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 محصوالت پيشرفته ماژول

 
 پيشرفته محصوالتماژول 

 
 امکانات زير را در اختيار ما قرار مي دهد: پيشرفته ماژول محصوالت: کاربرد

 تمحصوال انواع براي مشخصات تعريف  
 محصول هر با مرتبط فايلهاي ارائه  
 پورتال کاربران امتيازدهي و نظر اظهار 

 مرتبط محصوالت ارائه 

 محصول هر براي تصاوير آلبوم عکس و اختصاص 

 محصوالت بندي دسته 

 جديد محصوالت نمايش 

 محصول هر براي کد اختصاص 

 محصول هر از موجودي تعداد نمايش 

 محصوالت براي ها قيمت فهرست ارائه  

 :پيشرفته محصوالتروش استفاده از ماژول 
 در صفحه نخست سمپا کليک کرد يا اينکه از منوي سمت راست استفاده نمود.پيشرفته  محصوالتميتوان روي شکل مربوط به ماژول 
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 محصوالت پيشرفته ماژول

 دهيم:انجام مي به ترتيب مراحل زير را  ،براي افزودن محصوالت از طريق ماژول محصوالت پيشرفته

 ها ( ازگزينه ويرايش دسته بندي گروه بندي محصوالت( 
 (از گزينه نوع محصوالت) تعريف نوع محصوالت و مشخصات هر نوع 

 يا (از گزينه فهرست انواع محصوالت) (از گزينه محصول جديد) افزودن محصول 

 

 

 

 

 

گروه هاي  اضافه کرد و را به همراه تصوير،آلبوم،مشخصات و فايلهاي مرتبط با محصول جديد محصولتوان  : از طريق اين گزينه ميجديد محصول

 .نمود انتخابکانهاي مختلف سايت در م آن براي نمايشمختلف محصوالت را 

 

تعريف نماييم سپس محصوالت را و مشخصه هاي مربوط به آن را در محصوالت پيشرفته ابتدا بايد براي محصوالت، انواع مختلف  
 مثال: گروه بندي نموده و براي هر نوع از محصول، گروه هاي مرتبط با آن را مشخص کنيم.

 ( رنگ، طرح، جنس پارچه و... براي مبلمان) مشخصه( رنگ،مدل،سازنده و... براي خودرو) و با(خودرو، مبلمان،...)  :نوع محصول
 و (مبل استيل،مبل راحتي،...) و زير گروه هر کدام از محصوالت خودرو و مبلمان (خودرو وارداتي ،خودرو صادراتي،...) گروه محصول:

 ، گروه: مبل استيل و راحتي) مبلمان (نوع: ، گروه:خودرو وارداتي و صادراتي) و ( نوع: خودرو ارتباط نوع و گروه محصول:
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 در اين قسمت اطالعات کلي محصول را وارد کرده و مشخصات و گروه آن را تعيين مي کنيم:: اطالعات پايه

 :نموده ايم، " تعريف نوع محصوالترا که از طريق گزينه"  مرتبط با محصول جديد در اين قسمت نوع محصول نوع محصول مرتبط
که قبال در قسمت"  محصوالت مرتبط راو  مشخصات گروه محصول، يمتوان از گزينه "ويرايش نوع محصول" مي که انتخاب مي کنيم

 نوع محصوالت" براي هر نوع از محصول تعريف نموده ايم، ويرايش نماييم.

 : ... تعريف نموده ايم، درج بصورت جداگانه مشخصات هر نوع از محصول  بخشدر اين قسمت مواردي که در  نشان تجاري، رنگ و
 انتخاب مي کنيم.   براي محصول جديد رامشخصات ميشود که آن 

 :عنوان محصول جديد را وارد مي کنيم.زبان سايت را انتخاب و  در اين قسمت عنوان 

 :با محصول جديد وارد مي کنيم.توضيح مختصري را در رابطه زبان سايت را انتخاب و در اين قسمت  توضيح 

 :در اين قسمت کد محصول يا کاالي مورد نظر را وارد مي کنيم. کد محصول 

 :در اين قسمت اولويت محصول را براي نمايش آن در سايت وارد مي کنيم. اولويت 

 :ثبت مي شود.جديد در اين قسمت تاريخ افزودن محصول  تاريخ 

 :در اين قسمت تعداد موجودي محصول مورد نظر را وارد مي کنيم. تعداد 

 :اين گزينه را انتخاب مي کنيم. براي انتشار محصول و نمايش آن در سايت، اين محصول فعال است 

 :در اين قسمت نوع محصول را از جهت اصلي يا جانبي بودن آن براي نمايش در سايت مشخص مي کنيم. نوع محصول 

 ثبت مي شود. از طريق سايت، در اين قسمت تعداد بازديدکنندگان محصول شاهده کاال:تعداد دفعات م 

 :در اين قسمت تصوير مربوط به محصول مورد نظر را از طريق ماژول رسانه يا کامپيوتر خود انتخاب مي کنيم. الصاق تصوير 

 در رابطه با محصول اضافه نماييم.نيز توضيحاتي را  عالوه بر اطالعاتي که در مشخصات محصول وارد مي کنيم، يمتوان در اين قسمت مي :شرح

 

 و سپس توضيحات محصول را وارد کنيم.الزم به ذکر است که براي وارد نمودن شرح محصول ابتدا زبان سايت را انتخاب 

  اطالعات آن را ذخيره مي کنيم.از طريق اين گزينه محصول جديد و  :ذخيره

 زينه هاي ديگري به کادر اضافه مي شود:پس از ذخيره محصول جديد،گ

A    

B    

C    
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 اين قسمت آلبوم هاي مرتبط با يک محصول را انتخاب مي کنيم.در : آلبومهاي مرتبط

 

 آن را انتخاب مي کنيم. ،سپس از طريق گزينه"ارتباط آلبوم با اين محصول" کردهالزم به ذکر است که ابتدا آلبوم ها را از طريق" ماژول آلبوم" ايجاد 

 در اين قسمت فايل هاي مرتبط با محصول را براي نمايش آن در سايت، از کامپيوتر خود انتخاب مي کنيم. :فايل هاي مرتبط

 

را از کامپيوتر خود انتخاب و  و ...pdf,word فايل هايي بصورت  و نمود با انتخاب زبان سايت عنواني را براي فايل مرتبط وارد  ميتوان در کادر فوق
 کرد.براي نمايش در سايت فعال 

  را حذف کنيم. و مشخصات آن از طريق اين گزينه مي توانيم محصول جديد:حذف

A    

B    

C    
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 محصوالت پيشرفته ماژول

و فقط در بعضي موارد جزئي با هم متفاوت  که قبال اضافه کرده ايم باشدمحصولي  اطالعات محصول مشابه بااطالعات يک اگر  تکرار محصول:

سپس تغييرات را روي آن محصول انجام داد.  و محصول را تکرارکرد، نمودباشند، ميتوان به جاي افزودن محصول جديد از اين گزينه استفاده 
 ماييم که اين عمل  موجب صرفه جويي در زمان مي شود.در اينصورت نيازي نيست تمام اطالعات و گروه بندي محصول را مجددا تکرار ن

 بازگشت

  :فهرست محصوالت

 و با کليک بر روي هر محصول، نماييمو محصوالت را جستجو  را مشاهده آن، نوع و مشخصات محصوالتتوانيم فهرست تمامي  در اين قسمت مي
  کنيم.ويرايش  باز کرده و آن را

 

 تعداد محصوالت را براي نمايش در صفحه فهرست محصوالت مشخص نمايد. دتوان ميکاربر سمپا  از طريق اين بخش :نمايش

 از طريق اين بخش ميتوان محصوالت را بر اساس نوع محصول جستجو کرد. :نوع محصول

  انتخاب مي کنيم. مربوط به آن زبان در اين قسمت زبان سايت را براي جستجوي محصوالت :زبان

 جستجو کرد. عنوان يا عبارتي از نوع محصول يا مشخصه آناز طريق اين بخش ميتوان محصوالت را بر اساس  :کليدواژه

 اضافه نمود. فهرست محصوالت هي باز طريق اين گزينه ميتوان محصول جديد :جديد

 انتخاب کرده و از طريق اين گزينه حذف مي نماييم.آن را  براي حذف محصول، :حذف
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  محصوالت: قيمت گذاري

 اضافه نماييم. براي کاربران مختلف (روز)،و تاريخ  را بر اساس نوع محصول محصوالتتمامي قيمت توانيم  در اين قسمت مي

 

 مي کنيم.در اين قسمت نوع محصول را براي افزودن قيمت به آن انتخاب  :نوع محصوالت

در اين قسمت نوع قيمت گذاري را براي کاربران مختلف که قبال از طريق گزينه" ويرايش دسته بندي" تعريف نموده ايم،  :قيمت گذارينوع 

 انتخاب مي کنيم.

 

 

  روز را انتخاب مي کنيم. يکتاريخ مربوط به قيمت گذاري در اين قسمت  :تاريخ

 محصوالت را وارد مي کنيم:ر اين قسمت قيمت مربوط به انواع د :افزودن/ويرايش فهرست قيمت

 

 اين قسمت مشخصات محصول را براي تعيين قيمت آن انتخاب مي کنيم که براي هر نوع از محصول متفاوت است.در  :مشخصات محصول

 در اين قسمت نوع تحويل و پرداخت محصول به مشتري را انتخاب مي کنيم. :نوع تحويل و پرداخت

A    

B    

C    

D    

A    

B    

کاربران براي گروهي را  ،"ويرايش دسته بندياگر بخواهيم قيمت هاي متفاوتي را براي کاربران مختلف تعيين کنيم بايد در گزينه"  
  تعريف و در قسمت فوق آن را انتخاب نماييم.
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 قسمت واحد قيمت محصول را از ليست انتخاب مي کنيم. در اين: واحد قيمت

در اين قسمت آخرين قيمت محصول که در روزهاي قبل درج نموده ايم را مشاهده و قيمت جديد و تعداد محصول را در : قيمت گذاري

 بخش مربوطه وارد مي کنيم.

 مي کنيم.طريق اين گزينه قيمت جديد انواع محصوالت را ذخيره از : ذخيره

 مي کنيم. روي اين گزينه کليکآن را انتخاب و  براي حذف قيمت يک نوع از محصول، :حذف

ذخيره در کامپيوترخود مشاهده و  Excelاز طريق اين گزينه مي توانيم قيمت انواع محصوالت را بصورت فايل : Excelخروجي بصورت 

  .کنيم

براي  تغييرات را و کنيمآپلود که در کامپيوتر خود ويرايش نموده ايم، فوق را  Excelميتوان خروجي در اين قسمت  قيمت ها: Excel ارسال

 نمايش در سايت ارسال نماييم.

 

 زبان سايت را براي ارسال قيمت ها انتخاب مي کنيم. از طريق اين گزينه :زبان

 قيمت ها را که ويرايش کرده ايم از کامپيوتر خود انتخاب مي نماييم. Excelفايل  از طريق اين گزينه، :محصوالتفايل 

 به روزرساني شود. Excelپس از افزودن ليست جديد قيمت ها ،از طريق اين گزينه ليست جديد را ارسال مي نماييم تا در خروجي  ارسال:

انتخاب محصول ايجاد کرده ايم نيز اعمال شود اين موارد را و تعداد که در نام و کد را اگر در ليست قيمت ها بخواهيم تغييراتي  به روزرساني:

 محصول در اين قسمت، در فهرست محصوالت نيز اين موارد تغيير مي کند. و تعداد .در صورت تغيير نام و کدمي کنيم
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و گروه هر نوع را را اضافه نماييم  کداممشخصه هاي مربوط به هر نوع محصول و اين قسمت مي توانيم  در جديد: نوع -نوع محصوالت 

 مشخص کرده و محصوالت مرتبط با هر نوع را انتخاب کنيم.

 

 

 

 

 در اين قسمت اطالعات مربوط به نوع محصول را وارد مي کنيم. :اطالعات پايه

 :در اين قسمت اولويت مربوط به يک نوع از محصول را براي نمايش در فهرست آن وارد مي کنيم. اولويت 

 :در اين قسمت زمان ايجاد يک نوع از محصول ثبت مي شود. تاريخ 

 :نوع محصول براي نمايش در ساير قسمتهاي افزودن محصول جديد نمايش داده مي شود. با انتخاب اين گزينه، فعال بودن 

 :در اين قسمت با انتخاب زبان سايت، عنواني را براي نوع محصول وارد مي کنيم. عنوان 

 :در اين قسمت با انتخاب زبان سايت، توضيحاتي را در رابطه با نوع محصول وارد مي کنيم. توضيح 

 :در اين قسمت تصوير مربوط به نوع محصول را از ماژول رسانه يا کامپيوتر خود انتخاب مي کنيم. الصاق تصوير 

تا ساير گزينه هاي ديگر براي افزودن مشخصات به نوع  ذخيره مي نماييم نوع محصول آن را از طريق اين گزينهپس از افزودن  :ذخيره

 محصول نمايش داده شود:

از  نوعهر ، گروه بندي نماييم تا بتوانيم براي "ويرايش دسته بندي هاگزينه" ابتدا بايد محصوالت را از طريق  ،نوعقبل از افزودن  
 را مشخص نماييم. مربوطهگروه ،ي که تعريف مي کنيم محصوالت

 

A    

B    
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 مانند نشان تجاري،رنگ،اندازه... مشخصه هايي را براي نوع محصول مربوطه تعريف مي کنيم.اين قسمت در  : فهرست مشخصات

 وارد مي کنيم:براي افزودن مشخصه روي گزينه "مشخصه جديد" کليک کرده و اطالعات آن را 

 

 :در اين قسمت نوع مقداردهي را براي هر مشخصه در نوع محصول انتخاب مي کنيم. نوع مقدار دهي مشخصه 

 :در اين قسمت نوع محصولي که مي خواهيم براي آن مشخصه تعريف کنيم، ثبت مي شود. نوع محصول مرتبط 

 :مشخصه وارد مي کنيم. مانند رنگ، جنس،...عنواني را براي با انتخاب زبان سايت، در اين قسمت  عنوان 

 :توضيحاتي را در رابطه با مشخصه وارد مي کنيم. با انتخاب زبان سايت، در اين قسمت توضيح 

 :مي کنيم. تعريفواحد اندازه گيري آن را  توجه به عنوان مشخصه،انتخاب زبان سايت و با در اين قسمت با  واحد اندازه گيري 

 :در اين قسمت اولويت نمايش مشخصه ها را براي هر نوع از محصول در سايت، بر اساس عدد وارد مي کنيم. اولويت 

 :در اين قسمت جهت نمايش مشخصه را براي هر نوع از محصول در سايت تعيين مي کنيم. جهت 

 دهي آن فعال مي شود.با انتخاب اين گزينه، مشخصه مورد نظر براي نمايش در سايت و مقدار خصه فعال است:شاين م 

 

C    
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 نوع محصول مرتبط با اين نوع را از طريق گزينه "افزودن نوع محصول مرتبط" انتخاب مي کنيم:اين قسمت در  : نوع محصول هاي مرتبط

 

 انتخاب مي کنيم.در کادري که باز مي شود روي گزينه "جستجو" کليک مي کنيم تا ساير نوع محصوالت نمايش داده شود،سپس نوع مرتبط را 

تعريف نموده ايم و مي خواهيم در " ويرايش دسته بندي هاگروه محصوالتي را که از طريق گزينه" اين قسمت در  : دسته بندي نوع محصول

 اين نوع محصول قرار گيرد را انتخاب مي کنيم.
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 گروه به نوع محصول اضافه شود.آن در کادر فوق، گروه مربوطه را انتخاب و روي گزينه "افزودن نوع محصول به يک دسته" کليک مي نماييم تا 

 مربوط به اين نوع را اضافه مي کنيم.محصوالت اين قسمت در  : محصوالت اين نوع محصول

 

صفحه مربوط به محصول جديد باز مي شود که ميتوان محصول و مشخصات آن را به اين نوع اضافه با کليک روي گزينه " افزودن محصول جديد"، 
 نمود.

 

 با انتخاب زبان سايت، توضيحات مربوط به اين نوع از محصول را وارد مي کنيم.اين قسمت در  : توضيحات

 

 ميتوان اظهار نظرهاي مربوط به يک نوع از محصول را که توسط کاربران سايت قرار داده شده، مشاهده نمود. اين قسمت در  : اظهار نظر

F    

G    

H    
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منتشر در کادر فوق ميتوان اظهار نظرهاي کاربران سايت در رابطه با يک نوع از محصول را مشاهده و در صورت تاييد، آن را براي نمايش در سايت  
 نمود.

  اين گزينه ميتوان نوع محصول را حذف نمود. از طريق : حذف

از طريق اين گزينه ميتوان براي صرفه جويي در زمان ، نوع محصول و مشخصات آن را تکرار (کپي) کرد و در صورت  : تکرار نوع محصول

 نياز فقط برخي از اطالعات آن را ويرايش نمود.

  نمود.  Refreshرت نياز صفحه نوع محصول را باز خواني يااز طريق اين گزينه ميتوان در صو : بازخواني

 بازگشت

 و محصوالت مربوط به اين نوع را اضافه نمود.ميتوان فهرست انواع محصوالت را مشاهده  از طريق اين گزينه،انوع محصول:فهرست 

 

 مي کنيم. نوع محصول جديد را اضافهاز طريق اين گزينه  :جديد

 از طريق اين گزينه نوع محصول جديد را حذف مي کنيم. :حذف

I   

J    

K    

A    

B    
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  کادر، نوع محصول را با توجه به زبان سايت و عبارتي از نام آن جستجو مي کنيم.از طريق اين  :جستجو

 نمود. از طريق اين گزينه ميتوان محصول جديدي را به اين نوع از محصول اضافه:افزودن محصول جديد

 نمود.يا ويرايش از طريق اين گزينه ميتوان فهرست محصوالت مربوط به اين نوع از محصول را مشاهده  :محصوالت اين نوع محصول

 

 

 

 شهرها و استانهاي تحت پوشش: -تنظيمات 

نمايند را وارد مي کنيم تا انتخاب  استانها و شهرهاي مربوط به هر استان را که مي خواهيم مشتريان هنگام خريد و ثبت سفارش، از طريق اين گزينه
وارد  در هنگام خريد محصول و تحويل آن در محل سکونت خود بتوانند آدرس محل خود را با توجه به استان و شهري که در آن زندگي مي کنند،

 نمايند.

 

 ذخيره مي نماييم.را آن فعال بودن يا اولويت استان ها ، از طريق اين گزينه تغييرات مربوط به   اعمال تغييرات:

 براي اضافه کردن استان جديد از اين گزينه استفاده مي نماييم. ورت پيش فرض تمام استانها در ليست وارد شده است،بص استان جديد:

 .نموداز طريق اين گزينه مي توان اولويت نمايش استانها را بر اساس عدد مشخص  اولويت:

 باشد،اين گزينه را براي هريک از استانها تيک مي زنيم.قابل نمايش  براي انتخاب توسط مشترياستانها اگر بخواهيم  فعال بودن:

 شهرهاي هر استان را اضافه مي نماييم.استان مربوطه را ويرايش و از طريق اين گزينه  شهرهاي استان:

 

A    

B    

C    

D    

E    

C    

D    

E    

فهرست انواع" و " و يا بصورت غير مستقيم از گزينه" محصول جديدبراي افزودن محصول جديد مي توانيم بصورت مستقيم از گزينه" 
 آيکن "افزودن محصول جديد" استفاده نماييم که در هر دو مورد ابتدا بايد نوع محصول انتخاب شود.
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و هر گروه از محصوالت را بطور جداگانه  براي نمايش در سايت از هم تفکيک کنيم رااگر بخواهيم محصوالت  ويرايش دسته بندي ها: -ميانبرها

نوع محصوالت را گروه بندي نماييم و هنگام افزودن در اين بخش بايد  ،به نوعي از محصول اختصاص دهيم آن را و و در صفحات مختلف نمايش دهيم
 انتخاب نماييم. نيز محصول جديد،گروه محصول را

 ، کادري به عنوان موضوعات باز مي شود.ويرايش دسته بندي هابا کليک بر روي گزينه 

 

 در اين بخش روي کليد موضوع جديد کليک مي کنيم تا کادر زير باز شود.
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را وارد مي کنيم و  محصوالت عنوان گروه، موضوعپدر يا شاخه اصلي مربوط به گروه بندي را مشخص کرده و در بخش  موضوعدراين قسمت، 
 تغييرات را ذخيره مي نماييم.

 

 بازگشت

 

 در سايت: پيشرفته محصوالتچگونگي نمايش 
، گزينه مديريت  )CMSماژول مديريت محتوا( در بايد از کادر پويا استفاده نماييم، به همين دليل آن در سايت، براي نمايش محصولبعد از ايجاد 

 صفحات را باز کرده و مراحل زير را انجام مي دهيم:

 

  .کنيم دهيم، انتخاب ميدر آن نمايش  رايا همه انواع محصول  نوعمحصوالت مربوط به يک خواهيم  ميقبال ساخته شده و صفحه اي را که 

 کنيم. ادر پويا اضافه مي، کدر بخش مديريت کادرهاي صفحه از طريق آيکن 

را در صفحه نمايش دهيم بايد از  پيشرفته محصوالتخواهيم  چون مي انتخابها براي نمايش ماژولهاي مختلف وجود دارد،انواع  در کادر پويا
 .نماييمرا انتخاب يکي از انواع نمايش  پيشرفته محصوالتنمايش ليست 

 

 

 آن را به نوع محصول مربوطه اختصاص دهيم.بهتر است قبل از افزودن محصول ،گروه بندي محصوالت را انجام دهيم سپس  
 

 

A    

B    

C    
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از اين گزينه  ،و گروه هاي مختلف بر اساس انواع براي نمايش محصوالت در حالت کلي ،را انتخاب مي کنيم دسته بندي هابعنوان مثال نوع نمايش 
 :نموداز سايت استفاده  مکانهاي ديگريدر نيز ميتوان استفاده مي شود و ساير گزينه ها را 

 

 انتخاب کرديم را نشان مي دهد.پيشرفته  محصوالتعنوان کادر پويايي که براي نمايش  :انتخاب کادر پويا

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

مسترپيج تعيين شده براي صفحه ، ميتوان محل نمايش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادري را ميتوان در وسط صفحه،سمت راست يا 
 سمت چپ صفحه قرار داد.

 عنواني را براي کادر وارد مي کنيم که در باالي کادر قابل نمايش باشد. :عنوان

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

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

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

B    

C    

D    

E    

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

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

 استفاده کرد.

 انجام داد. محصوالتگزينه هاي کادر براي نمايش  تنظيماتي را به دلخواه بر اساس، ميتوان دراين بخش : متغيرهاي عمومي -ارامترهاپ

 انتخاب مي کنيم. موضوعدر اين کادر نمايش داده شود را از گزينه  محصوالتي که مي خواهيم نوع در اين قسمت،

 کنيم. را ذخيره ميتغييرات  ،گزينهاز طريق اين  پيشرفته محصوالتکادر پوياي  تنظيماتبعد از  ذخيره:

 

 در سايت: کادر نمايش

را فشار مي دهيم  تا تغييرات و چگونگي نمايش  F5مي کنيم يا کليد  Refreshاز قرار دادن کادر پويا، در صفحه سايت که کادر را گذاشته ايم  پس
 کادر را مشاهده نماييم.

 

قابل نمايش است و کاربران سايت مي توانند با انتخاب هر نوع از محصول، گروه مربوط به آن نوع بر اساس انواع تعريف شده در کادر فوق محصوالت 
 و محصوالت مربوط به هر گروه را بصورت جداگانه مشاهده نمايند. باز کنندرا 
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