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 بخش مقدماتی

 محتوامدیریت 

در یک سیستم مدیریت محتوا باید بخشی برای مدیریت تمام محتواهای موجود در سایت وجود داشته باشد که 

بتوان تغییراتی مانند حذف، ویرایش، فیلتر کردن محتوا و ... انجام داد در سیستم مدیریت محتوای مطلب محتوا در 

 می شود. صفحه ای به مانند زیر نمایش داده

 برای دسترسی به این صفحه از منوی بالای صفحه بر روی محتوا کلیک می کنیم.

 

 

 

 



 

 

همان طور که مشاهده شده است تمام محتواهای وارد شده در این قسمت قرار دارد، در بخش اول این صفحه بخشی 

 محتواها مورد استفاده قرار می گیرد.تحت عنوان نمایش آیتم فقط در جایی که وجود دارد، که برای فیلتر کردن 

یکی از مواردی که می توان براساس آن محتوا ها را فیلتر وضعیت محتوا است، به این صورت که با مشخص کردن 

وضعیت یک محتوا نتایج مشخص می گردد.همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید یک محتوا می تواند 

نشده، توسعه داده شده، توسعه نداده شده، چسبناک و عدم چسبناک را  وضعیت هایی مانند منتشر شده، منتشر

 داشته باشد که بعد از انتخاب یکی از موارد ذکر شده روی دکمه فیلتر کلیک می کنیم.



 

 

مورد دیگری که برای فیلتر کردن مورد استفاده قرار می گیرد، براساس نوع محتوا است که این مورد بسته به نیاز و 

جام می تواند متفاوت باشد و روش کار مثل مورد بالا است که بعد از انتخاب نوع محتوا بر روی دکمه فیلتر طراحی ان

 کلیک می کنیم.

 

مورد بعدی زمانی اهمیت پیدا می کند که شما دارای یک سایت چند زبانه هستید و می خواهید بر اساس زبان 

 محتوای خود را ویرایش کنید.



 

 

توا بخشی به عنوان بروزرسانی گزینه ها وجود دارد همان طور که در شکل زیر مشاهده می در صفحه مدیریت مح

شود دارای قسمت های مختلفی است که بر روی محتوا عملیاتی انجام می دهد.روش کار به این صورت است که بعد 

توان حذف، انتشار، عدم  از انتخاب یک یا چند محتوا با استفاده از دکمه های انتخابی که در شکل مشخص است می

 انتشار و بروز رسانی هایی را اعمال کرد.

 

 

 

 



 

 محتواافزودن 

مهترین بخش یک سیستم مدیریت محتوا، افزودن محتوا است همان طور که در تصویر مشادهده می شود بخش 

روتیتر، تیتر، خلاصه  :، که توسط نویسنده مطلب تکمیل می گردد مانندهای اصلی یک محتوا مشخص شده است

خبر، متن خبر)شرح(، عکس و فایل ضمیمه را نشان می دهد و همچنین بخش هایی برای مدیریت محتوا مانند 

دیدگاه ها یا تنظیمات آدرس و اطلاعات نوسینده مشخص شده است که با پر کردن موارد و تنظیمات مربوط به آن 

می گیرد.برای دسترسی به بخش افزودن محتوا مانند تصویر و سپس کلیک برروی ذخیره محتوا در سیستم قرار 

 زیر عمل کرده:

 

 

 

 

 

 



 

 

بعد از پر کردن فیلدهای مربوطه در افزودن محتوا)ایجاد مطلب( دارای تنظیماتی است که در پایین به آنها اشاره می 

 کنیم.

 دسته بندی مطلب 

 "دسته بندی ها"در برگه ای تحت عنوان لید است که دسته بندی محتوای درحال تو اد محتوا ،یکی از بخش های ایج

بنا بر درخواست مشتری و در تصویر زیر  نیز قابل مشاهده است و انواع مختلف دسته بندی ها را پوشش می دهد و 

 دسته بندی می تواند متفاوت باشد.نیازهای آن این 



 

 

 

 تنظیمات مسیر آدرس 

)مستعار( و به یک صفحه از سایت یا محتوا تحت یک آدرس مشخصدر بعضی موارد بسته به نیاز لازم است که 

ارائه گردد و باید محلی برای ایجاد آدرس جدید وجود داشته باشد در برگه تنظیمات مسیر آدرس می  دلخواه

 توانید برای محتوا خود آدرسی به دلخواه تعریف نمایید که در تصویر زیر نشان داده شده است.

 

 

 



 

  چاپ و نسخهpdf  

تهیه کرد در برگه زیر می تواند مشخص  PDFدر مواردی نیاز است که از یک محتوا پرینت یا خروجی با فرمت 

نمایش داده شود و یا اینکه در کجا نمایش داده شود که در تب چاپگر، ایمیل و  ی این مواردیا لینک هاآنمود که 

 است. ییرو تغ که در تصویر زیر هم مشخص شده است قابل تنظیم PDFنسخه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اطلاعات نویسنده 

در بعضی مواقع لازم است که نام نویسنده یک محتوا یا تاریخ نوشته شده در آن را تغییر دهید که می توان از طریق 

برگه اطلاعات نویسنده که در تصویر با دو فیلدی تحت عناوین نوشته شده توسط و نشته شده در، که در اختیار شما 

 دهد این کار را انجام دهید.قرار می 

 

 گزینه های انتشار 

در برگه  .منتشر کردن یا منتشر نکردن یک محتوا به اختیار است ،یکی از امکانات سیستم مدیریت محتوای مطلب

گزینه های انتشار علاوه بر منتشر کردن یا نکردن یک محتوا دو آیتم دیگر نیز در اختیارتان قرار می دهد، یکی از 

آنها نمایش در صفحه اصلی که بعد از فعال کردن این مورد به طور اتوماتیک در صفحه اصلی قرار می گیرد و مورد 

قرار ها ل شدن این مورد محتوا به بالاترین بخش مربوط به آن محتوا که با فعا ،بعدی چسبناک به بالای لیست است

 می گیرد و با بروزرسانی محتوای جدید همان تا زمانی که فعال است بالا می ماند.



 

 

 مدیریت کاربران

یکی از امکانات یک سیستم مدیریت محتوا، مدیریت کاربران است که سیستم مدیریت محتوای مطلب، دارای یک 

بسیار قوی است به این صورت که یک مدیریت کامل و یکپارچه به همه ی کاربران پورتال، سایت و زیر  مدیریت

سایت ها دارد در تصویر زیر لیست تمام کاربران را مشاهده می کنید که داری بخش های مختلف برای مدیریت، 

 زیر عمل کنید: برای دسترسی به مدیریت مانند تصویربروزرسانی و فیلتر کردن کاربران است.

 

 



 

تحت عنوان فقط نمایش مکان فعلی کاربران وجود دارد که در تصویر زیر مشخص  در صفحه لیست کاربران بخشی

 .است و این بخش برای فیلتر کردن کاربران موجود استفاده می شود

 

کاربران است همان طور که در یکی از مواردی که می توان براساس آن کاربری را فیلتر کرد، فیلتر بر اساس نقش 

تصویر زیر می بینید یکی نقش های تعریف شده در سیستم مدیریت محتوا را انتخاب کرده و بر روی دکمه فیلتر 

 کلیک می کنیم تا کاربران مربوط به آن نقش را نمایش دهد.

 

 



 

ر بر اساس مجوز کاربران است یکی دیگه از مواردی که می توان براساس آن فیلترینگ کاربران را انجام داد فیلت

همان طورکه در تصویر زیر می بینید براساس مجوزی که داده شده کاربران را نمایش می دهد مثلا می خواهیم 

 کاربرانی را نماش دهیم که مجوز ایجاد محتوا را دارند.

 

( است که current statusمورد دیگری نیز برای فیلتر کردن کاربران وجود دارد که براساس وضعیت فعلی کاربر)

 به دوصورت کاربر فعال و کاربر مسدود شده است و می توان براساس این دومورد فیلتر نمود

 

  

 )ذکر این نکته ضروری است که که می توان برای فیلتر کردن کاربران از ترکیب سه روش بالا نیز استفاده نمود.(



 

بروزرسانی گزینه ها است می توان تغییراتی روی کاربران بخش دیگری در صفحه لیست افراد بخشی تحت عنوان 

انجام داد مانند حذف یک کاربر، مسدود کردن کاربر، فعال کردن کاربر و لغو حساب را انجام داد)برای انجام 

کارهای ذکر شده بالا باید کاربر مورد نظر را انتخاب کرد، برای انتخاب کاربر هم می توان از لیست پیش فرض در 

 حه لیست افراد و یا از طریق فیلتر کردن و مشخص نمودن کاربر موردنظر استفاده کرد(صف

 

 

در صفحه مدیریت کاربران بخشی تحت عنوان افزودن کاربر وجود دارد که برای اضافه کردن عضو به سایت مورد 

 استفاده قرار می گیرد.

 



 

 اربر وارد صفحه ای مانند شکل زیر می شویم.همان طور که مشاهده می کنید بعد از کلیک بر روی افزودن ک

 

که در این صفحه نام کاربری، آدرس ایمیل، رمز عبور، تکرار رمز عبور و سپس نقش کاربری آن را وارد می کنید و 

در صورت اینکه دارای زیر سایت هستید باید دامنه مربوط به آن را انخاب کنید)کاربر مربوط به آن دامنه( و سپس 

 نظیمات زبان، زبان آن را انتخاب می کنیم و بر روی دکمه ایجاد حساب کاربری جدید کلیک می کنیم.در بخش ت

 

 



 

 بلوک ها

به طور کلی هر بخشی در سایت به مانند جعبه ای مستقل از هم است و کار خود را به صورت جداگانه انجام می دهد 

و مدیریت خودش را دارد که در سیستم مدیریت محتوای مطلب تحت عنوان بلوک شناخته می شود مثلا بلوک 

مدیریت بلوک ها نحوه قرار گیری و اینکه آخرین اخبار، یا بلوک پربازدیدترین ها، و می تواند از طریق صفحه 

 کنیم، برای دسترسی به منوها مانند تصویر زیر عمل کنید:کجای صفحه قرار بگیرد را مشخص 

 



 

 

همان طور که در صفحه بالا مشخص است هر بلوک داری یک نام است و به هر بلوک دو آیتم ناحیه وعملیات 

قرار گیری بلوک در کجای صفحه را مشخص می کند و این بخش ها اختصاص داده شده است، که آیتم ناحیه محل 

 پیش تر توسط طراح سایت پیش بینی شده است، همان طور که در تصویر زیر قابل مشاهده است.



 

 

که تنظیمات مربوط به آن بلوک مانند توصیف بلوک،   آیتم عملیات نیز یکی دیگه از بخش های یک بلوک است

 ر کدام صفحات سایت این بلوک نمایش داده و یا داده نشود و ... .عنوان بلوک و این که د

 

در تصویر زیر که مربوط به صفحه عملیات یک بلوک)پیکربندی بلوک( است، همان طور که مشخص است می توان 

 برای یک بلوک عنوان مشخص کرد.



 

 

در کدام تم قرار گیرد،  نمود یکی از بخش های این صفحه قسمت تنظیمات ناحیه بلاک است که می وتوان مشخص

 لازم به ذکر است که در این بخش قالب های فعال شده را نمایش می دهد.

 

بخش است،  4در صفحه پیکربندی بلوک ها بخحشی تحت عنوان تنظیمات وضعیت نمایش وجود دارد که دارای 

ی نمایش در تمامی صفحات به بخش اول آن صفحات است که دارای دو گزینه برای انتخاب است که مورد اول برا



 

جز صفحاتی که در جعبه متن پایین آن مشخص شده است و مورد بعدی بلوک را در صفحاتی که در جعبه متن 

 پایین لیست شده را نشان می دهد.

 

 

 در تب بعدی که نوع محتوا نام دارد مشخص می توان کرد که بلوک در کدام نوع محتوای خاصی نشان داده شود.

 

ی بعدی که تحت عنوان نقش های کاربری است می توان مشخص نمود که بلوک را برای کدام یک از نقش در تب

 های کاربری نمایش داد.



 

 

 گزارشات

یکی از مهترین قسمت های یک سیستم نرم افزاری داشتن سیستم گزراش گیری است که بتوان دربرابر اتفاقات 

یت محتوای مطلب برای این کار بخشی مجزا در نظر گرفته شده سیستم واکنش مناسب نشان داد، در سیستم مدیر

بعضی قسمت ها را به طور مختصر شرح می دهیم.برای دسترسی به گزارشات  است که در شکل زیر مشخص است.

 مانند تصویر زیر عمل کنید:

 



 

 

 

 گزارش وضعیت 

در این قسمت گزارشی از وضعیت و عملکرد سیستم و مشکلات آن را نشان می دهد که در تصویر زیر این صفحه 

 ،phpمشخص شده است.که مواردی مانند ورژن هسته سیستم مدیریت محتوا، ورژن نرم افزار های مورد نیاز مانند 

 Jquery .و ... ، وضعیت سرور و موارد دیگر را شامل می شود 



 

 
 

 

 

 



 

 بخش پیشرفته

 افزونه ها

در سیستم مدیریت محتوای مطلب، بخشی تحت عنوان افزونه ها)ماژول ها( وجود دارد که می توان از طریق فعال یا غیر فعال کردن یک افزونه 

عملیاتی و راهبری مربوط امکانات و قابلیت جدیدی به سیستم مدیریت محتوا افزود البته ذکر این نکته ضروری است که هر افزونه دارای عملکرد 

ه به خود است و در این زمینه به تخصص بالاتری نیز است، در این صفحه دارای دو تب تحت عنوان بروزرسانی و خارج کردن از نصب وجود دارد ک

البته قبل از آن باید افزونه  مورد اول برای بروزرسانی افزونه های موجود و مورد دوم برای پاک کردن جداول مربوط به افزونه از پایگاه داده است

 برای دسترسی به این بخش مانند شکل زیر عمل کنید:را غیر فعال کرده باشیم.

 

 



 

 

 

 منوها

یکی از بخش های های هر سایت و پورتال منو)ها( است که دسترسی راحتتری را برای بازدید کننده سایت فراهم می کند، یکی از بخش های 

بخش مدیریت منوها است.همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید. این صفحه تمام منوهایی را که در سیستم  سیستم مدیریت محتوای مطلب

لینک های موجود در آن را ببینید، برای دسترسی  وجود دارد را به شما نشان می دهد و این قابلیت وجود دارد که شما هر منو را ویرایش کنید و یا

 ل کنید:به منوها مانند شکل زیر عم



 

 

 

 

 

 

 همان طور که در تصویر مشخص است گزینه ای تحت عنوان اضافه کردن منو وجود دارد کی می توان یک منو را به سیستم اضافه کرد و بعد اضافه

مختلف اضافه شدن منو در صفحه بلوک ها که قبلا توضیح داده شد اضافه می گردد و می توان از آن طریق آن را در بخش های مختلف و یا صفحات 

 کرد، برای ساخت یک منو لازم است یک عنوان و در صورت دلخواه توصیفی برای آن در نظر می گیریم و سپس آن را ذخیره می کنیم.



 

 

 نمایش)تم( مدیریت

آن وجود داشته سیستم مدیریت محتوای مطلب، دارای این قابلیت است که در آن چندین قالب وجود داشته باشد و باید جایی هم برای مدیریت 

 برای دسترسی به این صفحه مانند تصویر زیر عمل کنید:باشد تصویر زیر صفحه مدیریت قالب نمایش سیستم مدیریت محتوا است.

 



 

 

 که در این صفحه تمام قالب های موجود در سیستم قابل مشاهده و فعال سازی است و می توان در این سیستم چندین قالب را فعال کرد ولی فقط

 یکی از قالب ها باید پیش فرض سیستم قرار بگیرد.

 در بخش زیر در مدیریت قالب نمایش، قالب های غیر فعال وجود دارد که می توان قالب را فعال و یا همزمان فعال و به صورت پیش فرض تنظیم

 کرد.



 

 

انتخاب و تنظیم کرد که در تصویر زیر مشاهده می  در صفحه مدیریت قالب نمایش این امکان وجود دارد که برای بخش مدیریت نیز قالب جدا

 کنید.

 

 نمایه ها 

 افزونه سیستم مدیریت محتوای مطلب، افزونه نمایه است. ترین ماژول و در عین حال قدرتمندترینهمم

همان طور که از اسم نمایه مشخص است برای ساختن خروجی از روی پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد از 

ی از آنجایی که در یک بانک اطلاعاتی بین بخش ها)جدول، اندیس، ویو ...( ارتباطاتی وجود دارد که در خروجی طرف

استفاده می شود و از آنجایی که برای  SQLگرفتن باید لحاظ گردد به طور کلی در پایگاه داده زبان محاوره ای 

ست سخت و دشوار باشد افزونه نمایه این کار با خروجی گرفتن از پایگاه داده نوشتن کد برای کاربران ممکن ا



 

را به حداقل ممکن می رساند.برای دسترسی  SQLاستفاده از یک رابطه گرافیکی انجام می دهد و کد نویسی به زبان 

 به نمایه ها مانند شکل زیر عمل کنید:

 

 در زیر استفاده از این افزونه به طور کامل توضیح داده می شود:

در تصویر زیر مشاهده می شود که صفحه مدیریت افزونه نمایه است تمام افزونه های تولیدی و همان طور که 

 تمام خروجی های محتوایی که در سایت استفاده شده است(.(استفاده شده را نشان می دهد.



 

 

که بعد  یکی از قسمت های صفحه مدیریت نمایه، افزودن نمایه است.همان طور که در تصویر زیر مشاهده می شود

 از کلیک بر روی افزودن نمایه در صفحه مدیریت نمایه چنین صفحه ای مشاهده می شود 

 

 

در این صفحه باید یک اسم برای نمایه انتخاب کنید که در صورت فارسی بودن سیستم به شما تذکری می دهد بابت 

ور که می بینید دو گزینه تحت عنوان این که یک اسم به زبان انگلیسی هم برای نمایه در نظر گرفته شود، همان ط



 

ایجاد یک بلاک و ایجاد یک صفحه وجود دارد)بلاک ایجاد شده در صفحه مدیریت بلاک قابل دسترس است و 

برای سطوح دسترسی مختلف است را ایجاد می  صفحه ایجاد شده، یک صفحه مجزا قابل دسترس البته قابل کنترل

د از گرفتین خروجی بر روی دکمه ادامه و ویرایش کلیک می کنیم البته این کند(، همان طور که مشاهده می شود بع

 امکان هم هست که با زدن دکمه ذخیره و خروج، نمایه ذخیره و به صفحه مدیریت نمایه ها باز می گردد.

 در تصویر زیر که مشاهده می کنید بعد از کلیک بر روی ادامه و ویرایش وارد چنین صفحه ای می شوید

 

ستون اصلی است که هر کدام را اختصار توضیح می دهیم.در ستون اول که در تصویر زیر  3این صفحه که دارای  در

 مشاهده می شود



 

 

بخش های یک نمایه شامل عنوان که به کاربر نشان داده می شود و در این قسمت مشخص می شود، بخش بعدی 

که شامل بدون قالب، لیست های مرتب و نامرتب، شبکه  قسمت قالب است که نحوه نمایش، نمایه را نشان می دهد

 ، اسلایدر و حتی قالب هایی را می توان به آن اضافه نمود)توسعه دادن(. Gridیا 

قسمت بعدی فیلد ها است، که در اینجا مشخص می شود چه فیلد یا آیتیمی در خروجی باشد به عنوان مثال عنوان، 

ویسنده محتوا و به طور کلی هر فیلد و آیتیمی که مربوط به یک موجودیت مرتبط بدنه محتوا، تصویر، فایل ضمیمه، ن

به معیار های فیلتر است، که با زدن دکمه افزودن می توان این فیلد ها را به آن اضافه کرد. در قسمت معیار های 

معیار ها را می توان فیلتر مشخص می شود که براساس چه معیاری فیلتر انجام گردد و با زدن دکمه افزودن این 

انتخاب و اضافه کرد. در قسمت بعدی موضوع جستجو نام دارد نحوه جستجو و ترتیب آن را مشخص می کند مثلا 

 بر اساس جدیدترین محتواها ترتیب بندی شود.

 است. SQLبه زبان  Queryهمان طور که مشاهده کردید این توضیحات نمود واقعی یک 

SELECT Field1, Field2, … FROM TableName WHERE... ORDER BY DESC|ASC 

 در ستون دوم که در تصویر زیر مشاهده می شود تنظیمات مربوط به خروجی گرفته شده از نمایه است



 

 

در این قسمت می توان برای خروجی سربرگ، پانوشت مشخص کرد که به صورت اتوماتیک این دو مورد را به 

طرفی مجوز دسترسی به خروجی را به یک نقش می توان داد و  قسمت دیگر آن خروجی نمایه اضافه می کند، از 

که مشخص می گردد تا چند محتوا در خروجی بیاید و یا صفجه بندی به چه صورتی   (Paginationصفحه بندی)

 باشد را می توان مشخص کرد.

انجام داد، مانند شرط های پیچیده در ستون سوم که در تصویر زیر مشاهده می شود تنظیمات پیشرفته را می توان 

تر برروی خروجی ها)پیچیده تر از معیارهای فیلتر( یا رابطه های بزرگ تر بین موجودیتهای مختلف، افزودن 

و خیلی تنظیمات دیگر قابل دسترس  Ajax( مشخص و جدا به یک خروجی، استفاده از CSSکلاس)برای کد نویسی 

 است.

 



 

 یه افزودن خروجی های متداول و ممکن است همان طور که مشخص استیکی از بخش های ویرایش نما

 

(، ضمیمه و بخش های دیگری که قابل RSSمی توان خروجی های مختلفی گرفت مانند صفحه، بلاک)بلوک(، خوراک)

توسعه دادن است.افزودن ضمیمه به این صورت است که بعد از ایجاد یک ضمیمه آن را به خروجی دیگری که حتما 

باید بلاک)بلوک( باشد اضافه کرد و می توان این را تنظیم نمود که قبل از بلاک اضافه گردد یا بعد از آن یا هردو 

 اضافه کرد.

یکی دیگر از بخش های ویرایش نمایه که در تصویر زیر نیز قابل مشاهده است مدیریت بر روی خود خروجی 

 است.

 



 

( یعنی از آن خروجی یک کپی تهیه نمود و یا آن Cloneگرفت)به این صورت که از یک خروجی می توان کپی 

 ( پاک نمی شود ولی کار هم نمی کند.Disable( و یا آن را غیر فعال نمود)Deleteخروجی را پاک کرد)

بعد از همه این تغییرات باید بر روی دکمه ذخیره در صفحه ویرایش نمایه کلیک کرد تا تغییرات داده شده ذخیره 

طور که گفته شد افزونه نمایه نقطه قوت سیستم مدیریت محتوای مطلب است و با تسلط داشتن به این  گردد.همان

 افزونه می توان تمام نیاز ها را برطرف نمود.

 پیکربندی

همان یکی از قسمت های مهم سیستم مدیریت محتوای مطلب بخش پیکربندی است، که تنظیمات بخش های سیستم از این طریق انجام می گردد 

طور که در شکل زیر مشخص است، مانند: مردم، سیستم، رابط کاربری، نویسندگی محتوا، توسعه، جستو و اطلاعات شخصی، ابزار فارسی، رسانه، 

وب سرویس، منطقه و زبان و مدیریت است که هر بخش را به طور مجزا توضیح می دهیم.برای دسترسی به صفحه پیکربندی مانند تصویر زیر 

 ید:عمل کن

 



 

 



 

 کاربران

است.بخش  IPدر بخش کاربران صفحه پیکربندی مشاهده می شود که دارای سه گزینه تنظیمات حساب کاربری، کد امنیتی، مسدود کردن 

 کاربری را انجام داد.  تنظیمات کاربری که در تصویر زیر آن را مشاهده می کنید می توان تنظیمات

در تب اول می توان نام کاربر مهمان، تعیین اینکه کدام نقش مدیر  تب است، 4کاربری است که دارای اولین قسمت از این بخش تنظیمات حساب 

 اصلی باشد، عضویت و عدم عضویت و اینکه چه کسانی می توانند حساب کاربری ایجاد کنند و ... .



 

 

 

ر باید آنها را مشخص کرد وجود دارد که هم می توان فیلدی در تب دوم مدیریت فیلدها، فیلد های مربوط به یک کاربر که در هنگام افزودن کارب

 را به آن اضافه یا کم کرد.



 

 

 در تب سوم که مدیریت وابستگی ها است و ارتباط بین کاربران را می توان در آن در نظر گرفت.

 

 دو تب آخر کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.در تب چهارم که مدیریت نمایش نام دارد می توان نحوه نمایش کاربران را مشخص نمود، معمولا 



 

 

 

( است که برای جلوگیری از حملات از طریق ربات ها است که می از قسمت می توان Captchaدر قسمت دوم این بخش کاربران، کد امنیتی)کد 

تب است که  3یر مشاهده می شود  دارای مشخص نمود که این کد امنیتی در چه جاها و چه زمان هایی نشان داده شود.همان طور که در تصویر ز

هر تب را به توضیح می دهیم.یک کد امنیتی در این سیستم به دو صورت نمایش کد و یا محاسبه ریاضی قابل استفاده است همان طور که در تب 

د امنیتی استفاده شده است نحوه اول می بینید)تنظیمات عمومی( می توان پیش فرضی برای نمایش در نظر گرفت و از طرفی برای هر جایی که ک

 نمایش را تغییر داد و می توان برای هر زبان توضیح مختصری برای هر کد در نظر گرفت و راهنمایی کوچکی برای آن نوشت.



 

 



 

د بار تلاش برای در تب بعدی که در تصویر زیر مشاهده می کنید می توان برای هر کد امنیتی آستانه تعریف نمود به این صورت که مثلا بعد از چن

 ورود کد امنیتی نشان داده شود.

 

 در تب بعدی که تب مثال ها است، می توان نمونه نحوه نمایش کد ها را دید.



 

 

و   متخلف را بر روی سایت مسدود کرد IPاست، همان طور که مشاهده می شود می توان آدرس های  IPآخرین قسمت از این بخش مسدود کردن 

 دن این کار را می توان انجام داد.با زدن دکمه افزو

 

 سیستم

می در این قسمت تنظیمات سیستمی وجود داردمانند: اطلاعات سایت، آمار، عملیات ها، فیلد تجدید نظر، کرون که هر کدام را به طور مجزا شرح 

 دهیم.

، آدرس ایمیل  نام سایت، شعار مربوط به سایت بخش اول این قسمت اطلاعات سایت است که در تصویر زیر نیز مشاهده می شود، در این تصویر

سایت در جعبه جزییات سایت، در جعبه صفحه اصلی تعداد ارسال های قابل شاهده و صفحه اصلی پیش فرض را مشخص کنیم و همچنین صفحات 

 را نیز مشخص نماییم و بعد از تغییرات مورد نظر بر روی ذخیره پیکربندی کلیک نماییم. 403و  404خطای 



 

 

 

ها)فعال سازی ثبت و  Logدر بخش بعدی که آمار مربوط به سایت را نشان می دهد که در تصویر زیر می بینید که می توانید نحوه برخورد به 

 ها یا نشدن آنها(، تنظیمات شمارنده محتوا)مشخص کردن تعداد بازدید هر محتوا( را تنظیم کنید.logتعیین زمان پاک شدن 

 

 



 

ذف فیلد های تجدیدنظر نام دارد، در سیستم مدیریت محتوای مطلب این امکان وجود دارد که بعد از ویرایش یک محتوا یا قسمت بعدی که ح

 کاربری یک کپی از آن به عنوان تجدید نظر در پایگاه داده ذخیره می شود که از این قسمت می توان بر روی این عمل مدیریت انجام داد.

 

یم کرد که در چه مواردی ذخیره شود یا نه و در لینک دوم تجدید نظر های موجود را به راحتی می توان از پایگاه داده در لینک اول می توان تنظ

 حذف کرد.

 (Duplicate Content) جلوگیری از محتوای تکراریقسمت بعدی تنظیمات ریدایرکت است که در تصویر زیر مشاهده می کنید که هدف آن 

هایی که هدایت کردن آدرس، تعریف شده به آن آدرس (URL alias) هایی که برای آنها آدرس مستعارNode کردنهدایت که می توان است. 

انجام این  از انتهای آدرس صفحه (Trailing Slash) برداشتن خط مورب پایانیو  اند به آدرس اصلیکوچکی حروف اشتباه تایپ شده-بزرگی

 موارد در سئو سایت بسیار موثر است.

 



 

خش بعدی بخش عملیات است همان طور که در تصویر زیر مشاهده می شود به این صورت که با انجام هر نوع عملیات چه اتفاقی در سیستم رخ ب

 می دهد و حتی این قابلیت وجود دارد که عملیات جدیدی در سیستم تعریف گردد.

 

 

است که در بازه زمانی تعیین شده اجرا می گردد و کارهای مختلفی را روی سیستم  Jobقسمت بعدی در این بخش سیستم، کرون است.کرون یک 

 انجام می دهد به عنوان مثال انجام فرایند اندیس گذاری برای جستجوی محتوا.در بخش تنظیمات کرون می توان کرون را به صورت دستی جدا از

ساعت بعد از اجرای قبلی)چه دستی و چه  3ساعت اجرا گردد یعنی  3د مثلا هر زمان تعیین شده اجرا نمود و یا بازه زمانی کرون را مشخص کر

 اتومات(، اجرا گردد .



 

 

 نویسندگی محتوا

 در این قسمت تنظیمات مربوط به ویرایشگر و قالب متن های ورودی  و زمان بندی و ... را می توان مشخص نمود.

که برای عدم  Filtered HTMLاست که در تصویر زیر مشاهده می شود که تنظیمات مربوط به قالب های  CKEditorبخش اول شامل تنظیمات 

است که از طریق کلیک بر روی دکمه ویرایش می توان تنظیمات را انجام داد و  Tag HTMLکه برای وجود  Full HTMLاست و  Tag HTMLوجود 

 مورد نظر تهیه کرد و با کلیک بر روی دکمه حذف آن پروفایل را پاک نمود.کپی از پروفایل  Cloneیا از طریق کلیک بر روی 

 

قسمت بعدی این بخش تنظیمات وب فرم است، همان طور که مشاهده می شود می توان بخش های مختلف یک وب فرم را با فعال و غیر فعال 

 کردن المان های آن سفارشی کرد.



 

 

 بررسی و Cron اجرای محتوا، انتشار عدم یا و انتشار پیکربندیتب است و  4زمانبندی است که دارای  یکی دیگر از قسمت های نویسندگی محتوا،

 نام دارد قالب نمایش تاریخ و زمان برای یک محتوا را می توان مشخص نمود در تب اول که تنظیمات .شود می انجام قسمت این در سرور ساعت



 

 

 دارد، که کرون را در حالت سبکتری با پردازش کمتری انجام می دهد .در تب دوم که اجرای کرون سبک وزن نام 

 

 در تب بعدی که بررسی زمان نام دارد، مقایسه با ساعت جهانی را نشان می دهد.



 

 

ر گردد که در تب چهارم و آخرین تب که محتوای زمانبندی شده نام دارد، که می توان مشخص کرد که یک محتوا در چه زمانی منتشر یا عدم منتش

 در لیست زیر نمایش داده می شود.

 

تب است،تب اول که  3است)پرسش و پاسخ(،همان طور که مشاهده می شود دارای  شده پرسیده رایج سوالاتقسمت های این بخش  یکی دیگر از

 عمومی نام دارد، عنوان صفحه پرسش و پاسخ، توصیف سوالات عمومی و مسیر صفحه را می توان مشخص نمود.



 

 

 در تب دوم که سوالات نام دارد، نحوه نمایش، طرح بندی صفحه، تنظیمات نحوه آرایش و .. را می توان مشخص نمود.

 

 در تب سوم که دسته بندی است، می توان آرایش دسته بندی را مشخص کرد.



 

 

قالب به نام های  3که به صورت پیش فرض دارای در قسمت بعدی که قالب متن نام دارد، قالب های موجود نوشتاری در سیستم را نشان می دهد 

Filtered HTML،  Full HTML ،Plain Text  است که با پیکربندی هر کدام از این موارد می توان تنظیمات و دسترسی های لازم به نقش ها را

 برای ایشان انجام داد. 

 

 رابط کاربری

 ( و ... برای بخش های مختلف سیستم ایجاد نمود.ShortCutمیانبر هایی)، قالب منوها و PDFدر این بخش می توان تنظیمات چاپ و 

است. که دارای دو تب است که تب اول تنظیمات مربوط به نحوه فشرده سازی فایل  jQuery Calendar API تنظیماتاولین بخش از این قسمت 

 را می توان مشخص نمود.



 

 

 

 توان نوع تقویم را انتخاب نمود که در نوار کشویی مشخص است.در تب دوم که در تصویر زیر مشاهده می شود، می 

  

 است، و برای انتخاب دسته بندی در افزونه نمایه است. TVIدر بخش بعدی مربوط به تنظیمات 



 

 

ینجا تعیین نمود که بخش بعدی قالب منواست، که تنظیمات مربوط به نحوه کشویی باز شدن منو است و می توان تعداد زیر منوهای باز شده را از ا

 زیر مجموعه است. 2به طور پیش فرض دارای 

 

 قسمت بعدی میان برها نام دارد، همان طور که از نام این قسمت پیدا است برای ساخت دسترسی آسان تر به بخش های مختلف مورد

 شما لیست می کند.استفاده قرار می گیرد. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید لیست میانبرها را به 



 

 

 برای اضافه کردن میان بر ها برروی دکمه اضافه کردن مجموعه میانبرها کلیک کرده، و میانبر جدید را اضافه می کنیم.

 

نام دارد، که از این قسمت می توان نحوه قالب بندی نمایش و نحوه استایل خروجی ها ذکر  PDF نسخه و ایمیل چاپگر،در بخش بعدی که تنظیمات 

 شده را مشخص نمود.



 

 

 جستجو و اطلاعات شاخص

 را می توان تنظیم نمود. URL( و نحوه نمایش Aliasدر این قسمت تنظیمات مربوط به جستجو و مسیر های مستعار)

مجدد، تعداد   (Indexingجو است، همان طور که مشاهده می شود می توان تنظیماتی مانند شاخص گذاری)اولین بخش از این قسمت تنظیمات جست

محتوایی که در هر شاخص گذاری جستجو شود، حداقل تعداد کاراکتر جستجو، اینکه روی چه مواردی جستجو انجام شود و ... را می توان مشخص 

 نمود.



 

 

ادرس مستعار به این صورت است که آدرس واقعی را به آدرس دیگری در ظاهر   تب است. 4دارای  قسمت بعدی مسیر های مستعار است، که

 تبدیل می کند که در تب اول این قسمت لیست آدرس های موجود در آن را می توان دید.



 

 



 

تصویر زیر قابل مشاهده است می توان در تب دوم که الگو نام دارد، الگوهای تولید آدرس مستعار را می توان مشاهده کرد، همان طور که در 

 الگوی تولید آدرس مستعار را مشخص نمود.



 

 

 در تب آخر که از دو تب قبلی مهم تر است و حذف نام مستعار نام دارد می توان نام های مستعار در بخش های مختالف را مشخص نمود.



 

 

موتور های جستجو است.که دارای سه تب است در تب اول که مشاهده می در قسمت بعدی که متاتگ نام دارد که این بخش برای استفاده توسط 

 شود پیش فرض های موجود را نشان می دهد.

 

 در تب دوم که تنظیمات نام دارد کهدر تصویر زیر مشاهده می شود می توان مشخص نمود که کدام موجودیت به عنوان متاتگ استفاده گردد.



 

 

 دارد، می توان متاتگ ها را برگرداند که با انتخاب موجودیت و زدن دکمه برگرداندن این کار انجام می شود.در تب سوم که برگرداندن نام 



 

 

ایجاد کرد.همان طور که در تصویر زیر مشاهده می  xmlنام دارد می توان برای سایت یک نقشه با فرمت  XMLدر قسمت بعدی که نقشه سایت 

 ست آدرس های موجود است.کنید دارای سه تب است که تب اول لی

 

 در تب دوم که تنظیمات نام دارد، طول عمر این نقشه را می توان مشخص نمود)بروز بودن(.



 

 

 در تب سوم که بازسازی دوباره نام دارد دوباره می توان لینک های نقشه سایت را بازسازی کرد.

 

  

 ن است که به صورت منویی نشان داده می شود.در قسمت بعدی که نقشه سایت نام دارد که تنها تفاوت آن در ای



 

 



 

 توسعه

 در این قسمت کار هایی مانند ثبت وقایع، خالی کردن کش های سیستم و ... را می توان اجام داد.

 اولین قسمت این بخش کارایی است. از این قسمت می توان کش های سیستمی موجود را پاک کرد و فایل های تجمیعی را دوباره ساخت.

 

 است، می توان مشخص نمود چه تعداد و چه نوع پیام هایی ذخیره گردد. خطاها و وقایع ثبتقسمت بعدی تنظیمات 

 

است که می توان از این قسمت سایت یا پورتال را در حالت نهگهداری و تعمیرات قرار داد و تغییرات را این مدت  تعمیرات حالتقسمت بعدی 

نکه کاربران سایت تغییرات را ببینند و می توان در زمان تعمییرات متنی را مشخص نمود که در آن زمان نشان بتوان در سیات اعمال کرد بدون آ

 دهد.



 

 

 را در سیستم مدیریت مختوا مشخص کرد. Jqueryدر این قسمت می توان نسخه پیش فرض 

 

 رسانه

 ها را می توان انجام داد.در بخش تنظیمات مربوط به فایل و تصویر و صوت و ویدئو و تنظیمات پلیر 

است، که مسیر اصلی ذخیره فایلها در سیستم مدیریت محتوا و دایرکتوری موقت برای کار های سیستم  فایل سیستماولین قسمت از این بخش 

 مدیریت محتوا را می توان مشخص نمود.



 

 

که می توان برای قسمت های مختلف سایت تصویر با کیفیت  یکی از قسمتهای بسیار جالب در سیستم مدیریت محتوای مطلب، استایل تصاویر است

 و با اندازه های مختلف تولید نمود)سایز و حجم( در تصویر زیر استایل های موجود استفاده شده در سایت را می توان دید.



 

  

 با کلیک کردن بر روی اضافه کردن استایل، می توان استایل تصویری جدید اضافه کرد.



 

 

عکس که برای نمایش تصاویر مورد استفاده قرار می گیرد همان طور که در تصویر زیر می  color boxهای این بخش تنظیمات  یکی از قسمت

 بینید، می توان نحوه نمایش، استایل مورد نظر، زمان حرکت، شفافیت و ... را تنظیم نمود.



 

 

 مشخص می کند که این مورد در استایل تصاویر بسیار کاربری دارد.است که منظور نقطه ثقل تصویر را  Focal Pointقسمت بعدی تنظیمات 



 

 

 در قسمت دیگر که تنظیمات مرورگر مدیا نام دارد، که مکان ذخیره فایل های چند رسانه ای را می توان مشخص نمود.

 

مانند مقدار حجم آپلود، چه فرمت هایی ( است، که در تصویر زیر می بینید و می توان تنظیماتی Fileقسمت دیگر این بخش تنظیمات پرونده)

 قابلیت آپلود داشته باشد، متن جایگزین فایل و ... را می توان انجام داد.



 

 

 

یکی از دیگر از قسمت های این بخش ویدئو است که در تصویر زیر مشاهده می شود و دارای سه تب است که هر کدام توضیح داده می شود.در 

ی توان مشخص نمود بهد از لود شدن صفحه ویدئو شروع به پخش کند و یا به طور اتومات شروع به بافر شدن تب اول بخش عمومی است که م

 نماید و در قسمت ابعاد می توان ابعاد پلیر را مشخص نمود.

 

 ر پخش گردد.در تب دوم ویدئو که در تصویر زیر نیز قابل مشاهده است.می توان مشخص نمود که فیلم با یه فرمت خاص با کدام پلی



 

 



 

 No transcoderدر تب سوم این بخش می توان تبدیک کننده ویدئو را مشخص نمود که در تصویر زیر می بینید که بطور پیش فرض بر روی 

 ست شده است.

 

 است که در تصویر زیر مشاهده می شود که دارای دو تب است. JW Player تنظیمات پیشیکدیگر از بخش های 

 

 را مشخص می توان کرد. JW Playerتحت لیسانس در تب دوم کد 



 

 

 

درصد تنظیم  57قسمت آخر این بخش ابزار تصویر است که می توان کیفیت تصویر را در این قسمت مشخص نمود که به طور پیش فرض روی 

 شده است.

 

 وب سرویس ها

را می توان مشخص نمود و یا تنظیمات مربوط به شبکه های اجتماعی را  RSSدر قسمت وب سرویس نحوه و تعداد محتوا برای انتشار به صورت 

 مشخص کرد.

و یا در خروجی با چه فرمتی نمایش  RSSاست همان طور که مشاهده می شود، می توان تعداد محتوا ها در هر انتشار  RSSدر قسمت اول تنظیمات 

 داده شود را می توان تنظیم کرد.



 

 

ن در قسمت دوم که لینک های شبکه اجتماعی نام دارد، که می توان مشخص کرد که چه نوع و به چه قالبیر برای شبکه اجتماعی ارسال گردد، هما

 د طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای دو تب است در تب اول مشخص کننده این است که چه نوع محتوایی و به چه قالبی نمایش داده شو



 

 

 در تب دوم که در تصویر زیر مشاهده می کنید، ظشبکه های اجتماعی موجود را نشان می دهد که بنا بر سلیقه مدیر سایت قابل تغییر است.



 

 

 منطقه و زبان

 اد.در این قسمت تنظیمات منظقه ای، تاریخ و زمان، افزودن زبان به سیستم، ترجمه کردن متن به زبان های مختلف و تقویم را انجام د

یکی از بخش های این قسمت تنظیمات منطقه ای است که در تصویر زیر مشاهده می شود، در این صفحه می توان کشور پیش فرض، اولین روز از 

 هفته، تنظیمات منطقه زمان پیش فرض و حتی این امکان وجود دارد که کاربران تنظیمات منطقه زمانی خودشان را انجام دهند.

 



 

 

ظیمات مربوط به تاریخ و زمان است، دارای سه تب است در تب اول قالب نمایش تاریخ و زمان را مشخص می توان کرد که در در بخش بعدی تن

 تصویر زیر می بینید.

 

 در تب بعدی که در تصویر زیر مشاهده می کنید قالب ورودی را می توان به دلخواه مشخص نمود.



 

 

 می شود تنظیمات مربوط به هر زبان را می توان انجام داد. در تب سوم و آخرین تب این بخش که مشاهده

 


