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 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. 

های مختلِف این است. با مطالعه بخش، تدوین و منتشر شده(eRnRrRfeR) مرجعراهنمای پیِش رو با هدِف ارائه یک 

 راهنما می توانید ...

 

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

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

 اند مشاهده نمایید.یادگیری ذکر شده هایی را که با هدِف تسهیلِ مثال 

 برخی از امکاناِت اسپریت پورتال ِ می توانید به عنواِن یک مَرجع، روی این راهنما  در صورِت ابهام در نحوۀ کار

 حساب 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 ایراهنم سندِ  و اسپریت پورتال افزار

 .باشدمی تکمیل حالِ  در افزار،نرم توسعۀ تناسب
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 پورتال سازمانی چیست ؟

  

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

 ذیل عناوین در توانمی را هاSMC یا محتوا مدیریت هایسیستم به نسبت هاافزارنرم قبیل این برتری قت،حقی در

 : نمود خالصه

 هاگروه و کاربران یکپارچه مدیریتِ  در ویژه هایقابلیت 

  ِاطالعات و هاابزار به هاگروه و کاربران دسترسی یکپارچه مدیریت 

 ایتوسعه هایابزار (sRrRevtnRfp lvveD )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 اتصال وب

 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 هوش مصنوعی برداری از دانش و فناوری با بهره (™Esprit Portalاسپریت پورتال )

میان  تری از تعاملِ  شود. عنصرِ هوشمندی در پورتال سازمانی هوشمند، سطحِ جدید و مترقّی بفردی مجهز می منحصر

افزاری در اختیار  نرم های سیستم تجربه کاربری ارتقای های نوینی را برای کند و ظرفیت انسان و ماشین را تعریف می

 دهد. دهندگان قرار می توسعه

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://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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دهندگان و طراحان، سنِگ بنای توسعۀ آن  بهای توسعه گران 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. 

ِ مدیراِن سازمانی قرار می های نوآورانه بهره گرفته فناوری گیرد به سطحِ باالیی از  اند بنابراین سیستمی که در اختیار

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

یِ میدانیِ نیازهای مدیراِن ها و بررس تالش نیافام در این راستا بوده است که با مطالعۀ مدَوّن آخرین رَوَند

 .ای کامالً مُدرن و هدفمند توسعه دهد گونه کاناِت اسپریت پورتال را بهها و ام قابلیت ،سازمانی

 

 های عمومی رابط  کاربری اسپریت پورتال ویژگی
 

 داشبورد:

کی و در یک پنجره در اختیار های گرافی ای از امکانات و اطالعات را در قالب شود که مجموعه داشبورد به فضایی اطالق می

ِ منوی اصلیِ سیستم، داشبوردِ اصلیِ افزار اسپریت پورتال،  دهد. هنگاِم ورود به پنل کاربریِ نرم کاربر قرار می در کنار

 آید. شکِل زیر، نمایی از نحوۀ نمایِش داشبوردِ اصلی است. اسپریت پورتال به نمایش درمی
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 شده به این منظور در منوی افقیِ باالی کنترل پنل، قابل تغییر هستند. یِق منوی طراحیاز طر داشبوردهای اسپریت پورتال 

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

 

 بر سه نوع هستند:این داشبوردها 

 

 :تغییراِت محتوا در ن وضعیِت اطالعاتی از آخریاطالعاِت آخرین الگیِن موفق و داشبورد اصلی،  داشبورد اصلی

های زمانیِ متفاوت را تغییر  تواند بازه دهد. کاربر می روز اخیر را نشان می 963روز و  91پورتال در دو بازۀ زمانیِ 

 داده و نمودارِ متفاوتی را مشاهده کند.

 

 :نیتورینگ، گرافداشبورد ما داشبورد مانیتورینگ ( هایی به شکِل گِیجGauge را نشان )دهد که نمایانگر  می

  هستنند.  وضعیِت سالمِت سرور
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 :و در صفحۀ افزار  داشبوردهای سفارشی، داشبوردهایی هستند که توسِط کاربراِن نرم داشبوردهای سفارشی

های  تواند با استفاده از امکاناِت این صفحه، کوئری کاربر می شوند. سازماندهی میمدیریت داشبوردها 

های مختلفی در ابعادِ دلخواه، در قالِب یک داشبورد نمایش دهند. شکِل  فزار را بصورِت پنلا شده در نرم ساخته

 صفحۀ طراحیِ داشبورد است.دهندۀ  زیر، نشان

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

تواند پنِل دیگری را فراخوانی کند،  بر دکمۀ افزودن می کاربر با کلیکترس انتخاب نماید. های در دس میاِن گزینه

 استفاده کند. Drag&Dropنمایِش هر پنل را مشاهده نماید و برای جابجاییِ موقعیِت هر پنل در داشبورد، از  پیش
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 : گرایی و منوی همبرگری واکنش

گونه که از نام آن پیداست، رابط میان کاربر سیستم و زبان ماشین  ری همانافزا نرم هر سیستمِ ( UIی )رابط کاربر

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

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

 

 دهد. ، نمایِش کنترل پنل در سایزهای استانداردِ دیگر است که ریسپانسیو بودِن آن را نشان میذیلتصاویرِ 
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 در شود و های کاربری تعبیه می ی رابطاست که در گوشۀ باال آیکُنیک  Hambuger-Menu یا منوی همبرگری

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

 برای پنهان نمودن و نمایِش منوهای کاربری استفاده نموده است.

 

 

 

 کلیک:راست 

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

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 tabتواند با راست کلیک روی عناوین و انتخاِب گزینۀ  اشند، کاربر میب می
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 :های آن و ویژگی Data Tableتار  ساخ

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

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

 

  بودِن نمایِش رکوردها بر اساِس هر ستونتغییر ترتیِب صعودی یا نزولی 

 امکاِن جستجو در هر ستون بواسطۀ فیلدِ جستجوی باالی آن 

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

 گردند. فیلتر می AJAXول با فناوری شود و در نتیجه، رکوردهای جد نویسد، در همۀ ستونها جستجو می فیلد می
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 :صفحه تمام عملکرد  

 

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

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

 ماژول داللت دارد.

 

 : Optionsها یا  دکمه گزینه

هایی را با کارکردهای متفاوت  شود، گزینه دنده در بیشترِ صفحاِت پنِل اسپریت پورتال ظاهر می این 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

های کاربر تعبیه  ، دو آیکُن برای نمایش اعالنپادر حالِت دسکت پنِل اسپریت پورتال چپ و باالی کنترلدر بخِش سمِت 

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

بیند  خر را میباشد و کاربر با کلیک بر آنها، سه اعالِن آ های مشاهده نشده می شود، تعداد اعالن این قسمت نشان داده می

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

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

مشخصات کلیک 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 تواند برای دسترسی سریع به صفحا کاربر می

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

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

ِ وبافزار اسپر  نرم شود که کاربرانِ  هایی گفته می های اساسی به ابزار ماژول های خود  سایت یت پورتال برای انجاِم امور

های پورتال، ویرایش قالِب  ساخت و ویرایِش صفحات، مدیریِت فایلاحتماالً بیشترین مراجعه را به آنها خواهند داشت. 

توسِط مدیراِن  تواند با دفعاِت تکرارِ باال های ساخته شده جزوِ افعالی است که می ها و ورودِ محتوا از طریِق افزونه سایت وب

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

امکانات و  که این ها و امکاناِت اسپریت پورتال نیست کما ها به معنیِ کارکردِ پاییِن مابقی ابزار اساسی خواندِن این ماژول

ها  صورِت روزمرّه توسط مدیراِن پورتال اند که به ای مفید و بعضاً ضروریِ دیگری در پکیجِ اسپریت پورتال توسعه یافتهه ابزار

 گیرد. برداری قرار می و محتوانگاران مورد بهره

 

 مدیریت صفحات
 

  معرفی
ً  هک باشدمی پورتال اسپریت اساسی هایابزار از یکی taMR MafaMRnRfp یا صفحات مدیریت  کاربرانِ  همۀ احتماال

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

 ... توانید می ماژول این با 

 بسازید را وب صفحات. 

 نمایید سازماندهی را صفحات مراتب سلسله . 

 ویرایشگر از استفاده با LlMH، نمایید اضافه پاراگرافی محتوای صفحه، اصلی یمحتوا 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 رابط

 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 راست

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

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

 توان به صورِت زیر اقدام کرد: ها می دسکتاپ

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

 ( بر آیکُِن صفحهDouble Clickکلیک ) با دَبل .2
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 .ینه های تعامل با صفحه ظاهر شوندگز  در موبایل، انگشِت خود را روی هر صفحه نگه دارید تانکته: 

 

 باشد: های ذیل می شامِل بخشبخشِ  مشخصاِت صفحات عموماً 

 توانید عنواِن صفحه را تغییر دهید. در این بخش می :عنوان  صفحه

 صفحه نشان داده شود بنویسید.  URLنامی را که تمایل دارید در   توانید در 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  شوند بنابراین به شدت توصیه می ( نشان داده میSERPگیرد. این توضیحات در صفحۀ نتایجِ گوگل ) می

 رفته، از کلیدواژۀ اصلی صفحه نیز استفاده کند.  میل کند و در جمالِت بکارحتماً این بخش را با توجه به محتوای صفحه تک

هایی  ( دارند. کلیدواژهSEOسازیِ محتوای صفحات برای موتورهای جستجو ) ها نقِش مهمی در بهینه کلیدواژه :ها کلیدواژه

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

ها را در این بخش  شده بَسنجند. کلیدواژه شوند تا ارتباِط محتوای صفحه را با عبارِت جستجو موتور جستجو مطالعه می
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ایید. ( حذف نم×تأیید و ثبت نمایید و در صورِت تمایل، با کلیک بر عالمِت ) Enterیا با ( ,با کاما )توانید پس از نوشتن،  می

اند،  هایی که پیش از این استفاده شده ها، در بانِک کلیدواژه پورتال در حیِن نوشتِن کلیدواژه شایاِن ذکر است اسپریت

  کند.  نویسید را بصورِت همزمان پیشنهاد می های مشابه با آنچه کاربر می کند و کلیدواژه جستجو می

قابل تنظیم است،  خبر تنظیمات تحریریههای محتوایی که در بخِش  در صورِت فعال بودِن افزودِن کلیدواژه در ماژول

 های قالب صفحه قرار داد.  توان به مطالِب تولید شده، کلیدواژه اختصاص داد و بدین ترتیب آنها را در متاتگ می

ایی است که محتوانگار فارق از نوعِ صفحه و نوعِ ماژولی که منظور از محتوای باالی صفحه، محتو  :محتوای باالی صفحه

صفحه قرار دهد. شایاِن توجه باالی در  HTMLتواند با استفاده از ویرایشگرِ  برای نمایش در صفحه انتخاب کرده است، می

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

 مشخص شده در بخِش مشخصاِت صفحه کلیک شود تا بتوان محتوای درج شده را ویرایش نمود. 

 

گیرند تا به صفحه اختصاص داده  شوند در این بخش قرار می تهیه می ها مدیریِت قالبهایی که در ماژوِل  قالب :قالب

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

سایت تهیه شده باشد. در نتیجه کاربر باید برای نمایِش  " برای وبقالِب داخلی" و "قالِب اصلیهای " با نامنوعاً دو قالب 

 ه صفحاِت داخلیِ پورتال اختصاص دهد.محتوای صفحاِت داخلیِ خود حتماً "قالِب داخلی" را ب
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باشد. در توضیحِ این گزینه، فرض کنید که  " میقالب صفحۀ والدها، " در منوی قالبو پیش فرض یک گزینۀ ثابت 

 Aبا قالِب صفحۀ  A22است. در صورتی که بخواهید قالِب صفحۀ  Aدارید که زیرمجموعۀ صفحۀ  A22ای با ناِم  صفحه

 ید گزینۀ "قالب صفحۀ والد" را انتخاب کنید.توان مییکسان باشد، 

های طراحی شده برای  توانید لیسِت قالب آید که در آن می می به نمایش در Combo-Boxدر این بخش یک  :نوع  صفحه

خواهید به صفحه اختصاص دهید، برای نمایِش  ها با توجه به محتوایی که می پورتال را مشاهده کنید. این قالب اسپریت

 شوند. ای صفحه انتخاب میمحتو

 

ِ ورزشی" را نمایش دهید خواهید لیسِت مطالِب تهیه شده و سازماندهی میاگر بعنواِن مثال   برای ، شده در گروهِ "اخبار

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

 شده کامالً سفارشی سازی کنید.  توانید این قالب را به کمِک راهنمای تهیه می تنظیماِت 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  ر وبسازید قرار است د ای که می اگر صفحه نکته:

" انتخاب کنید تا پیامی به همین معنی برای در دسِت طراحیاید نوعِ صفحه را " صفحه، محتوایی برای آن ایجاد نکرده

 بازدیدکنندگان به نمایش درآید.
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پورتال نباشد و به قوِل  های اسپریت هیچکدام از ماژولخواهید در صفحه نمایش دهید در  اگر محتوایی که می نکته:

ایجاد کنید، باید نوعِ صفحه را "در دسِت طراحی" انتخاب کنید و با کلیک بر آیکُِن  محتوای استاتیکخواهید  معروف می

با ا بنویسید. است ، آزادانه محتوای مدّنظرِ خود ر  HTMLکه یک ویرایشگرِ  TinyMCEگرِ ویرایش"محتوای باالی صفحه" در 

سایت ایجاد و  محتویاتی از این دست را در صفحۀ وبتوانید متن، لینک، جدول، تصاویر و  استفاده از این ویرایشگر می

بایست همین مسیر را طی کرده و ویرایشگر را اجرا  مدیریت نمایید. برای تغییرِ محتوای استاتیِک صفحۀ پورتاِل خود می

 رسی یابید. کنید تا به محتوای فعلی دست

دنده  ممکن است پس از انتخاِب نوعِ صفحه در بخِش ویرایِش صفحه، یک آیکُن به شکِل چرخ: آیکُن  تنظیمات  نوع صفحه

 ِصفحۀ  عنواِن مثال، پس از انتخاِب نوع های ویرایشی بیشتر برای آن صفحه است. به ظاهر شود. این آیکُن نمایندۀ گزینه

 اید را انتخاب کنید. هایی که قبالً ساخته توانید یکی از گالری شود و با کلیک بر آن می اهر می"گالری عکس"، آیکُِن مذکور ظ

شود تا در صورِت به  های اجتماعی استفاده می های شبکه از تصاویر آپلود شده در این بخش برای تهیۀ پُست :تصویر

شده برای صفحه در  ینِک صفحه و توضیحاِت درج هایی، از این تصویر، ل اشتراک گذاشتِن محتوای صفحات در چنین شبکه

 طراحیِ پُست استفاده شود.

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

، subsiteمربوط به سایِت صفحاِت  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  هایی با الگوی لینک

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 می با این قطعهشود.  ها استفاده می زیردامنه

 شده اِعمال کرد. های فراخوانی داده

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

 شود. نشان داده نمی
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دهندۀ یک  فرض یک آیکُِن سبز رنگ که نشان در این بخش از باکِس مشخصاِت صفحه بصورِت پیش سی:تنظیمات  دستر 

پورتال به این  پنِل اسپریت سایت و کنترل شود. معنیِ این آیکُن این است که همۀ کاربران در وب قُفِل باز است مشاهده می

 صفحه دسترسی خواهند داشت.

 انتخاب نماید ... رااگر کاربر آیکُِن قُفِل بسته  

 باشد. شود و نشانۀ دسترسیِ محدودِ صفحه می رنِگ آیکُِن قُفل، قرمز می 

  ِمجوز اعطا  کاربری برای دسترسی به این صفحه  ِتواند به یک یا چند گروه شود و کاربر می ظاهر می ها گروهفیلد

 کند.

  ِشود و کاربر می ظاهر می کاربرانفیلد  ِ پورتال برای دسترسی به این صفحه مجوز  اسپریت تواند به یک یا چند کاربر

 اعطا کند.

های مورد  تواند گزینه اند و کاربر می طراحی شده Combo-boxها و کاربران بصورِت لیسِت بازشوند یا  فیلدهای گروه

های  ف، گزینهِپ بخشی از حرونظرِ خود را از داخِل لیست انتخاب نماید. همچنین این امکان وجود دارد که کاربر با تای

 شده را محدود کند. ظاهر 

اند. دکمۀ  ها در انتهای بخِش مشخصاِت صفحه قرار گرفته این دکمه های ذخیره/نمایش/کپی  آدرس صفحه: دکمه

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

توان بدوِن باز کردِن صفحه، آنها را کپی  و گزینۀ "آدرس نسبی" و آدرس مطلق" است که بسته به نیاز، میصفحه" دارای د

 ها استفاده نمود. کرد و در لینک
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 صفحه در ماژول صفحات انواع
 

شود. تواند تعیین نمود که چه نوع محتوایی برای بازدیدکننده نشان داده  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 شده لیست گزینه

 کارکرد نوع صفحه

 در دست طراحی

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

باشد، بهتر  در صورتی که در محتوای نهاییِ صفحه آماده نشده دهد. برای بازدیدکننده نمایش می

 است از این گزینه استفاده کنید.

 شود. اگر در بخِش "محتوای باالی صفحه" محتوایی را قرار دهید، فقط این محتوا نشان داده می 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

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

 Frameدر  URLنمایش محتویات  

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

 
را نوشت و در صورِت تمایل به نمایِش یک فایل در  URLتوان آدرِس  در تنظیماِت این صفحه می

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

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

 است. Pixelمقیاِس 
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 کارکرد نوع صفحه

 
% را در فیلدِ "ارتفاع" 111عددِ به اندازۀ ارتفاعِ واقعیِ محتوا باشد،  Frameخواهید ارتفاعِ  اگر می نکته:

 سید.بنوی

 لیست صفحات زیرمجموعه

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

 ِ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

ص داده شده ای از صفحاِت زیرمجموعه، تصویری اختصا فرض، اگر به صفحه بصورِت پیش نکته:

 شود. باشد، آن تصاویر در این لیست نشان داده می

 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 گروه می در تنظیماِت این بخش،
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 کارکرد نوع صفحه

های  توان نوعِ آن را از میاِن گزینه اییکه در زمان تهیۀ هر مطلب در تحریریه میعالوه بر آن، از آنج

از بین توان 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 یسِت مطالب نمایِش لقالِب  نکته:

 باشد. قابل کنترل و ویرایش می تنظیماِت تحریریهبخِش 

 نقشه سایت اخبار

ریع افزار اسپریت پورتال به جهت افزایش اثربخشیِ اخبار تولیدشده توسط پورتال سازمانی و تس نرم

تواند  در ایندکسینگ اخبار در موتور جستجوگر گوگل، امکانی دارد که بواسطۀ آن، مدیر پورتال می

 نقشۀ 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  تعیین می نماید و  خزندۀ موتور جستجو مشخص می

 شود. 

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

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

 شود. روزِ اخیر تولید می 2 درج شده در بازه زمانیِ  مطلبِ  11محتوای این صفحه از  نکته:

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

 باشد. آن به گوگل می

RSS 

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

 ر، مورد استفاده قرار گیرد. های دیگ در وبسایت RSSمطالعۀ 

 



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 31 

 کارکرد نوع صفحه

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

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

 .از جدیدترین محتوای سایت شما باخبر شوند

 های مطالِب موردِ نظر را انتخاب نمود. توان گروه یا گروه می ِت این بخش،در تنظیما

 گالری عکس

 شده توسِط ماژول گالریِ عکس کاربرد دارد. این نوعِ صفحه برای نمایِش محتوای ساخته

شده انتخاب  های ساخته توان گالری عکس موردِ نظر را از میاِن گالری می در تنظیماِت این بخش،

 نمود.

ها و صفحۀ نمایِش  تواند نحوۀ نمایِش صفحۀ لیسِت گالری می تنظیماِت گالری عکسربر در بخش کا

 نماید. و ویرایش تصاویر گالری را کنترل 

 نمایش افزونه

ل توسعه کاربرد های ماژو شده در قالِب افزونه های ساخته این 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

 

 نمایش فُرم
این  تِ ساز کاربرد دارد. در تنظیما های ساخته شده توسِط ماژوِل فُرم این نوعِ صفحه برای نمایِش فُرم

 افزار، فرِم مورد نظر را انتخاب نمود. های ساخته شده در نرم توان از میاِن فرم بخش می

 در فرم ثبت شده رکوردهاینمایش 

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

 دارد. 
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شده توسِط خودش، باید وارد این صفحه شده و الگین کند  کورد ثبتکاربر برای مشاهده و ویرایِش ر 

دسترسی به رکورد را داشته باشد بنابراین برای اعطای چنین قابلیتی به بازدیدکننده، او باید  تا امکانِ 

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

 بتواند فُرم را ثبت نماید.کاربر، 

ِ پورتال بایستی در الیۀ تنظیماِت دسترسی در فُرم  ساز، دسترسیِ مشاهده،  عالوه بر این، مدیر

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

 نمایش گزارش

اربرد دارد. در ساز ک شده توسِط ماژوِل گزارش های ساخته این نوعِ صفحه برای نمایِش گزارش

شده در سیستم، گزارِش مورد نظرِ خود  های ساخته تواند از میاِن گزارش تنظیماِت این بخش، کاربر می

 را انتخاب نماید. 

 URLتغییر مسیر  

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

( Forwardال بخواهد یک صفحه یا یک لینک، کاربر را به آدرسی دیگر، فوروارد )مثال، اگر مدیر پورت

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

 موردِ نظر بکار ببرد.

 

 جستجو

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

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

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

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

 

 اکلیدواژه ه
شده برای مطالب و اخبار در ماژوِل تحریریه، در انتهای مطلب به نمایش در  های تعریف کلیدواژه

ها هدایت  آید. در صورتی که بازدیدکننده بر روی آنها کلیک کند، به صفحۀ جستجوی کلیدواژه می
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 کارکرد نوع صفحه

 کند. است را مشاهده می شود و مطالبی که آن کلیدواژه برای آنها تعریف شده می

 
ها" در ماژول  ای با نوعِ "کلیدواژه صفحه بایدها در وبسایت،  نمایِش نتایجِ جستجوی کلیدواژه برای

 برداری کند.  صفحات ساخته شود تا سیستم از قالِب موردِ نظرِ مدیر پورتال برای نمایِش نتایج بهره
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 هاکارکرد شرح
 

 صفحه ساخت

 روی. دارد نام" rvvp" یا" خانه" که بینید می صفحه یک تنها باشید، اختهنس 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  test2ام دهید و ناِم آن را استفاده از صفحۀ "خانه" انج

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

 انجام دهید. test1باشند باید عملیاِت ذکر شده را روی  test1برای ایجاد صفحاتی که زیرمجموعۀ 

 

 جابجایی صفحات

 : Drag&Dropستفاده از جابجایی با ا

وقتی کنترل کنند.  Drag&Dropسایت را با  توانند ترتیب و سلسله مراتِب موقعیِت صفحاِت وب کاربراِن اسپریت پورتال 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: حالِت زیربایست به سه  برید، می می

 

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

 testpageباشد )یعنی با هم زیرمجموعۀ صفحۀ دیگری باشند(، به مکاِن باالی صفحۀ  testpageسطحِ صفحۀ  هم
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مراتِب  ، از مکاِن فعلیِ خود در سلسهباشدن testpageسطحِ صفحۀ  انتقال، هم شود و اگر صفحۀ در حالِ  جابجا می

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

 

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

 شود. منتقل می testpageمراتِب صفحاِت سایت، خارج شده و به داخِل صفحۀ  فعلیِ خود در سلسه
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ِ مثلثی .9 در این صورت اگر صفحۀ در حاِل انتقال،  را هدف گرفته است: testpageصفحۀ  پایینِ شکل،  نشانگر

 testpageحۀ صفپاییِن باشد )یعنی با هم زیرمجموعۀ صفحۀ دیگری باشند(، به مکاِن  testpageسطحِ صفحۀ  هم

مراتِب  نباشد، از مکاِن فعلیِ خود در سلسه testpageسطحِ صفحۀ  شود و اگر صفحۀ در حاِل انتقال، هم جابجا می

 شود. منتقل می testpageصفحۀ  پایینِ صفحاِت سایت، خارج شده و به مکاِن 
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 ها مدیریت فایل
 

  معرفی
 

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

 . است های پورتال سازمانی، در سیستم توسعه یافته و انجام برخی عملیات بر روی فایل

 ... توانید می ماژول این با 

 و آنها را دانلود کنید های سرور پورتال سازمانی دسترسی یابید به فایل 

 ها را درون آنها سازماندهی کنید د کنید و فایلها را ایجا دایرکتوری 

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

 های تصویری را با یک ویرایشگرِ اختصاصی ویرایش کنید فایل 

 های ویدئویی را مشاهده و ویرایش کنید فایل 

 خارج کنیدسازی کنید و از حالِت فشرده  ها را فشرده فایل 

 های خود را روی سرور آپلود کنید فایل 

 ها انجام دهید عملیاِت کپی، جابجایی، تغییر نام و حذف را روی فایل 
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 ها مدیریت قالب
 

 

 معرفی
 

توانند قالِب موردِ نظرِ خود  ای از امکانات مورد نیاز برای طراحاِن وب می باشد که بواسطۀ آن می ها مجموعه مدیریت قالب

ها و اسالیدر  ها، قالب بخِش کدِ ایستا، منو 4سایت، طراحی نمایند. این مجموعه، شامِل  برای اختصاص به صفحاِت وب را

 .است

 توانید ... با این ماژول می

 های برنامه نویسی تحِت وب، توسعه دهید و ویرایش کنید. سایت را با استفاده از زبان های صفحاِت وب  قالب 

 ه را از سایتی به سایِت دیگر انتقال دهید.های ایجاد شد قالب 

 سایت، منوی ناوبری یا  های مختلِف قالِب وب برای بخشNavigation Bar سایت را در منو  بسازید و صفحاِت وب

 سازماندهی کنید.

 .جهِت استفاده در فرایندِ طراحی، کدهای ایستا ایجاد نمایید 

 سایت بسازید. ای برای وب های حرفه اسالیدر 
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 ها مدیریت  قالب رابط کاربری   ساختار  

 

را در قالِب صفحاِت زیر خواهد  مدیریِت قالب کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 دید:

 مدیریت قالب 

o (1) ها قالب 

 ( 2مشخصاِت قالب) 

o (9) ها منو 

 ( 4مشخصاِت منو) 

o (3)  ایستا کُدهای 

  ِ(6) ایستاکدِ  مشخصات 

 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 ها ساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  مدیریت  قالب

 

 (1ها ) قالب

 

 قالبآید. کاربر با کلیک بر دکمۀ  درمی به نمایش  Data tableبه شکلِ های ساخته شده  در این صفحه، لیسِت قالب

به صفحۀ مشخصاِت قالب برود و تواند  میها  ناِم قالبو با کلیک بر  شود منتقل می (2)مشخصاِت قالب ، به صفحۀ جدید

 . کدهای قالب را مشاهده و ویرایش نماید

سایت، به کاربر  ده از قالب در صفحاِت وبدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ ناِم قالب، زماِن ساخت و دفعاِت استفا

ِ لیسِت قالب تعدادِ تواند  شود. کاربر می ارائه می ردیف انتخاب نماید.  111و  31، 23، 11های  ها را از میان گزینه سطر
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ما دهد. ش قالب را برای کاربر نمایش میحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsهمچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتمی توانید برای ویرایِش قالب، روی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایش در 

ها را انجام دهید و از  توانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن داده ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت  توانید کُِل داده ول قرار گرفته میطریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جد

 

 

 (2مشخصات  قالب )

 jQueryیا ضامِن فعالسازیِ  toggleو  ، امکاناِت تعییِن مقصدِ کاربردِ قالبدر این صفحه، فیلدِ ناِم قالب، محیِط توسعه

 Developmentیاِ  محیِط توسعه، توضیحاِت مفصلی در مورد راهنمای طراحی قالببخِش باشد. در  قابِل رؤیت می

Environment  گردد.  ( منتقل می1) ها قالببه صفحۀ ذخیره ارائه خواهد شد. کاربر با کلیک بر دکمۀ 
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سایت  کوئری در هاسِت وب که حاویِ آدرِس فایِل ِجی <script>ل باشد، تِگ فعا jQueryفعالسازیِ در صورتی که ضامِن 

گیرد و در صورِت  گردد و اگر این ضامن غیرِفعال باشد، تِگ مذکور در قالب قرار نمی است، به قالِب ساخته شده افزوده می

 کوئری، طراح باید خودش کُدها را در قالب بنویسد.  نیاز به کُدهای جی

 

 قصد  کاربردانتخاب م
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شده در کدام  توان تعیین کرد که قالِب طراحی است که با استفاده از آنها می در انتهای این صفحه، امکاناتی مهیا شده

 وبسایِت پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترسی باشد.

آید و در باکِس  نمایش درمیدر این بخش، دو باکس وجود دارد. لیسِت تماِم سایتهای پورتال در باکِس سمت راست به 

گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناویِن باکِس سمِت راست، یک سایت به  شده قرار می ها انتخاب سمِت چپ نیز سایت

ها حذف  شده شود و با کلیک بر عناویِن باکِس سمِت چپ، آن سایت از لیسِت انتخاب های منتخب افزوده می لیسِت سایت

 گردد. می

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

ها، قالِب  توان بدوِن استفاده از باکس نیز می ها" "استفاده در تماِم وبسایتشوند. با فعالسازیِ گزینۀ  منتقل می

 شود. گفته می های عمومی قالبها اصطالحاً  ده قرار داد. به این قالبهای پورتال مورد استفا شده را در تماِم سایت ساخته

 

 نکاِت ذیل قابل ذکر است:های عمومی  استفاده از قالبدر زمینۀ 

ها  های بکار رفته در کُدهای یک قالِب عمومی باید عمومی شوند تا قالِب عمومی عملکردِ درستی در زیرسایت افزونه نکته:

 داشته باشد.

جایگاهِ باید ، باشد در ماژول تحریریههای از قالِب عمومی که قرار است محِل خروجیِ مطالِب تولیدشده  بخش در نکته:

 ها قرار داد. تولیدشده را در آن جایگاهها بتوان مطالب  تعریف شود تا در زیرسایت مطلب

ً از الب عمومی، برای منوهای استفاده شده در ق نکته: بعنوان مثال، اگر منویی  .استفاده شود (Aliasنام مستعار )حتما

ِ  7ساختید و شناسۀ  را برای آن تعیین کردید، میتوانید هم از کُدِ  sevenبه آن اختصاص یافت و شما نام مستعار

[esprit:menu:7]  ِ تفاوت که اگر قرار است منو در یک  در قالبها استفاده کنید با این [esprit:menu:seven]و هم از کُد

 را در قالب صفحه بکار ببرید. [esprit:menu:seven]قالب عمومی بکار رود، باید کُدِ 

 .باشد قابل ویرایش نمی ها در زیرسایت قالِب عمومی نکته:
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 (3ها ) منو

اربر با کلیک بر دکمۀ آید. ک به نمایش درمی  Data tableهای ساخته شده در قالِب  در این صفحه، لیسِت منو

 شود.  ( منتقل می4) مشخصاِت منوموجود در لیست، به صفحۀ  ناِم منوییا  منوی جدید

 شود. به کاربر ارائه می و کُدِ اسپریِت منو نندِ ناِم منو و زماِن ساخِت منودر ساختار این صفحه، اطالعاتی هما

 های دیگر ها و قالب تواند این کُد را در افزونه و کاربر می آید به نمایش درمی [esprit:menu:X]کُدهای اسپریت در قالِب 

 برداری کند. های دیگر بهره ایجاد شده در قالبمنوی  درج نموده و از

ردیف انتخاب نماید. همچنین در  111و  31، 23، 11های  ها را از میان گزینه تواند تعدادِ سطرِ لیسِت منو کاربر می 

دهد. شما می توانید برای  منو را برای کاربر نمایش میحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیات کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  ویرایِش منو، روی ناِم آن

ها را انجام  کردِن داده در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلترتوانید  ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

، فیلتر globalهای جدول را بصورت  توانید کُِل داده دهید و از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 کنید.

 

 (7مشخصات  منو )

طراحی و جستجو و یک نمودارِ درختی  (Aliasانتخاِب نام منو، انتخاِب ناِم مستعار )فیلد برای  سه، در این صفحه

ِ درختی را عدِم انتخابو  انتخاِب همههای  شده است. کاربر می تواند با استفاده از دکمه ، صفحاِت مشخص در نمودار

 ( بازگردد. 9) منوهابه صفحۀ  ذخیرهانتخاب نماید و با کلیک بر دکمۀ 
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نظر بگیرد. در صورتی که کاربر باید برای ساخِت منو، ابتدا چند صفحه را انتخاب نماید و برای منو، اسمی در 

و افزودِن آن  یافتنتواند از فیلدِ جستجو برای  بداند، می صفحاِت مدّ نظرش را  صفحاِت پورتال زیاد باشد و کاربر نامِ 

 صفحات استفاده نماید.

 

آن اختصاص به  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 
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 (0ایستا  )کُدهای 

 

  :ایستا ِ خواهند در قالِب خود  ممکن است طراحان به این نتیجه برسند بخشی از کُدهایی که می"تعریِف کُد

 HTML،CSSتوان بصورِت یک بلوک از کُدهای  های دیگری نیز قابل کاربرد خواهد بود و می استفاده کنند در قالب

ِ ایستا ستقلی برای آن قائل شد. چنین کُدهایی را مُ  ، هویّت و نامِ JSو  نامیم و از این بخش از اسپریت  میکُد

 ".کنیم پورتال برای ساخت و سازماندهیِ آنها استفاده می

بیند. کاربر  می Data Tableهای ایستا را در قالِب  شود و لیسِت کد کاربر با کلیک بر دکمۀ کُدِ ایستا به این صفحۀ وارد می

  شود.  ( وارد می6)مشخصاِت کدِ ایستا به صفحۀ  کد ایستای جدیدبا کلیک بر دکمۀ 

ِ ایستای ساخته شده به کاربر ارائه  در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ ناِم کُد، زماِن ساخِت کُد و کُدِ اسپریِت کُد

ها و  تواند این کُد را در افزونه و کاربر می آید به نمایش درمی [esprit:static:X]کُدهای اسپریت در قالِب  شود. می

 برداری کند. های دیگر بهره های دیگر درج نموده و از کُدِ ایستای ایجاد شده در قالب قالب

همچنین در ردیف انتخاب نماید.  111و  31، 23، 11های  های ایستا را از میان گزینه تواند تعدادِ سطرِ لیسِت کُد کاربر می 

دهد. شما می توانید برای  کُد را برای کاربر نمایش میحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتویرایِش کُدِ ایستا، روی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  

ها را انجام دهید و از  نید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن دادهتوا ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

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

 

 ُ  (3د  ایستا )جزئیات  ک

وجود دارد. کاربر با کلیک بر دکمۀ  محیِط توسعهو یک  قصدِ کاربردِ کُدامکاناِت انتخاب مدر این صفحه، فیلدِ ناِم کدِ ایستا، 

 Developmentمحیِط توسعه یاِ در ادامه، توضیحاِت مفصلی در مورد گردد.  می ( باز3) کُدهای ایستاذخیره به صفحۀ 

Environment  .ارائه خواهد شد 
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 بردانتخاب مقصد  کار

 

شده در کدام  توان تعیین کرد که قالِب طراحی است که با استفاده از آنها می در انتهای این صفحه، امکاناتی مهیا شده

 وبسایِت پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترسی باشد.

آید و در باکِس  میدر این بخش، دو باکس وجود دارد. لیسِت تماِم سایتهای پورتال در باکِس سمت راست به نمایش در 

گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناویِن باکِس سمِت راست، یک سایت به  شده قرار می ها انتخاب سمِت چپ نیز سایت
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ها حذف  شده شود و با کلیک بر عناویِن باکِس سمِت چپ، آن سایت از لیسِت انتخاب های منتخب افزوده می لیسِت سایت

 گردد. می

است که با کلیک بر آنها همۀ عناوین  ها طراحی شده ها بین باکس دو دکمه برای انتقاِل گروهیِ سایت میاِن این دو باکس، 

ها، قالِب  توان بدوِن استفاده از باکس نیز می ها" "استفاده در تماِم وبسایتشوند. با فعالسازیِ گزینۀ  منتقل می

 داد.های پورتال مورد استفاده قرار  شده را در تماِم سایت ساخته
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 (Templateراهنمای طراحی قالب )
 

مورد  Javascriptو  HTML ،CSSهمانندِ  کُدنویسی به زبانهاییعلِت لزوِم آشنایی با ه این بخش از راهنما ب توجه:

ِت افزار اسپریت پورتال، صفحا های نرم باشد که تمایل دارند با استفاده از قابلیت یا طراحاِن وب می Developersاستفادۀ 

 پورتال را طراحی کنند.

 

 Developerافزار برای اینکه  گر برای طراحاِن وب است. در این نرم افزار اسپریت پورتال یک اکوسیستِم بهینه و تسهیل نرم

یا محیِط توسعه وجود دارد  Development Environmentمستقیماً در خودِ سیستم به نگارش و ویرایِش کُدها بپردازد، یک 

 کند.  نیاز می روی کامپیوتر بی IDEاِت آن، طراحان را تا حدی از الزاِم وجودِ یک که امکان

د از نتوا میهای تسهیل کننده در اسپریت پورتال برای طراحی قالب، توسعه یافته و طراح  ای از قابلیت همچنین مجموعه

 شده از آنها استفاده کنند. صفحاِت طراحی برای تولیدِ محتوای پویا در Ajax.ashxکُدها و صفحۀ  های آماده، قطعه قالب

 

 (DE)محیط  توسعه 

 

یا محیِط توسعه با آن تعامُل خواهید داشت یک  کُدنویسی و طراحی قالب صفحاتمهمترین عنصری که در  

Development Environment (DE) د تواند به راحتی، کُدهای خود را با استفاده از این محیط ایجا می باشد که طراح می

 نماید. 

 های زیر بیابید: ( را می توانید در بخشDEاین محیط توسعه )

 ها طراحی و ویرایِش قالب در مدیریِت قالب 

 کُدهای ایستا 
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 تنظیمات 

 ها( طراحی قالب برای خروجی های سفارشی )افزونه 

 

 ( DEهای کلیدی محیط  توسعه ) ویژگی

 

  زبان 111پشتیبانی از بیش از 

 قابلیت تکمیِل خودکار (intelliSense) 

  قابلیتCode-Folding ها  های مختلِف کد سازی و نمایش بالک برای پنهان 

 ( قابلیِت تعریِف ترکیِب چند کلید برای اجرای دستورهای خاصKeybindings) 

 قابلیت جستجو و جایگزینی کدها 

  قابلیتSplit View برای پیمایش و بررسی راحت تر کُدهای متفاوت 

  از طریق قابلیت خطایابیBracket&Tag matching 

  تِِم رنگ 31امکان انتخاب میاِن بیش از 

  قابلیت افزودنBreakpoint  به کُدها جهت بررسی وDebugging 

  مجهز به متُدهایText-Marking 

  پشتیبانی کامل از متن هایRTL  وLTR 

 

  DEبُر برای اجرای دستورات در  کلیدهای میان
 

 اجرا شدهدستورِ   ها ترکیِب کلید 

Ctrll+SPACE  فعالسازیِ قابلیِت( تکمیِل خودکارintelliSense) 

Ctrl+A انتخاب همه محتوای ویرایشگر 

Ctrl+D  در صورتی کهcursor  کند. می حذفابتدای خط باشد، همه خط را 
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 اجرا شدهدستورِ   ها ترکیِب کلید 

بیِن ابتدا و انتهای خط باشد، خط جاری و خِط بعدی را  cursorدر صورتی که 

 کند. می حذف

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 

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 کند منتقل می. 

Ctrl+Right Cursor  ِرا به انتهای گروهِ حروِف بهم پیوستۀ بعدcursor کند منتقل می. 

Home 
Cursor د با احتساِب کند و اگر ابتدای خط باشی را به ابتدای خط منتقل می

 برد. فضای سفید، به  ابتدای خط می

Ctrl+Backspace  گروهِ حروِف بهم پیوستۀ قبل ازcursor  کند. می حذفرا 

CTRL+Delete  تا شروعِ گروهِ حروِف بهم پیوستۀ بعد ازcursor کند. می حذف 

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 

تواند عبارتی که  کاربر می شود. نمایان می Findنوار قابلیِت یافتن یا 

 بنویسد یا در صورِت تمایل، از Find barخواهد پیدا کند بطور معمول در  یم

برای میاِن دو اِسلَش )/(  (Regular Expressions) عباراِت باقاعده درجِ 

 کند.برداری  یافتن عبارِت مدّنظرش بهره

Ctrl+G Cursor کند.  را به عبارت یافته شدۀ بعدی منتقل می 

Ctrl+Shift+G Cursor کند. را به عبارت یافته شدۀ قبلی منتقل می 

Ctrl+Shift+F  نوارِ قابلیِت جایگزین کردن یاReplace شود. نمایان می 
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 از صفحات PDFهیۀ خروجی ت
 

توانند  توسعه یافته که طراحان وب می Developerتوسِط  AJAX.ashxای به ناِم  افزار اسپریت پورتال صفحه در نرم

تمایل داشته باشد  طراحدر صورتی که های مورد نظر خود را برای نمایش در صفحه تولید کنند.  بواسطۀ آن خروجی

در صفحه قرار دهد تا کاربر  PDFای را برای تهیۀ  تواند هنگاِم طراحیِ قالب، دکمه د میلید کناز صفحه تو PDFخروجیِ 

، AJAXسرورِ بفرستد تا  AJAX.ashxصفحه به  URLو بهمراه  PDFبا اکشِن را  HttpRequestبواسطۀ کلیک بر آن، یک 

 به مرورگرِ کاربر ارسال نماید. PDFپاسخی را برای تهیۀ فایِل 

 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Action  مقدارِ آن“pdf” .است 

url 
کارکتر باشد که در غیراینصورت، خروجی  1124کند و نباید بیش از  آدرس صفحه مورد نظر را ارسال می

 شود. تولید نمی

 

 از محتوا QR Codeتهیۀ خروجی 
 

، یک تواند هنگاِم طراحیِ قالب د، میاز محتوای صفحه تولید کن QR Codeشته باشد یک تمایل دا طراحدر صورتی که 

HttpRequest  به پارامترهای مشخص شده در جدوِل زیر را باAJAX.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
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 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 1124

size 

ِ تولید  کند که عرض و  کند. این پارامتر یک عدد را ارسال می شده را تعیین میسایز مورد نیاز برای کُد

باشد. اگر عددی برای این پارامتر تعیین  11الی  1ارتفاعِ کُد بر حسِب پیکسل است. این عدد باید مابین 

 گردد. منظور می 11نیز، همان  11شود و عددِ باالتر از  در نظر گرفته می 1مقدارِ نشود، 

 

 ( از محتواPrint-Readyآمادۀ چاپ ) تهیۀ قالب
 

تواند هنگاِم طراحیِ قالب، یک  قابل چاپ تهیه کند، می تِ در صورتی که طراح تمایل داشته باشد از محتوای صفحه یک فُرم

HttpRequest  را با پارامترهای مشخص شده در جدوِل زیر بهAJAX.ashx  ِبفرستد تا سرورAJAX پاسخی را برای تهیۀ ،

 به مرورگرِ کاربر ارسال نماید. آمادۀ چاپقالِب 

 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 
 

شته باشد قابلیت ارساِل محتوای صفحه از طریِق ایمیل را برای کاربراِن صفحه فراهم آورد، در صورتی که طراح تمایل دا

بفرستد تا  AJAX.ashxرا با پارامترهای مشخص شده در جدوِل زیر به  HttpRequestتواند هنگاِم طراحیِ قالب، یک  می

 نماید.، پاسخی را برای تهیۀ قالِب ایمیل به مرورگرِ کاربر ارسال AJAXسرورِ 
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 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 می ایمیِل تهیه 

Emailto کند. ل میکنندۀ مطلب را ارسا ایمیِل دریافت 

Captcha کند. وضعیِت تأیید بودِن کپچای واردشده را ارسال می 

Newslink کند. لینک مطلب )خبر( را ارسال می 

 

 استفاده از قابلیت نظرسنجی
 

تواند هنگاِم طراحیِ  در صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیِت ثبت و ارسال نظر را به صفحۀ وبسایت بیافزاید، می

ِ  AJAX.ashxرا با پارامترهای مشخص شده در جدوِل زیر به  HttpRequestیک قالب،  ، نظرِ AJAXبفرستد تا سرور

 واردشده را با تماِم مشخصات دریافت نموده و در صفحۀ وب نمایش دهد.

 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Action  مقدارِ آن“comment” .است 

Module  اگر مقدارِ آنcontents کند. باشد، نظرِ ثبت شده در ماژوِل تحریریه را ارسال می 

contentid کند. آی دیِ مطلب را ارسال می 

parentid 
شده، یک پاسخ به  کند و اگر نظرِ ثبت اگر یک نظرِ مستقیم در موردِ مطلب باشد، مقدارِ صفر را ارسال می

 شود. ارسال می parentidآی دیِ آن نظر بعنواِن نظرِ دیگری باشد، 

name کند. ناِم واردشده برای نظر دهنده را ارسال می 

email کند. ایمیِل وارد شده برای نظر دهنده را ارسال می 

comment کند. نظرِ وارد شده و ثبت شده را ارسال می 
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 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

captcha ند.ک وضعیِت تأیید بودِن کپچای واردشده را ارسال می 

 

 برای نظرهای ثبت شده Like/Dislikeثبت 
 

برای نظراِت ثبت شده را به صفحه اضافه کند،  like/dislike اختصاصِ  در صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیتِ 

بفرستد تا  AJAX.ashxرا با پارامترهای مشخص شده در جدوِل زیر به  HttpRequestتواند هنگاِم طراحیِ قالب، یک  می

 بازخوردِ واردشده را دریافت نموده و در صفحۀ وب برای نظرِ ثبت شده اِعمال نماید.، AJAXرورِ س

 www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx آدرس صفحه

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Action  مقدارِ آن“commentLikeDislike” .است 

type 
باشد،  dislikeو  اگر نوعِ آن   کند ازخوردِ مثبت ارسال میباشد، برای نظرِ ثبت شده یک ب 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 
 

ِ  کُد می با استفاده از این قطعه پورتال را به شیوۀ مورد نظرِ خود در صفحه نمایش دهید. جدوِل  توانید تاریخ یا زماِن سرور

برای نمایِش خروجیِ تماِم این پارامترها از تاریخ و دهد.  و خروجیِ نمونۀ حاصل از آن را نشان می Xزیر، مقادیرِ پارامترِ 

 استفاده شده است. 2006"-12-"00:38:54.840 30زماِن 

 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 13/11/13 

201 Saturday 

 شنبه 202
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 برای ایجاد اعداد تصادفی [esprit:rnd]کُد  
 

( 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  JSو  CSSفایلهای  Cacheد در برای خالی کردِن حافظۀ توانی بعنواِن مثال می

 متفاوتی را ایجاد نمایید. URLازای هر ریکوئست به سرور، 

>link type="text/css" href="/uploads/assets/css/custom.css?ver=[esprit:rnd]”/> 

[esprit:site-title] 
ِ  این قطعه  گرداند. درج شده باشد را برمی عنواِن سایتاسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر برای اختصاص به  کُد

 

[esprit:page-title] 
درج شده  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] 
درج  آیکِن صفحهکُدِ اسپریتی، آیکُنی را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن  این قطعه

 گرداند. شده باشد را برمی

[esprit:page-image] 
درج  ویرِ صفحهتصکُدِ اسپریتی، تصویری را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن  این قطعه

 گرداند. شده باشد را برمی
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[esprit:page-description] 
 صفحه توضیحاتِ کُدِ اسپریتی، عباراتی را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن  این قطعه

 گرداند. درج شده باشد را برمی

[esprit:page-keywords] 
 های کلیدواژهکه توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن هایی  ژهکُدِ اسپریتی، کلیدوا طعهاین ق

 گرداند. درج شده باشد را برمی صفحه

[esprit:canonocal-url] 
 گرداند. کُدِ اسپریتی، آدرس مشروع یا کَنونیکاِل صفحه را برمی این قطعه

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

، عملیاِت متفاوتی را بر subdomainتوان مشروط به یک ناِم خاص برای  کُد می با این قطعهشود.  ها استفاده می زیردامنه

  شده اِعمال کرد. های فراخوانی داده

[esprit:loginstatus] 

بیند و امکاِن خروج از  بطوریکه بعد از الگیِن موفق، کاربر ناِم خود را می کند یم جادیا (Login) دکمه ورود کی کُد این قطعه

در فیلدِ کرده 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

 

 

  



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 03 

 

 های تولیدِ محتوا ماژول

 

 

یش و ورودِ محتوا در برای تولید، ویراافزار اسپریت پورتال  شود که کاربراِن نرم هایی گفته می به ابزار تولیدِ محتواهای  ماژول

در انواعِ مختلف برای صفحاِت وب، مطالِب گوناگون و ویرایِش  ایجاد .کنند ها به طورِ مستقیم به آنها رجوع می سایت وب

های  ها در جداوِل افزونه دادهدیتابیِس پورتال و ورودِ  ها در های گوناگون برای دریافت و سازماندهیِ داده ساخِت فُرم

 . انجام دادهای تولیدِ محتوا  توان بواسطۀ ماژول عالی است که میجزوِ افتوسعه 

 

 توسعۀ افزونه
 

 معرفی
 

های موردِ نیاز برای توسعۀ یک ماژوِل اختصاصی را  تواند بواسطۀ آنها جداول و کوئری مجموعۀ امکاناتی است که کاربر می

 شوند. نامیده می Addon یا افزونه های اختصاصی  این ماژول در اسپریت پورتال، ایجاد نماید.

 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 

 یِش آنها افزونه بسازید.های جداول را فراخوانی نموده و برای پردازش و نما داده 
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 ها شرح  کارکرد  کُلی  افزونه

 

فرض در  یک سیستم مدیریت محتوا شامل جداول دیتابیسی مختلفی می باشد. بعضی از این جداول، بصورت پیش

اول فرِض پورتال قرار می گیرند و برخی از این جد ها و ابزارهای پیش اسپریت پورتال موجود هستند و مورد استفاده ماژول

پنل در اختیارِ کاربرِ  هایی که در کنترل شوند. نیافام برای نمایش خروجی ماژول پورتال ساخته می نیز توسط کاربرِ اسپریت

فرض در هنگاِم  های پیش های ماژول گرا را توسعه داده است. این قالب هایی واکنش گیرد، قالب پورتال قرار می اسپریت

 دهند.  نوعِ صفحه خود را نشان می ویرایِش صفحات، در لیسِت انتخابِ 

افزار، جداوِل  پنِل نرم ( در کنترلDevelopmentتوانند با استفاده از ابزارهای توسعه ) پورتال نیز می کاربراِن اسپریت

رودِ توسعه دهند. کاربر در ابتدا جداوِل موردِ نیاز برای و Addonدیتابیسیِ خودشان را بسازند و از طریِق آنها افزونه یا 

Data های جدول می بایست کوئِری  را با استفاده از امکاناِت پورتال، طراحی می کند. سپس برای نمایِش خروجیِ داده

در کنار جدول یا جداوِل مربوط به سازد و  را می هافزون کُدهای اسپریتیِ بنویسد. در حقیقت در مرحلۀ توسعۀ کوئِری، کاربر 

 کند. سازماندهی میها در قالِب یک افزونه  آن کوئری

 های دیگر مورد استفاده قرار دهد.  شده را در کوئری های ساخته تواند کُدِ کوئری کاربر می نکته:

ها  برای استخراجِ دادهشود که می تواند بواسطۀ آنها  مواجه می DEمحیِط توسعه یا در مرحلۀ توسعۀ کوئری، کاربر با چند 

-Tبنویسد و پس از حصوِل اطمینان از صحَِّت  T-SQLاز جداوِل مَدّ نظرش 

SQL کُدهای ،HTML ،CSS  وJS ها در  را برای تعییِن نحوۀ نمایِش داده

تواند نام و کُدِ  محیِط توسعۀ کُد درج نماید. پس از ذخیرۀ کوئری، کاربر می

 ده نماید. مشاه [esprit:query:X]شده را به شکِل  کوئریِ ساخته

 

بنابراین  جدول و چندین کوئری داشته باشد ممکن است کاربر برای توسعۀ یک ماژول یا سامانه، نیاز به ساخِت چندین

بعنواِن مثال، کاربر برای ساخِت یک سازماندهی کند.  افزونهتواند چندین جدول و کوئری مربوط به هم را در قالِب یک  می

حوه نمایش خاِص خودش، نیاز دارد جداولی برای سازماندهی اطالعات ایجاد نماید. او در گالری نمایِش فیلم و عکس با ن
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کند و  ساز استفاده می های جداول را نیز طراحی کند. در اینجا کاربر از سیستم کوئری ادامه باید قالِب نمایش داده

 نماید. فراخوانی می T-SQLهایی از جداول را با  فیلد

 

کند.  شده را کنترل می (، کُدنویسی نموده و نحوه نمایِش فیلدهای فراخوانیDEز محیِط توسعه )سپس با استفاده ا 

 Addonشود افزونه یا  های ساخته شده توسط کاربر که به توسعۀ یک ماژوِل اختصاصی منجر می مجموعۀ جداول و کوئری

 . نام دارد

 

 توسعۀ افزونه رابط کاربری   ساختار   
 

 زیر خواهد دید: در قالِب صفحاتِ را  توسعه کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ  کاربری که دسترسیِ 

 توسعه 

o  اتصال به پایگاه داده 

 (1ها ) لیسِت اتصال 

 ( 2اتصال به بانِک اطالعاتی) 

o توسعۀ افزونه  

 (9) اطالعاِت افزونه 

 (4ها ) لیسِت افزونه 

 ( 3توسعه افزونه) 

o (6فزونه )مشخصاِت جدوِل ا 

o ( 7مدیریِت جدول) 

o (1ها ) آیتم 
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 ( 11آیتِم جدید) 

 (11طراحی کوئری ) محیط 

o (3) مشخصات کوئری 

 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 

 

 ونهتوسعۀ افزساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  

 

 (1ها ) لیست  اتصال

 ِ به نمایش  Data Tableباشد که در قالِب  های ساخته شده می یا اتصال Connectionsلیسِت  این صفحه نمایشگر

    ( منتقل شود.2)اتصال به بانِک اطالعاتی به صفحۀ اتصاِل جدید  تواند از طریِق دکمۀ آید. کاربر می می در

شود. کاربر  انندِ ناِم اتصال، نوعِ درایور و ناِم دیتابیِس ساخته شده به کاربر ارائه میدر ساختار این صفحه، اطالعاتی هم

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینهها تواند تعدادِ سطر  می

options  اتصاِل دهد. شما می توانید برای ویرایِش  مایش میرا برای کاربر ن اتصالحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیات، روی ناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  ایجاد شده

ها را انجام دهید و از  توانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن داده ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت  توانید کُِل داده جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می طریِق فیلدِ 
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 (2اتصال به بانک  اطالعاتی )

 

حاوی اطالعاتی که   ای است اتصال، رشته یا رشتۀ Connection String" (:Connection Stringاتصال ) رشته  تعریفِ 

بیس، نام یوزر دیتابیس، رمز عبور دیتابیس و... می باشد و هدف از استفاده از آن اتصال مانند آدرس سرور، نام دیتا

 نمونۀ یک رشتۀ اتصال :  " .استبه دیتابیس 

Server=ServerName(ServerIP);Database=DatabaseName;UserID=UserName; 

Password=12345;Trusted_Connection=False;  

 

و بازگشت در ذیِل  آزمایشیا اتصال است و دو دکمۀ  Connectionفُرم برای ورود مشخّصاِت این صفحه متشکّل از چند 

 شود.  آنها مشاهده می

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:
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 MS_SQLServer 

 MS Access 

 MySQL 

 Oracle 

 DSN های غیر از مواردِ باال، باید این درایور انتخاب شود.( )جهِت اتصال دیتابیس 

ظاهر  ذخیرهدر صورتی که پس از فُشردِن دکمه آزمایش، پیاِم موفقیِت اتصال به بانِک اطالعاتی ظاهر شد، دکمۀ 

گردد و ناِم اتصاِل ساخته شده را در  می باز( 1ها ) گردد و با ذخیره کردِن رشتۀ اتصال، کاربر به صفحه لیسِت اتصال می

 کند.  لیست مشاهده می

متصل شوید، الزامی  دیتابیسی خارج از سیستمخواهید جهِت درجِ کوئری و ایجاد کُدِ اسپریت به  در صورتی که می نکته:

صحِّت عملکردِ آن را آزمایش ( ایجاد نموده و Connection Stringاست که از طریِق امکاناِت این صفحه، یک رشتۀ اتصال )

 . کنید

 

 (3) اطالعات  افزونه

(، به صفحۀ اطالعاِت افزونه وارد 4ها ) در لیسِت افزونه ناِم افزونه و یا افزونه جدیدکاربر با کلیک بر گزینۀ 

است و ای کاربری ه و تعییِن دسترسی کاربران و گروه رای ورودِ اطالعاِت اولیۀ افزونهب هاییفُرم شاملاین صفحه شود.  می

 شود. دو دکمۀ بازگشت و ذخیره در ذیِل آن مشاهده می

 شود. ( منتقل می4) ها لیسِت افزونهبه صفحۀ  ذخیرهکاربر با فشردن دکمۀ  

(  3از باکِس اطالعاِت افزونه در پاییِن صفحۀ توسعۀ افزونه) توان ت و  محتویاِت این صفحه، میبرای تغییرِ تنظیما 

 .ودنمبرداری  بهره
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 نمود.ه را در دو فیلدِ اول وارد نام و توضیحاِت افزونتوان  می ابتدای بخِش "اطالعات افزونه"در 

 

 

توانند به این افزونه دسترسی  هایی که می تواند کاربران و گروه ها" و "کاربران" می در فیلدهای "گروهسپس 

 باشند را با کلیک در فیلدها انتخاب کرد. داشته
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 مقصد  کاربرد انتخاب

 

شده در کدام  طراحی افزونۀتوان تعیین کرد که  است که با استفاده از آنها می در انتهای این صفحه، امکاناتی مهیا شده

 وبسایِت پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترسی باشد.

آید و در باکِس  به نمایش درمیدر این بخش، دو باکس وجود دارد. لیسِت تماِم سایتهای پورتال در باکِس سمت راست 

گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناویِن باکِس سمِت راست، یک سایت به  شده قرار می ها انتخاب سمِت چپ نیز سایت

ها حذف  شده شود و با کلیک بر عناویِن باکِس سمِت چپ، آن سایت از لیسِت انتخاب های منتخب افزوده می لیسِت سایت

 گردد. می

است که با کلیک بر آنها همۀ عناوین  ها طراحی شده ها بین باکس ین دو باکس، دو دکمه برای انتقاِل گروهیِ سایتمیاِن ا 

افزونۀ ها،  توان بدوِن استفاده از باکس نیز می ها" "استفاده در تماِم وبسایتشوند. با فعالسازیِ گزینۀ  منتقل می

 ستفاده قرار داد.های پورتال مورد ا شده را در تماِم سایت ساخته

 

بخِش مدیریِت محتوا در صورِت فعال بودن، قابلیِت ورودِ محتوا در جداوِل این افزونه به  :مدیریِت محتوانمایش در منوی 

 گردد.  اسپریت پورتال اضافه می اصلیِ منوی در 
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 (7ها ) لیست  افزونه

ناِم تواند با کلیک بر  می . کاربردهد شان مین Data Tableدر قالِب  را های ساخته شده این صفحه لیسِت افزونه

 ( منتقل شود.9) اطالعاِت افزونهبه صفحۀ  افزونه جدید ( و با کلیک بر دکمۀ3) توسعۀ افزونه، به صفحۀ افزونه

ساخته شده به کاربر ارائه  و دفعاِت استفاده از افزونۀ ، زماِن ساختنامدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

ردیف انتخاب نماید. همچنین  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها افزونهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  . کاربر میشود می

دهد. شما می توانید  را برای کاربر نمایش می افزونهحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsدر ستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستونِ عملیاتلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  ، روی ناِم آن کافزونهبرای ویرایِش 

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

، فیلتر globalصورت های جدول را ب توانید کُِل داده دهید و از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

  کنید.

 

 (0توسعه افزونه )

 ها و اطالعاِت افزونه. ها، کوئری این صفحه شامل سه بخش است. جدول

با الگوی کُدِ  توانید ناِم سیستمی جدول را دهد، می در قسمِت جداوِل افزونه که جدولها را با رنِگ آبی نمایش می  

zes_tableName    .توانید  دهد، می ها را با رنِگ قرمز نمایش می های افزونه که کوئری وئریدر قسمِت کمشاهده نمایید

 ِ شده در این  تواند از کُدهای نمایش داده کاربر میمشاهده نمایید.  [esprit:query:X]ناِم سیستمی کوئری را با الگوی کُد

 های دیگر استفاده نماید.  ها و کوئری ها در قالب قسمت

 آیکُنِ  با کلیک بر ، (6) مشخصاِت جدوِل افزونه، به صفحه جدول جدیدک بر دکمۀ با کلیر کارب در قسمِت جداول،

 شود. منتقل می( 1) ها آیتمبه صفحۀ  ها ورودِ آیتم آیکُنِ ( و با کلیک بر 7) مدیریِت جدولبه صفحۀ  ویرایش جدول
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منتقل ( 3)مشخصات کوئریبه صفحه  ویرایشِ کوئریدکمۀ  و جدیدی کوئر آیکُنِ کاربر با کلیک بر ها،  در قسمِت کوئری

 شود.  می

ِ کاربر قرار می (9) اطالعاِت افزونهدر قسمِت اطالعاِت افزونه، تماِم امکاناِت صفحۀ  ً در اختیار تا در صورِت  گیرد مجددا

 لزوم، ویرایش شوند.

 

 ورود آیتم ها جدولویرایش  ویرایش کوئری
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 رای ساخت افزونههای الزم ب گام
 

ابتدا جدول و  پس از ورود به صفحۀ توسعۀ افزونه، ای جدید را داشته باشد باید هاگر کاربر قصد ساخِت افزون

طالعاِت اولیۀ ا (6مشخصاِت جدوِل افزونه ))داده یا آیتم( ایجاد نماید. او باید در صفحۀ  Dataفیلدهایی را برای ورودِ 

جدول را ثبت کند سپس جدول ایجاد شده را در صفحه توسعۀ افزونه خواهد دید. در ادامه باید بر آیکِن ویرایش جدول 

خِت کامِل . کاربر پس از ساشود (7مدیریِت جدول )ساخته شده کلیک کند تا برای ایجاد و سازماندهیِ فیلدها واردِ صفحۀ 

و یا با  وارد شود (3)مشخصات کوئریفیلدها باید در صفحۀ توسعۀ افزونه، بر آیکِن کوئریِ جدید کلیک کند تا به صفحه 

و با استفاده از امکاناِت آن و بدوِن کدنویسی، شود  (11محیط طراحی کوئری)کلیک بر دکمۀ ابزار طراحی کوئری، واردِ 

 .های آماده شده نمایش دهد های داخِل جداول اطالعاتی را بصورِت پویا فراخوانی نموده و در قالب داده
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 (3مشخصات  جدول  افزونه )

د اطالعات اولیه جدول این صفحه شامل دو فیلد برای وروشود.  ، به این صفحه وارد میجدول جدیدکاربر با کلیک بر دکمۀ 

  شود.  ( منتقل می3) توسعۀ افزونهبه صفحه  ذخیرهباشد. کاربر با کلیک بر دکمۀ  می

تواند در فیلدِ ناِم دلخواهِ خود را در فیلدِ ناِم نمایشی بنویسد ولیکن او مجبور است در فیلدِ ناِم جدول، نامی  کاربر می

 گردد. در دیتابیِس پورتال ثبت می _zesبرای جدول درج شود، با پیشوندِ  انگلیسی را برای جدول درج کند. هر نامی که
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 (2مدیریت  جدول )

روی جدوِل مورد نظرش، به این ویرایشِ جدول کاربر با کلیک بر آیکُِن 

این صفحه شامل سه بخِش فیلدها، طراحی شود.  صفحه وارد می

ایجاد شده  باشد. کاربر فیلدهای فیلد و مشخصاِت جدوِل افزونه می

تواند در بخِش  فرِض جدول را می توسِط خودش و فیلدهای پیش

، کاربر به صفحۀ ذخیرهفیلدها مشاهده کند. پس از کلیک بر دکمه 

  شود.  ( منتقل می3) توسعۀ افزونه

 

توسِط خودش،  اگر کاربر با دستگاه موبایل این صفحه را ببیند، از باالی صفحه تا پایین به ترتیب، فیلدهای ساخته شده

فرِض سیستم، محیِط طراحیِ فیلد و محیِط ویرایِش مشخصاِت جدول را خواهد دید. اگر کاربر در کامپیوترِ  فیلدهای پیش

دسکتاپ واردِ این صفحه شود، فیلدهای ساخته شده توسِط خودش و فیلدهای 

فرِض سیستم را بصورِت دو ستون در سمِت راستِ رابِط کاربری، محیِط  پیش

احیِ فیلد را سمِت چِپ رابِط کاربری و محیِط ویرایِش مشخصاِت جدول را پاییِن طر 

ِ آبی  کاربر میصفحه مشاهده خواهد کرد.  رنِگ ستوِن  تواند با کلیک بر نوار

 .فیلدها، لیسِت فیلدها را باز و بسته کند

 

 فرض  سیستم های پیش فیلد

فرض، توسِط  بصورِت پیشها  همانطور که از ناِم آنها مشخص است، این فیلد

تواند آنها را از  و کاربر نمی شوند اسپریت پورتال در جداوِل ساخته شده ایجاد می

ها را باز و بسته کند.  رنگ، می تواند لیسِت فیلد کاربر با کلیک بر نوارِ آبی. بین ببرد
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 کنیم. جدوِل زیر، آنها را معرفی می در

 وظیفۀ سیستمی فرض ناِم فیلدِ پیش

Id 
 intنوعِ فیلد: 

 باشد. شماره شناساییِ سیستم برای هر رکورد در جدوِل ساخته شده می

Siteid 

 intنوعِ فیلد: 

باشد و رکورد را به سایت  ت در پورتاِل سازمانی میشماره شناساییِ سیستم برای هر سای

 کند. مرتبط می

Archive 
 bitنوعِ فیلد: 

 رکورد است.یِت آرشیو بودِن و نشان دهندۀ وضع گیرد می 1یا  1مقدار 

Deleted 
 bitنوعِ فیلد: 

 گیرد و نشان دهندۀ وضعیِت حذف شدِن رکورد است. می 1یا  1مقدار 

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. ثبت میدر سیستم شمارۀ شناسایی کاربرِ ایجاد کنندۀ رکورد را 

Lastupdate 
 datetimeنوعِ فیلد: 

 کند. روزرسانیِ رکورد را در سیستم ثبت می آخرین بهتاریخِ 

updaterid 
 intنوعِ فیلد: 

 کند. شمارۀ شناسایی کاربری که آخرین تغییر را در رکورد ایجاد نموده در سیستم ثبت می
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 های جدول فیلد

 

شوند،  در این ستون، فیلدهایی که در محیِط طراحیِ فیلد توسِط کاربر ساخته می

می تواند لیسِت رنگ،  گیرند. کاربر با کلیک بر نوارِ آبی به ترتیِب ساخت قرار می

سیستمیِ ناِم و  ناِم نمایشیها را باز و بسته کند. هر آیتِم این ستون شامِل  فیلد

تواند در  کند، می نمایشیِ فیلد کلیک میناِم روی کاربر وقتی باشد.  می فیلد

 ، خصوصیاِت فیلد را مشاهده و ویرایش کند.محیِط طراحیِ فیلد

 

 

 

 

 محیط  طراحی فیلد

 های زیر است:این بخش از صفحۀ مدیریِت جدول شامِل قسمت

 شود. ناِم دلخواهِ کاربر برای فیلدِ ساخته شده است که در خروجیِ فُرم نمایان می نام  نمایشی:

در کوئری نویسی از آن استفاده دهد و  التین به فیلد اختصاص می نامی است که کاربر الزاماً به زبانِ  نام  سیستمی  فیلد:

 کند.  می

 کند. های زیر، یک نوعِ فیلدِ موردِ نظرش را انتخاب می در این قسمت، کاربر از میاِن گزینه نوع  فیلد:



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 23 

 

 

 توضیحات نوعِ فیلد

 فیلدِ متنیِ کوتاه

 باشد. می nvarcharاز نوعِ 

 ا را در آن تنظیم کنید.توانید حجِم کاراکتره می

 چین( بدوِن متن را انتخاب کنید. )راستRTLیا   چین( )چپLTRتوانید  می

 فرض را برای فیلد تعیین کنید. توانید مقداری پیش می

 باشد. می nvarcharاز نوعِ  فیلدِ متنیِ بلند
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 توضیحات نوعِ فیلد

 .است Maximumی مجاز، حجِم کاراکترها

 ( بدوِن متن را انتخاب کنید.چین )راستRTLیا   چین( )چپLTRتوانید  می

 فرض را برای فیلد تعیین کنید. توانید مقداری پیش می

 فیلدِ عددی

 باشد. می integerاز نوعِ 

 چین( بدوِن متن را انتخاب کنید. )راستRTLیا   چین( )چپLTRتوانید  می

 فرض را برای فیلد تعیین کنید. توانید مقداری پیش می

 کنندۀ فرم مهیا کنید. برای تکمیل HTMLیک ویرایشگرِ  توانید می HTMLویرایشگرِ 

 برای بارگذاریِ فایل در جدول قرار دهیم. uploaderتوانید یک  می آپلودرِ فایل

 انتخابی فیلدِ تک

هایی را  فُرم بتواند گزینهبرای ساخِت فیلدهایی در فرِم نهایی کاربرد دارند که تکمیل کنندۀ 

 . میاِن یک لیست انتخاب کند

)متِن نمایشی در  متِن نمایشیها را بصورِت استاتیکی )دستی( و با دو گزینۀ  توانید داده می

 شود( ایجاد نمایید.  یس ذخیره می)مقداری که در دیتاب مقدارِ ذخیره َشوَندهفُرم( و 

 تغییر دهید. Drag&Dropتوانید با  ها در فُرم را نیز می داده ترتیِب نمایشِ 

و ناِم یک جدوِل دیتابیسی دیگر، یک بانِک اطالعاتی را  رشتۀ اتصالتخاِب توانید با ان می

 های لیسِت انتخاب به فُرم معرفی کنید. برای خواندِن داده

ِ انتخاب شده توسِط  توانید داده می های نمایش داده شده در لیست را به مقدار

ایجاد نمایید.  Master/Detailدیگر وابسته کنید یا اصطالحاً  دِ فیلکنندۀ فرم از یک  تکمیل

که  گردد جایی ها می این رویکرد منجر به تهیۀ فُرمهایی همانند انتخاب استان و شهرستان

های  کنید و در لیسِت بعد، شهرستان شما ابتدا ناِم استان را از لیسِت اوِل فُرم انتخاب می

 ده و انتخاب نمایید.توانید مشاه همان استان را می

 ( بنویسید.where conditionتوانید عبارِت شرطیِ کوئری ) میکُدِ انتهای کوئری در فیلدِ 

یا ارتباِط میاِن دو فیلد  Master/Detailفیلدی است که در فرایندِ ایجادِ فیلدِ مُرتبط 

در جدوِل  لبعنواِن مثاگیرد.  ها( موردِ استفاده قرار می )همانندِ استانها و شهرستان
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 توضیحات نوعِ فیلد

ِ آن با ستوِن شاخِص  شاخِص استانبعنواِن  ها ستونی شهرستان ها وجود دارد که مقدار

ها آن ستون را  ها برابر است و در هنگاِم ساخِت فیلدِ شهرستان استان در جدوِل استان

 گیریم. بعنواِن فیلدِ مُرتبط در نظر می

 انتخابی فیلدِ چند

 های متعدّد کاربرد دارد. ی و فراهم کردن گزینهانتخاب های چند برای ساخِت فُرم

)متِن نمایشی در  متِن نمایشیها را بصورِت استاتیکی )دستی( و با دو گزینۀ  توانید داده می

  شود( ایجاد نمایید.  )مقداری که در دیتابیس ذخیره می مقدارِ ذخیره َشوَندهفُرم( و 

 تغییر دهید. Drag&Dropید با توان ها در فُرم را نیز می ترتیِب نمایِش داده

و ناِم یک جدوِل دیتابیسی دیگر، یک بانِک اطالعاتی را  رشتۀ اتصالتوانید با انتخاِب  می

 های لیسِت انتخاب به فُرم معرفی کنید. برای خواندِن داده

 ( بنویسید.where conditionی )توانید عبارِت شرطیِ کوئر میکُدِ انتهای کوئری در فیلدِ 

 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

 

  

 (3ها ) آیتم

این صفحه شود.  کُِن ورودِ داده بر روی یک جدول، وارد این صفحه میکاربر با کلیک بر آی

های جدوِل ساخته  باشد که در حقیقت، رکورد شده توسِط کاربر می های ایجاد شامل آیتم

اند. کاربر با  به نمایش درآمده Data Tableها در قالِب  آیند. این آیتم شده به شمار می

 شود.  منتقل می (11)حۀ آیتِم جدیدبه صف افزودنِ آیتمکلیک بر دکمۀ 
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 ِ تواند تعدادِ سطرِ  . کاربر میآید نمایش در میشده به  ایجاد رکورد یا آیتمِ  زماِن ساختِ  عنوان واین صفحه،  در ساختار

 optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  111و  31، 23، 11های  ها را از میان گزینه آیتملیسِت 

، روی ناِم آن آیتمدهد. شما می توانید برای ویرایِش  را برای کاربر نمایش می آیتمحذِف یا  ویرایشجود دارد که گزینۀ و

 استفاده نمایید.  ستونِ عملیاتکلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  

ها را انجام دهید و از  ِن دادهتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کرد ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

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

 

 (11آیتم  جدید )

صفحۀ آیتِم به ها در همان صفحه،  ( یا با کلیک بر عنوایِن آیتم1ها ) در صفحۀ آیتم افزودنِ آیتمکاربر با کلیک بر دکمۀ 

( ایجاد 7در این صفحه با توجه به فیلدهایی که در بخِش طراحی جدوِل صفحۀ مدیریِت جدول ) شود. منتقل می (11)جدید

تواند با کلیک  ها می شوند. کاربر پس از درجِ داده ها برای کاربر پدیدار می اند، فضاهایی برای ورودِ داده و سازماندهی شده

 ( هدایت شود.1ها ) آیتم ، به صفحۀذخیرهبر دکمۀ 

 

 (11محیط طراحی کوئری )

 HTMLو کُدهای  TSQLافزار اسپریت پورتال عالوه بر ویرایشگرهایی که در صفحۀ مشخصات کوئری برای نگارش  در نرم

از تواند کوئری خود را بدون نوشت کُد و با استفاده  است که مدیر پورتال بواسطۀ آن می وجود 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
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 محیط طراحی کوئری  توسعۀ افزونه ها لیست افزونه ها نهمدیریت افزو

 

 

 شود: محیط طراحی کوئری به پنج بخش کلی تقسیم می

 

 انتخاب جدول -1

 فیلدها -2

 توابع -9

 تنظیمات -4

 طراحی و نمایش )انتخاب، شرطها، کُدهای ایجادشده، ابزار نمایش( -3

 

، سپس از لیسِت ذیِل آن، جداوِل اطالعاتیِ مربوط به در این بخش ابتدا باید دیتابیس را انتخاب کرد انتخاب جدول:

 شوند. آن بانک اطالعاتی برای انتخاب ظاهر می

 

تواند با  شوند و کاربر می پس از انتخاب جدول مورد نظر، فیلدهای مربوط به آن جدول در این ستون ظاهر می فیلدها:

Drag&Dropفیلدهای مورد نظرش را به محیط انتخاب فیلد و مح ،( یط تعییِن شرطهاCondition .بکشد ) 
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تواند توابِع مورد  در بخِش انتخاب فیلدها در کوئری استفاده کند، می SQLدر صورتی که کاربر بخواهد از توابع  توابع:

بکشد و میان فیلدهای دیگر  Drag&Dropنظرش را از این ستونن انتخاب نموده و به درون محیط انتخاب فیلد با 

 جابجا کند.

 

تواند در ستون تنظیمات، از  کاربر 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 انتخاب گزینه

 

انتخاب ابزار  است و طراحی کوئری و این بخش در وسط صفحۀ محیط طراحی کوئری واقع شده طراحی و نمایش:

 شود: شود. این محیط به چهار قسمت تقسیم می نمایِش آن در این محیط انجام می

 

 Selectکاربر باید فیلدهای مورد نظرش و توابِع مورد نیاز را به این ستون بیاورد و در حقیقِت بخِش  انتخاب: -1

Statement گیرد. یک کوئری در این قسمت شکل می 

 

های مورد نظرش را برای اِعماِل شرط در ستوِن تنظیمات به این قسمت بیاورد و در کاربر باید فیلد 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: -9

 شود.  می اقداماِت کاربر در این محیط نشان دادهمشاهده کند. کُدهای حاصل از 
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تواند از میاِن جداول و نمودارهای آماده شده در اسپریت پورتال گزینۀ  در این بخش کاربر می ابزار نمایش: -4

 مورد نظرش را برای نمایِش خروجیِ کوئری انتخاب نماید و تنظیماِت مورد نیاز روی آن را اِعمال کند.

، ساخِت ذخیرهتواند یک نام برای کوئری تعیین کرده و با کلیک بر دکمۀ  احی کوئری، مدیر سیستم میپس از اتمام طر 

 شوند. می شده با این روش، بصورِت زیر نمایش داده کوئری را تکمیل نماید. سپس در صفجۀ توسعۀ افزونه، کوئریِ ساخته

 

شود که در صورِت کلیک بر  رنگ، سه گزینه نمایان می ییدر صورتی که کار ساخت کوئری تمام شود، در کادرِ طال نکته:

آیکِن های مورد نظر را اِعمال کنید ولیکن در صورِت کلیک بر  توانید مجدداً با ابزار طراحیِ کوئری، ویرایش آیکِن میانی، می

ه را در محیِط توانید کوئریِ ایجاد شد شود و می می Openمشخصاِت کوئری شده در صفحۀ  ، کوئریِ ساختهسمِت راست

TSQL  .با استفاده از محیط ثانیاً،در این صفحه مشاهده و ویرایش کنید ( های توسعۀ کُدDE که در ادامۀ این صفحه )

، نحوۀ نمایِش پارامترهای خروجیِ کوئری را کنترل کنید. نکتۀ قابل ذکر این CSSو  HTMLتوانید با کدهای  موجود است می

، باکِس کوئری در صفحۀ توسعۀ افزونه و کلیک بر دکمۀ ذخیره (3مشخصات کوئری )ۀ است که در صورت ورود به صفح

  و دیگر امکاِن ورود به ابزار طراحی کوئری را برای ویرایِش آن کوئری نخواهید داشت.  شود تبدیل میقرمز به رنگ (، 3)
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 (9) مشخصات کوئری

برای  فیلد دواین صفحه شامل 

ۀ اختصاِص نام و انتخاِب رشت

( و Connection Stringاتصال )

است که  (DEمحیِط توسعه )پنج 

از مجموعۀ آنها برای ایجادِ کاربر 

 کند. کُدهای اسپریت استفاده می

با کلیک بر در این قسمت کاربر 

توسعۀ به صفحه  ذخیرهدکمۀ 

 گردد.  ( بازمی3) افزونه
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 باشند: توسعه و کارکَردِ آنها به شرحِ ذیل میهای  عناویِن محیط

T-SQL:  توانید با  بخش میدر این T-SQL خود  ه بنویسید و فیلدهای موردِ نظرشد به جداوِل دیتابیِس انتخاب کوئری، یک

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

فرایندِ درجِ کُد را با سرعت و دقِت شده در لیسِت راهنما،  های پدیدار با استفاده از گزینهبفشارید تا را  SPACEو دکمۀ 

در انتهای این محیط، دهد.  را نمایش می SQLدر این قسمت، تنها کُدهای  intelliSenseقابلیِت  بیشتری مدیریت کنید.

شده را  توانید صحّت و درستیِ کوئریِ درج وجود دارد که بعد از نوشتِن کوئری میآزمایش ا عنواِن دکمۀ مستطیلی شکلی ب

( بعنواِن SPACEزیر پیروی کرده و از کارکترِ فاصله ) شکلِ از  T-SQLکُدهای شایاِن ذکر است در هنگاِم درجِ  بررسی کنید.

  جداکنندۀ کُدها بهره بگیرید.

، در ویرایشگرهای دیگرِ این query-resultشوند، در قالِب کُدهای اسپریِت  ن قسمت فراخوانی میفیلدهایی که در ای 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] گرداند آی دیِ سایت را برمی 

[system:page-id] گرداند آی دیِ صفحه را برمی 

[user:ip] گرداند. آی پیِ کاربر را برمی 

[user:id] گرداند آی دیِ کاربر را برمی 

[user:group-id] گرداند آی دیِ گروهِ کاربر را برمی 

[user:username] گرداند نام کاربریِ کاربر را برمی 

[user:firstname] گرداند ناِم کوچِک کاربر را برمی 

[user:lastname] گرداند نام خانوادگیِ کاربر را برمی 

[user:email] گرداند ایمیِل کاربر را برمی 

[user:mobile] گرداند شماره 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 صفحه می TSQLدر بخِش  [post:parameter] کُدِ  قطعه با استفاده از

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  قطعهشود که  های آن رکورد به یک صفحه منتقل می ، دادهاز ثبِت فُرمباشید، پس ساز یک کوئری را انتخاب کرده  فُرم

[post:parameter]  در بخِشTSQL  وجود داشته باشدکوئریِ انتخاب شده . 

ای که  ( صفحهURLمقادیرِ پارامترهایی در آدرس )از توانید  می TSQLدر بخِش  [get:parameter]کُدِ  قطعهبا استفاده از 

 idپارامترِ ، این کوئری در آن واقع باشدکه  ای صفحه URL. به عنواِن مثال، در نماییداست استفاده  ن واقع شدهکوئری در آ

توانید از  وارد کنید، می TSQLبرای آن موجود باشد و بخواهید آن مقدار را در  URLمقداری در  و باشدداشته وجود 

 در این بخش، استفاده نمایید. [get:id]کُدِ  قطعه

 

 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 داده فرض کنید فُرمی را طراحی کرده

شده در  تساز معرفی کرده باشید، جهِت استفاده از هر رکوردِ ثب 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 قطعه فُرم در کُدهای کوئری می

 نمایید. 

 

های جداول و تهیۀ  از داده  افزار اسپریت پورتال جهت سهولِت در تولید و دریافت گزارش در نرمفرض کوئری:  قالب پیش

فرض فعال شود،  باکِس قالِب پیش که ِچک است. در صورتی طراحی شدهفرض  ستاندارد، چندین قالِب پیشهای ا خروجی
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تواند شمایِل گزارِش موردِ نظرِ خود را از میاِن آنها انتخاب  گردد که کاربر می یافته نمایان می های توسعه لیستی از قالب

 نماید.

 

 

 ( در محیِط کُدِ [query:datatable]ها ) ، کُدِ افزونۀ مخصوص به جدوِل دادهها ادهجدوِل دیا  Data Tableدر صورِت انتخاِب  

HTML های دیگر ندارد. شود و کاربر نیازی به نوشِت کُدِ دیگری در بخش درج می ابتدای قالب 

ای یا نمودارِ پای در  یلههای مربوط به نمایِش نمودارِ م کُدها و اسکریپت، نمودارِ پاییا  ای نمودارِ میلهدر صورِت انتخاِب 

تواند این کُدها را ویرایش نموده و کُدهای موردِ نظرِ خود را نیز در  شوند و کاربر می درج می ابتدای قالب HTMLمحیِط کُدِ 

 ویرایشگرهای این صفحه اضافه نماید.
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 وب سرویس
 

 

اتصال به دهند. جهت  سرویس ارائه میخود را از طریق تولیدِ وب  های تحِت وب، خدماِت مختلف برخی از برنامه

کاربر با کلیک بر نوارِ سرویس و انجام عملیات یا دریافت اطالعاِت خاِص هر برنامه باید به وب سرویِس آن متصل شد.  وب

 تواند به تنظیماِت اتصال به یک وب سرویس دسترسی یابد.  رنِگ وب سرویس می آبی

( وب سرویس نوشته شود. با استفاده از دکمۀ آزمایش که انتهای این URL)بایست آدرس  در این فیلد می :WSDLآدرس 

 فیلد قرار گرفته است، می توان برقراری اتصال به وب سرویس را مورد آزمون قرار داد. 

توابِع در دسترس از میاِن های پدیدارشده در این فیلد،  پس از برقراری اتصال به وب سرویس، از طریق گزینه :WSDLتابع 

 را به محیِط ویرایشگر اضافه نمود.یک تابع 

تواند  شود و کاربر می در ویرایشگر وارد می XMLاطالعات تابِع انتخاب شدۀ وب سرویس در قالِب : WSDLمقدار ارسالی به 

 در این محیط، کنترِل نمایِش کُدها را به دست گیرد.
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پارامترهایی که  شاملِ   بخشابتدای قالب را بنویسید. این  HTMLتوانید کُدهای  در این بخش می :ابتدای قالب HTMLکُد  

 CSSو  HTMLکُدهای برای نمایِش در این قسمت،  intelliSenseیِت قابلشود.  نمیدهند  شده را نمایش می محتوای درج

 گردد. فعال می Ctrl+SPACEفعال است. این قابلیت با کلیدهای ترکیبیِ 

 

شده  های نمایِش محتوای درج توانید کُدهایی را درج نمایید که در حقیقت، بلوک می بخش در این شونده: تکرار HTMLکُد  

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

که پارامترها توانید در این قسمت  می intelliSenseدرج کنید. با استفاده از قابلیِت  HTMLاید را میاِن کُدهای  فراخوانده

 هاکُد میانِ شده بیابید. این پارامترها بصورِت زیر  شود را در لیسِت پدیدار آنها می aliasشده یا  شامِل ناِم فیلدهای انتخاب

 گردند: درج می

[query-result:fieldName or fieldNameAlias] 
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 یل با تعداد نامشخصفا برای بارگذاری fileloopکُد  

 زیر توجه کنید ... مثالهایبه 

[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] 

 ِ ِ اسپریت پورتال جهِت بهره در نرم[query-result-fileloop:fieldName:HTML:end] کُد ایجاد فیلدِ برداری در  افزار

اسپریت   افزار در نرم سازی و ورودِ محتوا تسهیل در پیادهشود. جهِت  های نامشخص استفاده می بارگذاری تعداد فایل

توانید آپلودری در جدوِل ورودِ داده ایجاد نمایید که  می fileloopپورتال، تمهیداتی ویژه به کار رفته است و با استفاده از کُدِ 

 های متعددی را دریافت نماید و با رعایِت تمهیداِت سیستمی پورتال، آنها را در صفحۀ نمایِش افزونه نشان دهد. فایل

تواند  قرار دهد. کاربر میرا  لیاز نوع آپلودر فا لدیف عنوانِ  ، fieldName or fieldNameAlias قسمتِ  در بایست کاربر 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 مایِش برای ن {filedescription}و پارامتر

  استفاده نماید. توضیحاِت فایل،

 

 (Thumbnail Generatingنیل از تصاویر ) ایجاد تامب

توان از تصاویری که توسِط  می AJAXافزار اسپریت پورتال و با فناوریِ  در نرم Thumbnail Generatorبا استفاده از 

 نیل با ابعاد دلخواه ساخت.  شوند، تامب ها فراخوانی می کوئری

در  خبر شده به همین منظور در بخِش تنظیمات تحریریه مشخص فیلدِ  در بایدرا  تصاویر Thumbnailابعادِ مجاز برای ه البت

 مشخص کنید. افزار  نرم

 نیل  اندازۀ تامب تنظیماِت تحریریه ها  تنظیماِت ماژول

نمایندۀ  Hندۀ عرض مجاز و حرِف نمای Wباشد. حرِف  می W1-H1,W2-H2,…_Qبصورت در این فیلد الگوی نوشتن ابعاد 

( درج کرد و underscoreتوان یک _ ) همچنین در انتهای ابعادِ مشخص شده می  نیل است. ارتفاعِ مجاز برای تصویرِ تامب



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 33 

و درصورِت عدِم تنظیِم  نیل شده است کنندۀ درصد کیفیِت تصویرِ تامب را نوشت که تعیین 111تا  1بعد از آن، عددی میان 

 گردد. منظور می درصد 61فیِت پیشفرِض آن، کی

 80_300-197,450-167,350-240,250-120,360-180مثال:  

 مواجه شود Errorنیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت با  که ابعاد تامب در صورتی نکته:

کند و بدین  اند را قبول می شدههایی را که در این فیلد معرفی  در اسپریت پورتال، تنها اندازه Thumbnail Maker نکته:

 شود. نیل هستند، بیمه می های مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامب ترتیب پورتال در پاسخ به ریکوئست

 ( از هم جدا کنید.,ابعاد مختلف را باید با کارکترِ کاما ) نکته:

هایی را از جداولی فراخوانی نمود  داده توان ها می این 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 کوئری برای ایجادِ تامب نکته:

تصویر را درج  URLپارامترِ معرِف نیل و بالفاصله پس از آن،  ، اندازۀ تامبthumbnailاست، بعد از عبارِت  نشان داده شده

{ این است که در این مورد، پارامترِ مذکور، کارکترِ اسلش را قبل از آدرس picurlنمود. دلیل عدِم وجودِ اسلَش قبل از }

URL .تصویر، در خودش دارد 

 

است که روش باال برای تصاویری است که بصورِت داینامیک توسِط کوئری از جداول اطالعاتی فراخوانی شایان تذکر  نکته:

 شوند. می

 های تو در تو در کوئری نگارش  حلقه

[if:xxx] [else] [endif] 

ِ  در بخِش تکرارشوندۀ کوئری استفاده میساختارهای شرطی کُد برای نگارِش  از این سه قطعه نیز ناِم  XXXشود. مقدار

 انتخاب شده است.  T-SQLفیلدی است که در بخِش 
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[if:1:xxxx] [else:1] [endif:1] 

ِ  در بخِش تکرارشوندۀ کوئری استفاده می ساختارهای شرطیکُد برای نگارِش  از این سه قطعه نیز ناِم  XXXشود. مقدار

تواند باشد چراکه تنها برای  ، هر عددی می1انتخاب شده است. در اینجا به جای عددِ  T-SQLفیلدی است که در بخِش 

ساختارهای شرطی توان  کاربرد دارد و بواسطۀ این تکنیک می endifو  if ،elseنشان دادِن ارتباِط میاِن اجزای یک بلوِک 

 دهد. نوشت. مثاِل زیر، 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 

 

 

در  نتیجۀ کوئریعدِم توانید کُدهایی را بنویسید که در صورِت  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: HTML کُد  
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 نحوۀ مشاهدۀ خروجی  افزونه
 

 نمایشِ افزونهبایست در ماژوِل مدیریِت صفحات، نوعِ صفحه را به  کاربر برای نمایِش افزونۀ ساخته شده می

های مورد نیاز دروِن آن  بر باید افزونه ساخته شده و کوئریتغییر داده و بر آیکِن تنظیماِت صفحه، کلیک کند. سپس کار

 طراحی شده در این بخش، انتخاب نماید.  combo-boxافزونه را با استفاده از دو 
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 ورود اطالعات در افزونه
 

جاد شده بایست به جداوِل ای های ساخته شده می الزم است به این نکته اشاره کنیم که جهِت ورودِ اطالعات در افزونه

پذیر  ها از دو مسیرِ زیر امکان های موردِ نظرتان را در جداول وارد کنید. دسترسی به جداوِل افزونه مراجعه نموده و آیتم

 باشد : می

ها  ها کلیک کنید تا لیسِت افزونه ، بر مدیریت افزونه و لیسِت افزونهبخشِ توسعهدر منوی اصلی در زیرمجموعۀ  -1

های آنها ظاهر شوند. بر آیکِن ورودِ داده  افزونۀ موردِ نظرتان کلیک کنید تا جداول و کوئری ظاهر شود. بر روی نامِ 

 شده را مشاهده و ویرایش نمایید. های درج در جدوِل موردِ نظر کلیک کنید تا آیتم

 

پس در شود ابتدا عملیات ساخِت جداول و کوئریهای مدّنظرتان را به اتمام برسانید س در این روش توصیه می -2

صفحۀ توسعۀ افزونه و در پاییِن آن، بارِ دیگر باکِس اطالعاِت افزونه را مشاهده خواهید کرد ) اولین بار باکِس 

ی منوی مدیریِت محتوانمایش در در ادامه باید گزینۀ  شود(. اطالعاِت افزونه هنگاِم ساخِت افزونۀ جدید رؤیت می

، افزونۀ موردِ نظرِ خود مدیریِت محتوامنوی اصلی در زیرمجموعۀ بخِش را فعّال کنید. در گاِم بعد، در منوی اصلی 

شده را مشاهده و  های درج هایی که به آنها دسترسی دارید، بیابید و بر آن کلیک کنید تا آیتم را میاِن افزونه

 های جدیدی را در آن وارد نمایید.  ویرایش نمایید و یا اینکه داده
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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

بندیِ دسترسیِ کاربران، جریاِن  توانند با استفاده از امکاناِت ماژوِل تحریریه در طبقه محتوا، مدیراِن پورتاِل سازمانی می

مدیریت و  ،پیام را که در یک تحریریۀ واقعی موجود است، در قالِب یک تحریریۀ الکترونیک و آنالینانتقاِل محتوا و 

 سازماندهی نمایند.  

 توانید ... با این ماژول می

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

 نویس تهیه کنید. ل از انتشار در یک جریاِن تأیید و ویرایش قرار دهید و یا از آنها پیشمطالِب تولید شده را قب 

 سازی کنید. ها پیاده عمومی ها و روابط مُدِل 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 بی پریتهای پیشنهادی اس کلیدواژه 

 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 )  به هر مطلب اعمال نمایید.تر 

 ... و 
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 شرح  رابط  کاربری
 

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

های محتوا  اربران، گروهمندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن به پنج گزینه با نامهای مطلِب جدید، کارتابل، نظراِت ک بهره

 یابد.    های خبری دسترسی می و جایگاه

 تحریریه 

o  مطلِب جدید 

 ( 1مشخصاِت مطلب) 

o ( 2کارتابل) 

 ( 1مشخصاِت مطلب) 

o (9کاربران ) نظرات 

 (6نظرِ ارسال شده ) اطالعات 

o (4های محتوا ) گروه 

o (3های خبری ) جایگاه 

 (6) ویرایش قالِب جایگاه 

o ( 7اعضای سرویس خبری) 

 (1نظیماِت عضویت در سرویس خبری )ت 

 

 

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

 

 (1) مشخصات  مطلب

شود. روش دیگر برای  ی ماژوِل تحریریه به این صفحه هدایت میکاربر پس از کلیک بر دکمۀ مطلب جدید در زیرمنو

 باشد. ( می2دسترسی به 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 3سپس با نه) . کاربرشود های مختلِف مطلب آغاز می برای نگارِش بخش HTMLا چند فرم و یک ویرایشگرِ که ابتدا ب

آکاردئون چندین گزینۀ  3د. هر کدام از این شو ( برای انتشارِ مطلب مواجه میToggleآکاردئونی و در نهایت با یک ضامن )

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

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

ده در کارتابِل تواند اقداماتی را که انجام دا ، مینویس ذخیره 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 تغییراِت اِعمال  نویس، کاربر را به صفحۀ دیگری منتقل نمی ذخیرۀ پیشکلیک بر 

نویس  حریریه کلمۀ پیشدر کارتابِل ت ستونِ وضعیتدر کند و  شده در مطلب را در کارتابِل تحریریه ثبت و ذخیره می

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

که با حروف است یکی از اجزای خبر و  روتیتر همانند تیتر عمل نمی کند و جایگاه آن در باالی تیتر اصلی می باشد :روتیتر

ِ  ۀر مقدمروتیت ،شود. به عالوه کوچکتر )نزدیک به حروف متن خبر( نوشته می . روتیتر اغلب برای معرفی استاصلی  تیتر

 کنند که تیتر دارای فعل نباشد. نقل کننده تیترها استفاده می شود. معموال زمانی در روتیتر از فعل استفاده می

م باشد. کلمه کوتاه ، دقیق و بدون ابها 12حداکثر باید  است کهتیتر  ،اخبار مطلب یا مهمترین بخشِ  یا تیتر: عنوان  اصلی

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

 .مشخص کند اخبار در

و حداکثر   کلمه 91تا  13لید حداکثر باید می باشد. کلمات  (Lead) لید ،خبر مهم ترین بخشِ  یا لید  خبر: خالصۀ مطلب

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

 که نظر خواننده را جلب کند.

 عنواِن کوتاه

اِب نوعِ محتوا تأثیرِ مستقیمی در نحوۀ نمایِش انتخ 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

 بخِش تنظیماِت تحریریه توسِط مدیرِ پورتال تعریف شود.

o متنی 
o تصویر  
o ویدئو  
o صوت  

او دسترسی دارد، به عنواِن نویسندۀ مطلب انتخاب ای را که به  تواند از لیسِت ظاهر شده ناِم نویسنده کاربر می نویسنده:

 نماید.

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

 زمان استفاده کند.برای تنظیِم  Time Pickerتواند از یک  کاربر می :زمان

https://www.shahrekhabar.com/
https://www.shahrekhabar.com/
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این  گیرد. ( برای درجِ آزادانۀ محتوا در اختیارِ کاربر قرار میTinyMCE) HTMLدر ادامۀ این صفحه، آخرین نسخۀ ویرایشگرِ 

های آن به  شود و برخی از قابلیت ترین ویرایشگر برای نگارِش محتوای وب محسوب می ترین و محبوب ویرایشگر، مُدرن

 باشد: شرحِ زیر می

 افزودن شکلک اسمایلی با انتخاب از بین ده ها شکلک مختلف 

  ِکاراکترهای خاص قابلیت افزودن Special character 

 امکان افزودن جدول شبیه به بخش 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 

 افزودن تاریخ و ساعت با فرمتهای مختلف 

 ایجاد لیست های متنوع با حالتهای مختلف 

 ویژگی انتخاب فونت دلخواه و اندازه فونت 

 قابلیت ایجاد باالنویس superscript و پایین یا زیر نویس subscript 

 و … 

پورتال به این  شرکت نیافام قابلیتی ویژه را نیز توسعه داده برای کمک به نگارِش محتوای فارسی در اسپریت نکته:

تواند پس از نگارِش محتوا، با یک کلیک، قواعدِ نگارِش فارسی  ویرایشگر افزوده است. بواسطۀ این قابلیت، محتوانگار می

( در نقاِط Spaceبجای فاصله ) (Ctrl+Shift+2فاصله ) نیم"" و استفاده از کوتِیشنبجای  »« گیومهبکار بُردِن همانندِ 
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 .مناسب را اِعمال نماید

 

شود که به ترتیب، به معرفی امکاناِت هر دسته  با منوهای آکاردئونی مواجه می HTMLکاربر در پاییِن ویرایشگرِ  

 پردازیم: می

 ها گروه

ِ درختیِ گروهکاربر در این منو با نم از  (4های محتوایی ) گروهها در صفحۀ  شود. این گروه های محتوای مواجه می ودار

های  ، مطلب را در گروهها تواند با کلیک بر عناویِن گروه وند. کاربر میش زیرمجموعۀ ماژوِل تحریریه ایجاد و مدیریت می

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

 شود.  آید استفاده می انتخاِب مطالبی که در یک صفحۀ وب به نمایش درمی

 

 ها فایل

های  تواند فایل کاربر در این منو می

آپلود مربوط به مطلب تولید شده را 

 کند.
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های خود را به  ، فایلDrag&Dropتواند با  در حالِت اول کاربر میاست.افزودِن فایل در این بخش از دو طریق قابِل انجام   

 بِکِشد و رها کند.  ترِ آن روی نوارِ آبی رنگ و نواحیِ پایین

 

 

هایی که قبالً آپلود شده است را می تواند انتخاب و آپلود  فایل، کاربر افزودن از گالریبا استفاده از دکمۀ  دومدر حالِت 

عامِل خود را مشاهده نموده و آنها را  های روی سیستم تواند فایل ، میافزودِن فایل ربر با کلیک بر دکمۀکند. همچنین کا

 انتخاب و آپلود کند. 

شوند بلکه  شوند، مستقیماً آپلود نمی انتخاب می Drag&Dropشایاِن ذکر است فایلهایی که بواسطۀ دکمۀ افزودِن فایل و 

 آنها را حذف یا آپلود کند.تواند  آیند و کاربر می می مایش دربه ن رنگ پاییِن نوارِ آبیدر 
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های دیگر بصورِت  آیند و فایل از عکس به نمایش درمی thumbnailهای تصویری بصورت یک  در این بخش فایل 

است. در   دهیا پسوندِ فایل ، روی آن و ناِم فایل در ذیِل آن نشان داده ش extensionشوند که  هایی نشان داده می آیکن

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

 شوند. رنگ منتقل می ها به بخِش باالی نوارِ آبی دهید. در هر صورت، فایل

 

 دهد: در اختیارِ کاربر قرار میشده های آپلود  فایلپورتال، 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 

 

 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 فایلت توضیحا

 

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

مربوط به  HTMLاین توضیحات در بعنواِن متِن جایگزین در تَِگ 

ژگیِ گیرد و وجودِ وی ، 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< 
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ِ توضیحاِت آن، ناِم موردِ ن ، توصیۀ اکید میتصویر نباشداگر فایِل آپلود شده : 2نکته  ظر برای شود که در کادر

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

 شوند. می های مطلب نشان داده  در بخِش ضمیمه

 
 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 باشدر فایل  آپلود شده اگthumbnail ... ها 

 

 

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

  شود. اشته میتصویر، تصویرِ دیگری را پین کند، پین از روی تصویرِ اول برد

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

 لیسِت مطالب و تصویرِ ویژه انتخاب نشده است.

 

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

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

 (Deleteحذف )-0
 (Editویرایش )-7
 (Cropبُرش )-3
 (View)مشاهده -2
 (Pinانتخاب ویژه )-1
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دهد در  نمایش میناِم این افراد را در کادرِ ظاهر شده  Face Recognitionسیستِم سیستم معرفی شده باشند، 

 . داخِل تصویر را بنویسد و دکمۀ ذخیره را کلیک کند لیسیِ شخصِ تواند ناِم فارسی و انگ کاربر می غیر اینصورت

 

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

 گردد. پورتال ثبت می محتوای مربوط به تصویر در اسپریت
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ِ آپلود :1 نکته ( برای تشخیص چهره را Sharpnessالزم ) شده کیفیت مناسب و شارپنِسِ  در صورتی که تصویر

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

 

 
 

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

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

 

 
 

 

پورتال بواسطۀ قابلیِت  افزارِ اسپریت باشد، نرم تصاویر  اشخاصشایاِن ذکر است اگر تصاویرِ آپلود شده  :3نکتۀ 

 کند.   < درج میimgتصویر در تِگ > کند و آن را بعنواِن متِن جایگزینِ  ، ناِم شخص را شناسایی میتشخیص  چهره

 همانند مثال زیر:

 

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

face="{filedescription{"< 
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o " روی عکس عملیاِت "، بُرِشبا کلیک بر آیکُِنCropping  را ذخیره کند. را انجام دهد و تغییراِت اعمال شدهبُرِش یا 

 
گردد.  شود و کادری برای برِش تصویر ظاهر می باز می pop-up: پس از کلیک بر آیکُِن "بُرش"، تصویر در یک 1نکته 

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

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

 

 
 

" پیدا کرد و ها تنظیماِت 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
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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

 
 

o در سرور را شناسایی کند. مسیرِ آپلودِ تصویراصیِ ویرایشگرِ تصویر، در قسمِت ناِم فایل، در صفحۀ اختص 

 

 
 

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 لود شده را دانلود کند.فایِل آپ 

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 

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

 
 

 پردازیم. به آنها میدر ادامه که  شود میارائه ای  یی ویژهها قابلیت های ویدئویی"، "ویرایش فایلدر این بخش  
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 های ویدئویی ویرایش فایل

 

های  یلباشد و از طریِق ویرایشگرِ اختصاصیِ فا های ویدئویی می  فایل ِقالب WebMو  MP4 ،Oggهای  فُرمت

مینۀ بُرِِش ابتدا و انتهای فایل ر ز تواند د را مشاهده و ویرایش نمود. این ویرایش میهایی  توان چنین فایل ویدئویی می

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

د که هم ایجاد نمای های پیوسته به فریم یک ویدئو ازپردازش تصویری بواسطۀ قابلیت این بخش،  در دتوان میکاربر 

منظور در سمِت چِپ پنل ویرایش ویدئو یک لیست از  بدینباشد.  حضور داشته ها همۀ آن فریمشخِص خاصی در 

وجود دارد. کاربر  های تصویری تشخیص داده شده در بخِش فایل Face Recongnitionافرادی که چهرۀ آنها توسِط 

ک بر دکمۀ مذکور، ابتدا تا انتهای را کلیک کند. با کلی اجرای تشخیص چهرهتواند یک شخص را انتخاب کند و دکمۀ  می

هایی که چهرۀ شخِص انتخاب شده در آنها وجود دارد شناسایی و جدا  گیرد و فریم ویدئو مورد پردازِش سیستم قرار می

چسباند. کاربر با کلیک بر دکمۀ ذخیره  شوند و در نهایت، سیستم آنها را در قالِب یک فایِل ویدئویی به هم می می

تواند در زمینۀ مدیریِت آرشیو ویدئویی سازمان  اشته باشد. این ابزار میشده از ویدئو د ک نسخۀ دوِم کوتاهیتواند  می

  مورد استفاده قرار گیرد.
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 سئوی مطالب

سازیِ صفحۀ نمایِش کامِل مطلب برای موتورهای جستجو کمک  هایی که در بهینه تواند به گزینه کاربر در این منو می

ها به  یا فراداده metadataدر بُعدِ اختصاِص  SEOسازیِ صفحه بر اساِس موتورهای جستجو یا  ی یابد. بهینهکند دسترس می

 پذیرد. های ذیل صورت می کُدهای صفحۀ وب بواسطۀ گزینه

 

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

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

 فاصله( کاراکتر)با احتسابِ  63 شاملِ  حداکثرشما  انتخابیِ  کنید که عنوانِ  توجهصفحه  عنوانِ  کاراکترها در انتخابِ 

کننده  کامل برای جستجو دد در موتورهای جستجو به صورتِ صفحه طوالنی انتخاب گر  باشد. در صورتی که عنوانِ 

  .دهد سایت را کاهش می وب آمد و این امر نرخ کلیک بر روی لینکِ  نخواهد به نمایش در
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موتورهای جستجو  واژه در عنوان بیشتر باشد اهمیت آن از لحاظِ  استفاده از کلید هر چه تعدادِ  تصور نکنید: 1نکته 

ِ  هچراکشود  بیشتر می ِ  ۀکنند ایجاد عنوانِ  به شما سایتِ  ممکن است وبو  اشتباهی است این تصور َ ا م شناسایی سپ

 .رتبه در موتورهای جستجو را نیز تجربه نماید شود و کاهشِ 

 

 با توجه به  هوش  مصنوعیپورتال بواسطۀ  ، سیستِم اسپریتهای پیشنهاد شده کلیدواژه در بخشِ  :ها واژه کلید

ه در فیلدهای عنواِن اصلی و محتوای اصلی، عباراتی را به ترتیِب اولویت برای درج در فیلدِ عباراِت نوشته شد

ِ کلیدواژه تواند با کلیک بر کلیدواژه دهد. کاربر می ها پیشنهاد می کلیدواژه ِ خود، آنها را به کادر ها  های مدّنظر

ِ مذکور حذف نم بیافزاید اید. شایاِن ذکر است عددی که در مقابِل و در صورِت تجدیدِ نظر، آنها را از کادر

های پیشنهاد شده درج شده است، دفعاِت تکرارِ آن کلیدواژه در فیلدهای عنواِن اصلی و محتوای اصلی  کلیدواژه

  باشد. می

 

ای را برای مطلب درج کند که سیستم به او پیشنهاد نداده،  که کاربر تمایل داشت کلیدواژه در صورتی :1نکته 

شده بصورِت  را بزند تا عبارِت درج enterها عباراِت مورد نظرش را بنویسد و کلیدِ  ند خودش در کادر کلیدواژهتوا می

 یک 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. SEOی فیلد، آن را برای ارتقا

 

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

ندارد ولی از آنجایی که گوگل وجود متا  کاراکترهای توضیحاتِ  تعدادِ برای محدودیتی . خواهد بودیت ؤگوگل قابل ر

 با قراردادنِ سعی کنید را در صفحه نتایج خود نشان میدهد، از توضیحاِت درج شده اراکتر ک 171تا  131تنها 

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

 

 مطالب  مرتبط

محتوایی  انتخاب نماید. در این مرحله با توجه بهشده را  تواند مطالِب مرتبط با محتوای درج کاربر در این بخش می

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

 گردد.  پورتال به کاربر پیشنهاد می اسپریت

 

تشر شدۀ نلِب مجستجوی مطاهای مورد نظرش برای  تواند از باکِس سمت راست با درجِ واژه همچنین کاربر می

تواند با کلیک بر باکِس سمِت راست، آنها را به باکِس  مناسب، میاقدام نماید. کاربر پس از یافتِن مطالِب  قبلی

 منتقل کند.در سمِت چپ ها  شده انتخاب
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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، می در صورتی: 1نکته  

 حذف کند.لیست 

کامالً قابِل  ،توانند از نوعِ متن، تصویر، صوت و ویدئو باشند و قالِب نمایِش آنها در انتهای مطلب مطالِب مرتبط می: 2نکته 

 ا اعمال نمود.ه ماژول از زیرمجموعۀ تنظیماتِ  تنظیماِت تحریریهتوان در بخِش  سازی است. این تغییرات را می شخصی

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

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

 امتیازدهی

وجود دارند برای هایی که در لیست کشویی  البتواند از ق تواند به مطلب امتیاز دهد. او می ن 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 ویژگی هایی را به خبر نسبت دهد می ویژگی
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 جایگاه  مطلب

اند را مشاهده نموده و  هسایت طراحی شد انتشارِ مطلب در وبهایی را که برای  تواند جایگاه و کاربر میدر این من

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

های  است. ستوِن سمِت راست مخصوِص نمایِش جایگاه از دو باکِس ستونی تشکیل شدهجاسگاه مطلب بخش 

کند و با کلیک بر  ها در سمِت چپ منتقل می شده ها آنها را به ستوِن انتخاب نشده است. کاربر با کلیک بر این گزینه انتخاب

کند. این  ل میشده در سمِت چپ، آنها را از ستوِن سمِت چپ حذف کرده و به ستوِن سمِت راست منتق های انتخاب  جایگاه

 شوند.  ( ایجاد می3های خبری ) در منوی جایگاهها  جایگاه

 

است. با کلیک در  ها طراحی شده ها دو ابزار برای تعییِن تاریخ و زماِن انقضای نمایِش مطلب در جایگاه باالی باکِس جایگاه

بوسیلۀ آن تعیین را در جایگاه  نمایِش مطلب تاریخِ اتمامِ  توان شود که می یک تقویم ظاهر میکادرِ "تاریخِ اتمام نمایش" 

ِ "ساعت اتمام نمایش" ابزاری ظاهر می شمار و  شود که با کلیک بر هر یک از اعدادِ ساعت نمود و با کلیک در کادر

مشخص در جایگاه بوسیلۀ آن اتماِم نمایِش مطلب  زمانِ توان  چرخاندِن دستۀ گرافیکیِ این ابزار، میشمار و  دقیقه

 .رددگ می
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 گذاری قُفل

اند مشاهده نماید. ضامِن اول، ضامِن  تواند دو گزینه را که بصورِت دو ضامِن فعالسازی طراحی شده در این بخش کاربر می

وجه  که این ضامن فعال )روشن( باشد، مطلب به هیچ فرض غیرفعال است. در صورتی است که بصورِت پیشقُفِل محتوا 

 شود.  نمیدر پورتال نمایش داده 
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که این ضامن غیرفعال  باشد. در صورتی فرض فعال می است که بصورِت پیشقُفِل درجِ نظرات ضامِن دوم، ضامِن 

شایاِن ذکر است این  .در پورتال وجود نخواهد داشتمطلب این  برای  Commentقابلیِت درجِ نظر یا  )خاموش( باشد،

 شود و تأثیری در نحوۀ نمایِش مطالِب دیگر نخواهد داشت. اِعمال می ها برای هر مطلب بصورِت اختصاصی گذاری قُفل

 

 ها رسان انتشار  مطلب در پیام

در این بخش، کاربر  منتشر نماید.پُست های اجتماعی بصورِت یک  مطلب را در شبکهتواند  کاربر بواسطۀ این قابلیت می

باشد  کاربر تمایل داشتهدهد. اگر  را از سیاه/سفید به رنگی تغییر  ها شده، این آیکُن های فراهم باید با انتخاِب آیکُِن شبکه

تواند در  این مطلب در قالِب پُسِت شبکۀ اجتماعی ظاهر شود، میکه متنی دیگر به جای متِن مندرج در فیلدِ خالصۀ خبرِ 

 ، متِن موردِ نظرِ خود را بنویسد.متِن پیامکادرِ 

 بود. خواهدخالصۀ خبر )یا متِن پیام( و  مطلبلینِک ، مطلبتصویرِ ترکیبی از  شده شایاِن توجه است که پُسِت ایجاد
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 ارسال مطلب

تواند  اگر کاربر برای بررسی بیشتر و یا انتشار مطلب بخواهد آن را برای کارتابِل شخص دیگری ارسال کند، در این بخش می

ِ فیلدِ دریافتکنندۀ مطلب را مشخص کند. همچنین ضامنی برای تبدیِل  دریافت کننده وجود  مطلب به یک پیشنهاد زیر

 دارد. 

کنندۀ مطلب ارسال  شده درج کند و به همراهِ مطلب برای دریافت کادرِ مهیاتواند پیام یا نظرِ خود را در  در انتها کاربر می

ارسال مطلب کلیک بر دکمۀ  تواند به جای اگر چنانچه کاربر تمایل دارد مطلب را به بایگانیِ خودش ارسال کند مینماید. 

تواند مطلبی را که  بعنواِن مثال، اگر کاربر دارای دسترسیِ دبیرِ تحریریه باشد، میرا کلیک کند. ارسال به بایگانیِ من دکمه 

 از سوی خبرنگار یا سردبیر برای او ارسال شده است را با امکاناِت این بخش از صفحه، برای خبرنگار یا سردبیر بفرستد. 

 

 

کند  یک ضامِن فعالسازی را مشاهده می ،ترین بخِش این صفحه در پایین انتشار  مطلبداشتن به  در صورِت دسترسیکاربر 

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

 دکمۀ ذخیره را کلیک کند. 
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شوند و تنها کاربر با  بندی می دستهسردبیر و دبیر ، خبرنگاردر سیستم تحریریۀ مطلب، کاربران در سه دستۀ  م:نکته مه

تواند مطلب )یا خبر( را منتشر نماید. معموالً مطلب توسِط خبرنگار تولید شود برای انتشار به کارتابِل  دسترسیِ سردبیر  می

تواند ضمن  ا بررسی نماید و در صورِت نیاز در آن تغییراتی را اعمال کند. دبیر میگردد و دبیر باید مطلب ر  دبیر افزوده می

شده در  ارزشیابی مطلب، آن را به خبرنگار برگرداند یا به کاربری با دسترسی سردبیر منتقل کند. سردبیر نیز مطالب وارد

 کند.  ر میکند و در جایگاهِ مدّنظرِ خود در پورتال منتش کارتابِل خود را بررسی می

 

پورتال از مطلبی که در حاِل تهیه  سیستِم 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  .شود  تحریریه ذخیره می نویس در کارتابلِ  شاست یک پی

 شود. پنل روشن و خاموش می لاست، در نوارِ باالی کنتر 
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 (2کارتابل )

این صفحه یابد.  های زیرمجموعۀ ماژوِل تحریریۀ خبر به این صفحه دسترسی می نهیکاربر با کلیک بر گزینۀ کارتابل در گز 

کنند و  ره میمطالبی که کاربران ذخی گیرد. شده مورد استفاده قرار می و نمایِش عناویِن مطالِب ذخیره یکپارچهبرای مدیریِت 

در قالِب  شوند، و مطالبی که در فرایندِ انتقال میاِن کاربراِن تحریریه منتقل می کند نویس تهیه می یا سیستم از آنها پیش

Data Table که از قبل ایجاد  مطالبییا ناِم  مطلِب جدیدتواند از طریِق دکمۀ  کاربر می گردد. در یک جدول سازماندهی می

    ( منتقل شود.1) اِت مطلبمشخصبه شده اند، 

 

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

ردیف  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه مطالبتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  شود. کاربر می به کاربر ارائه میکارِ مطلب 

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

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

را انجام دهید و  رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن  یی هر ستون مفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت  توانید کُِل داده از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 .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 Checkboxاین فیلد شامِل  فیلد انتخاب:
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  دهد. عنواِن اصلیِ مطلب را نمایش می عنوان اصلی:

 دهد. دۀ مطلب را نشان میناِم نویسن نویسنده:

 تصویر یا ویدئو را نمایش دهد.  تواند مقادیر متن، صوت، 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:

 نویس پیش –شده  منتشر –شده  دریافت –شده  ارسال –شده  حذف –شده  پیشنهاد –بایگانی  –تولیدی 

 تواند مطلب انتخاب شده را حذف کند. ر در این بخش میکارب عملیات:

مطالِب داخل  فیلتر کردنِ ها برای  است. این تگ نیز در باالی جدول طراحی شده( تِگ رنگی 6شش)فوق، عالوه بر جدوِل 

 دهندۀ تعدادِ مطالبِ  است، نشان مطلب کاربرد دارد. عددی که روی هر تگ نوشته شدهوضعیِت کارتابل بر اساِس 

 ها کلیک کند. کاربر برای فیلتر کردِن مطالب باید بر تگشده در آن وضعیِت خاص است.  بندی دسته

 

 تاریخچۀ مطلب
 

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

شود. در صفحۀ تاریخچۀ مطلب کاربر  ص به همان مطلب است منتقل میای دیگر که مخت کاربر با کلیک بر آن به صفحه

شدن و توسعۀ  ای از تماِم اقدامات و تغییراتی که در فرایندِ نهایی تاریخچهتواند  نمایِش مطلب می عالوه بر مشاهدۀ پیش

 ببیند.  Vertical Timelineداده است را در قالِب یک  مطلب رخ
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 (3) رات کاربراننظ

 

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

 کند. شدۀ بازدیدکنندگاِن مطالِب پورتال یک دیدِ کُلی بدست آورده و آنها را مدیریت  تواند نسبت به نظراِت ثبت می
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، در شود کنند و برای مدیرِ پورتال ارسال می دگاِن هر مطلب در انتهای صفحۀ نمایِش مطلب ثبت مینظراتی که بازدیدکنن

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

 ِ شود. کاربر  ارائه می تأییدِ نظرو وضعیِت  کننده ناِم ارسال، نظرعنوان ه، اطالعاتی همانندِ این صفح جدولِ  در ساختار

 ردیف انتخاب نماید.  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه نظراتتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  می

را انجام دهید و  رکوردهالتر کردِن توانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فی ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

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

 

 

 (3) شده اطالعات  نظر ارسال

 

. این اطالعات به ه آن پاسخ دهدو ب شده را مشاهده کند تواند اطالعاِت نظرِ ارسال کاربر اسپریت پورتال در این صفحه می

 قرارِ زیر هستند:

 شود. است نمایش داده می نامی که ارسال کنندۀ نظر، خود را با آن معرفی کرده کننده: ارسال

 شود. کننده نمایش داده می شده توسِط ارسال ایمیِل درج کننده: ایمیل  ارسال
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 شود. اده میآدرِس آی پیِ نظر دهنده در این قسمت نمایش د :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 درمی متِن درج شده: متن  نظر  ارسال

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

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

 شود. تأییدشده نمایش داده می

 

 (7) های خبری گروه

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

 کند.

 

 کند: ها گزینه های زیر را مشاهده می کلیک بر عناویِن گروه کاربر با راست 

 

 تواند در زیرمجموعۀ آن گروه، یک گروهِ دیگر را ایجاد و نامگذاری کند. با انتخاِب این گزینه، کاربر می افزودن:
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را پس از  F2ِن گروه، می تواند از این گزینه استفاده کند با به عنواِن جایگزین، دکمۀ کاربر برای تغییرِ عنوا تغییر  عنوان:

 انتخاِب عنواِن گروه بفشارد.

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

 

 (0) های خبری جایگاه

 

شده  تواند محتوای تولید های از قالِب صفحۀ وب هستند که کاربرِ اسپریت پورتال می های مطلب، بخش جایگاه

 شده نمایش دهند. های طراحی توسِط ماژوِل تحریریه را در این بخش

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

 وده و آنها را مدیریت کند. شده برای مطالب را مشاهده نم های ایجاد تواند لیسِت جایگاه این صفحه می

با کلیک بر تواند  کاربر می 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 مانندِ این صفحه، اطالعاتی ه جدولِ  در ساختار

 ردیف انتخاب نماید.  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها جایگاهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  می

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

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

 کنید.

 



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 127 

 

 (3جایگاه ) ویرایش قالب  

 

 شوند. های صفحه نیز مقاصدِ کاربردِ قالب تعیین میاست و در انت (DEمحیِط توسعۀ کُد ) 3فیلد و  2این صفحه شامِل 

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

 .کنند می فراهمشوند امکاِن طراحیِ گرافیکیِ جایگاه را  پنج محیِط توسعۀ کُد که در ادامۀ این صفحه ظاهر می

خود  ه بنویسید و فیلدهای موردِ نظرشد ، یک کوئری به جداوِل دیتابیِس انتخابT-SQL توانید با  در این بخش می کوئری:

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 پدیدار ده از گزینهرا بفشارید تا با استفا 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 درج وجود دارد که بعد از نوشتِن کوئری میآزمایش دکمۀ مستطیلی شکلی با عنواِن 

 بررسی کنید.

 

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

 CSSو  HTMLی در این قسمت، برای نمایِش کُدها intelliSenseشود. قابلیِت  دهند نمی شده را نمایش می محتوای درج

 گردد. فعال می Ctrl+SPACEفعال است. این قابلیت با کلیدهای ترکیبیِ 
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شده  های نمایِش محتوای درج توانید کُدهایی را درج نمایید که در حقیقت، بلوک در این بخش می شونده: تکرار HTMLکُد  

( کوئریدهایی را که در بخِش اوِل این صفحه )( به فیلaliasشده ) بایست نام یا ناِم اختصاص داده هستند بنابراین می

که پارامترها توانید در این قسمت  می intelliSenseدرج کنید. با استفاده از قابلیِت  HTMLاید را میاِن کُدهای  فراخوانده

رِت زیر در کُد درج شده بیابید. این پارامترها بصو شود را در لیسِت پدیدار آنها 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. HTMLد کُدهای توانی در این بخش می انتهایی: HTMLکُد  
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 انتخاب مقصد  کاربرد

 

شده در کدام  توان تعیین کرد که قالِب طراحی است که با استفاده از آنها می امکاناتی مهیا شدهدر انتهای این صفحه، 

 وبسایِت پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترسی باشد.

و در باکِس  آید سایتهای پورتال در باکِس سمت راست به نمایش درمیتماِم یسِت ل د.در این بخش، دو باکس وجود دار 

یک سایت به  . با کلیک بر هر کدام از عناویِن باکِس سمِت راست،گیرند شده قرار می ها انتخاب سمِت چپ نیز سایت

ها حذف  شده ایت از لیسِت انتخابشود و با کلیک بر عناویِن باکِس سمِت چپ، آن س های منتخب افزوده می لیسِت سایت

 گردد. می

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

ِب ها، قال توان بدوِن استفاده از باکس ها" نیز می ۀ "استفاده در تماِم وبسایتبا فعالسازیِ گزینشوند.  منتقل می

 های پورتال مورد استفاده قرار داد. شده را در تماِم سایت ساخته

 

 (2اعضای سرویس خبری )

 شود.  می Emailاعضای سرویِس خبری، کاربرانی هستند که مطالِب تولیدشده در ماژوِل تحریریه به آنها 

کاربر   یابد. حه دسترسی میکاربر با کلیک بر گزینۀ اعضای سرویِس خبری از زیرمجموعۀ منوی تحریریه به این صف

 شده را  مشاهده نموده و آنها را مدیریت کند.  تواند لیسِت اعضای ثبت در این صفحه می
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با کلیک بر تواند  کاربر می گردد. در یک جدول سازماندهی می Data Tableدر این صفحه، رکوردِ اعضا در قالِب 

 دسترسی یابد.  (1عضویت در سرویس خبری ) تنظیماتِ به صفحۀ جدید  عضو یا دکمۀ ناِم عضولینِک 

 ِ تواند  شود. کاربر می ارائه می تاریخ عضویتو  ایمیل، ناِم عضواین صفحه، اطالعاتی همانندِ  جدولِ  در ساختار

 ردیف انتخاب نماید.  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه اعضاتعدادِ سطرِ لیسِت 

را انجام  رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن  ن میی هر ستوفیلدِ جستجوبا استفاده از 

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

 کنید.

 

 (3تنظیمات  عضویت در سرویس خبری )

 

شود.  به این صفحه منتقل می( 7اعضای سرویس خبری )ۀ عضو جدید در صفحۀ کاربر با کلیک بر ناِم اعضا یا دکم

پس از درجِ اطالعات و کلیک  توان نام و ایمیل کاربر و وضعیِت فعال بودِن او را مشاهده و ویرایش نمود. در این صفحه می

 عرفی نمود.شود تا بتوان عضوِ بعدی را به سیستم سرویِس خبری م ، فیلدها خالی میذخیرهبر دکمۀ 
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 تحریریهتنظیمات  

 

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

تواند در صورِت دسترسی داشتن به این  امکاناِت آن می

نمایِش خروجیِ ا در نحوۀ ای ر  بخش، تغییراِت گسترده

جهِت دسترسی به  تولیدی در تحریریه ایجاد نماید. مطالبِ 

تنظیماِت و  تنظیماتتنظیماِت تحریریۀ خبر، به بخِش 

 ی این سندِ راهنما مراجعه نمایید. ها ماژول

 

که  ای های توسعه در محیطرد که کاربر امکاِن این را دا

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 -9

 نویسندۀ محتوا -4

 قالِب نمایش مطلب از نوعِ متنی -3

 قالِب نمایش مطلب از نوعِ تصویر -6

 یدئوقالِب نمایش مطلب از نوعِ و -7

 قالب نمایش مطلب از نوعِ صوت -1

 های تصویریِ مطلب بخِش والدِ ضمیمه -3

 آیتِم تصویر ضمیمۀ مطلب -11

 های ویدئویی مطلب بخِش والدِ ضمیمه -11
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 آیتِم ویدئوی ضمیمۀ مطلب -12

 مطلب ضمیمۀ بخِش والدِ فایل صوتی -19

 آیتِم صوِت ضمیمۀ مطلب -14

 مطلبضمیمۀ بخِش والدِ فایلهای  -13

 آیتِم فایِل ضمیمۀ مطلب -16

 مطلب  واژه یتِم کلیدآ -17

 بخِش والدِ مطالِب متنیِ مرتبط با مطلب -11

 آیتِم مطلِب متنیِ مرتبط با مطلب -13

 بخِش والدِ مطالِب تصویریِ مرتبط با مطلب -21

 آیتِم مطلِب تصویریِ مرتبط با مطلب -21

 بخِش والدِ مطالِب ویدئوییِ مرتبط با مطلب -22

 آیتِم مطلِب ویدئویی مرتبط با مطلب -29

 صوتی مرتبط با مطلب بخِش والدِ مطالبِ  -24

 آیتِم مطلِب صوتیِ مرتبط با مطلب -23

 بخِش والدِ نظراِت مطلب -26

 آیتِم نظرِ مطلب -27

 بخِش والدِ پاسخِ نظر مطلب -21

 آیتِم پاسخِ نظر مطلب -23

 قالِب چاپیِ مطلب -91

 شده از محتوای مطلب تهیه PDFقالِب فایِل  -91

 قالِب ارساِل ایمیِل مطلب -92

 نِیل اندازۀ تامب -99

 یلاندازۀ تصویر پروفا -94

 های محتوایی افزوردن کلیدواژه در ماژول -93

 فعالسازیِ تشخیص چهره -96



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 131 

 

 تنظیمات نمایش نتایج  جستجو
 

ها، الگویی طراحی شده است. با استفاده از ویرایشگرِ ذیل  سایت پورتال برای نمایِش نتایجِ جستجوی کابراِن وب در اسپریت

 سازی کنید.  توانید این الگو را سفارشی می

<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} نتیجه یافت شد</p> 

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

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

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

    </ul> 

</div> 

</form> 

 

شده در این کُدها  باشد. پارامترهای مشخص می بخِش والدِ صفحۀ نتایجِ جستجو گرِ کُدهای مربوط به باال نمایانبخش 

 گردند: به شرحِ ذِیل، تعریف می

 

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

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

{count :}باشد نمایندۀ تعدادِ نتایجِ جستجو می. 
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{result:} در صفحۀ نتایج، نوع محتوای وب را  در همههای فرایندِ جستجو  یافتهباشد که  نمایندۀ نتیجۀ جستجو می

 کند. لیست می

{paging:} جِ جستجو در آن لیست دهندۀ تعداد صفحاتی است که نتای باشد و نشان بندیِ جستجو می نمایندۀ 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> 

 

شده  پارامترهای مشخصباشد.  می شده در صفحۀ نتایجِ جستجو های یافته آیتمگرِ کُدهای مربوط به  بخِش باال نمایان

 گردند: در این کُدها به شرحِ ذِیل، تعریف می

 

{url:} باشد. شده می نمایندۀ آدرِس صفحۀ آیتِم یافته 

{image:} باشد. شده می نمایندۀ تصویر آیتِم یافته 
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{title}: باشد. شده می نمایندۀ عنواِن آیتِم یافته 

{description:} باشد. شده می نمایندۀ 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 یافته اگر آیتمباشد.  میصفحۀ نتایجِ جستجو بندیِ انتهای  صفحهگرِ کُدهای مربوط به  بخِش باال نمایان

پارامترهای شوند.  ای باشد که به صفحۀ دوم نیازی نباشد، کُدهای این بخش استفاده نمی اندازه جستجو به

 گردند: شده در این کُدها به شرحِ ذِیل، تعریف می مشخص

 

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

{pagenumber:} اند. شده در جستجو در آن صفحات لیست شده های یافته دۀ شمارۀ صفحاتی هستند که آیتمنماین  

{url:} اند. شده در جستجو در آن لیست شده های یافته ای است که آیتم نمایندۀ آدرِس صفحه 

{title:} اند. شده در جستجو در آن لیست شده های یافته ای است که آیتم نمایندۀ عنواِن صفحه 

{content:} اند. شده در جستجو در آن لیست شده های یافته ای است که آیتم نمایندۀ محتوای صفحه 
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 ماژول گالری عکس
 

 معرفی
 

در فرایندِ باشد.  ها می گالری عکس، ابزاری برای بارگذاری، سازماندهی، ویرایش و نمایِش تصاویر در قالِب گالریماژول 

 های نویِن اسپریت پورتال و اصِل سهولِت کاربری توجه شود. ش شده است از قابلیتریزی و طراحی این ماژول تال برنامه

 توانید ... با این ماژول می

 ها سازماندهی کنید تصاویر را در قالِب گالری 

 تصاویر را ویرایش کنید 

 سایت به نمایش بگذارید ای در وب گرای حرفه تصاویر را در قالِب یک رابِط واکنش 

 

 اربریشرح  رابط  ک
 

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

ً به صفحۀ لیست گالری بهره یابد. ساختارِ ماژوِل گالری  ها دسترسی می مندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن مستقیما

 عکس بصورِت زیر است:

 سگالری عک 

o (1ها ) لیست گالری 

 ( 2ویرایش گالری) 

 

 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 137 

 ارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  گالری عکسساختار  رابط  کاربری و ک

 

 (1) ها لیست  گالری

 

 آید.  می به نمایش در Data Tableباشد که در قالِب  خته شده میسا های گالریاین 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 اندها گالریعنواِن کلیک بر 

  های ستوِن عملیات در گزینهویرایش کلیک بر گزینۀ 

 

شود. کاربر  به کاربر ارائه می تعدادِ تصاویرو  زماِن ایجادِ گالری، گالری نامِ در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها فرمتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  می

تواند کاربر برای حذِف گالری میدهد.  برای کاربر نمایش میرا و حذِف گالری  ویرایشزینۀ وجود دارد که گ optionsدکمۀ 

 پس از انتخاِب یک یا چند گالری، از دکمۀ حذِف باالی صفحه نیز استفاده نماید.

 

ا انجام دهید و ر  ها گالریتوانید 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
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 (2ویرایش گالری )

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

 شود: صفحه ابتدا با سه فیلد مواجه میکاربر در این 

 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:

سازیِ محتوا برای موتورهای  هایی که به بهینه و تگ ها ریزداده تولیدِ با توجه به تمهیداِت سیستِم اسپریت پورتال در  کته:ن

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. .است در ذیِل فیلدهای باال، فضای آپلودِ تصویر طراحی شده

بِکِشد و  ترِ آن روی 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 افزودن از گالریکمۀ رها کند. در حالِت دوم با استفاده از د

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

 کند.  بارگذاریرا انتخاب و 

ً آپلود  انتخاب می Drag&Dropدکمۀ افزودِن فایل و شایاِن ذکر است فایلهایی که بواسطۀ  شوند، مستقیما

ِ آبیشوند بلکه در  نمی تواند آنها را حذف یا آپلود کند. در این قسمت  آیند و کاربر می می به نمایش در رنگ پاییِن نوار

نفرادی این کار را انجام دهید. در هر را با هم آپلود کنید و یا بصورِت ا تصاویرتوانید با کلیک بر دکمۀ آپلودِ همه، همۀ  می

 شوند. رنگ منتقل می ها به بخِش باالی نوارِ آبی صورت، فایل

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

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

 تأثیر دارد.

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

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

 حات بنویسد. های دیگر، توضی آنها برای تصاویر یا فایل

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

مربوط  HTMLچراکه این توضیحات در بعنواِن متِن جایگزین در تَِگ 

گیرد و وجودِ ویژگیِ  ، بصورِت زیر قرار میALTبه تصویر در ویژگیِ 

ALTیی ، برای افزایِش اعتبارِ صفحاِت وب و نایل شدن به استانداردها

  بسیار اهمیت دارد. WCAG2.0همانندِ 
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> alt=”Alternative text”src=”image address in server”  <img 

 

ِ آپلود شده  نکتۀ مهم: ِ اسپریت باشد، نرم تصاویر  اشخاصشایاِن ذکر است اگر تصاویر پورتال بواسطۀ قابلیِت  افزار

 کند.   < درج میimgنواِن متِن جایگزیِن تصویر در تِگ >کند و آن را بع ، ناِم شخص را شناسایی میتشخیص  چهره

 
 

 ویرایش تصاویر
 

های زیر  از قابلیتدتوان  کاربر می (image thumbnailsتصاویر )نِیِل  های نوارِ ابزارِ باالی تامب با استفاده از گزینه

 مند گردد:  برای ویرایِش تصاویر بهره

ِ  تواند کاربر می  انتخاب  پوستر  گالری: کند. اگر کاربر  (pinپین )، به عنواِن پوسترِ گالریموردِ نظرِ خود را برای نمایش  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 تصویر کاربر با کلیک بر آیکُِن مشاهده، می قابلیت تشخیص چهره:

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

ناِم این افراد را در کادرِ ظاهر شده نمایش  Face Recognitionسیستم  تصویر از قبل به سیستم معرفی شده باشند، 

تواند ناِم فارسی و انگلیسیِ شخِص داخِل تصویر را بنویسد. پس از آن، تصویر شخِص  صورت کاربر میدهد در غیر این می

پورتال  همراهِ محتوای مربوط به تصویر در اسپریت شد و به شناسایی خواهد Face Recognitionشده توسِط سیستِم  معرف

 گردد.  ثبت می
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ُ  کاربر می بُرش  تصویر: را انجام دهد و تغییراِت اعمال  بُرِش یا Croppingعملیاِت  تصویرروی ، Cropِن تواند با کلیک بر آیک

 شده را ذخیره کند.

ِ تصویر، تحِت فیلترهای روشنایی  تواند تصویر کاربر 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 می های صورت ای از ویرایش تصاویرِ زیر، نمونه

 قبل از ویرایش بعد از ویرایش

 

  

 

 

ِ تصویر، در قستواند  کاربر می شناسایی  آدرس  فایل  تصویر: ِ آپلودِ مِت ناِم فایل، در صفحۀ اختصاصیِ ویرایشگر مسیر

 در سرور را شناسایی کند.تصویر 

 کند. حذف تصاویرِ گالریآپلود شده را از لیسِت  تواند با  کلیک بر آیکُِن حذف، تصویر کاربر می حذف تصویر:
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 های مرتبط گالری 
 

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

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

سایت که برای نمایِش  های مرتبِط هر گالری در صفحاتی از وب ها در سمِت چپ منتقل کند. گالری شده ستوِن انتخاب

 آیند. شوند، به نمایش در می می ها تولید گالری

 

 

 

 نمایش  گالری تصویر

 

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

 تغییر دهید.گالری عکس را 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، گالری که ذیِل فیلدِ نوعِ صفحه نمایان میاز فیلدی  -9

 نمایید. 

 دکمۀ ذخیره را کلیک کنید. -4

 ها را در صفحه مشاهده نمایید.  بر دکمۀ نمایش کلیک کنید تا گالری -3

 

 

 

است. با کلیک بر  انتخاب شدهگالری انتخاب  3 طور که در تصویرِ باال مشخص است، برای نمایش در این صفحه، همان

 آید. می شده در آن گالری به صورِت زیر به نمایش در ها، مجموعۀ تصاویرِ سازماندهی کدام از گالری عنواِن هر
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 شود: سایت مهیا می های زیر برای بازدیدکنندۀ وب در این نوع گالری، قابلیت

 نمایِش تصویری در ابعادِ واقعی -1

 شده به تصویر داده اِم اختصاصنمایِش ن -2

 نِیِل تماِم تصاویرِ گالری در ذیِل تصویرِ بزرگ مشاهدۀ تامب -9

 ها نِیل ضامِن محو کردِن تامب -4

 Arrow Keysهای ناوبری یا با استفاده از  ناوبری میاِن تصاویر با کلیک بر دکمه -3

 Slide Showقابلیِت نمایِش  -6

 Full Screenنمایِش  -7

 دانلودِ تصویر -1

 Zoom in/Zoom out قابلیتِ  -3
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 تنظیمات گالری عکس
 

تنظیماِت گالری افزار اسپریت پورتال، گزینۀ  در نرم

و زیرمجموعۀ منوی  بخِش تنظیماتدر  عکس

تواند  کاربر میاست.  دهواقع ش ها تنظیماِت ماژول

صفحۀ و  ها حوۀ نمایِش صفحۀ لیسِت گالرین

نمایِش تصاویر گالری را با استفاده از امکاناِت این 

کُدهای زیر در این  افزار کنترل نماید. از نرم  بخش

 افزار قابل تغییر است: بخش از نرم

 ها صفحۀ لیسِت گالری -1

a. کُد والدِ لیسِت گالری 

b. یکُد آیتِم لیسِت گالر 

 صفحۀ نمایِش تصاویر گالری -2

a. کُد والدِ هر گالری 

b. کُد آیتِم هر گالری 

 راهنما مطالعه نمایید. سندِ  ندر همی تنظیماِت گالری عکسر بخِش توانید د کنندۀ این را می توضیحاِت تکمیل
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 ساز  ماژول  فُرم
 

 

 معرفی
 

ِ پورتال قرار می ها فُرمابزارهای مورد نیاز برای ایجادِ انواعِ  مجموعۀ ساز فُرمماژول  ِ کاربر در فرایندِ دهد.  را در اختیار

 های پیشرفه مورد توجه واقع شود.  کاربری و توسعۀ فُرمریزی و طراحیِ این ماژول سعی شده است عنصرِ تجربۀ  برنامه

 توانید ... با این ماژول می

  باDrag&Drop دها را برای فرِم خود ایجاد نماییدانواعِ فیل 

 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 کنید برای تکمیل فُرم 

 حدودیِت زمانی تعیین کنیدها م برای دسترسی به فُرم 

  فایِلJSON فرم را مشاهده و ویرایش کنید 

  بنویسید و ویرایش کنیدمتِن نمایش داده شده پس از ثبِت فُرم را 

 ارسال ایمیل پس از ثبت فرم را مدیریت کنید 

 ارسال پیامک پس از ثبت فرم را مدیریت کنید 

  مدیریت کنیدعملیاِت پس از ثبِت فُرم را 

 ... و 
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 رح  رابط  کاربریش
 

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

یابد.  ساختارِ  دسترسی می ها فُرِم جدید و لیسِت فُرمگزینه با نامهای  دومندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن به  بهره

 ساز بصورِت زیر است: ماژوِل فُرم

 ساز فُرم 

o (1) مشخصاِت فُرم 

o (2ها ) لیسِت فُرم 

 (1) مشخصاِت فُرم 

 (9ها ) لیست ارسال 

 (3شده ) رکوردِ ارسال 

 (4) دریافت فایل اِکسل 

 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 ساز ری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  فُرمساختار  رابط  کارب

 

 (1) مشخصات فُرم

 

 گردد: بخش تقسیم می 9به رابط کاربریِ اسپریت پورتال در این صفحه 
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 )اجزای فُرم(های فُرم  کامپوننت
 

 .گیرند ار میرابِط کاربری در یک ستون قر  باشند در سمت راستِ  رنگ می مستطیِل بنفش 11های فرم که شامِل  کامپوننت

چین مانندی که  به کادرِ خط Drag&Dropها را با  تواند فیلدهای انتخاب شده از ستوِن کامپوننت میمُدِ 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

 کردِ هر کدام به شرحِ زیر است:ساز و کار  های فُرم کامپوننت

نوادگی و مواردی از این قبیل فرم قرار دهد و مناسب دریافِت نام و ناِم خا تواند در فیلدی است که کاربر می متن کوتاه:

 آید. است. این فیلد بصورِت کادری کوچک در فرم به نمایش در می

 باشد. ارکردِ آن دریافِت پسورد میکفرم قرار دهد و  تواند در فیلدی است که کاربر می :پسورد 

شود. این فیلدها  و بصورِت یک کادرِ بزرگ در فرم نشان داده میفرم قرار دهد  تواند در فیلدی است که کاربر می :بلندمتن 

 باشد. مناسِب دریافت توضیحات و آدرس می

 را در فرم طراحی کند.های متعدّد  گزینه با انتخابی های چند فُرمتواند  با استفاده از این کامپوننت، کاربر می :چک باکس
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 مقدارِ ذخیره َشوَنده)متِن نمایشی در فُرم( و  متِن نمایشیها را بصورِت استاتیکی )دستی( و با دو گزینۀ  داده تواند کاربر می

و ناِم یک جدوِل دیتابیسی دیگر، یک بانِک  رشتۀ اتصالبا انتخاِب د یا شود( ایجاد نمای بیس ذخیره می)مقداری که در دیتا

  د.به فُرم معرفی کن ها طالعاتی را برای خواندِن دادها

در فُرم قرار دهد که انتخاِب  Radio Buttonبصورِت هایی را  تواند گزینه با استفاده از این کامپوننت، کاربر می :تک انتخابی

و ناِم  رشتۀ اتصالبا انتخاِب های دروِن فُرم را بصورِت استاتیک و یا  تواند داده کاربر مید. ها مجاز باش تنها یکی از آن گزینه

ها را در انتخاِب جنسیت، مدرِک تحصیلی و مواردی از  ، بصورِت داینامیک درج کند. نمونۀ این فُرمیک جدوِل دیتابیسی دیگر

 اید. ودهاین قبیل مشاهده نم

 

برای انتخاب در فرم ها را  تواند لیستی بازشو از گزینه با استفاده از این کامپوننت، کاربر می :(box-Comboکامبوباکس )

جدوِل دیتابیسی و ناِم یک  رشتۀ اتصالبا انتخاِب های دروِن لیست را بصورِت استاتیک و یا  تواند داده قرار دهد. کاربر می

شده در لیسِت دیگرِ فُرم،  های انتخاب شده در لیست را به داده داده های نشان ، بصورِت داینامیک درج کند و یا دادهدیگر

 وابسته سازد.

 

تواند فرمی دیگر را در دِل فُرم قرار دهد و محدودیِت حداقل و حداکثر  با استفاده از این کامپوننت، کاربر می :زیر فرم

ص از اعضای خانواده ردهای قابِل ثبِت آن زیرفُرم را تعیین نماید. از زیرفُرم به عنواِن مثال برای دریافت چند دادۀ مشخرکو

، افزودنتواند با کلیک بر دکمۀ  م وارد کند میفُر  گردد و شخصی که یک رکورد را در زیر ِم بزرگتر استفاده میدر دِل یک فُر 

 یافزاید.رکوردی دیگر را نیز به جدول ب
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( است که امکاِن ارسال یک یا چند فایل را در محدودۀ Uploaderاین کامپوننت در حقیقت یک آپلودر ) :فایلارسال 

تواند در زمینۀ کمیت، حجِم فایل، قالِب فایل و ... به  ها می کند. این محدودیت های مختلفی در فُرم ایجاد می محدودیت

 شده اعمال شود. فایِل آپلود

 

با افزودن این فیلد در فرم، کند.  به شکل دلخواه را فراهم می فرم عضویتاین کامپوننت امکان ساخت  :اربرساخت ک

، در صورِت ثبت شود و آن شخص می بکنندۀ فرم محسو یِ شخِص تکمیلدر این فیلد بعنوان ناِم کاربرت مندرج عبارا

 ُ   بعنواِن یک کاربر ثبت نام خواهد شد.رم، ف

 

و در صورتیکه  ن نوعِ فیلد باید منحصربفرد باشدشده در ای عباراِت درجِت ماهیِت "نام کاربری" در پورتال، لبه ع :1نکته 

 دهد. نامی تکراری را در این فیلد درج کند، سیستم اجازۀ ثبت فرم را به او نمیۀ فرم، کنند تکمیل
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و تکمیِل اطالعاِت کاربر در جدول اطالعاتیِ  شماره موبایلو  ایمیل، نام خانوادگی، نامبرای دریافت اطالعاِت  :2 نکته

نام، نام ، نوعِ آنها مربوط به فرمساز که در تنظیمات متن کوتاهدِ چهار فیلتوان با استفاده از  ( میusersکاربران پورتال )

 نام را تکمیل نمود.فرم ثبت ، باشد  شده شخصمخانوادگی، ایمیل و موبایل 

 

 Brute Forceکند که بهترین وسیله برای مقابله با حمالِت  در فُرم ایجاد می reCAPTCHAاین کامپوننت یک  :ریکپچا

ِ پیشرفتۀ تحلیِل ریسک می هکرها و  Brute Forceها در مقابِل حمالِت  جهِت حفاظِت پورتال باشد. ریکپچا یک موتور

 .گیرند ها را هدف می که فُرم است هایی اسپَم

 در فُرم قرار دهد. Resetو  Button ،Submitهایی از نوعِ  تواند دکمه با استفاده از این کامپوننت، کاربر می :دکمه

 هد.د با استفاده از این کامپوننت، کاربر قابلیِت انتخاِب درگاهِ پرداخت را در فُرم قرار می :پرداخت
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 های فُرمساز الیه
 

های  های مختلف و اصلیِ فُرمساز را در قالِب الیه باالی رابط کاربری واقع شده است، قابلیت ها که سمِت چپ و بخِش الیه

 کند. بندی می مختلفی دسته

 

دهد. کاربر با  ا نمایش میساز ر  های مختلِف فرم و الیهکند  همانندِ ضامِن یک منوی آکاردئونی عمل می ها  رنِگ الیه نوارِ آبی

ِ وسِط رابِط کاربری مشاهده کند امکانات و ویژگیتواند  ها می کلیک بر این الیه این کادر بصورت  .های آنها را در کادر

های داخِل این کادر با کلیک بر  دهد. امکانات و گزینه های فُرم را نشان می فعال است و فیلد مُد  طراحیفرض، در  پیش

ُ  الیه  کند.  ها تغییر می ساز در بخِش الیه رمهای ف

 

 دهند: های زیر را به کاربر ارائه می های فُرمساز قابلیت الیه
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مانندِ  چین کادرِ خط بهها  را از ستوِن کامپوننتیا اجزای فُرم  ساز های فُرم کامپوننتتواند  در این الیه، کاربر می : مُد  طراحی

تغییر دهد و  Drag&Dropها را نیز به همین ترتیب با  تواند ترتیِب کامپوننت می وسِط صفحه بِکِشد و رها کند. کاربر

 . ه از طراحیِ فُرم مشاهده نمایدنمایش فُرِم نهایی را نیز در هر مرحل پیش

 

 

JSON : تواند فایِل  کاربر در این الیه میJSON  .ویرایِش کُدهایتولید شده توسِط فُرمساز را مشاهده و ویرایش نماید 

JSON توان بدین ترتیب، یک فیلد را با تماِم تنظیمات، به فُرِم  در نحوۀ نمایِش فیلدها در مُد طراحی مؤثر است و می

 دیگری منتقل نمود.
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تواند با استفاده از این الیه به  نشان دهد میابتدای فُرم اگر کاربر تمایل داشته باشد محتوای خاصی را  : ابتدا کُد ویرایشگر

و یا  HTMLتواند متن موردِ نظرش، کُدهای  این ویرایشگر، کاربر می( دسترسی یابد. در DEیِط توسعۀ کُد )یک مح

  های اسپریت پورتال را جهِت نمایش در صفحۀ خروجی فُرم درج نماید.  شده در افزونه های تولید کوئری

 

تواند با استفاده از این الیه به  نشان دهد مینتهای فُرم ااگر کاربر تمایل داشته باشد محتوای خاصی را در  : ویرایشگر انتها

و یا  HTMLتواند متن موردِ نظرش، کُدهای  ( دسترسی یابد. در این ویرایشگر، کاربر میDEیک محیِط توسعۀ کُد )

 های اسپریت پورتال را جهِت نمایش در صفحۀ خروجی فُرم درج نماید.   شده در افزونه های تولید کوئری

 

شده به ازای هر شمارۀ تلفن، فقط یکبار  تمایل داشته باشد فرِم طراحی ر پورتالیاگر مد : به فرم با تأیید شماره تلفن ورود

 این قابلیت را فعال کند.تواند در این الیه،  قابل تکمیل و ارسال باشد، می

 است . ذیلپیش نمایِش این فُرم اعتبارسنجی نیز بصورِت  
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آید.  کند، متنی برای او به نمایش در می وقتی که شخصی فُرمی را در صفحۀ وب تکمیل و ارسال می : متن پس از ثبت فُرم

شده در  های تولید و کوئری HTML( عالوه بر متن موردِ نظرش، کُدهای DEدر محیِط توسعۀ کُد )تواند  در این الیه، کاربر می

 های اسپریت پورتال را نیز درج نماید. افزونه

 

اردشده در همان فُرم استفاده های و آمد از داده در متنی که پس از ثبِت فُرم به نمایش در خواهد اگر کاربر بخواهد :1نکته 

 :دهدبایست ناِم اصلیِ فیلد را بصورِت زیر داخِل براکت قرار  می کند

[FieldName] 

 به مثاِل زیر توجه کنید:

 "[Name] برای دسترسی به ناِم شما  عزیز ... ثبت[PurposeField]  با موفقیت به اتمام رسید لذا[UserName]  بعنواِن ناِم

 کاربریِ شما در سامانه محسوب خواهد شد"

کنندۀ فُرم ارائه شود  به شخِص تکمیل کُد  پیگیریاگر کاربر تمایل داشته باشد در متِن پس از ثبِت فُرم، یک  :2نکته 

 باست کُد زیر را در متِن خود قرار دهد: می

[global:unique-identifier] 
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 مثال: 

 "[UserName]  گرامی ... کد پیگیریِ شما[global:unique-identifier] باشد.  می 

 

وجود داشته باشد و شخِص تکمیل کننده، فُرم را ثبت کند سیستم برای  ساخت کاربرفیلدِ ر فرم، در صورتی که د: 3نکته 

 کند.  ( درج میusersِل کاربراِن پورتال )سازد و در کنارِ نام کاربریِ او در جدو او یک گذرواژه می

توان در متنی که پس از ثبِت فرم نمایش  می [newUserUsername]و  [newUserPassword] استفاده از پارامترهایا ب

 شده را به او نشان داد. شود، نام کاربری و گذرواژۀ ثبت داده می

 مثال:

 "[UserName] ... کاربریِ شما موفقیت انجام شد. ناِم ثبت نام شما با  گرامی[newUserUsername]  و گذرواژۀ شما

[newUserPassword] و بوسیلۀ آنها، وارد حساب کاربری خود باشد، لذا شایسته است این اطالعات را یادداشت نماید  می

  "شوید.

 

 منحصربفردهای یک پورتاِل سازمانی،  شده در یک فُرم، میاِن همۀ فُرم کُدِ پیگیریِ تولید شده برای رکوردهای ثبت: 7نکته 

ل بخواهد در قالِب یک فُرم، این کُد را از شخصی بگیرد و کُدِ شناساییِ مربوط به آن فُرم باشد و اگر کاربر اسپریت پورتا می

(formid)  را پیدا کند باید از جدوِلuniqueids  .در دیتابیِس سیستم اسپریت پورتال استفاده نماید 

 

ِ اسپریت پورتال میدر این  : ارسال  ایمیل س از تکمیل و ثبِت فُرم، برای شخِص تواند متنی را بنویسد که پ الیه، کاربر

 ... ارسال گردد. در این الیه کاربر باید بصورِت یک ایمیل  کنندۀ فُرم و مدیرِ اسپریت پورتال تکمیل

 شود را انتخاب کند. کنندۀ فُرم در آن ثبت می ابتدا از لیسِت فیلدهای فُرم، فیلدی که ایمیِل شخِص تکمیل -1

 ن به او نیز باید ارسال شود را نیز باید در کادرِ "ایمیل به مدیریت" بنویسد. سپس ایمیِل خود یا شخصی که مت -2
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تواند با استفاده از  ن مینماید که در این مت (، متِن خود را درج میDEدر انتها کاربر در یک محیِط توسعۀ کُد ) -9

 برداری کند. شده در فُرم نیز بهره ، از مقادیرِ ثبت]فیلداصلیِ نام [الگوی 

وجود داشته باشد و شخِص تکمیل کننده، فُرم را ثبت کند سیستم برای  ساخت کاربرفیلدِ ر فرم، در صورتی که د: نکته

 کند.  ( درج میusersِل کاربراِن پورتال )سازد و در کنارِ نام کاربریِ او در جدو او یک گذرواژه می

در توان در متنی که پس از ثبِت فرم  می [newUserUsername]و  [newUserPassword] استفاده از پارامترهایا ب

 .رج نموددشده را  شود، نام کاربری و گذرواژۀ ثبت می قالب ایمیل ارسال

 

ِ اسپریت پورتال می : یامکارسال  پ تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبِت فُرم، برای شخِص  در این الیه، کاربر

 ... کنندۀ فُرم و مدیرِ اسپریت پورتال در قالِب یک پیامک ارسال گردد. در این الیه کاربر باید تکمیل

 شود را انتخاب کند.  کنندۀ فُرم در آن ثبت می تکمیلابتدا از لیسِت فیلدهای فُرم، فیلدی که شمارۀ موبایِل شخِص  -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.

استفاده از تواند از با  نماید که در این متن می (، متِن خود را درج میDEدر انتها کاربر در یک محیِط توسعۀ کُد ) -9

 برداری کند. شده در فُرم نیز بهره ، از مقادیرِ ثبت]فیلداصلیِ نام [الگوی  

وجود داشته باشد و شخِص تکمیل کننده، فُرم را ثبت کند سیستم برای  ساخت کاربرفیلدِ ر فرم، در صورتی که د: نکته

 کند.  ( درج میusersِل کاربراِن پورتال )سازد و در کنارِ نام کاربریِ او در جدو او یک گذرواژه می

در توان در متنی که پس از ثبِت فرم  می [newUserUsername]و  [newUserPassword] استفاده از پارامترهایا ب

 .رج نموددشده را  شود، نام کاربری و گذرواژۀ ثبت می ارسال یامکپقالب 
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ِ پورتال میدر این الیه،  : تنظیمات دسترسی شده به   مشاهده، ویرایش و حذِف رکوردهای ارسال ِتواند دسترسی مدیر

شده در پورتال،  های کاربری و کاربرهای ثبت وهتواند به گر ها می افزارِ اسپریت پورتال اعطا کند. این دسترسی کاربراِن نرم

 بصورِت جداگانه داده شود. 

 

 

 

 فزونۀتوسعۀ اهایی را که در بخِش  کوئریتواند  که در شکِل زیر مشخص است، کاربر می گونه همان : عملیات  پس از ثبت

ِت راست مشاهده نماید و کوئریِ مدّ نظرِ خود را با کلیک بر آن، به ستوِن است را در ستوِن سم اسپریت پورتال تولید شده

 ها بصورِت خودکار اجرا شوند. کننده، آن کوئری ها منتقل سازد تا پس از ثبِت فُرم توسِط شخِص تکمیل شده انتخاب

 ها و فرایندهای تحت وب استفاده کرد. توان در توسعۀ سامانه از این قابلیت می
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توانید مقدارِ پارامترهای  می کوئری مشخصاتِ در صفحۀ  TSQLدر بخِش  [post:parameter]کُدِ  با استفاده از قطعه نکته:

در صورتی که در بخِش عملیاِت  بنابراینشود را موردِ استفاده قرار دهید.  ای که کوئری در آن واقع می پست شده به صفحه

تواند در  میهای آن رکورد  ساز یک کوئری را انتخاب کرده باشید، پس از ثبِت فُرم، داده ز ثبِت فُرم در ماژوِل فُرمپس ا

مورد استفاده قرار گیرند. جهِت استفاده  [post:parameter] کُدهای قطعه کوئریِ انتخاب شده با استفاده از TSQLبخِش 

  قرار دهید.  parameterیلدِ موردِ نظر را به جای عبارِت بایست عناویِن سیستمیِ ف از این روش، می

 

اید. اگر یک کوئری را در  اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحۀ وب قرار داده فرض کنید فُرمی را طراحی کرده نکته:

تفاده از هر رکوردِ ساز معرفی کرده باشید، جهِت اس ، برای اجرای پس از ثبِت فُرم به فُرمعملیاِت پس از ثبتمحیِط 

شده در  به آی دیِ رکوردِ ثبت [form-new-record-id]کُدِ  توانید با استفاده از قطعه شده در فُرم در کُدهای کوئری می ثبت

 آن فُرم اشاره نمایید. 
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 تنظیمات
 

هر کدام از ناِم فُرم  ها قرار گرفته است و با کلیک بر ساز در پاییِن بخِش الیه های فُرم تنظیماِت کامپوننتباکِس 

تواند تنظیماِت  ، کاربر میاند به بخِش فیلدهای فُرم )دروِن کادرِ وسط( کشیده شدهمُدِ طراحی یی که در الیۀ ها کامپوننت

 را در باکِس تنظیمات مشاهده نماید.مربوطه 

 

 تنظیمات  کُلی فُرم

های مربوط  فُرم مشخص است. با کلیک بر ناحیۀ مذکور، گزینه ها نامِ  در الیۀ مُدِ طراحی و باالی ناحیۀ قرارگیریِ کامپوننت

توضیحاِت مربوط به آنها در جدوِل زیر ها و  شوند . این گزینه تنظیماِت کُلی و بنیادیِن فُرم در باکِس تنظیمات نمایان می

 گردند: معرفی می

 تنظیمات  کُلی  فُرم

 توضیحات های تنظیم گزینه

کند. حتماً  شوندۀ فُرم در دیتابیس است. حروِف فارسی را قبول نمی اِم ذخیرهن عنواِن جدول )دیتابیس(
 شود. با حروِف التین آغاز 

 تواند هر کارکتری را قبول کند. باشد و می عنواِن نمایشی و دلخواهِ فُرم می عنواِن نمایشی

عدادِ دفعاتی است که یک کاربرِ کنندۀ ت کند که مشخص یک عدد را قبول می تعدادِ دفعاِت مجاز برای هر کاربر
 تواند به فُرم دسترسی یافته و آن را تکمیل کند. شده می احرازِ هویت

شود که در صورِت تغییر، رنگ و استایِل نمایِش فُرم  هایی را شامل می گزینه رابط کاربری
 دهد. در صفحه را تغییر می

شده در  داده غییر، آیکُِن نمایششود که در صورِت ت هایی را شامل می گزینه آیکُِن فُرم
 دهد. کنارِ ناِم فُرم در صفحه را تغییر می

انجام  نیز با انتخاب این گزینه، اعتبارسنجی فیلدهای پر شده، سمت سرور اعتبارسنجی فرم سمت سرور
 گردد. می
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 تنظیمات  کُلی  فُرم

 توضیحات های تنظیم گزینه

 محدودیت زماِن تکمیل فُرم )دقیقه(

تکمیِل فُرم بر حسِب کنندۀ مُهلت زمانی  کند که تعیین یک عدد را قبول می
است. پس از اتماِم مهلِت تکمیِل فُرم،  شده نام کاربرِ ثبتدقیقه و  برای یک 

ِ تعدادِ دفعاِت گزینۀ تنظیِم  کنندۀ این  به فُرم، تعیین دسترسی کاربرمجاز
 تواند بارِ دیگر فُرم را مشاهده کند یا خیر.  است که  کاربر می

گرافیکی را برای تعییِن تاریخ و زماِن دقیِق در دسترس قرار گرفتِن فُرم ابزاری  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 می هایی را شامل می گزینه

 رِض صفحۀ نمایِش فُرم تعیین نمود و شامِل نسبت به ع

 
𝟐صفحه، 

 
صفحه و   

 باشد. می تمام صفحه
 

 تنظیمات  کامپوننت  فُرم

م قرار های فُر  در بخِش فیلدمُدِ طراحی هایی که در الیۀ  عالوه بر تنظیماِت کُلی و بنیادیِن فُرم، هر کدام از کامپوننت

های  سازند. بسیاری از این تنظیمات، میاِن کامپوننت گیرند، تنظیماتی مختص به خود را در باکِس تنظیمات فعال می می

 شوند: میها در جدوِل زیر معرفی  مختلف مشترک هستند و آنها جدا از تنظیماِت خاِص کامپوننت

 

 های فُرم تنظیمات  مشترک میان  کامپوننت

 توضیحات مهای تنظی گزینه

ً با حروِف  شوندۀ فیلد در دیتابیس است. حروِف فارسی را قبول نمی ناِم ذخیره نام فیلد کند. حتما
 شود. التین آغاز 

 باشد.  عنواِن نمایشی و دلخواهِ فیلد می عنواِن برچسب

های  فیلد در صفحۀ نمایِش فرم این گزینه، مقادیرِ ثبت شده در این در صورِت عدِم انتخابِ نمایِش فیلد در لیسِت 
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 های فُرم تنظیمات  مشترک میان  کامپوننت

 توضیحات مهای تنظی گزینه

 .شود نشان داده نمیشده،  ثبت ها 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 ارث می

 برد.  شده به فُرم، ارث می های اعمالCSSفیلد از تنظیماِت 

 گروه
شود که آن فیلد در کنارِ کدام  با انتخاِب گاِم نمایِش فیلد میاِن گاِم اول تا چهارم، معیّن می

به این شیوه، فیلدهای  داده شود. فیلدها و در کدام گام یا مرحله از نمایِش فُرم، نشان
 شوند. می بندی گروهفرم، در هنگام نمایش در صفحه، 

 اندازه ستون

شود که عرض فیلد در صفحه وبسایت چه نسبتی از عرض کل صفحه  در این مشخص می
یش فرم تأثیر اوبسایت باشد. انتخاب پهنای نمایش هر فیلد، در زیبایی و طول صفحۀ نم

 کاربر وجود دارد: تمام صفحه، برای   زیادی دارد. در این بخش، پنج انتخاب
   صفحه،  

 
 

 صفحه، نصف صفحه و 

 
 مثالً اگر سه فیلد با اندازۀ ستوِن صفحه.  

 
، پشت سر هم در فرم  

 شوند. می قرار دهیم، در صفحۀ نمایِش فُرم، در یک خط نشان داده
 .کند تعدادِ کارکترهای قابِل درج در این فیلد را مشخص می اندازه

 شوند. فرض، در فُرم نمایش داده می شده به صورِت مقدارِ پیش مواردِ درج فرض مقدار پیش
 شود. با انتخاِب باال/پایین/چپ/راست، جایگاهِ قرارگیریِ عنواِن فیلد مشخص می گیریِ عنوان جای

Place holder 
گردد. این  اپدید میو با درجِ کارکتر در فیلد، ن  شود برچسبی است که داخِل فیلد نوشته می

 شوند. عبارات به جهِت راهنمایی درج می
 شود در صورِت انتخاب، تعداد کارکترها در حاِل درج، شمرده می شمارندۀ کاراکتر

 شود در صورِت انتخاِب این گزینه، فیلد نامرئی می پنهان
 توان چیزی نوشت در صورِت انتخاب، داخِل فیلد نمی فقط خواندنی

 شود صورِت انتخاب، اگر این فیلد خالی باشد، فُرم ثبت نمیدر  اجباری

 حداقل و حداکثر
توان حداقل و حداکثرِ تعدادِ کارکترهای قابِل درج در فیلد را مشخص  در صورِت انتخاب می

 نمود.

 منحصر بفرد
 شده است یکسان شده در فیلد نباید با مقادیری که قبالً درج در صورِت انتخاب، مقادیرِ درج

 و برابر باشد.

REGEX 
در فیلد است تا بتوان برای درجِ عباراِت دروِن فیلد،  Regular Expressionsمحِل درجِ 

 قاعده تعیین نمود.
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 های فُرم تنظیمات  مشترک میان  کامپوننت

 توضیحات مهای تنظی گزینه

 REGEXمثال 
افزار برای استفادۀ سازندۀ فُرم، در این فیلد  های آماده شده توسِط تولیدکنندۀ نرم رِِجکس

 شوند. نشان داده می

 ماسک

 رود. ساختارِ نمایِش عبارِت داخِل فیلد به کار میجهِت تعییِن 
 برای حروف @کارکترِ 
 ِ  برای اعداد  #  کارکتر
 برای حروف و اعداد *کارکترِ 

 ابزارک
 شود. برای درجِ تاریخ در فیلد ظاهر می Date Pickerبا انتخاِب تاریخ، یک 

 شود. می برای درجِ زمان در فیلد ظاهر 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  یلد اختصاص داده میبرای این ف 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  شامل گزینه

 آماده شده است.

 (JSکدِ اعتبارسنجی )
 Trueتوان نوشت که پس از درجِ عبارت در فیلد، درصورِت  کُدهای جاوا اسکریپتی را می

 ، اجازۀ ثبِت فُرم صادر شود.JSبودِن کُدِ 
  

شده با عدد  خواهید در فرم قرار دهید، به علت اینکه عبارت درج اگر فیلدی برای دریافت شماره تلفن و کُد ملی می نکته:

 استفاده کنید. stringاز  integerشود، باید در تنظیِم نوع فیلد، بجای  آغاز می صفر
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های مطروح در جدوِل باال، مختص به  هایی را دارند که عالوه بر گزینه ها در باکِس تنظیماِت خود گزینه برخی از کامپوننت 

 شوند: ها و توضیحِ آنها در جدوِل زیر معرفی می باشند. این گزینه آن کامپوننت می

 رمهای فُ  تنظیمات  اختصاصی  کامپوننت

 های تنظیم گزینه
کامپوننت  
 مربوطه

 توضیحات

 کوتاهمتنی  نوع فیلدانتخاب 

 خانوادگی نامو  نام، ایمیل، موبایلهای  دهد که شامل گزینه را نشان میلیستی 
توان با  ، میباشد رم برای ثبت نام کاربر ساخته شدهکه فتی ر صو ردباشد.  می

است جدوِل اطالعاِت کاربران در  ساختِن چنین فیلدهایی که نوعشان مشخص شده
 پورتال را تکمیل نمود. 

را نشان  است توسط فرمسار طراحی شدههایی که  از طریِق یک لیسِت بازشو، فُرم زیر فُرم انتخاِب فُرم
 دهد می

 دهندۀ حداقل رکوردهای قابِل درج در زیرفُرم است عددی است که نشان زیر فُرم حداقِل رکورد

 دهندۀ حداکثر رکوردهای قابِل درج در زیرفُرم است عددی است که نشان زیر فُرم حداکثرِ رکورد

 (  submit / button / resetدهد ) تغییر میماهیِت عملکردِ دکمه را از  دکمه نوعِ دکمه

 دهد های این لیسِت بازشو، رنِگ دکمه را تغییر می انتخاِب گزینه دکمه ظاهر

 های قابِل بارگذاری را تعیین میکند. ست که حداقل تعدادِ فایلعددی ا ارسال فایل حداقل تعدادِ فایل

 های قابِل بارگذاری را تعیین میکند. عددی است که حداکثر تعدادِ فایل ارسال فایل حداکثر تعدادِ فایل

 حجِم فایل
اری برای هر فایل است. واحدِ ذکنندۀ حداکثر حجم قابِل بارگ عددی است که تعیین ارسال فایل

به  5Mکیلوبایت و  3به معنیِ  5Kبایت،  3به معنیِ  5( است. Byteبایت ) عدد،
 مگابایت است. 3معنیِ 

 شود. انتخاب می ویدئوو  تصویر، صوت، همههای  نوعِ فایل از میاِن گزینه ارسال فایل انتخاِب نوعِ فایل

( از هم جدا ,)کاماشود و با  نوشته می های قابِل بارگذاری در این فیلد پسوندِ فایل ارسال فایل ها پسوندِ فایل
 شوند. می

قابِل بارگذاری را توان ارتفاع و عرِض فایِل تصویریِ  نه، میدر صورِت انتخاِب این گزی ارسال فایل تغییرِ اندازۀ تصویر
 تعیین نمود.

شونده  قدارِ ذخیرهبه معنیِ م Valueبه معنیِ متِن نمایشی و  Textهای  شامِل گزینه باکس چک دادۀ استاتیک  
ها را بصورِت استاتیکی )دستی( و با دو  داده تواند در جدوِل دیتابیس است. کاربر می



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 133 

 رمهای فُ  تنظیمات  اختصاصی  کامپوننت

 های تنظیم گزینه
کامپوننت  
 مربوطه

 توضیحات

 تک انتخابی 
ِ ذخیره َشوَنده)متِن نمایشی در فُرم( و  متِن نمایشیگزینۀ  )مقداری که در  مقدار

شده، باید آن را  های افزوده برای تغییر داده ید.شود( ایجاد نما دیتابیس ذخیره می
، برای ثبت تغییرات از دکمۀ valueیا  textو پس از اِعمال تغییر در  اب نمود انتخ

 باید انتخاب شود. حذفاستفاده نمود و یا برای حذِف داده، آیکِن  ویرایش
 

 کامبوباکس

فیلدهای 

ظاهرشده در 

 صورِت انتخاب

رِدیوباتن و کامبوباکس انتخاب باکس،  به چک شده های استاتیِک افزوده دادهاگر  باکس چک
ها  توان تعیین کرد که بعضی از فیلدهای فُرم در صورِت انتخاِب این داده شوند، می

توان در  شده، می شوند. پس از انتخاِب دادۀ افزوده در صفحۀ نمایش فُرم نشان داده
مشاهده و شود، فیلدهای فُرم را  می این فیلد کلیک نمود و از لیستی که ظاهر 

 استفاده شود. فُرمهای شرطیتواند برای تولیدِ  نتخاب کرد. این قابلیِت فرمساز میا

 تک انتخابی 

 کامبوباکس

دادۀ داینامیک و 

Master/Detail 

 

 تک انتخابی

ها بواسطۀ اتصال به یک بانک اطالعاتی  هایی برای دریافِت داده شامِل گزینه
داینامیک و پویا تحِت شرایطی از یک جدوِل ها بصورِت  باشد. به این شیوه، داده می

های استاتیک نیست.  شوند و دیگر نیازی به درجِ داده اطالعاتیِ دیگر فراخوانی می
دیتابیسی  لِ وناِم جد ، انتخابِ به یک دیتابیس رشتۀ اتصالبا انتخاِب  تواند کاربر می

( Valueو انتخاِب فیلدِ مقدار ) Text)آن جدول در دیتابیس )انتخاِب ناِم فیلدِ دیگر، 
 (کوئری) queryکاربر در فیلدِ  د.به فُرم معرفی کنرا  ها دادهبرای نمایش در فُرم، 

 را بنویسد.( where condition)تواند عبارِت شرطیِ کوئری  می
 

های نمایش داده شده در لیست را به مقدارِ انتخاب شده توسِط  د دادهتوان میکاربر 
ً ر وابسته کندیگ فیلدِ کنندۀ فرم از یک  تکمیل ایجاد  Master/Detailد یا اصطالحا

ها  این رویکرد منجر به تهیۀ فُرمهایی همانند انتخاب استان و شهرستانید. نما
کنید و در  لیسِت اوِل فُرم انتخاب میکه شما ابتدا ناِم استان را از  گردد جایی می

 باکس چک
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 رمهای فُ  تنظیمات  اختصاصی  کامپوننت

 های تنظیم گزینه
کامپوننت  
 مربوطه

 توضیحات

 کامبوباکس

 توانید مشاهده و انتخاب نمایید. های همان استان را می لیسِت بعد، شهرستان
یا ارتباِط میاِن دو فیلد  Master/Detailفیلدی است که در فرایندِ ایجادِ  فیلدِ مُرتبط

در جدوِل  مثال بعنوانِ گیرد.  ها( موردِ استفاده قرار می )همانندِ استانها و شهرستان
ِ آن با ستوِن  ها ستونی بعنواِن شاخِص استان شهرستان ها وجود دارد که مقدار

ها  ها برابر است و در هنگاِم ساخِت فیلدِ شهرستان شاخِص استان در جدوِل استان
 گیریم. آن ستون را بعنواِن فیلدِ مُرتبط در نظر می
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 یلدهای فُرمبندی نمایش ف گروه
 

ساز در الیۀ  ماژوِل فُرمبا استفاده از امکاناِت 

بندیِ فیلدها،  توانید با گروه میمُدِ طراحی 

ً در  مرحلۀ متفاوت در اختیارِ  4آنها را نهایتا

بازدیدکننده قرار دهید. بازدیدکننده در این 

ته و تواند به عقب برگش گونه فُرمها می

  مندرجاِت خود را اصالح نماید.

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.  می به نمایش در Data Tableِب باشد که در قال ساخته شده می های فُرماین صفحه نمایشگرِ لیسِت 
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 ... منتقل شود (1) مشخصاِت فُرمبه صفحۀ طریق  9 تواند از کاربر می

 فُرِم جدیددکمۀ  کلیک بر  

  یی که از قبل ایجاد شده اندها فرم عنوانِ کلیک بر 

  های ستوِن عملیات در گزینهویرایش کلیک بر گزینۀ 

 تواند برای هر فُرم ... یات میهای ستوِن عمل گزینههمچنین کاربر در 

  ( هدایت شود9ها ) 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 می ربر ارائه میبه کا زماِن ساخت م، ناِم جدول وعنواِن فُر در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

 optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها فرمسطرِ لیسِت 

 دهد.  برای کاربر نمایش میرا  فُرمحذِف ها و  ، دریافت فایل اکسل، لیسِت ارسالویرایشوجود دارد که گزینۀ 

را انجام دهید و  رکوردهاتوانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن  ی هر ستون میفیلدِ جستجواستفاده از با 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت  توانید کُِل داده از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (3ها ) لیست ارسال

 

، به (2) ها صفحۀ لیسِت فُرممقابِل هر فُرم در های ستوِن عملیاِت  ها از میاِن گزینه زینۀ لیسِت ارسالیک بر گکاربر با کل

به نمایش   Data Tableشدۀ فُرم در قالِب  شده و ارسال در این صفحه، رکوردهای ثبت شود. این صفحه منتقل می
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ُ در ساختار این صفحه، آید.  درمی ِ لیسِت  کاربر می باشند و  رم میفیلدهای جدول، همان فیلدهای ف تواند تعدادِ سطر

وجود دارد  optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه رکوردها

ِ کاربر قرار میرا  رکوردحذِف و  نمایشکه گزینۀ  ال شده برای مشاهده، ویرایش و حذِف رکوردهای ارس دهد. در اختیار

های  به کاربران و گروه تنظیمات  دسترسیتوان در الیۀ  هایی دارد که آنها را می نیاز به دسترسی جدوِل اطالعاتیِ یک فرم،

 کاربریِ مختلف اعطا نمود.

 

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

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت  توانید کُِل داده از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (7دریافت  فایل  ا کسل )

، (2) ها صفحۀ لیسِت فُرممقابِل هر فُرم در های ستوِن عملیاِت  از میاِن گزینه دریافِت فایِل اِکسلکاربر با کلیک بر گزینۀ 

 شود. به این صفحه منتقل می
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توان فیلدهای موردِ نظرش برای نمایش در فایِل اِکسل  است که کاربر می ساختارِ این صفحه بصورِت دو ستون طراحی شده

ها در سمِت  شده انتخاب نماید و آنها را به ستوِن انتخاب فیلدهای سیستمیشده برای فُرم و  را از لیسِت فیلدهای ساخته

 صفحه منتقل کند. چِپ 

 

شوند و اطالعاِت  فیلدهایی 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( )شمارۀ رهگیریِ ارائه شماره رهگیری 

 وضعیت حذف 

 مدت زماِن پُر شدِن فُرم 

  ُ  شده در لحظۀ ثبت و ارسال فُرم( ) زماِن ثبت ر شدِن فُرمزماِن پ

 شده در پورتال( )کُدِ کاربری هر کاربرِ ثبت شمارۀ کاربری 
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آمده تعیین کند که کدام روش را برای نمایِش عنواِن  ی جدوِل فایِل اِکسِل بدستها عنواِن ستونتواند برای  کاربر می

 فیلدهای جدول انتخاب نماید:

 لد در دیتابیسعنواِن فی 

 یا 

 عنواِن نمایشیِ فیلد 

شده را نیز به فایِل اکسِل  تواند با فعالسازیِ ضامِن انتهای صفحه، قابلیِت نمایِش رکوردهای حذف همچنین کاربر می

 بیافزاید.

 

 (0شده ) رکورد  ارسال

صفحه، رکوردِ  در این شود. منتقل می ، به این صفحه(9) ها ارسالصفحۀ لیسِت در  رکورد یک بر لینِک عنواِن هرکلکاربر با 

 آید. شده بصورِت کامل به نمایش درمی ثبت
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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. ا برای پستصاویر مورد نظر خود ر 

  بدوِن نوشتِنTSQL .و با استفاده از ابزارهای گرافیکی، فیلدهای جداول اطالعاتی را به گزارش اضافه کنید 

 

 شرح  رابط  کاربری
 

ته است که کاربر در صورِت ساز در بخِش مدیریِت محتوا قرار گرف پورتال، گزینۀ گزارش در منوی اصلیِ کنترل پَنِل اسپریت

یابد.   دسترسی می گزارش جدیدو  ها لیست گزارشمندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن به دو گزینه با نامهای  بهره

 ساختارِ ماژوِل گزارش ساز بصورِت زیر است:

 گزارش ساز 

o ( 1لیست گزارش ها) 

o ( 2طراحی گزارش) 

 

 دهیم. دار شده اند را توضیح می و کارکَردِ صفحاتی که شمارهدر ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری 
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 ساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  گزارش ساز

 

 (1) لیست گزارش ها

ها به این صفحه منتقل  افزار و کلیک بر لینِک لیست گزارش با کلیک بر گزینۀ گزارش ساز در منوی اصلی نرمتواند  کاربر می

 ود. ش

 

تواند تعدادِ سطرِ  شود. کاربر می به کاربر ارائه می عنواِن گزارش و زماِن ساختدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

 optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها گزارشلیسِت 

 دهد.  برای کاربر نمایش میرا  گزارش حذفِ  و ویرایشوجود دارد که گزینۀ 

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

 کنید.، فیلتر globalهای جدول را بصورت  توانید کُِل داده از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

طراحی گزارش تواند به صفحۀ  شود و کاربر با کلیک بر آنها می ناِم هر گزارش بصورِت لینک در این جدول نمایش داده می

 هدایت شود. (2)

 

 (2) طراحی گزارش

 ساختارِ کلیِ و اجزای اصلیِ این صفحه متشکل از عناصرِ زیر هستند:
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 است.  بخش تشکیل شده 4از همان گونه که در شکل باال مشخص است، این صفحه 

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. ه گزارش و فیلدها نمایان میبخِش تنظیمات که در آن تنظیماِت مختلف مربوط ب -9

 کند. )طراحی( که محیطی را برای ویرایش چیدمان فیلدها و طراحی بصری گزارش فراهم می Designبخِش  -4

 

 

اند و  بندی شده ساز در چند منوی اکاردئونی دسته همانطور که در شکل باال مشخص است، امکانات مختلِف گزارش نکته:

 بر نواحی قرمز رنگ، این امکانات را ظاهر و پنهان نماید.تواند با کلید  کاربر می
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توان لیسِت تماِم جداوِل اطالعاتیِ دروِن  شود. در فیلد مشخص شده، می نشان داده می TSQLدر شکل باال امکانات بخِش 

ِب جدوِل محصوالت، این بخش پورتال را مشاهده کرد و جدوِل مورد نظر را از میاِن آنها انتخاب نمود. بعنواِن مثال، با انتخا

هایی برای طراحی گزارش، در  آید. همانطور که در شکِل ذیل مشخص است، کامپوننت بصورِت شکِل بَعدی به نمایش درمی

شده و فیلدهای جدول نشان داده  شوند. در ابتدا کامپوننِت متِن دلخواه و در ادامه، جدوِل انتخاب ظاهر می TSQLبخِش 

 شوند.   می
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شود.  هایی است که برای طراحیِ گزارش و تعییِن نحوۀ نمایِش فیلدها از آنها استفاده می ، نمایانگرِ گزینهتنظیماتبخِش 

زمینۀ گزارش را پیدا کرد و در تنظیماِت  توان تنظیماِت مربوط به ویرایِش پس بعنواِن مثال، در تنظیماِت کُلیِ گزارش می

های فیلدها  مربوط به چگونگیِ نمایِش متوِن گزارش، حاشیۀ فیلدها و قرارگیریِ نسبیِ الیه توان به تنظیماتِ  فیلدها نیز می

 دسترسی یافت.

 

را در محیِط   های دلخواه ، فیلدها و متنDrag&Dropتوان با  شود، می در بخِش طراحی که در بخِش میانیِ صفحه ظاهر می

ها را در گزارش تعیین نمود. همانطور که در شکِل باال مشخص است، چهارخانۀ این بخش قرار داد و موقعیِت قرارگریِ آن
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زمینه از طریِق بخِش تنظیماِت کُلی در ویرایشگرِ طراحی وارد شده و فیلدهایِ  برای طراحیِ یک کارِت شناسایی، یک پس

 اند. فراخوانی شده نیز جهِت نمایش در کارِت شناسایی، به این محیط کشیده شده
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 های کاربری ت کاربران و گروهمدیری
 

زماِن  برداریِ هم کاربره بودن یا قابلیِت بهره ( چندEnterpriseافزاریِ در سطحِ سازمانی ) های نرم های سیستم یک از ویژگی

ِ سیستم است. بهره های انسانیِ دپارتمان نیرو چند کاربر از یک سیستم، سواالت و  برداریِ  های مختلف در قالِب کاربر

   انگیزد: می هایی را برای مدیراِن سازمان و کارشناساِن امنیِت اطالعات بر رانینگ

 ها به آنها را کنترل کنیم بندی کنیم و دسترسی چگونه اطالعات را طبقه

 چگونه امورِ مخصوص به هر کاربر را و اطالعاِت مخصوص به خودش را از بقیه کاربران تفکیک کنیم

 ران در سطح سیستم، کنترل و نظارت داشته باشیمکاربعملکرد چگونه نسبت به 

 نمود یمظتن (User Authentication) کاربرانبخش برای احراز هویت  توان فرایندی اطمینان آیا می

 و ...

پورتال توسعه یافته است  های کاربری در اسپریت مجموعۀ امکاناتی که به منظورِ مدیریِت کاربراِن پورتال سازمانی و گروه

 پردازیم. گردند. در این بخش به آموزِش راهبریِ این امکانات می ظورِ پاسخگویی به این نیازها ارائه میبه من
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 ها مدیریت گروه
 

است. از گروه ها و مجوزهای مختلف در قالِب یک هویِت مستقل به ناِم  بندی دسترسی ها ابزاری برای دسته مدیریت گروه

 شود. ای از آنها استفاده می اعطای مجوزهای دسترسی به مجموعهبندی کاربران و  ها برای طبقه گروه

 با این ماژول می توانید ...

 ای از دسترسی ها را در آنها سازماندهی کنید. های جدید ایجاد کنید و مجموعه گروه 

 شده را ویرایش کنید.  های ساخته گروه 

 

 ها ساختار  رابط کاربری  مدیریت گروه
 

 را در قالِب صفحاِت زیر خواهد دید: ها گروه مل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ کاربری که دسترسیِ کا

 ها گروه 

o (1ها ) گروه 

 ( 2درج/ویرایش گروه) 

 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 ها کرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  مدیریت گروهساختار  رابط  کاربری و کار 

 

 (1) ها گروه

تواند از  آید. کاربر می می به نمایش در Data Tableباشد که در قالِب  ساخته شده می های گروهاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

    ( منتقل شود.2) وهدرج/ویرایش گربه صفحۀ هایی که از قبل ایجاد شده اند،  یا ناِم گروه افزودن گروهطریِق دکمۀ 



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 123 

تواند تعدادِ  شود. کاربر می به کاربر ارائه می عنوان گروه و تعداد کاربران گروهدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

ِ لیسِت  ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها گروهسطر

options  روی گروهدهد. شما می توانید برای ویرایِش  را برای کاربر نمایش می گروهحذِف یا  ویرایشد که گزینۀ وجود دار ،

 استفاده نمایید.  ستونِ عملیاتناِم آن کلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  

ها را انجام دهید و از  توانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن داده ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

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

 

 (2درج/ویرایش گروه )

طا یا در این صفحه فیلدی برای درج یا تغییرِ نام گروه در باالی صفحه طراحی شده است. پاییِن فیلدِ مذکور، دو ستون اع

های مختلف  های فراهم شده در دسته سلِب دسترسی نیز قابل مشاهده است. ستوِن سمت راست مجموعۀ دسترسی

های اعطا شده به گروه رؤیت  دسترسی" را دارد، ها شده انتخابکه عنواِن "اند و در ستوِن سمت چپ نیز  بندی شده طبقه

 شوند. می

در سمِت چپ منتقل  ها شده انتخاب ستونِ سمت راست، آنها را به  ستونِ ها از  تواند با کلیک بر عناوین دسترسی کاربر می

 ها را از گروه بگیرد. کند و با کلیک بر عناویِن لیسِت سمِت چپ، آن دسترسی

ها عنواِن  تواند در عناویِن دسترسی است که کاربر بوسیلۀ آن می مهیا شدهفیلدِ جستجو ها یک  در ابتدای ستوِن دسترسی

 نظرش را بیابد. موردِ 

 گردد. ( منتقل می1ها ) به صفحۀ گروهذخیره کاربر پس از اعماِل تغییراِت موردِ نظرش در این صفحه با کلیک بر دکمۀ 
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 مدیریت کاربران
 

پورتال سازمانی است. تنظیماِت ابتدایی و اساسی های کاربر در  مدیریت کاربران ابزاری برای ایجاد و مدیریِت دسترسی

به کاربران در این ( Authorization)و اعطای مجوزهای گروهی و اختصاصی ( Authentication)ای سازوکارِ احراز هویت بر 

 پذیرد.  پورتال صورت می بخش از اسپریت

 با این ماژول می توانید ...

 .برای پورتال سازمانی کاربر بسازید 

 .کاربر را فعال و غیرفعال کنید 

 فرایند احراز هویِت کار( برUser 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 
 

ِ بخشِ  را در قالِب صفحاِت زیر  رانمدیریت کارب کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختار

 خواهد دید:

 مدیریت کاربران  

o (1) لیست کاربران 

 (2) مشخصات کاربر 
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 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 کاربرانساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  مدیریت 

 

 (1) یست کاربرانل

تواند از  آید. کاربر می می به نمایش در Data Tableباشد که در قالِب  ساخته شده می های گروهاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

    ( منتقل شود.2) مشخصات کاربربه صفحۀ  یا ناِم کاربرهایی از قبل ایجاد شده اند،کاربر افزودن طریِق دکمۀ 

شود. کاربر  ارائه میهایی که کاربر در آنها عضو است،  گروهناِم و  نام، نام کاربریاتی همانندِ در ساختار این صفحه، اطالع

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها گروهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  می

دهد. شما می توانید برای ویرایِش  را برای کاربر نمایش می ربرکاحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsنیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستونِ عملیاتکلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش   او، روی ناِم مشخصاِت کاربر

و از ها را انجام دهید  توانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن داده ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

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

 

 (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 گزینه عهمجمواین صفحه 

(Authorizationبه کاربر در اختیار مدیر پورتال توسعه یافته ) گردد: ها به ترتیِب ذیل تشریح می است. این گزینه 

 توانید نام واقعی کاربر را اینجا بنویسید. می :نام

 توانید نام خانوادگی واقعی کاربر را در این فیلد بنویسید.  می دگی:نام خانوا
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توانید انتخاب  هایی که برای ناِم کاربری می کارکتر توانید یک نام کاربری برای حساِب کاربری تعیین کنید. می نام کاربری:

 باشد.  حروِف انگلیسی و اعدادتواند ترکیِب  کنید می

 ایمیل کاربر را در این فیلد درج کنید. توانید آدرس می آدرس ایمیل:

 توانید شماره تلفن همراه کاربر را در این فیلد درج نمایید. می موبایل:

های آن  شود. عضویت در هر گروه، تماِم دسترسی  هایی است که کاربر در آن عضو می این فیلد برای انتخاب گروه ها: گروه

 کند.  گروه را به کاربر اعطا می

 

شده به  های انتخاب گروههای  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 گروه دانید می های  موردِ نظر را می اگر ناِم گروه 

 ها، آنها را انتخاب کنید. کلیک کنید و از لیسِت گروهتوانید در فیلد  می 

 توانید مجدداً بر ناِم گروه در این فیلد کلیک کنید.  بر لغو عضویِت کاربر در هر گروه می

 

توانید لیست داشبوردهای طراحی شده در سیستم را در باکس سمِت راست مشاهده نمایید و  می :(Dashboardداشبورد )

ه کاربر امکان مشاهده و استفاده از آنها را داشته باشد را انتخاب نمایید تا به باکس سمِت چپ منتقل داشبوردهایی را ک

 شوند.
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به عنواِن جانشین بتوانند تماِم امورِ کاربر را انجام دهند. بدین توانید کاربرانی را انتخاب کنید که  در این فیلد می جانشین:

کار  بنابراین باید در استفاده از این قابلیت، محافظه گردد هایش اعطا می انشینهای کاربر به ج تماِم دسترسیمنظور 

شود به ناِم خودِ کاربرِ جانشین ثبت  پورتال انجام می باشید. شایان ذکر است تماِم اقداماتی که کاربرِ جانشین در اسپریت

 گردد و قابِل ردگیری است. می

 

 برای انتخاب کاربراِن جانشین ...

 توانید با تایپ ناِم کاربران، آنها را بیابید. دانید می اِم کاربراِن موردِ نظر را میاگر ن 

 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 میAuthenticationای که برای احرازِ هویت ) در این فیلد باید گذرواژه  گذرواژه:

 گذرواژه باید ...

  باشد. کارکتر داشته 23و حدّاکثر  1حدّاقل 
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 تواند با هر کارکتری آغاز شود و پایان یابد.  می 

 یک از کارکترهایش حروف انگلیسیِ کوچ ً است و میاِن حروِف  case-sensitiveک یا بزرگ باشد. گذرواژه حتما

 شود.  کوچک تفاوت قائل می

 .حروِف فارسی را نباید در گذرواژه درج کنید 

 توان با حرف انگلیسی ترکیب نمود. هرگونه کارکتر دیگر را نیز می 

در  تنظیمات امنیتیتوانید به بخِش  می برای آشنایی با الزامات مربوط به تعیین گذرواژه و کنترل این الزامات نکته:

 در همین سند مراجعه نمایید.  مدیریت امنیتزیرمجموعۀ 

 

 .اید را مجدداً بنویسید یلدِ قبل درج کردهای را که در ف در این فیلد باید گذرواژه تکرار  گذرواژه:

 

نیز قابل مشاهده های 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  تواند در این بخش دسترسی ه او اختصاص یابد. بنابراین مدیر میهای دیگری نیز باید ب اعطا شده است، دسترسی

 کاربر را افزایش دهد.
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 اند. بندی شده های مختلف طبقه ستههای فراهم شده در د ستوِن سمت راست مجموعۀ دسترسی در 

در سمِت چپ منتقل  ها شده انتخاب ستونِ سمت راست، آنها را به  ستونِ ها از  تواند با کلیک بر عناوین دسترسی کاربر می

 .ها را حذف کند سِت سمِت چپ، آن دسترسیکند و با کلیک بر عناویِن لی

ها عنواِن  تواند در عناویِن دسترسی است که کاربر بوسیلۀ آن می مهیا شدهفیلدِ جستجو ها یک  در ابتدای ستوِن دسترسی

 موردِ نظرش را بیابد.

 

کند.  شود و خاموش کردِن ضامن، کاربر را غیرفعال می فعالسازی، کاربر فعال میبا روشن کردن ضامِن  فعالسازی کاربر:

 پورتال احرازِ هویت نخواهد شد. کاربری که غیر فعال شود، در اسپریت

 

توان در توسعۀ فرایندهایی که  توان مرد یا زن بودِن کاربر را مشخص کرد. از این بخش می در این بخش می جنسیت:

شود  ای که اینجا انتخاب می آن مؤثر است استفاده نمود. همچنین جنسیت تصویر آواتارِ کاربر به گزینه جنسیِت کاربر در

 بستگی دارد.

 

پورتال  پنِل اسپریت تواند با نام کاربری و گذرواژۀ خود وارد کنترل با روشن کردِن ضامن، کاربر می پنل: امکان ورود به کنترل

 شود. 

شود. در نتیجۀ فعالسازیِ این  عاملی برای کاربر فعال می روشن کردِن ضامن، احراز هویِت دوبا  عاملی: احراز هویت دو

پورتال پس از فرایندِ احرازِ هویِت اولیه که کاربر در  پنِل اسپریت قابلیت، در فرایندِ احرازِ هویِت کاربر هنگاِم ورود به کنترل

کاربر باید رمزِ گردد که  کند، کادری ظاهر می عبور می reCAPTCHAِت اش را وارد کرده و از تس آن ناِم کاربری و گذرواژه

ِ  را که توسِط نرممصرفی  بار یک یا  Android ،iOSعامِل  که سیستم) موبایلشبر سیستِم  Google Authenticatorافزار

BlackBerry OS پنل سیستم دسترسی پیدا  تا به کنترل در آن درج نماید ثانیه 91ظرِف مدِت شود  ( تولید میداشته باشد

 کند.
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 (Two-Factor Authenticationاحراز هویت دوعاملی )
 

کند  ها بررسی می ر را برای ارائه دسترسی به سرویس(  کاربCredential) ۀنامافزاری، اعتبار  فرایندی در آن، یک سیستِم نرم

ها  ترین روشی که در بسیاری از سیستم معمولترین و  گردد. ساده تعریف می  Authenticationاحراز هویت یابا عنواِن 

ِ  شود، اعتبار سنجیِ  رای احراز هویت کاربر استفاده میب واژه است. گذرواژه به اصطالح چیزی کاربری و گذر نامِ  دو پارامتر

 ها غیر ممکن نیست. دسترسی به این اطالعات برای هکر  سرقت و. داند میاست که کاربر 

هم نامیده می شود، یک الیه امنیتی دیگر  2FAکه به اختصار  Two-Factor Authenticationعاملی یا  احراز هویت دو

. در این روش، کاربر برای دسترسی به سرویس مورد نظر کند تر می سختبه مراتب که سرقِت اطالعاِت کاربری را است 

احراز با . نیز برای احراز هویت استفاده کندارد دبه همراه آنچه که باید از عامل دوم یعنی از آنچه که می داند خود عالوه بر 

حتی اگر گذر واژه شما به سرقت رود یا تلفن همراه شما مفقود شود، شانس اینکه شخصی بتواند به  هویت دوعاملی

  شود. یت شما دسترسی یابد به شدت کم میعامل دوم احراز هو

هوشمند، یا یک توکن سخت افزاری همراه خود دارند. استفاده  اعتباری، یک تلفن نوعاً کاربران همواره چیزی مانند کارتِ 

هایی است که  ین و بهترین عاملدر تلفن های همراه هوشمند، یک از پرکاربردتر  QR-Codeاز نرم افزار های اسکن 

در برد.  کاربر )یعنی آنچه که به همراه دارد( از آن بعنوان عامل دوم احراز هویت بهره تواند بواسطه تلفن شخصیِ  می

را روی سیستِم موبایِل  Google Authenticatorافزار  بایست نرم برداری از این قابلیت می کاربران برای بهرههمین راستا 

 خود نصب کنند.

 

Google Authenticator –   افزاری گوگل سیستم احراز هویت نرم 
  

ای مورد  مرحله آزمایی دو افزاری گوگل است که برای راستی سیستم احراز هویت نرم Google Authenticatorافزار  نرم

شیوه کار کند.  استفاده میفرایند احراز هویِت دوعاملی پورتال از این سیستم جهت توسعۀ  اسپریت. گیرد قرار میاستفاده 

شود تا سطح  اعث میبای تغییر داده و  به حالت دومرحلهه حساب کاربری شما را ای است که ورود ب این برنامه به گونه

امکان استفاده از آن در  ویِجت، توجه در این های قابلِ  یکی از برترین نکات و ویژگیجدیدی از امینت را تجربه نمایید. 
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 GAاز بهره بردن  در برقراری امنیت است. در هنگام نصب و گامی بلنداست که خود  تاینترن به اتصال عدمصورت 

 .پذیرد صورت می موبایلتنها در حافظه داخلی  عملیات شود و همه شماره تماسی از شما درخواست نمی گونه هیچ

 

 Google Authenticator و فعالسازی  نحوۀ نصب

 

ا از آن ر  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 بیابید وب

 را انتخاب نمائید.  Scan a barcodeکنید و گزینۀ 

پروفایِل  پس از ساخِت کاربر توسِط مدیر پورتال، مدیر باید واردِ حساِب کاربریِ ساخته شده شود. سپس در قسمتِ 

برای تنظیم قابلیت احراز  ،( ایجاد شده برای کاربر قابل مشاهده است. برای اولین بارQR Codeکیو آر کُدِ )شخصی کاربر، 

 استفاده نماید. QR Code برای اسکنِ  روی آن نصب شده باشد GAهویت دوعاملی، مدیر باید دستگاه موبایِل کاربر را که 

 ُ  شود. پدیدار می GAافزار و کاربر در  رقمی با ناِم نرم 6دِ در نتیجۀ این اقدام، یک ک

برای احراز  های دیگر موبایلنصب کند و از نیز را روی آنها  GAهای موبایل دیگری هم دارد و تمایل دارد  اگر کاربر دستگاه

اش دسترسی  یحساب کاربر QR Codeبه اش  هویت دوعاملی استفاده کند، می تواند از طریق صفحۀ پروفایل شخصی

 پیدا کند.
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 پروفایل شخصی کاربران
 

تواند  است. کاربر در این قسمت می پورتال فضای کنترِل حساِب کاربری طراحی شده در قسمت باال و سمت چِپ اسپریت

 نام و تصویرِ آواتارِ خود را ببیند. 

 شود: های زیر ظاهر می با کلیک بر این بخش، گزینه

 ویرایش پروفایل 

 ذرواژهتغییر گ 

 خروج 

 

 ویرایش پروفایل
 

 های زیر است: شود. این صفحه شامل گزینه با کلیک بر این گزینه، کاربر وارد صفحۀ ویرایش پروفایل می

 را اینجا بنویسد.اش  تواند نام واقعی میکاربر  :نام

 را در این فیلد بنویسد.  اش تواند نام خانوادگی واقعی میکاربر  نام خانوادگی:

 اش را مشاهده کند.  تواند ناِم کاربری کاربر می ری:نام کارب

  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  این بخش میتوان مرد یا زن بودِن کاربر را مشخص کرد. از  در این بخش می جنسیت:

شود  ای که اینجا انتخاب می جنسیِت کاربر در آن مؤثر است استفاده نمود. همچنین جنسیت تصویر آواتارِ کاربر به گزینه

 بستگی دارد.

 کارکتر( به دلخواهِ خود در این کادر درج نماید.  312تواند توضیحاتی را )حدّاکثر  کاربر می توضیحات:

 تواند تصویر آواتارِ خود را از این قسمت آپلود و مشاهده نماید. : کاربر میعکس  پروفایل

 شود. عاملی برای کاربر فعال می با 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 برای

 شود. اسکن مییکبار مصرف، کُدِ 

قرار  iOSو  Androidهای  عامل برای سیستم Google Authenticatorافزار  های دریافِت نرم در انتهای این صفحه نیز لینک

 است. گرفته
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 و گزارشاتآمار 
 

د که رسالِت آن مهیا نمودِن ابزارهایی برای آگاهی در منوی اصلی اسپریت پورتال بخشی به ناِم آمار و گزارشات وجود دار 

باشد. این بخش از دو ماژول اصلی تشکیل شده است.  ها می سایت مدیر پورتال از کمیت و کیفیت بازدید از صفحات وب

ماژول آمار بازدید  است.فته و بسیار مفید برای ارزیابی و پایش تعامالِت بازدیدکنندگان ماژول نقشه حرارتی، ابزاری پیشر 

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 ت گرفته ارتقا می دهد و گزارش

 

 نقشه حرارتی
 

نقشه حرارتی ابزاری بسیار پیشرفته و سودمند برای ارائه آمار تصویری و انیماتیک از کیفیت تعامالت بازدیدکنندگان 

باشد چراکه با آمار و ارقامی که  بسیار ویژه می شود که توسِط نقشه حرارتی تهیه میسایت است. اطالعاتی  صفحاِت وب

صاحبان توان به چنین آگاهی و بصیرتی از اثربخشی طراحی صفحات دست یافت.  د، نمیشو بطورِ سنتی تهیه و ارائه می

شناسایی همواره به دنبال ( UXسازی نحوه ارائۀ محتوا و افزایش تجربۀ کاری ) به منظورِ بهینهطراحان وب ها و  سایت وب

وردها و شرایِط موجود، نسبت به اثربخشی وضعیِت معماری اطالعات و طراحی صفحاِت وب هستند تا با علم به بازخ

الحاِت سازنده ال سازمانی را به سمِت ارتقا و اصهای پیشرفت شناخت پیدا کرده و رویکرد توسعۀ پورت ضعفها و فرصت

 تنظیم نمایند.

 توانید ... با این ماژول می

 در بازۀ تعداد بازدیدهای مشخصی، نقشه حرارتی تهیه نمایید

 یه کنیدها را ته نقشه حرارتی کلیک

  صفحاِت وب را تهیه نمایید ِنقشۀ حرارتی اسکرول
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 گزارِش انیمیشنیِ تعامالِت بازدیدکننده را تهیه نمایید

  ماژول نقشۀ حرارتیساختار  رابط کاربری  
 

واهد را در قالِب صفحاِت زیر خنقشۀ حرارتی  کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 دید:

 نقشۀ حرارتی 

o  (1) های حرارتی نقشهلیسِت 

  (2) نقشۀ حرارتیمشخصات 

 ( 9نقشۀ حرارتی اسکرول) 

 (4ها ) نقشۀ حرارتی کلیک 

 (3شده ) های ثبت لیسِت انیمیشن 

 ( 6انیمیشِن ثبِت تعامالِت کاربر) 

 

 دهیم. ند را توضیح میدار شده ا در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 نقشۀ حرارتیساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  

 

 (1) های حرارتی نقشهلیست 

این صفحه نمایشگرِ لیسِت شود.  کاربر با کلیک بر گزینۀ نقشۀ حرارتی در بخِش آمار و گزارشات به این صفحه منتقل می

گرِ  رکوردهای این جدول نمایان آید. می به نمایش در Data Tableد که در قالِب باش 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  قشۀ نمشخصات به صفحۀ  اند، از قبل ایجاد شده که هایی نقشهیا ناِم جدید  نقشۀ حرارتی

    ( منتقل شود.2) حرارتی

،حدّاکثر ثبّت مراجعات و URL، شده ناِم صفحه معرفی، URLناِم سایت، آدرِس در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

، 23، 11های  را از میان گزینه ها نقشهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  شود. کاربر می ارائه می توسِط سیستم شده مراجعاِت ثبت

را  نقشهحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن آخر نیز دکمۀ  111و  31

، روی تنظیماِت نقشهویرایِش انتقال به صفحۀ مشخصاِت نقشۀ حرارتی و توانید برای  دهد. شما می برای کاربر نمایش می

 استفاده نمایید.  ستونِ عملیاتزینۀ ویرایِش  کلیک کنید یا از گ شده به سیستم صفحاِت معرفیناِم 

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

 کنید. ، فیلترglobalهای جدول را بصورت  توانید کُِل داده از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 اند: شده است، در کنارِ ناِم صفحه، سه آیکُن زیر نیز قرار گرفته گرِ ناِم صفحۀ معرفی در ستوِن اول که نمایان

 

  شوید. ( هدایت می4ها ) رنگ، به صفحۀ نقشۀ حرارتیِ کلیک آبیبا کلیک بر آیکُِن 

  شوید. ( هدایت می9)  نقشۀ حرارتی اسکرولرنگ، به صفحۀ سبزبا کلیک بر آیکُِن 

  شوید. ( هدایت می3شده ) های ثبت رنگ، 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

شده به  توانید ناِم صفحۀ معرفی باشد. شما می شده می های تولید زارشصفحه برای اختصاصی عبارتی برای عنواِن گ

 سیستم یا هر عبارِت دیگری را در این فیلد بنویسید.

 

های  شود و سیستم این صفحه را بعنواِن مرجِع تولید گزارش و نقشه استفاده می( صفحه URLفیلدِ دوم برای درجِ آدرس )

 کند. حرارتی شناسایی می

در  31است. بعنواِن مثال، اگر عددِ  و بازدیدها کنندۀ حدّاکثرِ ثبِت مراجعات پذیرد که تعیین نیز یک عدد را می فیلدِ سوم

های ناوبریِ  حرارتی، این عدد به عنواِن محدودیِت تولیدِ انیمیشن های نقشۀ این فیلد، درج شود، در تولیدِ گزارش

 کند. ها را تولید می ها و اسکرول گزارِش کلیک بازدیدکننده و تعدادِ بازدیدهایی خواهد بود که

 

 (3نقشۀ حرارتی اسکرول )

گردد. در این صفحه،  های نقشۀ حرارتی، به این صفحه هدایت می کاربر با کلیک بر آیکُِن سبزرنگ در ستوِن ناِم گزارش

آید. بر  ت، به نمایش درمیاس های سرد آن را پوشانده های گرم تا رنگ تصویری از صفحۀ مرجع که طیفی رنگی از رنگ
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های مختلف صفحۀ مرجع و میانگیِن رفتارِ تماِم بازدیدکنندگان، این طیِف رنگ  اساِس صرِف زمان بازدیدکننده در بخش

 باشد. ( میSectionها در آن بخش ) گرِ تمرکزِ بیشتر بازدیدکننده های گرمتر نمایان گردد. رنگ ایجاد می

 

 

 (7ها ) نقشۀ حرارتی کلیک

 گردد. های نقشۀ حرارتی، به این صفحه هدایت می رنگ در ستوِن ناِم گزارش کاربر با کلیک بر آیکُِن آبی
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ها در آن مشخص است. بصورِت  آید که اثرِ کلیِک بازدیدکننده در این صفحه، تصویری از صفحۀ مرجع به نمایش درمی

ها در همان نقطه، این رنگ  با کلیکهای بیشتر بازدیدکنندهشود و  داده می ای سبزرنگ نشان فرض، هر کلیک با دایره پیش

اطالعاِت این نوع نقشه حرارتی، شناختی دقیق نسبت به کند.  های زرد تا قرمز و نهایتاً سفیدرنگ تغییر می در طیف رنگ

 دهد. ( را نتیجه میGlobal Navigationاثربخشیِ طراحی، معماری اطالعات و عملکردِ عناصرِ ناوبری عمومی )

 

 (0شده ) های ثبت لیست  انیمیشن

 گردد. های نقشۀ حرارتی، به این صفحه هدایت می رنگ در ستوِن ناِم گزارش کاربر با کلیک بر آیکُِن قرمز

 

بازدیدکننده، کشور  IPناِم گزارش، مدّت زماِن ناوبری بازدیدکنند در صفحۀ مرجع، در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

 ِ در چه تاریخی و  گردد که بازدید در فیلدِ نام، مشخص میشود.  ارائه میواسِط بازدیدِ صفحۀ مرجع توسِط سیستم  و مرورگر

 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  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها گزارشتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  کاربر می

توانید برای  دهد. شما می را برای کاربر نمایش می گزارشحذِف یا  مشاهدهوجود دارد که گزینۀ  optionsآخر نیز دکمۀ 

ناِم کلیک های دروِن ستوِن  لینکروی ، شده ( و مشاهدۀ انیمیشِن ثبت6انیمیشِن ثبِت تعامالِت کاربر )انتقال به صفحۀ 

 استفاده نمایید.  ستونِ عملیات  مشاهده درکنید یا از گزینۀ 

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

 ، فیلتر کنید.globalجدول را بصورت  های گزارشتوانید کُِل  از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می
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 (3انیمیشن  ثبت  تعامالت  کاربر )

گردد. در  شده به این صفحه هدایت می های ثبت های دروِن ستوِن نام، در صفحۀ لیسِت انیمیشن کاربر با کلیک بر لینک

آمده، حرکات و تعامالِت  در نمایید. انیمیشِن به نمایش توانید مشاهده این صفحه انیمیشن تولید شده توسِط سیستم را می

توان متوجه شد که بازدیدکننده به چه میزان در صفحۀ مرجع  است. با اطالعاِت این صفحه می بازدیدکننده را ثبت نموده

 است.  وقت صرف کرده، چگونه با عناصرِ صفحه تعامل داشته و چه مواردی نظرش را جلب نموده

 

 کنندگانآمار بازدید
 

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 می سازمانی می

 نمایید.

 وانید ...ت با این ماژول می

 ای بازدید صفحاِت وب را مشاهده کنید آمار لحظه

 سایت را مشاهده کنید بازدیدِ وب 1مدیومنمودار توزیع فراوانی 

 سایت را مشاهده کنید نمودارِ توزیع فراوانی سیستم عامِل مدیوم بازدیدِ وب

 گرفته از صفحات اطالعات جامعی از بازدیدهای صورت

 

                                                 

 ، موبایل و ...PCسایت است. مثال:  وسیلۀ مورد استفاده کاربر برای بازدیدِ وب 1
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 آمار بازدیدکنندگاناژول ساختار  رابط کاربری  م
 

را در قالِب صفحاِت زیر  آمار بازدیدکنندگان کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 خواهد دید:

 آمار بازدیدکنندگان 

o (1) نمای کلی 

 ( 3آمار بازدیدِ کشورها) 

  (6)پُربازدیدترین صفحات 

 (2ای ) آمار لحظه 

o (2) ای آمار لحظه 

o (9) ها لیسِت گزارش 

 (4) مشخصاِت گزارش 

 

 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 آمار بازدیدکنندگانساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ 

 

 (1) نمای کلی

این صفحه از شش شود.  ر زیر مجموعۀ آمار بازدیدکنندگان به این صفحه منتقل مینمای کلی دکاربر با کلیک بر گزینۀ 

روز  963روز اخیر و  91روز 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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آمارِ کِل پورتال تواند با فعالسازیِ آن، اطالعات و  ه کاربر میدر بخش باالی این صفحه یک ضامن طراحی شده است ک

سایتی که کاربر در آن الگین کرده است به نمایش  سازمانی را مشاهده نماید. در صورت غیرفعال بودن، تنها اطالعاِت وب

تواند با  وجود دارد که کاربر می آمار بازدیدهابازۀ زمانیِ محاسبات هایی برای انتخاب  گزینهآید. در کنارِ این ضامن،  در می

 شده بر آمار و نمودارها را مشاهده نماید. ، تغییراِت اِعمالها در این بخش هر کدام از گزینهکلیک بر 

 

 

آید دو محور دارد که مقادیر محور افقیِ آن با توجه به بازۀ  به نمایش در مینمای کلی نموداری که در اولین بخِش صفحۀ 

 دهندۀ تعداد بازدیدها است. کند و محور عمودی نیز نشان ده تغییر میش زمانی انتخاب
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 در بازۀ زمانیِ انتخاب شده ...آید  اعدادی که باالی نمودار پراکندگیِ بازدیدها به نمایش در می

 دهد تعدادِ بازدیدها  و درصد تغییرِ آنها نسبت به بازۀ زمانیِ مشابهِ قبل را نشان می 
 دهد  ها و درصد تغییرِ آنها نسبت به بازۀ زمانیِ مشابهِ قبل را نشان می کننده تعدادِ بازدید 
 دهد درصد 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 بهره که می گذاریم میدر این خصوص، چند نکته را با شما در میان 

 :نماید

  توسِط بانس رِیت نرخِ خروج یاGoogle Analytics ای را نشان  صفحه بازدیدهای تکاست و درصدِ  تعریف شده

ای  ز همان صفحهشخص بازدیدکننده ادر آن، دهد بدین معنی که عدد بدست آمده نرخِ بازدیدهایی است که  می

 کند. سایت را ترک می (، وبLanding Pageشود ) سایِت شما می که واردِ وب

 به حساب  سایت وببندیِ  سایِت شما را بعنواِن یکی از عوامِل مهم در رتبه موتور جستجوی گوگل بانس رِیِت وب

 ر این بخش توجه نمایید.شده د ( باید به آمارِ ارائهSEOسازی ) آورد بنابراین برای عملیاِت بهینه می

 یک بازدیدکننده می ( تواند بواسطۀ از دست دادِن نَِشستSession Timeout و کلیک بر لینکی که او را از )

سایت  دهد حتی اگر مقصدِ لینِک مذکور، زیردامنۀ وب سایت را افزایش می انس رِیِت وبکند، ب سایت خارج می وب

(Subdomain.باشد ) 

   (Bounce Rate)  نرخ خروج

 بینندرا می Xمجموع تعداد بازدیدهایی که تنها صفحه 

 Xمجموع تعداد ورودی ها به صفحۀ 
= 
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است، نمایندۀ چین  منحنیِ خطشود. نموداری که بصورِت  ی در نمودار پراکندگیِ بازدیدها نشان داده میدو نوع منحن نکته:

بدین صورت، کاربر عالوه بر آماری که با اعداد بدست است. تناوِب قبل آمارِ پراکندگیِ بازدیدها در بازۀ زمانی مشابه در 

 را مشاهده کند.تواند بصورت تصویری نیز تغییراِت نسبی  آورد، می می

 

 

کند و محور  شده تغییر می انتخاببازۀ زمانی با توجه به (، Sessionsها ) میانگین زماِن نشست نمودارمحور افقی در 

 . است بر حسِب ثانیه شده دهندۀ میانگیِن زماِن نشستهای ثبت نشانعمودی نیز 

های تحت وب از آن برای نگهداری موقتیِ اطالعات ( ساختاری از داده است که سیستمSessionنَشست یا ِسِشن ) نکته:

. این اطالعاِت موقتی فقط در زمانی که کاربر با سیستم در ارتباط است کارایی دارد و خصوصیاِت کاربر را کند استفاده می

 نماید. بیان می
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کاربراِن و محورِ عمودی نیز تعدادِ کند  ثانیه تغییر می 2دهد و هر  زمان را نشان می، کاربران فعالمحورِ افقی در نمودارِ 

( 2ای ) آمارِ لحظهای، به صفحۀ  تواند با کلیک بر دکمۀ آمار بازدید لحظه آورد. کاربر می در لحظه را به نمایش در می فعال

 شود. منتقل می
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را در قالِب یک  شده بواسطۀ هر مرورگرِ وب های ثبت شدۀ بازدیدکنندگان، درصدِ توزیِع نشست های ثبت نمودارِ نشست

ِ دایره های  تواند ناِم مرورگر و تعدادِ نشست های نمودار، می دهد. کاربر با کلیک، بر هرکدام از رنگ ای نشان می نمودار

ها بر اساِس دسکتاپ یا  مربوط به آن را در وسِط نمودار مشاهده نماید. ذیِل این نمودار نیز، درصدِ توزیِع فراوانیِ نشست

درصد بازدید  11بعنواِن مثال، در تصویرِ قبل مشخص است که  آید. سیستِم میزباِن مرورگر به نمایش در میموبایل بودِن 

شده بواسطۀ مرورگرِ  های شناسایی ِسِشن از مجموعۀ ِسِشن 1111ها از طریِق کامپیوترهای دسکتاپ انجام شده و 

Chrome  .ایجاد شده است 

 

 

هایی در واحدِ زماِن  در این صفحه طراحی شده است، کشورهایی که از آنها نشست ( کهWorldwideگستر ) در نقشۀ جهان

 توانید تعدادِ  است، با رنگی در طیِف آبی مشخص شده اند، که به کمِک راهنمای رنِگ ذیِل نقشه، می شده ثبت شده انتخاب

 . ها را با هم مقایسه نمایید نشست
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بازدیدهایی  های پورتال سازمانی سایت ت یا کُِل وبسای آنها در وب IPکه از  در بخِش مربوط به آمار کشورها، کشورهایی

شود و  کشورِ برتر نشان داده می 11گردد. در این بخش، فهرسِت  ثبت شده است، به ترتیِب حجِم بازدیدها آماری ارائه می

منتقل شود و لیسِت کامِل این بخش را  (3) آمارِ بازدیدِ کشورهاتواند با کلیک بر دکمۀ اطالعات بیشتر، به صفحۀ  کاربر می

 مشاهده نماید.

توانند در  یراِن پورتال میبه شناساییِ پراکندگیِ جغرافیایی بازدیدکنندگاِن پورتال کمک کند و مدتواند  این اطالعات می 

گذاریِ وبسایت در آن برای افزایِش سرعِت بار  CDNصورتی که بازدیدهایی قابل توجه از کشورهای دیگر داشته باشند، از 

با استفاده از سرورهایی که در سرتاسر دنیا ( Content Delivery Networkکشورها استفاده نمایند. شبکۀ تحویِل محتوا )

محتوای ذخیره شده  بازدیدکننده،ترین سرور به  از طریق نزدیک بازدیدکننده، توزیع شده و با توجه به موقعیت جغرافیاییِ 

 به وی ارائه می دهد.  رااز سرورِ اصلی 
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های پورتال سازمانی را با نمایِش تعدادِ  سایت یا کُِل وبسایت صفحۀ پربازدیدِ یک وب 11آدرِس در بخِش صفحاِت پربازدید، 

( 6پربازدیدترین صفحات )تواند با کلیک بر دکمۀ اطالعات بیشتر، به صفحۀ  کند. کاربر می بندی می بازدیدِ آنها، فهرست

 این اطالعات را مشاهده نماید.شود و لیست کاملی از منتقل 

 

 (2ای ) آمار لحظه

 

آمار  گزینۀای در زیرمنوی آمار بازدیدکنندگان در منوی اصلیِ سیستم یا با کلیک بر  کاربر از طریِق کلیک بر گزینۀ آمار لحظه

ِ لحظه(، به صفحۀ 1ای در صفحۀ نمای کلی ) بازدید لحظه چندین بخش مجزا این صفحه از  شود. یمنتقل م( 2ای ) آمار

 نماید. ( از پارامترهای مختلِف بازدیدها تهیه و ارائه میReal-timeای ) است که آمارهای لحظه تشکیل شده



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 210 

 

 

ثانیه،  2آید که نمودارِ آن هر  ثانیۀ آخر به نمایش در می 21در تعدادِ بازدیدها ترین قسمِت این صفحه، نموداری از در باال

ِ توزیِع فراوانیِ  می تغییر هایی نشان  عامل سیستمکند. سمِت چِپ این نمودار، تعدادِ کاربراِن فعال در سایت و نمودار

 اند.  سایت مراجعه نموده بازدیدکنندگان بوسیلۀ آنها به وبشوند که  می داده

 ان در حاِل بازدید هستند( بر اساسِ هایی که همچن ذیِل نمودارِ باالی صفحه، کاربراِن فعاِل سایت )یعنی اشخاص یا روبات

 شوند: سایت به چهار دسته تقسیم می شان به وبنحوۀ ورود

ً در نوارِ آدرِس مرورگرِ وب درج  :Directبازدیدهای  بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده آدرس صفحه را مستقیما

 نموده است. 
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سایتی دیگر، به  بازدیدکننده از طریِق کلیک بر یک لینک در وببازدیدهایی هستند که در آنها  :Referralبازدیدهای 

سایت کمک  یا لینکهای ارجاعی به وب Backlinksسایِت ما ارجاع داده شده باشد. این آمار در سنجش موفقیِت  وب

 کند.  می

همانندِ اینستاگرام اعی شبکۀ اجتمبازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده از طریقی لینکی در یک  :Socialبازدیدهای 

 گردد. سایِت ما منتقل می به وب

وارد موتور جستجو ای را در  بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده، کلیدواژه :Organic Searchبازدیدهای حاصل از 

هایی را که از  ترافیکاست. این گونه  سایِت ما شده سایِت ما در نتایجِ جستجو واردِ وب کرده و با کلیک بر لینِک صفحۀ وب

شود، یکی از  نامند و آماری که اینجا ارائه می گردند را ترافیِک اُرگانیک می سایت ها جذب می موتورهای جستجو به وب

 شود.  محسوب می SEOهای مدیراِن پورتال برای عملیاِت  ابزارهای تعییِن سیاست

 رافیکهای ذکرشده است.دهندۀ تعداد و درصدِ هرکدام از انواعِ ت شکِل زیر، نشان

 

 

سایت فعال هستند را نمایش  آنها در وبهای اینترنت و کاربرانی که به کمِک  دهنده سرویس، 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  ISPورِ بخِش آمارِ مجا

 باشد. نشان دهندۀ پربازدیدترین صفحات در لحظۀ مشاهدۀ آمار میدهد. این آمار  حاِل بازدید هستند نشان می

 

فعال در  دۀ بازدیدکنندگانِ ش های ثبت در ادامۀ این صفحۀ نمودارِ نشست

آید که در  می به نمایش در( Pie Chartگراِف پای )در قالِب یک  سایت را وب

ِ  زدیدهای صورت گرفته را بر اساسِ واقع، با موردِ استفادۀ مرورگر

های  کاربر با کلیک، بر هرکدام از رنگ کند. بندی می تقسیمبازدیدکننده 

های مربوط به آن را در وسِط  عدادِ نشستتواند ناِم مرورگر و ت نمودار، می

ها  نمودار مشاهده نماید. ذیِل این نمودار نیز، درصدِ توزیِع فراوانیِ نشست

 آید. بودِن سیستِم میزباِن مرورگر به نمایش در میموبایل یا دسکتاپ بر اساِس 
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است،  شده ثبت شده در واحدِ زماِن انتخاب هایی کشورهایی که از آنها نشستگسترِ  نقشۀ جهانای،  در مجاورِت گراِف دایره

ها را با هم  توانید تعدادِ نشست شوند، که به کمِک راهنمای رنِگ ذیِل نقشه، می با رنگی در طیِف آبی نشان داده می

 مقایسه نمایید.

 شده است: های ردگیری تری از ترافیک ذیِل نقشه، سه کادر وجود دارد که نشان دهندۀ اطالعاِت دقیق

 ترافیک دریافتی از موتور جستجو های دیگر سایت ترافیک دریافتی از وب افیک بازدید از شبکۀ اجتماعیتر 

 

کنندۀ  نام  شبکۀ اجتماعی  ارجاعدر این بخش، 

سایت و تعداد کاربرانی که از  بازدیدکننده به وب

شود.  اند نشان داده می این طریق هدایت شده

رین شبکۀ در این بخش، رکورد  متعلق به برت

اجتماعی در لحظۀ مشاهدۀ آمار به نمایش در 

 آید. می

 

کنندۀ  سایت  ارجاع در این بخش، وب

سایت  ما و تعداد کاربرانی که  بازدیدکننده به وب

اند نشان  سایت هدایت شده از 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

اند  تعداد 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 ارائه ای، جدولی از اطالعاِت آخرین بازدیدها به نمایش در می ای صفحۀ آمار لحظهدر انته

 کند. فیلدهای این جدول به قرارِ شکِل زیر هستند: روزرسانی می به

 

 گردند: این اطالعات، به ترتیِب ذیل تعریف می

Pageurl:  ِدر این فیلد، قسمِت انتهاییURL آید. فحه که معرِّف نام انتخاب شده برای صفحه است، به نمایش درمیص 

Siteid: است. دهد که صفحۀ معرفی شده در آن ساخته شده سایِت موردِ بازدید را نشان می در 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 می در این فیلد، استان یا ناحیه 

Country:  گردد. آنجا بازدید انجام شده است مشخص میدر این فیلد، کشوری که از 

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
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 (3ها ) لیست  گزارش

 در زیرمنوی آمار بازدیدکنندگان در منوی اصلیِ سیستم به این صفحه ها  گزارش ارسالکاربر از طریِق کلیک بر گزینۀ 

شده دسترسی یابد. همانگونه که در شکِل زیر  های تهیه تواند به گزارش ، کاربر میشود. از طریِق این صفحه منتقل می

 آید.  شده در این صفحه به نمایش درمی های تولید فهرسِت گزارشمشخص است، 

مشخصات شده به صفحۀ  های ساخته یا با کلیک بر لینِک ناِم هر کدام از گزارشگزارش جدید کاربر با کلیک بر گزینۀ 

 شود. هدایت می( 4)گزارش 

 

 

 (4)  مشخصات  گزارش

شده در صفحۀ لیسِت به صفحۀ  های ساخته یا با کلیک بر لینِک ناِم هر کدام از گزارشگزارش جدید کاربر با کلیک بر گزینۀ 

 شود. هدایت می( 4مشخصات گزارش )

ش را مشخص نموده و آن را برای کاربران و تواند اطالعات مندرج در گزار  مدیر پورتال با استفاده از امکانات این صفحه می

 افراد مورد نظر خود ارسال نماید.

توان با کلیک در  شود. کاربر می تنظیم میزماِن ارساِل گزارش در دو فیلد ابتداییِ این صفحه، نامی برای گزارش تعیین و 

رش انتخاب نماید. به عنوان مثال، اگر دوشنبه فیلدِ زماِن ارسال گزارش، چند روز هفته را برای ارسال گزارِش به افرادِ مدنظ

در روزهای دوشنبه و  PDFروز از موارد تعیین شده در گزارش، در قالِب یک فایل  و چهرشنبه را انتخاب کند، آمارهای به

 گردد. تهیه و ارسال میبصورت خودکار چهارشنبۀ هر هفته 
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طراحی شده در مجاورت آمارهای قابِل تهیه،  Toggleاده از با استف کاربر همانگونه که در شکِل باال مشخص است،

 های دریافتی، ایمیل گیرندگان گزارش را بنویسد. تواند موارد مندرج در گزارش را تعیین کند و در فیلدِ ایمیل می

ک و جستجو در تواند با کلی شدۀ پورتال را داشته باشد، می در صورتی که کاربر تمایل به ارسال گزارش به چند کاربر ثبت

  آخرین فیلدِ این صفحه، کاربران موردِ نظرش را برای دریافت این گزارش به گیرندگان اضافه نماید.
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 تنظیمات
 

های مدیریتی را در اختیارِ مدیرِ  در منوی اصلی اسپریت پورتال بخشی به ناِم تنظیمات وجود دارد که چهار مجموعه از گزینه

بخصوص ویرایش چگونگی نمایِش م از ابزارها و امکاناِت اسپریت پورتال داتنظیماِت هر ک دهد. بسیاری از سیستم قرار می

 :اند ندی شدهب در چهار دسته تقسیم شوند. این تنظیمات ها در این بخش یافت می های خروجیِ ماژول قالب

 ها مدیریت سایت 

 مدیریِت امنیت 

o لیست عملیات کاربران 

o لیست عملیات رد شدۀ کاربران 

o لیست عملیات سیستم 

o  لیستIP شده مسدود های 

o تنظیمات امنیتی 

 ها تنظیمات ماژول 

o مدیریت کلیدواژه ها 

o تنظیمات تحریریه خبر 

o تنظیمات گالری عکس 

o های پرداخت درگاه 

o رود و عضویتتنظیمات و 

o تنظیمات فرایندساز 

o  تنظیمات سایتسایر 

 تنظیمات سیستم 

o تنظیمات عمومی 

o گیری پشتیبان 

o پاکسازی سیستم 
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تماِم تنظیماتی که در زیرمنو و صفحاِت اسپریت پورتال در بخِش تنظیمات وجود دارند را مورد معرفی و بررسی  ،در ادامه

 .هیمد قرار می

 

 ها مدیریت سایت
 

های این بخش،  بدلیِل ماهیِت گزینه پورتال سازمانی است.در  ها سایت وبابزاری برای ایجاد و مدیریِت  ها سایتمدیریت 

  یابد. ( اختصاص میRoot userهای این بخش همواره به مدیرِ اصلیِ پورتال سازمانی ) دسترسی

 می توانید ... های این بخش گزینهبا 

 سایت بسازید پورتال سازمانی، وب یبرا 

 سایت را مدیریت کنید پروتوکِل استفاده شده برای وب 

 سایت را تغییر دهید زباِن وب 

 سایت  برای وبFavicon انتخاب کنید 

 دامین را مدیریت کنید تنظیماِت مربوط به ساب 

 های دیگری را پارک کنید در کنارِ دامیِن اصلی، دامین 

 

  ها سایتمدیریت  ساختار  رابط کاربری  
 

را در قالِب صفحاِت زیر  ها سایتمدیریت  کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 خواهد دید:

 ها مدیریت سایت 

o (1) ها لیسِت سایت 

  (2) ایتس وبمشخصات 
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 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 

 ها سایتساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  مدیریت 

 

 (1) ها سایتلیست 

تواند  آید. کاربر می می به نمایش در Data Table باشد که در قالبِ  ساخته شده می های سایتاین صفحه نمایشگرِ لیسِت 

    ( منتقل شود.2) سایت وبمشخصات به صفحۀ  اند، از قبل ایجاد شده هایی که سایتیا ناِم  سایِت جدیداز طریِق دکمۀ 

ارائه  وضیحات، زباِن سایت، تاریخ و زماِن ایجادِ سایت و تURLآدرِس ، سایت نامِ در ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ 

ردیف انتخاب نماید. همچنین  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها سایتتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  شود. کاربر می می

توانید  دهد. شما می را برای کاربر نمایش می سایتحذِف یا  ویرایشوجود دارد که گزینۀ  optionsدر ستوِن آخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتکلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش   سایت، روی ناِم سایت مشخصاتِ برای ویرایِش 

ها را انجام دهید و از  توانید در همان ستون، عملیاِت جستجو و فیلتر کردِن داده ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 ، فیلتر کنید.globalهای جدول را بصورت  کُِل دادهتوانید  طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول قرار گرفته می

 

 (2) مشخصات سایت

باشد. این فیلدها به ترتیِب ذیل  سایت و تنظیم مشخصاِت مختلِف آن می شامِل فیلدهایی برای تعریِف وباین صفحه 

 گردند: معرفی می

شده در  ِم سایِت والدِ آن را از لیسِت ظاهر مدیر پورتال در صورتی که بخواهد یک زیرسایت ایجاد کند باید نا :سایت  والد

 این فیلد، انتخاب کند.
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َ سایت را در این فیلد بنویسد.  تواند نام وب مدیر پورتال می :سایت نام  وب ِ این نام روی ت به نمایش در  وب ِب مرورگر

 آید. می

 سد.سایت بنوی فیلد، توضیحاتی را برای وبدر 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:

از مراجعه مجدد به این  پس از ساخِت وبسایت و پس 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 

الزم به ذکر است  شود.است باید مجدداً  در این فیلد نوشته  ای که در فیلدِ قبل تعیین شده گذرواژه تکرار  گذرواژۀ اَدمین:

ِ گذرواژۀ  نخواهد بود ، این فیلد در دسترسپس از ساخِت وبسایت و پس از مراجعه مجدد به این صفحه چراکه تغییر

admin  انجام خواهد شد. مدیریت کاربراناز آن به بعد در بخش 

و  HTTPسایت را بیِن  سایت و سرورِ وب ها میاِن کاربرِ وب پروتوکِل انتقاِل داده اندتو یرِ پورتال در این فیلد میمد پروتوکل:

HTTPS .در صورِت انتخاِب  انتخاب نمایدHTTPSهایی که  پورتال، تماِم لینک ، تماِم لینکهای تولیدشده توسِط اسپریت

 HTTPSاند، به  ها مورد استفاده قرار گرفته لبهایی که در طراحیِ قا بصورِت دستی در محتوا درج شده و لینِک تماِم فایل

 شوند. تبدیل می

باز شود، از نظر  www.example.irو  example.ir های نشانی اگر وبسایت و محتوای آن همزمان با فرض: دامین  پیش ساب

تشخیص  Spamدهند و درنتیجه، سایت  انی را نمایش میموتورهای جستجو، دو سایت با دو آدرس متفاوت، مطالب یکس

http://www.example.ir/
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باشد یا  WWWبا های وبسایت یا  بندی وبسایت خواهد داشت. بنابراین باید همۀ لینک داده شده و تأثیر منفی در رتبه

انجام ها و مطالب وبسایت  تواند این تنظیمات را برای لینک فایل ساخته شود. در این فیلد مدیر پورتال می WWWبدون  

 دهد.

بندی موتورهای  هیچ تفاوتی در رتبه WWWبدون و  WWWبا ای باید در نظر داشته باشید این است که انتخاب میاِن  نکته

 داشت. جتسجو ندارد ولیکن عدم انجام چنین تنظیمی نتایج ناگوار در بر خواهد

 شود. ین فیلد درج میشده در ا آدرس کاناِل اینستاگراِم مربوط به وبسایِت ساخته اینستاگرام:

 شود. شده در این فیلد درج می مربوط به وبسایِت ساخته لینکدینِ  آدرس اکانتِ  لینکدین:

 

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  ن  سایت:آیک

 شود. مرورگر نمایش داده titlebarوبسایت در 

ً  تواند وبسایت ساخته با استفاده از گزینۀ فعالسازی در این بخش، مدیر سیستم می فعالسازی  سایت: فعال و  شده را موقتا

 غیر فعال کند.
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 مدیریت امنیت
 

ِ تمهیداِت امنیتی و اقداماِت کاربراِن  شامِل مجموعۀ امکانات و گزینه امنیتمدیریت  هایی برای کنترِل متمرکز

  باشد. اسپریت پورتال می

 می توانید ... های این بخش گزینهبا 

 یت پورتال را مدیریت کنیدهای الگین در کنترل پنِل اسپر  تنظیماِت مربوط به محدودیت 

  گزارشی جامع نسبت بهIP های مسدودشده در پورتال و علِت آنها را مشاهده کنید 

 شده از اقداماِت کاربراِن اسپریت پورتال بدست آورید گزارشی جامع در مورد الگهای ثبت 

 

  امنیتساختار  رابط کاربری  مدیریت 
 

را در قالِب صفحاِت زیر  امنیتمدیریت  یت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپر 

 خواهد دید:

 مدیریت امنیت 

o ( 1لیسِت عملیات کاربران) 

 ( 2جزئیات الگ) 

o (9ات مردود شدۀ کاربران )لیست عملی 

 ( 4مشخصات کامل عملیات مردود شده) 

o ( 3الگ های سیستمی) 

 ( 6جزئیات الگ سیستم) 

o IP (7) ی مسدودشدهها 

  مشخصاِتIP ( 1مسدودشده) 

o ( 3تنظیماِت امنیتی) 
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 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 

 امنیتاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ ماژول  مدیریت ساختار  رابط  ک

 

 (1) عملیات  کاربرانلیست 

ین صفحه نمایشگرِ لیسِت تواند لینِک این صفحه را مشاهده نماید. ا مدیرِ پورتال از زیرمنوی مدیریِت امنیت می

 آید.  می مایش دربه ن Data Tableباشد که در قالِب  می الگهای اقداماِت کاربراِن اسپریت پورتال

ِ اقدام، سایِت موردِ تغییر وب، تاریخ و زماِن الگدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ  نوعِ ، کننده کاربر

های  الگتواند تعدادِ سطرِ  شود. کاربر می ارائه میکننده  و آی پیِ کاربرِ اقدام اقدام،ماژوِل تحِت اقدام، ناِم آیتِم تحِت اقدام

 ردیف انتخاب نماید.  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ردهای جدول(ثبت شده )رکو

ها را انجام  یلتر کردِن دادهدر همان ستون، عملیاِت جستجو و ف توان ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 .کرد، فیلتر globalرا بصورت  های جدول کُِل داده توان رار گرفته میو از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول ق ادد

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 .شود می صفحه نشان داده

  یا حذف کند. بازیابیو  Undoه در هر رکورد را مشخص شد

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 ثبت صفحه می
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 (2جزئیات الگ )

به صفحۀ جزئیات الگ  (1لیست عملیات کاربران )واِن هر رکورد در جدوِل صفحۀ مدیرِ پورتال با کلیک بر لینِک عن

 گردد.  شده به مدیر سیستم ارائه می شود. در این صفحه، اطالعاِت کاملی از الِگ ثبت ( هدایت می2)

 

 

 

ود، وضعیِت ش رنگ در ابتدای محتوای الگ نشان داده می قرمز/سبزیک از اطالعاِت مهمی که در قالب یک نوارِ 

ِ الگ( است. این اعالن از آن جهت اهمیت دارد که در صورِت دسترسی اشخاص به  اصالِت الگ )اعتبار یا عدِم اعتبار

شده  دیتابیِس پورتال سازمانی و آگاهی نسبت به ساختارِ جداوِل دیتابیس، ممکن است اطالعاِت رکوردِ مربوط به الِگ ثبت

آید نیز تغییر خواهد یافت در نتیجه  ورت، مسلماً رکوردی که در کنترل پنل به نمایش درمیبطورِ دستی تغییر یابد. در اینص
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توان به این اطالعات استناد کرد. اعالِن نمایِش اعتبار/عدم اعتبار بواسطۀ  تا وقتی صحت و اصالِت آنها مشخص نشود، نمی

 نماید. الِت کاربر سیستم را مشخص میسیستِم امنیتیِ خاِص اسپریت پورتال، اصالِت الگ ثبت شده از تعام

 

 (3لیست عملیات  مردود شدۀ کاربران )

به این صفحه  لیست عملیات رد شده کاربرانتواند با کلیک بر گزینۀ  از زیرمنوی مدیریِت امنیت میمدیرِ پورتال 

ِ لیسِت . امنتقل شود به  Data Tableکه در قالِب باشد  می الگهای اقداماِت کاربراِن اسپریت پورتالین صفحه نمایشگر

 آید.  می نمایش در

 

 

 

ِ اقدام تاریخ و زماِن الگ، وبدر ساختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ  کننده، نوعِ  سایِت موردِ تغییر، کاربر

های  الگعدادِ سطرِ تواند ت شود. کاربر می ارائه میکننده  اقدام،ماژوِل تحِت اقدام، ناِم آیتِم تحِت اقدام و آی پیِ کاربرِ اقدام

 ردیف انتخاب نماید.  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ثبت شده )رکوردهای جدول(

ها را انجام  یلتر کردِن دادهدر همان ستون، عملیاِت جستجو و ف توان ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 .کرد، فیلتر globalهای جدول را بصورت  کُِل داده توان رفته میرار گو از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول ق ادد

 (4مشخصات کامل عملیات مردود شده )عالوه بر این، با کلیک بر لینِک عنواِن هر الگ، مدیر سیستم به صفحۀ 

 شده دسترسی یابد.  تواند به اطالعاِت جامعی از الِگ ثبت شود و در آن صفحه می منتقل می
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 (7لیات  مردود شده )مشخصات کامل عم

مشخصات (، به صفحۀ 9با کلیک بر لینِک تاریخ و زماِن ثبِت الگ در صفحۀ لیست عملیات مردود شدۀ کاربران )

 شوید. منتقل می (4کامل عملیات مردود شده )

ربر، نام شده همانندِ تاریخِ رویداد، سایِت مرتبط با رویداد، شناسۀ کا 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، 

 

 (0های سیستمی ) الگ

رسانی نسبت به عملیاِت کاربراِن سیستم، به منظورِ  عالوه بر پایش، ثبت و اطالعافزار اسپریت پورتال  نرم

خطاهای سیستم نیز در خصوِص پایش و ثبِت تعامالِت سیستِم پورتال سازمانی  Troubleshootingات و شناساییِ عملی

 است. های مؤثری برداشته گام
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شود، به نمایش  افزار شناسایی می رویدادهای مختلف سیستمی که توسِط نرم سیستمدر صفحۀ لیست عملیات 

شدۀ سیستم و ارسال و  از جزئیاِت رویدادهایی همانندِ خطاهای ثبت تواند اطالعات جامعی آید و مدیر سیستم می درمی

 های دیگر هستند بدست آورد.  دریافِت ریکوئست میاِن سرورهای متفاوت که میزبان پورتال و سیستم

  شود. در زیرمنوی مدیریت امنیت، به این صفحه هدایت می عملیات سیستملیست گزینۀ  مدیرِ پورتال با کلیک بر

ِ اقدام تاریخ و زماِن الگ، وباختار این صفحه، اطالعاتی همانندِ در س کننده، نوعِ  سایِت موردِ تغییر، کاربر

های  الگتواند تعدادِ سطرِ  شود. کاربر می ارائه میکننده  اقدام،ماژوِل تحِت اقدام، ناِم آیتِم تحِت اقدام و آی پیِ کاربرِ اقدام

 ردیف انتخاب نماید.  111و  31، 23، 11های  ن گزینهرا از میا ثبت شده )رکوردهای جدول(

ها را انجام  یلتر کردِن دادهدر همان ستون، عملیاِت جستجو و ف توان ی هر ستون میفیلدِ جستجوبا استفاده از 

 .کردتر ، فیلglobalهای جدول را بصورت  کُِل داده توان رار گرفته میو از طریِق فیلدِ جستجوی کُلی که باالی جدول ق ادد

شود و  منتقل می (6) سیستم جزئیات الگعالوه بر این، با کلیک بر لینِک عنواِن هر الگ، مدیر سیستم به صفحۀ 

 شده دسترسی یابد.  تواند به اطالعاِت جامعی از الِگ ثبت در آن صفحه می

 

 (3جزئیات الگ سیستم )

( 6سیستم )به صفحۀ جزئیات الگ  (3های سیستمی ) الگحۀ مدیرِ پورتال با کلیک بر لینِک عنواِن هر رکورد در جدوِل صف

 گردد.  به مدیر ارائه میاز سیستم شده  شود. در این صفحه، اطالعاِت کاملی از الِگ ثبت هدایت می

 

IP (2) های مسدودشده 

ه منتقل شود. از زیرمنوی مدیریت امنیت به این صفح های مسدود شدهIPلیسِت تواند با کلیک بر گزینۀ  مدیر سیستم می

با  تواند آید. کاربر می می به 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  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها سایتتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  می

 دهد.  را برای کاربر نمایش می رکوردحذِف یا  مشاهدهینۀ وجود دارد که گز  optionsنیز دکمۀ 

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

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

 

 (: 3شده ) مسدود IPمشخصات  

 دهد: مسدودشده ارائه می IPردیف است که اطالعاِت جامعی در موردِ رکوردِ  3این صفحه شامِل 

  فیلدِ اول، تاریخ و زماِن مسدود شدِنIP کند را مشخص می 

  فیلدِ دوم، علِت مسدود شدِنIP کند را مشخص می 

  ،فیلدِ سومIP دهد د شده را نشان میکاربر مسدو 

  در فیلدِ چهارم، آدرِسURL شود سایتی که برای کاربر مسدود شده است نشان داده می وب 

 در فیلدِ پنجم، اطالعاِت کامِل درخواسِت ارسال شده (Request) .به نمایش در می آید 
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 (:9تنظیمات  امنیتی )

ِ  است تنظیمات و اختیاراتی فراهم شدهدر این صفحه  های گذرواژه و کنترِل  کنترِل ویژگیجهِت پورتال قادر باشد  تا مدیر

  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

 است. مهیا شده های مجاز برای ورود به کنترل پنل IPلد برای درجِ اولین فی .1

کند.  به عنواِن مثال اگر  را مشخص می IP برای یکافزار  در نرمناموفِق مجاز حداکثر دفعات الگین دومین فیلد  .2

 ورود به سیستمبه  افزار اقدام کند و موفق بار برای الگین در نرم 11های کاربریِ مختلف،  با نام IPشخصی از یک 

 شود. شود مسدود می افزار برای مدت زمانی که در فیلدِ چهارم مشخص می توسِط نرم IPنشود، آن 

نکتۀ حائزِ اهمیت این است کند.  را مشخص می کاربرناموفِق مجاز برای یک حداکثر دفعات الگین  ،سومین فیلد .9

بار برای  11، مثال اگر شخصی با یک ناِم کاربری به عنوانِ  سایت است. های روی وب منظورِ این فیلد، الگین که

افزار برای مدت زمانی که در  اقدام کند و موفق نشود، آن کاربر توسِط نرمالگین و احرازِ هویت در صفحاِت وب 

  شود. شود مسدود می فیلدِ چهارم مشخص می

یعنی اگر عددِ وارد شده در این  است. یا کاربر IP بر هرها  زۀ زمانی اعمال محدودیتباکنندۀ  فیلدِ چهارم مشخص .4

یا کاربرِ  IPها برای ورود به سیستم به تعداد معینی برسد و توفیقی حاصل نشود،  باشد و تالش 91فیلد، 

 دقیقه امکاِن الگین را نخواهد داشت. 91کننده به میزاِن  اقدام

  را تعیین کند. IP توسِط هر آپلودهای قابل  حدّاکثر فایلتواند  در فیلدِ پنجم، مدیرِ پورتال می .3

ِ گذرواژهعُ توان  در فیلدِ ششم می .6 ِ هر  را تعیین کرد. عددی که در این فیلد درج شود، تعدادِ ماه مر های اعتبار

 شده باید برای الگیِن کاربر در سیستم، گذرواژۀ جدیدی اختصاص داده شود. گذرواژه است و بعد از زماِن مشخص

توان برای عُمرِ الگین  را در واحدِ دقیقه تعیین کرد. حداکثر عددی که می عُمرِ الگین طولِ توان  در فیلد هفتم می .7

 91ن شده باشد و به مدِت افزار الگی دقیقه است. در صورتیِ که کاربری در نرم 91به معنیِ  91مشخص کرد، 

 شود. می logoutاز سیستم ، گردددقیقه، اقدامی را انجام ندهد که منجر به ارساِل یک ریکوئست به سرورِ پورتال 
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افزار،  رسانی به کاربر از زماِن باقیمانده از عمرِ الگین در سیستم، در نوارِ باالی صفحاِت کنترل پنل نرم جهِت اطالع

یز بصورِت یک نکاریِ کاربر  دهد و زماِن بی است که زماِن باقیمانده را نشان می ( طراحی شدهGaugeیک گِیج )

 آید.  وِل این زمان به نمایش درمی، حسبز رنگ حلقۀ

 

ِ آن، تمدید کند می ِ مجاز تواند بروی این عدد کلیک کند تا  در صورتی که کاربر بخواهد این زمان را تا حداکثر

در صفحه  pop-upیک اُِم انتهاییِ خود برسد،  ریکوئستی به سرور ارسال شود و در صورتی که این زمان به یک سی

کند تا اخطارِ نهاییِ قطِع ِسِشن را اعالم کند. در  حوِل زماِن باقیمانده حرکت می اری قرمز رنگنوشود و  نمایان می

"، ارتباِط خود با سیستم را حفظ نموده و زمان را به احیای سشنتواند با کلیک بر دکمۀ " این مهلت، کاربر می

 حالِت حداکثرِ خود برگرداند.
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برای هر کاربر را تعیین کرد. بعنواِن مثال اگر یک کاربر از سه  های مجاز سشن تعدادِ توان  در فیلدِ هشتم می .1

توان برای  آورد و در این فیلد می مرورگرِ متفاوت واردِ سیستم شود، سه سشن یا نَِشست از سیستم بدست می

ر این فیلد عددِ صفر افزایِش امنیِت کاربر و سیستم، این تعداد را محدود نمود. شایاِن ذکر است در صورتی که د

 های مجاز برای هر کاربر، نامحدود خواهد بود. درج شود، تعدادِ سشن

 آغاز شود. HTTPS، آدرِس ورود به سیستم باید حتماً با پروتکِل SSLدر صورِت فعالسازیِ الزاِم الگین بر بسترِ  .3

در صورِت  (root)کاربر سوپر ادمین  ن به کاربرِ سوپر ادمین،رسانی به ازای هر الگی در صورِت فعالسازیِ اطالع .11

 پیامی را با همین مضمون دریافت خواهد نمود.  SMSاز طریِق افزار  الگین به نرم

ِ ادمین، کاربر ادمین  در صورِت فعالسازیِ اطالع .11 در صورِت الگین به ( admin)رسانی به ازای هر الگین به کاربر

 ن دریافت خواهد نمود.پیامی را با همین مضمو SMSافزار از طریِق  نرم

افزار از  در صورِت الگین به نرم تماِم کاربرانرسانی به ازای هر الگین به سایر کاربران،  در صورِت فعالسازیِ اطالع .12

 د نمود.نپیامی را با همین مضمون دریافت خواه SMSطریِق 
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 :الزامات گذرواژه

 شده برای کاربران اِعمال نمود. های تعیین ا بر گذرواژههایی ر  توان الزامات و محدودیت در این بخش از صفحه، می

 

کنندۀ حداقل تعدادِ کاراکترهای مجاز برای اختصاِص  تواند عددی را نوشت که تعیین در فیلدِ اوِل این بخش، می .1

 یک گذرواژه باشد.

 

بر توجه به تعدادِ  بایست عالوه برای تعییِن یک گذواژۀ قدرتمند که امکاِن شناسایی را به حداقل برساند می .2

اجبارِ استفاده از حروِف ای شود به همین دلیِل تنظیِم فعالسازیِ  کاراکترهای 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. ِش این تنظیمات در این بخش، تنها جنبۀ اطالعغیر ممکن است لذا نمای

 

در گذرواژه جهِت افزایِش امنیت و قدرِت عبارِت گذرواژه طراحی  کاراکترهای خاصتنظیِم فعالسازیِ استفاده از  .9

های  رواژهشده است و در صورِت فعالسازیِ این محدودیت، سیستِم اسپریت پورتال این محدودیت را در تعییِن گذ

 های قبل از این تنظیم، اِعمال خواهد نمود. جدید و ویرایِش گذرواژه
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 تنظیمات ثبت الگ:

 افزار اِعمال نمود. شده در نرم هایی را بر تعدادِ الگ های ثبت توان محدودیت در این بخش از صفحه، می

تعامالت و شده از  های ثبت عداد الگکنندۀ حداکثر ت تواند عددی را نوشت که تعیین در فیلدِ اوِل این بخش، می .1

 باشد. به معنی عدِم محدودیِت تعداد میباشد. اگر این عدد، صفر تعیین شود  سیستم کاربرانِ اقداماِت 

رویدادهای شده از  های ثبت کنندۀ حداکثر تعداد الگ تواند عددی را نوشت که تعیین در فیلدِ دوِم این بخش، می .2

 باشد. صفر تعیین شود به معنی عدِم محدودیِت تعداد میباشد. اگر این عدد،  سیستمی

 

 

 :reCAPTCHAکلیدهای 

 reCAPTCHAاستفاده از که مدیر پورتال برای  است طراحی شده Secret Keyو  Site Keyدر این بخش دو فیلد با عناویِن 

ط میان اسپریت پورتال و سرورِ ریکپچا را مجوز ارتبا Secret Keyدر صفحاِت الگین باید آنها را تکمیل نماید. کلید مخفی یا 

 کند.  ایجاد میبرای راستای آزماییِ پاسخِ کاربر 
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 ها تنظیمات ماژول
 

باشد. در این  افزار می های عمومیِ نرم تنطیماِت ماژولهایی برای کنترِل  مدیریت امنیت شامِل مجموعۀ امکانات و گزینه

های اسپریت پورتال در  های عملکردی و گرافیکیِ بعضی از ماژول قابلیت گردد کنترِل کاملِ  مجموعۀ تنطیمات سعی می

 کاربرِ سیستم قرار گیرد.اختیارِ 

 می توانید ... های این بخش گزینهبا 

  کنید کنترلرا  نحوۀ نمایِش صفحاِت نمایِش مطلب 

 ها و صفحۀ نمایِش تصاویر گالری را کنترل کنید نحوۀ نمایِش صفحۀ لیسِت گالری 

 های پرداخت ایجاد نموده و آنها را پیکربندی کنید ی پورتال سازمانی، درگاهبرا 

 سایت را کنترل کنید تنظیماِت مربوط به هر وب 

 نام کاربران را کنترل کنید های عضویت و ثبت نحوۀ نمایش و عملکردِ فُرم 

 های پورتال را مدیریت کنید. های ایجاد شده در وبسایت کلیدواژه 

 

  ها تنظیمات ماژولکاربری  ساختار  رابط 
 

را در قالِب صفحاِت زیر ها  تنظیمات ماژول کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ 

 خواهد دید:

 ها تنظیمات ماژول 

o (1) تنظیماِت تحریریه خبر 

o (2) تنظیماِت گالری عکس 

o (9) های پرداخت درگاه 

 (4های پرداخت ) مشخصاِت درگاه 

o (3) تنظیماِت سایت 
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o ( 6تنظیمات ورود و عضویت) 

o ( 7مدیریت کلیدواژه ها) 

 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره

 

 ها ماژول تنظیمات  ساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ 

 

 (1تنظیمات  تحریریه خبر )

که مربوط به های ذیل را  که برایش مهیّا شده است، قالِب نمایِش بخش ای های توسعه در محیطکاِن این را دارد که کاربر ام

 :ویرایش نمایدصفحۀ نمایِش مطلب است را 

 

 توضیحات عنوان  محیط  توسعه

 بخش والدِ لیسِت محتوا
توسِط یا والدِ قالب صفحۀ نمایِش لیسِت مطالب تولید شده  parentکُدهای 

 توان ویرایش نمود. تحریریه 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 

{lastupdatedateتاریِخ آخرین به  :} روز رسانی 

{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_detailمح :}توای مطلب 
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 توضیحات عنوان  محیط  توسعه

{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_parentبخِش والدِ مطالِب متنیِ مرتبط با مطلب :} 

{content_detail_rel_photo_parentبخِش والدِ مطالِب تصویریِ مرتبط با مطلب :} 

{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}نندۀ مطلبک : ناِم نویسنده یا تهیه 

{author_unicid}کنندۀ مطلب شده برای نویسنده یا تهیه : تصویرِ آپلود 

 قالِب نمایِش مطلب از نوِع متنی
باشد، از این  متنیدر صورتی که مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 شود. قالب برای نمایِش کامِل مطلب استفاده 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  واژه دیکل تمِ یآ 

 قالب نمایش مطلب ازنوِِع تصویر
باشد، از این  تصویردر صورتی که مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 شود. قالب برای نمایِش کامِل مطلب استفاده می
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 توضیحات عنوان  محیط  توسعه

{mainheadline}تیتر اصلی مطلب : 

{lastupdatedate}روز رسانی : تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روز رسانی : زماِن آخرین به 

{deck}وتاه: عنواِن ک 

{maincontent} متِن اصلی : 

{content_detail_photo_item} :مطلب ۀمیضم ریتصو تمِ یآ 

{content_detail_keywords_item} :مطلب  واژه دیکل تمِ یآ 

 قالب نمایش مطلب از نوِع ویدئو
باشد، از این  ویدئودر صورتی که مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 شود. ایِش کامِل مطلب استفاده میقالب برای نم

{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  واژه دیکل تمِ یآ 

 لب نمایش مطلب از نوِع صوتقا
باشد، از این  صوتدر صورتی که مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

 شود. قالب برای نمایِش کامِل مطلب استفاده می

{mainheadline} تیتر اصلی مطلب : 

{lastupdatedate}روز رسانی : تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}ز رسانیرو : زماِن آخرین به 

{deck} عنواِن کوتاه : 

{maincontent}متِن اصلی : 

{content_detail_keywords_item} :مطلب  واژه دیکل تمِ یآ 

 های تصویریِ مطلب بخِش والدِ ضمیمه
مطلب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه داخِل یک قالِب  تصویریِ های  ضمیمه

parent توانید ویرایش نمایید. را اینجا میشوند. این قالب  یا والد سازماندهی می 
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 توضیحات عنوان  محیط  توسعه

{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

هر ِش باشد، از این قالب برای نمای تصویرشود(  از نوِع  در تحریریه بارگذاری می

 شود. استفاده میآیتِم تصویری 

{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 مطلب بخِش والدِ ضمیمه
مطلب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه داخِل یک قالِب  ویدئوییهای  یمهضم

parent توانید ویرایش نمایید. شوند. این قالب را اینجا می یا والد سازماندهی می 

{content_detail_video_item}  :مطلب ۀمیضم یدئویو تمِ یآ 

 آیتِم ویدئوی ضمیمۀ مطلب

ها  ه توسِط ماژوِل تحریریه )که از بخِش فایلدر صورتی که ضمیمۀ مطلِب تولید شد

هر آیتِم باشد، از این قالب برای نمایِش  ویدئوشود(  از نوِع  در تحریریه بارگذاری می

 شود. استفاده می ویدئویی

{filename} آدرِس فایل : 

{filetitle}ۀ مطلب، قابل ادر پس از آپلودِ فایِل ضمیمکآید. این  است که از مندرجاِت دروِن کادرِ "توضیحات" بدست می : ناِم فایل

 دسترسی است.

{row}شمارنده : 

 مطلب ضمیمۀ بخِش والدِ فایل صوتی
 parentمطلب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه داخِل یک قالِب  صوتیِ های  ضمیمه

 توانید ویرایش نمایید. شوند. این قالب را اینجا می یا 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

هر آیتِم باشد، از این قالب برای نمایِش  صوتشود(  از نوِع  در تحریریه بارگذاری می

 شود. استفاده می صوتی

{filename} ِفایل : آدرس 

{filetitle} :آید. این کادر پس از آپلودِ فایِل ضمیمۀ مطلب، قابل  است که از مندرجاِت دروِن کادرِ "توضیحات" بدست می ناِم فایل
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 دسترسی است.

 مطلبضمیمۀ بخِش والدِ فایلهای 
مطلب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه داخِل یک قالِب  نوِع فایلِ  ازهای  ضمیمه

parent توانید ویرایش نمایید. شوند. این قالب را اینجا می والد سازماندهی می یا 

  {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

هر آیتِم باشد، از این قالب برای نمایِش  فایلِع شود(  از نو در تحریریه بارگذاری می

 شود. استفاده می 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 می نمایِش هر کلیدقالِب  مطلب  واژه آیتِم کلید

{newstagurl}مقصدِ لینِک کلیدواژه : 

{newstagtitle}عنواِن کلیدواژه : 

 بخِش والدِ مطالِب متنیِ مرتبط با مطلب

باشد،  متنیاگر مطالِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

توانید ویرایش  یا والدِ مطلِب مرتبط را  در این قسمت می parentکُدهای قالِب 

 نمایید.

{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 توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع متنی باشد، 

 توانید ویرایش نمایید. آیتِم مطلِب مرتبط را در این قسمت میکُدهای قالِب هر 

{kicker}روتیترِ مطلِب مرتبط : 

{mainheadline}تیتر اصلی مطلِب مرتبط : 

{lead}خالصۀ مطلب مرتبط : 

{lastupdatedate}روز رسانی : تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روزرسانی : زماِن آخرین به 

باشد،  تصویراگر مطالِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع تصویریِ مرتبط با  بخِش والدِ مطالبِ 
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توانید ویرایش  یا والدِ مطلِب مرتبط را  در این قسمت می parentکُدهای قالِب  مطلب

 نمایید.

{content_detail_rel_photo_item} :مرتبط با مطلب یِ ریمطلِب تصو تمِ یآ 

 مطلِب تصویریِ مرتبط با مطلب آیتمِ 
باشد،  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} تبط:  تیترِ اصلیِ مطلِب مر 

بخِش والدِ مطالِب ویدئوییِ مرتبط با 

 مطلب

باشد،  ویدئواگر مطالِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

توانید ویرایش  یا والدِ مطلِب مرتبط را  در این قسمت می parentکُدهای قالِب 

 نمایید.

{content_detail_rel_video_item} :مرتبط با مطلب ییدئویمطلِب و تمِ یآ  

 آیتِم مطلِب ویدئویی مرتبط با مطلب
باشد،  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}تیترِ اصلیِ مطلِب مرتبط : 

 بخِش والدِ مطالِب صوتی مرتبط با مطلب

باشد،  صوتاگر مطالِب مرتبط با مطلِب تولید شده توسِط ماژوِل تحریریه از نوِع 

توانید ویرایش  یا والدِ مطلِب مرتبط را  در این قسمت می parentکُدهای قالِب 

 نمایید.

{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 
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 شود. این قسمت ویرایش می

{newscommentcountشمارشگر تعدادِ نظرات :} 

{content_detail_comments_itemآیتِم نظرِ مطلب  :} 

 آیتِم نظرِ مطلب
برای مطالِب تولیدی توسِط ماژوِل تحریریه  هر نظرِ ثبت شدهکُدهای قالِب نمایِش 

 شود. در این قسمت ویرایش می

{reviewername}ناِم نظر دهنده : 

{lastupdatedate}روز رسانی به : تاریِخ آخرین 

{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 parentداخِل یک قالِب تحریریه 

 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 پاسخِ ثبت شدهکُدهای قالِب نمایِش 

 شود. در این قسمت ویرایش می تحریریه

{reviewername}ناِم نظر دهنده : 

{lastupdatedate}روز رسانی : تاریِخ آخرین به 

{lastupdatetime}روزرسانی : زماِن آخرین به  

{reviewercomment}نظر ثبت شده : 

 قالِب چاپیِ مطلب
ر این قسمت کُدهای قالِب قابِل چاِپ مطالِب تولیدی توسِط ماژوِل تحریریه د

 شود. ویرایش می

{kicker}روتیتر : 

{mainheadline}عنواِن اصلیِ مطلب : 

{lastupdatedate}روزرسانی : تاریِخ آخرین به 
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{lastupdatetime}روزرسانی : زماِن آخرین به 

{groupsname}گروهِ خبر : 

{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 : 

 مجاز تصویررض حداکثر ع
برای   )در واحد پیکسل( حدِاکثرِ عرض نوشتِن عددی است که نمایندۀفیلد برای  یک

 خواهد بود.تصاویرِ آپلود شده 

 نسبت عرض به ارتفاع
یا نرِخ ابعاد تصویر است که تعیین کنندۀ  Aspect Ratioاین منو شامل تعدادی 

 باشد.  ایِش تصویر می)کادرِ بُرِش دهنده( در صفحۀ ویر  Cropperابعادِ 

 نِیل اندازۀ تامب

فیلد مشخص کنید. الگوی توان در این  را می تصاویر Thumbnailابعادِ مجاز برای 

نمایندۀ عرض مجاز و  Wباشد. حرِف  می W1-H1,W2-H2,…_Qنوشتن ابعاد بصورت 

ِ تامب Hحرِف   نمایندۀ درصدِ  Qحرِف نیل است.  نمایندۀ ارتفاِع مجاز برای تصویر

ِ تامب  61که درصورِت عدِم تنظیِم آن، کیفیِت پیشفرِض  نیل است کیفیِت تصویر

 .گردد درصد منظور می

 65_300-197,450-167,350-240,250-120,36-180مثال: 

 مواجه شود Errorبا  نیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت که ابعاد تامب نکته: در صورتی

کند و بدین ترتیب  اند را قبول می هایی را که در این فیلد معرفی شده اسپریت پورتال، تنها اندازهدر  Thumbnail Makerنکته: 

 شود. نیل هستند، بیمه می های مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامب پورتال در پاسخ به ریکوئست
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 ( از هم جدا کنید.,نکته: ابعاد مختلف را باید با کارکترِ کاما )

آن را  یی را از جداولی فراخوانی نمود وها توان داده ها می این است که بواسطۀ کوئری Thumbnail Makerردهای کاربنکته: یکی از 

 ذخیره شود. Uploads/thumbnailنیل به سیستم معرفی کرد تا در پوشۀ  برای ساختِن تامب

، به ترتیبی که در شکل زیر نشان srcویژگیِ و  img در تگِ ها، باید  نیل از تصویرِ فراخوانی شده در کوئری برای ایجادِ تامبنکته: 

دلیل  تصویر را درج نمود. URLنیل و بالفاصله پس از آن، پارامترِ معرِف  ، اندازۀ تامبthumbnailبعد از عبارِت است،  داده شده

ِ اسلش را picurlعدِم وجودِ اسلَش قبل از } ِ مذکور، کارکتر تصویر، در  URLقبل از آدرس { این است که در این مورد، پارامتر

 خودش دارد.

 
نکته: شایان تذکر است که روش باال برای تصاویری است که بصورِت داینامیک توسِط کوئری از جداول اطالعاتی فراخوانی 

 شوند. می

 

 اندازۀ تصویرِ پروفایل
های مجاز برای اختصاِص ابعاد تصویر پروفایل کاربر مشخص  بخش، اندازه ایندر 

 ود.ش می

 های محتوایی افزودن کلیدواژه در ماژول

 رود امکان افزودن کلیدواژه از بین می کامالً غیر فعال

کلیدواژه افزوده شود ولی 

 غیرفعال بماند

امکان افزودن کلیدواژه وجود دارد ولی آنها را در 

 کند قالب صفحه وارد نمی

 کلیدواژه افزوده و فعال شود
های قالب  متاتگ های درج شده در کلیدواژه

 گیرند. صفحه قرار می

 فعالسازی تشخیص چهره

شود و  با فعالسازیِ تشخیص چهره، این قابلیت در ماژول تحریریۀ مطلب فعال می

ها را  شده، نام اختصاص دهد و یا ناِم چهره های ردیابی تواند به چهره کاربرِ ماژول می

 تغییر دهد. 
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 (2) تنظیمات  گالری عکس

ها و صفحۀ نمایِش تصاویر گالری را با استفاده از امکاناِت  تواند نحوۀ نمایِش صفحۀ لیسِت گالری در این بخش میکاربر 

 افزار کنترل نماید.  از نرم  این بخش

 افزار قابل تغییر است: کُدهای زیر در این بخش از نرم

 ها صفحۀ 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 

 

 توضیحات عنوان  محیط  توسعه

 ِ  گالریوالدِ لیسِت  کُد
برای نمایِش در شده  انتخاب های گالرییا والدِ قالب صفحۀ نمایِش لیسِت  parentکُدهای 

 توان ویرایش نمود. را در این بخش می صفحۀ نمایِش گالریِ عکس

{gallery_list_item} ِاست. ها گالریلیسِت   : هر آیتم 
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 ِ  گالریآیتِم لیسِت  کُد
را در این  در صفحۀ نمایِش گالریِ عکسشده  داده های نمایش مربوط به هر کدام از گالریکُدهای 

 توان ویرایش نمود. بخش می

{name :}ناِم گالری 

{gallerylink :}ِش تصاویرِ گالریلینِک نمایش گالری در صفحۀ نمای 

{picurl  :}شده برای پوسترِ گالری آدرِس تصویرِ انتخاب 

 
 

 ِ  هر گالریوالدِ  کُد
ِ هر گالرییا والدِ قالب صفحۀ نمایِش  parentکُدهای  توان  را در این بخش می تصاویر

 ویرایش 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 مرتبط های لیسِت گالری آیتم 

{content_detail_comments_parentبخِش وا :} گالریلدِ نظراِت 

{back :}ها بازگشت به صفحۀ نمایِش لیسِت گالری 
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 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 272 

 

 

 

 کنندۀ مطلب در این قسمت قابِل ویرایش است. نام و تصویرِ نویسنده یا تهیه کُدِ آیتِم هر گالری

{filename} :آدرِس فایِل هر تصویر 

{filetitle} :شده به هر تصویر داده عنواِن اختصاص 
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 (3های پرداخت ) درگاه

های پرداختی که ایجاد کرده است را مشاهده نماید. رکوردهای مربوط به  لیسِت درگاهتواند  کاربر در این بخش می

درگاه پرداخِت تواند از طریِق دکمۀ  کاربر می گردد. در یک جدول سازماندهی می Data Tableهای پرداخت در قالِب  درگاه

    ( منتقل شود.4) صفحۀ مشخصاِت درگاهِ پرداختبه بل ایجاد شده اند، که از ق درگاهییا ناِم  جدید

 

ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها درگاهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  کاربر می

دهد. شما می توانید برای  نمایش می را برای کاربر درگاهحذِف یا ویرایش وجود دارد که گزینۀ  optionsآخر نیز دکمۀ 

 استفاده نمایید.  ستوِن عملیاتکلیک کنید یا از گزینۀ ویرایِش  ، روی ناِم آندرگاهویرایِش 

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

 ُ  ، فیلتر کنید.globalجدول را بصورت  رکوردهایتوانید کُِل  لی که باالی جدول قرار گرفته میاز طریِق فیلدِ جستجوی ک

 

 (7های پرداخت ) مشخصات  درگاه

در این شود. کاربر  ( به این صفحه هدایت می9های پرداخت ) درگاهدر صفحۀ درگاهِ پرداخِت جدید کاربر با کلیک بر دکمۀ 

اِعماِل مختلف بانکی را برای پورتال تعریف نماید. فیلدهای زیر در این قسمت برای  های پرداختِ  درگاهتواند  بخش می

 است: شده طراحیکردِن درگاه  فعالتنظیماِت درگاهِ 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. ِن دلخواه را میعنوا عنوان  درگاه: -2

 توان برای درگاهِ پرداخت نوشت. توضیحاِت دلخواه را می توضیحات  درگاه: -9

معرفی های مختلف با عناویِن متفاوت  است و ممکن است توسِط بانک Merchant IDدر حقیقت،  کُد  پذیرنده: -4

 شود. شود. این کُد توسِط بانک صادر می

 شود. این گذرواژه توسِط بانک، به همراهِ کُدِ پذیرنده ارائه می :پذیرنده کلمۀ عبور   -3
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شود، در این فیلد به نگارش  می پرداخِت موفق به کاربر نمایش داده پس ازپیامی که : پیام  پرداخت  موفق -6

 آید. درمی

د، در این فیلد به نگارش شو می موفق به کاربر نمایش دادهناپرداخِت  پس ازپیامی که : پیام  پرداخت  ناموفق -7

 آید. درمی

شود، در این فیلد به نگارش  می پیامی که در هنگاِم پرداخِت موفق به کاربر نمایش داده :پیام  انصراف از پرداخت -1

 آید. درمی

خیره بایست بر دکمۀ ذ در انتهای صفحه نیز، ضامِن فعالسازیِ درگاهِ پرداخت قرار دارد. کاربر پس از اِعماِل تغییرات می

 کلیک کند. 

 

 (0تنظیمات  سایت )

، دسِت طراحینحوۀ نمایِش صفحاِت در تواند  خود به اسپریت پورتال، می Mail Serverعالوه بر معرفیِ ین بخش کاربر در ا

های مهیاشده ویرایشگر با استفاده از ( را Breadcrumbsصفحات ) بردکرامبزو  لیسِت صفحاِت زیرمجموعه، نتایجِ جستجو

 ُ  کنترل نماید.  دهند، ها را نشان می دهای مربوط به این بخشکه ک

را گردد و ارسال ایمیل و دریافت ایمیل  های مختلف نصب می عامل که روی سیستم استمیل سرور نرم افزاری جانبی 

ن را در فیلدهای در پورتال، باید اطالعاِت میل سرور سازما Mailingکند. مدیرِ پورتال جهِت استفاده از سیستِم  مدیریت می

 زیر قرار دهد.

سازمانی است که برای اتصاِل پورتال به پنل،  SMS( مربوط به پنل URLآخرین فیلد از مجموعۀ زیر برای درجِ آدرس )

 معتبر در این فیلد الزامی است. URLوجود 
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 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> 

 

 ( 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> 
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                                    <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) { 
            var pvalue = pid; 
            var qvalue = "{qvalue}" 
            document.getElementById('p').value = pvalue; 
            document.getElementById("es-search").click(); 
        } 
        else { alert(' کاراکتر 9حداقل  -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 شود کوئری جستجو یا عبارتی است که در کادر جستجو درج می  

Search_btn دکمه جستجو 

Count شمارنده تعداد نتایج جستجو 

Results_label رد یافت شد". مثال:"موعبارتی است که بعد از شمارنده تعداد نتایج جستجو نمایش داده می شود  

Result نمایش نتایج جستجو 

Paging شماره بندی نتایج جستجو 
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 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 است تصویر ثبت 

Title  عنواِن هر آیتم نتیجۀ جستجو است 

description توضیحاِت به نمایش درآمده برای هر آیتم نتیجۀ جستجو است 

 

 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  ه داردبه محتوای صفحه اشار  
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 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"> 
          <h2 class="es-post-title"><a href="{pageurl}">{pagetitle}</a></h2> 

        </div> 
    </div> 
  </article> 

imgdisplay  

pageurl  باشد س صفحه میآدر 

pageimage باشد شده برای صفحه می نمایندۀ تصویر در نظر گرفته 

pagetitle  به عنوان صفحه اشاره دارد 

 

 (3تنظیمات 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  ا ر 

 نمایش  الگین در صفحه

<div class="es-blank-page"> 
    <div class="es-content-wrapper"> 
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        <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 
                                            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> 
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                                </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 ین استعنوان الگ  

loginmsg پیام نمایش داده شده در صفحۀ الگین است 

success_msg پیام موفق بودن ورود در سیستم است 

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 ۀ الگین استدکم  

Recover_Password  

Sign_Up دکمۀ ثبت نام است 

 

بعد ازالگین  موفقنمایش 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> 
                        <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"> 
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                                    <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> 

signin .نمایانگرِ دکمه است 

 

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"> 
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                <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"> 
                                            <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"> 
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                                            <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" 
                                            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> 
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                                </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  

tellphon_Placeholder  

tellphon_value  

gender  

maleselected  

male  

femaleselected  

female  

Username_Placeholder  

username_value  

Password_Placeholder  

Password_Validation  

password_value  

rePassword_Placeholder  
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Match_Validation  

repassword_value  

key  

signup_btn  

Recover_Password  

signin  

 

 

 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> 
                                        <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> 
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                                            <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="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  
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password  

repassword  

codemd5  

resend_count_msg  

resendcode  

key  

submit  

 

شده فرم 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> 
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                        </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"> 
                                    <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> 
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                        <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"> 
                                            <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> 
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confirm_form_Title  

error_msg  

resend_count_msg  

resendcode  

key  

username_mail_mobile  

submit  

 

 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" 
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                                                    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;"> 
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 شده عنوان درج 

code  

 

ایمیل  ارسال شده به کاربر برای ثبت نامقالب    

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="font-family: sans-serif; -ms-text-size-adjust: 100%; -webkit-text-size-adjust: 100%;"> 
<head> 
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    <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-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;"> 
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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> 
                        </tbody> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </tbody> 
    </table> 
</body> 
</html> 

Title_RecoveryformConfirmform شده برای فُرِم تأییدِ گذرواژۀ بازیابی شده عنوان درج  

newpass گذرواژۀ جدید 
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 (2مدیریت کلیدواژه ها )

 تواند به این صفحه دسترسی یابد: مسیر زیر می مدیر سیستم با استفاده از

 مدیریت کلیدواژه ها  تنظیمات ماژول ها

های مطالِب  است که کلیدواژه( Internal Linking) سازیِ داخلی سیستم لینکافزار اسپریت پورتال مجهز به یک  نرم

سازیِ  که در سیستم لینکهایی  کلیدواژه دانتو میدر این صفحه، مدیر پورتال باشد.  تولیدی، ابزارِ اصلیِ این سیستم می

  .نمایدگیرند را معرفی و فعال  اسپریت پورتال مورد استفاده قرار می داخلی

 ها اضافه نمود.  ه ای را به مجموعۀ کلیدواژ ، کلیدواژهافزودن  توان با استفاده از کلیدِ   در ابتدای این صفحه می

 

ها وجود دارد و پاییِن این  ذیِل دکمۀ افزودن، کادری برای جستجوی کلیدواژههمانطور که در شکِل باال مشخص است، 

درِس موردِ نظرو قرار گرفته است. در صورِت درجِ کلیدواژه و آ صفحه URLآدرس کادر، دو فیلد برای درجِ کلیدواژۀ جدید و 

ار توسِط سیستم به لینک تبدیل شده بصورِت خودک عبارت، این ردیابی شود در مطالِب وبسایتدر شرایطی که این عبارت 

 شده خواهد بود. معرفی URLو مقصدِ آن لینک نیز 

 

 

 

وجود دارد که  ضامِن فعالسازیسمِت راسِت هر کلیدواژه در این صفحه، یک همان طور که در شکِل قبل مشخص است، 

 انفرادی فعال یا غیرفعال کرد. توان با آنها بصورتِ  سازیِ داخلی را می ها در سیستِم لینک عملکردِ کلیدواژه
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توان  آنها باهم، می گروهیِ فعالسازی و غیر فعال کردِن های یک پورتال تعدادشان زیاد شود، برای  در شرایطی که کلیدواژه

باره ها را یک تواند با این ضامن، همۀ کلیدواژه استفاده نمود. بعنواِن مثال، کاربر می( فعالسازی toggleضامن ) باالتریناز 

 فعال کند و تنها چند کلیدواژۀ محدود را غیرفعال سازد.

 

 

 

استفاده کند. ها  ارساِل گروهیِ کلیدواژهتواند از آن برای  است که کاربر می در انتهای این صفحه نیز کادری طراحی شده

 استفاده نمود.  Enterها از هم باید از کلیدِ  برای تثبیت و جداسازی کلیدواژه نکته:
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 ظیمات سیستمتن
 

افزار، نحوۀ  نرم 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 بخش گزینهبا 

 .از دیتابیِس پورتال، فایِل پشتیبان تهیه کنید 

 یشتیبان را بازیابی کنید.فایل پ 

 .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 
 

را در قالِب صفحاِت زیر  سیستمتنظیمات  کامل به امکاناِت  اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ  کاربری که دسترسیِ 

 خواهد دید:

 سیستمتنظیمات  

o  (1) عمومیتنظیماِت 

o (2) پشتیبانگیری 

 (9پشتیبان گیری ) تنظیم 

o ( 4پاکسازی سیستم) 

 دهیم. دار شده اند را توضیح می در ادامۀ راهنما، ساختارِ رابِط کاربری و کارکَردِ صفحاتی که شماره



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 232 

 

 سیستمساختار  رابط  کاربری و کارکرد  صفحات  زیرمجموعۀ تنظیمات  

 

 (1) عمومیتنظیمات  

به تنظیمات بسیار مهمی که بر نحوۀ عملکرد کلیِ و نحوۀ نمایِش برخی صفحاِت تواند  ن صفحه میمدیر پورتال در ای

 گذارد، دسترسی یابد. عمومیِ پورتال تأثیر می

ه توضیحاِت مربوط به شود ک نظیماِت زیر نشان داده میگردد. در بخِش باالی صفحه، ت این صفحه به دو بخش تقسیم می

 شود: یآنها در ادامه ارائه م

 

شده در  افزار برای پاسخگویی به کوئریِ جستجو )عبارت جستجو شود که نرم در این قسمت، مشخص می وضعیت جستجو:

 های این فیلد به قرار زیر هستند: گزینه. محتوا را از چه منبعی استخراج کندوبسایت( 

 

 تنها محتوای  ،اسخگویی و ارائۀ نتیجهبا انتخاب این گزینه، نرم افزار برای پ :استفاده از محتوای خود سایت

 گیرد. است را هدف می خود وبسایِت مبدأ که جستجو در آن انجام شده

 :زار برای پاسخگویی و ارائۀ نتیجه، عالوه بر خود وبسایِت با انتخاب این گزینه، نرم اف همۀ سایتهای پورتال

 ند.ک های پورتال سازمانی را جستجو می تماِم وبسایتمحتوای مبدأ، 
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یا  افزار اسپریت پورتال وجود دارد که بواسطۀ آن، بین صفحاِت یک وبسایت قابلیتی در نرم وضعیت ایجاد لینکهای داخلی:

  شود. سازیِ داخلیِ به شکِل خودکار انجام می ، لینکصفحاِت وبسایتهای مختلِف یک پورتال سازمانی

 در صورِت معرفیِ یک کلیدواژه به  است که ای  بگونهاست،  های صفحات که وابسته به کلیدواژهمکانیزِم این قابلیت 

، با شناساییِ آن کلیدواژه در محتوای صفحه، بطورِ اتوماتیک لینکی ها مدیریت  کلیدواژهسیستم و فعالسازیِ آن در بخِش 

 شود. دد ایجاد میگر  ها معرفی می به آدرسی که در بخِش مدیریِت کلیدواژه

 :ایجادِ لینک داخلی، چه سیاستی را دنبال کندافزار برای  شود که نرم در این قسمت، مشخص می

 

 :کند. غیرفعال میانتخاب این گزینه، این قابلیت را  غیر فعال کردن 

  دواژه در ای وجود داشته باشد که همین کلی اگر در محتوای وبسایت، کلیدواژه :ایتساستفاده از محتوای خود

ِ پورتال نیز تعریف شده وبسایت شده در  افزار برای تعییِن مقصدِ لینک، آدرِس معرفی باشد، نرم های دیگر

 گیرد. همین وبسایت را به عنواِن اولویت در نظر می

 :ای در وبسایِت  اگر کلیدواژه همۀ سایتهای پورتالA  باشد و آن کلیدواژه در محتوای  پورتال، تعریف شدهیک از

 پذیرد. صورِت می در آن سایتها نیز سازی شناسایی شود، لینک نیز سایتهای دیگر

افزار نیاز به یک الیسنس دارد که این الیسنس،  افزارِ اسپریت پورتال، جهِت فعالسازیِ نرم هر خریدارِ نرم :الیسنس  کُلی

 شود. شرکت نیافام در این فیلد ثبت میتوسِط 

شود در  مربوط به سرور معرفی شده از سوی مشتری ارائه می IPکه توسِط نیافام برای الیسنسی  :IPالیسنس برای یک 

 شود. این نوع الیسنس به دامیِن مشتری وابسته نیست. این 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 پنلباید از شرکتی که آدرس 

های خطای سیستمی" و "صفحۀ اعالِم عدِم  "، "پیام414در ادامۀ این صفحه نیز سه ویرایشگر برای ویرایِش صفحۀ "خطای 

 سازی نمود. پورتال، شخصی توان به کمک آنها، این صفحات را برای دسترسی" وجود دارد که می
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717قالب  صفحۀ اعالم  پیام  خطای   

<html dir="rtl" lang="fa"> 
 
<head> 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
  <title> 717خطا  </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 یا صفحه جا نیا !</h1> 
    <h2> دیا ه وارد کردهآدرس را اشتبا 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

Title_RecoveryformConfirmform <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> 
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<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" 

        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 



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 221 

          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" /> 
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          <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 

          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> 

 

یقالب  پیامهای خطای سیستم  

<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> 
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      <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> 
        <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

این صفحه استفاده نماید. ساختار این صفحه بصورِت تواند جهت تهیۀ فایِل پشتیبان از امکاناِت  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

یه کرده و رکوردِ مربوط ته Backupکه در باالی صفحه طراحی شده، یک  فایِل پشتیباِن جدیدتواند از طریِق دکمۀ  کاربر می

 به آن را در این جدول مشاهده کند.
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ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستوِن  111و  31، 23، 11های  را از میان گزینه ها درگاهتواند تعدادِ سطرِ لیسِت  کاربر می

 دهد.  ی کاربر نمایش میرا برا فایلحذِف یا  بازیابیِ فایِل پشتیبانوجود دارد که گزینۀ  optionsآخر نیز دکمۀ 

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

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

 

 

 (3) تیبان گیریتنظیم پش

های پشتیبان، به صفحۀ تنظیم  در باال و سمِت چِپ صفحۀ لیسِت فایل می تواند با کلیک بر کلید  کاربر 

فایل پشتیبان را تغییر ذخیرۀ گیری منتقل شود و با تغییرِ مسیرِ مندرج در فیلدِ مشخص شده در صفحه، مسیر  پشتیبان

 دهد. 
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 (7) پاکسازی سیستم

منفصِل دروِن پورتال را بصورِت تواند صفحات  بواسطۀ آن میاست که  تی برای مدیر سیستم مهیا شدهه قابلیدر این صفح

 منطقی و فیزیکی حذف نماید.

شود که صفحۀ والدِ آنها پاک شده باشد. این حذفیات بصورِت منطقی اتفاق  صفحاِت منفصل به صفحاتی گفته می  

 را در "لیسِت عملیاِت کاربران" بازیابی نمود.شده  توان صفحاِت حذف افتد و می می

تواند این صفحات را حذِف منطقی کند و در صورِت تمایل، اقدام به حذِف فیزیکیِ  های زیر می کاربر با استفاده از گزینه

 کند. حذِف فیزیکیِ این صفحات به پاکسازیِ دیتابیِس پورتال و جدوِل صفحاِت آن کمِک شایانی می آنها نماید.
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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 
 

ای اینکه اسپریت پورتال با مقدارِ آن اید که فیلدی در آن برای تعییِن عنواِن صفحه ایجاد شده است، بر  اگر جدولی ساخته

، ماهیِت آن فیلد را در aliasبعنواِن  espagetitleفیلد همانندِ عنواِن 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 espagetitle 

[esprit:page-title] 
 

درج شده  عنواِن صفحهبرای اختصاص به  ،یا ماژوِل مربوط به آن صفحه را که توسط کاربر عبارتیکُدِ اسپریتی،  این قطعه

 گرداند. باشد را برمی

[esprit:page-icon] 
 

درج  صفحه آیکنِ  عنوانِ ص بیا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصارا که توسط کاربر  آیکُنیکُدِ اسپریتی،  این قطعه

 گرداند. شده باشد را برمی
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[esprit:page-image] 
 

درج  صفحهتصویرِ عنواِن را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص ب تصویریکُدِ اسپریتی،  این قطعه

 گرداند. شده باشد را برمی

espageimage 
 

ای تعییِن تصویرِ صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدارِ آن اید که فیلدی در آن بر  اگر جدولی ساخته

، ماهیِت آن فیلد را aliasبعنواِن  espageimageفیلد همانندِ تصویرِ صفحه رفتار کند، نیاز است که با استفاده از عبارِت 

 در صفحۀ مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید. T-SQLدر محیِط 

T-SQL: Select fieldName as espageimage 

 

[esprit:page-description] 
 

 صفحه توضیحاتِ کُدِ اسپریتی، عباراتی را که توسط کاربر یا ماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن  این قطعه

 گرداند. درج شده باشد را برمی

espagedesc 
 

صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدارِ آن  توضیحاتِ درجِ  اید که فیلدی در آن برای 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 
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[esprit:page-keywords] 
 

 های کلیدواژهماژوِل مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنواِن  یاهایی را که توسط کاربر  کُدِ اسپریتی، کلیدواژه این قطعه

 گرداند. درج شده باشد را برمی صفحه

[esprit:canonocal-url] 
 

 گرداند. آدرس مشروع یا کَنونیکاِل صفحه را برمی کُدِ اسپریتی، این قطعه

 

[form-new-record-id] 
 

اید. اگر یک کوئری را برای اجرای  اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحۀ وب قرار داده فرض کنید فُرمی را طراحی کرده

توانید با  شده در فُرم در کُدهای کوئری می تساز معرفی کرده باشید جهِت استفاده از هر رکوردِ ثب پس از ثبِت فُرم به فُرم

ِ  استفاده از قطعه  شده در آن فُرم اشاره نمایید.  به آی دیِ رکوردِ ثبت [form-new-record-id] کُد

 

[global:unique-identifier] 
 

باست کُد زیر را  ه شود میکنندۀ فُرم ارائ به 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 
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[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  Xشوند را باید به جای  فراخوانده می T-SQLبخِش 

 بکار ببرید. Xآن فیلد را بجای  Aliasاختصاص دهید، باید  Aliasبرای ناِم فیلد،  T-SQLکنید. در صورتی که در قسمِت 

[page-param] 
گرداند. بعنواِن  هر صفحه است و ناِم آن پارامتر را برمی URLشده در  کُدِ اسپریتی، نمایندۀ آخرین پارامترِ درج این قطعه

 رداند.گ 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 کار ببریم که بجای ای ب باشد، و این قطعه کُد را در بخِش تکرارشوندۀ کوئری بگونهX ،

 گرداند.  را برمی 17را بنویسیم، مقدارِ  exampleکلمۀ 

[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 Xیِ مرورگر را در پارامترِ این قطعه کُد، مقادیرِ کوک

 [parameters:X:Y] 

ِ نوشته شده درمقداری است که  کاربرد دارد. کُدهای اسپریتی  مربوط به کوئری کُدهای اسپریتیِ  برای دریافِت مقادیر

 .دارند [ … :esprit:query:queryNumber:Value1:Value2]ساختاری بصورِت 

 مثال: 

[esprit:query:12:7:0::ff0035] 

ff0035  0 7 12 

شمارۀ  پارامتر ارسالی اول پارامتر  ارسالیِ دوم پارامترِ ارسالیِ سوم پارامترِ ارسالیِ چهارم

 [Parameters:0:y]دریافت مقدار توسِط  [Parameters:1:y]دریافت مقدار توسِط  [Parameters:2:y]دریافت مقدار توسِط  [Parameters:3:y]دریافت مقدار توسِط  کوئری

http://www.test.com/example
http://www.test.com/example=17
http://www.test.com/example=17
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 [esprit:query:12:7:0::ff0035]  ِبه  که پارامتر ارسالیِ اول است، را 7مقدارِ  ،12شمارۀ بدین معنی است که در کوئری

ِ پارامتر  ِ [parameters:0:0]با کُد ِ ارسالیِ دوم است را  0، مقدار و مقدارِ   [parameters:1:0]به پارامتر با کُدِ که پارامتر

ff0035  به پارامتر با کُدِ که پارامترِ ارسالیِ چهارم است را[parameters:3:0] بنابراین در کوئریِ شمارۀ  .اختصاص بدهد

  .وجود داشته باشد [parameters:x:y]، باید کُدِ 12

که یک مقدارِ  Yبرای پارامترِ سوم، مقداری در کُدِ اسپریِت کوئری وجود ندارد، مقدارِ با توجه به اینکه شایان توجه است 

ِ انتها درج T-SQLتواند در بخِش  می [parameters:x:y]. کُدِ گیرد مورد استفاده قرار می فرض است، پیش ِ ابتدا و کُد ، کُد

 شود. 

 

[system:site-id] 
 گرداند.  شود و آی دیِ سایت را برمی استفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش  این قطعه

[system:page-id] 
 گرداند.  شود و آی دیِ صفحه را برمی استفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش  قطعه این

[user:ip] 
 گرداند.  شود و آی دیِ سایت را برمی استفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش  این قطعه

[user:id] 
 گرداند.  یشود و آی دیِ کاربر را برم استفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش  این قطعه

[user:group-id] 
 گرداند.  شود و آی دیِ گروهِ کاربر را برمی استفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش  این قطعه

[user:username] 
 گرداند.  شود و نام کاربریِ کاربر را برمی استفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش  این قطعه

[user:firstname] 
 گرداند.  شود و ناِم کوچِک کاربر را برمی استفاده می T-SQLریتی، در بخِش کُدِ اسپ این قطعه



 افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال نرم
افزار راهنمای نرم 11/11/1931تاریخ آخرین تغییر:   Esprit Portal – Blue Jay Edition 

 

 231 

[user:lastname] 
 گرداند.  شود و نام خانوادگیِ کاربر را برمی استفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش  این قطعه

[user:email] 
 گرداند.  ر را برمیشود و ایمیِل کارب استفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش  این قطعه

[user:mobile] 

 گرداند.  شود و شماره موبایِل کاربر را برمی استفاده می T-SQLکُدِ اسپریتی، در بخِش  این قطعه

 [system:subdomain]  

ها  در کوئری نویسی کاربرد دارد و برای اشاره به ناِم زیردامنه TSQLبخِش   کُدِ اسپریتی، برای استفاده در این قطعه

های  ، عملیاِت متفاوتی را بر دادهsubdomainتوان مشروط به یک ناِم خاص برای  کُد می شود. با این قطعه ستفاده میا

 شده اِعمال کرد. فراخوانی

[esprit:loginstatus] 

امکاِن خروج از بیند و  بطوریکه بعد از الگیِن موفق، کاربر ناِم خود را می کند یم جادیا (Login) دکمه ورود کی کُد این قطعه

در فیلدِ کرده باشد که  جادیا یصفحه ا بایدکاربر  سیستم را هم خواهد داشت. شرِط عملکردِ درسِت این کُد این است که

ورود و  ماتیتنظ"بخِش در  باشد. کنترِل گرافیک و نحوۀ نمایِش این قطعه کُد نوشته شده login ۀآن کلم URL یِ سیبازنو

 پذیر است. امکان" تیعضو

[if:xxx] [else] [endif] 
ِ  های تو در تو در بخِش تکرارشوندۀ کوئری استفاده می کُد برای نگارِش حلقه از این سه قطعه نیز ناِم  XXXشود. مقدار

 انتخاب شده است.  T-SQLفیلدی است که در بخِش 

[if:1:xxxx] [else:1] [endif:1] 
ِ  های تو در تو در بخِش تکرارشوندۀ کوئری استفاده می کُد برای نگارِش حلقه عهاز این سه قط نیز ناِم  XXXشود. مقدار

تواند باشد چراکه تنها برای  ، هر عددی می1در اینجا به جای عددِ انتخاب شده است.  T-SQLفیلدی است که در بخِش 

های تو در تو  توان حلقه کاربرد دارد و بواسطۀ این تکنیک می endifو  if ،elseدادِن ارتباِط میاِن اجزای یک بلوِک  نشان

 دهد. مثاِل زیر، مواردِ مطرح شده را نشان می نوشت.

[if:1:title:واکنشگرا] name ok hast   
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 [else:1] eshtebah hast 
 [if:2:title:واکنشگرا] nameD ok hast  
 [else:2] eshtebahD hast 
 [endif:2] tamamD  
 [endif:1] tamam 

 

 

 

 


