دفترچه راهنمای قالب فیلم بین
قالب فیلم بین! قالبی که صرفا برای سیستم وبالگدهی رزبالگ طراحی و کدنویسی شده است؛ طراحی
وکدنویسی این قالب توسط تیم طراحی هایپرتمپ صورت گرفته است  ،لطفا با نقض حقوق کپی رایت ،
زحمات ما را هدر ندهید ؛ با تشکر.



اموزش استفاده از دانلود باکس



اموزش مدیریت کاربران ویژه



تنضیمات سایت



تنضیمات قالب

برای استفاده از باکس دانلود ابتدا در پنل مدیریت وب سایت خود روی ارسال پست جدید کلیک کنید.
سپس اطالعات پست خود از قبیل عنوان پست  ،تصویر پست  ،توضیحات پست  ،برچسب و ...را وارد کنید.
در آخر در قسمت ادامه مطلب روی دکمه ادیتور که به شکل >< است کلیک کنید.

سپس در پنجره باز شده در آخرین خط  ،کد دانلود باکس را  pasteکنید.
در کد باکس دانلود به راحتی می توانید لینک دانلود  ،حجم  ،فرمت و ...را ویرایش کنید.

نکته مهم  :حتما از ادیتور شماره  6استفاده کنید ؛ برای تغییر ادیتور می توانید از قسمت تنضیمات سایت اقدام کنید.

ساخت درگاه برای کاربران ویژه:
برای قسمت کاربران ویژه نیاز به درگاه خواهید داشت .بهترین درگاه برای این قالب درگاه زرین پال می باشد .لینک عضویت
در زرین پال https://my.zarinpal.com/auth/register?referrer=MTQ1MjM0 :
در زرین پال بعد از انجام مراحل ارتقا حساب شما باید  4لینک آسان پرداخت بسازید!

سپس لینک های آسان پرداخت زرین پال را می توانید از قسمت تنضیمات بلوک های دلخواه وارد کنید و این مرحله تمام
می شود!

تنضیمات اولیه الزم برای کاربران ویژه:
این تنضیمات فقط کافیست  1بار انجام دهید و بار دیگر الزم نیست.
در پنل مدیریت وبالگ خود از قسمت مدیریت انجمن روی مدیریت گروه های انجمن کلیک کنید و  1گروه با مشخصات زیر
بسازید:

آموزش اضافه کردن کاربران ویژه:
بعد از انجام تراکنش توسط کاربر  ،اطالعات وی یعنی نام کاربری و ایمیل در زرین پال ثبت می شود.
کافیست به پنل خود در زرین پال رفته سپس روی لینک آسان پرداخت خود کلیک کرده و روی تراکنش ها کلیک کنید تا
اطالعات کاربران ویژه نمایش داده شود.
نام کاربری  ،کاربر پرداخت کرده را از زرین پال دریافت کرده و به این صورت در پنل رزبالگ خود وارد کنید:
در پنل مدیریت وبالگ خود از قسمت مدیریت انجمن روی اضافه کردن مدیر به انجمن کلیک کنید

به این طریق کاربر معمولی به کاربر ویژه ارتقا پیدا می کند .بعد از گذشتن مدت اشتراک (1ماه 2 ،ماه و )...می توانید کاربر را
از این قسمت پاک کنید.

آموزش ارسال پست ویژه:
در هنگام ارسال پست کافیست در قسمت نمایش مطلب :گزینه نمایش این مطلب برای اعضای ویژه را انتخاب کنید

در پنل مدیریت خود به قسمت تنضیمات سایت رفته و این تنضیمات را اعمال کنید:
مطالب صفحه نخست:

01

مطالب در صفحات داخلی:

01
01

تعداد عناوین آخرین مطالب:
تعداد عناوین مطالب تصادفی:
تعداد عناوین مطالب مرتبط:

01

4

تعداد عناوین مطالب پر بازدید:

01

قالب ادامه مطلب از قالب اصلی جدا باشد

در پنل مدیریت خود به قسمت تنضیمات بلوک های دلخواه رفته و می توانید این قسمت ها را تغییر دهید:

رنگ اصلی سایت:
پیشفرض روی  e53935#قرار دارد که میتوانید کد رنگ مورد نظر خود را وارد کنید .برای تولید کد رنگ می توانید از
ژنراتور رنگ در فضای اینترنت استفاده کنید .

لوگو صفحه اصلی سایت و لوگو صفحات داخلی:
لینک لوگو مورد نظر خود را در اندازه استاندارد می توانید در فیلد های تعبیه شده وارد کنید.

شفافیت اسالیدشو سایت:
پیشفرض روی  4قرار دارد .هر چه عدد بزرگتر باشد  ،تصاویر وضوح کمتری خواهد داشت .اگر روی  0قرار بگیرد تصاویر
بسیار واضح و اورجینال خواهد بود.
دیگر قسمت ها نیازی به راهنمایی ندارد!
هایپرتمپ – تابستان 1931

