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 مديريت محتوا ماژول

 
 )cms( مديريت محتواماژول 

 

 شود. ماژول براي ايجاد صفحات سايت و مديريت صفحات ، محتوا و کادرهاي مربوط به آن استفاده مي از اين :کاربرد

دادن اطالعات در سايت ابتدا بايد صفحات مربوط به آن اطالعات را براي قرار .دو مهمترين ماژول هاي سمپا مي باش ن ماژول يکي از پرکاربردتريناي
تمام اين  اطالعات را درون کادرها براي نمايش در سايت قرار داد. يستا و پويا در بخش مديريت کادرهاي صفحه،ايجاد کرد سپس از طريق کادرهاي ا

 باشد. موارد از طريق ماژول مديريت محتوا قابل انجام مي

 Root شاخه کي زبان هر يبرا و ادد گسترش مختلف يزبانها در نامحدود صورت به را آن تابعه يها تيسا وب و پورتال ميتوان ماژول نيا لهيبوس
  .مودني را در آن ايجاد مختلف فحاتص وانت يم نامحدود صورت به هک شود يم فيتعر

براي . باشد يم ورتالپبه و افزودن منو و زير منو  پورتال يخروجدر اطالعات دمانيچ و صفحه ظاهر کنترل قدرت ماژول، نيا گريد يهايژگيو از
 ا مشخص نمود.ر آنها محل و بيترت و ، به صفحه اضافه نمودستنده ايپو عناصر اي و ستايا اطالعات ه حاويکقراردادن اطالعات ميتوان کادرهايي را 

 

 : امکانات

 ...  و پورتال نقشه و ياصل يمنو در شينما ، صفحه عنوان: مانند  صفحات به مربوط يکل ماتيتنظ •

 ) جستجو يموتورها يبرا يساز نهيبه( مجزا بصورت صفحات يبرا) description( شرح و) keyword( واژه ديکل اختصاص •

  نامحدود بصورت پورتال توسعه و ديجد صفحات ديتول •

  صفحات اطالعات شيرايو و دمانيچ تيريمد •

 ) drop down( ييکشو يمنوها تيريمد •

  صفحات در) dynamic( ايپو و) static( ستايا يکادرها تيريمد و جاديا •

  صفحات به مربوط يها ليفا يا دسته ارسال •

  مختلف يها زبان يبرا متفاوت ياطالعات ساختار جاديا •

  پورتال نقشه ديتول •

  ختلف صفحات سايتم يقسمتها شيرايو يبرا يدسترس •

  اعضا يبرا پورتال صفحات به يدسترس سطوح نييتع •

   سمپا ريمد توسط انتشارصفحات و ديتول يبرا کاربران نقش نييتع امکان •
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 مديريت محتوا ماژول

 :مديريت محتوا روش استفاده از ماژول  

 در صفحه نخست سمپا کليک کرد يا اينکه از منوي سمت راست در سمپا استفاده نمود. مديريت محتواميتوان روي شکل مربوط به ماژول 

 

در  شود. قبل از ايجاد صفحه : از اين گزينه براي ايجاد و ويرايش صفحات و قراردادن کادرها براي محتواي سايت استفاده مي مديريت صفحات

شود در کادر  در سمت چپ باالي سايت مشخص کنيم.همانطور که مشاهده مي عات هر بخشبراي قرار دادن اطال زبان سايت راسايت ابتدا بايد 
ا کادرهاي جديدي به آن ي شود که ميتوان با کليک بر روي هر کدام ،صفحات را ويرايش کرد مربوط به نقشه سايت ،تمام صفحات نمايش داده مي

 .اضافه نمود

 

 

 

 

: براي قرار دادن اطالعات داخل سايت و مديريت آنها ابتدا بايد صفحه مربوط به آن اطالعات را ايجاد کنيم. بنابراين ايجاد صفحه جديد
 کنيم. کليک کرده و از طريق اين آيکن، صفحه جديدي ايجاد مي Rootدر نقشه سايت روي شاخه 

 

کنيم سپس صفحه  خواهيم زير صفحه ايجاد کنيم، کليک مي براي ايجاد زير منوها يا زيرصفحات، روي همان صفحه اي که مي 
 کنيم.  جديد را از طريق آيکن افزودن صفحه جديد اضافه مي
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 مديريت محتوا ماژول

 دهيم: سپس تنظيمات صفحه ايجاد شده را بصورت زير انجام مي 

 کنيم: شود ابتدا مشخصات صفحه را وارد مي در کادري که باز مي مشخصات کلي صفحه:

 

شود که در ايجاد آدرس صفحه و برقراري پيوند به صفحه کاربرد  که توسط آن،صفحه به سمپا معرفي ميعبارتي است  :URLصفحه در ام ن

 " home"مانند بصورت حروف کوچک انگليسي و اعداد بدون فاصله باشند.دارد.مقادير نام فقط بايد 

باشد  مي Rootکند و شامل مقادير زيرشاخه  کاربران و بازديدکنندگان سايت معرفي ميعبارتي است که صفحه را به  :صفحه در منونوان ع

 مانند "صفحه نخست"زباني باشد.تواند به هر  که مقدار آن مي

 تر از عنوان منو باشد. تواند کامل مي و ه استدمشاه قابل ايتسباز شدن هر صفحه در باالي نگام هکه عنواني است  :مل صفحهاکعنوان 

که ميتوان از کلمات متفاوت مربوط به صفحه  شود که توسط آن صفحه سايت ما در موتورهاي جستجوگر يافت مي کلمات کليدي :کليدواژه

 ام، طراحي سايت،ثبت دامنه "رادک " مانند .ازهم جدا نمود   ”,“سايت استفاده کرد وآن کلمات را با ويرگول 

شود که  کنيم که در نتيجه موتورهاي جستجو بصورت توضيحي نشان داده مي وارد مي را مختصري از محتويات صفحه يا سايتتوضيح  شرح:

 دهد. تي از سايت، در اختيار بازديدکنندگان قرار مياطالعا

A

B

C

D

E

از تعداد کاراکترهاي کمتر و کليدي تري استفاده  وثرترمبهتر است براي جستجوي   مات کليدي در بخش کليد واژهکلافزودن نگام ه 
 نها در جستجو قرار نگيرند.آتمام  بيشتر بودن کاراکترها،ر صورت د کنيم زيرا ممکن است
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 مديريت محتوا ماژول

 

توان براي آنها اولويت قرار داد.بخصوص در ايجاد صفحات مربوط به منوها و به ترتيب قرار گرفتن  مرتب کردن صفحات مي براي اولويت: 

بايد اولويت بندي را رعايت کرد.بهتر است در هنگام گذاشتن اولويت،مقادير را با فاصله وارد کنيم تا اگر نياز بود صفحه اي را بين  منوها حتما
 صفحات ايجاد کنيم، بتوانيم از مقادير راحت تري براي اولويت صفحات جديد استفاده کنيم.

تمامي صفحات داراي يك شكل يكسان از لحاظ يا  شكل ظاهري مختص به خود را داشته باشد و از سايت،هر صفحه  براي اينکه مسترپيج:

رود. توسط اين قالبها  ، مسترپيج هايي در نظر گرفته شده است که بصورت قالبهاي آماده در طراحي صفحات بکار ميباشندداشته طرح بندي 
کنيم که يک صفحه از سايت چه قالبي داشته باشد.بعنوان مثال صفحه اي فقط شامل قسمت وسط و راست باشد يا صفحه اي فقط  تعيين مي

 ت راست و چپ نداشته باشد.سمت وسط داشته باشد و قسم

 دهيم. کند که در حالت پيش فرض قرار مي قالب سايت را با توجه به گرافيک سايت مشخص مي :تم

 .دهد صفحه ايجاد شده را بر روي دامنه اصلي نمايش مي :دامنه مستعار 

 گردد. دو کليد ديگر به کليد ذخيره اضافه ميکنيم. کليک ميروي کليد ذخيره در باالي کادر،کلي صفحهبعد از وارد کردن مشخصات  ذخيره 

شود.همچنين در  حذف براي حذف کردن صفحه ايجاد شده و کليد تکرار براي تکرار صفحه و ويرايش آن در کنار کليد ذخيره اضافه ميکليدهاي 
 :شود نمايان مي و تب مديريت فايل هاي صفحه مديريت کادرهاي صفحهتب تب تنظيمات، ،قسمت پايين 
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 دهيم: اي که ايجاد کرديم، از طريق اين کادر،تنظيمات زير را انجام مي در صفحهتنظيمات : کادر

 

هاي رمزنگاري پيشرفته است که تبادل اطالعات بين سيستم کاربر و سرور را کنترل کرده و  يک پروتکل امنيتي با الگوريتم : SSLفعال کردن

هاي تامين امنيت  ترين راه يکي از اصلي و براي شخص سومي قابل خواندن نباشند ،کند که اطالعات در بين مسير ها کاري مي رمزنگاري دادهبا 

  فعال به دليل وجود تحريم ها اين امکان وجود ندارد..باشد ميها  سايت وب

براي اينکه صفحات سايت با توجه به کلمات کليدي وارد شده توسط موتورهاي جستجوگر يافت  :جستجوي صفحه در موتورهاي جستجو

 زنيم. ميشوند،اين گزينه را تيک 

اگر بخواهيم در هنگام کليک بر روي صفحه ايجاد شده، اين صفحه در صفحه جديدي از نوار آدرس باز شود،اين  :باز شدن در صفحه جديد

 زنيم. نه را تيک ميگزي

ش باشد،اين اگر بخواهيم صفحه اي را که ايجاد کرديم در نقشه سايت(بخش پايين سايت) براي بازديدکنندگان قابل نماي :نمايش در نقشه

 زنيم. گزينه را تيک مي

اگر بخواهيم صفحه اي را که ايجاد کرديم در منوي اصلي سايت(بخش باالي سايت) براي بازديدکنندگان قابل  :نمايش در منوي اصلي

 زنيم. زينه را تيک مينمايش باشد،اين گ

A

B

C

D

E
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Cache :ذخيره سازي خروجي صفحه بصورت موقت و ارسال آن به سمت کامپيوتر کاربر بدون ايجاد مجدد آن صفحه.براي  کردن صفحه

افزايش سرعت در هنگام باز کردن صفحه ميتوان اين گزينه را تيک زد .زمانيکه روي صفحه اي از سايت،کاربر بخواهد اطالعاتي در صفحه 
 زنيم.ي سايت ارسال کند مثل فرم،اظهار نظر ويا اخبار چرخشي اين گزينه را تيک نم

فحه ايجاد شده، صفحه ديگري از سايت خود يا سايت ديگري باز شود، هنگامي که بخواهيم با کليک بر روي ص تغيير آدرس صفحه به:

 کنيم. آدرس الکترونيکي آن صفحه يا سايت را در اين قسمت وارد مي

تواند صفحه نخست باشد که محدوديت خاصي براي نمايش صفحه براي  ع صفحه را مشخص ميکند.اين نوع بصورت پيش فرض مينو نوع:

بازديدکنندگان نداشته باشد.انتخاب انواع ديگر بيشتر براي زماني است که صفحات براي  افرادي قابل نمايش باشدکه به آن صفحه دسترسي 
 شود. سازي ها استفاده مي داشته باشند يا براي برخي شخصي

 دهد. تاريخي که صفحه در آن روز ايجاد شده است را نمايش مي تاريخ:

 دهد. تاريخي که صفحه در آن روز با توجه به تغييرات، به روزرساني شده است را نمايش مي آخرين به روزرساني:

 شود. نام کاربري که اين صفحه را در سايت ايجاد کرده است، در اين بخش نمايش داده مي :کاربر

F

I

J

H

K

G  

در مواقعي ممکن است صفحه اي را فقط براي ارتباط با صفحات ديگر ايجاد کنيم و نخواهيم در منوي اصلي يا نقشه سايت قابل  
 را تيک نمي زنيم. هاي نمايش در منوي اصلي و نقشه سايتنمايش باشد، در اين هنگام گزينه 
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وقتي صفحه اي را براي محل قرار دادن اطالعات ايجاد کرديم بايد از اين گزينه، کادرهايي را هم ايجاد کنيم  مديريت کادرهاي صفحه: کادر

در اين بخش ،اطالعات را ميتوان از طريق دو کادر ايستا و کادر پويا در سايت  تا بتوانيم اطالعات را درون کادرها براي نمايش در سايت قرار دهيم.
 قرار داد.

 

باشد و توسط سمپا بصورت خودکار به روزرساني نمي شوند و بايد توسط کاربر،  بصورت ثابت و ايستا مي اطالعات اين کادر ايستا:کادر  

دارد. زمانيکه بخواهيم اطالعاتي مثل وارد کردن متن،عکس و... را در سايت قرار دهيم  wordاين کادر شباهت زيادي به صفحه  اطالعات تغيير يابد.
 کنيم. ات ساده اي را وارد کنيم که نيازي به استفاده از ماژولها نباشد،از اين کادر استفاده مييا اطالع
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 کنيم که در باالي کادر قابل نمايش باشد. عنواني را براي کادر وارد مي :عنوان

 کند. جهت نمايش کادر را مشخص مي :جهت 

کند. کادرها ميتوانند در هر قسمتي از سايت قرار بگيرند که با توجه به  محل قرار گيري هر کادر را در يک صفحه مشخص مي :محل نمايش 

 مشخص کرد. به شکل زير ين شده براي صفحه ، ميتوان محل نمايش کادر را مسترپيج تعي

 

در هر صفحه کادرهاي زيادي ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمايش کادرها بايد اولويتشان را نيز مشخص کرد تا هر  اولويت: 

حل خاص خودش قرار گيرد.اگر اولويت را مشخص نکنيم کادرهايي که محل نمايش يکسان با اولويت يکسان داشته باشند،در يک کادري در م
 شوند. سطر قرار ميگيرند و باعث برهم ريختن صفحه مي

 

 

A

B

C

D
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در کنار هم قرار دهيم،مقدار دلخواهي را براي عرض هر کادر در  اگر بخواهيم چند کادر را با محل نمايش يکسان و اولويت يکسان :عرض کادر 

 گيريم. نظر مي

در کنار هم قرار دهيم،مقدار يکساني را براي ارتفاع هر کادر در  اگر بخواهيم چند کادر را با محل نمايش يکسان و اولويت يکسان :ارتفاع کادر 

 گيريم که دو کادر هم اندازه باشند. نظر مي

 زنيم. اگر بخواهيم عنواني را که براي کادر وارد کرديم در سايت قابل نمايش باشد،اين گزينه را تيک مي :نمايش عنوان در کادر 

اگر اين گزينه را تيک بزنيم،تاريخي که اين کادر به روزرساني شده است درخروجي سايت  :جي سايتنمايش تاريخ به روز رساني در خرو 

 شود. نمايش داده مي

: براي هر سايتي با توجه به طراحي گرافيک آن سايت قالبهاي آماده اي وجود دارد که ميتوان از آن براي تغيير قالب کادرها استفاده از قالب 

 اده کرد.استف

از ابزار آن استفاده نمود.در هنگام وارد کردن اطالعات  wordدر اين بخش ميتوان اطالعات را وارد کرد و مانند ويرايشگري مثل  محتويات: 

 ر را مورد استفاده قرار دهيد:نکات زي

 اگر اطالعات تلفيقي از عکس و متن باشد،حتما از جدول براي قراردادن آنها استفاده کنيد تا بصورت مرتب در کنار هم قرار گيرند. -1

خواني کنيم تا جستجوي رسانه، آن را فرا  براي قراردادن تصوير،ابتدا بايد تصوير را در ماژول رسانه وارد کنيم سپس از طريق گزينه -2
 در کادر قرار گيرد.

چسباندن از ورد بدون فونت   کپي کرده باشيم و بخواهيم در اين کادر قرار دهيم، از گزينه wordاگر متني را از فايل ديگري مثل  -3
از طريق کادر ايستا انجام  استفاده کنيم تا استايلهاي مربوط به آن در اين بخش کپي نشود و متن به هم نريزد،سپس فونتها و ساير تنظيمات را

 دهيم.

           اگر بخواهيم متن يا عکسي را به صفحه ديگري از سايت خود يا به فايلهاي موجود در رسانه يا به سايت ديگري لينک دهيم از -4

 کنيم.  کنيم و در کادر باز شده آدرس مربوطه را وارد مي مدير پيوند استفاده مي  گزينه

شود،در صورتيکه بخواهيم کادر تا زمان خاصي در سايت قابل  ،کليد غير فعال کردن کادر نمايان ميايستاپس از ذخيره کردن کادر  :ذخيره 

 د ، ميتوان بجاي حذف کردن کادر، آن را غير فعال کرد.نمايش نباش
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 استفاده بهتر از ويرايشگر مي توانيد به مقاله مربوط به " ويرايشگر پيشرفته" در راهنماي خدمات رادکام مراجعه نماييد.اي رب 
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 مديريت محتوا ماژول

کنيم در مديريت کادرهاي صفحه بايد کادر پويا براي آن ماژول اضافه کنيم  : زمانيکه از ماژولها براي وارد کردن اطالعات استفاده ميکادر پويا 

دهيم، بصورت اتوماتيک  توجه به تغييراتي که در اطالعات مربوط به ماژولها ميتا بتوانيم خروجي اطالعات درون ماژولها را در سايت مشاهده کنيم. با 
ابد. الزم به ذکر است که براي بيشتر ماژولها انواع مختلفي از کادرهاي پويا وجود دارد که ميتوان هر کدام را ي اطالعات در خروجي سايت نيز تغيير مي

 د.بطور دلخواه انتخاب کرد و در صفحات سايت قرار دا

 

لبوم خواهيم آ کنيم سپس در مديريت محتوا صفحه اي را که مي يک آلبوم ايجاد مي بعنوان مثال براي ايجاد آلبوم، از ماژول آلبوم استفاده کرده و
آلبوم است را  کنيم و يک کادر پويا در اين صفحه اضافه مي نماييم و از کادر باز شده يکي از مواردي که مربوط به يدرون آن قرار دهيم،انتخاب م

 دهيم.  کنيم. سپس تنظيمات مربوط به آن کادر را از بخش متغير هاي عمومي انجام مي انتخاب مي

 



 

11 
 

 مديريت محتوا ماژول

 

باشد. در بخش پارامترها ، متغيرهاي عمومي و محلي  با توجه به نوع کادرپويايي که  تنظيمات مربوط به مشخصات کادر، همانند کادرهاي ايستا مي
 است و ميتوان تنظيمات را بر اساس نوع کادر انجام داد. کنيم متفاوت انتخاب مي

،  پس از ذخيره کردن کادر پويا،کليد غير فعال کردن کادر نمايان ميشود،در صورتيکه بخواهيم کادر تا زمان خاصي در سايت قابل نمايش نباشد
 ر را فعال کرد.ميتوان بجاي حذف کردن کادر، آن را غير فعال کرد و در صورت استفاده مجدد آن کاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنيم تا تغييرات اعمال شود. مي refreshيا  پس از انجام هر تغييري در اطالعات صفحات، آن صفحه را بازخواني 
 

 



 

12 
 

 مديريت محتوا ماژول

يک کادر ايستا يا عنوان کادر ميتوان کادر مورد نظر را جستجو کرد و از آن در  در اين فرم، با وارد کردن کد :جستجو در کادرهاي ايستا 

ه صفحه استفاده کرد. در مواقعي که بخواهيم ازکادري که در يک صفحه خاص وجود دارد براي ساير صفحات استفاده کنيم، آن کادر را جستجو کرد
 دهيم. در اينصورت ديگر نيازي به ايجاد مجدد کادر در ساير صفحات نمي باشد. وپس از انتخاب در صفحه قرار مي

 

 شود. ) قسمت مديريت کادرهاي صفحه ميrefreshب بازخواني (اين آيکن موج بازخواني: 

 هاي مربوط به کادرها:  نآيک

 کنيم. براي اولويت بندي کادرها از اين گزينه استفاده مي:  

کنيم و نوع دسترسي آن  کنيم.در کادر باز شده ابتدا کاربر را انتخاب مي دسترسي هر کدام از کاربران را روي کادر مشخص مي: با اين گزينه  
 کنيم. ادر را مشخص ميکبه 
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 مديريت محتوا ماژول

 

در حافظه موقت باقي مي ماند تا اگر کادر حذف شده  طوريکهب کنيم از اين گزينه استفاده مي يا برش کادر براي حذف کردن کادر ايجاد شده :  
 بود، آن را دوباره به حالت اوليه برگردانيم. نياز

  کنيم. : براي کپي کردن کادر و استفاده آن در جاي ديگري از صفحه از اين گزينه استفاده مي    

 کنيم. و استفاده آن در جاي ديگري از صفحه از اين گزينه استفاده مي دهشيا کپي  اده شدهدي که برش کادر سباندنچ: براي  

 شود. نمايش داده مي اين گزينه و در صورت غير فعال کردن کادر گزينه   ،در صورت فعال بودن کادر:    

 

 

 

 

 

 

 

اگر بخواهيم صفحه اي را که ايجاد کرديم و از طريق کادرهاي ايستا و پويا اطالعاتي درونشان قرار داديم را حذف کنيم ، ابتدا بايد  
 تا بتوانيم خود صفحه را حذف کنيم. ماييمنتمام کادرهاي صفحه را حذف 
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 مديريت محتوا ماژول

 قراردادن  يبراکنيم.   حالت کلي براي ايجاد کادرها و قراردادن اطالعات از مديريت کادرهاي صفحه استفاده مي در مديريت فايلهاي صفحه:کادر  

 نيم.کو... که از طريق رسانه يا کادرهاي ايستا امکان قرار دادن آنها در سايت وجود نداشته باشد، از اين گزينه استفاده مي html , pdfفايلهايي از نوع 

 

 کنيم. فايل را از کامپيوتر انتخاب مي  browse: با استفاده از اين گزينه ميتوان فايل را اضافه کرد.از طريق گزينه ارسال فايل

 

را تيک ميزنيم تا پس از ارسال، فايل از حالت فشرده خارج شود.سپس روي کليد  zipباشدگزينه باز کردن فايلهاي  zipاگر فايل انتخابي بصورت 
 کنيم. ارسال کليک مي

در کامپيوتر  براي نگهداري يا ويرايش، ي را که قبال در سمپا قرار داده شده است راايلاز طريق اين گزينه ميتوان ف :فايلهاي منتخب بارگيري

 .خود بارگذاري کرد

 فايلهايي را که از طريق مديريت فايلهاي صفحه ايجاد کرده ايم از طريق اين گزينه ميتوان حذف کرد. :حذف فايلهاي انتخابي 
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 شود. ) قسمت مديريت فايلهاي صفحه ميrefreshاين آيکن موجب بازخواني ( : بازخواني 

 کند. اين بخش به محل فيزيکي قرارگيري فايل روي سرور اشاره مي محتويات صفحه:آدرس 

 

 مربوط به صفحات :آيکن هاي 

 

 دهيم. ستا و پويا درون صفحات قرار ميياز طريق کادرهاي ا صفحه جديدي را اضافه ميکنيم و اطالعات سايت را :افزودن صفحه جديد

از طريق سمپا ،  روي صفحه مورد نظر در نقشه سايت کليک کرده و از اين گزينه براي نمايش خروجي يک صفحه در سايت  :مشاهده صفحه

 کنيم. استفاده مي

 کنيم.  از طريق اين گزينه صفحات سايت را بر اساس اولويت مرتب مي :مرتب کردن صفحات

کنيم و روي اين گزينه کليک مي نماييم،  ا تغيير بدهيم آن صفحه را انتخاب مي: اگر بخواهيم مکان صفحه يا زيرصفحه اي رجابجايي صفحات

 کنيم. سپس از کادر باز شده،مکان جديد را انتخاب کرده و روي کليد انتقال کليک مي

 مي گردد. نقشه سايت و صفحات ايجاد شده) قسمت refreshموجب بازخواني ( گزينهاين  :بازخواني

مدير سايت از طريق اين گزينه ميتواند براي اعضاي سايت دسترسي تعيين کند تا صفحه خاص را فقط يک سري از  :سطوح دسترسي اعضا

 اعضا بتوانند مشاهده کنند. 

شود تمام صفحات  کنيم.در کادري که باز مي براي جستجوي صفحه اي که در نقشه سايت ايجاد شده است از اين گزينه استفاده مي :جستجو

 دهد ،با وارد کردن نام صفحه ميتوان آن صفحه را پيدا کرد. را نشان مي ايجاد شده

 

 

 

 



 

16 
 

 مديريت محتوا ماژول

 را براي مديريت محتوا و صفحات سايت و کادرها مشخص مي کنيم.  سمپا از طريق اين گزينه سطح دسترسي کاربر : CMSسطوح دسترسي در 

 

 ته باشد. با کليک بر روي گزينه" دسترسي جديد" کاربر مورد نظر را انتخاب مي کنيم تا عالوه بر ماژولها به صفحات و مديريت آنها نيز دسترسي داش

 

ابتدا در اين قسمت صفحه اي را که مي خواهيم به کاربر دسترسي دهيم، انتخاب مي کنيم. در صورتيکه بخواهيم کاربر به تمام  : انتخاب صفحه

 را انتخاب مي کنيم. Rootايت دسترسي داشته باشد، شاخه صفحات س

 در اين قسمت کاربر مورد نظر را انتخاب مي کنيم. : تعيين دسترسي کاربر

 در اين قسمت گزينه" دسترسي" را انتخاب مي کنيم. :نوع دسترسي

 از طريق اين گزينه دسترسي جديد را ذخيره مي کنيم. :ذخيره

 

 

 

 

A

B

C

D

در صورتيکه بخواهيم کاربر سمپا براي وارد کردن اطالعات فقط به ماژول ها دسترسي داشته باشد و نخواهيم که صفحات سايت و  
 را تعيين نمي کنيم. CMSکادرها را مديريت کند، در قسمت فوق براي کاربر دسترسي 
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 سطح دسترسي اعضاي سايت را براي مشاهده صفحات سايت مشخص مي کنيم.  ،از طريق اين گزينه اعضا :سطوح دسترسي 

 

از  از طريق گزينه "دسترسي جديد" مي توانيم براي اعضاي سايت  با توجه به گروه يا نقش آنها، دسترسي جديدي ايجاد کنيم تا بتوانند صفحاتي
 سايت عضو نيستند، امکان مشاهده صفحات را نداشته باشند.سايت را مشاهده نمايند و ساير اعضا يا کاربران عادي سايت که در 

 

 ابتدا در اين قسمت صفحه اي را که مي خواهيم به گروهي از اعضاي سايت دسترسي دهيم، انتخاب مي کنيم.  : انتخاب صفحه

 در بخش" تعيين دسترسي روي گروه ها" روي گزينه" انتخاب گروه" کليک مي کنيم تا کادر زير باز شود: :نوع دسترسي

 

 

 

A

B
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مي گيريم تا افراد  آنهادسترسي را از  ودر اين قسمت سايت و گروهي که مربوط به همه کاربران سايت و گروهها مي باشد را انتخاب مي کنيم 
 را انتخاب نماييم. "Root" اينکار بايد گروه" عمومي" و دامنه اصليبراي  که عادي نتوانند صفحه مورد نظر را در سايت مشاهده نمايند

 ." را انتخاب مي کنيمDenyدر اين قسمت گزينه"  :دسترسي 

 را ذخيره مي کنيم.عدم دسترسي براي گروه فوق از طريق اين گزينه  :ذخيره     

در اين قسمت ميتوان به گروهي از کاربران  مشخص کنيم.را  را مشاهده نمايندي از اعضاي سايت که مي خواهيم صفحه مورد نظر اکنون بايد گروه
 دسترسي دهيم. يا به افرادي که از طريق" ماژول اعضاي سايت"  نقش تعريف کرده ايم،

 

 

 

C

D
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" ALLOWانتخاب کرده و دسترسي را " را کاربري که مي خواهيم به صفحه دسترسي داشته باشد ،فوق از گزينه " تعيين دسترسي کاربران"در کادر 
 و ذخيره مي کنيم. تعيين

 

انتخاب کرده و دسترسي  را که مي خواهيم به صفحه دسترسي داشته باشد اعضاي سايت گروهي از نقش ،يا اينکه از گزينه " تعيين دسترسي نقش"
 و ذخيره مي کنيم. تعيين" ALLOWرا "
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 نمايش کادر در سايت:

را فشار مي دهيم تا تغييرات و  F5مي کنيم يا کليد  Refreshپس از قرار دادن کادر ايستا يا پويا، در صفحه اي از سايت که کادر را گذاشته ايم 
 چگونگي نمايش کادرها را را مشاهده نماييم.


