راھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار درج آﮔﮫﯽ راﯾﮕﺎن روﺑﻮادز

ﮔﺮوه طﻼی ﻧﺮم
ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﻟﻄﻔﺎً راھﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ را ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﮫﺖ ﻧﺼﺐ
و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ درج آﮔﮫﯽ اﺗﻮﻣﺎت در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺸﺎوره ی
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده و ﺑﺎزدﯾﺪ آﮔﮫﯽ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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رﺑﺎت درج آﮔﮫﯽ راﯾﮕﺎن روﺑﻮادز

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻧﺮم اﻓﺰار روﺑﻮادز ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وارد ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی درج آﮔﮫﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﮑﻨﺪ  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ را در ﺳﺎﯾﺘﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮔﮫﯽ
درج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن آﮔﮫﯽ ھﺎ را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار

اﺑﺘﺪا ﻧﺮم اﻓﺰار را از روی وب ﺳﺎﯾﺖ  www.Softgold.irو ﯾﺎ  www.tarhandishan.comداﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻓﺎﯾﻞ زﯾﺮ را ﺣﺘﻤﺎ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮده و ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

http://s5.picofile.com/file/8142969384/Access_Database_Engine.zip.html

ﭘﺲ از داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار درج اﮔﮫﯽ روﺑﻮادز آن را از ﺣﺎﻟﺖ زﯾﭗ ﺧﺎرج ﺳﺎزﯾﺪ .در ﭘﻮﺷﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻓﺎﯾﻞ  Setup.exeرا اﺟﺮا
ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ  nextراﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺗﯿﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺖ زﯾﺮ را ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ  nextرا ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪ ظﺎھﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Customرا اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ  nextرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺮ روی  changeﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺣﺘﻤﺎً و اﺟﺒﺎراً ﻏﯿﺮ از دراﯾﻮ وﯾﻨﺪوز  Cاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دراﯾﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را c:\TAT\Roboadsاﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار  ،آﯾﮑﻦ  RoboAdsﺑﺮ روی دﺳﮑﺘﺎپ ﺳﯿﺴﺘﻢ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﮫﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ و رﻣﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درج آﮔﮫﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ روﺑﻮوب  www.roboweb.irﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻋﻀﻮﯾﺖ ،رﻣﺰ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺟﮫﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ
اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدد.

ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﮫﺖ ﺗﺴﺖ در  ١٠ﺳﺎﯾﺖ در ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در  ، www.roboweb.irﺑﺎ زدن ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺷﺎرژ آﻧﻼﯾﻦ"،
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ " ﺑﺴﺘﻪ راﯾﮕﺎن  ٣٠آﮔﮫﯽ " و زدن دﮐﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد درج  ٣٠آﮔﮫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  smsرﻣﺰ ﺑﻪ ھﺮدﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل
ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻣﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺴﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درج آﮔﮫﯽ ﻧﺪارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و درج اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﮔﮫﯽ را در  ١٠ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .ﺟﮫﺖ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ درج آﮔﮫﯽ در ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ درج آﮔﮫﯽ و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻠﯿﮏ دﮐﻤﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﻨﻪ  www.roboweb.irو وارد ﻧﻤﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻪ و رﻣﺰ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎرژ  ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی
درج آﮔﮫﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ،آﮔﮫﯽ ھﺎ درج ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ  ١٠٠٠ﺗﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ١٠٠٠آﮔﮫﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ١٥٠ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
درج ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮی و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت،
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه آﮔﮫﯽ ھﺎ را در ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ درج ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪود آﮔﮫﯽ در  ١٥٠ﺳﺎﯾﺖ را دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه در ﭘﻨﻞ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ،ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺺ آﮔﮫﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را درج ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار

اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﭘﺮوﺳﻪ درج آﮔﮫﯽ  ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار داده
ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺷﻨﺎﺳﻪ :
در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻨﺎﺳﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻨﺎﺳﻪ ای
را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﺎ آن در ھﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ درج آﮔﮫﯽ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﯾﺪ
و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﻪ ای را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺮاری ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  7ﺗﺎ  11ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮف و ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎراﮐﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ،آﻧﺪرﻻﯾﻦ  ،ﻧﻘﻄﻪ و  ....ﻧﺒﺎﺷﺪ.
رﻣﺰ ﻋﺒﻮر :
رﻣﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ  8ﺗﺎ  10ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮ  :ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﮫﯽ را درج ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎزدھﯽ ﺑﮫﺘﺮ آﮔﮫﯽ ھﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮ .:
اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺟﮫﺖ درج آﮔﮫﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﮫﺖ درج ﻣﮑﺮر و ﻣﺘﻌﺪد آﮔﮫﯽ ﯾﮏ
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺨﺘﺺ ھﻤﯿﻦ درج آﮔﮫﯽ در روﺑﻮادز ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪھﺎ دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ را ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ .ھﻤﻪ ﻓﯿﻠﺪھﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﭘﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﺬارﯾﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮوه و زﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ) آﮔﮫﯽ ھﺎ(
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﮫﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی آﮔﮫﯽ ھﺎی ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮوه و زﯾﺮﮔﺮوه در
ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ راﺣﺘﺘﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ ،ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻھﺎ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در آن ﮔﺮوه آﮔﮫﯽ ھﺎی آن ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ،ﻣﺘﻦ ھﺎ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ طﺮح اﻧﺪﯾﺸﺎن اراﺋﻪ دھﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار درج آﮔﮫﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻄﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ دو ﮔﺮوه ﻧﺮم اﻓﺰار درج آﮔﮫﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻄﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار درج آﮔﮫﯽ آﮔﮫﯽ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن و در دﺳﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻄﺐ آﮔﮫﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ از زدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻣﻨﻮی ﭘﺮوﻧﺪه  ،در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ درج را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﺪھﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و دﻗﯿﻖ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﯿﻠﺪھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ :
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد دﻟﺨﻮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮم اﻓﺰار درج آﮔﮫﯽ روﺑﻮادز از ﺷﻨﺎﺳﻪ
 100ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺷﻨﺎﺳﻪ زﯾﺮﮔﺮوه آن  ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه و زﯾﺮﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
دﯾﮕﺮ از ﺷﻤﺎره  100اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :
ﺷﻨﺎﺳﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﺮوھﮫﺎ و زﯾﺮ ﮔﺮوھﮫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮاری ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ در ﮔﺮوھﮫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت .ﭼﺮا
ﮐﻪ در ﺻﻮرت ورود ﻋﺪد ﺗﮑﺮاری ،ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮاری دو ﺑﺎر در ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ درج ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﻧﺎم ﮔﺮوه :
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻھﺎی اﺻﻠﯽ /ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺮم اﻓﺰار درج آﮔﮫﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ آﮔﮫﯽ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار درج آﮔﮫﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :
ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﮔﮫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺗﺎن  ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر :
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
آدرس :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎم ﺷﮫﺮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آورده ﺷﻮد .ﻧﯿﺎزی اﺟﺒﺎری ﺑﻪ دادن آدرس دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺪون ﺧﻂ ﺗﯿﺮه وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .زﯾﺮا ﺧﻂ ﺗﯿﺮه در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارﯾﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺘﻦ آﮔﮫﯽ درج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از زدن دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ،ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﮔﺮوه ،در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درج
آﮔﮫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎدﻗﺖ وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﺮ روی ﮔﺮوه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه  ،داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﻮان زﯾﺮﮔﺮوه ھﺎ ) آﮔﮫﯽ ھﺎ ( را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد .در ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺎز ﺷﺪه  ،روی ﻓﯿﻠﺪ ﺧﺎﻟﯽ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ درج را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ درج ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ظﺎھﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ  ،ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ظﺎھﺮ ﮔﺮدد وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ :
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﻮد را از ﻋﺪد ﯾﮑﺘﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮوه )در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺜﻼ ً ﻏﯿﺮ از
ﻋﺪد  (100ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ درھﯿﭻ
ﮔﺮوه و زﯾﺮﮔﺮوھﯽ ﺗﮑﺮاری ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻨﻮان :
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﺘﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ
ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ ﺑﺮای درج آﮔﮫﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎ ﺑﺎزدھﯽ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﮔﮫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻨﻮان آﮔﮫﯽ را
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﻋﻨﻮان آﮔﮫﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ آن ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮح
آﮔﮫﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آﮔﮫﯽ ﺷﻤﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ھﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ھﻢ ﻋﻨﻮان آﮔﮫﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻢ ﺑﻮده و در اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮐﺮدن آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ :
ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ در دراﯾﻮ ﻏﯿﺮ  cﺑﺎ ﻧﺎم  picاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﮑﺲ ھﺎ را در آن ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ را در دﺳﮑﺘﺎپ و ﯾﺎ در دراﯾﻮر
 Cاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺮای ﻟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ روی ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و از ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ھﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن را  saveﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را  openﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ از 40ﮐﯿﻠﻮ
ﺑﺎﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻤﺘﺮ از  400*400اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﭘﻮﺷﻪ ﺣﺎوی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎً
اﺳﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﮔﮫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن
ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،واﺿﺢ و ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﺑﺮای آن درج ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب
ﻋﮑﺲ ﺑﺮای آﮔﮫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ
آﮔﮫﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ )اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد آﮔﮫﯽ درج ﮐﻨﯿﺪ( ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از طﺮﯾﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :
ﯾﮏ راھﮑﺎر ﻣﮫﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری آﮔﮫﯽ ھﺎی درج ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ،درج آﮔﮫﯽ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در
وب ﺳﺎﯾﺘﮫﺎی آﮔﮫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ اراده ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن را دارﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺗﺎﯾﺘﻞ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﮫﯽ ﺧﻮد را درج ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ھﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ

ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﮔﮫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ آﮔﮫﯽ ﺟﺪﯾﺪ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن
درج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی آن آﮔﮫﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﯾﮏ از ﻓﯿﻠﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺑﺨﺶ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ  10ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯿﺪی را در ھﺮ ﺳﻄﺮ و در
ﻣﺠﻤﻮع  30ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ھﺮ آﮔﮫﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) (,از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

آدرس ﺳﺎﯾﺖ :
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آدرس آن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪون  http://وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ﻟﯿﻨﮏ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺮح :
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﺣﯽ از ﺧﺪﻣﺎت  /ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮوﺷﮕﺎھﺘﺎن  /ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺘﻦ آﮔﮫﯽ
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اطﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ اﻋﻢ از ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ) ﺛﺎﺑﺖ ﺟﮫﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (  ٬آدرس اﯾﻤﯿﻞ و  ...را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آﮔﮫﯽ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪن اﻋﺘﺒﺎر آﮔﮫﯽ ٬ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺣﺘﻤﺎً ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را
ﻋﯿﻨﺎً در ﻣﺘﻦ آﮔﮫﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ و از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﻻ در ﺷﺮح ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ آﮔﮫﯽ را ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ
ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای آن در آﮔﮫﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺒﺴﻮط اراﺋﻪ دھﯿﺪ ،اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺒﻠﯽ  ،ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل  ،ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﮫﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻧﻨﺪه آﮔﮫﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﯾﮏ آﮔﮫﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﮐﻪ وﻗﺖ زﯾﺎد ﯾﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ طﻮﻻﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ھﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺘﻦ آﮔﮫﯽ را ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺒﺴﻮط ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد اﻣﺎ در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی درج آﮔﮫﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﺆﺛﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﮔﮫﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﭘﺮﺑﺎزده ﺑﺎﺷﺪ .

ﻧﮑﺘﻪ :در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﻓﯿﻠﺪی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺒﻞ ٬ﺑﺎ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ
درج و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺤﺼﻮل ) ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ( ھﺮ

ﺑﺎر ﻋﻨﺎوﯾﻦ  ،ﻣﺘﻦ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮچ آﻧﮫﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ آﮔﮫﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮔﺮوه ﮐﺎﻻھﺎ روی ﺳﺎﯾﺖ اول ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان
ﺗﺠﺎرت ( ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ

و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ﮐﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﻨﺎﺳﻪ و رﻣﺰ ورودی ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮدﮐﺎر وارد ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﯿﻠﺪھﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﭘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ  :ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺘﮫﺎی آﮔﮫﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻤﯿﻞ ﺣﺎوی ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺟﮫﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﮫﺖ اطﻼع ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞ ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﺒﺎﮐﺲ وارد اﺳﭙﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺪون اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻟﯿﻨﮏ ھﺎ ﻋﻤﻞ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و درج آﮔﮫﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.

ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و درج آﮔﮫﯽ در ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت درج آﮔﮫﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺪھﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻨﺞ
ﻣﺤﺼﻮل را ﺟﮫﺖ درج از ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﮫﺖ درج آﮔﮫﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل را دوﺑﺎر در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ  .اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﺳﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮل را از طﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ
روی

ﺣﺬف ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻻی ﻣﻨﺪرج در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻻی ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه و زﯾﺮﮔﺮوه درج آﮔﮫﯽ در ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ

اﻧﺘﺨﺎب زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درج آﮔﮫﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ و ﻣﻮﺛﺮ در درج ﯾﮏ آﮔﮫﯽ ﭘﺮﺑﺎزده اﺳﺖ .در وب
ﺳﺎﯾﺘﮫﺎی درج آﮔﮫﯽ راﯾﮕﺎن زﯾﺮ ﮔﺮوھﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن آﮔﮫﯽ ﺷﻤﺎ در ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﯾﺎ زﯾﺮﮔﺮوھﯽ را ﺑﻪ ﺟﺪول ﻧﺮم اﻓﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮐﺪ آﻧﮫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ و زﯾﺮﮔﺮوه ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻮم ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

درج آﮔﮫﯽ

اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ اول ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن ﺷﺮوع ﭘﺮوﺳﻪ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده

و در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺸﻢ ﯾﻌﻨﯽ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و درج آﮔﮫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ آﮔﮫﯽ ھﺎی درج ﺷﺪه

ﺑﺮای ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮوع ﭘﺮوﺳﻪ را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده و در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ھﻔﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و
ﺑﺮورﺳﺎﻧﯽ آﮔﮫﯽ را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ طﻮر اﺗﻮﻣﺎت وارد ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﮔﮫﯽ ھﺎ را ﺑﺮوز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺐ و روزاﻧﻪ آﮔﮫﯽ طﻮری ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﮔﺮدد آﮔﮫﯽ ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺪر ﺳﺎﯾﺮ آﮔﮫﯽ ھﺎی ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ روﺑﻮادز ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ای در ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ درج آﮔﮫﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
اﻓﺰار آﻧﮫﺎ را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ آﮔﮫﯽ ھﺎی دﯾﮕﺮی را درج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ و رﻣﺰ و
اﯾﻤﯿﻞ را در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﭼﮏ ﮐﺮدن آﮔﮫﯽ ) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﮔﮫﯽ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ (
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ از درج آﮔﮫﯽ ھﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﺑﺮ روی آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﺳﺎﯾﺖ و از آﻧﺠﺎ وارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﮔﮫﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﺮدﻟﯿﻠﯽ آﮔﮫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ درج ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب
آﮔﮫﯽ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در آن درج ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺗﻔﺎوت دﮐﻤﻪ ﺷﺮوع ﭘﺮوﺳﻪ

و ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ :

ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ﺷﺮوع ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار از آن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﺎ درج آﮔﮫﯽ ﯾﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
آﮔﮫﯽ ھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ و ﺗﺎ ﻧﺰدن دﮐﻤﻪ

ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ادﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ،ﻓﻘﻂ در ھﻤﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎص ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،درج اﮔﮫﯽ و ﯾﺎ
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺮم اﻓﺰار درج آﮔﮫﯽ

ﺗﻔﺎوت ورژن اﺻﻠﯽ ﺑﺎ دﻣﻮی ﻧﺮم اﻓﺰار :
در ورژن اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد آﻧﮫﺎ در ورژن ﺗﺴﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درج آﮔﮫﯽ ھﺎ را در
 10ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن  24ﺳﺎﻋﺖ ) از زﻣﺎن زدن دﮐﻤﻪ ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎت ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﺘﯽ ﺟﮫﺖ اطﻤﯿﻨﺎن و
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺑﮫﯿﻨﻪ و ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آﮔﮫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از درج آﮔﮫﯽ
اﺳﺖ .وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آﮔﮫﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ از دﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮرھﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ھﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﮫﯿﻨﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﮔﮫﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ آﮔﮫﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﻮد .
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن  ،ھﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﮫﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ  ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﮔﺮوه طﻼی ﻧﺮم دارد .در
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درج آﮔﮫﯽ  ،رﺗﺒﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ  ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﮫﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ آﮔﮫﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ادﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ  ،ﮐﺪﭘﯿﺞ ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ در ﻣﺎه و  ...ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز
ﺻﻼﺣﯿﺖ  ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار )ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺪھﺎ در ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،درج آﮔﮫﯽ و
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  ،ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه ھﺎ و زﯾﺮﮔﺮوه ھﺎ و  ( ...ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺗﻌﺪاد آﮔﮫﯽ ھﺎی راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ درج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻌﺪاد
آﮔﮫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ  ،ﻣﺘﻦ ھﺎ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درج ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﮫﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﭘﺲ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ آﮔﮫﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎدر اﺳﺖ درج آﮔﮫﯽ در  150ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم دھﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪﯾﻦ آﮔﮫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪون اﻏﺮاق ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ھﺰار آﮔﮫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪد
ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻣﺘﻦ در ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺧﻄﺎھﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺧﻄﺎی " ﺟﻮاﺑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ "
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺧﻄﺎی "ﺟﻮاﺑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ" ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ  ،ﺑﺎ ISP
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ و از ﻣﺘﺼﺪی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ دو ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  DNSاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺸﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
دھﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ھﺎ را در  DNSوﯾﻨﺪوز ﺧﻮد وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﺷﻤﺎ  7ﯾﺎ  8ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن در ﮔﻮﺷﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ  taskbarﺑﺮ روی

 Open Network and Sharing Centerﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ

 Connectionدر ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ زﯾﺮ  propertiesرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  TCP/IPv4و زدن Properties
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﯾﻌﻨﯽ  Use the Following Dns Serversﺷﻤﺎره ھﺎ را وارد ﻧﻤﻮده
و  okﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
در وﯾﻨﺪوز  xpﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ روی ﻋﻼﻣﺖ ﭼﺸﻤﮏ زن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ھﻤﺎن ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ  taskbarﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ
ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺧﻄﺎی Data Provider
اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﺼﺐ  Access 2007ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﻓﺎﯾﻞ زﯾﺮ ﯾﻌﻨﯽ Data Access
 Engineاﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

http://s5.picofile.com/file/8142969384/Access_Database_Engine.zip.html

ﺧﻄﺎی Invalid Accossiation
اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دراﯾﻮ وﯾﻨﺪوز  ٧ﯾﺎ  ٨ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم  Permissionاﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰار را  uninstallﻧﻤﻮده و در دراﯾﻮی ﻏﯿﺮ از وﯾﻨﺪوز ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ در ھﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ آﮔﮫﯽ ﻣﺤﺼﻮل
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ آﮔﮫﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﭙﺲ زدن دﮐﻤﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﯾﮑﯽ از ﺳﻄﺮھﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز طﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد
در آن ﺳﻄﺮ ﺑﮑﺎھﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﺮطﺮف ﮔﺮدد.

ھﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ھﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻟﺤﺎظ ﺻﺤﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد  ،ﻋﺪم داون ﺷﺪن  ،ﻋﺪم ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮور و ﻋﺪم ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن و  ...اﺳﮑﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت رؤﯾﺖ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺘﮫﺎی آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﺮور ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای طﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ اﻧﺪک ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار دارای ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن  ٢٠دﻗﯿﻘﻪ از
طﺮﯾﻖ  ) teamviewerآﻧﻼﯾﻦ ( و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ:
02166435129
09120339196

