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يكتاوب افـزار شرق

توليد كننده ي نرم افزارهاي 

مديريت الكترونيك نشريات، 

كنفرانــس هـا، انجـمن هاي 

علمي، پايگاه هاي دانشگاه ها، 

پژوهشـگاه هـا و بـنيادهـاي  

علمي و آموزشي

آموزش برنامه و پشتيباني

لوح  آموزشي،  نشست هاي  از  مي توانند  برنامه  يادگيرى  براى  كاربران 
ببرند.  بهره  برنامه  متنوع  متني  راهنماهاي  و  برنامه  آموزشي  فشرده ي 
انواع روش هاي زير قابل  برنامه  با  همچنين براى رفع اشكال هنگام كار 

استفاده هستند:

پرسش هاي  بخش  در  را  شما  پرسش  مشابه  شايد  متداول:  پرسش هاي 
متداول پاسخ داده باشيم.

با  كار  در  ديگر  كاربران  تجربه ي  مشاهده  براي  برنامه:  گفتگوي  تاالر 
يكتاوب و ارسال نظرات خود، بخش تاالر گفت وگوي برنامه را ببينيد.

پيشنهاد  هرگونه  مي توانيد  شما  اشكاالت:  و  پيشنهادها  برخط  سامانه ي 
را براي بهبود نرم افزار يكتاوب از سامانه ي برخط فرستادن پيشنهادها و 

اشكاالت (قابل مشاهده در سايت شركت) با ما در ميان بگذاريد.

نبود،  شما  نياز  پاسخگوي  فوق  راه هاي  اگر  الكترونيك:  پاسخگويي 
پرسش هاي خود را به نشاني yektaweb@gmail.com  بفرستيد.

توجه: هنگام فرستادن پرسش هاي خود موارد زير را رعايت فرماييد:

خود  سيستم  عملكرد  درستي  از  اشكال،  گزارش  فرستادن  از  پيش 
اطمينان يابيد. گاهى مشكالت به دليل اشكال در رايانه، مرورگر وب 
يا  ذخيره ي صفحات و تصاوير در نهانگاه (cache)  شبكه يا رايانه ي 

محلى رخ مى دهند.

اصالح  مثال،  (براي  دقيق  و  مناسب  موضوع  خود  ايميل هاى  براي 
صفحه ي فهرست مجالت) در نظر بگيريد و از تعيين موضوعات كلى 

مانند «پرسش» يا «اشكال» پرهيز كنيد.

اشكال خود را به صورت دقيق و كامل (از جمله با ذكر رويدادى كه 
به خطا انجاميده است) توضيح دهيد.

باشد  براى بررسى و پاسخگويى سودمند  ايميل هر چيزى كه  در متن 
(مانند نشانى صفحه، كدهاى خطا، كد مقاله و نام كاربرى) را بفرستيد.
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به يكتاوب خوش آمديد

براي  كه  است   (CMS) محتوا  مديريت  سامانه ي  يك  يكتاوب 
اطالع رساني  و  پژوهشي  آموزشي،  فرآيندهاي  الكترونيك  مديريت 
طراحي شده است. برنامه هاي مديريت محتوا، ابزارهايي دارند كه به 
مديران پايگاه اجازه مي دهند مجموعه اي گسترده و پويا از اطالعات 
گوناگون را به سادگي مديريت كنند. براي كار با يكتاوب تنها آشنايي 
با مفاهيم پايه اي كار با رايانه كافي است و نيازي به دانستن زبان هاي 
برنامه نويسي نيست. بنابراين، با يكتاوب خودتان كار مديريت پايگاه 

اينترنتي را انجام مي دهيد.

آشنايي با ساختار پايگاه اينترنتي

اگر يك پايگاه اينترنتي گسترده را يك مجموعه كتاب در نظر بگيريد، 
هر يك از زيربخش هاي آن پايگاه را مي توان يكي از جلد هاي مستقل 
آن مجموعه كتاب  در نظر گرفت. هر يك از اين جلدها از فصل ها 
ساخته  دوم)  سطح  (صفحات  بخش هايي  و  اول)  سطح  (صفحات 
شده اند و هر بخش نيز چند گفتار (مطالب) دارد. با اين فرض، شيوه ي 

عمومي شكل دهي يك پايگاه به اين صورت است:

HOME
صفحه ي اصلي

صفحات سطح اول

(بخش هاي اصلي)

صفحات سطح دوم
(بخش هاي فرعي)

مطالب و اسناد

تسهيالت
پايـــگاه

فرم 

تماس
جستجو

نقشه

پايگاه

ورود به بخش مديريت

مدير پايگاه از بخش مديريت به ابزارهاي يكتاوب دسترسي مي يابد 
اين  به  ورود  براي  مي دهد.  سامان  را  پايگاه خود  آن ها  با كمك  و 
در  را   (Password) گذرواژه  و   (Username) كاربري  نام  بخش 
محل خود در صفحه ي اصلي پايگاه وارد كنيد. اگر نام كاربري  و 
گذرواژه ي مدير پايگاه را درست وارد كرده باشيد، امكان ورود به 

بخش مديريت پايگاه فراهم مي شود.

هشدار

شخص داراي نام كاربري و گذرواژه، مي تواند هر نوع تغييري در 
اين  نگهداري  در  است  خواهشمند  بنابراين،  كند.  ايجاد  پايگاه 
اطالعات بسيار دقت كنيد و نام كاربري و گذرواژه ي خود را از 

دسترس ديگران دور  بداريد. 

اگر با يك رايانه ي عمومي كار مي كنيد در پايان كار با كليك بر 
دكمه ي خروج كاربر، از برنامه بيرون بياييد.

بخش هاي اصلي صفحه ي مديريت

به  را  مديريت  ابزارهاي  فهرست  مديريت،  بخش  به  واردشدن  با   
ابزارهاي مهم تر در بخش ميان برها  صورت دسته بندي شده مي بينيد. 
لينك داده شده اند. هم چنين، گزارشي از وضعيت برنامه در ميانه ي 
به  صفحه  همين  باالي  در  مي شود.  ديده  مديريت  اصلي  صفحه 

راهنماهاي گوناگون برنامه دست مي يابيد.

تنظيمات عمومي 

نمايش  مانند چگونگي  پايگاه  از ويژگي هاي  بسياري  شما مي توانيد 
صفحات و مطالب، گزينه هاي فرم نام نويسي، گزينه هاي فرم تماس و 
ده ها تنظيم ساختاري و نمايشي ديگر را در بخش مديريت برنامه تغيير 
تنظيمات صفحه ي  تنظيمات عمومي،  دهيد. خواهشمند است بخش 

اصلي و تنظيمات ويژه ي صفحات و مطالب را ببينيد.

مديريت صفحات و مطالب

«مديريت  منوي  از  پايگاه،  پيش فرض  صفحات  مشاهده ي  براي 
پس  كنيد.  كليك  صفحات»  «مديريت  روي  مطالب»،  و  صفحات 
را   صفحه ها  عنوان  مي توانيد  مشخصات،  دكمه ي  روي  كليك  از 

ويرايش كنيد. هم چنين مي توانيد صفحاتي را حذف يا اضافه كنيد.

براي افزودن مطالب جديد

1. از منوي مديريت صفحات و مطالب، روي «مديريت مطالب داخل 
صفحات» كليك كنيد.

2. روي «افزودن مطلب جديد با فرم پيشرفته» كليك كنيد.
حالت  به  «تبديل  روي  مي شود.  باز  شما  براي  بزرگ  كادر  دو   .3

پيشرفته» كليك كنيد تا نماي زير را ببينيد.
4. اكنون مي توانيد عنوان، خالصه (اختياري) و محتواي مطلب جديد 

را در كادرهاي مربوطه وارد كنيد.
5. مطلب مورد نظر را در كادرها بنويسيد يا از ويرايشگر Word  كپي 

كنيد. سپس دكمه ي تاييد را بزنيد.

راهنماي آموزش و رفع اشکال | راه اندازی اوليه و تنظيمات ضروری | جستجو در راهنما | فهرست فایل ها

فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای جامع برنامه | مقاالت و راهنماهای متنوع

پرسش هاي متداول | تاالر گفتگوي برنامه | ارسال پيشنهادها و اشکاالت | شرکت یکتاوب

                                                                            درج كاركترهاي ويژه (سيمبل)
                                                                      اضافه كردن خط فاصله 
                                                                 صفحه بندي مطالب طوالني

                                                           ايجاد پيوند درون صفحه  اي 
                                                      ايجاد پيوند به آدرس مشخص مثل يك پايگاه اينترنتي

                                                 ايجاد پيوند به پرونده هاي موجود در سرور
                                           ايجاد  پيوند به صفحات و فرم هاي پيش فرض برنامه

                                      درج تصوير در ميان مطالب (از بين تصاوير فراگذاري شده به سرور)
Flash اضافه كردن فايل                                 

                         ايجاد و ويرايش جداول
                   ايجاد مطالب با كمك قالب هاي پيش فرض 

لب              مشاهده كدهاي HTML و بازگشت مجدد به صفحه پيش نمايش
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