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 نسخه موبايلراهنماي  

 
 نسخه موبايل سمپا ورود اطالعات درراهنماي 

 

، صفحاتي را قرار دهيم تا کاربران سايت بتوانند صفحات استدر سايت هايي که نسخه موبايل روي آن نصب شده يم توان از طريق نرم افزار سمپا مي
 مشاهده نمايند. لپ تاپ ،يا استفاده از کامپيوتر  بدون نياز به در هر زمان  اسمارت فون ها) (بخصوص خود سايت مربوطه را از طريق تلفن همراه

موبايل هايي که و...  IPAD ، IPHONEتبلت ها،  ،سيستم عامل اندرويدداراي يا  IOS مبتني برموبايل هاي  شمند،مروزه تمامي موبايل هاي هوا
مي توانند در بخش مشخصات سايت  کاربرانهمچنين  را مشاهده نمايند. هامي توانند نسخه موبايل وب سايت اري صفحات وب را دارندتوانايي بارگز

 شوند. مطلع تکنولوژي هاي روزدر پشتيباني از  تلفن همراه خودفني تلفن همراه خود، از امکانات 

صفحات و کادرهاي ايستا و پويا، اطالعات مربوط  ايجاد و با رعايت کردن استانداردهايي در مي توانند از طريق ماژول هاي موجودنيز کاربران سمپا 
 اضافه نمايند تا در دسترس کاربران سايت قرار گيرد. مانند اطالعات سايت اصلي،وبايل را به نسخه م

تلفن الزم به ذکر است که براي سايت هايي که نسخه موبايل دارند، گرافيک جداگانه اي نيز براي نسخه موبايل طراحي مي شود تا قابل نمايش در 
 همراه کاربران سايت باشد.

 

 از نسخه موبايل سايت:امکانات استفاده 

 به موقعيت جغرافيايي) با توجه( در دسترس بودن سايت مورد نظر در هر زمان و مکان 

 کم حجم بودن صفحات سايت 

 رابط کاربري منحصر و دسترسي سريع به اطالعات 

 (خالصه نويسي) محتواي فيلتر شده 

 کاهش پهناي باند 

  همراه توسط گوگلنگهداري فهرست جداگانه اي براي محتواي تلفن 

 از قبيل قابليت استفاده از شبکه هاي ارتباطي WIFI,GPRS,3G ...و 

 خود رقباي از بودن جلوتر 
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 نسخه موبايلراهنماي  

 :سمپا براي نسخه موبايل سايت استفاده از روش
 

بعنوان شاخه اصلي صفحات سايت در  صفحه اي ،،گزينه مديريت صفحات را باز مي کنيم. در بخش "نقشه سايت" )CMS( ماژول مديريت محتوا در
ميتوان ساير صفحات را در زير آن ايجاد نمود و اطالعات هر صفحه را با توجه به استانداردهاي تعريف شده در کادرهاي قرار دارد که نسخه موبايل 

 پويا و ايستا اضافه نمود.

 فقط موارد زير را در نظر مي گيريم: ) " مي باشد وCMSمديريت محتوا(روش ايجاد صفحات و تنظيمات آن دقيقا مانند توضيحات راهنماي "ماژول  

 .در کادر مشخصات کلي صفحه و در گزينه" مسترپيج"، توجه کنيم که مسترپيج پيش فرض دامنه مربوط به نسخه موبايل باشد 

  نسخه موبايل باشد.در کادر مشخصات کلي صفحه و در گزينه" تم"، توجه کنيم که تم پيش فرض مسترپيج مربوط به 

 نسخه موبايل" اضافه مي کنيم. -صفحاتي را که مي خواهيم فقط در نسخه موبايل مشاهده شوند را در شاخه " صفحه نخست 

 

 درج نمود و از طريق " ماژول مديريت محتوا" و مديريت صفحات،در نسخه موبايل نيز ميتوان اطالعات را از طريق ماژول هاي سمپا کادرهاي پويا : 

 قرار داد.در آن صفحه وکادر پوياي هر ماژول را کرد انتخاب نسخه موبايل"،  -در شاخه " صفحه نخست را صفحه مربوط به آن 

 که  بکار بردقراردادن اطالعات نسخه موبايل در سمپا  برايرا برخي ماژول ها و کادرهاي پويا  فقط ميتوان در حال حاضرکه  الزم به ذکر است
 ذکر شده است.  2در پيوست الکترونيکي تحريريه و 1براي نرم افزارهاي سمپا در پيوست آنهافهرست 
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 نسخه موبايلراهنماي  

 نيز ميتوان اطالعات را از طريق کادرهاي ايستا در صفحات مربوط به نسخه موبايل قرار داد.در نسخه موبايل کادرهاي ايستا : 

را  اطالعات درکادرهاي ايستا بايد استانداردهاي مربوط به آنبراي وارد نمودن پشتيباني مي کند بنابراين  HTML5به دليل اينکه نسخه موبايل از 
 :رعايت کنيم تا در نسخه موبايل سايت، موارد مربوط به استاندارد سازي و بهينه سازي انجام گيرد

 در صورت  انتخاب نماييم. .و .. رنگ ،اطالعات متني را بصورت ساده در ويرايشگر وارد نماييم و سپس براي آن فونت، سبک پاراگراف
کپي  notepadآن را از صفحه سپس مجددا  قرار داده notepadابتدا متن را در صفحه  ،WORDساير سايتها يا صفحات متن از استفاده 

 تا متن بصورت ساده و بدون استايل اضافي در ويرايشگر قرار گيرد. کرده و در ويرايشگر قرار دهيم

 تعدادي کد اضافي که در اطالعات سايتهاي ديگر و کپي نمودن آن بصورت مستقيم در ويرايشگر ،  در صورت استفاده ازHTML5  منسوخ
ويرايشگر اضافه مي شود که موجب غير استاندارد شدن صفحات سايت در نسخه موبايل در  htmlموجود در بخش به کدهاي  شده است

ه باعث افزودن کدهاي فوق شود ،کاربر سمپا مي بايست تمامي کدهاي آن کادر را از مي شود. بنابراين در صورت استفاده از هر موردي ک
را با کدهاي منسوخ  HTML5ويرايش نموده و کدهاي استاندارد  Expression Webو  Dreamweaver طريق نرم افزارهايي مانند

   شده جايگزين نمايد.

  کد (براي مشاهدهtag ( هاي منسوخ شده درHTML5  ميتوان به صفحهhttp://www.w3schools.com/tags .مراجعه نمود 

 .در صورت رعايت نکردن موارد فوق، اطالعات کادر ايستا در نسخه موبايل نمايش داده مي شود اما صفحه مربوطه استاندارد نمي شود 

 

 

 

 

 

 

استفاده درکادرهاي ايستا و پويا بايد حداقل اندازه اي را که هر سايت نياز دارد در نسخه موبايل نمايش داده  براي قرار دادن تصاوير براي 
تصاوير استاندارد را براي انواع موبايل ها در  عرض شود، در نظر گرفت که کاربر مي تواند بر اساس طراحي گرافيکي هر سايت، اندازه

براي  تصوير عرض حداقل اندازهل ير را بر اساس آن در ماژول ها يا کادر ايستا قرار دهد. بعنوان مثااينترنت جستجو نمايد و تمامي تصاو
 آن را تغيير مي دهيم.که با توجه به محتواي سايت و مکان تصوير، پيکسل مي باشد 240 مشاهده در نسخه موبايل

 

http://www.w3schools.com/tags/
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 نسخه موبايلراهنماي  

 سايت اصلي را با شرايط زير ميتوان در نسخه موبايل مشاهده نمود:صفحات مربوط به نسخه موبايل:  درمشاهده صفحات سايت اصلي 

  در نوار  صفحهآن وارد نمودن نام کاربر سايت مي تواند در صورت دانستن نام صفحه اي از سايت اصلي(نسخه رايانه) و درحالت کلي
در  اصلي هر صفحه از سايتعدم نمايش نياز به و در صورت  آن صفحه را در نسخه موبايل سايت هم مشاهده نمايد آدرس الکترونيکي،

که  صفحه، گزينه" اين صفحه از نسخه موبايل پشتيباني نمي کند " را انتخاب نمود مربوط به آن ميتوان در کادر تنظيمات نسخه موبايل،
 گردد. بر مي اصلي صفحه سايت نمايش داده نمي شود و به ،صفحه در نسخه موبايل آن در صورت وارد نمودن نام 

  ميتوان کادرهاي پويايي را که نسخه موبايل آن را پشتيباني مي کند، مشاهده نمود و کادرهايي که در ليست فقط درصفحات سايت اصلي
 داده نمي شود. نشاندر نمايش نسخه موبايل ، کادرهاي قابل قبول براي نسخه موبايل نمي باشد 

 

نام دامنه" را در مرورگر وارد کنيم تمام   fa/mobile/براي ديدن صفحات نسخه موبايل، اگر يک بار آدرس "  :مشاهده صفحات نسخه موبايل

سايت اصلي دربراي مشاهده صفحات . بنابراين بصورت نسخه موبايل نمايش داده مي شود ،سايت اصلي صفحات مربوط بهنيز نسخه موبايل و  صفحات
 مشاهده کنيم. بصورت نسخه رايانهرا  صفحاتتا بتوانيم  کليک نماييم يا نسخه رايانه و... در نقشه سايت سايت اصلينسخه مربوط به  بايد روي گزينه

 

 ييم:نسخه موبايل سايت را در تلفن همراه مي توانيم بصورت فوق مشاهده نماييم.الزم به ذکر است در ورود اطالعات بايد به نکات زير توجه نما

  کيلو بايت مي باشد که با توجه به ديتاي مشتري افزايش مي يابد 50-400موبايل سايت  بدون ورود اطالعات،بطور کلي حجم نسخه . 
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 نسخه موبايلراهنماي  

  .بنابراين بايد به دليل محدود بودن فضا در نسخه موبايل،چيدمان اطالعات و نحوه قرارگيري کادرها با نسخه اصلي سايت متفاوت است
 و امکان قراردادن تمام کادرهاي موجود در نسخه اصلي سايت وجود ندارد.  دهيمآيتم هاي اصلي را در نسخه موبايل قرار 

  بطورکلي گرافيک نسخه موبايل به رنگ خاکستري در اختيار مشتري قرار مي گيرد که براي تغييرگرافيک سايت بايد با واحد فروش
 شود. تغييرات اعمال شرکت رادکام هماهنگ شود تا بر اساس گرافيک مورد نظر مشتري،

  براي کاهش حجم سايت در نسخه موبايل بايد به اندازه و حجم تصاوير توجه کرد و از قرار دادن کادرهايي مانند فرم که کاربر بايد ديتا
 وارد کند، خودداري نمود تا صفحات سايت با سرعت بيشتري باز شود.

  استفاده نمي شود که فهرست ماژول ها و کادرهاي پوياي قابل  حجم سايت از برخي کادرهاي پويا براي ورود اطالعات، کاستنبه دليل
 استفاده در نسخه موبايل در پيوست هاي زير ذکر شده است.

 

 فهرست ماژول ها وکادرهاي پوياي قابل استفاده در نسخه موبايل نرم افزار سمپا -1پيوست

 کادرهاي پويا ماژول
 
 

 اخبار
 سبک نسخه - اخبار چرخشي فهرست 
 اخبار فهرست 

  اخبار بايگاني 
 

 مديران فهرست  مدير به نامه ارسال  مديران با مستقيم ارتباط
  بازرگاني هاي آگهي  بازرگاني هاي آگهي

 ارتباطي هاي کانال فهرست  ارتباطي کانال مشاهده RSS  - اس اس آر

 آلبوم
 گروه يک آلبومهاي فهرست 
 آلبوم يک از تصادفي تصوير يک نمايش 

 اساليد صورت به آلبوم نمايش 
 صورت به آلبوم نمايش CuteSlider 

 مشکالت ارسال  مشکالت پيگيري  مشکالت پيگيري و ارسال
  جرايد بريده فهرست  بريده جرايد

 ها مناسبت و تقويم
 ماهيانه مناسبتهاي با همراه تقويم 
 تقويم 

 ساليانه تقويم 
 مناسبتها فهرست 

  ها مزايده و ها مناقصه فهرست  مزايده و مناقصه

 متداول پرسشهاي
 متداول هاي پرسش فهرست 
 برحسب متداول هاي پرسش فهرست 

 درختي - موضوع

 موضوع برحسب متداول هاي پرسش فهرست - 
 پويا

 متداول هاي پرسش موضوعي فهرست 
 گروه يک هاي لينک مشاهده  پيوندها فهرست  پيوندها

  پيوند جزييات  موضوعي پيوندهاي
 جدول نمايش  گزارش مشاهده  پويا هاي جدول

  تلفن دفترچه  ها آدرس و ها تلفن دفتر
  ها پروژه و طرحها فهرست  ها پروژه و ها طرح
  کارکنان فهرست  سازماني چارت و کارکنان

 2 نسخه - کتابها فهرست  کتابها فهرست  کتابخانه
  مقررات و قوانين فهرست  ها بخشنامه و مقررات

  تبليغاتي آلبوم نمايش  آلبوم فلش
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 درخواست
 همکاري،استخدام

 استخدام فرم  

  ها واژه فهرست  ها واژه فرهنگ

 الکترونيکي فرمهاي
 پيشرفته

 فرم نمايش 
 شده پر فرمهاي پيگيري 
 فرم اطالعات نمايش( پيگيري جزييات( 

 خاص قالب با فرم يک پرشده هاي نمونه فهرست 
 فرم يک پرشده هاي نمونه فهرست 

  الکترونيکي فرم  الکترونيکي هاي فرم
 استانها مراکز شرعي اوقات  شرعي اوقات فهرست  شرعي اوقات

 سايت اعضاي
 ثبت نام و ورود به سايت 
 ورود به سايت 

 ورود به سايت- IFrame 

  مشتريان ساده فهرست  مشتريان
  مقاالت فهرست  مقاالت

 فايل منبع
 ها فايل فهرست 
 عضو هر هاي فايل فهرست 

 فايل ارسال 
 ساده نسخه - ها فايل فهرست 

   نشريات فهرست  الکترونيکي مجله
 ها ايده موضوعي فهرست  ها ايده فهرست  ها ايده

  ديگر سايتهاي نمايش  ديگر سايتهاي نمايش
  پروکسي مشاهده  پروکسي وب

 

 

 تحريريه الکترونيکيفهرست ماژول ها وکادرهاي پوياي قابل استفاده در نسخه موبايل نرم افزار  -2پيوست 

 الکترونيکي تحريريه دفتر
 اخبار فهرست 
 تلکس خبري 

 ها اس آراس فهرست 
 

   1کادرهاي موجود در پيوست   1ماژول هاي موجود در پيوست 
 


	روش استفاده از سمپا برای نسخه موبایل سایت:

