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 تٌظیوات اصلی قالة       

 : قرار دادى فیَآیکَى 1ضوارُ 

را از قسوت رساًِ آپلَد کٌیذ ٍ آدرس آى را کپی کٌیذ. ٍ در پٌل  16*16اتتذا عکسی تا سایس 

 ًواییذ. pasteترٍیذ. ٍ در کادر هرتَط تِ فیَآیکَى  onliner.ir #1هذیریتی ٍردپرس، تِ قسوت 

 رخیرُ ًواییذ. icoحتی االهکاى، عکس خَد را تا پسًَذ ًکتِ : 

 

 

 : آهار سایت 2ضوارُ 

ترٍیذ. ٍ در کادر هرتَعِ، کذ دریافتی از  onliner.ir #1در پٌل هذیریتی ٍردپرس، تِ قسوت 

 گَگل آًالیتیکس را ٍارد ًواییذ.

 

 

 تیترّا: فًَت  3ضوارُ 

قالة ضوا دارای چٌذ فًَت هی تاضذ، کِ تستِ تِ سلیقِ خَد هی تَاًیذ فًَت را تیتر ّای تَخِ : 

 ترای سایت خَد تٌظین کٌیذ.
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 ترٍیذ. ٍ فًَت هَرد ًظر خَد را از لیست تازضَ اًتخاب ًواییذ. onliner.ir #1پس تِ قسوت 

 

 

  css: کذّای  4ضوارُ 

تَخِ : اگر ضوا ترای قسوتْای هختلف سایت خَد هی خَاّیذ از استایل ّای هَردًظر خَدتاى 

 خَد را ٍارد ًواییذ.در کادر هرتَعِ کذّای  onliner.ir #1استفادُ کٌیذ، هی تَاًیذ از تخص 

 

 

 خاٍا اسکریپت: کذّای  5ضوارُ 

هَردًظر خَدتاى  اسکریپت ّایتَخِ : اگر ضوا ترای قسوتْای هختلف سایت خَد هی خَاّیذ از 

 در کادر هرتَعِ کذّای خَد را ٍارد ًواییذ. onliner.ir #1استفادُ کٌیذ، هی تَاًیذ از تخص 
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 تٌظیوات ّذر سایت

 سایت  لَگَی:  1ضوارُ 

را از قسوت رساًِ آپلَد کٌیذ ٍ آدرس آى را کپی کٌیذ. ٍ در پٌل  155*555اتتذا عکسی تا سایس 

لَگَی سایت،  ترٍیذ. ٍ در کادر هرتَط تِ ّذر <<onliner.ir #1هذیریتی ٍردپرس، تِ قسوت 

paste .ًواییذ 

 

 هتي ّای  هتحرک در ّذر: 2ضوارُ

اًتخاب یک دستِ، ًام دستِ ٍ سِ هَرد از آخریي هغالة از در ایي  قسوت ضوا هی تَاًیذ تا 

 دستِ ی هٌتخة را ًوایص دّیذ.

 

 

 تیسا تیعضَ صیًوا: 3ضوارُ

تسًیذ.در غیر اگر توایل تِ ًطاى دادى قسوت عضَیت سایت هٌذرج در ّذر، را داریذ تیک را 

 ایٌصَرت ایي قسوت در سایت ًوایص دادُ ًوی ضَد.
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 دایٌاهیکتٌظیوات هٌَی 

ایي هٌَ در ّذر  هذیریت کٌیذ. کِ هی تَاًیذ آًرا هٌَی دایٌاهیک است  یکسایت ضوا دارای 

 هطخص ضذُ است. آى کِ در ضکل زیر خای سایت قرار دارد.

 

 (ٍ... .در هٌَی دایٌاهیک ضوا هی تَاًیذ ّن ترگِ ّا را اضافِ کٌیذ هاًٌذ ) درتارُ ها ، تواس تا ها 

 (، هحصَالت ٍ ... اضافِ کٌیذ. هاًٌذ ) اخثار، آهَزش، ًرم افسار  ار دستِ ّای سایت خَدٍ ّن هی تَاًیذ 

 

 ایداد دستِ :

ترٍیذ ٍ ًام دستِ را ٍارد ًواییذ ٍ رٍی دکوِ ی  دستِ ّا <<ًَضتِ ّا در پٌل هذیریتی، تِ قسوت 

 افسٍدى کلیک کٌیذ.

 

 ایداد ترگِ :

ترگِ ترٍیذ ٍ ترگِ ّای هَرد ًظر خَد را ایداد کٌیذ. افسٍدى <<ترگِ ّا در پٌل هذیریتی، تِ قسوت 
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 کردى دستِ ّا ٍ ترگِ ّا تِ هٌَ ایداد هٌَ ٍ اضافِ

 main-menuترٍیذ. ٍ در آًدا فْرستی تا ًام فْرست ّا  <<ًوایص در پٌل هذیریتی، تِ قسوت 

 ٍ ترگِ ّا ٍ دستِ ّای هَرد ًظر را تِ فْرست اضافِ ًواییذ. ایداد ًواییذ.

 

ترگِ ّا ٍ دستِ ّا ( هَارد هَرد ًظر را تیک تسًیذ ٍ  پیًَذّای دلخَاُ ،تاکس سوت راست ) سٍِ تعذ از 

 رٍی دکوِ ی افسٍدى تِ فْرست را کلیک کٌیذ.

  . آًْا را تا هَس تگیریذ ٍ خاتدا کٌیذضوا هی تَاًیذ ٍقتی ترگِ ّا ٍ دستِ ّا را تِ فْرست اضافِ کردیذ 

تا خاتدایی  ّر پلِ خلَ تر دستِ یا ترگِ ی هَرد ًظر در زیر هٌَی پلِ ی قثلی خَد قرار 

 خَاّذگرفت.

 

پیًَذ ّای دلخَاُ هعوَال ترای لیٌک ّای دلخَاُ هَرد استفادُ قرار هی گیرًذ. هاًٌذ : کتِ : ً

 صفحِ ًخست
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 تٌظیوات اسالیذر

 ضوا هی تَاًیذ اسالیذّای خَد را تا عکس, لیٌک, عٌَاى ٍ تَضیح هذیریت کٌیذ.ًکتِ : 

 ( هی تاضذ. h:280px * w:600pxگسیٌِ عکس الساهی ست. سایس عکس : ) 

 ترٍیذ.تٌظیوات اسالیذر  << onliner.ir #1در پٌل هذیریتی، تِ قسوت 

 

، تعذاد افسٍدى تِ پاییي ٍ تاالاز قسوت کٌترل تا کلیک تر رٍی در ضوي ضوا هی تَاًیذ 

 اسالیذّای خَد را زیاد کٌیذ.

 کلیک کٌیذ.رخیرُ تٌظیوات ٍ در آخر رٍی دکوِ ی 

 

 

 



1کذ قالة :  ٌّرآهَزش قالة     
 

9 
 

 سایذ تارتٌظیوات 

 ضذ. در قسوت سایذ تار ایي قالة چْار تاکس ٍخَد دارد کِ تِ ترتیة تَضیح دادُ خَاّذ

 تاکس اٍل

تاکس اٍل ضاهل سِ تة هی تاضذ . ایي سِ تة از سِ دستِ اًتخاب هی ضَد کِ از پٌل  

onliner.ir #1 >>  قاتل تٌظین خَاّذ تَد.تٌظیوات سایذ تار 

 

سِ عٌَاى از آخریي هغالة درج ضذُ در آى دستِ ًوایص تا اًتخاب ّر دستِ ًام آى تِ ّوراُ 

 دادُ هی ضَد.

 

 تاکس دٍم

 << onliner.ir #1تاکس دٍم ضاهل دستِ ی داًلَد ّا هی تاضذ.اًتخاب ایي دستِ در قسوت  

 قاتل تٌظین خَاّذ تَد.تٌظیوات سایذ تار 

 .هخفی کردى ایي تاکس داضتِ تاضیذ  هیتَاًیذ تیک هرتَعِ را تسًیذایي کِ اگر توایل تِ 
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 تاکس سَم

هی تاضذ. کِ تایذ آى را  Newsletterافسًٍِ ی ًیازهٌذ تاکس سَم ضاهل خثرًاهِ هی تاضذ کِ 

 دریافت ٍ ًصة کٌیذ.

 

 چْارم تاکس

تاکس سَم ضاهل تاکس پیطٌْادها  هی تاضذ در ایي پٌل هخفی ضذى ایي تاکس ٍ یا ًوایص ایي 

تاکس تٌاتر توایل ضوا قاتل تٌظین است. هَارد قاتل ًوایص در ایي تاکس تثلیغات تٌری هی تاضذ 

 ی تَضیح دادُ هی ضَد.کِ در تخص تعذ
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 (تثلیغات پیطٌْاد ها) تٌظیوات

 تٌظیوات تثلیغات

ٍ در کادر آدرس تٌر : ترٍیذ  تٌظیوات تثلیغات  << onliner.ir #1در پٌل هذیریتی تِ قسوت 

 آدرس عکس یا فلص خَد را ٍارد ًواییذ.

را  flashکلوِ ی  image / flashّست. در کادر هرتَط تِ  فلصاگر تٌر ضوا، از ًَع :  هْن ًکتِ

 ترای آى تعریف ًواییذ.

 

در ایي پٌل هی تَاًیذ تاریخ اًقضا ترای تثلیغات خَد تعریف کٌیذ. در صَرت ٍارد کردى تایذ 

 ٍارد کٌیذ. xxxx/yy/zzتَخِ داضتِ تاضیذ تایذ تِ هیالدی ٍ عثق فرهت 

 11/02/20013هثال: 
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 صفحِ ی اصلی تٌظیوات

کِ دارای چْار تة هی تاضذ . ایي تة ّا هغالثص را از دستِ تاکس تسرگی  زیر اسالیذر قرار دارد 

 << onliner.ir #1اًتخاب دستِ ّا ٍ  تعییي تعذاد هغالة قاتل ًوایص  از آدرس  ّا هی گیرًذ.

آخریي هغالة ایي تة ّا تا ًام دستِ ّا  ٍ پٌح تا از  قاتل تٌظین است.تٌظیوات صفحِ ی اصلی  

 هغالة دستِ ّا ًوایص دادُ هی ضَد.)پٌح تا هغلة پیص فرض تن هی تاضذ.(  
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 صفحات داخلی تٌظیوات    

 : ًوایص ٍ عذم ًوایص دیذگاُ ترای پست 1ضوارُ 

 ترٍیذ.صفحات داخلی  << onliner.ir #1در پٌل هذیریتی تِ قسوت 

 

 

 404تغییر هتي خغای :  2ضوارُ 

ٍ در کادر هرتَعِ هتي  ترٍیذ.صفحات داخلی  << onliner.ir #1در پٌل هذیریتی تِ قسوت 

 داریذ را ٍارد کٌیذ.   errorدلخَاُ خَد را کِ توایل تِ ًطاى دادى آى در صفحِ ی 

 تَخِ: در صَرت تعییي ًکردى ّیچ هتٌی تغَر پیص فرض، قالة هتي خَد را ًطاى خَاّذ داد.

 

 هغالة هرتثظتعذاد :  3ضوارُ

تعذاد هغالة هرتثظ را در صَرت دلخَاُ هی تَاًیذ تعییي کٌیذ. تذیي هٌظَر تِ آدرس  

onliner.ir #1   رفتِ ٍ در کادر هرتَعِ تعذاد هغالة قاتل ًوایص راٍارد کٌیذ.در صَرت ٍارد

 ًکردى تواهی هغالة ّای هرتثظ ًوایص دادُ هی ضًَذ.
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 ترگِ ّای ٍیژُ تٌظیوات                                                

 تٌظیوات ترگِ ّای ٍیژُ

صفحات سایت ًوایص دادُ هی ضَد هَارد قاتل ًوایص  از ترگِ ّا گرفتِ  سِ ترگِ ثاتت در تواهی

قاتل تٌظیوات ترگِ ّای ٍیژُ  << onliner.ir #1 هی ضَد کِ تٌظیوات ایي ترگِ ّا از آدرس 

 تٌظین است.
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 فَترتٌظیوات 

 : لَگَ ثاًَیِ 1ضوارُ 

را از قسوت رساًِ آپلَد کٌیذ ٍ آدرس آى را کپی کٌیذ. ٍ در پٌل  155*555اتتذا عکسی تا سایس 

 ثاًَیِ  لَگَی ترٍیذ. ٍ در کادر هرتَط تِ فَتر  <<onliner.ir #1هذیریتی ٍردپرس، تِ قسوت 

 ًواییذ. pasteسایت، 

 

 

 آدرس، تلفي ، ایویل ضرکت:  2ضوارُ 

 هطخصات ضرکت خَد را در ایي هحل ٍارد کٌیذ.
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 : تاکس سوت چپ در فَتر3ضوارُ 

سِ هَرد از آخریي هغالة آًرا  ًوایص   در ایي تاکس هی تَاًیذ یک دستِ را اًتخاب کٌیذ ٍ 

 دّیذ.

 

 

 تغییر هتي کپی رایت در فَتر: 4ضوارُ 

 ترٍیذ. تٌظیوات فَتر  << onliner.ir #1در پٌل هذیریتی تِ قسوت 

 

 

                                

   

 پایاى                              

 


