را نیز درج نماید.افزونه

 

های واردشده در همان فُرم استفاده آمد از دادهاگر کاربر بخواهد در متنی که پس از ثبِت فُرم به نمایش در خواهد :1نکته 

 بایست ناِم اصلیِ فیلد را بصورِت زیر داخِل براکت قرار دهد:کند می
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[FieldName] 

 به مثاِل زیر توجه کنید:

 "[Name] ناِم شما برای دسترسی به عزیز ... ثبت[PurposeField]  با موفقیت به اتمام رسید لذا[UserName]  بعنواِن ناِم

 کاربریِ شما در سامانه محسوب خواهد شد"

ست یباد میکنندۀ فُرم ارائه شوبه شخصِ تکمیل کُد  پیگیریاگر کاربر تمایل داشته باشد در متنِ پس از ثبِت فُرم، یک  :2نکته 

 کُد زیر را در متِن خود قرار دهد:

[global:unique-identifier] 

 

 مثال: 

 "[UserName]  گرامی ... کد پیگیریِ شما[global:unique-identifier] باشد. می 

 

وجود داشته باشد و شخِص تکمیل کننده، فُرم را ثبت کند سیستم برای او  ساخت کاربردر صورتی که در فرم، فیلدِ : 3نکته 

 کند. ( درج میusersکاربریِ او در جدوِل کاربراِن پورتال )سازد و در کنارِ نام یک گذرواژه می

توان در متنی که پس از ثبِت فرم نمایش داده می [newUserUsername]و  [newUserPassword]با استفاده از پارامترهای 

 شده را به او نشان داد.شود، نام کاربری و گذرواژۀ ثبتمی

 مثال:

 "[UserName] م شما با موفقیت انجام شد. ناِم کاربریِ شما گرامی ... ثبت نا[newUserUsername]  و گذرواژۀ شما

[newUserPassword] باشد، لذا شایسته است این اطالعات را یادداشت نماید و بوسیلۀ آنها، وارد حساب کاربری خود می

 شوید." 
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 فردمنحصربهای یک پورتاِل سازمانی، میاِن همۀ فُرمشده در یک فُرم، کُدِ پیگیریِ تولید شده برای رکوردهای ثبت: 4نکته 

باشد و اگر کاربر اسپریت پورتال بخواهد در قالِب یک فُرم، این کُد را از شخصی بگیرد و کُدِ شناساییِ مربوط به آن فُرم می

(formid)  را پیدا کند باید از جدوِلuniqueids در دیتابیِس سیستم اسپریت پورتال استفاده نماید . 

 

" تدرگاه پرداخهای پرداخت اغلب از طریق فرمساز ساخته می شوند. در ماژول فرمساز، کامپوننتی به نام "درگاه نکته مهم:

توان با ورودِ آن به الیه طراحیِ فرم، یک درگاه پرداخت را به فرم اضافه نمود. پس از ایجاد این کامپوننت، وجود دارد و می

در ویرایشگر درج شود. وظیفۀ کدِ  [getwayurl]کدِ " همانند شکل ذیل، قطعهاز ثبت فرممتن پس الزم است در الیۀ "

[getwayurl] اتصال فرم به درگاهِ پرداخت، پس از ثبت فرم است بنابراین وجود این کد برای اتصال به درگاه بانکی الزم ،

 ج شود.هایی در الیۀ "متن پس از ثبت فرم" دراست و باید همواره در چنین فرم

 

 

 

ِ اسپریت پورتال می ارسال  ایمیل : تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبِت فُرم، برای شخِص در این الیه، کاربر

 بصورِت یک ایمیل ارسال گردد. در این الیه کاربر باید ...  کنندۀ فُرم و مدیرِ اسپریت پورتالتکمیل

 شود را انتخاب کند.کنندۀ فُرم در آن ثبت مییمیِل شخِص تکمیلابتدا از لیسِت فیلدهای فُرم، فیلدی که ا -1

 سپس ایمیِل خود یا شخصی که متن به او نیز باید ارسال شود را نیز باید در کادرِ "ایمیل به مدیریت" بنویسد.  -2

استفاده از الگوی  تواند بانماید که در این متن می(، متِن خود را درج میDEدر انتها کاربر در یک محیِط توسعۀ کُد ) -3

 برداری کند.شده در فُرم نیز بهره، از مقادیرِ ثبت]نام اصلیِ فیلد[

وجود داشته باشد و شخِص تکمیل کننده، فُرم را ثبت کند سیستم برای  ساخت کاربردر صورتی که در فرم، فیلدِ نکته: 

 کند. ( درج میusersپورتال )سازد و در کنارِ نام کاربریِ او در جدوِل کاربراِن او یک گذرواژه می
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توان در متنی که پس از ثبِت فرم در قالب می [newUserUsername]و  [newUserPassword]با استفاده از پارامترهای 

 شده را درج نمود.شود، نام کاربری و گذرواژۀ ثبتایمیل ارسال می

 

ِ اسپریت پورتال می ارسال  پیامک : نی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبِت فُرم، برای شخِص تواند متدر این الیه، کاربر

 کنندۀ فُرم و مدیرِ اسپریت پورتال در قالِب یک پیامک ارسال گردد. در این الیه کاربر باید ...تکمیل

 ب کند. شود را انتخاکنندۀ فُرم در آن ثبت میابتدا از لیسِت فیلدهای فُرم، فیلدی که شمارۀ موبایِل شخِص تکمیل -1

ِ "پیامک به مدیریت"  -2 سپس شمارۀ موبایِل خود یا شخصی که متن به او نیز باید ارسال شود را نیز باید در کادر

 بنویسد.

تواند از با استفاده از نماید که در این متن می(، متِن خود را درج میDEدر انتها کاربر در یک محیِط توسعۀ کُد ) -3

 برداری کند.شده در فُرم نیز بهره، از مقادیرِ ثبت]نام اصلیِ فیلد[الگوی  

وجود داشته باشد و شخِص تکمیل کننده، فُرم را ثبت کند سیستم برای  ساخت کاربردر صورتی که در فرم، فیلدِ نکته: 

 کند. ( درج میusersسازد و در کنارِ نام کاربریِ او در جدوِل کاربراِن پورتال )او یک گذرواژه می

توان در متنی که پس از ثبِت فرم در قالب می [newUserUsername]و  [newUserPassword]ای با استفاده از پارامتره

 شده را درج نمود.شود، نام کاربری و گذرواژۀ ثبتپیامک ارسال می

 

، برای یکتت تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبِت فُرمِ در این الیه، کاربرِ اسپریت پورتال می ارسال  ایمیل تیکتینگ:

 بصورِت یک ایمیل ارسال گردد. در این الیه کاربر باید ...  کنندۀ فُرم و مدیرِ اسپریت پورتالشخِص تکمیل

 شود را انتخاب کند.کنندۀ فُرم در آن ثبت میابتدا از لیسِت فیلدهای فُرم، فیلدی که ایمیِل شخِص تکمیل -1

تواند با استفاده از الگوی نماید که در این متن میخود را درج می (، متنِ DEدر انتها کاربر در یک محیِط توسعۀ کُد ) -2

 برداری کند.شده در فُرم نیز بهره، از مقادیرِ ثبت]نام اصلیِ فیلد[



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

211 

را  مواردِ ذیلشود، توان در متنی که پس از ثبِت فرم در قالب ایمیل ارسال میمی زیربا استفاده از پارامترهای نکته: 

 درج نمود.

 نتیجه مترپارا

[ticket-subject] موضوع تیکت 

[ticket-answer] استپاسخی که به تیکت داده شده 

[global:unique-identifier] 
ID  فرم ثبت شده برای یک تیکت که کاربر را به پاسخِ آن تیکت

 کند.هدایت می

 

 

، برای متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبِت فُرِم تیکتتواند در این الیه، کاربرِ اسپریت پورتال می ارسال  پیامک  تیکتینگ:

 بصورِت یک پیامک ارسال گردد. در این الیه کاربر باید ...  کنندۀ فُرم و مدیرِ اسپریت پورتالشخِص تکمیل

 د.ب کنشود را انتخاکنندۀ فُرم در آن ثبت میابتدا از لیسِت فیلدهای فُرم، فیلدی که شماره موبایل شخِص تکمیل -1

تواند با استفاده از الگوی نماید که در این متن می(، متِن خود را درج میDEدر انتها کاربر در یک محیِط توسعۀ کُد ) -2

 برداری کند.شده در فُرم نیز بهره، از مقادیرِ ثبت]نام اصلیِ فیلد[

را  شود، مواردِ ذیلپیامک ارسال می توان در متنی که پس از ثبِت فرم در قالببا استفاده از پارامترهای زیر مینکته: 

 درج نمود.

 نتیجه پارامتر

[ticket-subject] موضوع تیکت 

[ticket-answer] استپاسخی که به تیکت داده شده 

[global:unique-identifier] 
ID  فرم ثبت شده برای یک تیکت که کاربر را به پاسخِ آن تیکت

 کند.هدایت می
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براِن شده به کار مشاهده، ویرایش و حذِف رکوردهای ارسالتواند دسترسیدر این الیه، مدیرِ پورتال می تنظیمات دسترسی :

ِت شده در پورتال، بصور های کاربری و کاربرهای ثبتتواند به گروهها میافزارِ اسپریت پورتال اعطا کند. این دسترسینرم

 جداگانه داده شود. 

 

 

 

 نۀسعۀ افزوتوهایی را که در بخِش تواند کوئریگونه که در شکِل زیر مشخص است، کاربر میانهم عملیات  پس از ثبت :

است را در ستوِن سمِت راست مشاهده نماید و کوئریِ مدّ نظرِ خود را با کلیک بر آن، به ستوِن اسپریت پورتال تولید شده

 ها بصورِت خودکار اجرا شوند.کننده، آن کوئریها منتقل سازد تا پس از ثبِت فُرم توسِط شخِص تکمیلشدهانتخاب
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 ها و فرایندهای تحت وب استفاده کرد.توسعۀ سامانهتوان در از این قابلیت می

توانید مقدارِ پارامترهای می مشخصاِت کوئریدر صفحۀ  TSQLدر بخِش  :parameter[post[کُدِ با استفاده از قطعه نکته:

شود را موردِ استفاده قرار دهید. بنابراین در صورتی که در بخِش عملیاِت ای که کوئری در آن واقع میپست شده به صفحه

ِش تواند در بخهای آن رکورد میه باشید، پس از ثبِت فُرم، دادهساز یک کوئری را انتخاب کردپس از ثبِت فُرم در ماژوِل فُرم

TSQL کُدهای کوئریِ انتخاب شده با استفاده از قطعه[post:parameter]  مورد استفاده قرار گیرند. جهِت استفاده از این

  قرار دهید.  parameterبایست عناویِن سیستمیِ فیلدِ موردِ نظر را به جای عبارِت روش، می

 

اید. اگر یک کوئری را در محیِط اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحۀ وب قرار دادهفرض کنید فُرمی را طراحی کرده نکته:

ده در شساز معرفی کرده باشید، جهِت استفاده از هر رکوردِ ثبت، برای اجرای پس از ثبِت فُرم به فُرمعملیاِت پس از ثبت

شده در آن فُرم اشاره به آی دیِ رکوردِ ثبت [form-new-record-id]کُدِ توانید با استفاده از قطعهفُرم در کُدهای کوئری می

 نمایید. 

 

 تنظیمات
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یی هاامپوننتکهر کدام از ناِم فُرم ها قرار گرفته است و با کلیک بر ساز در پایینِ بخشِ الیههای فُرمباکسِ تنظیماِت کامپوننت

تواند تنظیماِت مربوطه را در باکِس اند، کاربر میبه بخِش فیلدهای فُرم )دروِن کادرِ وسط( کشیده شدهمُدِ طراحی که در الیۀ 

 تنظیمات مشاهده نماید.

 

 فُرمتنظیمات  کُلی 

بوط های مرها ناِم فُرم مشخص است. با کلیک بر ناحیۀ مذکور، گزینهدر الیۀ مُدِ طراحی و باالی ناحیۀ قرارگیریِ کامپوننت

ها و توضیحاِت مربوط به آنها در جدوِل زیر شوند . این گزینهتنظیماِت کُلی و بنیادیِن فُرم در باکِس تنظیمات نمایان می

 گردند:معرفی می

 ات  کُلی  فُرمتنظیم

 توضیحات های تنظیمگزینه

تماً کند. حشوندۀ فُرم در دیتابیس است. حروِف فارسی را قبول نمیناِم ذخیره عنواِن جدول )دیتابیس(
 شود.با حروِف التین آغاز 

 تواند هر کارکتری را قبول کند.باشد و میعنواِن نمایشی و دلخواهِ فُرم می عنواِن نمایشی

کنندۀ تعدادِ دفعاتی است که یک کاربرِ کند که مشخصیک عدد را قبول می دفعاِت مجاز برای هر کاربر تعدادِ 
 تواند به فُرم دسترسی یافته و آن را تکمیل کند.شده میاحرازِ هویت

شود که در صورِت تغییر، رنگ و استایِل نمایِش فُرم هایی را شامل میگزینه رابط کاربری
 دهد.تغییر میدر صفحه را 

نارِ شده در کدادهشود که در صورِت تغییر، آیکُنِ نمایشهایی را شامل میگزینه آیکُِن فُرم
 دهد.ناِم فُرم در صفحه را تغییر می

با انتخاب این گزینه، اعتبارسنجی فیلدهای پر شده، سمت سرور نیز انجام  اعتبارسنجی فرم سمت سرور
 گردد.می

 تکمیل فُرم )دقیقه(محدودیت زماِن 

کنندۀ مُهلت زمانی تکمیِل فُرم بر حسِب کند که تعیینیک عدد را قبول می
است. پس از اتماِم مهلِت تکمیِل فُرم،  شدهنامکاربرِ ثبتدقیقه و  برای یک 

این است  کنندۀبه فُرم، تعیین تعدادِ دفعاِت مجازِ دسترسی کاربرگزینۀ تنظیِم 
 ارِ دیگر فُرم را مشاهده کند یا خیر. تواند بکه  کاربر می
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 ات  کُلی  فُرمتنظیم

 توضیحات های تنظیمگزینه

ابزاری گرافیکی را برای تعییِن تاریخ و زماِن دقیِق در دسترس قرار گرفتِن فُرم  زماِن شروعِ نمایش فُرم
 کند.نمایان می

ابزاری گرافیکی را برای تعییِن تاریخ و زماِن دقیِق از دسترس خارج شدِن فُرم  زماِن پایاِن نمایِش فُرم
 کند.نمایان می

 اندازۀ فُرم
توان عرِض فیلدهای فُرم را شود که بواسطۀ آنها میهایی را شامل میگزینه

𝟏نسبت به عرِض صفحۀ نمایِش فُرم تعیین نمود و شامِل 

𝟑
𝟐صفحه، 

𝟑
صفحه و   

 باشد.می تمام صفحه
 

 تنظیمات  کامپوننت  فُرم

گیرند، های فُرم قرار میدر بخِش فیلدمُدِ طراحی هایی که در الیۀ عالوه بر تنظیماِت کُلی و بنیادیِن فُرم، هر کدام از کامپوننت

لف مشترک های مختسازند. بسیاری از این تنظیمات، میانِ کامپوننتتنظیماتی مختص به خود را در باکسِ تنظیمات فعال می

 شوند:ها در جدوِل زیر معرفی میظیماِت خاِص کامپوننتهستند و آنها جدا از تن

 

 های فُرمتنظیمات  مشترک میان  کامپوننت

 توضیحات های تنظیمگزینه

تین کند. حتماً با حروِف الشوندۀ فیلد در دیتابیس است. حروِف فارسی را قبول نمیناِم ذخیره نام فیلد
 شود.آغاز 

 باشد. عنواِن نمایشی و دلخواهِ فیلد می عنواِن برچسب

نمایِش فیلد در لیسِت 

 هاثبت
های این گزینه، مقادیرِ ثبت شده در این فیلد در صفحۀ نمایِش فرم در صورِت عدِم انتخابِ 

 .شودنشان داده نمیشده، ثبت

 شود.یا عددی تعیین می integerای و یا رشته Stringهای نوعِ فیلد از میاِن گزینه نوعِ فیلد

 جهِت متن
بری، جهِت متِن تواند از راست به چپ یا از چپ به راست باشد. در صورِت انتخاِب ارثمی

 برد. شده به فُرم، ارث میهای اعمالCSSفیلد از تنظیماِت 
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 های فُرمتنظیمات  مشترک میان  کامپوننت

 توضیحات های تنظیمگزینه

 گروه
شود که آن فیلد در کنارِ کدام با انتخاِب گاِم نمایِش فیلد میاِن گاِم اول تا چهارم، معیّن می

داده شود. به این شیوه، فیلدهای فرم، فیلدها و در کدام گام یا مرحله از نمایِش فُرم، نشان
 شوند.می بندیگروهدر هنگام نمایش در صفحه، 

 اندازه ستون

شود که عرض فیلد در صفحه وبسایت چه نسبتی از عرض کل صفحه در این مشخص می
وبسایت باشد. انتخاب پهنای نمایش هر فیلد، در زیبایی و طول صفحۀ نمایش فرم تأثیر 

1برای کاربر وجود دارد: تمام صفحه،  زیادی دارد. در این بخش، پنج انتخاب
1صفحه،   4

3
 

2صفحه، نصف صفحه و 

3
1مثالً اگر سه فیلد با اندازۀ ستوِن صفحه.  

3
، پشت سر هم در فرم  

 شوند.میقرار دهیم، در صفحۀ نمایِش فُرم، در یک خط نشان داده
 کند.تعدادِ کارکترهای قابِل درج در این فیلد را مشخص می اندازه

 شوند.میفرض، در فُرم نمایش داده شده به صورِت مقدارِ پیشمواردِ درج فرضمقدار پیش
 شود.با انتخاِب باال/پایین/چپ/راست، جایگاهِ قرارگیریِ عنواِن فیلد مشخص می گیریِ عنوانجای

Place holder 
گردد. این و با درجِ کارکتر در فیلد، ناپدید می  شودبرچسبی است که داخِل فیلد نوشته می

 شوند.عبارات به جهِت راهنمایی درج می
 شودصورِت انتخاب، تعداد کارکترها در حاِل درج، شمرده میدر  شمارندۀ کاراکتر

 شوددر صورِت انتخاِب این گزینه، فیلد نامرئی می پنهان
 توان چیزی نوشتدر صورِت انتخاب، داخِل فیلد نمی فقط خواندنی

 شوددر صورِت انتخاب، اگر این فیلد خالی باشد، فُرم ثبت نمی اجباری

 حداقل و حداکثر
توان حداقل و حداکثرِ تعدادِ کارکترهای قابِل درج در فیلد را مشخص صورِت انتخاب میدر 

 نمود.

 منحصر بفرد
ان شده است یکسشده در فیلد نباید با مقادیری که قبالً درجدر صورِت انتخاب، مقادیرِ درج

 و برابر باشد.

REGEX 
در فیلد است تا بتوان برای درجِ عباراِت دروِن فیلد، قاعده  Regular Expressionsمحِل درجِ 

 تعیین نمود.

 REGEXمثال 
افزار برای استفادۀ سازندۀ فُرم، در این فیلد های آماده شده توسِط تولیدکنندۀ نرمرِِجکس

 شوند.نشان داده می

 ماسک
 رود.جهِت تعییِن ساختارِ نمایِش عبارِت داخِل فیلد به کار می

 برای حروف @کارکترِ 
 ِ   برای اعداد  9و  #  کارکتر
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 های فُرمتنظیمات  مشترک میان  کامپوننت

 توضیحات های تنظیمگزینه

 برای حروف و اعداد *کارکترِ 
 #########9\0استفاده کنیم:  Maskingمثال: اگر برای شماره موبایل بخواهیم از 

در  9عددِ بدین منظور است که سیستم آن را  9( قبل از عددِ \اِسلش )استفاده از بک نکته:
 نظر بگیرد نه یک عدد.

 ابزارک
 شود.برای درجِ تاریخ در فیلد ظاهر می Date Pickerبا انتخاِب تاریخ، یک 

 شود.برای درجِ زمان در فیلد ظاهر می Time Pickerبا انتخاِب ساعت، یک 

Tooltip 
از روی فیلد، برای راهنمایی یا معرفی به نمایش در  mouseعبارتی است که در صورِت گذرِ 

 آید.می

 توضیحات
شوند، در خروجیِ فُرم، ذیِل فیلد نشان داده خواهند عباراتی که در این قسمت نوشته می

 شد.

 کالس شخصی
شود تا بتوان کُدهای برای این فیلد اختصاص داده می Classعبارتی است که به عنواِن یک 

CSS  وJS .را به فیلد نسبت داد 
انتخاب توابع آماده برای 

 (JS) اعتبار سنجی
هایی است که برای اعتبارسنجیِ مقادیر واردشده در فیلد، توسِط شرکت نیافام گزینهشامل 

 آماده شده است.

 (JSکدِ اعتبارسنجی )
بودِن  Trueتوان نوشت که پس از درجِ عبارت در فیلد، درصورِت کُدهای جاوا اسکریپتی را می

 ، اجازۀ ثبِت فُرم صادر شود.JSکُدِ 
  

شده با خواهید یک فیلد برای دریافت شماره تلفن و کُد ملی بسازید، به علت اینکه ممکن است عبارت درجاگر می نکته:

 استفاده کنید. stringاز  integerشود، باید در تنظیِم نوع فیلد، بجای آغاز  صفرعدد 
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های مطروح در جدوِل باال، مختص به بر گزینه هایی را دارند که عالوهها در باکِس تنظیماِت خود گزینهبرخی از کامپوننت 

 شوند:ها و توضیحِ آنها در جدوِل زیر معرفی میباشند. این گزینهآن کامپوننت می

 های فُرمتنظیمات  اختصاصی  کامپوننت

 های تنظیمگزینه
کامپوننت  
 مربوطه

 توضیحات

توان دهد که میافزار را نشان میدر نرمشده های پرداخِت ساختهلیستی از درگاه پرداخت درگاه پرداخت
 یکی را از این لیست انتخاب کرد.

توضیحات پس از 
 پرداخت موفق

 پرداخت

 را نوشت. موفقتوان پیاِم دلخواه برای نمایش پس از پرداخت در این فیلد می
، برای نمایش کدهای رهگیری [SystemTraceNo]و  [RetrivalRefNo]دو قطعه کدِ 

برای ارائۀ کد  [global:unique-identifier]کدِ و قطعهو بازگشتی از سوی بانک 
 پیگیریِ تولیدشده توسط فرمساز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

توضیحات پس از 
 پرداخت ناموفق

 پرداخت
 را نوشت. ناموفقتوان پیاِم دلخواه برای نمایش پس از پرداخت در این فیلد می

تواند مورد استفاده قرار برای نمایش کد خطای رخ داده می [rescode]قطعه کدِ 
 گیرد.

 متنی کوتاه انتخاب نوع فیلد

 خانوادگی نامو  نام، ایمیل، موبایلهای دهد که شامل گزینهلیستی را نشان می
ا توان بباشد، میباشد. در صورتی که فرم برای ثبت نام کاربر ساخته شدهمی

است جدوِل اطالعاِت کاربران در ساختِن چنین فیلدهایی که نوعشان مشخص شده
 پورتال را تکمیل نمود. 

ان شاست را نهایی که توسط فرمسار طراحی شدهاز طریِق یک لیسِت بازشو، فُرم زیر فُرم انتخاِب فُرم
 دهدمی

 دهندۀ حداقل رکوردهای قابِل درج در زیرفُرم استعددی است که نشان زیر فُرم حداقِل رکورد

 دهندۀ حداکثر رکوردهای قابِل درج در زیرفُرم استعددی است که نشان زیر فُرم حداکثرِ رکورد

 (  submit / button / resetدهد )ماهیِت عملکردِ دکمه را از تغییر می دکمه نوعِ دکمه

 دهدهای این لیسِت بازشو، رنِگ دکمه را تغییر میانتخاِب گزینه دکمه ظاهر

 های قابِل بارگذاری را تعیین میکند.عددی است که حداقل تعدادِ فایل ارسال فایل حداقل تعدادِ فایل

 بارگذاری را تعیین میکند.های قابِل عددی است که حداکثر تعدادِ فایل ارسال فایل حداکثر تعدادِ فایل

 ارسال فایل حجِم فایل
کنندۀ حداکثر حجم قابِل بارگذاری برای هر فایل است. واحدِ عددی است که تعیین

به  5Mکیلوبایت و  5به معنیِ  5Kبایت،  5به معنیِ  5( است. Byteعدد، بایت )
 مگابایت است. 5معنیِ 
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 های فُرمتنظیمات  اختصاصی  کامپوننت

 های تنظیمگزینه
کامپوننت  
 مربوطه

 توضیحات

 شود.انتخاب می ویدئوو  تصویر، صوت، همههای نوعِ فایل از میاِن گزینه ارسال فایل انتخاِب نوعِ فایل

( از هم جدا ,)کاماشود و با های قابِل بارگذاری در این فیلد نوشته میپسوندِ فایل ارسال فایل هاپسوندِ فایل
 شوند.می

ارتفاع و عرِض فایِل تصویریِ قابِل بارگذاری توان در صورِت انتخاِب این گزینه، می ارسال فایل تغییرِ اندازۀ تصویر
 را تعیین نمود.

 کامبوباکس چند انتخابی
نۀ تواند دو با چند گزیکند، میدر صورِت انتخاِب این گزینه، کاربری که فرم را پر می

داده شده در کامبوباکس را انتخاب کند و دیگر محدود به انتخاِب تنها یک نشان
 گزینه نیست.

 دادۀ استاتیک  

شونده به معنیِ مقدارِ ذخیره Valueبه معنیِ متنِ نمایشی و  Textهای شاملِ گزینه باکسچک
ها را بصورِت استاتیکی )دستی( و با تواند دادهدر جدوِل دیتابیس است. کاربر می

)مقداری که  مقدارِ ذخیره َشوَنده)متِن نمایشی در فُرم( و  متِن نمایشیدو گزینۀ 
 شده، باید آنهای افزودهشود( ایجاد نماید. برای تغییر دادهدیتابیس ذخیره می در

، برای ثبت تغییرات از دکمۀ valueیا  textرا انتخاب نمود  و پس از اِعمال تغییر در 
 باید انتخاب شود. حذفاستفاده نمود و یا برای حذِف داده، آیکِن  ویرایش

 

 تک انتخابی 

 کامبوباکس

فیلدهای 

ظاهرشده در 

 صورِت انتخاب

 باکسچک
باکس، رِدیوباتن و کامبوباکس انتخاب به چک شدههای استاتیِک افزودهدادهاگر 

ها توان تعیین کرد که بعضی از فیلدهای فُرم در صورِت انتخاِب این دادهشوند، می
 توانمی شده،شوند. پس از انتخاِب دادۀ افزودهدر صفحۀ نمایش فُرم نشان داده

شود، فیلدهای فُرم را مشاهده و میدر این فیلد کلیک نمود و از لیستی که ظاهر 
 ده شود.استفا فُرمهای شرطیتواند برای تولیدِ انتخاب کرد. این قابلیِت فرمساز می

 تک انتخابی 

 کامبوباکس

دادۀ داینامیک و 

Master/Detail 

 

 تک انتخابی

ها بواسطۀ اتصال به یک بانک اطالعاتی هایی برای دریافِت دادهشامِل گزینه
ها بصورِت داینامیک و پویا تحِت شرایطی از یک جدوِل باشد. به این شیوه، دادهمی

های استاتیک نیست. شوند و دیگر نیازی به درجِ دادهاطالعاتیِ دیگر فراخوانی می
یتابیسی د ناِم جدولِ به یک دیتابیس، انتخاِب  رشتۀ اتصالتواند با انتخاِب کاربر می

( Valueو انتخاِب فیلدِ مقدار ) Text)آن جدول در دیتابیس )دیگر، انتخاِب ناِم فیلدِ 

file:///D:/niafam%20related%20contents/Esprit%20Portal%20Online%20Help/The%20Esprit%20Help/pictured%20Helps/فرم%20ساز%20اسپریت%20پورتال.docx%23_اتصال_به_بانکِ
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 های فُرمتنظیمات  اختصاصی  کامپوننت

 های تنظیمگزینه
کامپوننت  
 مربوطه

 توضیحات

 باکسچک

 ()کوئری queryها را به فُرم معرفی کند. کاربر در فیلدِ برای نمایش در فُرم، داده
 را بنویسد.( where condition)تواند عبارِت شرطیِ کوئری می

 
های نمایش داده شده در لیست را به مقدارِ انتخاب شده توسِط تواند دادهکاربر می

ً تکمیل ایجاد  Master/Detailکنندۀ فرم از یک فیلدِ دیگر وابسته کند یا اصطالحا
ها نماید. این رویکرد منجر به تهیۀ فُرمهایی همانند انتخاب استان و شهرستان

 کنید و دراستان را از لیسِت اوِل فُرم انتخاب می که شما ابتدا نامِ گردد جاییمی
 توانید مشاهده و انتخاب نمایید.های همان استان را میلیسِت بعد، شهرستان

یا ارتباِط میاِن دو فیلد  Master/Detailفیلدی است که در فرایندِ ایجادِ  فیلدِ مُرتبط
در جدوِل  بعنواِن مثالگیرد. ها( موردِ استفاده قرار می)همانندِ استانها و شهرستان

ِ آن با ستوِن ها ستونی بعنواِن شاخِص استانشهرستان ها وجود دارد که مقدار
ها ها برابر است و در هنگاِم ساخِت فیلدِ شهرستانشاخِص استان در جدوِل استان

 گیریم.آن ستون را بعنواِن فیلدِ مُرتبط در نظر می

 کامبوباکس
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 بندی نمایش فیلدهای فُرمگروه
 

ساز در الیۀ با استفاده از امکاناِت ماژوِل فُرم

بندیِ فیلدها، آنها توانید با گروهمُدِ طراحی می

ً در  مرحلۀ متفاوت در اختیارِ  4را نهایتا

بازدیدکننده قرار دهید. بازدیدکننده در این 

تواند به عقب برگشته و گونه فُرمها می

 د را اصالح نماید. مندرجاِت خو

جهِت اعمال تنظیماِت مربوطه، باید در الیۀ مُدِ طراحی با کلیک بر هر فیلدِ فُرم، در بخِش تنظیماِت مربوط به فیلد، گاِم 

 مدّنظر برای نمایش فیلد را از لیسِت ظاهرشده انتخاب نمایید.

 

 (2ها )لیست  فُرم

 

 آید. میبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب میهای ساخته شده فُرماین صفحه نمایشگرِ لیسِت 
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 منتقل شود ... (1مشخصاِت فُرم )طریق به صفحۀ  3تواند از کاربر می

  فُرِم جدیدکلیک بر دکمۀ  

  یی که از قبل ایجاد شده اندهاعنواِن فرمکلیک بر 

  های ستوِن عملیاتدر گزینهویرایش کلیک بر گزینۀ 

 تواند برای هر فُرم ...های ستوِن عملیات میینههمچنین کاربر در گز 

  ( هدایت شود3ها )به صفحۀ لیسِت ارسالها لیسِت ارسالبا کلیک بر گزینۀ 

  به صفحۀ دریافِت فایِل اِکسل دسترسی یابددریافِت فایِل اِکسل با کلیک بر گزینۀ 

 

 

 تواند تعدادِ شود. کاربر میزماِن ساخت به کاربر ارائه می در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ عنواِن فُرم، ناِم جدول و

 optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  100و  50، 25، 10های ها را از میان گزینهسطرِ لیسِت فرم

 دهد. مایش میها و حذِف فُرم را برای کاربر نوجود دارد که گزینۀ ویرایش، دریافت فایل اکسل، لیسِت ارسال

توانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن رکوردها را انجام دهید و از ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (3ها )لیست ارسال

 

(، به این 2ها )های ستوِن عملیاِت مقابِل هر فُرم در صفحۀ لیسِت فُرمها از میاِن گزینهکاربر با کلیک بر گزینۀ لیسِت ارسال

آید. در به نمایش درمی  Data Tableشدۀ فُرم در قالِب شده و ارسالشود. در این صفحه، رکوردهای ثبتصفحه منتقل می

تواند تعدادِ سطرِ لیسِت رکوردها را از میان باشند و  کاربر میول، همان فیلدهای فُرم میساختار این صفحه، فیلدهای جد

وجود دارد که گزینۀ نمایش و  optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  100و  50، 25، 10های گزینه
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دهد. مشاهده، ویرایش و حذِف رکوردهای ارسال شده برای جدوِل اطالعاتیِ یک فرم، حذِف رکورد را در اختیارِ کاربر قرار می

 های کاربریِ مختلف اعطا نمود.به کاربران و گروه تنظیمات  دسترسیتوان در الیۀ هایی دارد که آنها را مینیاز به دسترسی

 

توانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن رکوردها را انجام دهید و از ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (4دریافت  فایل  ا کسل )

(، به 2ها )های ستوِن عملیاِت مقابِل هر فُرم در صفحۀ لیسِت فُرماِکسل از میاِن گزینه کاربر با کلیک بر گزینۀ دریافِت فایلِ 

 شود.این صفحه منتقل می
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توان فیلدهای موردِ نظرش برای نمایش در فایِل اِکسل است که کاربر میساختارِ این صفحه بصورِت دو ستون طراحی شده

ُ را از لیسِت فیلدهای ساخته مِت ها در سشدهانتخاب نماید و آنها را به ستوِن انتخاب فیلدهای سیستمیرم و شده برای ف

 چِپ صفحه منتقل کند. 

 

د و اطالعاِت شونفیلدهایی هستند که توسِط اسپریت پورتال برای تماِم جداوِل اطالعاتی ایجاد میفیلدهای سیستمی  نکته:

 کنند:ذیل را در موردِ هر رکورد ثبت می

 شده به کاربر(ی )شمارۀ رهگیریِ ارائهشماره رهگیر 

 وضعیت حذف 

 مدت زماِن پُر شدِن فُرم 

 شده در لحظۀ ثبت و ارسال فُرم(زماِن پُر شدِن فُرم ) زماِن ثبت 

 شده در پورتال(شمارۀ کاربری )کُدِ کاربری هر کاربرِ ثبت 
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یین کند که کدام روش را برای نمایِش عنوانِ فیلدهای آمده تعی جدولِ فایِل اِکسِل بدستهاعنوانِ ستونتواند برای کاربر می

 جدول انتخاب نماید:

 عنواِن فیلد در دیتابیس 

 یا 

 عنواِن نمایشیِ فیلد 

 فزاید.شده را نیز به فایِل اکسلِ بیاتواند با فعالسازیِ ضامِن انتهای صفحه، قابلیِت نمایِش رکوردهای حذفهمچنین کاربر می

 

 (5شده )رکورد  ارسال

شود. در این صفحه، رکوردِ (، به این صفحه منتقل می3ها )کاربر با کلیک بر لینِک عنواِن هر رکورد در صفحۀ لیسِت ارسال

 آید.شده بصورِت کامل به نمایش درمیثبت
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 فرمساز 1پروژه شماره 
 

 فرم استخدام عنوان

 مقدماتی سطح کاربر

 98بهمن ماه  تاریخ تولید

 98بهمن ماه  تغییرتاریخ آخرین 

 

 هدف پروژه

 خواهد یک فرم استخدام تولید کند که حاوی شرایط ذیل باشد.کاربر می

 اطالعات اولیه متقاضی را دریافت کند 

 رزومه و گواهینامه های متقاضی را دریافت کند 

  باشد، وضعیت خدمت سربازیِ او را دریافت کند مرددر صورتیکه متقاضی 

  تحصیلی از "زیر فرم" استفاده کندبرای دریافت سوابق 

 در انتهای فرم بدون تأیید مندرجات، اجازۀ ثبت فرم را ندهد 

 فیلدها در دو گام سازماندهی شوند 

 

 اجرای پروژه

فرض، ابتدا باید واردِ مُدِ طراحی شویم تا بتوانیم فیلدها را به داخِل محیِط طراحی بکشیم. البته به صورِت پیش -1

 الیه قرار دارد.فرمساز در این 
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 دهیم.کنیم. ابتدا ناِم آن را تغییر میبرای اِعماِل تنظیماِت کلیِ فُرم، روی ناِم فرم کلیک می -2

 

تواند یک بار فرم نفر متقاضی هستند و هر فرد می 500بعنوان مثال، حداکثرِ افرادی که قرار است بررسی شوند،  -3

 را ارسال کند.

 

، زمان نیز به همراهِ Date Pickerشود. در صورت استفاده از فُرم در صفحه مشخص می تاریخِ شروع و پایاِن نمایشِ  -4

 توان زمان را بصورِت دستی تغییر داد یا حذف نمود.شود و میتاریخ درج می

 

شان ن اگر صفحه در وبسایت در دسترس باشد و زماِن شروعِ نمایِش فُرم فرانرسیده باشد، پیامی همانندِ پیاِم ذیلِ  نکته:

 شود.داده می
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توان یک پیام را برای متقاضی در بخِش شود. مییک فیلد از نوعِ "متن کوتاه" برای دریافِت ناِم متقاضی درست می -5

"placeholder.نوشت تا به عنواِن راهنما مورد استفاده قرار گیرد " 

 

 شود.انتخاب می ”string“نوعِ فیلد  -6

 

 شود." درست میintegerمتنی با نوعِ "برای دریافِت "سن" یک فیلد  -7

 

 شود. می درج زنو  مردشود و مقادیرِ آن بصورِت استاتیک، با فیلدِ "تک انتخابی" برای دریافت جنسیت استفاده می -8
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مقرر است در صورتی که متقاضی "مرد" بود، وضعیِت خدمت سربازیِ او دریافت شود بنابراین باید ابتدا در مرحلۀ بعد، 

های خدمت سربازی ساخته شود سپس در تنظیماِت فیلدِ "جنسیت"، با انتخاِب یک فیلدِ "تک انتخابی" برای وضعیت

 وط به انتخاِب گزینۀ "مرد" توسِط متقاضی نماییم. گزینۀ "مرد"، نمایِش فیلدِ "وضعیِت سربازی" را مشر

 

 شود و سه گزینه نیز برای انتخاِب متقاضییک فیلدِ "تک انتخابی" برای دریافِت وضعیِت خدمت سربازی ساخته می -9

 گردد.درج می

 

 ود.شقاضی میشده مشروط به انتخاِب گزینۀ "مرد" برای جنسیِت متسپس با انتخاِب فیلدِ "جنسیت"، فیلدِ ساخته

 

 

توان برای اعتبارسنجیِ شمارۀ موبایل، از شود. میبرای دریافِت شماره موبایل، یک فیلدِ "متن کوتاه" ساخته می -10

 عدد در فیلدِ تلفِن همراه نمود. 11"، متقاضی را مجبور به درجِ ماسک" در فیلدِ "9طریِق درجِ یازده کاراکترِ "
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 دِ متنیِ بلند ساخت تا فضای الزم برای درجِ آدرس برای متقاضی فراهم شود.برای دریافِت آدرس باید یک فیل -11

 

های الزم را در فرم قرار توان مهارتها میچکباکس ابزار مناسبی برای دریافِت مهارتهای متقاضی است و بواسطۀ آن -12

 داد تا متقاضی یک یا چند گزینۀ مدنظر خود را از میاِن آنها انتخاب کند.

 

" فرم، در بخِش تنظیماِت فیلدها، آنها را در گروهِ گاِم دوم تنظیم گام دومز این فیلد به بعد، برای نمایِش فیلدها در "ا نکته:

 کنیم.می
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 گردد. تنظیم می نصف صفحهشود. اندازۀ این ستون بر برای دریافت رزومه، یک فیلدِ آپلودر ساخته می -13

 

مگابایت، باید تنظیماِت زیر را اعمال  2رزومه و محدود کردِن حجِم فایِل آن تا سقِف برای اجباری کردِن ارساِل یک فایِل 

 نمود.

 

"، انتخاب نوع فایلهای بخِش "در نظر گرفته شده، از بین گزینه pdfچون فورمِت فایِل مورد قبول برای روزمه، تصاویر و 

 شود. قابِل آپلودِ دیگر در فیلدِ ذیِل آن نوشته می بعنواِن پسوندِ فایلهای pdfشود و عبارِت "تصویر" انتخاب می

 

 شود.های الزم اِعمال میبرای دریافِت گواهینامه های متقاضی نیز، محدودیت -14
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شود. برای این کار باید فرِم "سوابق تحصیلی" را که پیش از این برای دریافِت سوایِق تحصیلی از زیرفرم استفاده می -15

 های دیگرِ سایت انتخاب شود. ساخته شده بود، از لیسِت فرم

 

 استفیلد، طراحی شده 3فرِم "سوابق تحصیلی" به شکِل زیر و بوسیلۀ 

 

 توان بصورت زیر اقدام شود:متقاضی صحِت مندرجاِت خود را تأیید کند، می که در انتهایفرم،برای این -16

a. " ِشود." ساخته و تکمیِل آن اجباری میچکباکسیک فیلد 
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b. شود.های منتخب درج میجمله دلخواه به عنواِن یک از گزینه 

 

c.  "ردد تا در اطراِف گمی مخفیهر عبارتی که  به عنواِن برچسب انتخاب شود، در بخِش "جای گیری عنوان

 چکباکِس تأیید، مشاهده نشود.

 

 شود.ای برای نمایِش فرِم "استخدام" ساخته میشود و صفحهفرم ذخیره می -17
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 آید:شده به شکل صفحۀ بعد در صفحه به نمایش درمیفرِم ساخته
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 ماژول  گزارش ساز
 

 

 معرفی
 

 کند. گزارش ساز مجموعه ابزارهای الزم برای تهیه گزارش از جداول اطالعاتیِ پورتال سازمانی را فراهم میماژول 

 توانید ...با این ماژول می

 زمینۀ گزارش در محیط طراحی استفاده کنید.تصاویر مورد نظر خود را برای پس 

  بدوِن نوشتِنTSQL .و با استفاده از ابزارهای گرافیکی، فیلدهای جداول اطالعاتی را به گزارش اضافه کنید 

 

 شرح  رابط  کاربری
 

ساز در بخِش مدیریِت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورِت پورتال، گزینۀ گزارشدر منوی اصلیِ کنترل پَنِل اسپریت

د.  ساختارِ یابدسترسی می گزارش جدیدو  هالیست گزارشمندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن به دو گزینه با نامهای بهره

 ست:ماژوِل گزارش ساز بصورِت زیر ا

 گزارش ساز 

o ( 1لیست گزارش ها) 

o ( 2طراحی گزارش) 

 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره
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 ساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  گزارش ساز

 

 (1) لیست گزارش ها

حه منتقل ها به این صفافزار و کلیک بر لینِک لیست گزارشزینۀ گزارش ساز در منوی اصلی نرمبا کلیک بر گتواند کاربر می

 شود. 

 

تواند تعدادِ سطرِ شود. کاربر میبه کاربر ارائه می عنواِن گزارش و زماِن ساختدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

 optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هاگزارشلیسِت 

 دهد. برای کاربر نمایش میرا  گزارش حذفِ و  ویرایشوجود دارد که گزینۀ 

د و از را انجام دهی رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 طراحی گزارشتواند به صفحۀ شود و کاربر با کلیک بر آنها میناِم هر گزارش بصورِت لینک در این جدول نمایش داده می

 هدایت شود. (2)
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 (2) طراحی گزارش

 ساختارِ کلیِ و اجزای اصلیِ این صفحه متشکل از عناصرِ زیر هستند:

 

 است. بخش تشکیل شده 4همان گونه که در شکل باال مشخص است، این صفحه از 

گزارش   نمایش()پیشPreviewتنظیمات کلی گزارش که در آن مشخصات اولیۀ گزارش، تنظیماِت کلی و دکمۀ  -1

 شود.نشان داده می

 شود.که در آن امکان انتخاب جدول اطالعاتی و فیلدهای جداول فراهم می TSQLبخِش  -2

 گردد.بخِش تنظیمات که در آن تنظیماِت مختلف مربوط به گزارش و فیلدها نمایان می -3

 کند.)طراحی( که محیطی را برای ویرایش چیدمان فیلدها و طراحی بصری گزارش فراهم می Designبخِش  -4

 

 

اند و بندی شدهساز در چند منوی اکاردئونی دستههمانطور که در شکل باال مشخص است، امکانات مختلِف گزارش :نکته

 تواند با کلید بر نواحی قرمز رنگ، این امکانات را ظاهر و پنهان نماید.کاربر می
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توان لیسِت تماِم جداوِل اطالعاتیِ دروِن شود. در فیلد مشخص شده، مینشان داده می TSQLدر شکل باال امکانات بخِش 

پورتال را مشاهده کرد و جدوِل مورد نظر را از میاِن آنها انتخاب نمود. بعنواِن مثال، با انتخاِب جدوِل محصوالت، این بخش 

هایی برای طراحی گزارش، در شخص است، کامپوننتآید. همانطور که در شکِل ذیل مبصورِت شکِل بَعدی به نمایش درمی

شده و فیلدهای جدول نشان داده شوند. در ابتدا کامپوننِت متِن دلخواه و در ادامه، جدوِل انتخابظاهر می TSQLبخِش 

 شوند.  می
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شود. ا از آنها استفاده میهایی است که برای طراحیِ گزارش و تعییِن نحوۀ نمایِش فیلده، نمایانگرِ گزینهتنظیماتبخِش 

زمینۀ گزارش را پیدا کرد و در تنظیماِت توان تنظیماِت مربوط به ویرایِش پسبعنواِن مثال، در تنظیماِت کُلیِ گزارش می

های فیلدها توان به تنظیماِت مربوط به چگونگیِ نمایِش متوِن گزارش، حاشیۀ فیلدها و قرارگیریِ نسبیِ الیهفیلدها نیز می

 ترسی یافت.دس

 

را در محیِط  های دلخواه، فیلدها و متنDrag&Dropتوان با شود، میدر بخِش طراحی که در بخِش میانیِ صفحه ظاهر می

چهارخانۀ این بخش قرار داد و موقعیِت قرارگریِ آنها را در گزارش تعیین نمود. همانطور که در شکِل باال مشخص است، 
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زمینه از طریِق بخِش تنظیماِت کُلی در ویرایشگرِ طراحی وارد شده و فیلدهایِ یی، یک پسبرای طراحیِ یک کارِت شناسا

 اند.فراخوانی شده نیز جهِت نمایش در کارِت شناسایی، به این محیط کشیده شده
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 مدیریت فرایند ها 

 

 

 معرفی
 

د فرآينکند. ساز مجموعۀ ابزارهای مورد نیاز برای توسعۀ فرایندهای تحت وب را برای مدیر پورتال فراهم میماژول فرایند

 معين است كـه شروع و خاتمه آن ای مشخص و مرتب شده از فعاليتهای كاری در يك محدوده زمـانی و مكانیمجموعه

 دهد.ساختاری برای عملكرد ارائه می ها،خروجی ها وده است و با تعريف روشنی از ورودیمشخص ش

 

 توانید ...با این ماژول می

 .یک فرایند تحت وب را با درگیر نمودِن کاربرهای پورتال سازمانی ایجاد و مدیریت کنید 

 های درون پورتال استفاده کنید.در مسیرِ توسعه فرایند از فرم 

 های خارج از سیستم وصل شوید.م و دیتابیسدر مسیر توسعه فرایند، به بانک اطالعاتی سیست 

  های تحِت وب دیگر استفاده کنید.سرویس برنامهدر مسیر توسعه فرایند از وب 

 .در مسیر توسعه فرایند به اشخاص و کاربران مدنظر، ایمیل و پیامک ارسال نمائید 

 

 آشنایی با مفهوم فرایند و اجزای آن
 

 تعریف فرایند

مشخص و مرتب شده از فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه شروع و خاتمه اي فرآيند مجموعه

 مشخص شده است. آن
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 اجزای فرایند

 شود.با آن شناخته میند ياست که فرآ ينام عنوان فرایند:

 کنیم.را اجرا میند يفرآ جهت نیل به آنهااست که  یان کننده مقصود و هدفيب هدف فرآيند:

 باشد.شخص یا سازمانی است که فرایند را ساخته و ذی نفِع اصلی فرایند می صاحب فرایند:

 که حداقل در یک مرحله از مراحل فرایند درگیر باشند. افرادی همکاران فرایند:

 

 برای عملکرد فرایند ضروری هستند. منابع انسانی و غیر انسانی الزم که ورودی:

 شود.مییک تغییر نسبتا پایدار  است که منجر بهفرایند نتیجه مستقیم  خروجی:

 شوند.هایی که مابیِن ورودی و خروجیِ یک فرایند انجام میها و واکنشکنش ها:فعالیت 

 است.کاربری است که انجام فعالیت به او واگذار شده :مسئول انجام هر فعالیت

 نیاز()نیروی انسانی،تجهیزات،لوازم مورد  منابع فرایند:
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 شرح  رابط  کاربری
 

پورتال، گزینۀ مدیریت فرایندها در بخِش توسعه قرار گرفته است که کاربر در صورِت در منوی اصلیِ کنترل پَنِل اسپریت

شده مندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن به سه گزینه با نامهای فرایندِ جدید و لیسِت فرایندها و فرایندهای اجرابهره

 یابد. صفحاِت زیرمجموعۀ مدیریت فرایندها به قرارِ زیر هستند:می دسترسی

 مدیریت فرایندها 

o ( 1جزئیات فرایند) 

o ( 2لیست فرایندها) 

 ( 1جزئیات فرایند) 

 ( 3گِیجِ فرایند) 

o (4شده )فرایندهای اجرا 

 (5شده )جزئیات فرایند اجرا 

 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میکه شماره در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی

 

 مدیریت فرایندساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  
 

 (1جزئیات فرایند )

 باشد.رابط کاربریِ اسپریت پورتال در این صفحه شامل یک نوار ابزار و محیِط استقرار و تنظیِم عملگرها می

 است.شده تعبیه شده، فیلدی برای نامگذاریِ فرایندِ ساختهدر ابتدای محیط طراحی فرایند
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" عملگر، "استگیرند و آیکُِن آنها در نوارِ ابزار قرار گرفتهابزارهایی که برای طراحیِ دیاگراِم فرایند موردِ استفاده قرار می نکته:

 شوند.نامیده می

 

 

 اند:در جدول زیر بطور مختصراً معرفی شده هر کدام از عملگرهای مورد استفاده برای تولیدِ فرایند

 

بایست برای شروعِ هر فرایند در ابتدای دیاگرام قرار گیرد. این عملگر به غیر " میاستارتعملگرِ "

 از تنظیم محدودیت تعداد درج، تنظیمات خاصی را ندارد.

 

های توان دادهبوسیلۀ آن می" برای ارساِل فرم برای یک یا چند کاربر کاربرد دارد و فرمعملگرِ "

 الزم برای پیشبردِ فرایند را وارد سیستم نمود.

 

" برای تأیید و یا عدِم تأییدِ اقدام انجام شده در مراحل قبل توسِط کاربر استفاده تأییدعملگرِ "

 گردد.می
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طالعاتی ا" جهت اتصال به بانک اطالعاتی، نوشتِن کوئری به جداول ارتباط با دیتابیسعملگرِ "

 های آنها در فرایند کاربرد دارد.و استفاده از داده

 

ها و استفاده در مراحِل دیگر فرایند کاربرد " جهت انجام محاسبات روی دادهمحاسباتعملگرِ "

 دارد.

 

 شود." برای ارسال ایمیل به اشخاص در مراحِل مختلِف فرایند استفاده میایمیلعملگرِ "

 

 شود.برای ارسال ایمیل به اشخاص در مراحِل مختلِف فرایند استفاده می" پیامکعملگرِ "

 

ای هسرویس و ارسال و دریافِت پارامتر  به برنامه" برای اتصال به وبوب ریکوئستعملگرِ "

 شود.تحت وِب دیگر در فرایند استفاده می

 

رِت حصول یا عدِم حصول " برای تنظیم شرط و تغییرِ مسیرِ جریان فرایند در صوشرطعملگرِ "

 گیرد.یک شرط مورد استفاده قرار می

 

 شود." برای نشان دادن پیاِم یک رویداد در کارتابل یک یا چند کاربر استفاده میاعالنعملگرِ "

 

 شود." برای مشخص شدِن اتمام یک فرایند استفاده میپایانعملگر "

 

( کرد و گزینۀ تنظیمات را انتخاب Right Clickکلیک )جهت اِعماِل تنظیماِت مربوط به هر عملگر، باید روی آن راست :1 نکته

 نمود.
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بایست روی فضای ، میJSONو دریافت  XML Graph، نمایش Workflowهای تنظیمات جهت دسترسی به گزینه :2نکته 

 ( کرد.Right Clickکلیک )خالیِ محیط طراحیِ فرایند، راست

 

" است. عملگرها برای اینکه در فرایند قرار بگیرند باید با خط خط جریانیا " Flow Lineیکی از ارکاِن طراحیِ فرایند،  :3نکته 

شود تا پیراموِن عملگرِ روی یکی از عملگرها حرکت داده mouseجریان با هم در ارتباط باشند. برای رسِم خِط جریان باید 

 همانندِ شکِل زیر، کادری سبزرنگ فرا بگیرد. اول را

 

داشتِن کلیک، به سمِت عملگرِ دوم حرکت کرد تا نمایی همانندِ سپس باید در این حالت، روی عملگرِ اول کلیک کرد و با نگه

 شکِل بعد پدید آید.
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 آید. ، یک "خط جریان" همانندِ شکِل بعد بوجود میmouseدر نهایت با رها کردِن کلیِک 

 

 دهد. شود و تغییرِ اندازه و شکل میبا حرکت داد عملگرهای به هم متصل، خط جریاِن میاِن آنها حفظ می

 

شود. با کلیک ( شود، گزینۀ حذف و تنظیماِت خط جریان ظاهر میRight Clickکه روی "خط جریان" راست کلیک )در صورتی

ر گزینۀ تنظیمات، در صورِت وجودِ تنظیماِت خاص در آن مرحله از جریاِن فرایند، تنظیماِت متناسب با آن مرحله ظاهر ب

 گردد.می
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 تنظیمات عملگرها
 

 تنظیمات عملگر استارت:

 

بدین معنی که یک کاربر که فرِم آغازِ فرایند را تکمیل   باشدمهمترین تنظیماِت عملگر استارت، محدودیت تعداد درج می

شود، در کارتابل کاربر شروع تواند این کار را انجام دهد. عباراتی که در کادرِ "متن گزارش" نوشته میکند، چند بار میمی

 آید.کنندۀ فرایند، به نمایش درمی

 تنظیمات عملگر فرم:
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 شود:ی تقسیم میتنظیماِت عملگر فرم به چهار بخش اصل

 گیرد.ها قرار میشده به کارتابِل آنها و در بخِش فرمکنندۀ کاربرانی است که فرِم انتخابتعیین گیرنده: .1

 باشد.محِل انتخاِب فرم برای ارسال به کاربران می فرم: .2

توانند برای یشوند و مباشد. این کُدها بهنگام اجرای فرم، اجرا میمی Clientمحل نوشتِن کُدهای سمِت  کد: .3

های شده در فیلدشده در گاِم قبل مورد استفاه قرار گیرند. مقادیرِ درجرسانی به کاربر، پیراموِن مقادیرِ ثبتاطالع

 باشند.قبلی، قابل استفاده در این بخش می

توان آستانۀ هشدار و اخطار در شده در این بخش میبا استفاده از فیلدهای طراحی آستانۀ هشدار و آستانه اخطار: .4

 گیجِ فرایند را تنظیم کرد. 

خش آید. در این بشود، در کارتابل کاربر شروع کنندۀ فرایند، به نمایش درمیعباراتی که در کادرِ "متن گزارش" نوشته می

 باشند.قابل استفاده میشده در فیلدهای قبلی، مقادیرِ درج نیز،

 

 تنظیمات عملگر تأیید:
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 شود:تنظیماِت عملگر تأیید به پنج بخش اصلی تقسیم می

 کنندۀ کاربرانی است که باید مقادیر پُر شده در فرِم مرحلۀ قبل را مورد تأیید قرار دهند.تعیین گیرنده: .1

د شونام اجرای فرِم تأیید، در کارتابل کاربر اجرا میباشد. این کُدها به هنگمی Clientمحل نوشتنِ کُدهای سمِت  کد: .2

شده شده در گاِم قبل مورد استفاه قرار گیرند. مقادیرِ درجرسانی به کاربر، پیرامونِ مقادیرِ ثبتتوانند برای اطالعو می

 باشند.در فیلدهای قبلی، قابل استفاده در این بخش می

شده شده در محیطِ طراحیِ فرایند را انتخاب نمود تا مقدارِ  تعیینتعریفتوان متغیرهای در این بخش می ذخیره در: .3

دِم شود، تأیید یا عدر این مرحله در آن متغیر ذخیره شود. هنگامی که فرم درخواسِت تأیید به کارتابِل کاربر وارد می

 د. گردکند و در نتیجۀ این فرایند، مقداری در متغیر ذخیره میتأییدِ فرم را مشخص می

 

( کرد و گزینۀ "تنظیماِت Right Clickکلیک )باید در فضای خالیِ محیِط طراحیِ فرایند، راست ساخِت متغیربرای  :1 نکته

Workflow .را انتخاب نمود " 

 

ای را ساخت و در منوی شده یک متغیرِ عددی یا رشتهتوان با امکاناِت طراحیهمانطور که در تصویرِ قبل مشخص شده، می

 "ذخیره در" از آن استفاده نمود.
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 باشد.عددی است که مشخص کنندۀ تعداد افرادِ تأییدکننده می تعداد افراد: .4

توان آستانۀ هشدار و اخطار در شده در این بخش میبا استفاده از فیلدهای طراحی آستانۀ هشدار و آستانه اخطار: .5

 گیجِ فرایند را تنظیم کرد. 

ل، در مرحلۀ قب عدم  تأییدیا  تأیید" برای تعییِن جریاِن فرایند در صورِت خط جریان" دود، اصوالً پس از عملگرِ تأیی :2نکته 

نوی توان از مشده پس از "عملگرِ تأیید" و انتخاِب گزینۀ "تنظیمات" میکلیک بر خطوِط جریاِن رسمشود. با راسترسم می

 داد.  ظاهرشده گزینۀ "تأیید" یا "رد" را به خط جریان اختصاص

 

در شکِل ذیل، سه "خِط جریان" پس از "عملگرِ تأیید" رسم شده است که منطقاً نادرست است و هنگاِم ذخیرۀ فرایند، 

 پیغاِم خطایی از سوی سیستم ظاهر خواهد شد.
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این  آید. دردرمیشود، در کارتابل کاربر در مرحلۀ بعدی از فرایند، به نمایش عباراتی که در کادرِ "متن گزارش" نوشته می

 باشند.شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده میمقادیرِ درج بخش نیز،

 

 تنظیمات عملگر ارتباط با دیتابیس:

 

 شود:تنظیماِت عملگر ارتباط با دیتابیس به سه بخش اصلی تقسیم می

 د.ای است که قرار است به آن کوئری ارسال شوبرای انتخاب پایگاه داده :پایگاه داده .1

د شونباشد. این کُدها به هنگام اجرای فرِم تأیید، در کارتابل کاربر اجرا میمی Clientمحل نوشتنِ کُدهای سمِت  کد: .2

شده شده در گاِم قبل مورد استفاه قرار گیرند. مقادیرِ درجرسانی به کاربر، پیرامونِ مقادیرِ ثبتتوانند برای اطالعو می

نویسی استفاده و کوئری TSQLتوان از آنها در ساختار باشند و میده در این بخش میدر فیلدهای قبلی، قابل استفا

 نمود.

مده آشده در محیطِ طراحیِ فرایند را انتخاب نمود تا مقدارِ بدستتوان متغیرهای تعریفدر این بخش می ذخیره در: .3

شود، اسِت تأیید به کارتابِل کاربر وارد میدر ویرایشگرِ کُد در آن متغیر ذخیره شود. هنگامی که فرم درخو TSQLاز 

 گردد.کند و در نتیجۀ این فرایند، مقداری در متغیر ذخیره میتأیید یا عدِم تأییدِ فرم را مشخص می

 تنظیمات عملگر ماشین حساب:
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ویسی نای برنامههتنظیماِت عملگر محاسبات، شامل فیلدی جهِت انجام محاسبات مختلف با استفاده از اوپراتورهای زبان

 کند. شده از منوی کامبوباکِس روبروی هر سطر، ذخیره میاست که مقدارِ بدست آمده از محاسبات را در متغیر انتخاب

 

 تنظیمات عملگر ایمیل:

 

 شود:تنظیماِت عملگر ایمیل به سه بخش اصلی تقسیم می

 شود.کنندۀ کاربرانی است که ایمیل به آنها ارسال میتعیین گیرنده: .1

 شود.موضوع ایمیل در این کادر درج می :موضوع .2

توان از منوی باز شده، می ctrl+spaceشود. با استفاده از ترکیب دکمۀ متن ایمیل در این کادر نوشته می متن پیام: .3

 کنندۀ فرایند را نمایش خواهد داد.را احضار کرد که در ایمیل ارسالی، ناِم کاربرِ شروع [p:ustarter]کُدِ 

 

 

 تنظیمات عملگر پیامک:

 تنظیماِت عملگر پیامک شامل درجِ شمارۀ گیرنده و متِن پیام است.
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 تنظیمات عملگر وب ریکوئست:

 

 شود:تنظیماِت عملگر تأیید به سه بخش اصلی تقسیم می

باشد، مقادیرِ پارامترهای  Getسرویس از نوع شود. اگر متُدِ وبدر این کادر، آدرس وب سرویس درج می :آدرس وب .1

 شود.سرویس نیز در این آدرس نوشته میوب

سرویس را توان فرمت استانداردِ آن وبباشد، می Postسرویس در این بخش، اگر متُدِ وب :پارامترهای ارسال .2

سرویس را ارسال نمود. مقادیرِ بازگشتیِ پارامترهای ارسالی نیز در ر داکیومنت وبنوشت و پارامترهای مشخص د

 گردد.متغیرهای تعیین شده، ذخیره می

 شود.شده ذخیره میسرویس در متغیرِ تعیینمقادیر دریافتی از پارامترهای ارسالی به وب ذخیره در: .3
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 تنظیمات عملگر شرط:

 

 شده در محیط طراحیِ توان یک متغیرِ تعریفتنظیمات عملگرِ "شرط" شامل یک منوی کامبوباکس است که از طریق آن می

 فرایند را انتخاب نمود. 

شوند، دارای تنظیماتی هستند که مسیرِ جریاِن فرایند خطوطِ جریانی که از عملگرِ "شرط" به عملگرهای دیگر متصل می نکته:

 کنند.شده در متغیر، تعیین میدارِ ذخیرهرا بر اساِس مق

 

تنظیماِت این خطوِط جریان، شامِل یک منوی کامبوباکس برای انتخاِب عالئم منطقی و یک فیلد برای درج مقدار است. در 

 شده تأمین شود، فرایند از مسیرِ این "خط جریان" حرکت خواهد کرد.که شرِط مشخصصورتی

 

 تنظیمات عملگر اعالن:

 شود:تنظیماِت عملگرِ اعالن همانندِ عملگر ایمیل به سه بخش اصلی تقسیم می

 شود.کنندۀ کاربرانی است که اعالن در کارتابل آنها نشان داده میتعیین گیرنده: .1

 شود.موضوع اعالن در این کادر درج می :موضوع .2

توان از می ctrl+spaceشود. با استفاده از ترکیب دکمۀ متن پیاِم درون اعالن در این کادر نوشته می متن پیام: .3

کنندۀ فرایند را نمایش خواهد را احضار کرد که در ایمیل ارسالی، ناِم کاربرِ شروع [p:ustarter]منوی باز شده، کُدِ 

 داد.
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 تنظیمات عملگر پایان:

 شود.ندارد و برای تعییِن نقطۀ پایان فرایند استفاده میاین عملگر، تنظیمات خاصی 

کنند و ها را از طریق یک کارتابل، دریافت و مشاهده میها و اعالنها، پیامنکته: کاربرانی که درگیرِ یک فرایند هستند، فرم

 شود.اقداماِت کاربر در مراحل مختلف فرایند نیز در همین کارتابل انجام می

 

 افزار وجود ندارد.ل در یک وبسایت قابل دسترس است و نیازی به ورود در کنترل پنل نرماین کارتاب 

 

کاربر پس درج و ثبت نام کاربری و گذرواژۀ خود و ورود به سیستم، در بخشیِ از صفحه، عددی را مشاهده خواهد کرد که    

ایست از بشود. برای خروج از حساب کاربری نیز میرتابل میها در کارتابل است و با کلیک بر آن، واردِ کانمایندۀ تعدادِ پیام

 تواند متفاوت باشد( روی وبسایت استفاده شود.دکمه یا آیکُن مربوطه )بسته به نوع طراحی می
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 (2لیست فرایندها )

مایشگرِ صفحه ن اینشوید. " در زیرمنوی ماژول مدیریت فرایندها به این صفحه هدایت میلیست فرایندهابا کلیک بر گزینۀ "

فرایند  تواند از طریِق دکمۀآید. کاربر میمیبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب ساخته شده می فرایندهایلیسِت 

    منتقل شود. (1جزئیات فرایند )به صفحۀ  از قبل ایجاد شده اند، فرایندهایی کهیا ناِم  جدید

تواند تعدادِ سطرِ لیسِت شود. کاربر میارائه میعنوان، نسخه، والد و زمان ساخت در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

وجود دارد  optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هاگروه

 دهد. برای کاربر نمایش میرا  گِیجِ فرایند و حذف، ویرایشکه گزینۀ 

 

ستوِن  در ویرایشکلیک کنید یا از گزینۀ  آن، روی ناِم فرایند و ورود به صفحۀ جزئیاِت فرایندتوانید برای ویرایِش شما می

 شوید.( هدایت می3" به صفحۀ گیجِ فرایند )گیجِ فرایندهمچنین با کلیک بر گزینۀ "استفاده نمایید.  عملیات

تغییری که در سطحِ کاهش/افزایش عملگر در آن روی دهد، یک نسخه به  اگر فرایندی ساخته و ذخیره شود، هر: 1نکته 

 شود.( میDuplicateافزاید و یک فرایندِ ثانویه نیز از روی آن ساخته )فرایند می

ود ششده از روی یک فرایند در صفحۀ لیسِت فرایندها بصورِت یک فرایندِ جداگانه نشان داده می Duplicateنسخۀ  :2نکته 

 توان شمارۀ فرایندی که تغییر یافتۀ مرتبط با این فرایند را مشاهده نمود.جدوِل این صفحه می والدستوِن که در 

ز ها را انجام دهید و اتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهگرفته میطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار 
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 (3گ یج  فرایند )

 

( مربوط به هر Gaugeتواند گِیجِ )( می2ای به همین نام در ستون عملیاِت صفحۀ لیسِت فرایندها )کاربر با کلیک بر گزینه

 " مشاهده کند. این صفحه شامل یک گِیج فرایندفرایند را در صفحۀ "

 

 (4فرایندهای اجرا شده )

 

مایشگرِ این صفحه نشوید. " در زیرمنوی ماژول مدیریت فرایندها به این صفحه هدایت میلیست فرایندهابا کلیک بر گزینۀ "

فرایند  تواند از طریِق دکمۀآید. کاربر میمیبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب ساخته شده می فرایندهایلیسِت 

    منتقل شود. (1جزئیات فرایند )به صفحۀ  از قبل ایجاد شده اند، فرایندهایی کهیا ناِم  جدید

عنواِن فرایند، ناِم شخِص درخواست کننده، زمان شروع، وضعیت و مدت بیکاری در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

ردیف انتخاب نماید. همچنین  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هاگروهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت شود. کاربر میئه میارا

 دهد. برای کاربر نمایش میرا  و حذف ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsدر ستوِن آخر نیز دکمۀ 

ستوِن  در ویرایشکلیک کنید یا از گزینۀ  آن، روی ناِم جزئیاِت فرایندفرایند و ورود به صفحۀ توانید برای ویرایِش شما می

 شوید.( هدایت می3" به صفحۀ گیجِ فرایند )گیجِ فرایندهمچنین با کلیک بر گزینۀ "استفاده نمایید.  عملیات

دهد، یک نسخه به اگر فرایندی ساخته و ذخیره شود، هر تغییری که در سطحِ کاهش/افزایش عملگر در آن روی : 1نکته 

 شود.( میDuplicateافزاید و یک فرایندِ ثانویه نیز از روی آن ساخته )فرایند می

ود ششده از روی یک فرایند در صفحۀ لیسِت فرایندها بصورِت یک فرایندِ جداگانه نشان داده می Duplicateنسخۀ  :2نکته 

 که تغییر یافتۀ مرتبط با این فرایند را مشاهده نمود. توان شمارۀ فرایندیجدوِل این صفحه می والدکه در ستوِن 

ز ها را انجام دهید و اتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می
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 (5جزئیات فرایند اجرا شده )

 

شود. این (" به این صفحه منتقل می4کاربر با کلیک بر عناوین فرایندهای در حال اجرا در صفحۀ "فرایندهای اجراشده )

اده د باشد. فرایندِ ساخته شده با تمام عملگرهایش در این صفحه نشانصفحه نمایانگرِ وضعیِت فرایند در حال اجرا می

 ( دارند.Gray Scaleشوند و عملگرها در این صفحه رنگ سبز یا سیاه و سفید )می

 

شده در فرایند در آنها در حال جریان است و این جریان عملگرهای به رنگ سبز، نشان از این دارند که جریاِن کاریِ تعریف

 است.نرسیده Grayscaleکاری هنوز به عملگرهای به رنِگ 
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 (Templateطراحی قالب ) راهنمای
 

مورد استفادۀ  Javascriptو  HTML ،CSSاین بخش از راهنما به علِت لزوِم آشنایی با کُدنویسی به زبانهایی همانندِ  توجه:

Developers افزار اسپریت پورتال، صفحاِت پورتال را های نرمباشد که تمایل دارند با استفاده از قابلیتیا طراحاِن وب می

 طراحی کنند.

 

 Developerافزار برای اینکه گر برای طراحاِن وب است. در این نرمافزار اسپریت پورتال یک اکوسیستِم بهینه و تسهیلنرم

یا محیِط توسعه وجود دارد  Development Environmentنگارش و ویرایِش کُدها بپردازد، یک  مستقیماً در خودِ سیستم به

 کند. نیاز میروی کامپیوتر بی IDEکه امکاناِت آن، طراحان را تا حدی از الزاِم وجودِ یک 

د از توانته و طراح میهای تسهیل کننده در اسپریت پورتال برای طراحی قالب، توسعه یافای از قابلیتهمچنین مجموعه

 شده از آنها استفاده کنند.برای تولیدِ محتوای پویا در صفحاِت طراحی Ajax.ashxکُدها و صفحۀ های آماده، قطعهقالب

 

 (DE)محیط  توسعه 

 

 Developmentیا محیطِ توسعه با آن تعامُل خواهید داشت یک  کُدنویسی و طراحی قالب صفحاتمهمترین عنصری که در  

Environment (DE) تواند به راحتی، کُدهای خود را با استفاده از این محیط ایجاد نماید. می باشد که طراح می 

 های زیر بیابید:( را می توانید در بخشDEاین محیط توسعه )

 هاطراحی و ویرایِش قالب در مدیریِت قالب 

 کُدهای ایستا 

 تنظیمات 
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 ها(زونهطراحی قالب برای خروجی های سفارشی )اف 

 

 ( DEهای کلیدی محیط  توسعه )ویژگی

 

  زبان 100پشتیبانی از بیش از 

 ( قابلیت تکمیِل خودکارintelliSense) 

  قابلیتCode-Folding ها های مختلِف کدسازی و نمایش بالکبرای پنهان 

 قابلیت جستجو و جایگزینی کدها 

  مجهز به متُدهایText-Marking 

  پشتیبانی کامل از متن هایRTL  وLTR 

 

  DEبُر برای اجرای دستورات در کلیدهای میان
 

 دستورِ اجرا شده  هاترکیِب کلید 

Ctrll+SPACE  فعالسازیِ قابلیِت( تکمیِل خودکارintelliSense) 

Ctrl+A انتخاب همه محتوای ویرایشگر 

Ctrl+D  در صورتی کهcursor کند.ابتدای خط باشد، همه خط را حذف می 

بیِن ابتدا و انتهای خط باشد، خط جاری و خِط بعدی را  cursorدر صورتی که 

 کند.حذف می

Ctrl+Z گرداند. آخرین تغییر را برمی 

Ctrl+Y  آخرین تغییری را کهUndo کند.شده بود را دوباره اِعمال می 

Ctrl+Home Cursor کند.را به ابتدای سند منتقل می 

Ctrl+End Cursor کند.را به انتهای سند منتقل می 
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 دستورِ اجرا شده  هاترکیِب کلید 

Alt+Left Cursor کند.را به ابتدای خط منتقل می 

Alt+Right Cursor کند.را به انتهای خط منتقل می 

Ctrl+Left Cursor  را به ابتدای گروهِ حروِف بهم پیوستۀ قبِلcursor کندمنتقل می. 

Ctrl+Right Cursor  ِرا به انتهای گروهِ حروِف بهم پیوستۀ بعدcursor کندمنتقل می. 

Home 
Cursor کند و اگر ابتدای خط باشید با احتساِب را به ابتدای خط منتقل می

 برد.فضای سفید، به  ابتدای خط می

Ctrl+Backspace  گروهِ حروِف بهم پیوستۀ قبل ازcursor کند.را حذف می 

CTRL+Delete  تا شروعِ گروهِ حروِف بهم پیوستۀ بعد ازcursor کند.حذف می 

Ctrl+]  در خطی کهcursor  در آن قرار دارد، یک واحدindent کند. ایجاد می 

Ctrl+[  در خطی کهcursor  در آن قرار دارد، یک واحدDedent کند.ایجاد می 

Ctrl+F 

خواهد تواند عبارتی که میشود. کاربر مینمایان می Findنوار قابلیِت یافتن یا 

بنویسد یا در صورِت تمایل، از درجِ عباراِت  Find barپیدا کند بطور معمول در 

( میاِن دو اِسلَش )/( برای یافتن عبارِت Regular Expressionsباقاعده )

 برداری کند.مدّنظرش بهره

Ctrl+G Cursor کند. دی منتقل میرا به عبارت یافته شدۀ بع 

Ctrl+Shift+G Cursor کند.را به عبارت یافته شدۀ قبلی منتقل می 

Ctrl+Shift+F  نوارِ قابلیِت جایگزین کردن یاReplace شود.نمایان می 

 

 از صفحات PDFتهیۀ خروجی 
 

توانند بواسطۀ توسعه یافته که طراحان وب می Developerتوسِط  AJAX.ashxای به ناِم افزار اسپریت پورتال صفحهدر نرم

از  PDFهای مورد نظر خود را برای نمایش در صفحه تولید کنند. در صورتی که طراح تمایل داشته باشد خروجیِ آن خروجی

ک بر آن، در صفحه قرار دهد تا کاربر بواسطۀ کلی PDFای را برای تهیۀ تواند هنگاِم طراحیِ قالب، دکمهصفحه تولید کند می
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، پاسخی را برای تهیۀ فایِل AJAXبفرستد تا سرورِ  AJAX.ashxصفحه به  URLو بهمراه  PDFرا با اکشِن  HttpRequestیک 

PDF .به مرورگرِ کاربر ارسال نماید 

 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Action  مقدارِ آن“pdf” .است 

url 
کارکتر باشد که در غیراینصورت، خروجی  1024کند و نباید بیش از آدرس صفحه مورد نظر را ارسال می

 شود.تولید نمی

 

 

 

 از محتوا QR Codeتهیۀ خروجی 
 

تواند هنگاِم طراحیِ قالب، یک از محتوای صفحه تولید کند، می QR Codeدر صورتی که طراح تمایل داشته باشد یک 

HttpRequest  را با پارامترهای مشخص شده در جدوِل زیر بهAJAX.ashx  ِبفرستد تا سرورAJAX پاسخی را برای تهیۀ ،

QR Code .به مرورگرِ کاربر ارسال نماید 

 

 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Action  مقدارِ آن“qr” .است 

url 
ارسال شود و نباید بیش از  Base64کند. این آدرس باید با کدینِگ آدرس صفحه مورد نظر را ارسال می

 شود.کارکتر باشد که در غیراینصورت، خروجی تولید نمی 1024
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 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

size 

رتفاعِ اکند که عرض و کند. این پارامتر یک عدد را ارسال میسایز مورد نیاز برای کُدِ تولید شده را تعیین می

باشد. اگر عددی برای این پارامتر تعیین نشود،  10الی  1کُد بر حسِب پیکسل است. این عدد باید مابین 

 گردد.منظور می 10نیز، همان  10شود و عددِ باالتر از در نظر گرفته می 1مقدارِ 

 

 

 

 ( از محتواPrint-Readyتهیۀ قالب آمادۀ چاپ )
 

تواند هنگاِم طراحیِ قالب، یک در صورتی که طراح تمایل داشته باشد از محتوای صفحه یک فُرمِت قابل چاپ تهیه کند، می

HttpRequest  را با پارامترهای مشخص شده در جدوِل زیر بهAJAX.ashx  ِبفرستد تا سرورAJAX پاسخی را برای تهیۀ ،

 اید.قالِب آمادۀ چاپ به مرورگرِ کاربر ارسال نم

 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Action  مقدارِ آن“newsprint” .است 

newsid کند.آی دیِ خبر )مطلب( را ارسال می 

 

 

 emailاستفاده از قابلیت ارسال مطلب با 
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در صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیت ارساِل محتوای صفحه از طریِق ایمیل را برای کاربراِن صفحه فراهم آورد، 

بفرستد تا  AJAX.ashxرا با پارامترهای مشخص شده در جدوِل زیر به  HttpRequestتواند هنگاِم طراحیِ قالب، یک می

 ل به مرورگرِ کاربر ارسال نماید.، پاسخی را برای تهیۀ قالِب ایمیAJAXسرورِ 

 

 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Action  مقدارِ آن“sendToFriend” .است 

contentid کند.آی دیِ خبر )مطلب( را ارسال می 

Emailfrom کند.کنندۀ مطلب را ارسال میایمیِل تهیه 

Emailto  کند.کنندۀ مطلب را ارسال میدریافتایمیِل 

Captcha کند.وضعیِت تأیید بودِن کپچای واردشده را ارسال می 

Newslink کند.لینک مطلب )خبر( را ارسال می 

 

 

 

 استفاده از قابلیت نظرسنجی
 

راحیِ قالب، تواند هنگاِم طدر صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیِت ثبت و ارسال نظر را به صفحۀ وبسایت بیافزاید، می

، نظرِ واردشده را با AJAXبفرستد تا سرورِ  AJAX.ashxرا با پارامترهای مشخص شده در جدوِل زیر به  HttpRequestیک 

 حۀ وب نمایش دهد.تماِم مشخصات دریافت نموده و در صف

 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Action  مقدارِ آن“comment” .است 
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 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Module  اگر مقدارِ آنcontents کند.باشد، نظرِ ثبت شده در ماژوِل تحریریه را ارسال می 

contentid کند.آی دیِ مطلب را ارسال می 

parentid 
ه شده، یک پاسخ بکند و اگر نظرِ ثبتاگر یک نظرِ مستقیم در موردِ مطلب باشد، مقدارِ صفر را ارسال می

 شود.ارسال می parentidنظرِ دیگری باشد، آی دیِ آن نظر بعنواِن 

name کند.ناِم واردشده برای نظر دهنده را ارسال می 

email  کند.ارسال میایمیِل وارد شده برای نظر دهنده را 

comment کند.نظرِ وارد شده و ثبت شده را ارسال می 

captcha کند.وضعیِت تأیید بودِن کپچای واردشده را ارسال می 

 

 برای نظرهای ثبت شده Like/Dislikeثبت 
 

تواند برای نظراِت ثبت شده را به صفحه اضافه کند، می like/dislikeدر صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیِت اختصاصِ 

، AJAXبفرستد تا سرورِ  AJAX.ashxرا با پارامترهای مشخص شده در جدولِ زیر به  HttpRequestهنگاِم طراحیِ قالب، یک 

 بازخوردِ واردشده را دریافت نموده و در صفحۀ وب برای نظرِ ثبت شده اِعمال نماید.

 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Action  مقدارِ آن“commentLikeDislike” .است 

type 
باشد،  dislikeو  اگر نوعِ آن   کندباشد، برای نظرِ ثبت شده یک بازخوردِ مثبت ارسال می likeاگر نوعِ آن 

 کند.برای نظرِ ثبت شده یک بازخوردِ منفی ارسال می

commentid کند.آی دیِ نظر را ارسال می 
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 برای نمایش  سفارشی  زمان/تاریخ [esprit:date:X]کُد 
 

توانید تاریخ یا زماِن سرورِ پورتال را به شیوۀ مورد نظرِ خود در صفحه نمایش دهید. جدوِل کُد میبا استفاده از این قطعه

دهد. برای نمایِش خروجیِ تماِم این پارامترها از تاریخ و زماِن و خروجیِ نمونۀ حاصل از آن را نشان می Xزیر، مقادیرِ پارامترِ 

 استفاده شده است. 2006"-12-"00:38:54.840 30

 2006"-12-"00:38:54.840 30از   خروجیِ نمونه Xمقدارِ پارامترِ 

0 Dec 12 2006 12:38AM 

1 12/30/06 

2 06.12.30 

3 30/12/2006 

4 30.12.06 

5 30/12/2006 

6 30-Dec-06 

7 Dec 30, 06 

8 00:38:54 

9 Dec 30 2006 12:38:54:840AM 

10 12-30-06 

11 06/12/1930 

12 61230 

13 30 Dec 2006 00:38:54:840AM 

14 00:38:54:840 

20 30/12/2006 00:38 

21 2006-12-30 00:38:54.840 

22 12/30/06 12:38:54 AM 

23 30/12/2006 

24 00:38:54 

25 2006-12-30 00:38:54.840 
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 2006"-12-"00:38:54.840 30از   خروجیِ نمونه Xمقدارِ پارامترِ 

100 Dec 30 2006 12:38AM 

102 12/30/2006 

103 2006.12.30 

104 30/12/2006 

105 30.12.2006 

106 30/12/2006 

107 30-Dec-06 

108 00:38:54 

109 Dec 30 2006 12:38:54:840AM 

110 12-30-2006 

111 30/12/2006 

112 20061230 

113 30 Dec 2006 00:38:54:840 

114 00:38:54:840 

120 30/12/2006 00:38 

121 2006-12-30 00:38:54.840 

126 2006-12-30T00:38:54.840 

127 2006-12-30T00:38:54.840 

130  

131 10/12/1427 12:38:54:840AM 

200 09/10/85 

201 Saturday 

 شنبه 202
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 قالب در نمایشگر دسکتاپنمایش نحوه کنترل 
 

هایی از قالبی که برای گیرند و ممکن است الزم باشد بخشهای متفاوتی مورد بازدید قرار میها توسِط مدیوموبسایت

 ،بخشی از قالبهای متفاوت، به اشکاِل متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادِن کُدهای است در مدیوموبسایت طراحی شده

 نشان داد. تنها در نمایشگرهای دسکتاپتوان خروجیِ آنها را مابیِن تگهای ذیل، می

!<--only desktop start--> .... <!--only desktop end--> 

 جلوگیریتوان از نمایِش خروجیِ آنها در نمایشگرهای دسکتاپ با قرار دادِن کُدهای بخشی از قالب مابیِن تگهای ذیل، می

 کرد.

!<--noshow desktop start--!> .... <!--noshow desktop end--!> 

 

 کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر موبایل
 

هایی از قالبی که برای گیرند و ممکن است الزم باشد بخشهای متفاوتی مورد بازدید قرار میها توسِط مدیوموبسایت

، به اشکاِل متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادِن کُدهای بخشی از قالب، های متفاوتاست در مدیوموبسایت طراحی شده

 نشان داد. تنها در نمایشگرهای دسکتاپتوان خروجیِ آنها را مابیِن تگهای ذیل، می

!<--only mobile start--> .... <!--only mobile end--> 

 جلوگیریوان از نمایِش خروجیِ آنها در نمایشگرهای دسکتاپ تبا قرار دادِن کُدهای بخشی از قالب مابیِن تگهای ذیل، می

 کرد.

!<--noshow mobile start--!> .... <!--noshow mobile end--!> 

 

 کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر تبلت
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هایی از قالبی که برای گیرند و ممکن است الزم باشد بخشهای متفاوتی مورد بازدید قرار میها توسِط مدیوموبسایت

های متفاوت، به اشکاِل متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادِن کُدهای بخشی از قالب، است در مدیوموبسایت طراحی شده

 نشان داد. تبلت هاتنها در نمایشگرهای ا توان خروجیِ آنها ر مابیِن تگهای ذیل، می

!<--only tablet start--!> .... <!--only tablet end--!> 

 جلوگیری تبلت هاتوان از نمایِش خروجیِ آنها در نمایشگرهای با قرار دادِن کُدهای بخشی از قالب مابیِن تگهای ذیل، می

 کرد.

!<--noshow tablet start--!> .... <!--noshow tablet end--!> 

 

 

 های هوشمندکنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر تلویزیون

 

هایی از قالبی که برای گیرند و ممکن است الزم باشد بخشهای متفاوتی مورد بازدید قرار میها توسِط مدیوموبسایت

قرار دادِن کُدهای بخشی از قالب، های متفاوت، به اشکاِل متفاوت نمایش داده شود. با است در مدیوموبسایت طراحی شده

 نشان داد. تلویزیونتنها در نمایشگرهای توان خروجیِ آنها را مابیِن تگهای ذیل، می

!<--only smarttv start--!> .... <!--only smarttv end--!> 

 ریجلوگی تلویزیونیشگرهای توان از نمایِش خروجیِ آنها در نمابا قرار دادِن کُدهای بخشی از قالب مابیِن تگهای ذیل، می

 کرد.

!<--noshow smarttv start--!> .... <!--noshow smarttv end--!> 

 

 برای ایجاد اعداد تصادفی [esprit:rnd]کُد  
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( ایجاد نمایید. Randomتوانید اعدادی تصادفی )همانطور که در  تیتر مطلب آمده است، با استفاده از این قطعه کُد می

در مرورگر با استفاده از این قطعه کُد، به ازای  JSو  CSSفایلهای  Cacheتوانید در برای خالی کردِن حافظۀ بعنواِن مثال می

 متفاوتی را ایجاد نمایید. URLهر ریکوئست به سرور، 

>link type="text/css" href="/uploads/assets/css/custom.css?ver=[esprit:rnd]”/> 

[esprit:site-title] 
 گرداند.درج شده باشد را برمی عنواِن سایتکُدِ اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر برای اختصاص به این قطعه

[esprit:page-content] 
 آورد.رمیدشده در ماژول صفحات، محتوای صفحه را در قالب به نمایش کُدِ اسپریتی، با توجه به نوعِ صفحۀ انتخاباین قطعه

[esprit:page-title] 
رج شده د عنواِن صفحهکُدِ اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه، برای اختصاص به این قطعه

 گرداند.باشد را برمی

[esprit:page-icon] 
رج شده د آیکِن صفحهکُدِ اسپریتی، آیکُنی را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن این قطعه

 گرداند.باشد را برمی

[esprit:page-image] 
درج  حهفتصویرِ صکُدِ اسپریتی، تصویری را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن این قطعه

 گرداند.شده باشد را برمی

[esprit:page-description] 
درج  فحهص توضیحاتِ کُدِ اسپریتی، عباراتی را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن این قطعه

 گرداند.شده باشد را برمی

[esprit:page-keywords] 
 هایهکلیدواژ که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن  هاییکُدِ اسپریتی، کلیدواژهاین قطعه

 گرداند.درج شده باشد را برمی صفحه
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[esprit:canonocal-url] 
 گرداند.کُدِ اسپریتی، آدرس مشروع یا کَنونیکاِل صفحه را برمیاین قطعه

[system:subdomain] 
ها در کوئری نویسی کاربرد دارد و برای اشاره به ناِم زیردامنه TSQLبخشِ   ستفاده دربرای ا  [system:subdomain]کُدِ قطعه

های ، عملیاِت متفاوتی را بر دادهsubdomainتوان مشروط به یک ناِم خاص برای کُد میشود. با این قطعهاستفاده می

  شده اِعمال کرد.فراخوانی

[esprit:loginstatus] 

بیند و امکاِن خروج از بطوریکه بعد از الگیِن موفق، کاربر ناِم خود را می کندیم جادیا (Login) ورود دکمه کی کُداین قطعه

لدِ در فیکرده باشد که  جادیا یصفحه ا بایدکاربر  سیستم را هم خواهد داشت. شرِط عملکردِ درسِت این کُد این است که

ورود و  ماتیتنظ"بخِش در  کنترِل گرافیک و نحوۀ نمایِش این قطعه کُدباشد. نوشته شده login ۀآن کلم URL یِ سیبازنو

 پذیر است.امکان" تیعضو

[esprit:withlogin:start]   و   [esprit:withlogin:end] 

ترتیب وط به الگین در سیستم نمود بدینتوان نمایِش بخشی از ساختار و محتوای قالب را منکُد میبا استفاده از این دو قطعه

کُد قرار گیرد، تنها در صورِت الگین بودِن کاربر در سیستم و احراز هویت که هر بخشی از قالِب صفحه که میاِن این دو قطعه

 آید. به نمایش درمی

[esprit:newsletter] 
 کدِ استفاده نمود.ها باید از این قطعهیتشده برای ساهای طراحیجهت قرار دادن فرم عضویت در خبرنامه در قالب
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 های کاربریمدیریت کاربران و گروه
 

زماِن برداریِ همکاربره بودن یا قابلیِت بهره( چندEnterpriseافزاریِ در سطحِ سازمانی )های نرمهای سیستمیک از ویژگی

ِ سیستم های انسانیِ دپارتماننیرو چند کاربر از یک سیستم، سواالت و برداریِ است. بهرههای مختلف در قالِب کاربر

   انگیزد:میهایی را برای مدیراِن سازمان و کارشناساِن امنیِت اطالعات برنگرانی

 ها به آنها را کنترل کنیمبندی کنیم و دسترسیچگونه اطالعات را طبقه

 از بقیه کاربران تفکیک کنیم چگونه امورِ مخصوص به هر کاربر را و اطالعاِت مخصوص به خودش را

 کاربران در سطح سیستم، کنترل و نظارت داشته باشیمعملکرد چگونه نسبت به 

 نمود یمظتن (User Authentication) کاربرانبخش برای احراز هویت توان فرایندی اطمینانآیا می

 و ...

به  پورتال توسعه یافته استهای کاربری در اسپریتروهمجموعۀ امکاناتی که به منظورِ مدیریِت کاربراِن پورتال سازمانی و گ

 پردازیم.گردند. در این بخش به آموزِش راهبریِ این امکانات میمنظورِ پاسخگویی به این نیازها ارائه می
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 هامدیریت گروه
 

 است. از گروهه ناِم ها و مجوزهای مختلف در قالِب یک هویِت مستقل ببندی دسترسیها ابزاری برای دستهمدیریت گروه

 شود.ای از آنها استفاده میبندی کاربران و اعطای مجوزهای دسترسی به مجموعهها برای طبقهگروه

 با این ماژول می توانید ...

 ای از دسترسی ها را در آنها سازماندهی کنید.های جدید ایجاد کنید و مجموعهگروه 

 شده را ویرایش کنید. های ساختهگروه 

 

 هاساختار  رابط کاربری  مدیریت گروه
 

 را در قالِب صفحاِت زیر خواهد دید: هاگروه کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 هاگروه 

o (1ها )گروه 

 ( 2درج/ویرایش گروه) 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میشمارهدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که 

 

 هاساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  مدیریت گروه

 

 (1) هاگروه

تواند از آید. کاربر میمیبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب ساخته شده می هایگروهاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

    ( منتقل شود.2) درج/ویرایش گروهبه صفحۀ هایی که از قبل ایجاد شده اند، یا ناِم گروه افزودن گروهطریِق دکمۀ 
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بر شود. کاربه کاربر ارائه می گروه شده درسازماندهی عنوان گروه و تعداد کاربرانِ در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز  100و  50، 25، 10 هایرا از میان گزینه هاگروهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت می

، گروهدهد. شما می توانید برای ویرایِش را برای کاربر نمایش می گروهحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsدکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتروی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  

ز ها را انجام دهید و اتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

( و کلیک بر کلید Creation Timeغاز و پایان )بازۀ زمانی( برای زمان ایجاد رکورد )همچنین با استفاده از تعییِن تاریخ آ

 جستجو در مجاورِت این فیلدها، رکوردها را فیلتر کنید.

 

 (2درج/ویرایش گروه )

  در این صفحه فیلدی برای درج یا تغییرِ نام گروه در باالی صفحه طراحی شده است.

شود و شامِل لیستی از کاربران وبسایت است. با انتخاِب مدیرِ گروه برای گروه سپس فیلدی با ناِم مدیرِ گروه مشاهده می

شخصات مرکوردها توسِط مدیر گروه استفاده نمود. تصویرِ ذیل، محل انتخاِب مدیرگروه در صفحۀ "توان از قابلیِت تأییدِ می

 " جدول

 

ها دهشداشبوردهایی که در ستوِن انتخاباست. های ایجاد شده طراحی شدهداشبوردذیِل این فیلد، دو ستون برای انتخاِب  

 گیرند برای انتخاِب اعضای گروه، در دسترس خواهند بود.قرار می
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 نیز قابل مشاهده هابه امکانات و اقداماِت ماژول دسترسی، دو ستون اعطا یا سلِب های دسترسی به داشبوردذیِل ستون 

اند و در ستوِن سمت بندی شدههای مختلف طبقههای فراهم شده در دستهاست. ستوِن سمت راست مجموعۀ دسترسی

 شوند.های اعطا شده به گروه رؤیت میدسترسی" را دارد، هاشدهانتخاب"که عنواِن چپ نیز 

قل در سمِت چپ منت هاشدهانتخاب ستونِ سمت راست، آنها را به  ستونِ ها از عناوین دسترسی تواند با کلیک برکاربر می

 ها را از گروه بگیرد.کند و با کلیک بر عناویِن لیسِت سمِت چپ، آن دسترسی

 

ها عنواِن یتواند در عناویِن دسترساست که کاربر بوسیلۀ آن میمهیا شدهفیلدِ جستجو ها یک در ابتدای ستوِن دسترسی

 موردِ نظرش را بیابد.
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های مطلِب در دسترس طراحی امکاناتی برای انتخاِب صفحات و گروه، هاهای دسترسی به امکاناِت ماژولذیِل ستون

های فحۀ مورد نظر را یافت و با استفاده از دکمهصتوان گروه مطلب و است. با استفاده از فیلدِ جستجو در هر ستون میشده

 "انتخاب همه" و "عدم انتخاب"، دسترسیِ دروِن درخِت تنظیمات را تعیین نمود. 

 

 گردد.( منتقل می1ها )به صفحۀ گروهذخیره کاربر پس از اعماِل تغییراِت موردِ نظرش در این صفحه با کلیک بر دکمۀ 

 

 کاربری هایانواع دسترسی برای گروه
 

ها برای های مورد نیاز برای اختصاص به گروههمانطور که در مورد صفحۀ ویرایش گروه توضیح داده شد، انواع دسترسی

 ود.شتری ارائه میها توضیحات کاملاست. در این بخش در قالِب یک جدول، در مورد این دسترسیمدیر سیستم مهیا شده
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تغییر  شها دستخوافزار، لیسِت این دسترسیهای کاربران نرمتر در مورد نیازمندیبیشبا توسعۀ سیستم و بررسی  نکته:

 شود.می

 توضیحات دسترسی

 مدیریت

 سایتی که کاربر در آن ایجاد شده است.ها و محتویات سیستم در دسترسی کامل به تمام قابلیت - super adminدسترسیِ کاربرِ  )مدیرکل پورتال( مدیرکل سیستم

 سیستم مدیر
در این نوع )در سایتی که کاربر در آن ایجاد شده است. ها و محتویات سیستم دسترسی کامل به تمام قابلیت - adminدسترسیِ کاربرِ 

 (نخواهدداشت. " دسترسیهامدیریت سایت" و "تنظیمات سیستمدسترسی، کاربر به "

 صفحات

 ماژول صفحاتدسترسی مشاهدۀ کل صفحات تولید شده در  مشاهده لیست کل صفحات

 دسترسی درج صفحه در ماژول صفحات درج صفحه جدید

 صفحه در ماژول صفحات ویرایشدسترسی  ویرایش صفحه 

 صفحه در ماژول صفحات حذفدسترسی  حذف صفحه

 تحریریه خبر )مدیریت مطالب(

 خبرنگار
تواند کاربر با این نوع دسترسی می را بعنواِن یک خبرنگار در تحریریه است. هویِت کاربررسی خبرنگار  در تحریریه است و در حقیقت، دست

 مطالب را برای کاربرِ خبرنگار و کاربرِ دبیر ارسال کند.

 دبیر
تواند کاربر با این نوع دسترسی می را بعنواِن یک دبیر در تحریریه است. هویِت کاربردسترسی خبرنگار  در تحریریه است و در حقیقت، 

 دبیر ارسال کند.سر و کاربرِ ، کاربرِ دبیر مطالب را برای کاربرِ خبرنگار

 سردبیر
تواند می سترسیکاربر با این نوع د را بعنواِن یک سردبیر در تحریریه است. هویِت کاربردسترسی خبرنگار  در تحریریه است و در حقیقت، 

 دبیر ارسال کند.سر و کاربرِ  دبیرمطالب را برای کاربرِ 

 دسترسی به مطالب متنی در کارتابل تحریریه است. مطالب متنی در تحریریه

 دسترسی به مطالب تصویری در کارتابل تحریریه است. مطالب تصویری در تحریریه

 ویدئویی در کارتابل تحریریه است.دسترسی به مطالب  مطالب ویدئویی در تحریریه

 دسترسی به مطالب صوتی در کارتابل تحریریه است. مطالب صوتی در تحریریه

 درج مطلب جدید در تحریریه
طالب م شایان ذکر است در کنارِ این دسترسی باید حداقل یکی از چهار دسترسیِ فوق یعنی " دسترسی درج مطلب جدید در تحریریه است.

 " انتخاب شود. مطالب صوتی در تحریریه " و یا "مطالب ویدئویی در تحریریه " یا "مطالب تصویری در تحریریه " یا "متنی در تحریریه

 دسترسی حذف مطلب در تحریریه است. تحریریهحذف مطلب در 

 در تحریریه است. منتشر شدهمطلب  مشاهدۀ کلدسترسی  های در تحریریهمشاهده کل منتشرشده

 های تحریریهمشاهده کل بخش
با این دسترسی تماِم بخشهای تحریریه برای کاربر قابل دسترسی خواهد بود و دیگر نیازی  است. های تحریریهمشاهده کل بخشدسترسی 

 ها نیست.به انتخاب یک به یِک دسترسی

  تحریریه است.در صفحۀ درج/ویرایش مطلب در  تغییرِ خبرنگاردسترسی  تحریریهتغییر خبرنگار در 

 مطلب در تحریریه است. انتشاردسترسی  تحریریهانتشار مطلب در 
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 توضیحات دسترسی

 صفحۀ درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.  ده جایگاه مطلب در هالزم برای مشادسترسی  مشاهده بخش جایگاه مطلب

 است. تحریریهحذف جایگاه خبری در دسترسی  تحریریهحذف جایگاه خبری در 

 دسترسی الزم برای مشاهده بخش تنظیمات خبر در  صفحۀ درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.  مشاهده بخش تنظیمات خبر

 ها در  صفحۀ درج/ویرایش مطلب در تحریریه است. رساندسترسی الزم برای مشاهده بخش پیام هارسانمشاهده بخش پیام

 دسترسی الزم برای مشاهده بخِش امتیازدهی در  صفحۀ درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.  مشاهده بخش امتیازدهی

 دسترسی الزم برای مشاهده لیست نظرات ثبت شده در تحریریه است.  تحریریهمشاهده کل نظرات در 

 و این نظرات در وبسایِت نمایش مطلب، در حال نمایش است. است تحریریهمشاهدۀ نظرات تأیید شده در دسترسی الزم برای  تحریریهمشاهده نظرات تأیید شده در 

 .شده در تحریریه استننظرات تأیید مشاهدۀ دسترسی الزم برای  تحریریهمشاهده نظرات تأیید نشده در 

 .در تحریریه است حذف شدهنظرات مشاهدۀ دسترسی الزم برای  تحریریهمشاهده نظرات حذف شده در 

 .نظرات در تحریریه استحذف دسترسی الزم برای  تحریریهحذف نظرات در 

 است. تحریریهحذف عضو سرویس خبری در الزم برای دسترسی  تحریریهحذف عضو سرویس خبری در 

 است. تحریریهالزم برای مشاهده کل گروه های مطلب در دسترسی  تحریریهمشاهده کل گروه های مطلب در 

 گروه مطلب در تحریریه است. درجدسترسی الزم برای  تحریریهدرج گروه مطلب در 

 گروه مطلب در تحریریه است. ویرایشدسترسی الزم برای  تحریریه ویرایش گروه مطلب در

 گروه مطلب در تحریریه است. حذفدسترسی الزم برای  تحریریهحذف گروه مطلب در 

 گالری تصاویر

 است. در ماژوِل گالریِ تصویر گالریِ جدید درجدسترسی الزم برای  درج گالری

 است. گالریِ جدید در ماژوِل گالریِ تصویر درجدسترسی الزم برای  ویرایش گالری

 است. گالریِ جدید در ماژوِل گالریِ تصویر درجدسترسی الزم برای  حذف گالری

 است. گالریِ جدید در ماژوِل گالریِ تصویر درجدسترسی الزم برای  مشاهده کل گالری ها

 مدیریت نظرسنجی

 است. نظرسنجیِ جدید در ماژوِل نظرسنجی درجدسترسی الزم برای  درج نظرسنجی

 در ماژوِل نظرسنجی است. نظرسنجی ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش نظرسنجی

 در ماژوِل نظرسنجی است. نظرسنجی حذفِ دسترسی الزم برای  حذف نظرسنجی

 در ماژوِل نظرسنجی است.شده های ساختهنظرسنجی مشاهده لیستدسترسی الزم برای  مشاهده کل نظرسنجی ها

 در ماژوِل نظرسنجی است. مشاهده آمار نظرسنجی هادسترسی الزم برای  مشاهده آمار نظرسنجی ها

 مدیریت فایل ها

 ها است.فایلدسترسی کامل به تمام امکاناِت ماژوِل مدیریت  هادسترسی کامل به مدیریت فایل

 ها است.دسترسی به قابلیِت ارسال فایل در مدیریت فایل هاارسال فایل در مدیریت فایل
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 توضیحات دسترسی

 ها است.فایل در مدیریت فایلحذف دسترسی به قابلیِت  هاحذف فایل در مدیریت فایل

 ها است.در مدیریت فایلحذف فولدر دسترسی به قابلیِت  هاحذف فولدر در مدیریت فایل

 ها است.در مدیریت فایلفشرده سازی دسترسی به قابلیِت  هافشرده سازی در مدیریت فایل

استخراج از حالت فشرده در مدیریت 

 هافایل

 ها است.در مدیریت فایلاستخراج از حالت فشرده دسترسی به قابلیِت 

 ها است.فایلدر مدیریت ایجاد فولدر دسترسی به قابلیِت  هاایجاد فولدر در مدیریت فایل

 ها است.در مدیریت فایل جابجایی فایلدسترسی به قابلیِت  هاجابجایی فایل در مدیریت فایل

 ها است.فایل در مدیریت فایلتغییر نام دسترسی به قابلیِت  هاتغییر نام فایل در مدیریت فایل

 فرمساز

 فرمساز است.دسترسی به مشاهدۀ لیست فرم ها در ماژول  مشاهده همه فرم ها

 دسترسی به درج فرم جدید در ماژول فرمساز است. درج فرم جدید

 فرم در ماژول فرمساز است. ویرایشدسترسی به  ویرایش فرم

 فرم در ماژول فرمساز است. حذفدسترسی به  حذف فرم

 در ماژول فرمساز است. مشاهده لیست ارسال های فرمدسترسی به  مشاهده لیست ارسال های فرم

 در ماژول فرمساز است. حذف از لیست ارسال های فرمدسترسی به  حذف از لیست ارسال های فرم

 قالب سایت

 دسترسی الزم برای مشاهدۀ لیست کدهای ایستا است. مشاهده همه کدهای ایستا

 کدهای ایستا است. درجدسترسی الزم برای  درج کد ایستا

 کدهای ایستا است. ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش کد ایستا

 کدهای ایستا است. حذفدسترسی الزم برای  حذف کد ایستا

 است. منوهادسترسی الزم برای مشاهدۀ لیست  مشاهده همه منوها

 است.درج منوی جدید دسترسی الزم برای  درج منو

 است. منو ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش منو

 است. ومن حذفدسترسی الزم برای  حذف منو

 شده است.دسترسی الزم برای مشاهدۀ لیست قالب های ساخته مشاهده همه قالب ها

 است. درج قالبدسترسی الزم برای  درج قالب

 قالب است. ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش قالب

 قالب است. حذفدسترسی الزم برای  حذف قالب

 قالب است. کپیدسترسی الزم برای  کپی قالب
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 توضیحات دسترسی

 به پایگاه داده اتصال

 است. درج اتصال به پایگاهِ دادهدسترسی الزم برای  درج اتصال 

 است. اتصال به پایگاهِ داده ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش اتصال

 است. اتصال به پایگاهِ داده حذفدسترسی الزم برای  حذف اتصال

 مدیریت افزونه ها

 .افزونۀ جدید استدرج دسترسی الزم برای  درج افزونه جدید

 است. هافزون ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش افزونه ها

 است.ها افزونه مشاهدۀ لیستدسترسی الزم برای  مشاهده کل افزونه ها

 افزونه است. حذفدسترسی الزم برای  حذف افزونه

 .درج جدول جدید استدسترسی الزم برای  درج جدول جدید

.درج جدول جدید استدسترسی الزم برای  .ویرایش جدول استدسترسی الزم برای  ویرایش جدول  
 .حذف جدول استدسترسی الزم برای  حذف جدول

 .درج پرس و جو استدسترسی الزم برای  درج پرس و جو

 پرس و جو است. ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش پرس و جو

 پرس و جو است. حذفدسترسی الزم برای  حذف پرس و جو

 آمار بازدیدکنندگان

 .مشاهده نمای کلی بازدید در بخِش آمار بازدیدکنندگان استدسترسی الزم برای  مشاهده نمای کلی بازدید

 در بخِش آمار بازدیدکنندگان است. آمار لحظه ای بازدیددسترسی الزم برای مشاهده  آمار لحظه ای بازدید

  در بخِش آمار بازدیدکنندگان است. مشاهده آمار لحظه ای کل سایت هادسترسی الزم برای  ها مشاهده آمار لحظه ای کل سایت

 نقشه حرارتی

 .مشاهده لیست نقشه های حرارتی استدسترسی الزم برای  مشاهده کل نقشه های حرارتی

 .درج نقشه های حرارتی استدسترسی الزم برای  درج نقشه حرارتی

 نقشه های حرارتی است. ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش نقشه حرارتی

 نقشه های حرارتی است. حذفدسترسی الزم برای  حذف نقشه حرارتی

 مدیریت کاربران

 .مشاهده لیست کاربران استدسترسی الزم برای  مشاهده همه کاربران

 .درج کاربر استدسترسی الزم برای  درج کاربر

 کاربر است. ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش کاربر

 کاربر است. حذفدسترسی الزم برای  حذف کاربر
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 توضیحات دسترسی

 است. گروه کاربریدسترسی الزم برای درج  درج گروه کاربری

 است. ویرایش گروه کاربریدسترسی الزم برای  ویرایش گروه کاربر

 است.حذف گروه کاربری دسترسی الزم برای  حذف گروه کاربر

 .های کاربری استمشاهده لیست گروهدسترسی الزم برای  مشاهده کل گروه ها

 مدیریت سایت ها

 وبسایت است. درجدسترسی الزم برای  درج وب سایت

 وبسایت است. ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش وب سایت

 است. وبسایت حذفدسترسی الزم برای  حذف وب سایت

 .لیست کل وب سایت ها استمشاهده دسترسی الزم برای  مشاهده کل وب سایت ها

 مدیریت امنیت

  .مشاهده لیست عملیات کاربران استدسترسی الزم برای  مشاهده لیست عملیات کاربران

 .مشاهده لیست عملیات ردشدۀ کاربران استدسترسی الزم برای  مشاهده لیست عملیات رد شدۀ کاربران

 .لیست عملیات سیستم استمشاهده دسترسی الزم برای  مشاهده لیست عملیات سیستم

  .مشاهده صفحۀ تنظیمات امنیتی استدسترسی الزم برای  تنظیمات امنیتی

 .های مسدود شده است IPمشاهده لیست دسترسی الزم برای  های مسدود شده IPمشاهده لیست 

  .ها استIPرفع مسدودی دسترسی الزم برای  هاIPرفع مسدودی 

 تنظیمات ماژول ها

 .مشاهده صفحۀ تنظیمات تحریریه استدسترسی الزم برای  تحریریهتنظیمات 

 .است ایگالری چندرسانهمشاهده صفحۀ تنظیمات دسترسی الزم برای  ایگالری چندرسانهتنظیمات 

 .مشاهده صفحۀ تنظیمات ورود و عضویت استدسترسی الزم برای  تنظیمات ورود و عضویت

 .مشاهده صفحۀ تنظیمات تشخیص چهره استدسترسی الزم برای  تنظیمات تشخیص چهره

 .است وب سرویس فیش حقوقیمشاهده صفحۀ تنظیمات دسترسی الزم برای  تنظیمات وب سرویس فیش حقوقی

 .استسایر تنظیمات سایت مشاهده صفحۀ دسترسی الزم برای  سایر تنظیمات سایت

 تنظیمات سیستم

 است. تنظیمات عمومیدسترسی الزم برای مشاهده صفحۀ  تنظیمات عمومی

 است. تنظیمات پشتیبان گیریدسترسی الزم برای مشاهده صفحۀ  تنظیمات پشتیبان گیری

 است. امکان تهیۀ فایل پشتیبان جدیددسترسی الزم برای  امکان پشتیبان جدید

 است. پشتیبانبازیابیِ فایل دسترسی الزم برای  بازیابیِ فایل پشتیبان

  است. حذف فایل پشتیباندسترسی الزم برای  حذف فایل پشتیبان
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 توضیحات دسترسی

 است. لیست فایل های پشتیباندسترسی الزم برای مشاهده  مشاهده لیست فایل های پشتیبان

 مدیریت کلیدواژه ها

 است.  افزودن کلیدواژهدسترسی الزم برای  افزودن کلیدواژه

 کلیدواژه است.  ویرایشدسترسی الزم برای  ویرایش کلیدواژه

 کلیدواژه است.  حذفدسترسی الزم برای  حذف کلیدواژه

 مدیریت درگاه های پرداخت

 است.  درج درگاه های پرداختدسترسی الزم برای  درج درگاه های پرداخت

 است.  ویرایش درگاه های پرداختدسترسی الزم برای  ویرایش درگاه های پرداخت

 است.  حذف درگاه های پرداختدسترسی الزم برای  درگاه های پرداخت حذف

 است.  مشاهده لیست درگاه های پرداختدسترسی الزم برای  مشاهده کل درگاه های پرداخت

 مدیریت داشبورد

 است. مشاهده لیست داشبوردهادسترسی الزم برای  مشاهده کل داشبوردها

 است.  درج داشبورددسترسی الزم برای  افزودن داشبورد

  است.  ویرایش داشبورددسترسی الزم برای  ویرایش داشبورد

 است.  حذف داشبورددسترسی الزم برای  حذف داشبورد

  است.  درج و ارسال گزارش داشبورددسترسی الزم برای  درج و ارسال گزارش داشبورد

 است.  داشبوردویرایش گزارش دسترسی الزم برای  ویرایش گزارش داشبورد

 است.  حذف گزارش داشبورددسترسی الزم برای  حذف گزارش داشبورد

 است. مشاهده لیست گزارش داشبورددسترسی الزم برای  مشاهده لیست گزارش داشبورد

 سیستم پاکسازی

حذف منطقی صفحات منفصل در یک 

 سایت

 است. در سیستم پاکسازی  حذف منطقی صفحات منفصل در یک سایتدسترسی الزم برای 

 است.  حذف فیزیکی صفحات حذف شدهدسترسی الزم برای  حذف فیزیکی صفحات حذف شده

حذف منطقی صفحات منفصل در کل 

 سایت

 است.  حذف منطقی صفحات منفصل در کل سایتدسترسی الزم برای 

 مدیریت فرایندها

 است. فرایندهامشاهده لیست دسترسی الزم برای  مشاهده لیست فرایندها

 است.   درج فراینددسترسی الزم برای  درج فرایند

 است.   ویرایش فراینددسترسی الزم برای  ویرایش فرایند

 است.   حذف فراینددسترسی الزم برای  حذف فرایند
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 توضیحات دسترسی

 است.   تنظیمات فرایندسازدسترسی الزم برای  تنظیمات فرایندساز

 گزارش ساز

 است.   درج گزارش در گزارش سازدسترسی الزم برای  درج گزارش در گزارش ساز

 است.   ویرایش گزارش در گزارش سازدسترسی الزم برای  ویرایش گزارش در گزارش ساز

 است.   حذف گزارش در گزارش سازدسترسی الزم برای  حذف گزارش در گزارش ساز

 است.   لیسِت گزارش ها در گزارش سازمشاهده دسترسی الزم برای  مشاهده کل گزارش ها در گزارش ساز

 مدیریت جستجو ساز

 است.   درج جستجودسترسی الزم برای  درج جستجو

 است.   ویرایش جستجودسترسی الزم برای  ویرایش جستجو

 است.   حذف جستجودسترسی الزم برای  حذف جستجو

  است.   مشاهده لیسِت جستجو هادسترسی الزم برای  مشاهده لیست جستجو ها
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 مدیریت کاربران
 

پورتال سازمانی است. تنظیماِت ابتدایی و اساسی برای های کاربر در مدیریت کاربران ابزاری برای ایجاد و مدیریِت دسترسی

به کاربران در این بخش ( Authorization)و اعطای مجوزهای گروهی و اختصاصی ( Authentication)سازوکارِ احراز هویت 

 پذیرد. پورتال صورت میاز اسپریت

 با این ماژول می توانید ...

 .برای پورتال سازمانی کاربر بسازید 

 .کاربر را فعال و غیرفعال کنید 

 ( فرایند احراز هویِت کاربرUser Authentication.را کنترل نمایید ) 

 های ساخته شده سازماندهی کنید.کاربر را در گروه 

 های اختصاصی اعطا کنید.به کاربر دسترسی 

 و ...

 

 کاربران ساختار  رابط کاربری  مدیریت 
 

اهد را در قالِب صفحاِت زیر خو مدیریت کاربران کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 دید:

 مدیریت کاربران  

o (1) لیست کاربران 

 (2) مشخصات کاربر 

 ( 3واردسازی کاربران) 
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 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 کاربرانساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  مدیریت 

 

 (1) لیست کاربران

تواند از آید. کاربر میمیبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب ساخته شده می هایگروهاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

    ( منتقل شود.2) مشخصات کاربربه صفحۀ  یا ناِم کاربرهایی از قبل ایجاد شده اند، کاربرافزودن طریِق دکمۀ 

ر شود. کاربارائه میهایی که کاربر در آنها عضو است، گروهناِم و  نام، نام کاربریدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هاگروهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت می

توانید برای ویرایِش دهد. شما می را برای کاربر نمایش می کاربرحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsدکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتکلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش   او، روی ناِم مشخصاِت کاربر

ز ها را انجام دهید و اتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

( و کلیک بر کلید Creation Timeبرای زمان ایجاد رکورد )همچنین با استفاده از تعییِن تاریخ آغاز و پایان )بازۀ زمانی( 

 جستجو در مجاورِت این فیلدها، رکوردهای جدول را فیلتر کنید.

 

 (2) مشخصات کاربر

در شوند. ( به این صفحه هدایت می1در صفحۀ لیست کاربران ) ناِم کاربرانیا  افزودِن کاربرمدیر پورتال با کلیک بر دکمۀ 

( و اعطای مجوز Authenticationهایی برای تنظیمات مربوط به احراز هویت )ای از فیلدها و گزینههمجموعاین صفحه 

(Authorization)  گردد:ها به ترتیِب ذیل تشریح میاست. این گزینهفتهبه کاربر در اختیار مدیر پورتال قرار گر 

 توانید نام واقعی کاربر را اینجا بنویسید.می :نام
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 توانید نام خانوادگی واقعی کاربر را در این فیلد بنویسید. می ی:نام خانوادگ

د انتخاب توانیهایی که برای ناِم کاربری میکارکتر توانید یک نام کاربری برای حساِب کاربری تعیین کنید.می نام کاربری:

 باشد.  حروِف انگلیسی و اعدادتواند ترکیِب کنید می

 توانید آدرس ایمیل کاربر را در این فیلد درج کنید.می آدرس ایمیل:

 توانید شماره تلفن همراه کاربر را در این فیلد درج نمایید.می موبایل:

 های آنشود. عضویت در هر گروه، تماِم دسترسی هایی است که کاربر در آن عضو میاین فیلد برای انتخاب گروه ها:گروه

 کند. گروه را به کاربر اعطا می

 

 شده بههای انتخابگروههای مجموعِ دسترسیتوانید یک کاربر را در چند گروه عضو کنید و در نتیجۀ این عمل، شما می

 شود. کاربر اعطا می

 ها ...برای انتخاب گروه

 ها ناِم آنها را بیابید.توانید با تایپ ناِم گروهدانید میهای  موردِ نظر را میاگر ناِم گروه 

 ها، آنها را انتخاب کنید.توانید در فیلد کلیک کنید و از لیسِت گروهمی 

 توانید مجدداً بر ناِم گروه در این فیلد کلیک کنید. لغو عضویِت کاربر در هر گروه می ایبر 

 

توانید لیست داشبوردهای طراحی شده در سیستم را در باکس سمِت راست مشاهده نمایید و می :(Dashboardداشبورد )

داشبوردهایی را که کاربر امکان مشاهده و استفاده از آنها را داشته باشد را انتخاب نمایید تا به باکس سمِت چپ منتقل 

 شوند.
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های آنها به در این فیلد درج شوند، اجتماعِ دسترسیکاربرانی که  :شودهایش به ارث برده میکاربری که دسترسی

در این فیلد درج شود و او یک خبرنگارِ تحریریه با دسترسی  Xگردد به عنواِن مثال، اگر کاربرِ های کاربر افزوده میدسترسی

د شد و تماِم مطالِب نیز نایل خواه Xهای کاربرِ های متعدد در ماژول تحریریۀ مطلب باشد، کاربرِ فعلی به تمام دسترسی

موفق به انجامش شود،  Xهای کاربر وسِط او را نیز مشاهده خواهد کرد ولیکن هر اقدامی که بواسطۀ دسترسیشده تدرج

 .Xشود نه کاربرِ به نام خودش در سیستم ثبت می

 

 برای انتخاب کاربراِن جانشین ...

 با تایپ ناِم کاربران، آنها را بیابید.توانید دانید میاگر ناِم کاربراِن موردِ نظر را می 

 توانید در فیلد کلیک کنید و از لیسِت پدیدارشده، ناِم آنها را انتخاب کنید.می 

 توانید مجدداً بر ناِم گروه در این فیلد کلیک کنید. لغو عضویِت کاربر در هر گروه می ایبر 

گیرد را درج کنید. ( کاربر موردِ استفاده قرار میAuthenticationیت )ای که برای احرازِ هودر این فیلد باید گذرواژه  گذرواژه:

 گذرواژه باید ...

  باشد.کارکتر داشته 25و حدّاکثر  8حدّاقل 
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 تواند با هر کارکتری آغاز شود و پایان یابد. می 

  حتماً یک از کارکترهایش حروف انگلیسیِ کوچک یا بزرگ باشد. گذرواژهcase-sensitive  میاِن حروِف کوچک است و

 شود. تفاوت قائل می

 .حروِف فارسی را نباید در گذرواژه درج کنید 

 توان با حرف انگلیسی ترکیب نمود.هرگونه کارکتر دیگر را نیز می 

ر زیرمجموعۀ د تنظیمات امنیتیتوانید به بخشِ برای آشنایی با الزامات مربوط به تعیین گذرواژه و کنترل این الزامات می نکته:

 در همین سند مراجعه نمایید.  مدیریت امنیت

 

 اید را مجدداً بنویسید.یلدِ قبل درج کردهای که در فدر این فیلد باید گذرواژه تکرار  گذرواژه:

 

ده نیز قابل مشاههای اختصاصی دو ستون اعطا یا سلِب دسترسیفیلدهای باال، بعد از  های اختصاصی کاربر:دسترسی

هایی که بواسطۀ عضویت کاربر در گروه به او ممکن است مدیرِ پورتال این نیاز را احساس کند که عالوه بر دسترسیاست. 

های کاربر واند در این بخش دسترسیتهای دیگری نیز باید به او اختصاص یابد. بنابراین مدیر میاعطا شده است، دسترسی

 را افزایش دهد.
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 اند.بندی شدههای مختلف طبقهستههای فراهم شده در دستوِن سمت راست مجموعۀ دسترسی در 

قل در سمِت چپ منت هاشدهانتخاب ستونِ سمت راست، آنها را به  ستونِ ها از تواند با کلیک بر عناوین دسترسیکاربر می

 .ها را حذف کندسِت سمِت چپ، آن دسترسیکند و با کلیک بر عناویِن لی

ها عنواِن تواند در عناویِن دسترسیاست که کاربر بوسیلۀ آن میمهیا شده فیلدِ جستجوها یک در ابتدای ستوِن دسترسی

 موردِ نظرش را بیابد.

 

ند. کشود و خاموش کردِن ضامن، کاربر را غیرفعال میبا روشن کردن ضامِن فعالسازی، کاربر فعال می فعالسازی کاربر:

 پورتال احرازِ هویت نخواهد شد.کاربری که غیر فعال شود، در اسپریت

 

سیِت ی که جنتوان در توسعۀ فرایندهایتوان مرد یا زن بودنِ کاربر را مشخص کرد. از این بخش میدر این بخش می جنسیت:

ستگی شود بای که اینجا انتخاب میکاربر در آن مؤثر است استفاده نمود. همچنین جنسیت تصویر آواتارِ کاربر به گزینه

 دارد.

 

پورتال پنِل اسپریتتواند با نام کاربری و گذرواژۀ خود وارد کنترلبا روشن کردِن ضامن، کاربر می پنل:امکان ورود به کنترل

 شود. 

شود. در نتیجۀ فعالسازیِ این عاملی برای کاربر فعال میبا روشن کردِن ضامن، احراز هویِت دو عاملی:ز هویت دواحرا

پورتال پس از فرایندِ احرازِ هویِت اولیه که کاربر در پنِل اسپریتقابلیت، در فرایندِ احرازِ هویِت کاربر هنگاِم ورود به کنترل

کاربر باید رمزِ گردد که کند، کادری ظاهر میعبور می reCAPTCHAرا وارد کرده و از تسِت اش آن ناِم کاربری و گذرواژه

ِ را که توسِط نرممصرفی باریک یا  Android ،iOSعامِل که سیستم) موبایلشبر سیستِم  Google Authenticatorافزار

BlackBerry OS پنل سیستم دسترسی پیدا تا به کنترل در آن درج نماید ثانیه 30ظرِف مدِت شود ( تولید میداشته باشد

 کند.
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 (Two-Factor Authenticationاحراز هویت دوعاملی )
 

کند ها بررسی میر را برای ارائه دسترسی به سرویس(  کاربCredential) ۀنامافزاری، اعتبار فرایندی در آن، یک سیستِم نرم

رای ها بترین روشی که در بسیاری از سیستمترین و معمولگردد. سادهتعریف می  Authenticationاحراز هویت یابا عنواِن 

ِ  شود، اعتبار سنجیِ احراز هویت کاربر استفاده می واژه است. گذرواژه به اصطالح چیزی است که کاربری و گذر نامِ  دو پارامتر

 ت. ها غیر ممکن نیسدسترسی به این اطالعات برای هکر  سرقت و. داندمیکاربر 

هم نامیده می شود، یک الیه امنیتی دیگر است  2FAکه به اختصار  Two-Factor Authenticationعاملی یا احراز هویت دو

. در این روش، کاربر برای دسترسی به سرویس مورد نظر خود عالوه کندتر میسختبه مراتب که سرقِت اطالعاِت کاربری را 

احراز هویت با . نیز برای احراز هویت استفاده کنددارد به همراه آنچه که م یعنی از باید از عامل دوآنچه که می داند بر 

حتی اگر گذر واژه شما به سرقت رود یا تلفن همراه شما مفقود شود، شانس اینکه شخصی بتواند به عامل دوم  دوعاملی

  شود.یت شما دسترسی یابد به شدت کم میاحراز هو

اعتباری، یک تلفن هوشمند، یا یک توکن سخت افزاری همراه خود دارند. استفاده از  مانند کارتِ نوعاً کاربران همواره چیزی 

تواند هایی است که میین و بهترین عاملدر تلفن های همراه هوشمند، یک از پرکاربردتر  QR-Codeنرم افزار های اسکن 

در همین راستا وان عامل دوم احراز هویت بهره برد. کاربر )یعنی آنچه که به همراه دارد( از آن بعن بواسطه تلفن شخصیِ 

 را روی سیستِم موبایِل خود نصب کنند. Google Authenticatorافزار بایست نرمبرداری از این قابلیت میکاربران برای بهره

 

Google Authenticator –   اری گوگلافز سیستم احراز هویت نرم 
  

ای مورد استفاده مرحلهآزمایی دوافزاری گوگل است که برای راستیسیستم احراز هویت نرم Google Authenticatorافزار نرم

برنامه  شیوه کار اینکند. استفاده میفرایند احراز هویِت دوعاملی پورتال از این سیستم جهت توسعۀ اسپریت. گیردقرار می

شود تا سطح جدیدی از امینت اعث میبای تغییر داده و ه حساب کاربری شما را به حالت دومرحلهورود ب ای است کهبه گونه

 به اتصال عدمامکان استفاده از آن در صورت  ویِجت، توجه در این های قابلِ یکی از برترین نکات و ویژگیرا تجربه نمایید. 
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شماره تماسی از شما  گونههیچ GAبهره بردن از  ت. در هنگام نصب ودر برقراری امنیت اس گامی بلنداست که خود  تاینترن

 .پذیردصورت می موبایلتنها در حافظه داخلی  عملیات شود و همهدرخواست نمی

 

 Google Authenticator و فعالسازی  نحوۀ نصب

 

آن را از  apkنصب کنید یا فایل  Google Play طریقِ  ازروی دستگاهِ موبایِل خود ابتدا باید این ویِجت را  GAجهِت نصِب 

( کلیک Add، روی عالمِت + )GAود کنید و روی دستگاهِ موبایل خود نصب کنید. پس از اجرای دانل ،سایتهای دیگر بیابیدوب

 را انتخاب نمائید.  Scan a barcodeکنید و گزینۀ 

ریِ ساخته شده شود. سپس در قسمِت پروفایِل شخصی پس از ساخِت کاربر توسِط مدیر پورتال، مدیر باید واردِ حساِب کارب

برای تنظیم قابلیت احراز هویت  ،( ایجاد شده برای کاربر قابل مشاهده است. برای اولین بارQR Codeکیو آر کُدِ )کاربر، 

در نتیجۀ  اید.استفاده نم QR Code برای اسکنِ  روی آن نصب شده باشد GAدوعاملی، مدیر باید دستگاه موبایِل کاربر را که 

 شود.پدیدار می GAافزار و کاربر در رقمی با ناِم نرم 6این اقدام، یک کُدِ 

برای احراز  های دیگرموبایلنصب کند و از نیز را روی آنها  GAهای موبایل دیگری هم دارد و تمایل دارد اگر کاربر دستگاه

اش دسترسی پیدا حساب کاربری QR Codeبه اش شخصی هویت دوعاملی استفاده کند، می تواند از طریق صفحۀ پروفایل

 کند.
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 (3واردسازی کاربران )

 

به صفحۀ "واردسازی کاربران" منتقل (" Import"واردسازی )همانطور که در تصویر باال مشخص است، پس از کلیک بر گزینۀ 

به پورتال (" Excel"اکسل )ای و در قالب فایل توانید کاربران خود را بصورت دستهافزار میشوید. در این صفحه از نرممی

 تواند بصورت تصویرِ ذیل، تهیه شود.معرفی نمائید. فایل اکسل می

 

دار در ادامه توضیح های شمارهاست و گزینهذیل نشان داده شده های صفحۀ "واردسازی کاربران" در تصویرنمای گزینه

 شوند:داده می
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افزار "اسپریت پورتال" را شده، امکان ورود به کنترل پنل نرم فعالسازیِ این گزینه، کاربراِن معرفی در صورت -1

 خواهندداشت.

ق دهد. از این طریسیستم را نشان میشده در های کاربریِ ثبتاین گزینه، یک کامبوباکس است که لیسِت گروه -2

 ها سازماندهی کرد.توان یک یا چند گروه را انتخاب نمود و کاربران درون اکسل را در تمامیِ این گروهمی

 ( فایل اکسل است.Uploadمحل بارگذاری ) -3

 شود.پس از کلیک بر این گزینه، تصویر ذیل ظاهر می -4

 

 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

296 
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 پروفایل شخصی کاربران
 

واند نام تاست. کاربر در این قسمت میپورتال فضای کنترِل حساِب کاربری طراحی شدهدر قسمت باال و سمت چِپ اسپریت

 و تصویرِ آواتارِ خود را ببیند. 

 شود:های زیر ظاهر میبا کلیک بر این بخش، گزینه

 ویرایش پروفایل 

 تغییر گذرواژه 

 خروج 

 

 ویرایش پروفایل
 

 های زیر است:شود. این صفحه شامل گزینهنه، کاربر وارد صفحۀ ویرایش پروفایل میبا کلیک بر این گزی

 را اینجا بنویسد.اش تواند نام واقعیمیکاربر  :نام

 را در این فیلد بنویسد.  اشتواند نام خانوادگی واقعیمیکاربر  نام خانوادگی:

 . اش را مشاهده کندتواند ناِم کاربریکاربر می نام کاربری:

  این فیلد برای ورود یا تغییرِ آدرس پُسِت الکترونیکی کاربر است. آدرس ایمیل:

 این فیلد برای ورود یا تغییرِ شمارۀ تلفِن موبایل کاربر است. موبایل:
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توان در توسعۀ فرایندهایی که جنسیِت توان مرد یا زن بودنِ کاربر را مشخص کرد. از این بخش میدر این بخش می جنسیت:

ستگی شود بای که اینجا انتخاب میاربر در آن مؤثر است استفاده نمود. همچنین جنسیت تصویر آواتارِ کاربر به گزینهک

 دارد.

 کارکتر( به دلخواهِ خود در این کادر درج نماید.  512تواند توضیحاتی را )حدّاکثر کاربر می توضیحات:

 را از این قسمت آپلود و مشاهده نماید. تواند تصویر آواتارِ خود: کاربر میعکس  پروفایل

 شود.عاملی برای کاربر فعال میبا روشن کردِن ضامن، احراز هویِت دو عاملی:احراز هویت دو

QR Code: پورتال است که توسط اپلیکیشن کُدِ تولید شده توسِط اسپریتGoogle Authenticator تولیدِ  فعالسازیِ ی برا

 شود.اسکن مییکبار مصرف، کُدِ 

قرار  iOSو  Androidهای عاملبرای سیستم Google Authenticatorافزار های دریافِت نرمدر انتهای این صفحه نیز لینک

 است.گرفته
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 هاآمار و گزارش
 

د که رسالِت آن مهیا نمودِن ابزارهایی برای آگاهی ناِم آمار و گزارشات وجود دار در منوی اصلی اسپریت پورتال بخشی به 

باشد. این بخش از دو ماژول اصلی تشکیل شده است. ها میسایتمدیر پورتال از کمیت و کیفیت بازدید از صفحات وب

ار بازدید ماژول آم است.بازدیدکنندگان ماژول نقشه حرارتی، ابزاری پیشرفته و بسیار مفید برای ارزیابی و پایش تعامالِت 

ای از نمودارها و اطالعات آماری، بصیرت مدیر پورتال را نسبت به جنبه های مختلف بازدیدهای صورت بواسطۀ مجموعه

 نماید. ولید میهای سفارشی و سودمند را تگرفته ارتقا می دهد و گزارش

 

 نقشه حرارتی
 

و سودمند برای ارائه آمار تصویری و انیماتیک از کیفیت تعامالت بازدیدکنندگان صفحاِت نقشه حرارتی ابزاری بسیار پیشرفته 

باشد چراکه با آمار و ارقامی که بطورِ سنتی بسیار ویژه می شودکه توسِط نقشه حرارتی تهیه میسایت است. اطالعاتی وب

ها و تسایصاحبان وبطراحی صفحات دست یافت. توان به چنین آگاهی و بصیرتی از اثربخشی شود، نمیتهیه و ارائه می

شناسایی اثربخشی وضعیِت همواره به دنبال ( UXسازی نحوه ارائۀ محتوا و افزایش تجربۀ کاری )به منظورِ بهینهطراحان وب 

 هایمعماری اطالعات و طراحی صفحاِت وب هستند تا با علم به بازخوردها و شرایِط موجود، نسبت به ضعفها و فرصت

 الحاِت سازنده تنظیم نمایند.ال سازمانی را به سمِت ارتقا و اصپیشرفت شناخت پیدا کرده و رویکرد توسعۀ پورت

 توانید ...با این ماژول می

 در بازۀ تعداد بازدیدهای مشخصی، نقشه حرارتی تهیه نمایید

 ها را تهیه کنیدنقشه حرارتی کلیک

 نمایید  صفحاِت وب را تهیهنقشۀ حرارتی اسکرول

 گزارِش انیمیشنیِ تعامالِت بازدیدکننده را تهیه نمایید
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  ماژول نقشۀ حرارتیساختار  رابط کاربری  
 

 را در قالِب صفحاِت زیر خواهدنقشۀ حرارتی  کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 دید:

 نقشۀ حرارتی 

o  (1) های حرارتینقشهلیسِت 

  (2) نقشۀ حرارتیمشخصات 

 ( 3نقشۀ حرارتی اسکرول) 

 (4ها )نقشۀ حرارتی کلیک 

 (5شده )های ثبتلیسِت انیمیشن 

 ( 6انیمیشِن ثبِت تعامالِت کاربر) 

 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 نقشۀ حرارتیو کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  ساختار  رابط  کاربری 

 

 (1) های حرارتینقشهلیست 

یسِت این صفحه نمایشگرِ لشود. کاربر با کلیک بر گزینۀ نقشۀ حرارتی در بخِش آمار و گزارشات به این صفحه منتقل می

گرِ رکوردهای این جدول نمایان .آیدمیبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب ساخته شده می های حرارتیِ نقشه

 اند.صفحاتی از پورتال هستند که برای ساخِت نقشۀ حرارتی به سیستم معرفی شده
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ِ تواند از طریِق دکمۀ کاربر می  نقشۀ مشخصات به صفحۀ  اند،از قبل ایجاد شده که هایینقشهیا ناِم جدید  نقشۀ حرارتی

    ( منتقل شود.2) حرارتی

،حدّاکثر ثبّت مراجعات و URL، شدهناِم صفحه معرفی، URLناِم سایت، آدرِس در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

، 25، 10های را از میان گزینه هانقشهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت شود. کاربر میارائه می توسِط سیستم شدهمراجعاِت ثبت

را برای  نقشهحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsر ستوِن آخر نیز دکمۀ ردیف انتخاب نماید. همچنین د 100و  50

اِم ، روی نتنظیماِت نقشهویرایِش انتقال به صفحۀ مشخصاِت نقشۀ حرارتی و توانید برای دهد. شما میکاربر نمایش می

 استفاده نمایید.  ستونِ عملیاتکلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش   شده به سیستمصفحاِت معرفی

ید و از را انجام ده صفحاتتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 اند:شده است، در کنارِ ناِم صفحه، سه آیکُن زیر نیز قرار گرفتهگرِ ناِم صفحۀ معرفیاندر ستوِن اول که نمای

 

  شوید.( هدایت می4ها )رنگ، به صفحۀ نقشۀ حرارتیِ کلیکآبیبا کلیک بر آیکُِن 

  شوید.( هدایت می3) نقشۀ حرارتی اسکرولرنگ، به صفحۀ سبزبا کلیک بر آیکُِن 

  شوید.( هدایت می5شده )های ثبترنگ، به صفحۀ لیسِت انیمیشنقرمزبا کلیک بر آیکُِن 
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 (2مشخصات نقشۀ حرارتی )

بایست از امکاناِت این صفحه استفاده نمایید. اولین فیلدِ این جهِت معرفیِ صفحات به سیستِم تولیدِ نقشۀ حرارتی می

ه سیستم شده بتوانید ناِم صفحۀ معرفیشد. شما میباشده میهای تولیدصفحه برای اختصاصی عبارتی برای عنواِن گزارش

 یا هر عبارِت دیگری را در این فیلد بنویسید.

 

ای هشود و سیستم این صفحه را بعنواِن مرجِع تولید گزارش و نقشهاستفاده می( صفحه URLفیلدِ دوم برای درجِ آدرس )

 کند.حرارتی شناسایی می

در این  50است. بعنواِن مثال، اگر عددِ  و بازدیدها کنندۀ حدّاکثرِ ثبِت مراجعاتکه تعیینپذیرد فیلدِ سوم نیز یک عدد را می

نده و بازدیدکنهای ناوبریِ حرارتی، این عدد به عنواِن محدودیِت تولیدِ انیمیشن های نقشۀفیلد، درج شود، در تولیدِ گزارش

 کند.ها را تولید میها و اسکرولتعدادِ بازدیدهایی خواهد بود که گزارِش کلیک

 

 (3نقشۀ حرارتی اسکرول )

گردد. در این صفحه، های نقشۀ حرارتی، به این صفحه هدایت میکاربر با کلیک بر آیکُِن سبزرنگ در ستوِن ناِم گزارش

ساِس ا آید. براست، به نمایش درمیهای سرد آن را پوشاندههای گرم تا رنگتصویری از صفحۀ مرجع که طیفی رنگی از رنگ
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ِ تماِم بازدیدکنندگان، این طیِف رنگ ایجاد صرِف زمان بازدیدکننده در بخش های مختلف صفحۀ مرجع و میانگیِن رفتار

 باشد.( میSectionها در آن بخش )گرِ تمرکزِ بیشتر بازدیدکنندههای گرمتر نمایانگردد. رنگمی

 

 

 (4ها )نقشۀ حرارتی کلیک

 گردد.های نقشۀ حرارتی، به این صفحه هدایت میرنگ در ستوِن ناِم گزارشآبیکاربر با کلیک بر آیکُِن 
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ها در آن مشخص است. بصورِت آید که اثرِ کلیِک بازدیدکنندهدر این صفحه، تصویری از صفحۀ مرجع به نمایش درمی

گ در ها در همان نقطه، این رننندهشود و با کلیکهای بیشتر بازدیدکداده میای سبزرنگ نشانفرض، هر کلیک با دایرهپیش

ً سفیدرنگ تغییر میطیف رنگ اطالعاِت این نوع نقشه حرارتی، شناختی دقیق نسبت به کند. های زرد تا قرمز و نهایتا

 دهد.( را نتیجه میGlobal Navigationاثربخشیِ طراحی، معماری اطالعات و عملکردِ عناصرِ ناوبری عمومی )

 

 (5شده )ثبتهای لیست  انیمیشن

 گردد.های نقشۀ حرارتی، به این صفحه هدایت میرنگ در ستوِن ناِم گزارشکاربر با کلیک بر آیکُِن قرمز

 

بازدیدکننده، کشور  IPناِم گزارش، مدّت زماِن ناوبری بازدیدکنند در صفحۀ مرجع، در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

ی و در چه تاریخ گردد که بازدیددر فیلدِ نام، مشخص میشود. ارائه میع توسِط سیستم و مرورگرِ واسِط بازدیدِ صفحۀ مرج

 است. چه ساعتی انجام شده

 باشد.بر صفحۀ مرجع می mouseهای تولیدشده در این بخش، یک انیمیشن از حرکِت گزارش نکته:

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن  100و  50، 25 ،10های را از میان گزینه هاگزارشتواند تعدادِ سطرِ لیسِت کاربر می

انتقال توانید برای دهد. شما میرا برای کاربر نمایش می گزارشحذِف یا  مشاهدهوجود دارد که گزینۀ  optionsآخر نیز دکمۀ 

ناِم کلیک کنید یا از های دروِن ستوِن لینک، روی شده( و مشاهدۀ انیمیشِن ثبت6انیمیشِن ثبِت تعامالِت کاربر )به صفحۀ 

 استفاده نمایید.  ستونِ عملیات  مشاهده درگزینۀ 

ید و از را انجام ده صفحاتتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalجدول را بصورت  هایگزارشنید کُِل تواطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

305 

 (6انیمیشن  ثبت  تعامالت  کاربر )

دد. در این گر شده به این صفحه هدایت میهای ثبتهای دروِن ستوِن نام، در صفحۀ لیسِت انیمیشنکاربر با کلیک بر لینک

الِت آمده، حرکات و تعامدریید. انیمیشِن به نمایشتوانید مشاهده نماصفحه انیمیشن تولید شده توسِط سیستم را می

توان متوجه شد که بازدیدکننده به چه میزان در صفحۀ مرجع وقت است. با اطالعاِت این صفحه میبازدیدکننده را ثبت نموده

 است. صرف کرده، چگونه با عناصرِ صفحه تعامل داشته و چه مواردی نظرش را جلب نموده
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 بازدیدکنندگانآمار 
 

دریافت آمار و اطالعات جامع از بازدیدهای صورت گرفته از صفحاِت پورتال این ماژول ابزاری بسیار مفید و کارآمد برای 

های متنوعی را برای مدیران سازمان تهیه گزارشتوانید باشد. همچنین با ابزارِ پیشرفتۀ تولید گزارش نیز میسازمانی می

 نمایید.

 توانید ...ل میبا این ماژو

 ای بازدید صفحاِت وب را مشاهده کنیدآمار لحظه

 سایت را مشاهده کنیدبازدیدِ وب 1مدیومنمودار توزیع فراوانی 

 سایت را مشاهده کنیدنمودارِ توزیع فراوانی سیستم عامِل مدیوم بازدیدِ وب

 گرفته از صفحاتاطالعات جامعی از بازدیدهای صورت

 

  

                                                 

 ، موبایل و ...PCسایت است. مثال: وسیلۀ مورد استفاده کاربر برای بازدیدِ وب 1
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 آمار بازدیدکنندگانربری  ماژول ساختار  رابط کا
 

یر را در قالِب صفحاِت ز  آمار بازدیدکنندگان کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 خواهد دید:

 آمار بازدیدکنندگان 

o (1) نمای کلی 

 ( 4آمار بازدیدِ کشورها) 

  (5)پُربازدیدترین صفحات 

 (2ای )آمار لحظه 

o (2) ایآمار لحظه 

 (3های مختلف )مقایسۀ بازدید سال 

 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 آمار بازدیدکنندگانساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ 

 

 (1) نمای کلی

ش این صفحه از ششود. لی در زیر مجموعۀ آمار بازدیدکنندگان به این صفحه منتقل مینمای ککاربر با کلیک بر گزینۀ 

روز  365روز اخیر و  30روز اخیر، 7طی سیار مفیدی را از میزان بازدیدهای امروز، بخش تشکیل شده است و اطالعات ب

 گذارد.اخیر به معرض نمایش می
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 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

309 

آمارِ کِل پورتال تواند با فعالسازیِ آن، اطالعات و در بخش باالی این صفحه یک ضامن طراحی شده است که کاربر می

سایتی که کاربر در آن الگین کرده است به نمایش در سازمانی را مشاهده نماید. در صورت غیرفعال بودن، تنها اطالعاِت وب

لیک تواند با کآمار بازدیدها وجود دارد که کاربر میبازۀ زمانیِ محاسبات برای انتخاب هایی گزینهآید. در کنارِ این ضامن، می

 شده بر آمار و نمودارها را مشاهده نماید.، تغییراِت اِعمالها در این بخشهر کدام از گزینهبر 

 

 

محور افقیِ آن با توجه به بازۀ  آید دو محور دارد که مقادیربه نمایش در مینمای کلی نموداری که در اولین بخِش صفحۀ 

 دهندۀ تعداد بازدیدها است.کند و محور عمودی نیز نشانشده تغییر میزمانی انتخاب
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 در بازۀ زمانیِ انتخاب شده ...آید اعدادی که باالی نمودار پراکندگیِ بازدیدها به نمایش در می

  دهدزمانیِ مشابهِ قبل را نشان میتعدادِ بازدیدها  و درصد تغییرِ آنها نسبت به بازۀ 
 دهد ها و درصد تغییرِ آنها نسبت به بازۀ زمانیِ مشابهِ قبل را نشان میکنندهتعدادِ بازدید 
 دهددرصد تغییرِ نرخ خروج نسبت به بازۀ زمانیِ مشابهِ قبل را نشان می 

 

 باشد:مقداری است که خروجیِ معادلۀ زیر می Bounce Rateنرخ خروج یا نکته: 

 

برداری از چنین اطالعاتی کمک تواند به شما در درک و بهرهکه می گذاریمدر این خصوص، چند نکته را با شما در میان می

 :نماید

  توسِط بانس رِیت نرخِ خروج یاGoogle Analytics ای را نشان صفحهبازدیدهای تکاست و درصدِ تعریف شده

ای صفحهشخص بازدیدکننده از همان در آن، دهد بدین معنی که عدد بدست آمده نرخِ بازدیدهایی است که می

 کند.سایت را ترک می(، وبLanding Pageشود )سایِت شما میکه واردِ وب

 به حساب سایتوببندیِ سایِت شما را بعنواِن یکی از عوامِل مهم در رتبهموتور جستجوی گوگل بانس رِیِت وب 

 خش توجه نمایید.شده در این ب( باید به آمارِ ارائهSEOسازی )آورد بنابراین برای عملیاِت بهینهمی

 یک بازدیدکننده می( تواند بواسطۀ از دست دادِن نَِشستSession Timeoutو کلیک بر لینکی که او را از وب ) سایت

سایت دهد حتی اگر مقصدِ لینِک مذکور، زیردامنۀ وبسایت را افزایش میانس رِیِت وبکند، بخارج می

(Subdomain.باشد ) 

   (Bounce Rate)  نرخ خروج

 بینندرا می Xمجموع تعداد بازدیدهایی که تنها صفحه 

 Xمجموع تعداد ورودی ها به صفحۀ 
= 
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دۀ است، نماینچین منحنیِ خطشود. نموداری که بصورِت ودار پراکندگیِ بازدیدها نشان داده میدو نوع منحنی در نم نکته:

بدین صورت، کاربر عالوه بر آماری که با اعداد بدست است. تناوِب قبل آمارِ پراکندگیِ بازدیدها در بازۀ زمانی مشابه در 

 ده کند.تواند بصورت تصویری نیز تغییراِت نسبی را مشاهآورد، میمی

 

 

کند و محور عمودی شده تغییر میانتخاببازۀ زمانی با توجه به (، Sessionsها )میانگین زماِن نشست نمودارمحور افقی در 

 . است بر حسِب ثانیه شدهدهندۀ میانگیِن زماِن نشستهای ثبتنشاننیز 

وب از آن برای نگهداری موقتیِ اطالعات  ( ساختاری از داده است که سیستمهای تحتSessionنَشست یا ِسِشن ) نکته:

. این اطالعاِت موقتی فقط در زمانی که کاربر با سیستم در ارتباط است کارایی دارد و خصوصیاِت کاربر را کنداستفاده می

 نماید.بیان می
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 کاربراِن فعالکند و محورِ عمودی نیز تعدادِ ثانیه تغییر می 2دهد و هر زمان را نشان می، کاربران فعالمحورِ افقی در نمودارِ 

منتقل ( 2ای )آمارِ لحظهای، به صفحۀ تواند با کلیک بر دکمۀ آمار بازدید لحظهآورد. کاربر میدر لحظه را به نمایش در می

 شود.می
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شده بواسطۀ هر مرورگرِ وب را در قالِب یک های ثبتتوزیِع نشست شدۀ بازدیدکنندگان، درصدِ های ثبتنمودارِ نشست

ط های مربوتواند ناِم مرورگر و تعدادِ نشستهای نمودار، میدهد. کاربر با کلیک، بر هرکدام از رنگای نشان مینمودارِ دایره

ها بر اساِس دسکتاپ یا موبایل وانیِ نشستبه آن را در وسِط نمودار مشاهده نماید. ذیِل این نمودار نیز، درصدِ توزیِع فرا

درصد بازدید ها از  11بعنواِن مثال، در تصویرِ قبل مشخص است که  آید.بودِن سیستِم میزباِن مرورگر به نمایش در می

 ایجاد Chromeشده بواسطۀ مرورگرِ های شناساییِسِشن از مجموعۀ ِسِشن 1188طریِق کامپیوترهای دسکتاپ انجام شده و 

 شده است. 

 

 

هایی در واحدِ زماِن ( که در این صفحه طراحی شده است، کشورهایی که از آنها نشستWorldwideگستر )در نقشۀ جهان

 عدادِ توانید تاست، با رنگی در طیِف آبی مشخص شده اند، که به کمِک راهنمای رنِگ ذیِل نقشه، میشده ثبت شدهانتخاب

 . ییدها را با هم مقایسه نمانشست
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بازدیدهایی  های پورتال سازمانیسایتت یا کُِل وبسایآنها در وب IPدر بخِش مربوط به آمار کشورها، کشورهایی که از 

شود و کشورِ برتر نشان داده می 10گردد. در این بخش، فهرسِت ثبت شده است، به ترتیِب حجِم بازدیدها آماری ارائه می

منتقل شود و لیسِت کامِل این بخش را  (4آمارِ بازدیدِ کشورها )تواند با کلیک بر دکمۀ اطالعات بیشتر، به صفحۀ کاربر می

 مشاهده نماید.

توانند در صورتی تال مییرانِ پور به شناساییِ پراکندگیِ جغرافیایی بازدیدکنندگانِ پورتال کمک کند و مدتواند این اطالعات می 

برای افزایِش سرعِت بارگذاریِ وبسایت در آن کشورها  CDNکه بازدیدهایی قابل توجه از کشورهای دیگر داشته باشند، از 

با استفاده از سرورهایی که در سرتاسر دنیا توزیع شده ( Content Delivery Networkاستفاده نمایند. شبکۀ تحویِل محتوا )

رورِ اصلی از سمحتوای ذخیره شده  بازدیدکننده،ترین سرور به از طریق نزدیک بازدیدکننده، موقعیت جغرافیاییِ  و با توجه به

 را به وی ارائه می دهد. 
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های پورتال سازمانی را با نمایِش تعدادِ سایت یا کُِل وبسایتصفحۀ پربازدیدِ یک وب 10آدرِس در بخِش صفحاِت پربازدید، 

( 5ات )پربازدیدترین صفحتواند با کلیک بر دکمۀ اطالعات بیشتر، به صفحۀ کند. کاربر میبندی میبازدیدِ آنها، فهرست

 این اطالعات را مشاهده نماید.منتقل شود و لیست کاملی از 

 

 (2ای )آمار لحظه

 

آمار  زینۀگای در زیرمنوی آمار بازدیدکنندگان در منوی اصلیِ سیستم یا با کلیک بر کاربر از طریِق کلیک بر گزینۀ آمار لحظه

چندین بخش مجزا تشکیل این صفحه از  شود.منتقل می( 2ای )آمارِ لحظه(، به صفحۀ 1ای در صفحۀ نمای کلی )بازدید لحظه

 نماید.( از پارامترهای مختلِف بازدیدها تهیه و ارائه میReal-timeای )آمارهای لحظه است کهشده
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ثانیه،  2آید که نمودارِ آن هر ثانیۀ آخر به نمایش در می 20در تعدادِ بازدیدها ترین قسمِت این صفحه، نموداری از در باال

ِ توزیِع فراوانیِ تغییر می هایی نشان عاملسیستمکند. سمِت چِپ این نمودار، تعدادِ کاربراِن فعال در سایت و نمودار

 اند. سایت مراجعه نمودهبازدیدکنندگان بوسیلۀ آنها به وبشوند که میداده

 ِ  هایی که همچنان در حاِل بازدید هستند( بر اساسِ باالی صفحه، کاربراِن فعاِل سایت )یعنی اشخاص یا روبات ذیِل نمودار

 شوند:سایت به چهار دسته تقسیم میشان به وبنحوۀ ورود

ه ب درج نمودبازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده آدرس صفحه را مستقیماً در نوارِ آدرِس مرورگرِ و :Directبازدیدهای 

 است. 

سایِت سایتی دیگر، به وببازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده از طریقِ کلیک بر یک لینک در وب :Referralبازدیدهای 

 کند. سایت کمک مییا لینکهای ارجاعی به وب Backlinksما ارجاع داده شده باشد. این آمار در سنجش موفقیِت 
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رام به همانندِ اینستاگشبکۀ اجتماعی یدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده از طریقی لینکی در یک بازد :Socialبازدیدهای 

 گردد.سایِت ما منتقل میوب

ه وارد کردموتور جستجو ای را در بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده، کلیدواژه :Organic Searchبازدیدهای حاصل از 

وتورهای هایی را که از ماست. این گونه ترافیکسایِت ما شدهسایِت ما در نتایجِ جستجو واردِ وبو با کلیک بر لینِک صفحۀ وب

شود، یکی از ابزارهای تعییِن نامند و آماری که اینجا ارائه میگردند را ترافیِک اُرگانیک میسایت ها جذب میجستجو به وب

 شود. محسوب می SEOیراِن پورتال برای عملیاِت های مدسیاست

 دهندۀ تعداد و درصدِ هرکدام از انواعِ ترافیکهای ذکرشده است.شکِل زیر، نشان

 

 

سایت فعال هستند را نمایش آنها در وبهای اینترنت و کاربرانی که به کمِک دهندهسرویس، لیسِت ISPآمارِ در بخِش 

ِ ناِم  ISPدهد. پرچِم کشوری که می نشان داده  ISPاز آنجا سرویِس اینترنت را به بازدیدکننده ارائه داده است، در کنار

 شود.می
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سایت را به ترتیِب تعدادِ کاربرانی که در آنها در وبصفحاِت فعاِل نیز، کادری وجود دارد که فهرسِت  ISPمجاورِ بخِش آمارِ 

 باشد.دهندۀ پربازدیدترین صفحات در لحظۀ مشاهدۀ آمار می نشاندهد. این آمار حاِل بازدید هستند نشان می

 

 فعال در شدۀ بازدیدکنندگانِ های ثبتدر ادامۀ این صفحۀ نمودارِ نشست

آید که در میبه نمایش در( Pie Chartگراِف پای )در قالِب یک  سایت راوب

ننده ازدیدکموردِ استفادۀ بمرورگرِ  زدیدهای صورت گرفته را بر اساسِ واقع، با

تواند های نمودار، میکاربر با کلیک، بر هرکدام از رنگ کند.بندی میتقسیم

های مربوط به آن را در وسِط نمودار مشاهده ناِم مرورگر و تعدادِ نشست

ها بر اساِس نماید. ذیِل این نمودار نیز، درصدِ توزیِع فراوانیِ نشست

 آید.رورگر به نمایش در میبودِن سیستِم میزباِن مموبایل یا دسکتاپ 
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، استشده ثبت شدههایی در واحدِ زماِن انتخابکشورهایی که از آنها نشستگسترِ نقشۀ جهانای، در مجاورِت گراِف دایره

یسه ها را با هم مقاتوانید تعدادِ نشستشوند، که به کمِک راهنمای رنِگ ذیِل نقشه، میبا رنگی در طیِف آبی نشان داده می

 یید.نما

 شده است:های ردگیریتری از ترافیکذیِل نقشه، سه کادر وجود دارد که نشان دهندۀ اطالعاِت دقیق

 ترافیک دریافتی از موتور جستجو رهای دیگسایتترافیک دریافتی از وب ترافیک بازدید از شبکۀ اجتماعی

 

 کنندۀنام  شبکۀ اجتماعی  ارجاعدر این بخش، 

سایت و تعداد کاربرانی که از وببازدیدکننده به 

شود. اند نشان داده میاین طریق هدایت شده

در این بخش، رکورد  متعلق به برترین شبکۀ 

اجتماعی در لحظۀ مشاهدۀ آمار به نمایش در 

 آید.می

 

کنندۀ سایت  ارجاعدر این بخش، وب

سایت  ما و تعداد کاربرانی که بازدیدکننده به وب

اند نشان سایت هدایت شدهاز طریق  این وب

شود. در این بخش، رکورد  متعلق به داده می

سایت در لحظۀ مشاهدۀ آمار به برترین وب

 آید.نمایش در می

 

در این بخش، نام  موتور جستجویی که 

سایت  ما هدایت نموده و بازدیدکننده را به وب

د انتعداد کاربرانی که از این طریق هدایت شده

شود. در این بخش، رکورد  متعلق نشان داده می

به برترین موتور  جستجو در لحظۀ مشاهدۀ آمار 

 آید.به نمایش در می

 

شده را آید که هر دو ثانیه آمار ارائهای، جدولی از اطالعاِت آخرین بازدیدها به نمایش در میدر انتهای صفحۀ آمار لحظه

 شکِل زیر هستند:کند. فیلدهای این جدول به قرارِ روزرسانی میبه

 

 گردند:این اطالعات، به ترتیِب ذیل تعریف می

Pageurl:  ِدر این فیلد، قسمِت انتهاییURL آید.صفحه که معرِّف نام انتخاب شده برای صفحه است، به نمایش درمی 

Siteid: است.دهد که صفحۀ معرفی شده در آن ساخته شدهسایِت موردِ بازدید را نشان میدر این فیلد، شمارۀ وب 

Medium: در این فیلد، نوعِ ترافیک نشان داده می( .شودDirect, Referral, Organic, Social) 

Device: شود که دستگاهِ مورد استفادۀ بازدیدکننده، در این فیلد مشخص میDesktop  یاMobile است.بوده 
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OS:  گردد.دستگاهِ موردِ استفادۀ بازدیدکننده مشخص میدر این فیلد، نوعِ سیستم عامِل 

Browser: گردد. در این فیلد، نوعِ مرورگرِ وِب موردِ استفادۀ بازدیدکننده مشخص می 

ISP:  در این فیلد، ناِمISP گردد.موردِ استفادۀ بازدیدکننده مشخص می 

City: گردد.در این فیلد، شهری که از آنجا بازدید انجام شده است مشخص می 

Region: گردد.ای که از آنجا بازدید انجام شده است مشخص میدر این فیلد، استان یا ناحیه 

Country: گردد.در این فیلد، کشوری که از آنجا بازدید انجام شده است مشخص می 

IP:  ،در این فیلدIP آید.بازدیدکننده به نمایش در می 

 

 زیر است: شکلای از این رکوردها به نمونه

 

 IPای با ناِم پورتال سازمانی هوشمند مورد بازدید قرار گرفته و در این تصویر مشخص است که صفحهبه عنواِن مثال، 

سایت هدایت بوده است و این ترافیک از طریق یک شبکۀ اجتماعی به این صفحه از وب 89.34.36.127بازدیدکننده، 

 است.شده

 

 (3های مختلف )مقایسه بازدید سال

 شود. های مختلف" در زیرمنوی "آمار بازدیدکنندگان" به این صفحه منتقل میکاربر با کلیک بر گزینۀ "مقایسه بازدید سال

های مختلف است. اولین نمودار در باالی صفحه، نمایشگرِ ای مقایسۀ آمار بازدید در سالاین صفحه شامل دو نمودار بر 

"،  این مقایسه را در قلمرو هاهمه وبسایتتوان با فعالسازیِ گزینۀ "میهای مختلف است که مقایسۀ آمار بازدید در سال

 های یک پورتال انجام داد.همۀ وبسایت
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های مختلِف یک سال را برای یک وبسایت یا تماِم توان نمودار مقایسۀ آمار بازدید در ماهصفحه نیز میدر نمودارِ پاییِن این 

 های یک پورتال را بدست آورد.وبسایت
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 تنظیمات
 

ِ در منوی اصلی اسپریت پورتال بخشی به ناِم تنظیمات وجود دارد که چهار مجموعه از گزینه  های مدیریتی را در اختیارِ مدیر

بخصوص ویرایش چگونگی نمایِش م از ابزارها و امکاناِت اسپریت پورتال دادهد. بسیاری از تنظیماِت هر کسیستم قرار می

 :اندندی شدهبدر چهار دسته تقسیم شوند. این تنظیماتها در این بخش یافت میهای خروجیِ ماژولقالب

 هامدیریت سایت 

 مدیریِت امنیت 

o لیست عملیات کاربران 

o لیست عملیات رد شدۀ کاربران 

o لیست عملیات سیستم 

o  لیستIP شدهمسدود های 

o تنظیمات امنیتی 

 هاتنظیمات ماژول 

o مدیریت کلیدواژه ها 

o تنظیمات تحریریه خبر 

o  ایچندرسانهگالری تنظیمات 

o تنظیمات تامب( نیلThumbnail) 

o های پرداختدرگاه 

o تنظیمات ورود و عضویت 

o تنظیمات فرایندساز 

o تشخیص چهره 

o  تنظیمات سایتسایر 

o  انجمن سازتنظیمات 

 تنظیمات سیستم 
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o تنظیمات عمومی 

o گیریپشتیبان 

o پاکسازی سیستم 

صفحاِت اسپریت پورتال در بخِش تنظیمات وجود دارند را مورد معرفی و بررسی تماِم تنظیماتی که در زیرمنو و  ،در ادامه

 .دهیمقرار می

 

 هامدیریت سایت
 

های این بخش، بدلیِل ماهیِت گزینه پورتال سازمانی است.در  هاسایتوبابزاری برای ایجاد و مدیریِت  هاسایتمدیریت 

  یابد.( اختصاص میRoot userال سازمانی )های این بخش همواره به مدیرِ اصلیِ پورتدسترسی

 می توانید ... های این بخشگزینهبا 

 سایت بسازیدی پورتال سازمانی، وببرا 

 سایت را مدیریت کنیدپروتوکِل استفاده شده برای وب 

 سایت را تغییر دهیدزباِن وب 

 سایت برای وبFavicon انتخاب کنید 

 یت کنیددامین را مدیر تنظیماِت مربوط به ساب 

 های دیگری را پارک کنیددر کنارِ دامیِن اصلی، دامین 

 

  هاسایتساختار  رابط کاربری  مدیریت 
 

را در قالِب صفحاِت زیر  هاسایتمدیریت  کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 خواهد دید:
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 هامدیریت سایت 

o (1) هالیسِت سایت 

  (2) سایتوبمشخصات 

o ( 3تغییر مسیر سایت ها) 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 هاسایتساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  مدیریت 

 

 (1) هاسایتلیست 

تواند از آید. کاربر میمیبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب ساخته شده می هایسایتاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

   منتقل شود. (2) سایتوبمشخصات به صفحۀ  اند،شدهاز قبل ایجاد  هایی کهسایتیا ناِم  سایِت جدیدطریِق دکمۀ 
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ۀ شده با ارائهای ساختهدر بخِش باالی صفحه، لیسِت سایت استخراجتواند با کلیک بر دکمۀ مدیر پورتال می

 دانلود کند. Excelتر در قالِب فایِل اطالعاِت کامل

شده در این پورتال مشخص شده است و در بخِش االییِ جدوِل لیست سایتها، تعداد سایتهای قابل ساخت و ساخته نکته:

برای درِک بهترِ این اعالن، یک نوار گرافیکی نیز برای نمایِش میزان استفادۀ پورتال از تعداد وبسایت های در دسترس برای 

 است. ساخت طراحی شده

  توضیحات ایت، تاریخ و زمانِ ایجادِ سایت،، زبانِ سURLآدرسِ ، سایت نامِ طالعاتی همانندِ در ساختار این صفحه، ا 

دهندۀ تعداد صفحاتی است که در ماژوِل نشان شدهتعدادِ صفحاِت ساخته شود.ارائه می شدهو تعداد صفحات ساخته

 مورد استفاده قرار گیرد.  در تشخیِص میزاِن اهمیت و فعال بودِن وبسایت تواندشود و میصفحات در هر سایت ساخته می

ردیف انتخاب نماید. همچنین  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هاسایتتواند تعدادِ سطرِ لیسِت کاربر می

توانید دهد. شما مینمایش می را برای کاربر سایتحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsدر ستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتکلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش   سایت، روی ناِم سایتمشخصاِت برای ویرایِش 

ز ها را انجام دهید و اتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

( و کلیک بر کلید Creation Timeبرای زمان ایجاد رکورد )همچنین با استفاده از تعییِن تاریخ آغاز و پایان )بازۀ زمانی( 

 جستجو در مجاورِت این فیلدها، رکوردهای جدول را فیلتر کنید.

 

 (2) مشخصات سایت

باشد. این فیلدها به ترتیِب ذیل سایت و تنظیم مشخصاِت مختلِف آن میشامِل فیلدهایی برای تعریِف وباین صفحه 

 گردند:معرفی می

 تیسا ریبه چند ز  تواندیدارد م admin یکه نام کاربر یو کاربر rootفقط کاربر افزار اسپریت پورتال در نرم :والدسایت  

 بطور پیش فرض rootکاربر  .بدین معنی که بتواند محتویات چند سایت را مشاهده و مدیریت کند داشته باشد یدسترس
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به سایتهایی در نرم افزار دسترسی کامل دارد که زیرمجموعۀ سایتی باشند  چنین قالبتی دارد ولی کاربر ادمیِن یک سایت تنها

 که او ادمیِن آن است.

در همین صفحه، با انتخاِب سایِت را  Gو  S ،D ،F یها تیسا ریرا والد در نظر گرفته و ز  X تیسا دیتوانیمثال شما م یبرا

X  مجموعه  ریز ، لداسایت وبه عنوانX تیسا ریکه در ز  یتا کاربر دیکن X یبا نام کاربر admin یهاتیوجود دارد به سا 

S،D ،F   وG داشته باشد. یدسترس زین 

َ سایت را در این فیلد بنویسد. تواند نام وبمدیر پورتال می :سایتنام  وب ِ این نام روی ت  آید.به نمایش در می وب ِب مرورگر

 سایت بنویسد.توضیحاتی را برای وب فیلد،در این تواند می مدیرِ پورتال توضیحات:

 mag.niafam.comیا  niafam.comکند. بعنواِن مثال: مدیرِ پورتال در این فیلد، ناِم دامنه را درج می نام  دامنه:

 

 گردد.الیسنس فعالسازیِ وبسایت در این فیلد درج می الیسنس:

پس از ساخِت وبسایت و پس از مراجعه مجدد به این  شود.در این فیلد نوشته می adminگذرواژۀ کاربرِ  گذرواژۀ اَدمین:

 مراجعه شود. مدیریت کاربرانصفحه، این فیلد در دسترسی نخواهد بود و برای تغییرِ این گذرواژه باید به بخش 

ست الزم به ذکر ا است باید مجدداً  در این فیلد نوشته شود.قبل تعیین شده ای که در فیلدِ گذرواژه تکرار  گذرواژۀ اَدمین:

 adminچراکه تغییرِ گذرواژۀ  نخواهد بود ، این فیلد در دسترسپس از ساخِت وبسایت و پس از مراجعه مجدد به این صفحه

 خواهد شد. انجام مدیریت کاربراناز آن به بعد در بخش 

و  HTTPسایت را بیِن سایت و سرورِ وبها میاِن کاربرِ وبپروتوکِل انتقاِل داده تواندیرِ پورتال در این فیلد میمد پروتوکل:

HTTPS .در صورِت انتخاِب  انتخاب نمایدHTTPSهایی که پورتال، تماِم لینک، تماِم لینکهای تولیدشده توسِط اسپریت
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 HTTPSاند، به ها مورد استفاده قرار گرفتههایی که در طراحیِ قالبوا درج شده و لینِک تماِم فایلبصورِت دستی در محت

 شوند.تبدیل می

باز شود، از نظر  www.example.irو  example.ir هاینشانی اگر وبسایت و محتوای آن همزمان با فرض:دامین  پیشساب

تشخیص  Spamدهند و درنتیجه، سایت موتورهای جستجو، دو سایت با دو آدرس متفاوت، مطالب یکسانی را نمایش می

بدون  باشد یا  WWWبا های وبسایت یا بندی وبسایت خواهد داشت. بنابراین باید همۀ لینکداده شده و تأثیر منفی در رتبه

WWW  ها و مطالب وبسایت انجام دهد.تواند این تنظیمات را برای لینک فایلمدیر پورتال میساخته شود. در این فیلد 

بندی موتورهای هیچ تفاوتی در رتبه WWWبدون و  WWWبا ای باید در نظر داشته باشید این است که انتخاب میاِن نکته

 .داشتجتسجو ندارد ولیکن عدم انجام چنین تنظیمی نتایج ناگوار در بر خواهد

 شود.شده در این فیلد درج میآدرس کاناِل اینستاگراِم مربوط به وبسایِت ساخته اینستاگرام:

 ممکن است پس از تنظیِم یک مطلب در تحریریه برای انتشار در اینستاگرام، با پیام ذیل مواجه شوید: نکته:

Unable to login:Challenge is required 

 :علِت این خطا

از  در تالش هستیدبار  نیاول یو االن برا دیشدیمتصل ماینستاگرام  اکانتِ  نیبه ا رگید IPو  ستمیس کیاز  شما همواره 

سرور  از سمت نیالگ هنگامِ . کندچالش ایجاد می کی نستاگرامیا این اقدام برای. این اکانت الگین کنید سرور پورتال به

ِ این شبکۀ اجتماعی نستاگرام،یپورتال به ا  Verificationرا برای کد  اینو  کندیارسال م جیپ نیادم یبرا را یکد سرور

ِ  آزمایی()راستی د، ندار  را اینستاگرام چلنجِ  نیا پاسخگویی به پورتال امکانِ  که نی. با توجه به اکندطلب میپورتال  از سرور

 همان نام کاربری به همان اکانت الگینبا مرورگر با از طریِق یک  سرور پورتال، در سیستم عاملِ  بار کی دیبا مدیرِ سیستم

شده را به اینستاگرام برگرداند و الگین کند. بدین ترتیب از این به بعد، آزمایی، کُدِ دریافتکند و در پاسخ به چالِش راستی

 د.شناسیم تیبه رسم اینستاگرام سرورِ پورتال را بعنواِن مدیرِ اکانت

 

 شود.شده در این فیلد درج میمربوط به وبسایِت ساخته لینکدینِ  آدرس اکانتِ  لینکدین:

http://www.example.ir/
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مربوطه در  HTMLفرِض محتویاِت وبسایت را تعیین کند تا تِگ مدیر پورتال از طریق این فیلد باید زباِن پیش زبان  سایت:

 تولیدی در این وبسایت قرار گیرد.صفحاِت 

برای وبسایت تعیین کند تا در هنگاِم نمایش  Faviconتواند تصویر امکانات این فیلد میاز طریق مدیر پورتال  آیکُن  سایت:

 شود.مرورگر نمایش داده titlebarوبسایت در 

تاً فعال و شده را موقتواند وبسایت ساختهبا استفاده از گزینۀ فعالسازی در این بخش، مدیر سیستم می فعالسازی  سایت:

 غیر فعال کند.

 

 (3) هالیست تغییر مسیر سایت

آید. میبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب ساخته شده می تغییر مسیرهایاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

 از قبل ایجاد که "آدرس منبعهای مندرج در ستوِن "دامنهیا ناِم  افزودن تغییر مسیر سایتتواند از طریِق دکمۀ کاربر می

   شود. منتقل (2) سایتمشخصات وببه صفحۀ  اند،شده

 

به آدرسی به غیر از آدرسی  موتورهای جستجوها و ریدایرکت یا تغییر مسیر روشی برای انتقال بازدیدکننده :1 نکته

اده داند. به عبارت دیگر به وسیله ریدایرکت، کاربر و موتور جستجو به یک آدرس دیگر انتقال است که به دنبال آن بوده

  شوند.می

https://modireweb.com/how-do-search-engines-work
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 HTTP های تغییر مسیر است که طی آن با درخواست آدرس، یک کد وضعیتریدایرکت سمت سرور یکی از روش

. در این حالت، آدرسی که بازدیدکننده و موتورهای گرددآغاز می 3که با عدد  شودرور ارسال میاز طرف س یدر قالب کد

. ریدایرکت مورد استفاده در این صفحه از نرم افزار، از شودجستجو به آن منتقل خواهند شد از طریق سرور مشخص می

یک ریدایرکت سمت سرور است که کاربر را   301رکت ریدای .غالباً بهترین گزینه برای سئو استبوده و  Redirect 301نوع 

به طور دائمی   Aکند که محتوای آدرس دهد که به موتورهای جستجو اعالم میانتقال می Bبه آدرس  Aدر حالی از آدرس 

 .منتقل شده است Bو برای همیشه به آدرس 

  

استفاده کنید  301استفاده نکنید. اگر از ریدایرکت  301در شرایطی که ریدایرکت دائمی نیست از ریدایرکت  :2نکته 

تی ها یا حاید را حذف کنید باید هفتهحال قصد داشته باشید که ظرف مدت کوتاهی تغییر مسیری که ایجاد کردهو بااین

 .ها منتظر بمانید تا آدرس اصلی مجدداً به ایندکس موتورهای جستجو بازگرددماه

 

دهندۀ تعداد نشان شدهتعدادِ صفحاِت ساخته شود.ارائه می، URLآدرِس  منبع و آدرسدر ساختار این صفحه،  

تواند در تشخیِص میزاِن اهمیت و فعال بودِن شود و میصفحاتی است که در ماژوِل صفحات در هر سایت ساخته می

 مورد استفاده قرار گیرد.  وبسایت

ردیف انتخاب نماید. همچنین  100و  50، 25، 10های ان گزینهرا از می هاسایتتواند تعدادِ سطرِ لیسِت کاربر می

توانید دهد. شما میرا برای کاربر نمایش می سایتحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsدر ستوِن آخر نیز دکمۀ 

 اده نمایید. استف ستوِن عملیاتکلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش   سایت، روی ناِم مشخصاِت سایتبرای ویرایِش 

 

ام ها را انجتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت توانید کُِل دادهدهید و از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

( و کلیک بر Creation Timeتعییِن تاریخ آغاز و پایان )بازۀ زمانی( برای زمان ایجاد رکورد )همچنین با استفاده از 

 کلید جستجو در مجاورِت این فیلدها، رکوردهای جدول را فیلتر کنید.
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د آدرس توانشود که در آن میای منتقل میمدیر پورتال با کلیک بر گزینۀ "افزودن تغییر مسیر سایت" به صفحه

شده یک وبسایت را برای ریدایرکت ( را در یک فیلد درج کند و در فیلدِ بعد، از لیسِت سایتهای ساختهSourceت منبع )سای

 انتخاب نماید.
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 مدیریت امنیت
 

هایی برای کنترلِ متمرکزِ تمهیداِت امنیتی و اقداماِت کاربرانِ اسپریت شاملِ مجموعۀ امکانات و گزینه امنیتمدیریت 

  باشد.تال میپور 

 می توانید ... های این بخشگزینهبا 

 های الگین در کنترل پنِل اسپریت پورتال را مدیریت کنیدتنظیماِت مربوط به محدودیت 

  گزارشی جامع نسبت بهIP های مسدودشده در پورتال و علِت آنها را مشاهده کنید 

 اسپریت پورتال بدست آورید شده از اقداماِت کاربرانِ گزارشی جامع در مورد الگهای ثبت 

 

  امنیتساختار  رابط کاربری  مدیریت 
 

ر را در قالِب صفحاِت زی امنیتمدیریت  کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 خواهد دید:

 مدیریت امنیت 

o ( 1لیسِت عملیات کاربران) 

 ( 2جزئیات الگ) 

o ( 3لیست عملیات مردود شدۀ کاربران) 

 ( 4مشخصات کامل عملیات مردود شده) 

o  (5)الگ های سیستمی 

 ( 6جزئیات الگ سیستم) 

o IP (7) های مسدودشده 

  مشخصاِتIP ( 8مسدودشده) 

o ( 9تنظیماِت امنیتی) 
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 دهیم.دار شده اند را توضیح میراهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شمارهدر ادامۀ 

 

 

 امنیتساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  مدیریت 

 

 (1) عملیات  کاربرانلیست 

ین صفحه نمایشگرِ لیسِت نماید. اتواند لینِک این صفحه را مشاهده مدیرِ پورتال از زیرمنوی مدیریِت امنیت می

 آید. میبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب می الگهای اقداماِت کاربراِن اسپریت پورتال

ِ اقدام، سایِت موردِ تغییروب، تاریخ و زماِن الگدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ  نوعِ ، کنندهکاربر

های الگتواند تعدادِ سطرِ شود. کاربر میارائه میکننده و آی پیِ کاربرِ اقدام یتِم تحِت اقداماقدام،ماژوِل تحِت اقدام، ناِم آ

 ردیف انتخاب نماید.  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه ثبت شده )رکوردهای جدول(

 ادها را انجام ددِن دادهیلتر کر در همان ستون، عملیاِت جستجو و ف توانی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 .کرد، فیلتر globalهای جدول را بصورت کُِل داده توانرار گرفته میو از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول ق

جدول این است و ... در کاربر، سایتی که اقدام در آن انجام شده IPاطالعاتی همانندِ تاریخِ و زمان، ناِم کاربر، 

عملیات در انتهای هر رکورد،  optionsشده در آیکُِن از طریق گزینۀ تعبیهتواند مدیر پورتال می .شودمیصفحه نشان داده

  یا حذف کند. بازیابیو  Undoمشخص شده در هر رکورد را 

شود و در آن منتقل می (2جزئیات الگ )عالوه بر این، با کلیک بر لینِک عنواِن هر الگ، مدیر سیستم به صفحۀ 

 شده دسترسی یابد. تواند به اطالعاِت جامعی از الِگ ثبتصفحه می
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 (2جزئیات الگ )

به صفحۀ جزئیات الگ  (1لیست عملیات کاربران )مدیرِ پورتال با کلیک بر لینِک عنواِن هر رکورد در جدوِل صفحۀ 

 گردد. شده به مدیر سیستم ارائه میثبت شود. در این صفحه، اطالعاِت کاملی از الگِ ( هدایت می2)

 

 

 

شود، وضعیِت رنگ در ابتدای محتوای الگ نشان داده می قرمز/سبزیک از اطالعاِت مهمی که در قالب یک نوارِ 

اصالِت الگ )اعتبار یا عدِم اعتبارِ الگ( است. این اعالن از آن جهت اهمیت دارد که در صورِت دسترسی اشخاص به دیتابیِس 

ورِ دستی شده بطثبت پورتال سازمانی و آگاهی نسبت به ساختارِ جداوِل دیتابیس، ممکن است اطالعاِت رکوردِ مربوط به الگِ 

حت آید نیز تغییر خواهد یافت در نتیجه تا وقتی صتغییر یابد. در اینصورت، مسلماً رکوردی که در کنترل پنل به نمایش درمی

توان به این اطالعات استناد کرد. اعالِن نمایِش اعتبار/عدم اعتبار بواسطۀ سیستِم امنیتیِ و اصالِت آنها مشخص نشود، نمی

 نماید.سپریت پورتال، اصالِت الگ ثبت شده از تعامالِت کاربر سیستم را مشخص میخاِص ا
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 (3لیست عملیات  مردود شدۀ کاربران )

فحه به این ص لیست عملیات رد شده کاربرانتواند با کلیک بر گزینۀ از زیرمنوی مدیریِت امنیت میمدیرِ پورتال 

به نمایش  Data Tableباشد که در قالِب می اقداماِت کاربرانِ اسپریت پورتالالگهای ین صفحه نمایشگرِ لیسِت . امنتقل شود

 آید. میدر

 

 

 

ِ اقدامتاریخ و زماِن الگ، وبدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ  کننده، نوعِ سایِت موردِ تغییر، کاربر

های الگتواند تعدادِ سطرِ شود. کاربر میارائه میکننده داماقدام،ماژوِل تحِت اقدام، ناِم آیتِم تحِت اقدام و آی پیِ کاربرِ اق

 ردیف انتخاب نماید.  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه ثبت شده )رکوردهای جدول(

 ادها را انجام دیلتر کردِن دادهدر همان ستون، عملیاِت جستجو و ف توانی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 .کرد، فیلتر globalهای جدول را بصورت کُِل داده توانرار گرفته میفیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول ق و از طریقِ 

 (4مشخصات کامل عملیات مردود شده )عالوه بر این، با کلیک بر لینِک عنواِن هر الگ، مدیر سیستم به صفحۀ 

 شده دسترسی یابد. ِگ ثبتتواند به اطالعاِت جامعی از الشود و در آن صفحه میمنتقل می
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 (4مشخصات کامل عملیات  مردود شده )

مشخصات (، به صفحۀ 3با کلیک بر لینِک تاریخ و زماِن ثبِت الگ در صفحۀ لیست عملیات مردود شدۀ کاربران )

 شوید.منتقل می (4کامل عملیات مردود شده )

شده همانندِ تاریخِ رویداد، سایِت مرتبط با رویداد، شناسۀ کاربر، نام در این صفحه اطالعاِت جامعی از الِگ ثبت

 باشد. در دسترس می اطالعاِت ریکوئسِت ارسالی به سرورکاربر و   IPکاربری، ماژوِل مرتبط با رویداد، اقداِم صورت گرفته، 

 

 (5های سیستمی )الگ

رسانی نسبت به عملیاِت کاربراِن سیستم، به منظورِ شناساییِ عالوه بر پایش، ثبت و اطالعت پورتال افزار اسپرینرم

های خطاهای سیستم نیز در خصوِص پایش و ثبِت تعامالِت سیستِم پورتال سازمانی گام Troubleshootingعملیات و 

 است.مؤثری برداشته

 

مایش شود، به نافزار شناسایی میرویدادهای مختلف سیستمی که توسِط نرم سیستمدر صفحۀ لیست عملیات 

شدۀ سیستم و ارسال و تواند اطالعات جامعی از جزئیاِت رویدادهایی همانندِ خطاهای ثبتآید و مدیر سیستم میدرمی

 آورد. های دیگر هستند بدست دریافِت ریکوئست میاِن سرورهای متفاوت که میزبان پورتال و سیستم
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  د.شودر زیرمنوی مدیریت امنیت، به این صفحه هدایت می عملیات سیستملیست گزینۀ  مدیرِ پورتال با کلیک بر

ِ اقدامتاریخ و زماِن الگ، وبدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ  کننده، نوعِ سایِت موردِ تغییر، کاربر

های الگتواند تعدادِ سطرِ شود. کاربر میارائه میکننده م و آی پیِ کاربرِ اقداماقدام،ماژوِل تحِت اقدام، ناِم آیتِم تحِت اقدا

 ردیف انتخاب نماید.  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه ثبت شده )رکوردهای جدول(

 ادد انجام ها رایلتر کردِن دادهدر همان ستون، عملیاِت جستجو و ف توانی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 .کرد، فیلتر globalهای جدول را بصورت کُِل داده توانرار گرفته میو از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول ق

شود و منتقل می (6) سیستم جزئیات الگعالوه بر این، با کلیک بر لینِک عنواِن هر الگ، مدیر سیستم به صفحۀ 

 شده دسترسی یابد. عی از الِگ ثبتتواند به اطالعاِت جامدر آن صفحه می

 

 (6جزئیات الگ سیستم )

( 6سیستم )به صفحۀ جزئیات الگ  (5های سیستمی )الگمدیرِ پورتال با کلیک بر لینِک عنواِن هر رکورد در جدوِل صفحۀ 

 گردد. به مدیر ارائه میاز سیستم شده شود. در این صفحه، اطالعاِت کاملی از الِگ ثبتهدایت می

 

IP (7) های مسدودشده 

از زیرمنوی مدیریت امنیت به این صفحه منتقل شود.  های مسدود شدهIPلیسِت تواند با کلیک بر گزینۀ مدیر سیستم می

با  تواندآید. کاربر میمیبه نمایش در Data Tableباشد که در قالِب شده می های مسدود IPاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

 IPمشخصاِت های ستوِن عملیات، به صفحۀ یا از طریِق گزینه هر رکورد کلیک بر لینکهای دروِن ستوِن زماِن مسدودیتِ 

  دسترسی یابد. (4مسدودشده )
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شود. کاربر ارائه میکاربر مسدودشده  IP علِت مسدودیت و، IPزماِن مسدودیِت در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هاسایتد تعدادِ سطرِ لیسِت توانمی

 دهد. را برای کاربر نمایش می رکوردحذِف یا  مشاهدهوجود دارد که گزینۀ  optionsنیز دکمۀ 

د و از را انجام دهی رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalجدول را بصورت  رکوردهایتوانید کُِل طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (: 8شده )مسدود IPمشخصات  

 دهد:مسدودشده ارائه می IPعاِت جامعی در موردِ رکوردِ ردیف است که اطال 5این صفحه شامِل 

  فیلدِ اول، تاریخ و زماِن مسدود شدِنIP کندرا مشخص می 

  فیلدِ دوم، علِت مسدود شدِنIP کندرا مشخص می 

  ،فیلدِ سومIP دهدکاربر مسدود شده را نشان می 

  در فیلدِ چهارم، آدرِسURL شودسایتی که برای کاربر مسدود شده است نشان داده میوب 

 در فیلدِ پنجم، اطالعاِت کامِل درخواسِت ارسال شده (Request) .به نمایش در می آید 
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 (:9تنظیمات  امنیتی )

 های گذرواژه و کنترلِ کنترِل ویژگیجهِت تا مدیرِ پورتال قادر باشد  استتنظیمات و اختیاراتی فراهم شدهدر این صفحه 

  اعمال نماید. تمهیداتی امنیتیالگین در کنترل پنِل اسپریت پورتال های امکانات و محدودیت

 :تنظیمات الگین

 است.در این بخش از صفحه، تنظیمات و فیلدهایی برای کنترل امنیت الگین در نرم افزار طراحی شده

در این فیلد، از  IPدر صورت عدم درج  است.مهیا شده ز برای ورود به کنترل پنلهای مجا IPاولین فیلد برای درجِ  .1

 ها امکان الگین در سیستم مهیا خواهد بود.IPتماِم 

کند.  به عنواِن مثال اگر را مشخص می IP برای یکافزار در نرمناموفِق مجاز حداکثر دفعات الگین دومین فیلد  .2

 به ورود به سیستم افزار اقدام کند و موفقبار برای الگین در نرم 10های کاربریِ مختلف، با نام IPشخصی از یک 

 شود.شود مسدود میافزار برای مدت زمانی که در فیلدِ چهارم مشخص میتوسِط نرم IPنشود، آن 

 هۀ حائزِ اهمیت این است کنکتکند. را مشخص می کاربرناموفِق مجاز برای یک حداکثر دفعات الگین  ،سومین فیلد .3

بار برای الگین و  10، به عنواِن مثال اگر شخصی با یک ناِم کاربری سایت است.های روی وبمنظورِ این فیلد، الگین

افزار برای مدت زمانی که در فیلدِ چهارم اقدام کند و موفق نشود، آن کاربر توسِط نرماحرازِ هویت در صفحاِت وب 

  شود.میشود مسدود مشخص می

یعنی اگر عددِ وارد شده در این  است. یا کاربر IP بر هرها زۀ زمانی اعمال محدودیتباکنندۀ فیلدِ چهارم مشخص .4

کننده یا کاربرِ اقدام IPها برای ورود به سیستم به تعداد معینی برسد و توفیقی حاصل نشود، باشد و تالش 30فیلد، 

 دقیقه امکاِن الگین را نخواهد داشت. 30به میزاِن 

  را تعیین کند. IP توسِط هر آپلودهای قابل فایلتعداد حدّاکثر تواند در فیلدِ پنجم، مدیرِ پورتال می .5

های اعتبارِ هر گذرواژه هرا تعیین کرد. عددی که در این فیلد درج شود، تعدادِ ما مرِ گذرواژهعُ توان در فیلدِ ششم می .6

 شده باید برای الگیِن کاربر در سیستم، گذرواژۀ جدیدی اختصاص داده شود.است و بعد از زماِن مشخص



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

33
9 

توان برای عُمرِ الگین را در واحدِ دقیقه تعیین کرد. حداکثر عددی که می طوِل عُمرِ الگینتوان در فیلد هفتم می .7

 30ن شده باشد و به مدِت افزار الگیست. در صورتیِ که کاربری در نرمدقیقه ا 30به معنیِ  30مشخص کرد، 

 شود.می logoutاز سیستم ، گردددقیقه، اقدامی را انجام ندهد که منجر به ارساِل یک ریکوئست به سرورِ پورتال 

 

افزار، صفحاِت کنترل پنل نرمرسانی به کاربر از زماِن باقیمانده از عمرِ الگین در سیستم، در نوارِ باالی جهِت اطالع

 حلقۀیز بصورِت یک نکاریِ کاربر دهد و زماِن بیاست که زماِن باقیمانده را نشان می( طراحی شدهGaugeیک گِیج )

 آید. ، حوِل این زمان به نمایش درمیسبز رنگ

 

ی تواند بروی این عدد کلیک کند تا ریکوئستدر صورتی که کاربر بخواهد این زمان را تا حداکثرِ مجازِ آن، تمدید کند می

در صفحه نمایان  pop-upیک اُِم انتهاییِ خود برسد، به سرور ارسال شود و در صورتی که این زمان به یک سی

کند تا اخطارِ نهاییِ قطعِ ِسِشن را اعالم کند. در این مهلت، رکت میحوِل زماِن باقیمانده ح نواری قرمز رنگشود و می

"، ارتباِط خود با سیستم را حفظ نموده و زمان را به حالِت حداکثرِ خود احیای سشنتواند با کلیک بر دکمۀ "کاربر می

 برگرداند.
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را تعیین کرد. بعنواِن مثال اگر یک کاربر از سه مرورگرِ  کاربربرای هر  های مجازتعدادِ سشنتوان در فیلدِ هشتم می .8

 توان برای افزایشِ آورد و در این فیلد میمتفاوت واردِ سیستم شود، سه سشن یا نَِشست از سیستم بدست می

 امنیِت کاربر و سیستم، این تعداد را محدود نمود. شایاِن ذکر است در صورتی که در این فیلد عددِ صفر درج شود،

 های مجاز برای هر کاربر، نامحدود خواهد بود.تعدادِ سشن

 های مجاز برای هر کاربر در یک بازۀ زمانیِ قابل تنظیم را تعیین نمائید.توان حداکثر ریکوئستدر این بخش می .9

 

 را تعیین کند.  IPتوسِط هر یک فایلبرای  آپلودقابل  حجمحدّاکثر توان در فیلد ذیل می .10

 

 آغاز شود. HTTPS، آدرِس ورود به سیستم باید حتماً با پروتکِل SSLدر صورِت فعالسازیِ الزاِم الگین بر بسترِ  .11
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در صورِت الگین  (root)ن به کاربرِ سوپر ادمین، کاربر سوپر ادمین رسانی به ازای هر الگیدر صورِت فعالسازیِ اطالع .12

 ن مضمون دریافت خواهد نمود. پیامی را با همی SMSاز طریِق افزار به نرم

افزار در صورِت الگین به نرم( admin)رسانی به ازای هر الگین به کاربرِ ادمین، کاربر ادمین در صورِت فعالسازیِ اطالع .13

 پیامی را با همین مضمون دریافت خواهد نمود. SMSاز طریِق 

زار از افدر صورِت الگین به نرم تماِم کاربرانران، رسانی به ازای هر الگین به سایر کاربدر صورِت فعالسازیِ اطالع .14

 د نمود.نپیامی را با همین مضمون دریافت خواه SMSطریِق 
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 :الزامات گذرواژه

 شده برای کاربران اِعمال نمود.های تعیینهایی را بر گذرواژهتوان الزامات و محدودیتدر این بخش از صفحه، می

 

کنندۀ حداقل تعدادِ کاراکترهای مجاز برای اختصاِص یک تواند عددی را نوشت که تعیینمیدر فیلدِ اوِل این بخش،  .1

 گذرواژه باشد.

 

بایست عالوه بر توجه به تعدادِ برای تعییِن یک گذواژۀ قدرتمند که امکاِن شناسایی را به حداقل برساند می .2

روِف اجبارِ استفاده از حهمین دلیِل تنظیِم فعالسازیِ  ای شود بهکاراکترهای زیاد، به تنوعِ کاراکترها نیز توجه ویژه

در عبارِت گذرواژه توسِط شرکِت نیافام همواره فعال خواهد بود و غیرفعال کردِن آنها  ، حروف کوچک و اعدادبزرگ

 رسانی و هشدار دارد.غیر ممکن است لذا نمایِش این تنظیمات در این بخش، تنها جنبۀ اطالع

 

در گذرواژه جهِت افزایِش امنیت و قدرِت عبارِت گذرواژه طراحی شده  کاراکترهای خاصیِ استفاده از تنظیِم فعالساز .3

د های جدیاست و در صورِت فعالسازیِ این محدودیت، سیستِم اسپریت پورتال این محدودیت را در تعییِن گذرواژه

 های قبل از این تنظیم، اِعمال خواهد نمود.و ویرایِش گذرواژه

 

 تنظیمات ثبت الگ:
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 افزار اِعمال نمود.شده در نرمهایی را بر تعدادِ الگ های ثبتتوان محدودیتدر این بخش از صفحه، می

 تعامالت وشده از های ثبتکنندۀ حداکثر تعداد الگتواند عددی را نوشت که تعییندر فیلدِ اوِل این بخش، می .1

 باشد.به معنی عدِم محدودیِت تعداد می، صفر تعیین شود باشد. اگر این عدد سیستم کاربرانِ اقداماِت 

رویدادهای شده از های ثبتکنندۀ حداکثر تعداد الگتواند عددی را نوشت که تعییندر فیلدِ دوِم این بخش، می .2

 باشد.باشد. اگر این عدد، صفر تعیین شود به معنی عدِم محدودیِت تعداد می سیستمی

 

 

 :reCAPTCHAکلیدهای 

 reCAPTCHAاستفاده از که مدیر پورتال برای  استطراحی شده Secret Keyو  Site Keyدر این بخش دو فیلد با عناویِن 

مجوز ارتباط میان اسپریت پورتال و سرورِ ریکپچا را  Secret Keyدر صفحاِت الگین باید آنها را تکمیل نماید. کلید مخفی یا 

 کند. ایجاد میبرای راستای آزماییِ پاسخِ کاربر 
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 هاتنظیمات ماژول
 

باشد. در این افزار میهای عمومیِ نرمتنطیماِت ماژولهایی برای کنترِل مدیریت امنیت شامِل مجموعۀ امکانات و گزینه

ارِ یهای اسپریت پورتال در اختهای عملکردی و گرافیکیِ بعضی از ماژولگردد کنترِل کامِل قابلیتمجموعۀ تنطیمات سعی می

 کاربرِ سیستم قرار گیرد.

 می توانید ... های این بخشگزینهبا 

  کنید کنترلرا  نحوۀ نمایِش صفحاِت نمایِش مطلب 

 ها و صفحۀ نمایِش تصاویر گالری را کنترل کنیدنحوۀ نمایِش صفحۀ لیسِت گالری 

 های پرداخت ایجاد نموده و آنها را پیکربندی کنیدبرای پورتال سازمانی، درگاه 

 سایت را کنترل کنیدتنظیماِت مربوط به هر وب 

 نام کاربران را کنترل کنیدهای عضویت و ثبتنحوۀ نمایش و عملکردِ فُرم 

 های پورتال را مدیریت کنید.های ایجاد شده در وبسایتکلیدواژه 

 

  هاتنظیمات ماژولساختار  رابط کاربری  
 

را در قالِب صفحاِت زیر ها تنظیمات ماژول پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت 

 خواهد دید:

 هاتنظیمات ماژول 

o (1) تنظیماِت تحریریه خبر 

o  (2) ایگالری چندرسانهتنظیماِت 

o (3) های پرداختدرگاه 

 (4های پرداخت )مشخصاِت درگاه 

o (5) ظیماِت سایتسایر تن 
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o ( 6تنظیمات ورود و عضویت) 

o ( 7مدیریت کلیدواژه ها) 

o ( 8تنظیمات فرایندساز) 

o (9نیل )تنظیمات تامب 

o ( 10تنظیمات خبرنامه) 

o  (11انجمن ساز )تنظیمات 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شمارهدر 

  



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

346 

 هاماژول تنظیمات  ساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ 

 

 (1تحریریه خبر ) تنظیمات

که مربوط به های ذیل را ، قالِب نمایِش بخشکه برایش مهیّا شده است ایهای توسعهدر محیطکاربر امکاِن این را دارد که 

 :ویرایش نمایدصفحۀ نمایِش مطلب است را 

 

 توضیحات عنوان  محیط  توسعه

 بخش والدِ لیسِت محتوا
یا والدِ قالب صفحۀ نمایِش لیسِت مطالب تولید شده توسِط تحریریه  parentکُدهای 

 توان ویرایش نمود.را در این بخش می

{content_list_item} ِلیسِت محتوا است. : هر آیتم 

 قالِب آیتِم لیسِت محتوا
لیسِت مطالب تولید شده توسِط تحریریه را در این بخش  قالِب هر آیتمِ کُدهای 

 توان ویرایش نمود.می

{mainheadlineتیتر اصلی مطلب :} 

{lastupdatetimeزماِن آخرین به :}روز رسانی 

{lastupdatedate}روز رسانی:  تاریِخ آخرین به 

{leadخالصۀ مطلب  :} 

 بخش والدِ مطلب
یا والدِ قالب صفحۀ نمایِش کامِل جزئیاِت مطالب تولید شده توسِط  parentکُدهای 

 توان ویرایش نمود.تحریریه را در این بخش می

{content_detailمحتوای مطلب :} 

{author_nameناِم نویسنده :} 

{content_detail_photo_parentبخِش والدِ ضمیمه :}های تصویریِ مطلب 

{content_detail_video_parentبخِش والدِ ضمیمه :}های ویدئویی مطلب 

{content_detail_audio_parentبخِش والدِ فایل صوتی ضمیمۀ مطلب :} 

{content_detail_rel_news_parent بخِش والدِ مطالِب متنیِ مرتبط :}با مطلب 

{content_detail_rel_photo_parentبخِش والدِ مطالِب تصویریِ مرتبط با مطلب :} 
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 توضیحات عنوان  محیط  توسعه

{content_detail_rel_video_parentبخِش والدِ مطالِب ویدئوییِ مرتبط با مطلب :} 

 {content_detail_rel_audio_parentبخِش والدِ مطالِب صوتی مرتبط با مطلب :} 

 {content_detail_file_parentبخِش والدِ فایلهای ضمیمۀ مطلب :} 

{content_detail_comments_parentبخِش والدِ نظراِت مطلب :} 

 کنندۀ مطلب در این قسمت قابِل ویرایش است.نام و تصویرِ نویسنده یا تهیه نویسندۀ محتوا

{author_name}کنندۀ مطلب: ناِم نویسنده یا تهیه 

{author_unicid} ِکنندۀ مطلبشده برای نویسنده یا تهیهآپلود: تصویر 

 قالِب نمایِش مطلب از نوِع متنی
الب باشد، از این ق متنیدر صورتی که مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوعِ 

 شود.برای نمایِش کامِل مطلب استفاده می

{rel_news}رامتر است. این پاانتخاب شده متنیدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبطِ گرداند که نشان می: پارامتری را برمی

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهمی

{rel_photo}ن است. ایانتخاب شده تصویریدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط یگرداند که نشان م: پارامتری را برمی

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهپارامتر می

{rel_video}است. اینانتخاب شده ویدئوییِب مرتبِط دهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلگرداند که نشان می: پارامتری را برمی 

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهپارامتر می

{rel_audio}یناست. اانتخاب شده صوتیدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط گرداند که نشان می: پارامتری را برمی 

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهپارامتر می

{kicker}روتیتر : 

{mainheadline}تیتر اصلی مطلب : 

{lastupdatedate}روز رسانی: تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روز رسانی: زماِن آخرین به 

{lead} :خالصۀ مطلب 

{deck}عنواِن کوتاه : 

{maincontent}متِن اصلی : 

{content_detail_keywords_item} :مطلب واژهدیکل تمِ یآ 
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 توضیحات عنوان  محیط  توسعه

 قالب نمایش مطلب ازنوِِع تصویر
 باشد، از این تصویردر صورتی که مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 شود.میقالب برای نمایِش کامِل مطلب استفاده 

{rel_news}رامتر است. این پاانتخاب شده متنیدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبطِ گرداند که نشان می: پارامتری را برمی

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهمی

{rel_photo}ن است. ایانتخاب شده تصویریدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط گرداند که نشان می: پارامتری را برمی

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهپارامتر می

{rel_video}است. اینانتخاب شده ویدئوییدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط می گرداند که نشان: پارامتری را برمی 

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهپارامتر می

{rel_audio}است. این انتخاب شده صوتیدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط گرداند که نشان می: پارامتری را برمی

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهپارامتر می

{mainheadline}تیتر اصلی مطلب : 

{lastupdatedate}روز رسانی: تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روز رسانی: زماِن آخرین به 

{deck}عنواِن کوتاه : 

{maincontent} متِن اصلی : 

{content_detail_photo_item} :مطلب ۀمیضم ریتصو تمِ یآ 

{content_detail_keywords_item} :مطلب واژهدیکل تمِ یآ 

 قالب نمایش مطلب از نوِع ویدئو
الب باشد، از این ق ویدئودر صورتی که مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوعِ 

 شود.برای نمایِش کامِل مطلب استفاده می

{rel_news}رامتر است. این پاانتخاب شده متنیدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبطِ گرداند که نشان می: پارامتری را برمی

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهمی

{rel_photo}ن است. ایانتخاب شده تصویریدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط گرداند که نشان می: پارامتری را برمی

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.واند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهتپارامتر می

{rel_video}است. اینانتخاب شده ویدئوییدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط گرداند که نشان می: پارامتری را برمی 

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.راحیِ "دکمهتواند بعنوان مثال توسِط طراح در طپارامتر می
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{rel_audio}است. این انتخاب شده صوتیدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط گرداند که نشان می: پارامتری را برمی

 بط" مورد استفاده قرار گیرد.های انتقال به مطالب مرتتواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهپارامتر می

{mainheadline} تیتر اصلی مطلب : 

{lastupdatedate}روز رسانی: تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روز رسانی: زماِن آخرین به 

{deck} عنواِن کوتاه : 

{maincontent}متِن اصلی : 

{content_detail_keywords_item} :مطلب واژهدیکل تمِ یآ 

 نمایش مطلب از نوِع صوتقالب 
لب باشد، از این قا صوتدر صورتی که مطلِب تولید شده توسطِ ماژوِل تحریریه از نوعِ 

 شود.برای نمایِش کامِل مطلب استفاده می

{rel_news}رامتر ااست. این پانتخاب شده متنیدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبطِ گرداند که نشان می: پارامتری را برمی

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهمی

{rel_photo}ن است. ایانتخاب شده تصویریدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط گرداند که نشان می: پارامتری را برمی

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.طراح در طراحیِ "دکمه تواند بعنوان مثال توسطِ پارامتر می

{rel_video}است. اینانتخاب شده ویدئوییدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط گرداند که نشان می: پارامتری را برمی 

 به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد. های انتقالتواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهپارامتر می

{rel_audio}است. این انتخاب شده صوتیدهد مطلِب دروِن سایت، برایش مطلِب مرتبِط گرداند که نشان می: پارامتری را برمی

 های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.تواند بعنوان مثال توسِط طراح در طراحیِ "دکمهپارامتر می

{mainheadline} تیتر اصلی مطلب : 

{lastupdatedate}روز رسانی: تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روز رسانی: زماِن آخرین به 

{deck}نواِن کوتاه : ع 

{maincontent}متِن اصلی : 

{content_detail_keywords_item} :مطلب واژهدیکل تمِ یآ 

 های تصویریِ مطلببخِش والدِ ضمیمه
 parentمطلب تولید شده توسطِ ماژوِل تحریریه داخِل یک قالِب  تصویریِ های ضمیمه

 توانید ویرایش نمایید.شوند. این قالب را اینجا مییا والد سازماندهی می
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{content_detail_photo_item} :مطلب ۀمیضم ریتصو تمِ یآ 

 آیتِم تصویر ضمیمۀ مطلب

ها در صورتی که ضمیمۀ مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه )که از بخِش فایل

یتِم هر آباشد، از این قالب برای نمایِش  تصویرشود(  از نوِع در تحریریه بارگذاری می

 شود.استفاده میتصویری 

{filename})آدرِس فایل )مرجَِع لینک : 

{filetitle} : ِتصویر در تِگ  توضیحاتalt ۀ کادر پس از آپلودِ فایِل ضمیمآید. این که از مندرجاِت دروِن کادرِ "توضیحات" بدست می

 مطلب، قابل دسترسی است.

 های ویدئویی مطلببخِش والدِ ضمیمه
 parentمطلب تولید شده توسطِ ماژوِل تحریریه داخِل یک قالِب  ویدئوییهای ضمیمه

 توانید ویرایش نمایید.ا اینجا میشوند. این قالب ر یا والد سازماندهی می

{content_detail_video_item}  :مطلب ۀمیضم یدئویو تمِ یآ 

 آیتِم ویدئوی ضمیمۀ مطلب

ها در صورتی که ضمیمۀ مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه )که از بخِش فایل

ِم هر آیتباشد، از این قالب برای نمایِش  ویدئوشود(  از نوِع در تحریریه بارگذاری می

 شود.استفاده می ویدئویی

{filename} آدرِس فایل : 

{filetitle}ۀ مطلب، قابل کادر پس از آپلودِ فایِل ضمیمآید. این است که از مندرجاِت دروِن کادرِ "توضیحات" بدست می : ناِم فایل

 دسترسی است.

{row}شمارنده : 

 مطلب ضمیمۀ صوتیبخِش والدِ فایل 
 parentمطلب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه داخِل یک قالِب  صوتیِ های ضمیمه

 توانید ویرایش نمایید.شوند. این قالب را اینجا مییا والد سازماندهی می

{content_detail_audio_item} :مطلب ۀمیصوِت ضم تمِ یآ 

 آیتِم صوِت ضمیمۀ مطلب

ها در صورتی که ضمیمۀ مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه )که از بخِش فایل

ِم هر آیتباشد، از این قالب برای نمایِش  صوتشود(  از نوِع در تحریریه بارگذاری می

 شود.استفاده می صوتی

{filename}آدرِس فایل : 
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{filetitle} :آید. این کادر پس از آپلودِ فایِل ضمیمۀ مطلب، قابل وضیحات" بدست میاست که از مندرجاِت دروِن کادرِ "ت ناِم فایل

 دسترسی است.

 مطلبضمیمۀ بخِش والدِ فایلهای 
مطلب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه داخِل یک قالِب  نوِع فایلِ  ازهای ضمیمه

parent یید.توانید ویرایش نماشوند. این قالب را اینجا مییا والد سازماندهی می 

  {content_detail_file_item} :مطلب ۀمیضم لِ یفا تمِ یآ  

 آیتِم فایِل ضمیمۀ مطلب

ها در صورتی که ضمیمۀ مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه )که از بخِش فایل

ِم هر آیتباشد، از این قالب برای نمایِش  فایلشود(  از نوِع در تحریریه بارگذاری می

 شود.میاستفاده فایل 

{filename}آدرِس فایل : 

{filetitle}  :آید. این کادر پس از آپلودِ فایِل ضمیمۀ مطلب، قابل است که از مندرجاِت دروِن کادرِ "توضیحات" بدست می ناِم فایل

 دسترسی است.

 باشد.واژۀ مطلب در این قسمت قابل ویرایش میقالِب نمایِش هر کلید مطلب واژهآیتِم کلید

{newstagurl}مقصدِ لینِک کلیدواژه : 

{newstagtitle}عنواِن کلیدواژه : 

 بخِش والدِ مطالِب متنیِ مرتبط با مطلب
د، باش متنیاگر مطالِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 ید.مایتوانید ویرایش نیا والدِ مطلِب مرتبط را  در این قسمت می parentکُدهای قالِب 

{content_detail_rel_news_item} :مرتبط با مطلب یِ مطلِب متن تمِ یآ 

 آیتِم مطلِب متنیِ مرتبط با مطلب
اگر مطلِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسطِ ماژوِل تحریریه از نوعِ متنی باشد، کُدهای 

 توانید ویرایش نمایید.قالِب هر آیتِم مطلِب مرتبط را در این قسمت می

{kicker}روتیترِ مطلِب مرتبط : 

{mainheadline}تیتر اصلی مطلِب مرتبط : 

{lead}خالصۀ مطلب مرتبط : 

{lastupdatedate}روز رسانی: تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روزرسانی: زماِن آخرین به 
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 بخِش والدِ مطالِب تصویریِ مرتبط با مطلب
اشد، ب تصویراگر مطالِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 توانید ویرایش نمایید.یا والدِ مطلِب مرتبط را  در این قسمت می parentکُدهای قالِب 

{content_detail_rel_photo_item} :مرتبط با مطلب یِ ریمطلِب تصو تمِ یآ 

 مطلب آیتِم مطلِب تصویریِ مرتبط با
د، باش تصویراگر مطلِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 توانید ویرایش نمایید.کُدهای قالِب هر آیتِم مطلِب مرتبط را در این قسمت می

{contentlink}مقصدِ لینِک مطلِب مرتبط : 

{mainheadline}تیترِ اصلیِ مطلِب مرتبط  : 

 ویدئوییِ مرتبط با مطلببخِش والدِ مطالِب 
د، باش ویدئواگر مطالِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 توانید ویرایش نمایید.یا والدِ مطلِب مرتبط را  در این قسمت می parentکُدهای قالِب 

{content_detail_rel_video_item} :مرتبط با مطلب ییدئویمطلِب و تمِ یآ  

 مطلِب ویدئویی مرتبط با مطلب آیتمِ 
د، باش ویدئواگر مطلِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 توانید ویرایش نمایید.کُدهای قالِب هر آیتِم مطلِب مرتبط را در این قسمت می

{contentlink}مقصدِ لینِک مطلِب مرتبط : 

{mainheadline} تبط: تیترِ اصلیِ مطلِب مر 

 بخِش والدِ مطالِب صوتی مرتبط با مطلب
، باشد صوتاگر مطالِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 توانید ویرایش نمایید.یا والدِ مطلِب مرتبط را  در این قسمت می parentکُدهای قالِب 

{content_detail_rel_audio_item}  :مرتبط با مطلب یِ مطلِب صوت تمِ یآ  

 آیتِم مطلِب صوتیِ مرتبط با مطلب
، باشد صوتاگر مطلِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 توانید ویرایش نمایید.کُدهای قالِب هر آیتِم مطلِب مرتبط را در این قسمت می

{contentlink}مقصدِ لینِک مطلِب مرتبط : 

{mainheadline} :تیترِ اصلیِ مطلِب مرتبط  

 بخِش والدِ نظراِت مطلب

سایت برای مطالِب تولیدی توسِط ماژوِل همۀ نظراِت ثبت شده توسِط کاربراِن وب

شود که کُدهای این قالب در یا والد سازماندهی می parentتحریریه داخِل یک قالِب 

 شود.این قسمت ویرایش می

{newscommentcountشمارشگر تعد :}ادِ نظرات 
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{content_detail_comments_itemآیتِم نظرِ مطلب  :} 

 آیتِم نظرِ مطلب
برای مطالِب تولیدی توسِط ماژوِل تحریریه در  هر نظرِ ثبت شدهکُدهای قالِب نمایِش 

 شود.این قسمت ویرایش می

{reviewername}ناِم نظر دهنده : 

{lastupdatedate}روز رسانی: تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روزرسانی: زماِن آخرین به  

{reviewercomment}نظر ثبت شده : 

{content_detail_comments_item_a_p} :بخِش والدِ پاسِخ نظر مطلب 

 بخِش والدِ پاسِخ نظر مطلب

ِ ثبت شده برای مطالِب تولیدی توسِط ماژوِل همۀ پاسخ های ثبت شده برای نظر

شود که کُدهای این قالب در یا والد سازماندهی می parentتحریریه داخِل یک قالِب 

 شود.این قسمت ویرایش می

{content_detail_comments_item_a_l} :پاسِخ نظر مطلب تمِ یآ 

 آیتِم پاسِخ نظر مطلب
برای نظراِت مطالِب تولیدی توسِط ماژوِل  هر پاسِخ ثبت شدهکُدهای قالِب نمایِش 

 شود.ویرایش میتحریریه در این قسمت 

{reviewername}ناِم نظر دهنده : 

{lastupdatedate}روز رسانی: تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روزرسانی: زماِن آخرین به  

{reviewercomment}نظر ثبت شده : 

 قالِب چاپیِ مطلب
ش ویرایکُدهای قالِب قابِل چاِپ مطالِب تولیدی توسِط ماژوِل تحریریه در این قسمت 

 شود.می

{kicker}روتیتر : 

{mainheadline}عنواِن اصلیِ مطلب : 

{lastupdatedate}روزرسانی: تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روزرسانی: زماِن آخرین به 

{groupsname}گروهِ خبر : 
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 توضیحات عنوان  محیط  توسعه

{id} کُد خبر : 

{lead}خالصۀ مطلب : 

{deck} عنواِن کوتاه : 

{maincontent}متِن اصلی : 

{author_name}ناِم نویسنده : 

 قالِب ارساِل ایمیِل مطلب
کُدهای قالِب مطالِب تولیدی توسِط ماژوِل تحریریه برای ارسال توسِط ایمیل، در این 

 شود.قسمت ویرایش می

{mainheadline}عنواِن اصلیِ مطلب : 

{deck}عنواِن کوتاه : 

{contentlink}لینِک مطلب : 

 

های دیگری برای تنظیِم موارد مختلِف مربوط به ماژولِ تحریریۀ مطلب در اختیارِ مدیرِ سیستم سیستم، گزینهدر این بخش از 

 گیرد:قرار می

 

 مجاز تصویرحداکثر عرض 
رای  ب )در واحد پیکسل( حدِاکثرِ عرض نوشتِن عددی است که نمایندۀفیلد برای  این

 خواهد بود.تصاویرِ آپلود شده 

 ارتفاعنسبِت عرض به 

ز ا نمایِش تصاویرِ مطالِب تولیدشده توسط ماژوِل تحریریۀ مطلب ابعادِ بخش،  ایندر 

 شود.می های زیر تعیینمیان گزینه

 
 رودامکان افزودن کلیدواژه از بین می کامالً غیر فعال های محتواییافزودن کلیدواژه در ماژول
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کلیدواژه افزوده شود ولی 

 غیرفعال بماند

افزودن کلیدواژه وجود دارد ولی آنها را در امکان 

 کندقالب صفحه وارد نمی

 کلیدواژه افزوده و فعال شود
های قالب های درج شده در متاتگکلیدواژه

 گیرند.صفحه قرار می

 فعالسازی تشخیص چهره

و  شودبا فعالسازیِ تشخیص چهره، این قابلیت در ماژول تحریریۀ مطلب فعال می

ها را شده، نام اختصاص دهد و یا ناِم چهرههای ردیابیتواند به چهرهکاربرِ ماژول می

 تغییر دهد. 

 URLخبر به انتهای  IDافزودِن 
 IDمربوط به صفحۀ نمایش مطالب تحریریه،  URLبا فعالسازیِ این گزینه، در انتهای 

 شود.مروبط به خبر نشان داده می

 نام کاربریِ اکانِت اینستاگرام

جهِت انتشارِ مطلِب تولیدشده در شبکۀ اجتماعیِ "اینستاگرام"، باید ناِم کاربریِ اکانِت 

 شده برای اخبارِ سازمان در این فیلد درج گردد.ساخته

ممکن است پس از تنظیِم یک مطلب در تحریریه برای انتشار در اینستاگرام، با پیام ذیل  نکته:

 مواجه شوید:

Unable to login:Challenge is required 

 :علِت این خطا

 یو االن برا یدشدیمتصل ماینستاگرام  اکانتِ  نیبه ا رگید IPو  ستمیس کیاز  شما همواره 

 نستاگرامیا این اقدام برای. این اکانت الگین کنید سرور پورتال بهاز  در تالش هستیدبار  نیاول

کۀ سرورِ این شب نستاگرام،یاز سمت سرور پورتال به ا نیالگ هنگامِ . کندچالش ایجاد می کی

 آزمایی()راستی Verificationرا برای کد  اینو  کندیارسال م جیپ نیادم یبرا را یکد اجتماعی

 ِ ینستاگرام ا چلنجِ  نیا پاسخگویی به پورتال امکانِ  که نی. با توجه به اکندمیطلب پورتال  از سرور

با  مرورگر بااز طریِق یک  سرور پورتال، در سیستم عاملِ  بار کی دیبا د، مدیرِ سیستمندار  را

شده آزمایی، کُدِ دریافتهمان نام کاربری به همان اکانت الگین کند و در پاسخ به چالِش راستی

ینستاگرام برگرداند و الگین کند. بدین ترتیب از این به بعد، اینستاگرام سرورِ پورتال را را به ا

 د.شناسیم تیبه رسم بعنواِن مدیرِ اکانت

 

 گذرواژۀ اکانِت اینستاگرام
جهِت انتشارِ مطلِب تولیدشده در شبکۀ اجتماعیِ "اینستاگرام"، باید گذرواژۀ اکانِت 

 سازمان در این فیلد درج گردد.شده برای اخبارِ ساخته
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 کیفیت تصویردرصد 
ر کنندۀ تنظیِم درصد کیفیت تصویگردد، مشخصعددی که توسط این ابزار مشخص می

 آپلودشده نسبت به کیفیِت اصلیِ تصویر است.

 تغییر اندازه هنگام آپلود تصویر

 آپلود تصویر با تغییر اندازۀ 
ِ تصویر هنگام آپلود، توسط سیستم   اندازه پورتال تغییر

 میابد، سپس در سرور پورتال آپلود می شود.

 آپلود تصویر با اندازۀ واقعی

تصویر هنگام آپلود، توسط سیستم پورتال تغییرِ اندازه 

میابد، ولیکن بهمراه فایِل تصویر اصلی در سرور پورتال 

ای آپلود می شود. فایِل تصویر اصلی در مسیرِ جداگانه

 گردد.رفی میبه سیستم مع

: در تحریریه مطلب، فایل تصویریِ تغییر اندازه نکته

 گیرد.یافته مورد استفاده قرار می

 ۀآپلودشده با انداز ریتصو ینگهدار ریمس

 یواقع

مسیری در سرورِ پورتال است که فایِل تصویر اصلی هنگام آپلود تصویر در تحریریه 

 شود. در آن محل نگهداری می

 گیرد.تحریریه مطلب، فایل تصویریِ تغییر اندازه یافته مورد استفاده قرار می: در نکته

 تصویر پیش فرض برای مطالب
نشود، این تصویر بعنوان تصویر آن  pinدر صورتی که برای مطلبی، تصویرِ خاصی 

 شود تا جای تصویرِ مطلب در وبسایت خالی نماند.مصلب نشان داده می

 کارتابل پیش فرض

شود که هنگام ورود کاربر به صفحه کارتابل تحریریه، چه در این بخش مشخص می

س، در این منوی کامبوباکفرض برایش به نمایش درآید. لیتی از مطالب بصورت پیش

 های ذیل قابل انتخاب است:گزینه

 -6شده ارسال  -5پیشنهادشده  -4شده دریافت -3منتشرشده  -2لیست مطالب -1

 نویسپیش -7شده حذف
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 (2) ایگالری چندرسانهتنظیمات  

ها و صفحۀ نمایِش تصاویر گالری را با استفاده از امکاناِت این تواند نحوۀ نمایِش صفحۀ لیسِت گالریکاربر در این بخش می

 افزار کنترل نماید. از نرم بخش

 افزار قابل تغییر است:کُدهای زیر در این بخش از نرم

 هاگالریصفحۀ لیسِت  -1

a. کُد والدِ لیسِت گالری 

b. کُد آیتِم لیسِت گالری 

 صفحۀ نمایِش تصاویر گالری -2

a. کُد والدِ هر گالری 

b. کُد آیتِم هر گالری 

 

 توضیحات عنوان  محیط  توسعه

 ِ  گالریوالدِ لیسِت  کُد
برای نمایِش در شده انتخاب هایگالرییا والدِ قالب صفحۀ نمایِش لیسِت  parentکُدهای 

 توان ویرایش نمود.را در این بخش می ایگالری چندرسانهصفحۀ نمایِش 

{gallery_list_item} ِاست. هاگالریلیسِت  : هر آیتم 
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 ِ  گالریآیتِم لیسِت  کُد
را در  ایگالری چندرسانهدر صفحۀ نمایِش شده دادههای نمایشمربوط به هر کدام از گالریکُدهای 

 توان ویرایش نمود.این بخش می

{name :}ناِم گالری 

{gallerylink :}لینِک نمایش گالری در صفحۀ نمایِش تصاویرِ گالری 

{picurl  :}شده برای پوسترِ گالریآدرِس تصویرِ انتخاب 

 
 

 ِ  هر گالریوالدِ  کُد
توان ویرایش را در این بخش می تصاویرِ هر گالرییا والدِ قالب صفحۀ نمایِش  parentکُدهای 

 نمود.

{nameمحتوای مطلب :} 

{lastupdatedate :}تاریخِ آخرین تغییر 

{lastupdatetime :}زماِن آخرین تغییر 

{description :}توضیحاِت گالری 

{gallery_detail_item :}تصاویرِ گالری 

{photographername :}ناِم عکاس، تصویرگر یا گردآورندۀ تصاویر 

{content_detail_rel_photo_item :}های مرتبطهای لیسِت گالریآیتم 

{content_detail_comments_parent بخِش والدِ نظراِت :}گالری 

{back :}هابازگشت به صفحۀ نمایِش لیسِت گالری 
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 قابِل ویرایش است.کنندۀ مطلب در این قسمت نام و تصویرِ نویسنده یا تهیه کُدِ آیتِم هر گالری

{filename} :آدرِس فایِل هر تصویر 

{filetitle} :شده به هر تصویردادهعنواِن اختصاص 
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 (3های پرداخت )درگاه

های های پرداختی که ایجاد کرده است را مشاهده نماید. رکوردهای مربوط به درگاهلیسِت درگاهتواند کاربر در این بخش می

یا ناِم  درگاه پرداخِت جدیدتواند از طریِق دکمۀ کاربر می گردد.در یک جدول سازماندهی می Data Tableپرداخت در قالِب 

    ( منتقل شود.4) صفحۀ مشخصاِت درگاهِ پرداختبه که از قبل ایجاد شده اند،  درگاهی

 

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هادرگاهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت کاربر می

دهد. شما می توانید برای ویرایِش را برای کاربر نمایش می درگاهحذِف یا ویرایش وجود دارد که گزینۀ  optionsآخر نیز دکمۀ 

 اده نمایید. استف ستوِن عملیاتکلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  ، روی ناِم آندرگاه

د و از را انجام دهی رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalجدول را بصورت  رکوردهایتوانید کُِل طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (4اخت )های پردمشخصات  درگاه

در این بخش  اوشود. ( به این صفحه هدایت می3های پرداخت )درگاهدر صفحۀ درگاهِ پرداخِت جدید کاربر با کلیک بر دکمۀ 

اِت اِعماِل تنظیمهای پرداخِت مختلف بانکی را برای پورتال تعریف نماید. فیلدهای زیر در این قسمت برای درگاهتواند می

 است:شده طراحیکردِن درگاه فعالدرگاهِ پرداخت و ضامِن فعالسازیِ انتهای صفحه برای 

 توان بانِک موردِ نظر را انتخاب نمود.در این فیلد می های پرداخت:درگاه -1

 توان برای درگاهِ پرداخت نوشت.عنواِن دلخواه را می عنوان  درگاه: -2

 توان برای درگاهِ پرداخت نوشت.دلخواه را می توضیحاتِ  توضیحات  درگاه: -3

معرفی شود. های مختلف با عناویِن متفاوت است و ممکن است توسطِ بانک Merchant IDدر حقیقت،  کُد  پذیرنده: -4

 شود.این کُد توسِط بانک صادر می

 .شوداین گذرواژه توسِط بانک، به همراهِ کُدِ پذیرنده ارائه می :کلمۀ عبور  پذیرنده -5
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 آید.دهد، بدست میکنندۀ درگاه به سازمان میمقدار این فیلد از سندی که بانِک ارائه شماره ترمینال: -6

 آید.دهد، بدست میکنندۀ درگاه به سازمان میمقدار این فیلد از سندی که بانِک ارائه کلید ترمینال: -7

 . آیددهد، بدست میدرگاه به سازمان میکنندۀ مقدار این فیلد از سندی که بانِک ارائه شناسۀ پرداخت نسیم: -8

یک بایست بر دکمۀ ذخیره کلدر انتهای صفحه نیز، ضامِن فعالسازیِ درگاهِ پرداخت قرار دارد. کاربر پس از اِعماِل تغییرات می

 کند. 

. در ماژول فرمساز، کامپوننتی به نام "درگاه پرداخت" ساخته می شوندهای پرداخت اغلب از طریق فرمساز درگاه نکته مهم:

توان با ورودِ آن به الیه طراحیِ فرم، یک درگاه پرداخت را به فرم اضافه نمود. پس از ایجاد این کامپوننت، وجود دارد و می

شود. وظیفۀ کدِ  در ویرایشگر درج [getwayurl]کدِ الزم است در الیۀ "متن پس از ثبت فرم" همانند شکل ذیل، قطعه

[getwayurl] اتصال فرم به درگاهِ پرداخت، پس از ثبت فرم است بنابراین وجود این کد برای اتصال به درگاه بانکی الزم ،

 هایی در الیۀ "متن پس از ثبت فرم" درج شود.است و باید همواره در چنین فرم

 

 (5تنظیمات  سایت )سایر 

، دسِت طراحینحوۀ نمایِش صفحاِت در تواند خود به اسپریت پورتال، می Mail Serverعالوه بر معرفیِ ین بخش کاربر در ا

های مهیاشده که ویرایشگر با استفاده از ( را Breadcrumbsصفحات ) بردکرامبزو  لیسِت صفحاِت زیرمجموعه، نتایجِ جستجو

 د. کنترل نمای دهند،ها را نشان میکُدهای مربوط به این بخش

را گردد و ارسال ایمیل و دریافت ایمیل های مختلف نصب میعاملکه روی سیستم استمیل سرور نرم افزاری جانبی 

در پورتال، باید اطالعاِت میل سرور سازمان را در فیلدهای  Mailingکند. مدیرِ پورتال جهِت استفاده از سیستِم مدیریت می

 زیر قرار دهد.

سازمانی است که برای اتصاِل پورتال به پنل، وجود  SMS( مربوط به پنل URLزیر برای درجِ آدرس )آخرین فیلد از مجموعۀ 

URL .معتبر در این فیلد الزامی است 
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گردد. این پورتال سازمانی وارد می SMSبرای استفادۀ سیستِم  URLدر این فیلدِ آدرِس  برای ارسال  پیامک: URLآدرس 

 فروشد تهیه شود و حاویِ اطالعاِت کاربریِ پنل پیامکی است.نل پیامکی را میآدرس باید از شرکتی که پ

ِ   URLدر داخل این نکته: را باید در جای  {text} و {to} که در حقیقت یک سرویس برای ارسال پیامک است، دو پارامتر

 .مشخص شده برای گیرنده و پیام قراردهید

 

 .به مثال زیر توجه کنید

HTTP://IP-ADDRESS/class/sms/webservice/send_url.php?from=SENDER-NUMBER&to={to} 

&msg={text}&uname=MOBILE-NUMBER&pass=PASSWORD 

 

و  "تنظیمات عمومی"در بخِش   URLکنیم. اینکامل داریم که برای ارسال پیامک از آن استفاده می  URLدر مثال باال یک

موجود در صفحۀ تنظیمات عمومی برای پیامک  URLگیرد.میقرار شده در فیلدِ مشخص "تنظیمات سایتسایر "بخِش 

قرار مورد استفاده  توسط همان سایتموجود در تنظیمات سایت برای ارسال پیامک   URLارسالی از پورتال اصلی و های

 گیرد.می

 :، بخشهای مشخص شده به قرار ذیل معرفی می شوندURL در این
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 NUMBER-SENDER : شماره ای است که پس از ارسال پیامک بعنواِن شمارۀ ارسال کننده برای دریافت کنندۀ پیامک، به

 .نمایش در می آید

To: شمارۀ دریافت کننده باید در مقابل آن نوشته شود. در برخی آدرسها به جایto  ازreceptor   .نیز استفاده شده است

ِ برای معرفی دریافت کننده به نرم افزار   .بعد از عالمِت = نوشته شود{to}  باید پارامتر

msg :  ِ بعد از عالمِت =  {text} متن پیام باید در مقابل آن نوشته شود. برای معرفی "متن پیام" به نرم افزار باید پارامتر

 .نوشته شود

NUMBER-MOBILE: شودشماره موبایلی است که از اعتبارِ آن برای ارساِل پیامک استفاده می. 

PASSWORD : ای است که برای فعالسازیِ گذرواژهURL  شودتوسِط شرکِت ارائه کنندۀ پنل پیامک ارائه می. 

 

در بخش هایی که نیاز به ارسال پیامک باشد استفاده می کند. بدین معنی که نرم   {text} و {to} نرم افزار از دو پارامتر 

  .در فیلدهایی بنویسید... بقیۀ عملیات توسط نرم افزار انجام می شود افزار از شما می خواهد که گیرنده و متن پیامک را

 

های خطای سیستمی" و "صفحۀ اعالِم عدِم "، "پیام404در ادامۀ این صفحه نیز سه ویرایشگر برای ویرایِش صفحۀ "خطای 

 .سازی نمودتوان به کمک آنها، این صفحات را برای پورتال، شخصیدسترسی" وجود دارد که می

 

 آید ...در ادامۀ این صفحه، ویرایشگرهای زیر به نمایش در می

 در دست طراحی

<div class="under-construction"> 
    <img src="icon.png" width= "20%" alt=" یصفحه در دست طراح "> 
    <h2> است یصفحه در دست طراح نیا </h2> 
</div> 
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 ( صفحۀ نتایج جستجوParentوالد  )

<form class="es-search-form" method="post"> 
    <div class="es-search"> 
        <fieldset class="es-search-fieldset"> 
            <div class="es-input-group"> 
                <div class="es-filter-result es-d-flex es-justify-contect-between"> 
                    <div class="es-input-group-append es-dir-ltr"> 
                        <span class="es-input-group-text" id="es-radio-addon"> 
                            <span class="skin-polaris skin"> 
                                <div class="es-iradio_polaris checked es-d-flex" style="position: relative;"> 
                                    <label class="es-input-radio-label-search es-mb-0 es-mr-2">{or}</label> 
                                    <input type="radio" name="m" value="2" class="es-input-radio-search" aria-label="Radio for search" {orcheck}> 
                                </div> 
                            </span> 
                        </span> 
                    </div> 
                    <div class="es-input-group-append es-dir-ltr"> 
                        <span class="es-input-group-text" id="es-radio-addon"> 
                            <span class="skin-polaris skin"> 
                                <div class="es-iradio_polaris checked es-d-flex" style="position: relative;"> 
                                    <label class="es-input-radio-label-search es-mb-0 es-mr-2">{and}</label> 
                                    <input type="radio" name="m" value="3" class="es-input-radio-search" aria-label="Radio for search" {andcheck}> 
                                </div> 
                            </span> 
                        </span> 
                    </div> 
                </div> 
                <input class="es-form-control es-search-input"  autocomplete="off" value="{qvalue}" type="text" name="q" aria-label="Search"> 
                <input type="hidden" value="1" id="p" name="p"> 
            </div> 
        </fieldset> 
        <div class="es-search-btn"> 
            <button class="es-btn es-btn-outline-info es-my-2 es-my-sm-0 es-search-button" id="es-search" type="submit">{Search_btn}</button> 
        </div> 
    </div> 
    <p class="search-results-count"> {count} {Results_label}</p> 
    <div class="es-search-result">{result}</div> 
    <div class="text-align-center"> 
        <ul class="pagination pagination-sm">{paging} 
        </ul> 
    </div> 
</form> 
 
<script> 
    var pid; 
    function submitPagination(pid) { 
        if (document.getElementsByClassName('es-search-input')[0].value.length > 1) { 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

366 

            var pvalue = pid; 
            var qvalue = "{qvalue}" 
            document.getElementById('p').value = pvalue; 
            document.getElementById("es-search").click(); 
        } 
        else { alert(' کاراکتر 3حداقل  -لطفا متن جستجو را وارد نمائيد   '); document.getElementsByClassName('es-search-input')[0].focus() } 
    } 
</script> 

Orcheck ردیوباتِن "یا" در کنارِ کادرِ جستجو است 

Andcheck ردیوباتِن "و" در کنارِ کادرِ جستجو است 

Qvalue شودکوئری جستجو یا عبارتی است که در کادر جستجو درج می  

Search_btn دکمه جستجو 

Count تعداد نتایج جستجو شمارنده  

Results_label مثال:"مورد یافت شد"عبارتی است که بعد از شمارنده تعداد نتایج جستجو نمایش داده می شود .  

Result نمایش نتایج جستجو 

Paging شماره بندی نتایج جستجو 

 

 قالب  هر نتیجۀ جستجو

<section class="es-search-result-item"> 
    <a class="image-link" href="{url}">{image} 
    </a> 
    <div class="es-search-result-item-body"> 
        <div class="row"> 
            <div class="col-sm-12"> 
                <h4 class="es-search-result-item-heading"><a href="{url}">{title}</a> </h4> 
                <p class="info">{url}</p> 
                <p class="description">{description}</p> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</section> 

url آدرس صفحۀ آیتم نتیجۀ جستجو است 

Image شده برای آیتم نتیجۀ جستجو استتصویر ثبت 

Title  عنواِن هر آیتم نتیجۀ جستجو است 

description توضیحاِت به نمایش درآمده برای هر آیتم نتیجۀ جستجو است 
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 قالب  شمارندۀ صفحات  نتایج  جستجو

<li class="{pageclass}"><a href="javascript:submitPagination({pagenumber})">{pagenumber}</a> </li> 
pageclass  

pagenumber  .نمایندۀ شماره صفحه است 

 

 (Breadcrumbsبردکرامبز )

<li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> 
        <a itemprop="item" href="{url}"> 
            <span itemprop="name">{title}</span> 
        </a> 
        <meta itemprop="position" content="{content}" /> 
    </li> 

url آدرس صفحه است 

title عنوان نمایش داده برای صفحه است 

content به محتوای صفحه اشاره دارد 

 

 قالب  والد  صفحۀ نمایش  لیست صفحات زیرمجموعه

<div class="es-posts es-post-sub-page"> 
  <h3>[esprit:page-title]</h3> 
  <div class="sub-page-items"> 
 {pagelistitem} 
  </div> 
</div> 

[esprit:page-title] گرداند.عنواِن اصلیِ صفحه را برمی 

pagelistitem  ات زیرمجموعه است اشاره دارد. هر آیتم که نام صفحبه 

 

 قالب  هر آیتم  درون  لیست صفحات زیرمجموعه

<article class="es-post-item">     
 <div class="es-post-thumb es-{imgdisplay}"> 
        <a href="{pageurl}"> 
            <img src="/thumbnail/180-120/{pageimage}" alt="{pagetitle}"> 
        </a> 
    </div> 
    <div class="es-post-dis"> 
        <div class="es-post-header"> 
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          <h2 class="es-post-title"><a href="{pageurl}">{pagetitle}</a></h2> 

        </div> 
    </div> 
  </article> 

imgdisplay  

pageurl باشدآدرس صفحه می 

pageimage باشدشده برای صفحه مینمایندۀ تصویر در نظر گرفته 

pagetitle  به عنوان صفحه اشاره دارد 

 

 (HTML Headاضافه کردن کُد به هدر صفحه )

 توان در این بخش به صفحه اضافه نمود.شوند. بعنوان مثال، متاتگ ها را میافزوده می HTMLصفحۀ  Headکدهایی که در این بخش درج شوند، به بخِش 
 

 ُ  صفحات دهای قالب  داشبورد  کاربریک

<div class="commerce-account"> 
    <div class="site-content-inner container" role="main"> 
        <article id="post-21" class="post-21 page type-page status-publish hentry"> 
            <div class="entry-content"> 
                <div class="commerce"> 
                    <nav class="commerce-MyAccount-navigation"> 
                        <div class="user-info-MyAccount"><img class="avatar avatar-80 photo" 
                                src="/uploads/sys/profiles/128/{userunicid}.jpg" 
                                alt="" width="128" height="128" /> 
                            <div class="user-info-name">سالم <strong>{fullname}</strong>  زیعز !</div> 
                        </div> 
                      [esprit:menu:mydash] 
                    </nav> 
                    <div class="commerce-MyAccount-content"> 
                        <div class="commerce-notices-wrapper">&nbsp;</div> 
                        <div class="notifications-box"> 
                            [esprit:page-content]   
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </article> 
    </div> 
</div> 

fullname .نام کامل کاربر است که پس از الگیِن موفق، نشان داده می شوند 
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 کدهای قالب  صفحۀ پروفایل کاربر

<section class="section-about" id="about"> 
      <div class="es-container"> 
        <div class="es-row es-justify-content-center es-align-items-center"> 
          <div class="es-col-md-3"> 
            <div class="section-about--img"> 
              <img class="img-fluid es-mx-auto es-d-block" src="/uploads/sys/profiles/128/{userunicid}.jpg" alt="{firstname} {lastname}" /> 
            </div> 
          </div> 
          <div class="es-col-md-9"> 
            <div class="about-desc"> 
              <div class="about-desc-content text-left"> 
                <h2>{firstname} {lastname}</h2> 
                <p class="es-mt-4"> 
     {description} 
                </p> 
              </div> 
              <ul class="about-desc-social text-left es-my-4 es-p-0"> 
                <li> 
                  <a class="hover-state" href="{linkedin}" rel="nofollow"><i class="es esprit-linkedin"></i></a> 
                </li> 
                <li> 
                  <a class="hover-state" href="{instagram}"  rel="nofollow"><i class="es esprit-instagram"></i></a> 
                </li> 
                <li> 
                  <a class="hover-state" href="{telegram}"  rel="nofollow"><i class="es esprit-telegram"></i></a> 
                </li> 
              </ul> 
              <div class="about-desc-more text-left"> 
                <div class="es-row"> 
                  <div class="es-col-lg-6"> 
                    <div class="about-desc-info"> 
                      <b> لیمیا  : </b> 
                      <span> {emailaddress}</span> 
                    </div> 
                  </div> 
                  <div class="es-col-lg-6"> 
                    <div class="about-desc-info"> 
                      <b>شماره تلفن همراه : </b> 
                      <span> {mobile}</span> 
                    </div> 
                  </div> 
                  <div class="es-col-lg-6"> 
                    <div class="about-desc-info"> 
                      <b> تولد خیتار   : </b> 
                      <span>1369/09/27</span> 
                    </div> 
                  </div> 
                  <div class="es-col-lg-6"> 
                    <div class="about-desc-info"> 
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                      <b> تیوب سا  : </b> 
                      <a href="{website}"  rel="nofollow">{website}</a> 
                    </div> 
                  </div> 
                </div> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
    </section> 

 

 کُدهای والد  قالب گزارش

<html class="loaded" lang="en" data-textdirection="rtl"> 
<head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=0, minimal-ui"> 
  <meta name="author" content="niafam.com"> 
 
  <title>{reporttitle}</title> 
  <!-- Scripts and styles--> 
</head> 
<body> 
  <main> 
 <section> 
  <div class="rad-body-wrapper rad-nav-min"> 
   <div class="container-fluid"> 
 <header class="rad-page-title"> 
   <span>{reporttitle}</span> 
 </header> 
    <div class="row"> 
                  {sendreportitem} 
                  </div> 
   </div> 
  </div> 
 </section> 
</main> 
  <script> 
    $(function () { 
 $(document).on("click", function (e) { 
  e.preventDefault(); 
  var $item = $(".rad-dropmenu-item"); 
  if ($item.hasClass("active")) { 
   $item.removeClass("active"); 
  } 
 }); 
 $(".fa-chevron-down").on("click", function () { 
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  var $ele = $(this).parents(".panel-heading"); 
  $ele.siblings(".panel-footer").toggleClass("rad-collapse"); 
  $ele.siblings(".panel-body").toggleClass("rad-collapse", function () { 
   setTimeout(function () { 
    initializeCharts(); 
   }, 200); 
  }); 
 }); 
 
 $(".fa-close").on("click", function () { 
  var $ele = $(this).parents(".panel"); 
  $ele.addClass("panel-close"); 
  setTimeout(function () { 
   $ele.parent().remove(); 
  }, 210); 
 }); 
}); 
  </script> 
</body> 
 </html> 

 

 کُدهای قالب گزارش

<div class="col-xs-12 col-md-{colsize}"> 
 <div class="panel panel-default"> 
  <div class="panel-heading"> 
   <h3 class="panel-title">{guerytitle}<ul class="rad-panel-action"> 
              
   <li><i class="fa fa-chevron-down"></i></li> 
              
   <li><i class="fa fa-close"></i></li> 
              
  </ul></h3> 
  </div> 
 <div class="panel-body"> 
  {querytext} 
 </div> 
 </div> 
</div> 

 
 
 

 قالب ایمیلکُدهای 

<p> شما یگزارش درخواست  </p> 
 <a href="{reportlink}" target="_blank">   
 مشاهده گزارش   
</a> 
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  TTS کدهای قالب پخش کنندۀ

<div class="cleanPlayer" boxshadow borderradius> 
   <audio title="filetitle"> 
      <source type="audio/mp3" src="{file_name}" /> 
   </audio> 
</div> 
 
     <script> 
     /*   window.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { 
        var containers = document.querySelectorAll("#es-content"); 
        Array.from(containers).forEach(function (container) { 
          new CleanPlayer(container); 
        }); 
      });  */ 
    </script> 

 

های کاربری خاصی را انتخاب کرد و به ستون سمت چپ منتقل کرد. توان گروهدر انتهای صفحۀ "سایر تنظیمات سایت"، می

 ها قادر خواهند بود تصاویرِ پروفایِل کاربریِ خود را در سیستم بارگذاری نمایند.این گروه درشده کاربراِن سازماندهی
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 (6تنظیمات ورود و عضویت )

فُرمای مختلف در فرایندِ عضویت، الگین، بازیابی رمز عبور و فُرمهایی از این قبیل تواند نحوۀ نمایِش بخش میکاربر در این 

 افزار کنترل نماید.از نرم این بخش با استفاده از امکاناتِ  را 

 نمایش  الگین در صفحه

<div class="es-blank-page"> 
    <div class="es-content-wrapper"> 
        <section class="es-flexbox-container"> 
            <div class="es-col-12 es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center"> 
                <div class="es-col-xs-12 es-col-md-6 es-col-lg-6 es-col-12 es-box-shadow-2 es-p-0"> 
                    <div class="es-card es-border-lighten-3 es-m-0"> 
                        <div class="es-card-header es-border-0"> 
                            <h5 
                                class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-3 es-pt-2"> 
                                <span data-local=""> {logintitle} </span> 
                            </h5> 
                        </div> 
                        <div class="es-card-content"> 
                            <div class="es-card-body"> 
                                <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action="" method="post"> 
                                    {loginmsg} 
                                    {success_msg}  
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right"> 
                                        <input type="text" 
                                            class="es-form-control es-form-control-lg es-dir-ltr es-input-field-right-placeholder" 
                                            name="username" id="username" placeholder="{Username_Placeholder}" 
                                            required=""> 
                                        <div class="es-form-control-position"> 
                                            <i class="es esprit-user"></i> 
                                        </div> 
                                    </fieldset> 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right es-mb-3"> 
                                        <input type="password" 
                                            class="es-form-control es-form-control-lg es-dir-ltr es-input-field-right-placeholder" 
                                            name="password" id="password" placeholder="{Password_Placeholder}" 
                                            required=""> 
                                        <div class="es-form-control-position"> 
                                            <i class="es esprit-key"></i> 
                                        </div> 
                                    </fieldset> 
                                    <div class="es-form-group es-row"> 
                                        <div class="g-recaptcha es-col-12 es-dir-ltr es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-mb-3" 
                                            data-sitekey="{key}"> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="login"> 
                                    <button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-block"><i 
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                                            class="esprit-unlock"></i> <span>{Login_Btn}</span> </button> 
                                </form> 
                                <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa" async defer></script> 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="es-card-footer"> 
                            <div class=""> 
                                <form action="" method="post" class="es-float-sm-left es-text-center es-m-0"> 
                                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="recoveryform"> 
                                    <button type="submit" id="es-recover-pass" 
                                        class="es-card-link">{Recover_Password}</button> 
                                </form> 
                                <form action="" method="post" class="es-float-sm-right es-text-center es-m-0"> 
                                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="signupform"> 
                                    <button type="submit" id="es-signup-user" class="es-card-link">{Sign_Up}</button> 
                                </form> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </section> 
    </div> 
</div> 

logintitle عنوان الگین است 

loginmsg پیام نمایش داده شده در صفحۀ الگین است 

success_msg  سیستم استپیام موفق بودن ورود در  

Username_Placeholder متن پیش فرض نوشته شده درون فیلد نام کاربری است 

Password_Placeholder متن پیش فرض نوشته شده درون فیلد گذرواژه است 

key  

Login_Btn دکمۀ الگین است 

Recover_Password  

Sign_Up دکمۀ ثبت نام است 

 

موفق بعد ازالگین  نمایش اطالعات کاربر   

<div class="aux-item aux-cart-wishlist"> 
    <nav class="std-menu cart-wishlist"> 
        <ul class="menu"> 
            <li class="parent shopping-bag-item"> 
                <a class="cart-contents" href="#"><span class="cart-text">{U}</span></a> 
                <ul class="sub-menu"> 
                    <li> 
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                        <div class="shopping-bag"> 
                            <div class="loading-overlay"></div> 
                            <div class="bag-empty"> 
                                <div class="user-content d-flex align-items-center"> 
                                    <div class="user-char">{U}</div> 
                                    <div class="user-info"> 
                                        <h6>{username}</h6> 
                                        <h6>{lastname} {firstname}</h6> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="user-logout"> 
                                    <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action="" method="post"> 
                                        <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="logout"> 
                                        <button type="submit" class="es-btn es-btn-danger"><span><i 
                                                    class="niafam-close"></i> {logout_Btn}</span> 
                                        </button> 
                                    </form> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </li> 
                </ul> 
            </li> 
        </ul> 
    </nav> 
</div> 

U  

username نمایانگرِ نام کاربری است 

lastname نمایانگرِ نام فامیلی است 

firstname نمایانگرِ نام کوچک است 

logout_Btn نمایانگرِ دکمۀ خروج از سیستم است 

 

 

 دکمۀ ورود جهت الگین

<div class=”aux-item aux-cart-wishlist”> 
    <nav class=”std-menu cart-wishlist”> 
        <ul class=”menu”> 
            <li class=”parent shopping-bag-item”> 
                <a class=”cart-login-page” href=”/login”><span>{signin}</span></a> 
            </li> 
        </ul> 
    </nav> 
</div> 
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signin .نمایانگرِ دکمه است 

 

 

 قالب  فرم  درج  کد  تأیید  ارسال شده )بعد از ثبت نام(

<div class="es-blank-page"> 
        <div class="es-content-wrapper"> 
            <section class="es-flexbox-container"> 
                <div class="es-col-12 es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center"> 
                    <div class="es-col-xs-12 es-col-md-6 es-col-lg-6 es-col-12 es-box-shadow-2 es-p-0"> 
                        <div class="es-card es-border-lighten-3 es-m-0"> 
                            <div class="es-card-header es-border-0"> 
                                <h5 class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-3 es-pt-2"> 
                                    <span data-local=""> {confirm_form_Title} </span> 
                                </h5> 
                            </div> 
                            <div class="es-card-content"> 
                                <div class="es-card-body"> 
                                    <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action="" method="post"> 
                                        {error_msg} 
                                        <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right mb-0"> 
                                            <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder es-input-text-center" 
name="confirmcode" id="confirmcode" required=""> 
                                        </fieldset> 
                                        <input type="hidden" name="firstname" id="firstname" value="{firstname}" > 
                                        <input type="hidden" name="lastname" id="lastname" value="{lastname}" > 
                                        <input type="hidden" name="email" id="email" value="{email}" > 
                                        <input type="hidden" name="tellphon" id="tellphon" value="{tellphon}" > 
                                        <input type="hidden" name="gender" id="gender" value="{gender}" > 
                                        <input type="hidden" name="username" id="username" value="{username}" > 
                                        <input type="hidden" name="password" id="password" value="{password}" > 
                                        <input type="hidden" name="repassword" id="repassword" value="{repassword}" > 
                                        <input type="hidden" name="codemd5" id="codemd5" value="{codemd5}">                          
                                        <div> 
                                            <h6 class="card-subtitle line-on-side text-muted text-center font-small-3"> 
                                                <span>{resend_count_msg}</span> 
                                            </h6> 
                                            <p id="es-confirm-counter"></p> 
                                            <div id="es-resendcode-parent" class="es-d-none es-mb-4">{resendcode}</div> 
                                            <script> 
                                                var confirmcount = document.getElementById("rcount").innerHTML; 
                                                var confirmcounter = setInterval(timer, 1000); 
                                                function timer() { 
                                                    confirmcount = confirmcount - 1; 
                                                    if (confirmcount <= 0) { 
                                                        clearInterval(confirmcounter); 
                                                        document.getElementById("es-resendcode-parent").classList.remove("es-d-none"); 
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                                                        document.getElementById("es-resendcode-parent").innerHTML = "<button type='button' id='es-recover-pass' 
class='es-card-link es-btn' onclick='history.back(-1)'>{resendcode}</button>" 
                                                        return; 
                                                    } 
                                                    document.getElementById("rcount").innerHTML = confirmcount; 
                                                } 
                                            </script> 
     
                                        </div> 
                                        <div class="es-form-group es-row"> 
                                            <div class="g-recaptcha es-col-12 es-dir-ltr es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-mb-3" data-
sitekey="{key}"> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="signup"> 
                                        <input type="hidden" name="username_mail_mobile" id="username_mail_mobile" value="{username_mail_mobile}"> 
                                        <button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-block"><i class="esprit-unlock"></i> 
<span>{submit}</span> </button> 
                                    </form> 
                                    <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa" async defer></script> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </section> 
        </div> 
    </div> 

confirm_form_Title  

error_msg  

firstname  

lasttname  

email  

tellphon  

gender  

username  

password  

repassword  

codemd5  

resend_count_msg  

resendcode  

key  
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submit  

 

شدهفرم بازیابی گذرواژۀ فراموش  

<div class="es-blank-page"> 
    <div class="es-content-wrapper"> 
        <section class="es-flexbox-container"> 
            <div class="es-col-12 es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center"> 
                <div class="es-col-xs-12 es-col-md-6 es-col-lg-6 es-col-12 es-box-shadow-2 es-p-0"> 
                    <div class="es-card es-border-lighten-3 es-m-0"> 
                        <div class="es-card-header es-border-0"> 
                            <h5 class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-3 es-pt-2"> 
                                <span data-local=""> {Recover_Password_Title} </span> 
                            </h5> 
                        </div> 
                        <div class="es-card-content"> 
                            <div class="es-card-body"> 
                                <form class="es-form-horizontal es-form-simple es-dir-{rtl_ltr}" action="" method="post"> 
                                    {error_msg} 
                                    <div class="es-Recover_Password_msg es-mb-3">{Recover_Password_msg}</div> 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right es-mb-3"> 
                                        <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg dir-ltr es-input-field-right-placeholder" 
name="username_mail_mobile" id="username_mail_mobile" 
                                            placeholder="{username_mail_mobile_Placeholder}" required=""> 
                                        <div class="es-form-control-position"> 
                                            <i class="es esprit-user"></i> 
                                        </div> 
                                    </fieldset> 
                                    <div class="es-form-group es-row"> 
                                        <div class="g-recaptcha es-col-12 es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-mb-3" data-
sitekey="{key}"> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="recoveryformconfirmform"> 
                                    <button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-block"><i class="esprit-unlock"></i> 
<span>{Recover_Password_Btn}</span> </button> 
                                </form> 
                                <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa" async defer></script> 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="es-card-footer"> 
                            <div class=""> 
                                <form action="" method="post" class="es-float-sm-right es-text-center es-m-0"> 
                                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="login"> 
                                    <button type="submit" id="es-recover-pass" class="es-card-link">{signin}</button> 
                                </form> 
                                <form action="" method="post" class="es-float-sm-left es-text-center es-m-0"> 
                                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="signupform"> 
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                                    <button type="submit" id="es-signup-user" class="es-card-link">{Sign_Up}</button> 
                                </form> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </section> 
    </div> 
</div> 

Recover_Password_Title  

rtl_ltr  

error_msg  

Recover_Password_msg  

username_mail_mobile_Placeholder  

key  

Recover_Password_Btn  

signin  

Sign_Up  

 

 فرم  تأیید  گذرواژه

<div class="es-blank-page"> 
    <div class="es-content-wrapper"> 
        <section class="es-flexbox-container"> 
            <div class="es-col-12 es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center"> 
                <div class="es-col-xs-12 es-col-md-6 es-col-lg-6 es-col-12 es-box-shadow-2 es-p-0"> 
                    <div class="es-card es-border-lighten-3 es-m-0"> 
                        <div class="es-card-header es-border-0"> 
                            <h5 class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-3 es-pt-2"> 
                                <span data-local=""> {confirm_form_Title} </span> 
                            </h5> 
                        </div> 
                        <div class="es-card-content"> 
                            <div class="es-card-body"> 
                                <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action="" method="post"> 
                                    {error_msg} 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right mb-0"> 
                                        <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder es-input-text-center" 
name="confirmcode" id="confirmcode" required=""> 
                                    </fieldset> 
                                    <div> 
                                        <h6 class="card-subtitle line-on-side text-muted text-center font-small-3"> 
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                                            <span>{resend_count_msg}</span> 
                                        </h6> 
                                        <p id="es-confirm-counter"></p> 
                                        <div id="es-resendcode-parent" class="es-d-none es-mb-4">{resendcode}</div> 
                                        <script> 
                                            var confirmcount = document.getElementById("rcount").innerHTML; 
                                            var confirmcounter = setInterval(timer, 1000); 
                                            function timer() { 
                                                confirmcount = confirmcount - 1; 
                                                if (confirmcount <= 0) { 
                                                    clearInterval(confirmcounter); 
                                                    document.getElementById("es-resendcode-parent").classList.remove("es-d-none"); 
                                                    document.getElementById("es-resendcode-parent").innerHTML = "<button type='button' id='es-recover-pass' 
class='es-card-link es-btn' onclick='history.back(-1)'>{resendcode}</button>" 
                                                    return; 
                                                } 
                                                document.getElementById("rcount").innerHTML = confirmcount; 
                                            } 
                                        </script> 
 
                                    </div> 
                                    <div class="es-form-group es-row"> 
                                        <div class="g-recaptcha es-col-12 es-dir-ltr es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-mb-3" data-
sitekey="{key}"> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="sendconfirmcode"> 
                                    <input type="hidden" name="username_mail_mobile" id="username_mail_mobile" value="{username_mail_mobile}"> 
                                    <button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-block"><i class="esprit-unlock"></i> 
<span>{submit}</span> </button> 
                                </form> 
                                <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa" async defer></script> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </section> 
    </div> 
</div> 

confirm_form_Title  

error_msg  

resend_count_msg  

resendcode  

key  

username_mail_mobile  

submit  
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 قالب  ایمیل  ارسال شده به کاربر برای بازیابی  گذرواژه

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="font-family: sans-serif; -ms-text-size-adjust: 100%; -webkit-text-size-adjust: 100%;"> 
<head> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
</head> 
<body 
    style="min-width: 320px; background-color: #F3F4F5; width: 100%; margin: 0; padding: 0; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 
100%;height: 100%;padding-top: 20px;"> 
    <table valign="top" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" width="100%" height="100%" cellspacing="0" 
        cellpadding="0"> 
        <tbody> 
            <tr> 
                <td style="padding: 0;" valign="top" > 
                    <table 
                        style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0; background-color: #F3F4F5; text-align: center;" 
                        valign="top" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" > 
                        <tbody> 
                            <tr> 
                                <td style="padding: 0;"> 
                                    <div class="sc-bdVaJa byGfxM" display="block" 
                                        style="box-sizing: border-box; position: static;  -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 
300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); overflow: inherit; padding: 0rem 3rem 0rem 3rem; margin: 0rem 0rem 0rem 0rem; border-top: none; border-
right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;"> 
                                        <span class="sc-bxivhb jFgvCd" color="gray1" scale="1" 
                                            style="color: #052D49; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-
spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: center; text-transform: inherit; text-shadow: none; -
webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-
user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.5;cursor: text;"> 
                                            <div class="sc-kgoBCf kktUDF" overflow="hidden" 
                                                style="border-top: none; border-bottom: none; border-left: none; border-right: none;  box-shadow: 0 2px 0 0 rgba(5, 
45, 73, 0.06999999999999995); background-color: #FFFFFF; overflow: hidden;"> 
                                                <div class="sc-bdVaJa jlPFGn" display="block" 
                                                    style="box-sizing: border-box; position: static;  -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); 
transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); overflow: inherit; padding: 2rem 2rem 2rem 2rem; margin: 0rem 0rem 0rem 0rem; border-
top: none; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;"> 
                                                    <div class="sc-htpNat cpoSvg" color="gray1" scale="1" 
                                                        style="color: #052D49; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-
letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: center; text-transform: inherit; text-shadow: none; 
-webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-
user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.5;"> 
                                                        <span class="sc-bxivhb eWjzRU" color="gray3" scale="1" size="2" 
                                                            style="color: #4F687A; display: none; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-
spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: inherit; text-transform: 
inherit; text-shadow: none; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-
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user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1.3090000000000002rem; font-weight: 400; 
line-height: 1.25;">{Title_RecoveryformConfirmform}</span> 
 
                                                        <div class="sc-bdVaJa dggHpc" display="block" 
                                                            style="box-sizing: border-box; position: static;  -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); 
transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); overflow: inherit; padding: 0rem 0rem 0rem 0rem; margin: 1.5rem 0rem 1.5rem 0rem; border-
top: none; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;"> 
دییرا در صفحه مربوطه وارد نما ریلطفا کد ز                                                              </div> 
                                                    </div> 
                                                    <div style="color: #fff;  background-color: #3bafda; border-color: #3bafda;box-sizing: border-box;display: inline-
block;font-weight: 700;padding: 1rem 1.5rem;text-align: center;text-decoration: none;white-space: inherit;color: #FFFFFF;font-size: 1rem;width: 
160px;" > 
                                                            {code} 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </span> 
                                    </div> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </tbody> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </tbody> 
    </table> 
</body> 
</html> 

Title_RecoveryformConfirmform شده برای فُرِم تأییدِ گذرواژۀ بازیابی شدهعنوان درج 

code  

 

، حاوی گذرواژۀ جدیدقالب  ایمیل  ارسال شده به کاربر  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="font-family: sans-serif; -ms-text-size-adjust: 100%; -webkit-text-size-adjust: 100%;"> 
<head> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
</head> 
<body 
    style="min-width: 320px; background-color: #F3F4F5; width: 100%; margin: 0; padding: 0; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 
100%;height: 100%;padding-top: 20px;"> 
    <table valign="top" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" width="100%" height="100%" cellspacing="0" 
        cellpadding="0"> 
        <tbody> 
            <tr> 
                <td style="padding: 0;" valign="top" > 
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                    <table 
                        style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0; background-color: #F3F4F5; text-align: center;" 
                        valign="top" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" > 
                        <tbody> 
                            <tr> 
                                <td style="padding: 0;"> 
                                    <div class="sc-bdVaJa byGfxM" display="block" 
                                        style="box-sizing: border-box; position: static;  -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 
300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); overflow: inherit; padding: 0rem 3rem 0rem 3rem; margin: 0rem 0rem 0rem 0rem; border-top: none; border-
right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;"> 
                                        <span class="sc-bxivhb jFgvCd" color="gray1" scale="1" 
                                            style="color: #052D49; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-
spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: center; text-transform: inherit; text-shadow: none; -
webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-
user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.5;cursor: text;"> 
                                            <div class="sc-kgoBCf kktUDF" overflow="hidden" 
                                                style="border-top: none; border-bottom: none; border-left: none; border-right: none;  box-shadow: 0 2px 0 0 rgba(5, 
45, 73, 0.06999999999999995); background-color: #FFFFFF; overflow: hidden;"> 
                                                <div class="sc-bdVaJa jlPFGn" display="block" 
                                                    style="box-sizing: border-box; position: static;  -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); 
transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); overflow: inherit; padding: 2rem 2rem 2rem 2rem; margin: 0rem 0rem 0rem 0rem; border-
top: none; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;"> 
                                                    <div class="sc-htpNat cpoSvg" color="gray1" scale="1" 
                                                        style="color: #052D49; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-
letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: center; text-transform: inherit; text-shadow: none; 
-webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-
user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.5;"> 
                                                        <span class="sc-bxivhb eWjzRU" color="gray3" scale="1" size="2" 
                                                            style="color: #4F687A; display: none; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-
spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: inherit; text-transform: 
inherit; text-shadow: none; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-
user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1.3090000000000002rem; font-weight: 400; 
line-height: 1.25;">{Title_RecoveryformConfirmform}</span> 
 
                                                        <div class="sc-bdVaJa dggHpc" display="block" 
                                                            style="box-sizing: border-box; position: static;  -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); 
transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); overflow: inherit; padding: 0rem 0rem 0rem 0rem; margin: 1.5rem 0rem 1.5rem 0rem; border-
top: none; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;"> 
شما دیکلمه عبور جد                                                            </div> 
                                                    </div> 
                                                    <div style="color: #fff;  background-color: #3bafda; border-color: #3bafda;box-sizing: border-box;display: inline-
block;font-weight: 700;padding: 1rem 1.5rem;text-align: center;text-decoration: none;white-space: inherit;color: #FFFFFF;font-size: 1rem;width: 
160px;" > 
                                                            {newpass} 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </span> 
                                    </div> 
                                </td> 
                            </tr> 
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                        </tbody> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </tbody> 
    </table> 
</body> 
</html> 

Title_RecoveryformConfirmform شده برای فُرِم تأییدِ گذرواژۀ بازیابی شدهعنوان درج  

newpass گذرواژۀ جدید 

 

 

ثبت  نامفرم   

<div class="es-blank-page"> 
    <div class="es-content-wrapper"> 
        <section class="es-flexbox-container"> 
            <div class="es-col-12 es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center"> 
                <div class="es-col-xs-12 es-col-md-6 es-col-lg-6 es-col-12 es-box-shadow-2 es-p-0"> 
                    <div class="es-card es-border-lighten-3 es-m-0"> 
                        <div class="es-card-header es-border-0"> 
                            <h5 
                                class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-3 es-pt-2"> 
                                <span data-local=""> {signuptitle} </span> 
                            </h5> 
                        </div> 
                        <div class="es-card-content"> 
                            <div class="es-card-body"> 
                                <form class="es-form-horizontal es-form-simple es-dir-{rtl_ltr}" action="" 
                                    method="post"> 
                                    {signupmsg} 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative"> 
                                        <input type="text" 
                                            class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder" 
                                            name="firstname" id="firstname" placeholder="{firstname_Placeholder}" value="{firstname_value}" 
                                            required=""> 
                                        <div class="es-form-control-position"> 
                                            <i class="es esprit-user"></i> 
                                        </div> 
                                    </fieldset> 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative"> 
                                        <input type="text" 
                                            class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder" 
                                            name="lastname" id="lastname" placeholder="{lastname_Placeholder}" value="{lastname_value}" 
                                            required=""> 
                                        <div class="es-form-control-position"> 
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                                            <i class="es esprit-user"></i> 
                                        </div> 
                                    </fieldset> 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative"> 
                                        <input type="text" 
                                            class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder" 
                                            name="email" id="email" placeholder="{email_Placeholder}" value="{email_value}">  
                                        <div class="es-form-control-position"> 
                                            <i class="es esprit-at-sign"></i> 
                                        </div> 
                                    </fieldset> 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative"> 
                                        <input type="text" 
                                            class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder" 
                                            name="tellphon" id="tellphon" placeholder="{tellphon_Placeholder}" value="{tellphon_value}" 
                                            required=""> 
                                        <div class="es-form-control-position"> 
                                            <i class="es esprit-smart-phone"></i> 
                                        </div> 
                                    </fieldset> 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative"> 
                                        <label class="es-label-control es-lable-margin">{gender}</label> 
                                        <select name="gender" id="gender"> 
                                            <option  {maleselected} value="1">{male}</option> 
                                            <option  {femaleselected} value="0">{female}</option> 
                                        </select> 
                                    </fieldset> 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative"> 
                                        <input type="text" 
                                            class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder" 
                                            name="username" id="username" placeholder="{Username_Placeholder}" value="{username_value}" 
                                            required=""> 
                                        <div class="es-form-control-position"> 
                                            <i class="es esprit-user"></i> 
                                        </div> 
                                    </fieldset> 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative"> 
                                        <input type="password" name="password" id="password" 
                                            class="es-form-control es-form-control-lg  es-input-field-right-placeholder es" 
                                            maxlength="25" placeholder="{Password_Placeholder}" 
                                            data-validation-pattern-message="{Password_Validation}" aria-invalid="false" value="{password_value}" 
                                            required=""> 
                                        <div class="es-form-control-position"> 
                                            <i class="es esprit-key"></i> 
                                        </div> 
                                    </fieldset> 
                                    <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-mb-3"> 
                                        <input type="password" name="repassword" id="repassword" 
                                            class="es-form-control es-form-control-lg  es-input-field-right-placeholder" 
                                            placeholder="{rePassword_Placeholder}" 
                                            data-validation-matches-match="password" 
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                                            data-validation-matches-message="{Match_Validation}" aria-invalid="false" value="{repassword_value}"> 
                                        <div class="es-form-control-position"> 
                                            <i class="es esprit-key"></i> 
                                        </div> 
                                    </fieldset> 
                                    <div class="es-form-group es-row"> 
                                        <div class="g-recaptcha es-col-12  es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-mb-3" 
                                            data-sitekey="{key}"> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="signup"> 
                                    <button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-block"><i 
                                            class="esprit-unlock"></i> <span>{signup_btn}</span> </button> 
                                </form> 
                                <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa" async defer></script> 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="es-card-footer"> 
                            <div class=""> 
                                <form action="" method="post" class="es-float-sm-left es-text-center es-m-0"> 
                                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="recoveryform"> 
                                    <button type="submit" id="es-recover-pass" 
                                        class="es-card-link">{Recover_Password}</button> 
                                </form> 
                                <form action="" method="post" class="es-float-sm-right es-text-center es-m-0"> 
                                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="login"> 
                                    <button type="submit" id="es-recover-pass" class="es-card-link">{signin}</button> 
                                </form> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </section> 
    </div> 
</div> 

signuptitle  

rtl_ltr  

signupmsg  

firstname_Placeholder  

firstname_value  

lastname_Placeholder  

lastname_value  

email_Placeholder  

email_value  
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tellphon_Placeholder  

tellphon_value  

gender  

maleselected  

male  

femaleselected  

female  

Username_Placeholder  

username_value  

Password_Placeholder  

Password_Validation  

password_value  

rePassword_Placeholder  

Match_Validation  

repassword_value  

key  

signup_btn  

Recover_Password  

signin  

 

پیام  ثبت  نام  موفققالب    

<div class="es-blank-page es-dir-ltr"> 
    <div class="es-content-wrapper"> 
        <section class="es-flexbox-container"> 
            <div class="es-col-12 es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-dir-rtl"> 
                <div class="es-col-xs-12 es-col-md-6 es-col-lg-6 es-col-12 es-box-shadow-2 es-p-0"> 
                    <div class="es-card es-border-lighten-3 es-m-0"> 
                        <div class="es-card-header es-border-0"> 
                            <h5 class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-3 es-pt-2"> 
                                <span data-local=""> {Success_Title} </span> 
                            </h5> 
                        </div> 
                        <div class="es-card-content"> 
                            <div class="es-card-body"> 
                                 
                                    <h6 class="card-subtitle line-on-side text-muted text-center font-small-3"> 



 

 

 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتالنرم
افزاراهنمای نرمر  14/12/1400تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition Ver:2.0 

 

388 

                                        <div class="es-mb-2">{Success_msg}</div> 
                                        <a url="{backlink_title}" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-block">{backlink_title}</a> 
                                    </h6> 
                                     
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </section> 
    </div> 
</div> 

Success_Title  

Success_msg  

Backlink_title  

 

گیرند، تنظیماِت بعد از ویرایشگرهای فوق که برای فرم های مختلف در فرایندِ ثبِت نام و عضویت مورد استفاده قرار می

 ذیل قابل رؤیت هستند. 

 

گردد، هایی که بصورت پیشفرض تعیین میباید در گروه یا گروه کنندبازدیدکنندگانی که در وبسایت برای عضویت اقدام می 

بری تواند یک گروهِ کارشوند. شایاِن ذکر است، مدیرِ سیستم میها از طریِق فیلدِ زیر انتخاب میوند. این گروهسازماندهی ش

های دلخواه، ناِم آن گروه را از طریِق فیلدِ ذیل، برای ثبِت ناِم اعضای سایت ها و محدودیترا بسازد و پس از اِعماِل دسترسی

 به سیستم معرفی کند.
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  LDAPتنظیمات 

هدف ار این تنظیمات این است که  باید از امکانات این بخش استفاده نمود. LDAPبرای اِعمال تنظیماِت اتصال پورتال به 

؟ سپس دارد یا خیرپسورد وجود و  وزری نیا LDAPدر  ایکه آبررسی شود  ابتدادر پورتال،  نیالگدر صورت تالش کاربر برای 

در نهایت در صورت دریافت پاسخ مثبت، اجازۀ ؟ که این کاربر ثبت شده است یا خیربررسی می شود در جدول کاربران 

انجام  نیشده و الگ جادینداشت کاربر ا جودو( usersکاربر در جدول کاربران پورتال )اگر همچنین . گرددالگین صادر می

نام باید را درج کرد. در فیلدِ دوم هم  LDAPمربوط به سرورِ  یا نام دامینِ  IPبرای این منظور باید در فیلد اول، شود. می

یا واحد سازمانی  OUشامل ناِم سرور و یک ناِم  حداقل ( آبجکت را که همانندِ مثاِل ذیل،Destinguished Name) متمایز

 .وه به پورتال سازمانی معرفی شونداست درج شود تا کاربراِن دروِن این گر

 

اگر تمایل دارید کاربران در یک گروه کاربریِ خاص در سیستم پورتال سازماندهی شوند، باید توجه داشته باشید که  نکته:

را  گروه کاربری)واحد سازمانی( وجود دارد که همان حکِم  Organizational Unitیا  OUآبجکتی به نام  Active Directoryدر 

کتیو دایرکتوری موجود باشد و یک گروه کاربری در نرم افزار اسپریت پورتال به در ا SampleGبه نام  OUیک دارد. لذا اگر 

 بسازید، کاربران در این گروه وارد می شوند. SampleGناِم 

 

شایان  را به سیستم معرفی نمود. LDAPشده برای فراخوانی اطالعاِت کاربرانِ توان شمارۀ کوئریِ ساختهدر فیلدِ سوم هم می

های اطالعاِت در صورِت عدِم درجِ کوئری، داده چراکه بود ضروری  LDAPنوشتنِ کوئری به دیتابیسِ کاربرانِ ، پیشترذکر است 

ن د. در ایمانگرفت و این فیلدها خالی مینمیقرار و گروه کاربری شماره موبایل  ،کاربر در فیلدهای نام خانوادگی، ایمیل

 گیرد.فیلدِ نام قرار می( در usernameحالت، ناِم کاربریِ کاربر )
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نام و نام  همانند LDAPکاربران فیلدهای مشخصات شامل ه کبسازیم  جدول در پورتال کی قبل از تولید کوئری باید

و... ( را  ی)نام، نام خانوادگ یکوئر دران باشد. سپس مورد نظر آن کاربر  یگروه کاربر ل،یشماره موبا ل،یمیا ،یخانوادگ

Select رِت . عبامیکن یمTSQL تواند به شکِل زیر باشد:دروِن کوئری می 

select fn,ln,mobile,email,groups from Table_Name where Condition_Statement 

 

 در کوئری باید به ترتیب و به شکِل زیر مورد استفاده قرار گیرد: تکرارشوندهاطالعاِت کاربر در فیلدِ 

[query-result:fn]^[query-result:ln]^[query-result:mobile]^[query-result:email]^[query-result:groups] 

 

موجود باشد، عبارِت دروِن فیلدِ تکرارشونده باید به صورِت  LDAPبه عنواِن مثال اگر فقط شماره موبایِل کاربر در دیتابیِس 
 زیر باشد:

^^[query-result:mobile] 

 

 SELECT هک یاجرا شده و اطالعات یکوئر نیا، کاربرساخت  هنگام .میکنیانتخاب م LDAP ماتیدر تنظ کوئری ساخته شده را

 .دنشویدرج م یو گروه کاربر لیمیا ل،یشماره موبا ،ینام، نام خانوادگ در جایگاهِ  بیشود به ترتیم

 

 

 (7مدیریت کلیدواژه ها )

 یابد:تواند به این صفحه دسترسی مدیر سیستم با استفاده از مسیر زیر می

 مدیریت کلیدواژه ها  تنظیمات ماژول ها

های مطالِب تولیدی، است که کلیدواژه( Internal Linking) سازیِ داخلیسیستم لینکافزار اسپریت پورتال مجهز به یک نرم

ِ اصلیِ این سیستم می   داخلییِ سازکه در سیستم لینکهایی کلیدواژه دتوانمیدر این صفحه، مدیر پورتال باشد. ابزار

  .نمایدگیرند را معرفی و فعال اسپریت پورتال مورد استفاده قرار می
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 ها اضافه نمود. های را به مجموعۀ کلیدواژ، کلیدواژهافزودن  توان با استفاده از کلیدِ در ابتدای این صفحه می

 

ها وجود دارد و پاییِن این کادر، یدواژههمانطور که در شکِل باال مشخص است، ذیِل دکمۀ افزودن، کادری برای جستجوی کل

درِس موردِ نظرو در قرار گرفته است. در صورِت درجِ کلیدواژه و آ صفحه URLآدرس دو فیلد برای درجِ کلیدواژۀ جدید و 

بصورِت خودکار توسِط سیستم به لینک تبدیل شده و  عبارت، این ردیابی شود در مطالِب وبسایتشرایطی که این عبارت 

 شده خواهد بود.معرفی URLمقصدِ آن لینک نیز 

 

 

 

وجود دارد که  ضامِن فعالسازیسمِت راسِت هر کلیدواژه در این صفحه، یک همان طور که در شکِل قبل مشخص است، 

 آنها بصورِت انفرادی فعال یا غیرفعال کرد. توان باسازیِ داخلی را میها در سیستِم لینکعملکردِ کلیدواژه

 

وان تآنها باهم، می گروهیِ فعالسازی و غیر فعال کردِن های یک پورتال تعدادشان زیاد شود، برای در شرایطی که کلیدواژه

ه ها را یکبار اژهتواند با این ضامن، همۀ کلیدواستفاده نمود. بعنواِن مثال، کاربر می( فعالسازی toggleضامن ) باالتریناز 

 فعال کند و تنها چند کلیدواژۀ محدود را غیرفعال سازد.
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 کته:ناستفاده کند. ها ارساِل گروهیِ کلیدواژهتواند از آن برای است که کاربر میدر انتهای این صفحه نیز کادری طراحی شده

 استفاده نمود.  Enterها از هم باید از کلیدِ برای تثبیت و جداسازی کلیدواژه

 

 (8تنظیمات فرایندساز )

های مختلف عناصر تواند با استفاده از ویرایشگرهایی که طراحی شده است، قالبدر این بخش، مدیر سیستم می

 دهندۀ خروجیِ فرایندساز را مشاهده و ویرایش کند.تشکیل

 

 قالب کارتابل

<div class="es-row"> 
    <div class="es-col-12 es-col-sm-12 es-col-md-4 es-col-lg-3"> 
        <!-- start workflow menu --> 
   [workflowmenu] 
        <!-- end workflow menu --> 
    </div> 
    <div class="es-col-12 es-col-sm-12 es-col-md-8 es-col-lg-9"> 
        <div class="es-workflow-contents"> 
            <h3 class="es-workflow-contents-title">[pagetitle]</h3> 
            <hr> 
            [workflowmaincontent] 
        </div> 
    </div> 
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</div> 
[workflowmenu]  ِمنوی فرایند است.نمایانگر 

[workflowmaincontent] .نمایانگرِ محتوای اصلیِ فرایند است 

[pagetitle] .نمایانگرِ عنوان صفحه است 

 

 قالب فرم تأیید یا مردود کردن

<form id="" method="post" class="form es-container form-horizontal "> 
                <div class="es-hidden-body"> 
                    <input class="d-none" type="hidden" id="espritaction" name="espritaction" value="approvalpost"> 
                </div> 
<div class="es-approval-middle"> 
  <label> 
  <input type="radio" value="0" name="approvalstatus" checked/> 
  <div class="es-approvalstatus-no es-approval-box"> 
    <span>رد</span> 
  </div> 
</label> 
 
  <label> 
  <input type="radio" value="1" name="approvalstatus"/> 
  <div class="es-approvalstatus-yes es-approval-box"> 
    <span> دییتا </span> 
  </div> 
</label> 
</div> 
    <div class="custom-control  "> 
                                              <label class="custom-control-label w-100" for="approvalstatus_1"> حیتوض </label> 
 
                                        <textarea type="input" class="custom-control-input" value=" " name="approvaldes" 
                                            id="approvaldes" > 
                                          </textarea> 
                                    </div> 
                        <div class="es-row es-form-group"> 
                        <div class="es-col-md-12"> 
                            <div class="es-row"> 
                                <div class="form-control-row es-col-md-12  es-col-xs-12"> 
                                    <button type="submit" dir="" class="es-btn es-btn-primary " name="btnapproval" 
                                        id="btnapproval"><i class="fa fa-check"> </i> ثبت</button> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
      </form> 
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 دکمۀ افزودن  کارتابل

<!-- start workflow data table btn --> 
            <div class="es-d-flex es-justify-content-end es-workflow-btns"> 
   <form action="" method="post"> 
                <input type="hidden" autocomplete="off" name="espritaction" id="espritaction" value="showform">  
                <button type="submit" id="es-btn-add-request" class="es-btn es-btn-add-request es-mr-2"> 
                    <i class="es esprit-plus"></i> 
                    <span>افزودن</span> 
                </button> 
     </form> 
            </div> 
            <!-- end workflow data table btn --> 
 
            <!-- start workflow data table --> 
            <div class="es-workflow-datatable"> 
   </div> 
            <!-- end workflow data table --> 
            <!-- start workflow form --> 
            <div class="es-workflow-form"> 
            </div> 
            <!-- end workflow form --> 

 

 (9نیل )تنظیمات تامب

از امکاناِت  توانها و مطالِب تولیدشده در تحریریه مینیِل تولیدشده از تصاویر در کوئریتامببرای کنترِل کامل بر تنظیماِت 

 برداری کرد.افزار بهرهاین بخش از نرم

ای از تصاویر هستند که به سازماندهی و شناخت آنها کمک شدههای کوچکنسخه هانیلتامب نیل(:نکته )تعریف تامب

صاویر اگر از این تکه دلیل این ها مفید خواهد بود به سئو بسیار برای سایت لحاظِ گونه تصاویر از  استفاده از این. کنندمی

اثیر و ت نماندهدید گوگل پنهان خود استفاده کنید تمامی تصاویر شما هم اندازه خواهند بود و این موضوع از  وب در صفحات

 .سرعت لود صفحات شما را باالتر خواهند برد نیل،همچنین استفاده از تامبمفیدی خواهد داشت. 

 

 های زیر مشاهده کرد:توان در عکسنیل در استفاده از تصاویر در صفحات وب را میهایی از کاربرد تامبنمونه

http://docs.joomlafarsi.com/index.php?title=%D9%88%D8%A8
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تواند میاستفاده از این امکان  گردد.ای است که روی تصویر حک میاترمارک، تصویر یا نوشتهو )تعریف واترمارک(: نکته

 .روش خوبی برای جلوگیری از کپی مطالب بدون ذکر منبع و حفظ کپی رایت باشد

 

 نیل، دو فیلد در ابتدای صفحه وجود دارد ...در صفحۀ تنظیماِت تامب

 

نمایندۀ عرض مجاز و  Wباشد. حرِف می Q_M,…2H-2,W1H-1W_الگوی نوشتن ابعاد در این فیلد بصورت نیل:اندازۀ تامب

ِ تامب Hحرِف  توان یک _ همچنین در انتهای ابعادِ مشخص شده می  نیل است.نمایندۀ ارتفاعِ مجاز برای تصویر

(underscore درج کرد و بعد از آن، عددی میان )ت نیل شده اسکنندۀ درصد کیفیِت تصویرِ تامبرا نوشت که تعیین 100تا  1

توان یک _ ( نیز میQبعد از تعییِن کیفیت )  گردد.منظور می درصد 60و درصورِت عدِم تنظیِم آن، کیفیِت پیشفرِض 

(underscore درج کرد و بعد از آن، عدد )یِل نبر تامب واترمارککنندۀ استفاده یا عدم استفاده از را نوشت که تعیین 1یا  0

 گردد.منظور می ،  عددِ صفر Mتصویر است. در صورِت عدِم درجِ یک عدد بجای 

 

           1_80_300-197,450-167,350-240,250-120,360-180مثال:  

 .مواجه شود Errorنیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت با که ابعاد تامبدر صورتی نکته:
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نوشت. در صورتی که بجای  w-360یا  h-180توان ابعاد را بعنواِن مثال، به صورِت نیل، میهای تامبدر نگارِش اندازه نکته:

نیل فیکس است بعنوان ارتفاعِ تامبشدهقرار دهید، رقمی که در جایگاهِ ارتفاع نوشته wنیل، تعییِن اندازۀ عرِض تامب

(، برای اندازۀ مناسب برای عرِض original aspect ratioشود و سیستم برای حفِظ تناسِب عرض و ارتفاعِ تصویرِ اصلی )می

قرار دهید، رقمی که در  hنیل، دازۀ ارتفاعِ تامبگیرد.  به همین ترتیب، اگر بجای تعییِن اننیل، خودش تصمیم میتامب

شود و سیستم برای حفِظ تناسِب عرض و ارتفاعِ تصویرِ نیل فیکس میاست بعنوان عرِض تامبشدهجایگاهِ عرض نوشته

 گیرد.نیل، خودش تصمیم می(، برای اندازۀ مناسب برای ارتفاعِ تامبoriginal aspect ratioاصلی )

کند و بدین اند را قبول میهایی را که در این فیلد معرفی شدهدر اسپریت پورتال، تنها اندازه Thumbnail Maker نکته:

 شود.نیل هستند، بیمه میهای مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامبترتیب پورتال در پاسخ به ریکوئست

 .شود( از هم جدا ,ابعاد مختلف باید با کارکترِ کاما ) نکته:

بایست برای یک عدد )صفر یا یک( تعریف شود، می Mبرای  Q_M,…2H-2,W1H-1W_صورتی که نیاز باشد در الگوی در  نکته:

 ( نوشته شود.100تا  1نیز عددی )بین  Qحفِظ الگو، حتماً ابتدا برای 

د بود. قابل یافت خواه" نیز عمومیتنظیماِت "، در صفحۀ "نیلتامبتنظیمات نیل عالوه بر صفحۀ ": فیلدِ اندازۀ تامبنکته

 نیل:مسیرهای دسترسی به فیلدِ اندازۀ تامب

 نیلفیلد اندازۀ تامبتنظیمات عمومی <  تنظیمات سیستم <تنظیمات <  -1

 نیلفیلد اندازۀ تامبنیل < تنظیمات تامب تنظیمات ماژول ها <تنظیمات <  -2

 

ِ ادمیِن سایت نکته:  مدیریت و ماژول "" تنظیمات سیستمتنظیماِت زیرمجموعۀ "تواند به مجموعۀ ( نمیadminها )کاربر

تواند با دسترسی می root( است. کاربرِ rootباشد و اینگونه تنظیمات در انحصارِ کاربرِ سوپراَدمین )دسترسی داشته" هاسایت

های پورتال اِعمال کنند. فرض را بر روی تماِم سایستسیستم"، انواعِ تنظیماِت عمومی و پیشبه صفحۀ "تنظیمات 

 تنظیماِت مختصِ های آن، " و زیرمجموعههاتنظیمات ماژولتوانند با دسترسی به بخِش "ها میترتیب مدیراِن سایتبدین

(، rootشده توسِط مدیرکِل پورتال )فرِض انجامدر نظر بگیرند و روی تنظیماِت پیش نیلاندازۀ تامب خودشان را برای سایتِ 

 ( و اِعمال کنند. overwriteرونویسی )
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ر این باشد ابعادِ مجاز برای قُطرِ این تصاویر ددر صورتی که برای کاربراِن سیستم، تصویری آپلود شده اندازۀ تصویر پروفایل:

 شود.شکل نشان داده میشود. شایان ذکر است تصاویرِ پروفایِل کاربران در یک قالِب دایرهفیلد تعریف می

 

 درج شود.متن مورد استفاده در واترمارک باید در این فیلد  متن واترمارک:

مورد  با انتخاِب گزینۀ متن مورد استفاده در واترمارک باید در این فیلد تعیین شود.قرارگیریِ  موقعیتِ  واترمارک: موقعیت  

 نیل قرار داد.توان متِن واترمارک را سمِت چپ یا راسِت تصویرِ تامبدلخواه، می

 رد استفاده برای نمایش متن واترمارک را تعیین نمود.توان قلم مودر این فیلد می قلم مورد استفاده در واترمارک:

توان با استفاده از حرکت دکمۀ رادیویی به اندازۀ ضخامت قلِم متِن واترمارک را می سایز قلم مورد استفاده در واترمارک:

 گردد.شده در سمِت چِپ این طیِف گرافیکی مشخص میسمِت چپ یا راست تعیین نمود. عددِ تعیین

 

 

شدِن  Boldتوان برجستگی یا در این بخش با انتخاِب گزینۀ "بلی" یا "خیر" می ته شدن قلم مورد استفاده در واترمارک:برجس

 متن را کنترل نمود.

توان بوسیلۀ آن، رنِگ مورد شود که میبا کلیک در این فیلد، یک پالِت رنگ ظاهر می رنگ قلم مورد استفاده در واترمارک:

توان آن کُد را در فیلدِ مشخص شده درج می RGBواترمارک را مشخص نمود. همچنین با دانستِن کُدِ  استفاده برای قلمِ 

 نمود.
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 توان بوسیلۀ آن، رنِگ مورد استفاده برایشود که میبا کلیک در این فیلد، یک پالِت رنگ ظاهر می زمینۀ واترمارک:رنگ پس

در زمینۀ  توان آن کُد را در فیلدِ مشخص شده درج نمود.می RGBتِن کُدِ قلِم واترمارک را مشخص نمود. همچنین با دانس

شناسایی  باشد تا بیننده برایشده برای قلِم واترمارک، کنتراسِت مناسبی داشتهاین رنگ باید توجه داشت که با رنِگ انتخاب

 و درِک متِن واترمارک با مشکل مواجه نشود.

 

 

در این فیلد میتوان آدرِس نسبیِ فایل لوگوی مورد استفاده در واترمارک را درج  واترمارک:تصویر  لوگوی مورد استفاده در 

 آید. ها بدست میکرد. این آدرس از ماژول مدیریِت فایل
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، واترمارک بیشتر مَحو شده و تصویرِ زیرِ واترمارک (Transparency)با افزایِش میزاِن شفافیت   میزان  شفافیت  واترمارک:

 شود. شتر نمایان میبی

تر شده برای واترمارک، تیره(، متِن نوشتهOpacityبا افزایِش میزاِن تیرگیِ قلم ) میزان  تیرگی  قلم مورد استفاده در واترمارک:

 کند و تصویرِ زیرِ آنشدن و شفافیت سوق پیدا میشود و در صورِت کاهِش تیرگیِ قلم، متِن مذکور به سمِت محوظاهر می

 شود.ر نمایان میبیشت

 

 

 (10تنظیمات خبرنامه )

 .تهیه و ویرایش کردها را های مربوط به فرایندِ ارسال خبرنامهتوان تنظیماِت عمومیِ تهیۀ خبرنامه و قالبدر این بخش می

ی خاص براشده در ماژوِل "تحریریۀ مطلب" است که در قالبی ای از مطالِب تهیهخبرنامه، مجموعه (:خبرنامهنکته )تعریف 

 اعضای سایت و اعضای خبرنامه قابل ارسال است.

 

ود. های پورتال تعیین نمتوان یک عنواِن عمومی برای تماِم خبرنامهدر ابتدای بخِش تنظیماِت خبرنامه می عنوان خبرنامه:

   شود.این عنوان به همراهِ تاریخِ تهیۀ خبرنامه، در جایگاهِ "عنواِن خبرنامه" برای مخاطبان ارسال می

توان عنوانی اختصاصی را برای آن انتخاب کرد و دیگر عنواِن عمومی در ماژوِل خبرنامه، هنگاِم ساخِت خبرنامه، می نکته:

 شود. شده نشان داده نمیخبرنامه در ایمیلهای ارسال
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 های عضویت و لغو عضویتفرم در ادامۀ این بخش، چهار ویرایشگر برای تهیه و ویرایِش کدهای قالبهای مربوط به خبرنامه و

 اند.در خبرنامه قرار گرفته

 

 کدهای والد قالب خبرنامه

<html> 
<head> 
  <title>{newsletter_subject}</title> 
</head> 
<body style='background-color:#ccc;margin:0;padding:0;direction:rtl;'> 
  <div class='container' style="max-width: 600px;margin:0 auto;background-color:white;font-size:0;padding:0;font-
family:'tahoma',sans-serif;"> 
    
    <h2 class='headerline' style='background-color:#E6FFF7;text-align:center;font-size:20px;color: #333;line-height: 40px;font-
weight:400;margin:0;'>{newsletter_subject}</h2> 
      <a href="{protocol}://{domainname}/{newsletter_unsubscribe}" 
          style="display:block;color:#666;font-weight:100;font-size:12px;margin:5px;padding:0;text-decoration:none" 
target="_blank"> 
unsubscribe 
</a> 

{newsletter_subject} است.عنوان/موضوع خبرنامه  نمایانگرِ منوی 

{protocol} 
که برای ساخِت لینِک سایت مورد استفاده  است پروتوکل مورد استفاده در وبسایتنمایانگرِ 

 .گیردقرار می

{domainname}  ِیرد.گلینِک سایت مورد استفاده قرار میوبسایت است که برای ساخِت ناِم دامیِن نمایانگر 

{newsletter_unsubscribe} .دکمۀ "لغو عضویت" در خبرنامه است 
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 کدهای قالب  هر خبر  درون  خبرنامه

<div class='story' style='padding: 15px 30px'> 
        <img src='{protocol}://{domainname}/thumbnail/180-120{picurl}' style='display:inline;width:25%;vertical-
align:middle;{newsletter_imgdisplay}'> 
        
        <div class='paragraph' style='display:inline-block;font-size:14px;font-weight:300;color:#666;width:calc(75%- 
40px);padding:0 20px;margin:0;line-height:1.4;vertical-align:middle;'> 
          <a href='{protocol}://{domainname}{newsletter_url}' style='display:block;font-size:18px;color:#29F0C2;text-

decoration:none;'>{newsletter_title}</a>  

         {newsletter_description} 
        </div> 
      </div> 

{protocol} 
نمایانگرِ پروتوکل مورد استفاده در وبسایت است که برای ساخِت لینِک سایت مورد 

 گیرد.استفاده قرار می

{domainname} 
ِ ناِم دامیِن وبسایت است که برای ساخِت لینِک سایت مورد استفاده قرار  نمایانگر

 گیرد.می

{newsletter_url} 
URL  یا آدرس مربوط به هر خبر است که در ساختنِ لینِک خبر در خبرنامه مورد استفاده

 گیرد.قرار می

{newsletter_title} .عنواِن هر خبر دروِن خبرنامه است 

{newsletter_description} .خالصه یا لیدِ هر خبر است 

 

 کدهای قالب  فرم عضویت در خبرنامه

  <label> دیدر خبرنامه عضو شو تیاخبار و مقاالت سا نیاز آخر  یجهت آگاه </label> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right"> 
                                <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder es-rounded-0" 
name="fullname" id="fullname" 
                                    placeholder=" ینام و نام خانوادگ " required=""> 
                                <div class="es-form-control-position"> 
                                    <i class="es esprit-user"></i> 
                                </div> 
                            </fieldset> 
                            <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right es-mb-3"> 
                                <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-dir-ltr es-input-field-right-placeholder es-
rounded-0" name="email" id="email" 
                                    placeholder=" لیمیا " required=""> 
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                                <div class="es-form-control-position"> 
                                    <i class="es esprit-at-sign"></i> 
                                </div> 
                            </fieldset> 
<div class="es-form-group es-row"> 
   <div class="es-form-captcha-row es-row"> 
                        <div class="es-col-12"> 
                            <img src="/inc/ajax.ashx?action=captcha&mode=subscribe" class="img-fluid captcha-image"></div> 
                        <div class="es-col-12"> 
                            <div class="es-input-group"> 
                                <div class="es-input-group-append"> 
                                    <button class="es-btn es-btn-primary refreshCaptcha" type="button"> 
                                        <i class="es esprit-refresh-captcha "></i> 
                                    </button> 
                                </div> 
                                <input class="es-form-control es-form-captcha" placeholder="Captcha" 
                                    name="captcha_uniqueid" id="captcha_uniqueid" dir="ltr"> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                                       
                                      
                                    </div> 
                            <button type="button" id="submit-subscribe" class="es-btn es-btn-success es-btn-lg es-btn-block es-rounded-
0"><i class="esprit-unlock"></i> <span> در خبرنامه تیعضو </span> </button> 
                        </form> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
 
<script> 
    $(".refreshCaptcha").on("click", function (e) { 
        $(".captcha-image").attr("src","/inc/ajax.ashx?action=captcha&mode=subscribe&v="+Math.random()) 
    }); 
 
    $("#submit-subscribe").on("click", function (e) { 
        $.ajax({ 
            "url": "/inc/ajax.ashx", 
            "async": true, 
            "type": "POST", 
            "data": { "action": "subscribe", "fullname": $("#fullname").val(), "email": $("#email").val(), "captcha": 
$("#captcha_uniqueid").val() }, 
            "beforeSend": function () { 
 
            }, 
            "success": function (res) { 
                $("#es-msg-form-success").html(res); 
                $(".captcha-image").attr("src","/inc/ajax.ashx?action=captcha&mode=subscribe&v="+Math.random()) 
            }, 
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            "error": function (res) { 
                $(".captcha-image").attr("src","/inc/ajax.ashx?action=captcha&mode=subscribe&v="+Math.random()) 
            } 
        }) 
    }) 
</script> 

 

 

 کدهای قالب  لغو  عضویت در خبرنامه

<div class="aux-item aux-cart-wishlist"> 
    <nav class="std-menu cart-wishlist"> 
        <ul class="menu"> 
            <li class="parent shopping-bag-item"> 
                <a class="cart-login-page" href="#"><span> در خبرنامه تیلغو عضو </span></a> 
            </li> 
        </ul> 
    </nav> 
</div> 

 

 

است. میانِ ارسال خبرنامه به مخاطبین طراحی شده های زمانیوقفهدر انتهای بخشِ تنظیماِت خبرنامه، یک فیلد برای تنظیِم 

باشد. الزم به ذکر است عددِ درون این فیلد میزاِن زماِن ها مفید میها جهت جلوگیری از اِسپم شدِن ایمیِل خبرنامهاین وقفه

 است. ثانیهمذکور برحسِب 

 

 (11) تنظیمات انجمن ساز

ه سی بمسیر دستر مشاهده و ویرایش نمائید. های انجمن را ها و پستتوانید کدهای قالب نمایش گروهدر این صفحه می

 این صفحه و امکاناِت آن به قرار ذیل است:

 تنظیمات انجمن <ها تنظیمات ماژول <تنظیمات 

 انجمنکدهای قالب والدِ گروه 

<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" /> 
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<div class="row"> 
   <div class="col px-5" > 
  <div class="esprit-forum-body-content"> 
           {group_items} 
      </div> 
  </div> 
</div> 

 کدهای قالب آیتمهای گروه انجمن

<div class="esprit-forum-block"> 
    <div class="esprit-block-container"> 
        <h2 class="esprit-forum-block-header"> 
            <a href="" >{title}</a> 
        </h2> 
        <div class="esprit-forum-block-body"> 
           {sub_group_itmes} 
       </div> 
  </div> 
</div> 

 کدهای آیتمهای زیرگروههای انجمن

<div class="issue issue-forum issue-unread"> 
    <div class="issue-body es-row"> 
        <span class="issue-icon es-col-1" aria-hidiven="true"> 
            <i class="es esprit-comments-alt" aria-hidiven="true"></i> 
        </span> 
        <div class="issue-main js-issueMain  es-col-6"> 
            <h3 class="issue-title"> 
                <a href="{link}" class="">{title}</a> 
            </h3> 
            <div class="issue-subIssuesFlat"> 
                
            </div> 
        </div> 
        <div class="issue-stats  es-col-2 "> 
            <div class="pairs pairs--rows"> 
                <label> ها دیبازد </label> 
                <div class="content-value">{views_count}</div> 
            </div> 
            <div class="pairs pairs--rows"> 
                <label>ارسال ها</label> 
                <div class="content-value">{post_count}</div> 
            </div> 
        </div> 
        <div class="issue-extra  es-col-3"> 
 
        </div> 
    </div> 
</div> 

 قالب والدِ پسِت انجمنکدهای 

<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" /> 
<div class="row"> 
   <div class="col px-5" > 
      <div class="esprit-forum-route-bar"> 
        <div class="row"> 
            <div class="col-md-6"> 
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                <ul class="es-pagintion pagination d-none"> 
                    <li> 
                       <a href="1" > صفحه اول</a>  
                    </li> 
                    <li><a href="1" > 1</a> </li> 
                    <li class="active"><a href="#" > 2</a> </li> 
                    <li><a href="3" > 3</a> </li> 
                    <li><a href="4" >4</a> </li> 
                    <li><a href="10" > صفحه آخر</a> </li> 
                </ul> 
            </div> 
            <div class="col-md-6 es-forum-tools-left"> 
                    <a class="es-btn es-btn-warning es-btn-sm" href="{link}"><i class="es esprit-edit"></i> دیدرج موضوع جد  </a> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="esprit-forum-block"> 
        <div class="esprit-forum-block-body"> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="esprit-forum-body-content"> 
               <div class="esprit-forum-block"> 
           <div class="esprit-forum-block-body"> 
                       {post_items} 
                  </div> 
          </div> 
      </div> 
  </div> 
</div> 

 کدهای قالب آیتم های پست انجمن
<div class="post-forum "> 
                <div class="post-body es-row-d-flex"> 
                    <div class="post-avatar"> 
                        <a href="#" class="avatar avatar-xs"   style="background-color: #ebadcf; color: #b82ead" > 
                            <span  role="img" aria-label="">{U}</span> 
                        </a> 
                    </div> 
                    <div class="post-main"> 
                        <h3 class="post-title"> 
                          <a href="{link}"><span class="status-text"  > {status} </span> {title}</a> 
                        </h3> 
                        <div class="extra-title"> 
                            {firstdate}-{fullname} 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="post-status"> 
                        <div class="pairs pairs--rows"> 
                            <label>پاسخ ها</label> 
                            <span class="content-value">{replaies_count}</span> 
                        </div> 
                        <div class="pairs pairs--rows"> 
                            <label> ها دیبازد </label> 
                            <span class="content-value">{views_count}</span> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div  class="post-extra {lastpost}"> 
                        <div class="post-extra-detail">  
                            <div class="post-extra-row"> 
                                <ul class=""> 
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                                    <li> 
                                        <time class="post-extra-date u-div"  >{last_answer_date}</time> 
                                    </li> 
                                    <li class="post-extra-user"> 
                                        <span  class="username ">{last_answer_fullname}</span> 
                                    </li> 
                                </ul> 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="post-extra-icon"> 
                            <a href="#" class="avatar avatar-xss"   style="background-color: #adebbd; color: #117117" > 
                                <span  role="img" aria-label="">{U2}</span> 
                            </a> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 

 کدهای قالب والدِ جزئیاِت پسِت انجمن

<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tinymce/tinymce.min.css"> 
<script src="/assets/js/tinymce/tinymce.js"></script> 
<div class="row"> 
   <div class="col px-5" > 
      <div class="esprit-forum-route-bar"> 
         <div class="col-md-12"> 
           <h3 id="mainPostTitle" >{title}</h3> 
           <div class="post-start-description"> <i class="es esprit-user"> </i><span> {fullname}  </span>  - <time> {firstdate} </time></div> 
        </div>         
      </div> 
  </div> 
</div> 
<div class="row"> 
  <div class="col px-5"> 
    <div class="esprit-forum-body-content"> 
      {post_items} 
    </div> 
  </div> 
</div>    
<div class="esprit-forum-body-content"> 
 
    <div class="esprit-forum-block"> 
        <div class="esprit-forum-block-body p-2" > 
             
            <form class="simple-form" id="SendPost" method="post">  
                <div class="es-row es-form-group"> 
                    <div class="es-col-md-12"  > 
                        <textarea  type="text" class="es-form-control" name="bodytext" id="bodytext" style="direction:rtl;" dir="rtl"></textarea> 
                    </div> 
                </div>  
                <div class="es-row es-form-group"> 
                    <div class="es-col-md-12"> 
                        <button  type="subject" class="es-btn es-btn-success es-btn-sm" ><i class="es esprit-open"></i> ثبت پاسخ</button> 
                    </div> 
                </div>  
            </form> 
        </div> 
    </div>     
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</div> 
<script> 
  if('{userlogin}' =='d-none') { 
     $("#SendPost").html('<div class="alert alert-danger">  دیوارد شو دیپاسخ به موضوع با یبرا . </div>') 
  } 
 
  if({status} == 2 ) { 
      tinymce.init({ 
   selector:"#bodytext", 
   plugins: [" image charmap preview hr ", " wordcount  "   ], 
      menubar:false, 
        directionality:'rtl', 
        content_style: "body { font-family:tahoma; }", 
      statusbar: false, 
                toolbar1: "undo redo | bold italic underline| alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent |ltr rtl fontsizeselect   |  
preview ", 
                fontsize_formats: "8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 16pt 18pt 20pt 22pt 24pt 30pt 36pt"   
      }) 
  $("#SendPost").on("submit",function(evt){ 
        evt.preventDefault(); 
        $.ajax({ 
           "url":"/inc/ajax.ashx" , 
           "type":"POST", 
           "dataType":"json", 
           "data":{ 
              "action":"forum_post_save","id":"{id}" , groupid:"0", 
                "title":$("#mainPostTitle").html(), 
                "body": "B64:"+Base64.encode(tinyMCE.get("bodytext").getContent()), 
                "files":"", 
                "keywords":"" 
            }, 
          beforeSend:function(){ 
            $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',true); 
 
           }, 
          success:function(res){ 
                if(res.status=='success') { 
                     $("#SendPost").html('<div class="alert alert-success"> دیباش تیر یمد دییدرج شد. منتظر تا تیپُست با موفق .</div> '); 
                }else{ 
                    $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> '  + (res.msg ||' وجود دارد ییخطا ' ) + '</div>') ; 
                } 
                $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false); 
                setTimeout(function(){ 
                    $("#SendPost").find('.alert').remove() 
                },5000) 
           }, 
           error:function(error){ 
            $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> '  + ( JSON.stringify(error ) || ' وجود دارد ییخطا ' ) + '</div>') ; 
            $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false); 
            setTimeout(function(){ 
                    $("#SendPost").find('.alert').remove() 
                },5000) 
           } 
        }) 
    }) 
  }else{ 
     $("#SendPost").html('<div class="alert alert-danger">  موضوع بسته شده است و امکان پاسخ وجود ندارد! </div>') 
  } 
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</script> 
 کدهای قالب آیتمهای جزئیاِت پسِت انجمن

<div class="esprit-forum-block message-inner"> 
  <div class="esprit-forum-block-body"> 
    <div class="p-body-content"> 
        <div class="row"> 
            <div class="col-2 message-cell message-cell--user"> 
                    <div class=""> 
                         <div class="post-avatar"> 
                            <a href="#" class="avatar avatar-xs mx-auto"   style="background-color: #ebadcf; color: #b82ead" > 
                                <span  role="img" aria-label="">{U}</span> 
                            </a> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="post-extra-detail">  
                        <div class="post-extra-row"> 
                          <ul> 
                              <li> <div href="#" class="username "> <i class="es es-user"></i> {fullname}</div> </li> 
                          </ul> 
                        </div> 
                    </div> 
              <div class="message-userArrow"></div> 
          </div> 
          <div class="col-10 message-cell message-cell--main"> 
              <div class="body"> 
                <header class="message-attribution message-attribution--split">   <time class=""  > <i class="es es-clock"></i>  {last_answer_date}</time>  
</header> 
                 <div class="message-body"> 
                     {body} 
                     </div> 
              </div> 
            <!--  button class="btn btn-primary" data-id="{id}">  Like ({like}) </button> --> 
          </div> 
        </div> 
     </div> 
  </div> 
</div> 

 کدهای مربوط به فرم ارسال پسِت انجمن

<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tinymce/tinymce.min.css"> 
<script src="/assets/js/tinymce/tinymce.js"></script> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/RealUploader.classic.css"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tags/tagging.css"/>  
<script src="/assets/js/realuploader.js"></script> 
<script src="/assets/js/tags/tagging.js"></script> 
<h2>{groupname}</h2> 
<div class="esprit-forum-body-content"> 
 
    <div class="esprit-forum-block"> 
        <div class="esprit-forum-block-body p-2"> 
             
            <form class="simple-form" id="SendPost" method="post">  
                <div class="es-row es-form-group"> 
                    <div class="es-col-md-12"> 
                        <input  type="text" class="es-form-control" placeholder="عنوان" name="subject"> 
                    </div> 
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                </div>   
                <div class="es-row es-form-group"> 
                    <div class="es-col-md-12"  > 
                        <textarea  type="text" class="es-form-control" name="bodytext" id="bodytext" style="direction:rtl;" dir="rtl"></textarea> 
                    </div> 
                </div>  
                <div class="es-row es-form-group d-none"> 
                    <div class="es-col-md-12"  > 
                        <div class="es-realuploader help-unsaved "  data-target="attachment"  id="attachment_uploader"></div> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="es-row es-form-group"> 
                    <div class="es-col-md-12"  > 
                        <div class="es-form-group es-row"> 
                            <label class="es-col-md-3 label-control">برچسب ها</label> 
                            <div class="es-col-md-9 controls"> 
                                <div id="seokeywords-tags" data-target="#seokeywords"></div> 
                                <input type="text" name="seokeywords" id="seokeywords" class="es-form-control" placeholder=" ها دواژهیها/کل هشتگ "> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="es-row es-form-group"> 
                    <div class="es-col-md-12"> 
                        <button  type="subject" class="es-btn es-btn-success es-btn-sm" ><i class="es esprit-open"></i> ثبت موضوع</button> 
                    </div> 
                </div>  
            </form> 
        </div> 
    </div>     
</div> 
<script> 
    var 
        validateOptions = { 
            errorElement: "em", 
            errorPlacement: function (error, element) { 
                error.addClass("es-invalid-feedback"); 1 
                element.removeClass("es-is-valid").addClass("es-is-invalid"); 
                if (element.prop("type") === "checkbox" || element.prop("type") === "radio") { 
                    element.closest(".form-control-row").append(error) 
                    //error.insertAfter(element.parent("label")); 
                } 
                else if (element.prop("type") === "file") { 
                    element.closest(".form-control-row").append(error); 
                } 
                else { 
                    error.insertAfter(element); 
                } 
            }, 
            success: function (label, element) { 
                $(element).removeClass("es-is-invalid").addClass("es-is-valid"); 
                $(element).addClass("es-is-valid"); 
            }, 
            highlight: function (element, errorClass, validClass) { 
                //console.log("highlight :" ,element, errorClass, validClass); 
                $(element).removeClass("es-is-valid").addClass("es-is-invalid"); 
     
            }, 
            unhighlight: function (element, errorClass, validClass) { 
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                // console.log("Unhighlight :" ,element, errorClass, validClass) 
                $(element).addClass("es-is-valid").removeClass("es-is-invalid"); 
            } 
        }, 
        translates = { 
            "fa": { 
                You_Can_Add_Or_Drop_File_Hear: " دیبکش نجایرا ا لتانیفا ", 
                Add_Files: " لیافزودن فا ", 
                Remove_All: "حذف همه" 
     
            }, 
            "en": { 
                You_Can_Add_Or_Drop_File_Hear: "You Can Add Or Drop File Hear", 
                Add_Files: "Add File", 
                Remove_All: "Remove All" 
            } 
        }, 
        pageLang = document.getElementsByTagName("html")[0].getAttribute("lang"), 
        i18n = translates[pageLang], 
        uploaderMainTemplate = 
            '    <div class="ax-main-container es-col">\ 
              <div class="ax-main-title2 es-uploader-desc ">\ 
                 {Description}\ 
              </div>\ 
              <div class="ax-main-buttons btn-group" role="group" aria-label="Basic example">\ 
                  <button type="button" class="es-btn es-btn-info ax-browse-c ax-button" title="'+ i18n.Add_Files + '">\ 
                      <span>'+i18n.Add_Files+'</span>\ 
                      <input type="file" multiple="multiple" class="ax-browse" name="file_{Field_Name}" >\ 
                  </button>\ 
                  <button type="button" class="es-btn es-btn-danger ax-clear ax-button" title="'+ i18n.Remove_All + '">\ 
                      <i class="far fa-trash-alt white"></i>\ 
                      <span class="white">'+ i18n.Remove_All + '</span>\ 
                  </button>\ 
              </div>\ 
              <div class=" ax-file-list"> \ 
              </div>\ 
          </div>', 
        fileTemplate = 
            '    <div class="es-form-row">\ 
            <div class="ax-details es-col-md-8 es-col-xs-12">\ 
                <div class="es-form-row">\ 
                    <div class="ax-file-size es-col-md-3">{sizebutnot}</div>\ 
                    <div class="ax-file-name es-col-md-9" title="{axname}" >{axlink}</div>\ 
                </div>\ 
            </div>\ 
            <div class="ax-progress-data  es-col-md-3 es-col-xs-12">\ 
                <div class="ax-progress">\ 
                    <div class="loader ax-progress-bar"></div>\ 
                    <div class="ax-progress-info" title="{status}">{status}</div>\ 
                </div>\ 
                <div class="ax-progress-stat"></div>\ 
            </div>\ 
            <div class="ax-toolbar  es-col-md-1 es-col-xs-12">\ 
                <button type="button" class="ax-upload ax-button es-btn">\ 
                    <span class="ax-btn-text"></span>\ 
                </button>\ 
                <button type="button" class="ax-remove ax-button es-btn es-btn-danger">\ 
                    <i class="ax-clear-icon ax-icon es esprit-close"> </i>\ 
                    <span class="ax-btn-text"></span>\ 
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                </button>\ 
            </div>\ 
        </div>';  
    tinymce.init({ 
        selector:"#bodytext", 
     plugins: [" image charmap preview hr ", " wordcount  "   ], 
       menubar:false, 
        directionality:'rtl', 
        content_style: "body { font-family:tahoma; }", 
        statusbar: false, 
        toolbar1: "undo redo | bold italic underline| alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent |ltr rtl fontsizeselect   |  preview 
", 
        fontsize_formats: "8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 16pt 18pt 20pt 22pt 24pt 30pt 36pt"   
    }) 
    $("#SendPost").on("submit",function(evt){ 
        evt.preventDefault(); 
        $.ajax({ 
           "url":"/inc/ajax.ashx" , 
           "type":"POST", 
           "dataType":"json", 
           "data":{ 
              "action":"forum_post_save","id":"0", "groupid":"{groupid}",  
                "title":$('[name="subject"]').val(), 
                "body": "B64:"+Base64.encode(tinyMCE.get("bodytext").getContent()), 
                "files":"", 
                "keywords":$("#seokeywords").val() 
            }, 
          beforeSend:function(){ 
            $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',true); 
 
           }, 
          success:function(res){ 
                if(res.status=='success') { 
                     $("#SendPost").html('<div class="alert alert-success"> دیباش تیر یمد دییدرج شد. منتظر تا تیپُست با موفق .</div> '); 
                }else{ 
                    $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> '  + (res.msg ||' وجود دارد ییخطا ' ) + '</div>') ; 
                } 
                $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false); 
                setTimeout(function(){ 
                    $("#SendPost").find('.alert').remove() 
                },5000) 
           }, 
           error:function(error){ 
            $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> '  + ( JSON.stringify(error ) || ' وجود دارد ییخطا ' ) + '</div>') ; 
            $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false); 
            setTimeout(function(){ 
                    $("#SendPost").find('.alert').remove() 
                },5000) 
           } 
        }) 
    }) 
    createTags({ 
                "elem": "#seokeywords-tags", 
                "xhr": true, 
                // addtype : 0 => add any key , 2 => add key, only with ajax  
                "addkey": { 
                    "action": "addkeyscontents" 
                }, 
                "getkey": { 
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                    "action": "getkeyscontents" 
                } 
            }) 
      /*  var attachment_uploader = initRealUploader({ 
                            "name": "attachment", 
                            "elem":"#attachment_uploader", 
                            "resize": true, 
                             "resizeImage":{ 
                                maxWidth:800, 
                                maxHeight:600,  
                                scaleMethod: 0 
                            },  
                            "ext": "jpg,png,gif,zip,rar,txt",  
                            "description": " دیقسمت بکش نیخود را به ا لیفا ", 
                              "accept":"", 
                            "maxsize":"2MB" , 
                              "max":10, 
                              "min":0, 
                        }); 
    */ 
      function initRealUploader($opt) { 
        console.log( $opt) 
        $("#" + $opt.name).val(""); 
        var maxFileSize = 0; 
        new RealUploader($opt.elem, { 
            accept: $opt.accept, 
            url: "/inc/ajax.ashx", 
            data: { 
                action: "form_uploadfile", 
                formid: ($opt.formid || (typeof formid != "undefined" ? formid : 0)), 
                fieldname: $opt.fieldname || $opt.name 
            }, 
            autoStart: true, 
            mainTemplate: renderMustache( 
                { 
                    html: uploaderMainTemplate, 
                    Description: $opt.description, 
                    Field_Name: $opt.name 
                } 
            ), 
            fileTemplate: fileTemplate, 
            hideUploadButton: true, 
            chunkSize: 1000000000, 
            maxFileSize: $opt.maxsize, 
            maxFiles: $opt.max, 
            allowedExtensions: ($opt.ext != "" ? $opt.ext.split(",") : []), 
            resizeImage: ($opt.resize ? $opt.resizeImage : {}), 
            listeners: { 
                dragEnter: function (e, element) { 
                    console.log("Drag Enter Event", e); 
                }, 
                dragLeave: function (e, element) { 
                    console.log("Drag Leave Event", e); 
                }, 
                error: function (error, file) { 
     
                }, 
                errorFile: function (error, file) { 
                    var htmlError = '<em class="error es-form-text-danger">  '; 
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                    error.map(function (item) { 
                        htmlError +=  /* '<span> '+file+'</span>'+ */ 
                            '<span> ' + item.message + '</span>' 
                    }) 
                    $($opt.elem).closest('.form-control-row').append(htmlError); 
                    setTimeout(function () { 
                        $($opt.elem).closest('.form-control-row').find(".error.es-form-text-danger").remove() 
                    }, 5000) 
     
                }, 
                afterRenderFile: function (e, elem) { 
                    /*if ($($opt.addElem + " figure:not(.deleted)").length + uploader.fileIndex - 1 >= $opt.max) { 
                        new PNotify({ 
                            "text": i18n.Max_File_Upload 
                        }) 
                        e.stopQueue(); 
                        e.deleteFile(); 
                        $(elem.container).remove(); 
                        //uploader.clearQueue() ; 
                        return elem; 
                    }*/ 
                }, 
                chunkUpload: function (file, name, size, xhr) { 
                    /* try { 
                        var response = JSON.parse(xhr.response); 
                        $("#" + $opt.name).val( 
                            $("#" + $opt.name).val() + "," + response.name 
                        ) 
                        console.log($("#" + $opt.name).val()) 
                    } catch (e) { 
                        console.log("Error: ", e) 
                    }*/ 
     
                } 
            } 
        }); 
    };  
    function createTags($opt) { 
        let $elem = $($opt.elem), 
            ajaxurl = "/inc/ajax.ashx", 
            GlobalText = "", 
            timer = null, 
            _this = this, 
            $elemTag = $elem.tagging({ 
                "case-sensitive": false, 
                "no-spacebar": true, 
                "edit-on-delete": false, 
                "forbidden-chars": [",", "?", "\n"], 
                "tag-char": (typeof $opt.char != "undefined" ? $opt.char : "#") 
            }); 
        $($elem.data("target")).addClass("has-tagging"); 
 
 
        $($elem.data("target")).hide(); 
        $($elem.append('<div class="tags-suggestion" style="display:none"></div>')); 
         
            if ($opt.xhr) { 
            $($opt.elem).on("add:after", function(el, text, tagging) { 
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                if(text.indexOf('class="loaded-tag"') ==-1) { 
                $elem.tagging("remove", text); 
                }else{ 
                let $target =$( $elem.attr("data-target") ) ;  
                let allTaggs = $elem.tagging("getTags"); 
                $target.val( allTaggs.map(function(tagItem){ 
                    return $(tagItem).attr("data-id"); 
                }).join(",") ); 
 
                //$target.val(allTaggs. ) 
                } 
            }) 
 
 
            $($opt.elem).on("remove:after", function(el, text, tagging) { 
                var $tagsId = $($elem.data("target")).val().split(","), 
                removedID = -1; 
                if ($opt.xhr) { 
                    removedID = $(text).attr("data-id"); 
                } else { 
                    removedID = text; 
                } 
                $tagsId.splice($tagsId.indexOf(removedID), 1) 
                $($elem.data("target")).val($tagsId.join(",")); 
            }); 
            $elem.find(".type-zone").on("change blur focusout", function(e) { 
                $(this).val(""); 
                e.preventDefault(); 
            }); 
            $elem.find(".type-zone").on("keyup", function(evt) { 
                     
                    if ($(this).val().length === 0) { 
                        $elem.find(".tags-suggestion").html('').hide(); 
                        return false; 
                    } 
                    clearTimeout(timer); 
 
                    timer = setTimeout(() => { 
 
                        if (GlobalText == $(evt.currentTarget).val()) { 
                            clearTimeout(timer); 
                            GlobalText = $(evt.currentTarget).val(); 
                            timer = null; 
 
 
                            $.ajax({ 
                                    "url": ajaxurl, 
                                    "async": true, 
                                    "type": "POST", 
                                    "data": { 
                                        "action": $opt.getkey.action, 
                                        "key": $(this).val() 
                                    }, 
                                    "dataType":"json", 
                                    "beforeSend": function() { 
                                        $elem.find(".tags-suggestion").html('در حال جستجو...').show(); 
                                    }, 
                                    "success": function(jsonRes) { 
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                                        $elem.find(".tags-suggestion").html(''); 
                                        jsonRes.map(function(elem) { 
                                            $elem.find(".tags-suggestion").append('<a href="#" data-id="' + elem.id + '"> ' + elem.key + ' </a>') 
                                        }); 
                                        if(jsonRes.length == 0 ){ 
                                            $elem.find(".tags-suggestion").html(' نشد افتی یزیچ '); 
                                            setTimeout(function(){ 
                                            $elem.find(".tags-suggestion").fadeOut(1000); 
                                            },1500); 
                                        } 
                                    }, 
                                    "error":function(){ 
                                        $elem.find(".tags-suggestion").html(' نشد افتی یزیچ '); 
                                        setTimeout(function(){ 
                                        $elem.find(".tags-suggestion").fadeOut(1000); 
                                        },1500); 
                                    } 
                                }) //ajax 
                        } 
                    }, 1000); 
                    GlobalText = $(evt.currentTarget).val(); 
                }) //keyup 
        } //if xhr 
        $elem.find(".tags-suggestion").on("click", "a", function(e) { 
            e.preventDefault(); 
            $elem.find(".tags-suggestion").hide().empty(); 
            $elem.tagging("add", '<text class="loaded-tag" data-id="' + $(this).data("id") + '"> ' + $(this).text() + '</text>'); 
        }); 
        return $elem; 
    } 
    function renderMustache($opt) { 
        var allMustache = $opt.html.match(/\{[\w,\d]+\}/g), html = $opt.html; 
        if (allMustache != null) 
            allMustache.map(matchElem => { 
                let replaceMent = $opt[/[a-z,A-Z,0-9,_]+/g.exec(matchElem)[0]]; 
                html = html.replace(matchElem, (replaceMent || "")) 
            }) 
        // I love Recursive Functon 
        if ($opt.html.match(/\{[\w,\d]+\}/g) == null) return html; 
        else return renderMustache($.extend($opt, { html: html })) 
    }; 
     </script> 

 

با فعالسازی این گزینه، امکان الیک و دیسالیک پستهای انجمن در وبسایت فعال  :نمایش قابلیت الیک/دیسالیک پستها 

 د.شومی
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 تنظیمات سیستم

 

فزار، نحوۀ انرم مهمی همچون تغییرِ الیسنسِ هایی برای کنترِل تنطیماِت شامِل مجموعۀ امکانات و گزینه تنظیماِت سیستم

 باشد. میگیری عملکردِ سیستم جستجو و پشتیبان

 می توانید ... های این بخشگزینهبا 

 نید.از دیتابیِس پورتال، فایِل پشتیبان تهیه ک 

 .فایل پیشتیبان را بازیابی کنید 

 .مرجع پاسخگویی پورتال به کوئری جستجو در وبسایت ها را تنظیم کنید 

 .قالب پیامهای خطا و محدود کنندۀ سیستمی را ویرایش نمایید 

 افزار را جهِت فعالسازیِ آن وارد نمایید.الیسنس نرم 

 و ...

 

 سیستمساختار  رابط کاربری  تنظیمات 
 

یر را در قالِب صفحاِت ز  سیستمتنظیمات  که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ  کاربری

 خواهد دید:

 سیستمتنظیمات  

o  (1) عمومیتنظیماِت 

o (2) گیریپشتیبان 

 (3پشتیبان گیری ) تنظیم 

o ( 4پاکسازی سیستم) 
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o ( 5مدیریت زبان) 

 دهیم.دار شده اند را توضیح میدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 سیستمساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ تنظیمات  

 

 (1) عمومیتنظیمات  

نحوۀ عملکرد کلیِ و نحوۀ نمایِش برخی صفحاِت عمومیِ  بربه تنظیمات بسیار مهمی که تواند مدیر پورتال در این صفحه می

 گذارد، دسترسی یابد.پورتال تأثیر می

ط به یحاِت مربوه توضشود کنظیماِت زیر نشان داده میگردد. در بخِش باالی صفحه، تاین صفحه به دو بخش تقسیم می

 شود:آنها در ادامه ارائه می

 

ده در ش افزار برای پاسخگویی به کوئریِ جستجو )عبارت جستجوشود که نرمدر این قسمت، مشخص می وضعیت جستجو:

 های این فیلد به قرار زیر هستند:گزینه. محتوا را از چه منبعی استخراج کندوبسایت( 

 

 ای خود تنها محتو ،با انتخاب این گزینه، نرم افزار برای پاسخگویی و ارائۀ نتیجه :استفاده از محتوای خود سایت

 گیرد.است را هدف میوبسایِت مبدأ که جستجو در آن انجام شده
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 :زار برای پاسخگویی و ارائۀ نتیجه، عالوه بر خود وبسایِت مبدأ، با انتخاب این گزینه، نرم اف همۀ سایتهای پورتال

 کند.های پورتال سازمانی را جستجو میسایتتماِم وبمحتوای 

 

ا ی افزار اسپریت پورتال وجود دارد که بواسطۀ آن، بین صفحاِت یک وبسایتقابلیتی در نرم وضعیت ایجاد لینکهای داخلی:

  شود.سازیِ داخلیِ به شکِل خودکار انجام می، لینکصفحاِت وبسایتهای مختلِف یک پورتال سازمانی

یستم س در صورِت معرفیِ یک کلیدواژه به  است کهای بگونههای صفحات است، که وابسته به کلیدواژهقابلیت مکانیزِم این 

، با شناساییِ آن کلیدواژه در محتوای صفحه، بطورِ اتوماتیک لینکی به آدرسی هامدیریت  کلیدواژهو فعالسازیِ آن در بخِش 

 شود.گردد ایجاد میها معرفی میدر بخِش مدیریِت کلیدواژهکه 

 :ایجادِ لینک داخلی، چه سیاستی را دنبال کندافزار برای شود که نرمدر این قسمت، مشخص می

 

 :کند.غیرفعال میانتخاب این گزینه، این قابلیت را  غیر فعال کردن 

  ای وجود داشته باشد که همین کلیدواژه در کلیدواژهاگر در محتوای وبسایت،  :ایتساستفاده از محتوای خود

ر همین شده دافزار برای تعییِن مقصدِ لینک، آدرِس معرفیباشد، نرمهای دیگرِ پورتال نیز تعریف شدهوبسایت

 گیرد.وبسایت را به عنواِن اولویت در نظر می

 :ای در وبسایِت اگر کلیدواژه همۀ سایتهای پورتالA  باشد و آن کلیدواژه در محتوای تعریف شدهپورتال، یک از

 پذیرد.صورِت می در آن سایتها نیز سازیشناسایی شود، لینک نیز سایتهای دیگر

 

( webSocketدر صورت فعالسازیِ این گزینه، قابلیت ارتباِط وب سوکت ) :در اسپریت پورتال Liveبرقراری  سیستم اعالن  

 گردد.فعال می)همانندِ شکِل ذیل( های زنده فراهم شده و امکان نمایش اعالن
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توانند از قابلیت میدهندگان نرم افزار و توسعهاست  RFC 6455 دارد تعریف شده در نیک استا WebSocket پروتکل :1نکته 

 .وسرور در بستر وب ایجاد کنندمابین کالینت ( Full-Duplex)این پروتکل برای ایجاد یک ارتباط دوطرفه 

 را فراهم کند. full-duplexنصب شود تا فعالسازیِ گزینۀ "اعالن زنده" ارتباط  IISباید در  webSocket پروتکل :2نکته 

 

افزار نیاز به یک الیسنس دارد که این الیسنس، افزارِ اسپریت پورتال، جهِت فعالسازیِ نرمهر خریدارِ نرم :الیسنس  کُلی

 شود.شرکت نیافام در این فیلد ثبت میسِط تو

شود در این مربوط به سرور معرفی شده از سوی مشتری ارائه می IPالیسنسی که توسِط نیافام برای  :IPالیسنس برای یک 

 شود. این نوع الیسنس به دامیِن مشتری وابسته نیست.فیلد درج می

 

گردد. این پورتال سازمانی وارد می SMSبرای استفادۀ سیستِم  URLدر این فیلدِ آدرِس  برای ارسال  پیامک: URLآدرس 

 فروشد تهیه شود و حاویِ اطالعاِت کاربریِ پنل پیامکی است.امکی را میپی پنلآدرس باید از شرکتی که 

ِ   URLدر داخل این نکته: را باید در جای  {text} و {to} که در حقیقت یک سرویس برای ارسال پیامک است، دو پارامتر

 .مشخص شده برای گیرنده و پیام قراردهید

 

 .به مثال زیر توجه کنید

HTTP://IP-ADDRESS/class/sms/webservice/send_url.php?from=SENDER-NUMBER&to={to} 

&msg={text}&uname=MOBILE-NUMBER&pass=PASSWORD 

 

و  "تنظیمات عمومی"در بخِش   URLکنیم. اینارسال پیامک از آن استفاده میکامل داریم که برای   URLدر مثال باال یک

موجود در صفحۀ تنظیمات عمومی برای پیامک  URLگیرد.میقرار شده در فیلدِ مشخص "تنظیمات سایتسایر "بخِش 

قرار مورد استفاده  توسط همان سایتموجود در تنظیمات سایت برای ارسال پیامک   URLارسالی از پورتال اصلی و های
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 گیرد.می

 :، بخشهای مشخص شده به قرار ذیل معرفی می شوندURL در این

 NUMBER-SENDER : شماره ای است که پس از ارسال پیامک بعنواِن شمارۀ ارسال کننده برای دریافت کنندۀ پیامک، به

 .نمایش در می آید

oT:  .در برخی آدرسها به جایشمارۀ دریافت کننده باید در مقابل آن نوشته شودto  ازreceptor   .نیز استفاده شده است

 ِ  .بعد از عالمِت = نوشته شود{to}  برای معرفی دریافت کننده به نرم افزار باید پارامتر

msg :  ِ بعد از عالمِت =  {text} متن پیام باید در مقابل آن نوشته شود. برای معرفی "متن پیام" به نرم افزار باید پارامتر

 .نوشته شود

NUMBER-MOBILE: شودشماره موبایلی است که از اعتبارِ آن برای ارساِل پیامک استفاده می. 

PASSWORD : ای است که برای فعالسازیِ گذرواژهURL  شودتوسِط شرکِت ارائه کنندۀ پنل پیامک ارائه می. 

 

ارسال پیامک باشد استفاده می کند. بدین معنی که نرم در بخش هایی که نیاز به   {text} و {to} نرم افزار از دو پارامتر 

  .افزار از شما می خواهد که گیرنده و متن پیامک را در فیلدهایی بنویسید... بقیۀ عملیات توسط نرم افزار انجام می شود

 

ال، شده دروِن پورتساختههای توان از لیسِت سایتدر این فیلد میها: فرض  سایتشماره سایت مرجع برای تنظیمات پیش

ای که برای ساخِت سایِت مذکور صورت پذیرفته هنگاِم ساخِت یک سایت را بعنوانِ مرجع تنظیمات تعیین کرد. تنظیمات اولیه

 شود.فرِض تنظیماِت سایت در نظر گرفته میهای جدید در پورتال، بعنواِن پیشسایت
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نمایندۀ عرض مجاز و  Wباشد. حرِف می Q_M,…2H-2,W1H-1W_الگوی نوشتن ابعاد در این فیلد بصورت نیل:اندازۀ تامب

ِ تامب Hحرِف  توان یک _ همچنین در انتهای ابعادِ مشخص شده می  نیل است.نمایندۀ ارتفاعِ مجاز برای تصویر

(scoreunder درج کرد و بعد از آن، عددی میان )ت نیل شده اسکنندۀ درصد کیفیِت تصویرِ تامبرا نوشت که تعیین 100تا  1

توان یک _ ( نیز میQبعد از تعییِن کیفیت )  گردد.منظور می درصد 60و درصورِت عدِم تنظیِم آن، کیفیِت پیشفرِض 

(underscore درج کرد و بعد از آن، عدد )یِل نبر تامب واترمارککنندۀ استفاده یا عدم استفاده از را نوشت که تعیین 1یا  0

 گردد.منظور می ،  عددِ صفر Mتصویر است. در صورِت عدِم درجِ یک عدد بجای 

 

           1_80_300-197,450-167,350-240,250-120,360-180مثال:  

 مواجه شود. Errorنیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت با که ابعاد تامبدر صورتی :1 نکته

نوشت. در صورتی که  w-360یا  h-180توان ابعاد را بعنواِن مثال، به صورِت نیل، میهای تامبدر نگارِش اندازه :2 نکته

س نیل فیکاست بعنوان ارتفاعِ تامبشدهیگاهِ ارتفاع نوشتهقرار دهید، رقمی که در جا wنیل، بجای تعییِن اندازۀ عرِض تامب

(، برای اندازۀ مناسب برای عرِض original aspect ratioشود و سیستم برای حفِظ تناسِب عرض و ارتفاعِ تصویرِ اصلی )می

قرار دهید، رقمی که در  hنیل، گیرد.  به همین ترتیب، اگر بجای تعییِن اندازۀ ارتفاعِ تامبنیل، خودش تصمیم میتامب

شود و سیستم برای حفِظ تناسِب عرض و ارتفاعِ تصویرِ نیل فیکس میاست بعنوان عرِض تامبشدهجایگاهِ عرض نوشته

 گیرد.نیل، خودش تصمیم می(، برای اندازۀ مناسب برای ارتفاعِ تامبoriginal aspect ratioاصلی )

 کند و بدیناند را قبول میهایی را که در این فیلد معرفی شدهال، تنها اندازهدر اسپریت پورت Thumbnail Maker :3 نکته

 شود.نیل هستند، بیمه میهای مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامبترتیب پورتال در پاسخ به ریکوئست

 ( از هم جدا شود.,ابعاد مختلف باید با کارکترِ کاما ) :4 نکته
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بایست یک عدد )صفر یا یک( تعریف شود، می Mبرای  Q_M,…2H-2,W1H-1W_در صورتی که نیاز باشد در الگوی  :5 نکته

 ( نوشته شود.100تا  1نیز عددی )بین  Qبرای حفِظ الگو، حتماً ابتدا برای 

 ود.ز قابل یافت خواهد ب" نینیلتامبتنظیماِت "، در صفحۀ "تنظیمات عمومینیل عالوه بر صفحۀ ": فیلدِ اندازۀ تامب6 نکته

 نیل:مسیرهای دسترسی به فیلدِ اندازۀ تامب

 نیلفیلد اندازۀ تامبتنظیمات عمومی <  تنظیمات سیستم <تنظیمات <  -3

 نیلفیلد اندازۀ تامبنیل < تنظیمات تامب تنظیمات ماژول ها <تنظیمات <  -4

 

باشد " دسترسی داشتهتنظیمات سیستمتنظیماِت زیرمجموعۀ "تواند به مجموعۀ ( نمیadminها )کاربرِ ادمینِ سایت :7 نکته 

تواند با دسترسی به صفحۀ "تنظیمات سیستم"، می rootکاربرِ  ( است.rootو اینگونه تنظیمات در انحصارِ کاربرِ سوپراَدمین )

توانند ها میترتیب مدیراِن سایتبدین های پورتال اِعمال کنند.تماِم سایست فرض را بر رویانواعِ تنظیماِت عمومی و پیش

 لنیاندازۀ تامببرای خودشان را  تنظیماِت مختِص سایتِ های آن، " و زیرمجموعههاتنظیمات ماژولبخِش "با دسترسی به 

 ( و اِعمال کنند. overwrite(، رونویسی )rootشده توسِط مدیرکِل پورتال )فرِض انجامروی تنظیماِت پیشدر نظر بگیرند و 

 

های خطای سیستمی" و "صفحۀ اعالِم عدِم "، "پیام404در ادامۀ این صفحه نیز سه ویرایشگر برای ویرایِش صفحۀ "خطای 

 سازی نمود.شخصی توان به کمک آنها، این صفحات را برای پورتال،دسترسی" وجود دارد که می

404قالب  صفحۀ اعالم  پیام  خطای   

<html dir="rtl" lang="fa"> 
 
<head> 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
  <title> 404خطا  </title> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/site1.css"> 
</head> 
 
<body class="box-error box-error-404"> 
  <div class="error-wrap"> 
    <h1> وجود ندارد یاصفحه جانیا !</h1> 
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    <h2> دیاآدرس را اشتباه وارد کرده ایاحتماال صفحه مورد نظرتان حذف شده  .</h2> 
    <div class="link-page"> 
      <a href="/"> تیسا یصفحه اصل </a> 
    </div> 
    <div class="error-404"> 
      <h3>404</h3> 
    </div> 
    <div class="error-esprit-portal"> 
      <h6> 
        <a href="https://niafam.com/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-
%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF"> پورتال تیاسپر  </a> 
      </h6> 
    </div> 
  </div> 
</body> 
</html> 

 

 قالب  صفحۀ اعالم  عدم  دسترسی

<html dir="rtl" lang="fa"> 

<head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

  <title> صفحه محدود شده است نیشما به ا یدسترس </title> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/site1.css"> 

</head> 

 

<body class="box-error box-error-404"> 

  <div class="error-wrap"> 

    <h1> صفحه محدود شده است نیشما به ا یدسترس !</h1> 

    <h2> دییپورتال تماس حاصل نما ریخواهشمند است با مد </h2> 

    <div class="link-page"> 

      <a href="/"> تیسا یصفحه اصل </a> 

    </div> 

    <div class="limited-error-wrap es-d-flex es-justify-content-center es-align-items-center"> 

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

      <svg version="1.1" id="limited-error" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill="#cd3426" 

x="0px" y="0px" viewBox="0 0 815 609" 
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        style="enable-background:new 0 0 815 609;width: 30%" xml:space="preserve"> 

        <g transform="translate(0.000000,731.000000) scale(0.100000,-0.100000)"> 

          <path d="M3862,7144c-421-71-786-390-916-802c-50-160-71-364-42-420c51-98,175-116,245-37c35,40,35,42,50,183 

          c39,369,291,667,646,764c112,30,335,31,446,0c96-26,236-96,314-156c161-125,288-334,324-532c9-46,15-501,11-726c0-17-64-18-1102-

20 

          l-1103-3l-63-34c-79-43-153-123-184-199l-23-57v-890v-890l31-65c37-79,79-128,142-168c102-65,26-62,1428-62c1240,0,1273,0,1335,20 

          c80,25,153,79,201,150c70,103,69,76,66,1041l-3,864l-23,58c-31,75-116,168-188,203c-38,18-78,28-132,33l-77,6l-6,385 

          c-5,377-6,387-32,483c-58,215-150,377-302,532c-145,147-285,235-478,300C4269,7158,4039,7174,3862,7144z M5340,5080 

          c11-11,22-30,25-42c3-13,4-391,3-840l-3-817l-23-23l-23-23l-1237-3c-937-2-1244,1-1266,10c-57,23-56,5-56,877c0,529,4,809,10,827 

          c22,57-55,53,1298,54C5302,5100,5320,5100,5340,5080z" /> 

          <path d="M3965,4618c-58-30-94-66-121-123c-44-93-28-188,48-270l48-53v-176c0-199,8-233,62-266c39-24,88-26,128-5 

          c54,28,60,55,60,258v185l50,51c58,59,86,136,76,204c-15,90-83,174-165,203C4096,4646,4011,4642,3965,4618z" /> 

          <path d="M490,6994c-101-27-180-73-255-148c-110-111-158-229-157-386c1-206,115-386,306-480l86-43v-277c0-300,5-340,59-455 

          c62-134,198-252,349-304l77-26h527c519,0,527,0,555,21c52,39,75,83,70,137c-5,55-29,93-78,122c-32,19-57,20-549,25l-515,5l-46,27 

          c-52,31-89,71-122,132c-21,39-22,55-25,317l-3,277l83,40c190,92,308,277,308,482c0,157-52,281-161,391C867,6984,666,7041,490,6994z 

           M694,6694c113-39,182-158,158-274c-39-186-263-257-401-127c-114,109-88,311,50,383C574,6713,623,6718,694,6694z" /> 

          <path d="M7373,6991c-93-27-169-70-232-131c-215-208-228-538-29-755c59-65,151-129,210-147l39-11l-3-286c-3-253-5-290-21-319 

          c-28-51-86-111-131-135c-40-22-51-22-556-27c-571-6-552-3-602-72c-17-24-23-47-23-85c0-63,23-99,86-131l44-23l510,4 

          c439,3,518,6,565,20c186,56,328,188,401,372c22,57,24,74,29,367l5,308l83,39c195,95,306,271,306,486c0,159-58,291-176,402 

          C7747,6990,7544,7040,7373,6991z M7575,6699c105-29,176-124,176-233c0-217-260-321-413-163c-88,91-86,240,6,331 

          C7409,6700,7490,6722,7575,6699z" /> 

          <path d="M505,4686c-107-25-211-83-282-157c-87-92-144-234-145-365c-1-159,46-278,157-389c144-145,323-195,519-145 

          c157,40,285,145,353,290l38,79l432,3c420,3,432,4,460,24c96,71,97,196,1,254c-32,19-52,20-459,20c-329,0-429,3-436,13 

          c-6,6-16,28-22,49c-30,92-148,221-250,273C761,4691,614,4711,505,4686z M730,4366c172-85,169-339-5-428c-55-29-155-29-211,0 

          c-55,28-111,92-125,144c-18,67-6,154,28,202C491,4390,616,4422,730,4366z" /> 

          <path d="M7401,4685c-110-24-185-67-270-153c-61-61-84-93-112-154l-34-78h-431h-431l-34-23c-91-61-89-181,5-251c26-20,43-21,461-

26 

          l434-5l40-81c190-380,710-407,943-49c110,169,111,410,0,580c-79,123-206,210-347,240C7540,4703,7485,4703,7401,4685z M7615,4370 

          c122-53,172-200,111-325c-78-158-302-176-406-33c-102,141-32,328,140,374C7511,4400,7557,4396,7615,4370z" /> 

          <path d="M985,3433c-221-30-409-187-486-403c-22-61-24-84-29-362l-5-297l-82-41c-141-70-250-201-287-345c-20-76-20-204-1-280 

          c61-231,284-406,520-405c305,1,545,238,545,538c0,221-108,395-304,493l-87,43l3,270c3,253,4,274,24,317c28,60,86,118,149,149l50,25 

          l517,5l516,5l27,25c80,74,72,177-18,244c-28,21-38,21-525,22C1239,3437,1002,3435,985,3433z M730,2056c140-71,171-261,61-379 

          c-44-48-98-70-171-71c-78,0-128,22-183,83c-104,115-58,313,88,377C575,2088,678,2083,730,2056z" /> 

          <path d="M6114,3421c-49-23-81-64-89-117c-8-52,27-121,75-149c34-19,56-20,550-25l515-5l46-27c55-33,105-87,130-142 
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          c17-37,19-70,19-316l-1-275l-82-39c-296-140-396-514-210-789c210-311,671-317,888-12c119,166,135,382,42,567 

          c-55,111-182,220-309,267l-28,11v283c0,314-4,347-64,466c-68,133-191,238-341,289l-80,27l-510,2C6182,3440,6153,3439,6114,3421z 

           M7616,2059c85-41,136-124,136-220c0-178-189-292-350-210c-114,58-161,206-102,321c23,45,76,95,120,114 

          C7472,2086,7565,2084,7616,2059z" /> 

        </g> 

      </svg> 

    </div> 

    <div class="error-esprit-portal"> 

      <h6> 

        <a href="https://niafam.com/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-

%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF"> پورتال تیاسپر  </a> 

      </h6> 

    </div> 

  </div> 

</body> 

</html> 

 

 قالب  پیامهای خطای سیستمی

<html lang="fa" dir="rtl"> 
 
<head> 
  <title>خطا</title> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/site1.css"> 
</head> 
 
  <body class="box-error"> 
    <div class="error-wrap"> 
      <h1>خطا</h1> 
      <h2> رخ داده است ییمتاسفانه خطا </h2> 
      <div class="link-page"> 
        <a href="/"> تیسا یصفحه اصل </a> 
      </div> 
      <div class="gears"> 
        <div class="gear one"> 
          <div class="bar"></div> 
          <div class="bar"></div> 
          <div class="bar"></div> 
        </div> 
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        <div class="gear two"> 
          <div class="bar"></div> 
          <div class="bar"></div> 
          <div class="bar"></div> 
        </div> 
        <div class="gear three"> 
          <div class="bar"></div> 
          <div class="bar"></div> 
          <div class="bar"></div> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </body> 
</html> 

 

 (2) لیست فایل های پشتیبان

تواند جهت تهیۀ فایِل پشتیبان از امکاناِت این صفحه استفاده نماید. ساختار این صفحه بصورِت مدیر پورتال سازمانی می

Data Table  است وBackup شده و تاریخِ ثبت و تهیه آنها در ساختارِ مهیا شده در این صفحه به نمایش ها، حجِم اشغال

 آید. درمی

تهیه کرده و رکوردِ مربوط  Backupکه در باالی صفحه طراحی شده، یک  فایِل پشتیباِن جدیدتواند از طریِق دکمۀ کاربر می

 به آن را در این جدول مشاهده کند.

 

 

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن  100و  50، 25، 10های را از میان گزینه هادرگاهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت کاربر می

 دهد. را برای کاربر نمایش می فایلحذِف یا  بازیابیِ فایِل پشتیبانوجود دارد که گزینۀ  optionsآخر نیز دکمۀ 

د و از را انجام دهی رکوردهالتر کردِن توانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalجدول را بصورت  رکوردهایتوانید کُِل طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می
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 (3) تنظیم پشتیبان گیری

های پشتیبان، به صفحۀ تنظیم در باال و سمِت چِپ صفحۀ لیسِت فایل می تواند با کلیک بر کلید  کاربر 

را تغییر  فایل پشتیبانذخیرۀ گیری منتقل شود و با تغییرِ مسیرِ مندرج در فیلدِ مشخص شده در صفحه، مسیر پشتیبان

 دهد. 
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 (4) پاکسازی سیستم

 است. عملیات خودکار" تقسیم شدهاین صفحه در دو بخِش "صفحات" و "

ا منفصِل دروِن پورتال ر تواند صفحات بواسطۀ آن میاست که تی برای مدیر سیستم مهیا شدهقابلی در بخِش "صفحات"

 بصورِت منطقی و فیزیکی حذف نماید.

افتد منطقی اتفاق میشده باشد. این حذفیات بصورِت شود که صفحۀ والدِ آنها پاکه میصفحاِت منفصل به صفحاتی گفت  

 شده را در "لیسِت عملیاِت کاربران" بازیابی نمود.توان صفحاِت حذفو می

تواند این صفحات را حذِف منطقی کند و در صورِت تمایل، اقدام به حذِف فیزیکیِ آنها های زیر میکاربر با استفاده از گزینه

 .نماید

 

 

 های پورتالصفحاِت یک سایت باشد یا اینکه صفحاِت تماِم سایت تواند محدود به"حذف منطقی صفحات منفصل" می

 سازمانی را هدف بگیرد.

 کند.پورتال و جدوِل صفحاِت آن کمِک شایانی میپاکسازیِ دیتابیِس حذِف فیزیکیِ صفحات منفصل به  نکته:
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ویدئوهای کل وبسایت را هدف قرار  تواند دو اقدام را انجام دهد که فرمها ومی ، مدیر پورتال"عملیات خودکار"در بخِش 

 دهد.می

 

های کانورت و استقرار پورتال سازمانی، اغلب مواقع به علت ساختار متفاوت فرمسازها، نمایِش فرمهای در ابتدای پروژه

ازِ سشوند. برای حِل این مورد باید فرم را درفرمشده در سیستم قبلی در خروجیِ وبسایت جدید، با مشکل مواجه میساخته

نرم افزارِ اسپریت پورتال، یکبار ذخیره کنید. حال، در صورتیکه تعداد فرمها زیاد باشد، برای انجاِم یکباره و خودکارِ عملیاِت 

 است.یافته کردِن فرم، این صفحه در سیستم توسعهباز کردن و ذخیره

های را برای تمام فرمها انجام دهد یا فرمتواند این عملیات همانطور که در تصویر ذیل مشخص است، مدیرِ پورتال می

 سازیِ فرمها را در ستوِن آخر، مشاهده نماید.مدنظرش را انتخاب کند و وضعیِت ذخیره

 

 است. توسعه یافته MP4در بخِش "عملیات خودکار"، ابزاری نیز برای تبدیِل تمام ویدئوهای وبسایت به قالِب فایلهای 
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شوند و با کلیک بر دکمۀ "ذخیره خودکار"، عملیات نشان داده می MP4ی وبسایت با قالبهای غیرِ در این صفحه، تمام ویدئوها

سطۀ آیند و بواشده به رنگ سبز در میگردد. شایان ذکر است، کادر اطراِف ویدئوهای کانورتکانورت از اولین ویدئو شروع می

 ، در همین صفحه قابل پخش خواهندبود.playآیکِن 
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 (5زبان ) مدیریت

 

 "سیزبان انگلی" هایی را بهتواند کلیدواژهکند که بواسطۀ آن مدیر پورتال میصفحه مدیریت زبان، قابلیتی را فراهم می

 های مختلف تعیین کند.ها را در زبانسیستم معرفی کند و ترجمۀ آن کلیدواژه

 ها را تغییر داد. توان زباِن ترجمۀ کلیدواژهاست که بواسطۀ آن مییک منوی کشویی طراحی شدهدر ابتدای این صفحه 

 د. ها افزوآن را به لیسِت کلیدواژهتوان رکوردهای مربوط به هر کلیدواژه و ترجمۀ " می افزودنذیِل این منو و از طریِق کلیدِ "

 در این زمینه باید به نکات ذیل توجه شود:

 باید همانندِ تصویرِ باال بدوِن ها کلیدواژهSpace .فضای خالی میان حروف( نوشته شوند( 

  با معرفیِ هر کلیدواژه برای هر زبان، آن کلیدواژه در دستۀ زبانهای دیگر نیز نشان داده می شود و نیازی به درِج

 های متفاوت نیستآنها در زبان

  ِبا استفاده از کد[esprit:translate:X] های تعریف شده در این بخش، استفاده توان از کلیدواژهدر قالب صفحه می

افزار بسته به زباِن سایت، ترجمۀ متناسب را در ، کلیدواژه مورد نظر را قرار داد و نرمXترتیب که باید بجای کرد بدین

" ارتباط با مات فارسی، عبارِت "در سای [esprite:translate:contactus]بعنوان مثال، کُدِ   دهد.آن سایت نشان می

 گرداند." را برمیContact Usو در سایت انگلیسی، عبارِت "
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 .بعد از اِعماِل تغییرات، بر دکمۀ "ذخیره" کلیک شود 
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 راهنمای استفاده از کُدهای اسپریت
 

 

[esprit:site-title] 
 گرداند.درج شده باشد را برمی سایتعنواِن را که توسط کاربر برای اختصاص به  عبارتیکُدِ اسپریتی، این قطعه

espagetitle 
اید که فیلدی در آن برای تعییِن عنواِن صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدارِ آن اگر جدولی ساخته

، ماهیِت آن فیلد را در aliasبعنواِن  espagetitleاز عبارِت  فیلد همانندِ عنواِن صفحه رفتار کند، نیاز است که با استفاده

 در صفحۀ مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید. T-SQLمحیِط 

T-SQL: Select fieldName as espagetitle 

espagecanonicaldecode 
است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدارِ آن اید که فیلدی در آن برای تعییِن عنواِن صفحه ایجاد شده اگر جدولی ساخته

یاز ن و در ابتدای محتوای فیلد، پروتوکل ونام دامنه را بهمراه یک اِسلش )/( اضافه کند، فیلد همانندِ عنواِن صفحه رفتار کند

در صفحۀ  T-SQL، ماهیِت آن فیلد را در محیِط aliasبعنواِن  espagecanonicaldecodeاست که با استفاده از عبارِت 

کند و را با اِسلش از هم جدا می URLهای کُد تک تِک بخشاین قطعه مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید.

( Encode، اِنکود )URLنماید. در نهایت، بواسطۀ این کُد، هر بخش از ها اِعمال میرا نیز روی این بخش URL Rewiteتغییراِت 

 شود.نیز می

T-SQL: Select isnull(pagetitle,’’)+’/ویدئوهای پورتال سازمانی’ as espagecanonicaldecode 
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[esprit:page-title] 
رج شده د عنواِن صفحهبرای اختصاص به  ،یا ماژوِل مربوط به آن صفحه را که توسط کاربر عبارتیکُدِ اسپریتی، این قطعه

 گرداند.باشد را برمی

[esprit:page-content] 
 آورد.شده در ماژول صفحات، محتوای صفحه را در قالب به نمایش درمیکُدِ اسپریتی، با توجه به نوعِ صفحۀ انتخابقطعهاین 

 

[esprit:page-icon] 
درج شده  صفحه آیکنِ  عنوانِ یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص برا که توسط کاربر  آیکُنیکُدِ اسپریتی، این قطعه

 گرداند.باشد را برمی

[esprit:page-image] 
درج  فحهصتصویرِ عنواِن را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص ب تصویریکُدِ اسپریتی، این قطعه

 گرداند.شده باشد را برمی

espageimage 
اید که فیلدی در آن برای تعییِن تصویرِ صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدارِ آن اگر جدولی ساخته

، ماهیِت آن فیلد را در aliasبعنواِن  espageimageفیلد همانندِ تصویرِ صفحه رفتار کند، نیاز است که با استفاده از عبارِت 

 در صفحۀ مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید. T-SQLمحیِط 

T-SQL: Select fieldName as espageimage 

 

[esprit:page-description] 
درج  فحهص توضیحاتِ کُدِ اسپریتی، عباراتی را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن این قطعه

 گرداند.شده باشد را برمی
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espagedesc 
صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدارِ آن  توضیحاتِ اید که فیلدی در آن برای درجِ اگر جدولی ساخته

، ماهیِت آن فیلد را aliasبعنواِن  espagedescصفحه رفتار کند، نیاز است که با استفاده از عبارِت  توضیحاتِ فیلد همانندِ 

 در صفحۀ مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید. T-SQLدر محیِط 

T-SQL: Select fieldName as espagedesc 

 

[esprit:page-keywords] 
 هایواژهکلیدماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن  یاهایی را که توسط کاربر کُدِ اسپریتی، کلیدواژهاین قطعه

 گرداند.درج شده باشد را برمی صفحه

 

[esprit:site-last-update] 
شود و برای نمایِش "تاریخ آخرین بروزرسانی" کاربرد دارد. پس از درج می HTMLکُدِ اسپریتی، در میاِن کُدهای این قطعه

دهد، تاریخِ آخرین  شده رویهای مختلف و محتوای ایجادپنل تغییری در ماژولدرجِ این کُد، در صورتی که در کنترل

 گردد.بروزرسانی آپدیت می

 

[esprit:canonocal-url] 
 گرداند.کُدِ اسپریتی، آدرس مشروع یا کَنونیکاِل صفحه را برمیاین قطعه

 

[form-new-record-id] 
کوئری را برای اجرای اید. اگر یک اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحۀ وب قرار دادهفرض کنید فُرمی را طراحی کرده

ید با توانشده در فُرم در کُدهای کوئری میساز معرفی کرده باشید جهِت استفاده از هر رکوردِ ثبتپس از ثبِت فُرم به فُرم

 شده در آن فُرم اشاره نمایید. به آی دیِ رکوردِ ثبت [form-new-record-id] کُدِ استفاده از قطعه
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[global:unique-identifier] 
ت کُد زیر را باسکنندۀ فُرم ارائه شود میبه شخِص تکمیل کُد  پیگیریاگر تمایل داشته باشید در متِن پس از ثبِت فُرم، یک 

 در متِن خود قرار دهد:

[global:unique-identifier] 

 مثال: 

 "[UserName]  گرامی ... کد پیگیریِ شما[global:unique-identifier] باشد. می 

[query-result:X] 

رود. فیلدهایی از جداول که در جهت استفاده از پارامترها در قسمِت تکرارشوندۀ کوئری بکار می  کُدِ اسپریتی،این قطعه

در این کُد بنویسید و این قطعه کُد را در بخِش تکرارشوند استفاده کنید.  Xشوند را باید به جای فراخوانده می T-SQLبخِش 

 بکار ببرید. Xآن فیلد را بجای  Aliasاختصاص دهید، باید  Aliasبرای ناِم فیلد،  T-SQLر قسمِت در صورتی که د

[page-param] 
گرداند. بعنواِن هر صفحه است و ناِم آن پارامتر را برمی URLشده در کُدِ اسپریتی، نمایندۀ آخرین پارامترِ درجاین قطعه

 گرداند.را برمی exampleکُدِ مذکور، کلمۀ باشد، قطعه www.test.com/exampleصفحه به شکِل  URLمثال، اگر 

[querystring:X] 
ِ دروِن این قطعه ِ یک پارامتر صفحه به شکِل  URLگرداند. بعنواِن مثال، اگر را برمی URLکُدِ اسپریتی، مقدار

www.test.com/example=17 ای بکار ببریم که بجای باشد، و این قطعه کُد را در بخِش تکرارشوندۀ کوئری بگونهX کلمۀ ،

example  ِگرداند. را برمی 17را بنویسیم، مقدار 

 

:end]2:X1fileloop:X-result-[query 
 هستند. HTMLناِم فیلد و کُدِ به ترتیب،  2Xو  1Xکد، پارامترهای در این قطعه

 های نامشخصتعداد فایل فیلدِ بارگذاریِ ایجاد برداری در جهِت بهره end]HTML:fieldNamefileloop:-result-[query:کُدِ 

اسپریت پورتال، تمهیداتی ویژه به کار رفته است و   افزارسازی و ورودِ محتوا در نرمشود. جهِت تسهیل در پیادهاستفاده می

http://www.test.com/example
http://www.test.com/example=17
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 ِ های متعددی را دریافت نماید و با توانید آپلودری در جدوِل ورودِ داده ایجاد نمایید که فایلمی fileloopبا استفاده از کُد

 رعایِت تمهیداِت سیستمی پورتال، آنها را در صفحۀ نمایِش افزونه نشان دهد.

تواند قرار دهد. کاربر میرا  لیاز نوع آپلودر فا لدیف عنوانِ  ، fieldName or fieldNameAlias قسمتِ  در بایستکاربر می 

برای  {fileurl}کنند، از پارامترِ که ساختارِ نمایِش فایلها در صفحه را تعیین می HTMLمطابِق مثاِل ذیل، در بخِش کُدهای 

ِ رفیِ آدرِس فایل به لینِک فایل، مع ِ  برای نمایِش ناِم فایل {filetitle} پارامتر برای نمایِش  {filedescription}و پارامتر

  استفاده نماید. توضیحاِت فایل،

[query-result-fileloop:fieldName or fieldNameAlias:<a href=”{fileurl}” > {filetitle} دانلود</a>:end] 

[query-result-fileloop: fieldName or fieldNameAlias:<li><img src="{fileurl}"></li>:end] 

 

[query-result-fileurl-count:X] 
ها، در فیلدهای آپلودر اسپریت پورتال بجای های فراوان برای دانلودِ فایلبه جهِت ارتقای عملکردِ سرور هنگاِم ریکوئست

)این جدول یکی از جداول سیستمیِ پورتال است(  filesهای آپلودشده در جدوِل محتوا، یک رکورد در جدوِل ثبِت آدرس فایل

 گردد. ر جدوِل مروبط به آن محتوا یا افزونه درج مید، فایلمربوط به آن  IDثبت شده و 

توان فیلدِ نویسی در بخِش تکرارشونده میدر هنگام کوئری [query-result-fileurl-count:X]کدِ با استفاده از قطعه

نمود تا آدرِس  مربوط به فایل را به سیستم معرفی IDشده را برای نمایِش فایل در صفحه مورد استفاده قرار داد و  انتخاب

، filesفایل را برای بارگذاری در صفحه شناسایی کند. همچنین این کُد تعداد دفعاِت دانلودِ فایل در صفحه را نیز در جدوِل 

 کند. روزرسانی میثبت و به

[query-result-userfileurl:X] 
ِش کد در بختوان در بخِش "تکرارشوند" استفاده کرد ولیکن استفاده از این قطعهرا می TSQL( در بخِش Xشده )فیلدِ انتخاب 

 شود که کاربر در وبسایت الگین باشد.شود لینِک دانلودِ فایل در صورتی نشان دادهتکرار شونده باعث می

  [query-result-fileloop-count:X:HTML:end]کُد  
 زیر توجه کنید ... مثالبه 
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 <ul> 

[query-result-fileloop-count:fieldName or fieldNameAlias:<li><a href=”{fileurl}” > {filetitle} دانلود</a></li>:end] 

 <\ul> 

ایجاد فیلدِ برداری در افزارِ اسپریت پورتال جهِت بهرهدر نرم[query-result-fileloop-count:fieldName:HTML:end] کُدِ 

توانید آپلودری در جدوِل ورودِ داده ایجاد می fileloopشود. با استفاده از کُدِ های نامشخص استفاده میبارگذاری تعداد فایل

ها نیز در جدول اطالعاتی های متعددی را دریافت نماید و بواسطۀ این کُد، تعداد کلیک بر هرکدام از فایلنمایید که فایل

 د.گردذخیره می

تواند قرار دهد. کاربر میرا  لیاز نوع آپلودر فا لدیف عنوانِ  ، fieldName or fieldNameAlias قسمتِ  در بایستکاربر می 

برای  {fileurl}کنند، از پارامترِ که ساختارِ نمایِش فایلها در صفحه را تعیین می HTMLمطابِق مثاِل باال، در بخِش کُدهای 

ِ رفیِ آدرِس فایل به لینِک فایل، مع ِ  برای نمایِش ناِم فایل {filetitle} پارامتر برای نمایِش  {filedescription}و پارامتر

 استفاده نماید. توضیحاِت فایل،

[post-data:X] 
شود را که به صفحه ارسال می Xنماید و مقدارِ پارامترِ عمل می [querystring:X]همانندِ قطعه کُدِ کُدِ اسپریتی، این قطعه

 گرداند.برمیرا 

[cookie:X] 
 کند.ذخیره می Xاین قطعه کُد، مقادیرِ کوکیِ مرورگر را در پارامترِ 

 [parameters:X:Y] 

اری کاربرد دارد. کُدهای اسپریتی ساخت مربوط به کوئری کُدهای اسپریتیِ  برای دریافِت مقادیرِ نوشته شده درمقداری است که 

 .دارند [ … :esprit:query:queryNumber:Value1:Value2]ورِت بص
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 مثال: 

[esprit:query:12:7:0::ff0035] 

ff0035  0 7 12 

 پارامتر ارسالی اول پارامتر  ارسالیِ دوم پارامترِ ارسالیِ سوم پارامترِ ارسالیِ چهارم
شمارۀ 

دریافت مقدار توسِط  [Parameters:3:y]دریافت مقدار توسِط  کوئری

[Parameters:2:y] 
دریافت مقدار توسِط 

[Parameters:1:y] 
دریافت مقدار توسِط 

[Parameters:0:y] 

 

 [esprit:query:12:7:0::ff0035]  ِبه  که پارامتر ارسالیِ اول است، را 7مقدارِ  ،12شمارۀ بدین معنی است که در کوئری

 ff0035و مقدارِ   [parameters:1:0]به پارامتر با کُدِ که پارامترِ ارسالیِ دوم است را  0، مقدارِ [parameters:0:0]با کُدِ پارامتر 

، باید کُدِ 12بنابراین در کوئریِ شمارۀ  .اختصاص بدهد [parameters:3:0]به پارامتر با کُدِ که پارامترِ ارسالیِ چهارم است را 

[parameters:x:y] وجود داشته باشد.  

که یک مقدارِ  Yبرای پارامترِ سوم، مقداری در کُدِ اسپریِت کوئری وجود ندارد، مقدارِ با توجه به اینکه توجه است  شایان

 ، کُدِ ابتدا و کُدِ انتها درج شود. T-SQLتواند در بخِش می [parameters:x:y]. کُدِ گیردمورد استفاده قرار می فرض است،پیش

باید به این  TSQLکاربرد دارد و هنگاِم استفاده از آن در  Stringصرفاً برای ارسال مقدیر از نوعِ  [parameters:X:Y]کدِ  نکته:

 Singleای را پاس دهید بنابراین نیازی به استفاده از خواهید پارامتری با مقادیر رشتهباشید که مینکته توجه داشته

Quotation ای راخواهد داشت.این پارامترها رفتارِ متناسب را مقادیرِ رشته در داخِل این کدها نیست و خودِ سیستم این با 

[intparameters:X:Y] 

 کاربرد دارد.  integerبرای پارامترهای با مقادیرِ  [parameters:X:Y]بر خالِف کد این قطعه

 

[system:site-id] 
 گرداند. شود و آی دیِ سایت را برمیاستفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش این قطعه

[system:page-id] 
 گرداند. شود و آی دیِ صفحه را برمیاستفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش این قطعه
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[user:ip] 
 گرداند. شود و آی دیِ سایت را برمیاستفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش این قطعه

[user:id] 
 گرداند. شود و آی دیِ کاربر را برمیاستفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش ین قطعها

[user:group-id] 
 گرداند. شود و آی دیِ گروهِ کاربر را برمیاستفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش این قطعه

[user:username] 
 گرداند. و نام کاربریِ کاربر را برمی شوداستفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش این قطعه

[user:firstname] 
 گرداند. شود و ناِم کوچِک کاربر را برمیاستفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش این قطعه

[user:lastname] 
 گرداند. شود و نام خانوادگیِ کاربر را برمیاستفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش این قطعه

[user:email] 
 گرداند. شود و ایمیِل کاربر را برمیاستفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش این قطعه

[user:mobile] 

 گرداند. شود و شماره موبایِل کاربر را برمیاستفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش این قطعه

[esprit:newsletter] 
 کدِ استفاده نمود.ها باید از این قطعهشده برای سایتهای طراحیقالبجهت قرار دادن فرم عضویت در خبرنامه در 

 [system:subdomain]  

ها استفاده در کوئری نویسی کاربرد دارد و برای اشاره به ناِم زیردامنه TSQLبخِش   کُدِ اسپریتی، برای استفاده دراین قطعه

شده های فراخوانی، عملیاِت متفاوتی را بر دادهsubdomainتوان مشروط به یک ناِم خاص برای کُد میشود. با این قطعهمی

 اِعمال کرد.
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[esprit:loginstatus] 

بیند و امکاِن خروج از بطوریکه بعد از الگیِن موفق، کاربر ناِم خود را می کندیم جادیا (Login) دکمه ورود کی کُداین قطعه

لدِ در فیکرده باشد که  جادیا یصفحه ا بایدکاربر  سیستم را هم خواهد داشت. شرِط عملکردِ درسِت این کُد این است که

ورود و  ماتیتنظ"بخِش در  نمایِش این قطعه کُدباشد. کنترِل گرافیک و نحوۀ نوشته شده login ۀآن کلم URL یِ سیبازنو

 پذیر است.امکان" تیعضو

[if:xxx] [else] [endif] 
نیز ناِم فیلدی  XXXشود. مقدارِ های تو در تو در بخِش تکرارشوندۀ کوئری استفاده میکُد برای نگارِش حلقهاز این سه قطعه

 انتخاب شده است.  T-SQL است که در بخشِ 

[if:1:xxxx] [else:1] [endif:1] 
نیز ناِم فیلدی  XXXشود. مقدارِ های تو در تو در بخِش تکرارشوندۀ کوئری استفاده میکُد برای نگارِش حلقهاز این سه قطعه

دادِن  اکه تنها برای نشانتواند باشد چر ، هر عددی می1در اینجا به جای عددِ انتخاب شده است.  T-SQLاست که در بخِش 

مثاِل زیر،  های تو در تو نوشت.توان حلقهکاربرد دارد و بواسطۀ این تکنیک می endifو  if ،elseارتباِط میاِن اجزای یک بلوِک 

 دهد.مواردِ مطرح شده را نشان می

[if:1:title:واکنشگرا] name ok hast   
 [else:1] eshtebah hast 
 [if:2:title:واکنشگرا] nameD ok hast  
 [else:2] eshtebahD hast 
 [endif:2] tamamD  
 [endif:1] tamam 

 

[esprit:translate:X] 
های تعریف شده در این بخش، استفاده کرد توان از کلیدواژهدر قالب صفحه می [esprit:translate:X]با استفاده از کدِ 

افزار بسته به زباِن سایت، ترجمۀ متناسب را در آن سایت مورد نظر را قرار داد و نرم، کلیدواژه Xترتیب که باید بجای بدین

ِ   دهد.نشان می در سایت فارسی، عبارِت "ارتباط با ما" و در سایت  [esprite:translate:contactus]بعنوان مثال، کُد

 گرداند." را برمیContact Usانگلیسی، عبارِت "
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[esprit:online-visitors] 
 گرداند.را برمی کُد، تعداد بازدیدکنندگان آنالیناین قطعه

[esprit:current-page-visits] 

 گرداند.را برمی کُد، تعداد بازدیدکنندگان این صفحهاین قطعه

[esprit:today-visits] 

 گرداند.را برمی کُد، تعداد بازدیدکنندگان این صفحهاین قطعه

[esprit:total-visits ] 

 گرداند.را برمیکُد، تعداد کل بازدیدکنندگان این قطعه

[esprit:page-generation-time] 

 گرداند.را برمیکُد، تعداد کل بازدیدکنندگان این قطعه

[setsession:X:A] 
 SQLبخش دهد. جایگاه استفاده از این کد بیشتر در در سشن را نمایش می Xکد، مقدار ست شده در متغییرِ این قطعه

 باشد.ها میکوئری

[getsssion:X] 
دهد. جایگاه استفاده از این کد بیشتر را به آن اختصاص می Aکند و مقدار در سشن تولید می Xکد یک متغییرِ این قطعه

 باشد.ها میابتدای کوئری HTMLدر کد 

[tts-player] 
در  playerبه صفحه اضافه نمود. محل جایگیری این  TTSکنندۀ توان یک پخشمی HTMLبا استفاده از این قطعه کد در 

توان از ویرایشگرِ موجود در است  و برای ویرایش نحوۀ نمایِش آن می HTMLصفحه، دقیقاً در محل درجِ این قطعه کُد در 

 ها< سایر تنظیمات سایت( استفاده نمود.وی تنظیمات< تنظیمات ماژولصفحۀ "سایر تنظیمات سایت" )من

[tts-start]  و[tts-end] 

با استفاده از سرویِس تبدیل هایی از یک متن را بتوان بخشهای ماژول "مدیریت افزونه" در کوئریاین امکان وجود دارد که 

در صفحه قرار داد. شایان توجه  [tts-player]ا قطعه کدِ تبدیل کرد و ب TTS( به صورت یک فایل صوتیِ TTSمتن به صوت )
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وجود دارد را به هم پیوند  [tts-end]و  [tts-start]های مختلِف یک صفحه را که میاِن کدهای ، متنTTSاست، سرویِس 

 کند. دهد و بصورتِّ یک فایِل صوتی، آمادۀ پخش میمی
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 های پرکاربرد کوئری
 

 

 اخبار پربازدید سایت 12انتخاب  

SELECT top 12 t.id,t.title,t.link,t.contenttype,v.cou 

FROM             

(select top 200  id,ISNULL(mainheadline,'') as title,concat(dbo.rew(mainheadline),'/',id) as 

link,contenttype from contents where siteid=[system:site-id] and published=1 and deleted=0 and 

presentinsite=0  order by id desc) as t 

 INNER JOIN                

(select top 200 contentid,viewcounter as cou  from contents_view order by contentid desc) as v 

       

ON t.id = v.contentid 

order by v.cou desc 

 

 

 

 

 

 

 



 


