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ر  ا ز ف ا رم  ن ی  یزآپمعرف ب ز  سا یت   سا

هاي بزرگ تهیه هاي سازماني و شركتهاي ساده تا پیشرفته، پورتالطراحی وب سایت جهتسایت ساز بیزآپ نرم افزار 
 PHP 5.0 ،jQuery ،CSS 3 ،HTML 5 ،AJAXتكنولوژي هاي روز دنیا مانند بر مبتني این نرم افزار  .شده است

مهندسي نرم افزار تهیه شده و پس از تحقیق و تحلیل نسبت نوین هاي روشسایت ساز بیزآپ باشد. نرم افزار مي SEOو 
عزیز ارائه شده است. از به طراحي و برنامه نویسي آن اقدام و در نهایت با كنترل نهایي كیفیت جهت استفاده كاربران 

ها و ماژولتوسعه پذیری  ،توان به کاربرد سادهبر اطمینان از عملكرد و كیفیت آن ميعالوه سایت ساز بیزآپ مزیت های 
ندارد و مي  و برنامه نویسی همچنین مقرون به صرفه بودن آن اشاره نمود. استفاده از این نرم افزار نیاز به تخصص فنی

 به ایجاد سایت با هرگونه كاربردي اقدام نمود. به سادگی توان 

برای حفظ کیفیت این محصول هزینه و زمان بسیاری را صرف نموده است تا از  (Bizup.irشرکت رسانه پاسارگاد )
تیم مهندسی سال تجربه  10ماحصل سایت ساز بیزآپ % قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجی باشد. 100لحاظ کیفی 

باشد. تولید این محصول از مرحله تحقیق، تحلیل، پیاده سازی، سیستم مدیریت محتوا میافزارهای تحت وب و  نرمتولید در 
 انجام شده است.ایران و در داخل کشور رسانه پاسارگاد کنترل کیفی و پشتیبانی تماماً در واحد نرم افزار 

 مقدمه

 (Module) ماژول

 توانمیوب سایت  هر در .باشدمی در صفحات وب سایت محتوا نمایش برای استفاده و نصب قابل قسمت واقع در، ماژول
به عنوان مثال اگر عالقه دارید یک آلبوم عکس  را به صفحات اضافه نمود. هاماژولو  کرد ایجاد صفحه نامحدودی تعداد

 که داردخاص خود را  تنظیمات ماژول هر به صفحه خود اضافه نمایید، کافی است یک نمونه از ماژول آن را ایجاد کنید.
 عبارتند از:سایت ساز بیزآپ های لیست ماژول .شد خواهد داده نمایش شما به، صفحه به پس از افزودن تنظیمات این

 

 

 دکمه ▪

 برچسب متنی ▪

 جعبه متنی ▪

 جعبه متنی گروهی ▪

 آلبوم عکس ▪

 آلبوم صوتی ▪

 آلبوم ویدئو ▪

 اسالیدر ▪

 جعبه لینک ▪

 اسالیدشو ▪

 فرم ▪

 سایتخالصه آمار وب  ▪

 نظرات ▪

 ورود/ثبت نام/پروفایل ▪

 اخبار اتوماتیک ▪

 نظرسنجی ▪

 تیکت ▪

 نقشه گوگل ▪

 فروشگاه ▪

 تبلیغات فروشگاه ▪

 فریم ▪

 درصد پیشرفت ▪

 افکت کاغذ ▪

 افکت شناور ▪

 (Tools) ابزار

 باشند.میسایت ساز بیزآپ دهند، ابزارهای امکانات بخش مدیریت که به شما امکان تنظیمات و تغییرات وب سایت را می

 

 (Skin) پوسته

توان پوسته چهار بخش اصلی سرصفحه، میسایت ساز بیزآپ پوسته به طرح و رنگ هر بخش از وب سایت گویند. در 

 های اولیهتعریف مفهوم
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ر  ا ز ف ا رم  ن ی  یزآپمعرف ب ز  سا یت   سا

 منو، بدنه و پاصفحه را تغییر داد.

 

 (Dashboardدشبورد )

 خواهید کرد.پس از ورود به عنوان مدیر وب سایت و کلیک بر روی آیکون چرخ دنده دشبورد مدیریتی را مشاهده 

 

 

 

 مدیریتی هریک از اجزای وب سایت شوید. پنلتوانید وارد به کمک این بخش می
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ر  ا ز ف ا رم  ن ی  یزآپمعرف ب ز  سا یت   سا

 

 

 طراحی اختصاصی

برخی از سفارش دهندگان وب سایت تمایل دارند پروژه نهایی یک محصول خاص و منحصر به فرد به خصوص از لحاظ 
 دهند.یک طراحی اختصاصی را سفارش می ،ساز بیزآپسایت طراحی و گرافیک باشد. بنابراین به تیم فنی 

 

 

 

دشبورد در  "تنظیمات اختصاصیبا عنوان "آیتم اید، یک در صورتی که شما نیز طراحی اختصاصی را سفارش داده
  نمایید.سفارشی و ویرایش توانید قالب طراحی اختصاصی خود را میاین گزینه با انتخاب . کنیدمشاهده می

 این در زیر موارد عموما اما، باشد داشته متفاوتی محیط تواندمی بیزآپ ساز سایت مشتریان از یک هر برای بخش این
 :باشندمی ویرایش قابل بخش

 اختصاصی طراحی قالب صداهای و ویدئوها، هاعکسمدیریت  ▪

 اختصاصی طراحی هایمتنمدیریت  ▪

 اختصاصی طراحی هایلینکمدیریت  ▪

 

 (SEOسئو )

SEO  سرنام عبارتSearch Engine Optimization هدف از سئو . باشدمی جستجو موتور سازی و به معنای بهینه
 .باشدمناسب و جذاب می جستجو موتورهای برای کهاست  وبی صفحات تولید

 مورد محصول یا مطلب به رسیدن برای جستجو موتورهای از مردم اکثر که شود می ناشی آنجا از موضوع این اهمیت
 .کنندمی استفاده خود نظر

 

 (Uploadآپلود یا بارگذاری )

نامند )عکس عمل دانلود(. می بارگذارییا  آپلودهاست وب سایت را  به دارند قرارکامپیوتر  هارد در که هاییفایل انتقال
 ،docو...( و اسناد ) jpg ،png ،gifها )هایی که معموال بر روی سایت قرار میگیرند عبارتند از عکسانواع فایل
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ر  ا ز ف ا رم  ن ی  یزآپمعرف ب ز  سا یت   سا

docx ،pdf )...و 

حداقل نیاز  .شودبه علت امنیت سورس برنامه به همراه هاست شرکت رسانه پاسارگاد ارائه میسایت ساز بیزآپ  افزار نرم
هاست ارائه شده از نوع  باشد.می MySQLمگابایت و نیازمند فعال بودن سرویس  250هاست این نرم افزار با حجم 

 است. MySQLو پایگاه داده  Apacheسیستم عامل لینوکس، وب سرور 

 ,Chromeمانند  مرروگرها اغلب با که معنا این به. باشدمی Cross Browserیک نرم افزار سایت ساز بیزآپ 
Safari, Opera, Firefox, IE مرورگرهای از استفاده کاربران به ما توصیه حال این با. است شده کیفی کنترل و تست 

Chrome  وFirefox است برخوردار باالتری بارگذاری سرعت و امنیت سطح از که چرا، باشدمی. 

 ساز سایتهای نیازمندی
 بیزآپ

 PHPسمت سرور زبان برنامه نویسی 

 HTML,CSS,JavaScriptسمت کالینت زبان برنامه نویسی 

 MySQLپایگاه داده 

 AJAX, SEOها تکنولوژی

 ساز سایتمشخصات فنی 
 بیزآپ

های متنی و صفحات نسخه یک ابزار قدرتمند نرم افزاری برای مدیریت محتوای ماژولبیزآپ  ساز سایتویرایشگر متن 
توانید باشد، میمی Microsoft Wordآفیس موبایل است. به کمک این ویرایشگر که مشابه یک نسخه ساده از نرم افزار 

 قالب و شکل دلخواه ایجاد نمایید.محتوایی با 

 

 

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میبیزآپ  ساز سایتهای ویرایشگر متن از جمله قابلیت

 هاتغییر فونت متنقابلیت  ▪

 هاتغییر اندازه فونت متنقابلیت  ▪

 هاتغییر رنگ متنقابلیت  ▪

 هاو زیرخط دار بودن متنتغییر ضخامت، مایل بودن قابلیت  ▪

هم تنظیم چیدمان عناصر درون ویرایشگر در یکی از حاالت : تراز راست، تراز وسط ، تراز چپ و قابلیت  ▪
 تراز

 در محتوای ویرایشگر قابلیت ساخت و افزودن جدول ▪

 رو عناصر درون ویرایشگر قابلیت ساخت یا حذف لینک ▪

 قابلیت درج عکس در محتوای ویرایشگر ▪

 هاو جابجا کردن سطح آن ساخت لیست گلوله ای یا عددیامکان  ▪

 ساز سایتویرایشگر متن 
 بیزآپ
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م ست ه سی ب م ورود  ا ن ت  ب ث  و 

 کافی است به آدرس زیر مراجعه کنید:بیزآپ  ساز سایتبرای ورود به پنل مدیریت 

www.نام وب سایت شما/user 

 شود.کادر ورود به سایت به صورت خودکار نمایش داده میو پس از بارگذاری کامل، پس از ورود به این صفحه 

 

 

 

در اختیار شما قرار گرفته، بر روی دکمه بیزآپ با وارد کردن نام کاربری و رمزی که توسط واحد فروش در این قسمت 
 شوید.بیزآپ  ساز سایتورود کلیک کنید تا وارد پنل مدیریت 

جدید دارید بر روی "ثبت نام" و در صورتی که رمز خود را فراموش همچنین در صورتی که تمایل به ساخت کاربر 
تر در این آدرس ایمیل معتبر خود را که پیشپس از  اید، جهت بازیابی آن بر روی "فراموشی رمز" کلیک نمایید.کرده

 هنگام ثبت نام استفاده کرده اید، وارد نمایید تا رمز جدید برای شما ایمیل شود.

 ورود به سیستم

 به آدرس زیر مراجعه کنید:ثبت نام و ساخت کاربری جدید در وب سایت برای 

www.نام وب سایت شما/register 

 شود.به صورت خودکار نمایش داده میثبت نام پس از ورود به این صفحه و پس از بارگذاری کامل، کادر 

 

 

 

در صورت موفقیت آمیز بودن ثبت نام، میتونید  نمایید.ثبت نام را پر نمایید و سپس بر روی دکمه "ثبت نام" کلیک فرم 
 مطابق قسمت "ورود به سیستم"، وارد سایت شوید.

 ثبت نام
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م ست ه سی ب م ورود  ا ن ت  ب ث  و 

 :خود بر روی آیکون "مشخصات کاربری" کلیک نماییدپس از ورود به سایت جهت ویرایش اطالعات کاربری 

 

 

 

 تغییر دهید. توانید اطالعات کاربری خود، مانند رمز عبور رادر این بخش می

 

 

 

 مشخصات کاربری

 برای خروج از وب سایت بر روی آیکون "خروج" کلیک نمایید.

 

 

 

 خروج از سیستم

 

ه  فروشگا

های موجود در صفحات برای خرید توسط کاربر انتخاب شده است را نمایش این گزینه لیست محصوالتی که از فروشگاه
 سفارش خرید خود را تکمیل نماید. توانددهد. کاربر به کمک این گزینه میمی

 

 

 

 سبد خرید
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ه  فروشگا

 توانند از این بخش استفاده نمایند.های موجود در سیستم میکاربر و مدیر وب سایت برای مشاهده و مدیریت سفارش

 

 

 

 های فروشگاهسفارش
 
 

 

ریت ی د م ل  ن پ و  ورد   دشب

 را هاآن جواب و کرده مشاهده هستند پاسخ انتظار در و شده ثبت تیکت هایماژول در که هاییتیک توانیدمی بخش این در
 .دهید سیستم مدیر عنوان به

 های در انتظارتیکت

اند و در انتظار تایید مدیر هستند را هایی توسط کاربران در آنها ثبت شدهلیست صفحاتی که نظر توانیدمی بخش این در
 مشاهده نمایید.

 نظرات در انتظار

در ماژول فرم قادر به ثبت فرم هستند. رویداد رکوردهای جدیدی که به ازای هر ثبت فرم توسط کاربران وب سایت 
 کاربران ثبت شده است، در این بخش نمایش داده می شود.

 فرم های جدید

کنید. در بخش سفارش تحویل نشده در صورتی که ماژول فروشگاه برای وب سایت شما فعال باشد این بخش را مشاهده می
توانید اطالعات مربوط به فاکتورهای صادر شده توسط فروشگاه وب سایت خود را که هنوز به وضعیت "تحویل شد" می

 نرسیده است مشاهده نمایید.

 سفارش تحویل نشده

در این بخش می توانید تنظیمات عمومی وب سایت را کنترل کنید. از جمله موارد این تنظیمات می توان به گزینه های زیر 
 اشاره کرد:

برای بهبود رتبه گوگل بسیار مهم می باشند. تغییر عنوان ، توضیح و کلمات کلیدی وب سایت. هر سه این موارد  ▪
همچنین عنوان وب سایت در قسمت عنوان باالیی مرورگر نمایش داده می شود. اما توضیح و کلمات کلیدی در 

 وب سایت نمایش داده نمی شوند.

 

 

 

 اصلی برای کاربران غیر مدیر سیستم )غیر مدیر( : به منظور فعال یا غیرفعال کردن منوی منوی کاربران فعال ▪

 

 

 مدیریت عمومی سایت
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ریت ی د م ل  ن پ و  ورد   دشب

 

 جهت تایید واقعی بودن شماره موبایل و آدرس ایمیل با ارسال یک کد امنیتیتایید ثبت نام با اس ام اس و ایمیل :  ▪

 کلیه صفحات وب سایت اجازه راست کلیک : به منظور فعال یا غیرفعال کردن کلیک راست ماوس در ▪

: با وارد کردن آدرس ایمیل دلخواه خود در این بخش یک نسخه از کلیه اطالعات فرم های  ها فرم دریافت ایمیل ▪
 ثبت نام شده کاربران بر روی وب سایت به آدرس ایمیل تعیین شده ارسال می گردد.

در این بخش می توانید عبارت هایی که در هنگام جستجو به کاربران پیشنهاد داده می شود  پیشنهادهای جستجو : ▪
 تا نیاز به تایپ کامل آن ها نباشد را ثبت کنید.

 

 

 

: به مدیر سایت امکان تعیین تعداد نمایش های آیتم های بخش های  رویدادها و فروشگاه صفحه هر آیتم تعداد ▪
 مشخص شده را می دهد.

کد رنگ مختلف جهت تنظیم رنگ های بخش های مختلف وب  6تنظیمات رنگامیزی وب سایت : در این بخش  ▪
 سایت می توانید مشخص کنید.

امکان پرداخت آنالین و لوگو بانک : در صورتی که ماژول فروشگاه برای شما فعال باشد می توانید فعال یا  ▪
ه، همچنین لوگو بانکی که در صفحه قبل ورود به بانک غیرفعال بودن امکان پرداخت آنالین را تنظیم کرد

 نمایش داده می شود را تنظیم کنید.

 توانید تنظیمات مربوط به سرصفحه وب سایت را انجام دهید. این تنظیمات عبارتند از:در این بخش می

 فعال  سرصفحه .1

 پیام سالم به اعضا .2

 تاریخ و زمان .3

 سرصفحه تلفن شماره .4

 سرصفحه ارتفاع .5

 زمینه پس رنگ .6

 مدیریت سرصفحه

 توانید تنظیمات مربوط به پاصفحه وب سایت را انجام دهید. این تنظیمات عبارتند از:در این بخش می

 تنظیمات عمومی پاصفحه ▪

 فعال پاصفحه .1

 زمینه پس رنگ .2

 لینک شبکه های اجتماعی .3

 لینک ها )زبان فعلی( ▪

 1لینک از ستون  5 .1

 2لینک از ستون  5 .2

 3لینک از ستون  5 .3

 مدیریت پاصفحه

منوی وب این دو توانید تنظیمات مربوط به در این بخش میدر سایت ساز بیزآپ دو منوی عمودی و افقی وجود دارد. 
 سایت را انجام دهید.

 

 مدیریت منو
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ریت ی د م ل  ن پ و  ورد   دشب

 

 

 این تنظیمات عبارتند از:

 منوی افقی ▪

تمام صفحه کردن منوی )به منظور فعال یا غیرفعال کردن و همچنین  ی افقیمنوتنظیمات عمومی  .1
 (افقی و فیکس بودن آن در هنگام اسکرول کاربر

 قالب منو )به منظور تنظیم پوسته ظاهری منو( .2

های های موجود در منو و همچنین لینکها )به منظور ساخت، حذف یا ویرایش آیتمها و لینکآیتم .3
 هریک(

 منوی عمودی ▪

 )به منظور فعال یا غیرفعال کردن( عمودی منوت عمومی تنظیما .1

های های موجود در منو و همچنین لینکها )به منظور ساخت، حذف یا ویرایش آیتمها و لینکآیتم .2
 هریک(

 

البته وب سایت های طراحی شده توسط سایت ساز بیزآپ واکنشگرا )ریسپانسیو( می باشند و در گوشی های موبایل یا تبلت 
به دنبال یک به شکل مناسبی نمایش داده می شوند. اما در صورتی که شما یک وب سایت ساده اطالع رسانی دارید و 

 مدیریت نسخه موبایل برای شما مفید است.نسخه ساده و سبک موبایل هستید فعال کردن این بخش 

ها یک نسخه ویژه فعال های تلفن همراه یا تبلتهای موبایل و قابل حمل مانند گوشیتوانید برای دستگاهدر این بخش می
 کرده و در اختیار کاربران خود قرار دهید. توجه کنید این نسخه به نسبت نسخه کامپیوتر ساده تر بوده و سهولت بیشتری

 توانید انجام دهید:های موبایل دارد. از جمله تنظیماتی که در این بخش میبرای کاربران دستگاه

 تنظیمات عمومی نسخه موبایل  )به منظور فعال یا غیرفعال کردن این قابلیت( .1

 قالب منو )به منظور تنظیم پوسته ظاهری منو( .2

های موجود در نسخه موبایل و همچنین محتوای قابل آیتمها و محتوا )به منظور ساخت، حذف یا ویرایش آیتم .3
 نمایش هریک(

توانید از آدرس زیر جهت دسترسی به نسخه موبایل در کامپیوتر به منظور سادگی در دسترسی به نسخه موبایل می -نکته 
 یا لپ تاپ خود استفاده نمایید:

 mobile_in_pc /نام وب سایت شما

 مثال

parsunit.com/ mobile_in_pc 

 مدیریت نسخه موبایل
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توانید از کلیه اطالعات موجود در پایگاه داده وب سایت خود یک نسخه پشتیبان تهیه و دانلود کنید. به کمک این بخش می
های مختلف آن بر روی هارد دیسک مستقل و یا گیری حداقل هر هفته انجام شده و نسخهشود عملیات پشتیبانتوصیه می

DVD .ذخیره گردد 

های شود و از فایلگیری در این بخش تنها شامل اطالعات موجود در پایگاه داده وب سایت میتوجه داشته باشید پشتیبان
 شود.گیری نمیموجود بر روی هاست پشتیبان

 تهیه نسخه پشتیبان

ور قابلیت ساخت صفحه جدید، در این بخش مدیر وب سایت قادر است صفحات وب سایت را تنظیم نماید. برای این منظ
 و تهیه گزارش از صفحات موجود در نظر گرفته شده است.جستجو ویرایش، حذف، 

هر صفحه باید یک نام منحصر به فرد داشته باشد. همچنین هر صفحه از طریق روش آدرس دهی بیزآپ  ساز سایتدر 
 زیر در دسترس مدیر و بازدیدکنندگان وب سایت است:

http://www. وب سایت شمانام   نام صفحه/

 کنید.های منوی وب سایت استفاده میعموما این آدرس را در بخش لینک

 مدیریت صفحات

توانید تصاویری که در طراحی وب سایت به کار رفته است را مدیریت کرده، تغییر داده یا حذف نمایید. در این بخش می
 :تصاویری که در این بخش قابل مدیریت هستند عبارتند از

 لوگو اصلی وب سایت ▪

 تصویر پس زمینه صفحات وب سایت ▪

 مدیریت تصاویر

هایی را از روی هارد کامپیوتر خود بر روی سرور آپلود نماید و یا به کمک این بخش مدیر وب سایت قادر است فایل
 هایی که از قبل آپلود کرده را مشاهده و حذف نماید.فایل

ها گیرد تا در صورت نیاز در ماژولبر روی هاست در اختیار شما قرار می همچنین در این بخش "آدرس کامل" فایل
 استفاده نمایید.

 مدیریت فایل

قابلیت های وب سایت را تنظیم نماید. و اعضای کاربران تنظیمات و دسترسی های در این بخش مدیر وب سایت قادر است 
 این بخش عبارتند از:

اعضای و تهیه گزارش از جستجو قابلیت ساخت کاربر جدید، ویرایش، حذف، در این بخش مدیریت اعضا :  ▪
 .موجود در نظر گرفته شده است

و تهیه گزارش از جستجو جدید، ویرایش، حذف، گروه کاربری قابلیت ساخت در این بخش  مدیریت گروه ها : ▪
 موجود در نظر گرفته شده است.گروه های 

لیست گروه های موجود در سیستم را مشاهده می نمایید. با انتخاب هر در این بخش  مدیریت اعضای گروه : ▪
می توانید لیست اعضای آن گروه را مشاهده کرده و می توانید عضوی را از لیست حذف کنید. همچنین  گروه
یی در نظر گرفته شده تا در صورت تمایل فرد خاصی را جستجو کرده و وی را به گروه اضافه جستجوکادر 
 نمایید.

در این بخش بر اساس جستجو می توانید به گروه یا کاربر مورد نظر خود دسترسی داشته  مدیریت دسترسی ها : ▪
" می توانید لیست دسترسی های آن گروه یا (ها دسترسی مشاهده) باشید. پس از جستجو با کلیک بر روی "

در کاربر را مشاهده کنید. سپس دسترسی مورد نظر خود را از آن گروه یا کاربر گرفته یا به آن اضافه نمایید. 
 این بخش مهم است دو نکته زیر را در نظر داشته باشید :

، است عضو آن در برکار که هایی گروه از یکی حداقل یا کاربر است کافی دسترسی ایجاد جهت .1
 .باشد داشته را نظر مورد دسترسی

 پذیر امکان صفحه همان های دسترسی مدیریت بخش از صفحات یا ماژول به دسترسی افزودن .2
  .است

 

 

 

 مدیریت کاربران

داده های مختلف وب سایت به بازدیدکنندگان نمایش هایی است که برای زبانها به منظور تنظیم پیامبخش مدیریت پیام
شود. برای زبان فارسی و انگلیسی این بخش به صورت پیش فرض تکمیل شده است. اما در صورتی که زبان جدیدی می

 به وب سایت خود اضافه کردید، ضروری است، این بخش را تکمیل نمایید.

 مدیریت پیام ها
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تصاصی را بر روی وب سایت نصب های زیبا و اخدهد فونتمدیریت فونت بخشی است که به مدیر وب سایت اجازه می
 باشند.های متنی میهای نصب شده قابل استفاده در ماژولنماید. فونت

 کند، تعیین نمایید.ها اثر میها، پاصفحه و دیگر بخشتوانید فونت اصلی وب سایت که بر روی منوهمچنین در این بخش می

شود. ونت باعث کمی تاخیر در لود وب سایت میاست و نصب هر ف Tahomaتوجه کنید فونت پیش فرض وب سایت 
 شود تا حد امکان تنها یک فونت مورد نظر خود را نصب نمایید.بنابراین توصیه می

 مدیریت فونت

یک ماژول مناسب برای نمایش محتوای مرتبط و دسته بندی شده می باشد. به عنوان مثال در ماژول جعبه متنی گروهی 
 اخبار یا مقاالت اشاره کرد. این مورد می توان به بخش

 تنظیمات زیر را برای ماژول های جعبه متنی گروهی انجام دهد: در این بخش مدیر سایت می تواند

 گروهی متن جعبه صفحه هر آیتم تعداد ▪

نمایش نهایی آیتم های جعبه متن : با فعال کردن این بخش  دشبورد دسترسی توسط جامع ذخیره های آیتم تایید ▪
 از پس وانجام گرفته  تحریریه هیاتاعضای  توسط اخبار ثبت مثالگروهی پس از تایید مدیر صورت می پذیرد. 

 نمایش داده می شوند. مدیر تایید

موجود  رده هایو تهیه گزارش از جستجو جدید، ویرایش، حذف، رده قابلیت ساخت در این بخش مدیریت رده :  ▪
 .نظر گرفته شده استدر 

در صورتی که نویسنده یک آیتم جعبه متن گروهی آن را به صورت جامع ذخیره کند، این آیتم آیتم های جامع :  ▪
در کل وب سایت قابل دسترس است و با حذف ماژول مربوطه از بین نمی رود. مدیریت این آیتم ها از طریق 

 این گزینه مدیریت در دسترس می باشد.

 یه متنمدیریت جعب
 گروهی

های دهد عالوه بر زبان پیش فرض وب سایت )معموال فارسی( زبانبخش مدیریت زبان به مدیر سایت این امکان را می
ها ها" پیامدیگری را نیز اضافه نماید. دقت کنید بسیار مهم است پس از ساخت یک زبان جدید، در بخش "مدیریت پیام

 تکمیل نمایید. های مختلف وب سایت رامرتبط با بخش

 مدیریت زبان

های جانبی از توانید اطالعات هاست خود را دریافت کنید. این اطالعات برای مدیریت منابع و استفادهبه کمک این بخش می
 تواند مفید باشد. لیست اطالعات این بخش عبارت است از:وب سایت می

 parsunit.comدامین : نام وب سایتی که هاست برای آن فعال است مانند  ▪

آدرس آی پی : آدرس اینترنتی هاستینگ شما، این آدرس کاربردهای متنوعی دارد. به عنوان مثال در ثبت درگاه  ▪
 پرداخت آنالین به آن نیاز دارید.

: در این بخش نام بسته هاست تهیه شده برای وب سایت شما ذکر می شود.  بیزآپ ساز سایت هاست بسته نام ▪
 و اطالعات بیشتر بسته خود به وب سایت فایرفارس مراجعه نمایید. برای دریافت جزئیات

ها و سایر اطالعات در اختیارتان قرار ها، ایمیلهاست : هاست شما یک فضای مشخص برای انواع فایل فضای ▪
 توانید میزان مجاز و میزان استفاده شده فضا را مشاهده نمایید.دهد که در این بخش میمی

ماهانه :  کلیه فرآیندهای دانلود و آپلود اطالعات بر روی هاست نیز محدود است. در این بخش  باند پهنای ▪
 توانید میزان مجاز و میزان استفاده شده پهنای باند را مشاهده نمایید.می

 اطالعات هاست

 دادهای کاربرانروی دهد.بخش رویدادها گزارش ورود و خروج اعضای وب سایت را به صورت خودکار ثبت و نمایش می

سپس در قالب مدیر وب سایت در ابتدا یک گزارش کلی از تنظیمات خوب یا بد سئو دریافت می کند. گزارش سئو در بخش 
 یک جدول مزایا و معایت تک تک صفحات وب سایت از لحاظ سئو مطرح می شود.

 رنگ سبز تبدیل کنید.توصیه می شود با مدیریت صحیح، کلیه بخش های قابل تنظیم این گزارش را به 

 گزارش سئو

 آمار بازدید های مختلف مشاهده نمایید.توانید آمار بازدید وب سایت خود را در تاریخدر این بخش می
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اماژول  ه

ها توانید از آناجزای مختلفی هستند که جهت نمایش محتوای وب سایت می هاماژولتر توضیح داده شد، همانطور که پیش
توانید تعداد نامحدود صفحه ایجاد کرده و به هر صفحه تعداد نامحدود ماژول اضافه میبیزآپ  ساز سایتاستفاده نمایید. در 

ح بر روی دکمه "ویرایش برای این منظور وارد هر یک از صفحات وب سایت خود شده و در قسمت پایینی صف کنید.
توانید ماژولی به صفحه اضافه کنید. همچنین برای حال با کلیک بر روی دکمه "ماژول جدید" می صفحه" کلیک نمایید.

کنار جعبه آن کلیک کنید تا از روی صفحه حذف شود. در نهایت برای ذخیره شدن  xحذف یک ماژول کافی است بر روی 
 لیست ماژول های سایت ساز بیزآپ عبارتند از : ره کلیک نمایید.تغییرات خود بر روی دکمه ذخی

 دکمه ▪

 برچسب متنی ▪

 جعبه متنی ▪

 جعبه متنی گروهی ▪

 آلبوم عکس ▪

 آلبوم صوتی ▪

 آلبوم ویدئو ▪

 اسالیدر ▪

 جعبه لینک ▪

 اسالیدشو ▪

 فرم ▪

 خالصه آمار وب سایت ▪

 نظرات ▪

 ورود/ثبت نام/پروفایل ▪

 اخبار اتوماتیک ▪

 نظرسنجی ▪

 تیکت ▪

 نقشه گوگل ▪

 فروشگاه ▪

 تبلیغات فروشگاه ▪

 فریم ▪

 درصد پیشرفت ▪

 افکت کاغذ ▪

 افکت شناور ▪
 

 مقدمه

هایی که از لحاظ محتوایی و تعریف ممکن است در صفحات مختلف به صورت تکراری کاربرد داشته باشند، در ماژول
 انجام دهید:مرحله را  2نیاز است این ماژول ها قابل کپی و چسباندن هستند. برای کپی کردن بیزآپ  ساز سایت

 در گوشه باال سمت راست ماژول کلیک کنید. بر روی دکمه کپی  .1

 "چسباندن ماژول" کلیک نمایید.تواند صفحه فعلی ماژول هم باشد( بر روی دکمه در صفحه مقصد )می .2

 کپی کردن ماژول

پس از قراردادن ماژول هر یک از ماژول ها در سایت ساز بیزآپ تنظیمات اختصاصی خود را دارند. برای این منظور 
 مورد نظر در صفحه کافی است رو آیکون چرخ دنده در گوشه باال سمت راست ماژول کلیک کنید.

 

 

 

 مدیریت ماژول

شود دکمه یک ماژول ساده و مفید برای ایجاد یک دکمه با عنوان و لینک دلخواه است. عنوان متنی است که نمایش داده می
 باشد.ها میای دیگر در وب سایت شما یا هر صفحه دیگری در سایر وب سایتصفحهو لینک آدرس اینترنتی 

 دکمهماژول 

برچسب متنی یک ماژول ساده جهت نمایش یک متن بر روی صفحات وب سایت است. این ماژول از لحاظ تنظیمات مشابه 
 دکمه بوده و قابلیت مدیریت عنوان و لینک را دارد.

 برچسب متنیماژول 

تواند یک عنوان ساده یا یک خبر این متن می توانید در آن متن دلخواه خود را قرار دهید.متنی یک کادر است که میجعبه 
 توانید محتوای آن را تغییر دهید.پس از افزودن این ماژول به صفحه در بخش مدیریت آن می طوالنی باشد.

" بازدیدکنندگان سایت قادر خواهند بود محتوای یک جعبه متنی را در امکان اشتراک گذاریهمچنین با فعال کردن بخش "
 به اشتراک بگذارند.با دیگران های اجتماعی پارس یونیت، فیسبوک یا توییتر یکی از شبکه

 متنی جعبهماژول 
 (خودکار ارتفاع)

بخش اخبار، بل دسته بندی مانند مطالب قاباشد. این ماژول برای های متنی میای از جعبهجعبه متنی گروهی شامل دسته
هر مطلب ماژول جعبه متنی گروهی می تواند عنوان، مقدمه،  .مناسب می باشدها، خدمات یا محصوالت پروژهمقاالت، 

 رده، عکس و متن اصلی داشته باشد. 

 همچنین می توانید قابلیت های زیر را برای هر مطلب پست شده فعال کنید:

 امکان اشتراک گذاری ▪

 متنی جعبهماژول 
 (خودکار ارتفاع)گروهی 
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اماژول  ه

: در صورت فعال کردن این گزینه مطلب ارسال شده در سایر ماژول  سایت وب کل در جامع صورت به ذخیره ▪
 های وب سایت قابل استفاده بوده و با حذف ماژول فعلی از بین نمی رود.

مهم : با فعال کردن این گزینه می توانید مطلب ارسالی را در ماژول آیتم های مهم به صورت مستقل نمایش  ▪
 ید.ده

هایی توانید عکسها گویند. پس از افزودن این ماژول به صفحه در بخش مدیریت آن میای از عکسآلبوم عکس به مجموعه
 نحوه نمایشش را تغییر دهید.به آن افزوده و یا 

 عکس آلبومماژول 

توانید گویند. پس از افزودن این ماژول به صفحه در بخش مدیریت آن میهای صوتی فایلای از به مجموعهصوتی آلبوم 
 .را فعال کنید هاهای موجود بر روی هاست دیگر وب سایتهای هاست خود یا فایلهای صوتی از میان فایلپخش فایل

 صوتی آلبومماژول 

توانید پخش ژول به صفحه در بخش مدیریت آن میهای ویدئو گویند. پس از افزودن این ماای از فایلآلبوم ویدئو به مجموعه
 .ها را فعال کنیدهای موجود بر روی هاست دیگر وب سایتهای هاست خود یا فایلهای ویدئو از میان فایلفایل

 ویدئو آلبومماژول 

می توانید تعداد اسالیدر یک ماژول مفید برای نمایش دسته ای از آیتم های متناسب با یکدیگر است. به کمک این ماژول 
نامحدود آیتم در فضای دلخواه خود ایجاد نمایید. هر آیتم می تواند دربرگیرنده یک عکس، عنوان، توضیح و یک لینک 

 باشد.

 اسالیدرماژول 

هایی لینکتوانید گویند. پس از افزودن این ماژول به صفحه در بخش مدیریت آن میها لینکای از به مجموعهجعبه لینک 
 هر لینک دربرگیرنده عنوان و لینک است. .اضافه نماییدبه آن 

 لینک جعبهماژول 

در این ماژول عالوه بر امکان افزودن و  اسالیدشو یک ماژول تقریبا مشابه آلبوم عکس اما با قابلیت های بیشتر است.
مدیریت عکس ها می توانید مدت زمان تغییر اتوماتیک، نمایش آپشن های مختلف نحوه تغییر عکس فعال و همچنین تمام 

 صفحه بودن اسالیدشو را تنظیم کنید.

 ماژول اسالیدشو

دهد. به کمک ماژول فرم مدیر سایت سایت قرار مییک نرم افزار فرم ساز ساده را در اختیار مدیر وب بیزآپ  ساز سایت
تواند ابتدا فرم مورد نظر خود را با فیلدهای اطالعاتی مورد نیازش طراحی کرده و سپس کاربران سایت آن را تکمیل می

 گیرد.های تکمیل شده در بخش مدیریت هر ماژول در اختیار مدیر سایت قرار مینمایند. در انتها اطالعات فرم

 فرمول ماژ

تواند در هر یک از صفحات ای از وضعیت بازدید کاربران سایت است که با تشخیص مدیر سایت میاین ماژول خالصه
 قرار گیرد.

 وب آمار خالصهماژول 
 سایت
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تواند این ماژول یک ماژول مفید برای دریافت بازخورد از کابران وب سایت است. مدیر سایت می Commentنظرات یا 
را بر اساس نیاز در هر صفحه قرار دهد تا کابران برای آن بخش نظر ارسال کنند. نظرات پس از تایید مدیر در وب سایت 

 نمایش داده خواهد شد.

نظرات )ارتفاع ماژول 
 خودکار(

و مشاهده و  ورود کاربران عضو شدهبازدیدکنندگان، ماژولی است که به کمک آن امکان عضویت پروفایل /نام ثبت/ورود
شود. همچنین کاربرانی که رمز خود را فراموش وب سایت امکان پذیر میاعضای  کاربریاطالعات  پروفایل و ویرایش

 کرده باشند از طریق این ماژول قادر به بازیابی رمز هستند.

بسته به تنظیمات مدیر می تواند در یکی از حاالت زیر قرار داشته باشد  پروفایل/نام ثبت/ورودنظر داشته باشید ماژول در 
: 

 برای بازدیدکنندگان ▪

 ورود اعضا •

 ثبت نام •

 برای اعضای وارد شده ▪

اطالعات کاربری، دشبورد )در صورت مدیر بودن  ،: دسترسی های این بخش عبارتند از پروفایل •
 های فروشگاه و خروجکاربر(، آمار کامل بازدید )درصورت مدیر بودن کاربر(، سبدخرید، سفارش

: در این بخش اعضا اطالعات کاربری خود را مشاهده کرده و می توانند آن  فرم اطالعات کاربری •
 ها را ویرایش کنند.

ورود/ثبت ماژول 
 نام/پروفایل

کند اخبار را از منابع خبری در وب سایت خود نمایش دهید. برای اینکار کافی است فرمت این ماژول به شما کمک می
json  دقیقه یکبار در وب سایت شما به  10تنظیم کنید تا آخرین اخبار هر بیزآپ  ساز سایتمنبع خبری را در ماژول

 صورت اتوماتیک به روز شود.

شود و های وب سایت خود، حداکثر تعداد خبری که نمایش داده میوانید متناسب با سایر بخشتهمچنین در این بخش می
 نمایش یا عدم نمایش عکس و مقدمه خبر را تنظیم نمایید.

اخبار اتوماتیک ماژول 
 )ارتفاع خودکار(

را در اختیار کاربران  هاای از نظرسنجیتواند یک یا مجموعهنظرسنجی ماژولی است که به کمک آن مدیر وب سایت می
 وب سایت قرار دهد.

 نظرسنجیماژول 

توانند باشد. به کمک این ماژول اعضای وب سایت میماژول تیکت یک ماژول مفید برای بخش پشتیبانی وب سایت می
 های مختلف سازمان یا شرکت در میان قرار دهند.های خود را با مسئول بخشمشکالت و پرسش

های خود و پاسخ کند تا کاربران به سادگی به پرسشاتبات اعضا و مدیر وب سایت را ذخیره میاین ماژول آرشیو مک
 دسترسی داشته باشند.

 شود:تعیین وضعیت هر به صورت اتوماتیک در یکی از حاالت زیر توسط برنامه انجام می

 منتظر •

 پاسخ داده شد •

 بسته شد •

 تیکتماژول 

است که عموما برای معرفی یک مکان مثل مکان دفتر یک شرکت در صفحه  نقشه گوگل یک ماژول ساده و کاربردی
 تماس با ما کاربرد دارد.

( آدرس اینترنتی www.google.com/mapsبرای استفاده از این ماژول کافی است به کمک وب سایت نقشه گوگل )
embed  شده روی نقشه گوگل در وب سایت را بدست آورده و در تنظیمات ماژول ذخیره کنید تا مختصات و مکان تعیین

 شما نمایش داده شود.

 نقشه گوگلماژول 

دهد. در این فروشگاه مدیر قادر است فیلدهای ماژول فروشگاه به مدیر سایت دسترسی ایجاد یک فروشگاه مجازی می
محصوالتی جهت اطالعاتی )عالوه بر فیلدهای اطالعاتی پیش فرض مانند نام و قیمت محصول( را ایجاد کرده و سپس 

 نمایش ایجاد کند.

به بیزآپ  ساز سایتتوانند با مراجعه به هرفروشگاه محصوالت مورد نیاز خود را خریداری کنند تا کاربران وب سایت می
 ها فاکتور صادر کرده و مدیر را در جریان قرار دهد.صورت خودکار برای آن

های فروشگاه" مشاهده نمایند. همچنین ود را در قسمت "سفارشتوانند وضعیت کاالی خپس از صدور فاکتور کاربران می
 تواند فرآیند هر سفارش را در مراحل زیر جلو ببرد:در این بخش مدیر وب سایت می

 تکمیل سفارش )اتوماتیک در انتهای فرآیند خرید کاربر( •

 فروشگاهماژول 
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 تایید حسابداری •

 ارسال شد •

 تحویل شد •

 دهد:است که محصوالت را بر اساس سه دسته زیر تقسیم کرده و به کاربران نمایش میتبلیغات فروشگاه یک ماژول 

 هاترین محبوب ▪

 هاتازه ▪

 ویژه فروش ▪

 شوند.در این بین مورد اول به صورت خودکار و دو مورد آخر به صورت دستی توسط مدیر سایت تنظیم می

 فروشگاه تبلیغاتماژول 

هدف آن نمایش یک صفحه دیگر اینترنتی )خواه از وب سایت فعلی خواه از یک وب ماژول فریم یک ماژول ساده است و 
سایت دیگر( در داخل صفحه فعلی است. برای این منظور در بخش تنظیمات ماژول تنها کافی است آدرس صفحه را 

 مشخص نمایید.

 ماژول فریم

ماژول درصد پیشرفت یک ماژول نمایشی با منطق ساده است. در این ماژول یک عنوان و یک عدد به عنوان درصد 
نمایش داده شود. کاربرد این ماژول می  و عنواندرصد مشخص می کنید تا در هنگام لود صفحه به صورت متحرک این 

 ارائه درصد رضایت مخاطبین یک شرکت تواند در بیان آمارهای از پیش تحلیل شده باشد. مثال به منظور

 ماژول درصد پیشرفت

افکت متنوع کاغذی نمایش داده می  4ماژول افکت کاغذ به منظور نمایش یک عکس و عنوان مرتبط با آن است که با 
 شود. همچنین در بخش تنظیمات این ماژول می توانید لینکی را جهت مقصد کلیک کاربر تعیین نمایید.

 کاغذماژول افکت 

نمایش داده می  شناورافکت متنوع  5به منظور نمایش یک عکس و عنوان مرتبط با آن است که با  شناورماژول افکت 
 شود. همچنین در بخش تنظیمات این ماژول می توانید لینکی را جهت مقصد کلیک کاربر تعیین نمایید.

 ماژول افکت شناور

 

ول ا د مت  سواالت 

 :ها مراجعه نماییدبه این قسمت در بخش تنظیمات وب سایتبرای انجام این کار به ترتیب 

 ها" بخش "مدیریت پیامهای پاصفحه به برای تغییر عنوان جعبه -1

 های پاصفحه به بخش "مدیریت پاصفحه"برای تغییر لینک جعبه -2

 لینک و عنوان چگونه
 را پاصفحه هایجعبه

 ؟کنم عوض

 


