راهنمای ورود داده در کنترل پنل سایت
مخاطبین گرامی برای وارد نمودن اطالعات در کنترل پنل وب سایت به نکاتی که در ذیل ارائه شده توجه
نمایید:

 نکات مربوط به محتوای سایت:
 -1تمامی متون صفحات سایت قابل ویرایش می باشد ،توجه داشته باشید متون را هر چند ماه یکبار تغییر
دهید و از غلط امالیی در محتوا خودداری کنید.
 -2هیچ وقت برای تهیه محتوای سایت خود ،از دیگر وب سایت ها کپی نکنید و سعی کنید محتوای وب
سایت را خودتان تدوین نمایید.
 -3سعی کنید در سایت از فونت استاندارد  Tahomaاستفاده کنید ،به دلیل اینکه فونت استاندارد وب سایت
ها  Tahomaمی باشد.
 -4زمانی که می خواهید متنی را در سایت قرار دهید مستقیما متن را از  wordکپی نکنید ،زیرا متون در
 wordدارای استایل هستند که سبب می شود متن با کد اضافی در سایت وارد شود .برای جلوگیری از
آن ،ابتدا متن را از  wordکپی و در فایل  Paste ،Notepadنمایید ،سپس مجددا متن را از  Notepadکپی و
در کنترل پنل  Pasteکنید.
 -1کپی کردن متن از  wordو  Pasteکردن آن در Notepad
1

 -2کپی کردن متن از Notepad
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 Paste -3کردن متن در ادیتور سایت (کنترل پنل)
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 -3از گذاشتن " ي " " ،ك " و "ة" در متن وب سایت خودداری نمایید .در صورتیکه صفحه کلید شما عربی می
باشد سعی کنید صفحه کلید خود را اصالح کنید ،اما اگر متنی را از جایی  Copyکرده اید و در آن " ي "" ،
ك " و " ة" مشاهده کردید به صورت زیر عمل کنید.
 )1بر روی گزینه  Replaceکلیک کنید.
 )2در این قسمت " ي " عربی را وارد کنید.
 )3در این قسمت "ی" فارسی را بگذارید.
 )4حال گزینه  Replace Allرا کلیک نمایید ،مشاهده می کنید که "ی" فارسی با " ي " عربی جایگزین
می گردد.

Replace
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2
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Replace All
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 -4برای جلوگیری از محتوای تکراری یا منبع آن را ذکر کنید یا متن را بازخوانی و بازنویسی نمایید ،بطوریکه
 07درصد متن تغییر کند تا مشکل محتوای تکراری به وجود نیاید.
مقاله ای در رابطه با محتوای تکراری:
http://www.kaspid.com/articles/duplicate-content-how-to-solve-the-problem/
 -5در تمامی صفحات سایت سعی کنید ،متنی را که وارد می کنید ،حتما عنوان صفحه ،کلمات کلیدی و
توضیحات برای آن قسمت درج شود .کلمات کلیدی را بر اساس عنوان انتخاب نمایید و از گذاشتن کلمات
کلیدی زیاد و بی ربط خودداری کنید .کلمات کلیدی را با کاما (  ) ,از هم جدا نمایید.
توجه داشته باشید كه استفاده از كلمات کلیدی زیاد و نامربوط ،هیچ تأثیری در رتبه سایت در
جستجوگرها ندارد .برای درک بهتر این موضوع به سایت

http://www.kaspidwebdesign.com

مراجعه نموده و مقاله نحوه نوشتن عنوان صفحه بر اساس قوانین سئو را مطالعه فرمایید.
 -6در انتهای عناوین صفحات خود از گذاشتن اسپیس (فاصله) و گذاشتن کاراکترهای غیر مجاز خودداری
کنید.
 -0در قسمت توضیحات صفحه ،یک جمله تبلیغاتی در مورد آن صفحه و با استفاده از کلمات کلیدی بنویسید
تا در هنگام نمایش نتایج جستجو (گوگل ،یاهو و  ،)Bingنمایش داده شوند.
 -8از سایتهای معتبر درخواست کنید تا لینک شما را در سایت خود قرار دهند و همیشه لینک سایتهای بزرگ
و مرجع که زمینه کاری آنها با سایت شما مشابه است را در قسمت لینکهای مفید قرار دهید.

 نکات مربوط به تصاویر:

 -1هنگام آپلود کردن تصویر یا فایل مورد نظر توجه داشته باشید که در بین نام فایل یا تصویر هیچ گونه
فاصله ای وجود نداشته باشد.
 -2تصاویر خود را با نام واقعی آپلود نمایید و از کاراکترهای التین برای عنوان فارسی (فینگلیش) و اعداد در
نام فایل خودداری نمایید.
 -3در صورتیکه تصاویری را با استفاده از ادیتور کنترل پنل آپلود می نمایید ،مطمئن شوید که برای تصاویر
خود تگ  altداشته گذاشته اید برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
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 -1وارد کنترل پنل شوید و در قسمت مدیریت صفحات ،صفحه ای که می خواهید در آن تصویر آپلود کنید را
انتخاب نمایید.
 -2دکمه  Image Managerرا کلیک کنید.
 -3عکس مورد نظر را آپلود نمایید.
 -4سپس بر روی گزینه  HTMLکلیک کنید.

 -5در قسمت  altعبارت مرتبط با تصویر را وارد نمایید.
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همانطور که مشاهده می کنید کلمه مرتبط با تصویر را در بین کوتیشن ها ("") قرار دادیم.

 -6سپس بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

 -4از قرار دادن تصاویر بزرگ و تصاویر با حجم باال در سایت خودداری کنید .برای این منظور ابعاد تصویر
مورد نظر را با توجه به اندازه آن در سایت تغییر دهید .تصویر مورد نظر را در  Photoshopباز نموده و
پس از تغییر اندازه  Save for webبگیرید ،سپس آن را در سایت قرار دهید ،با این کار حجم فایل
کاهش می یابد .برای درک بهتر به اسالیدهای زیر دقت کنید:
 تغییر اندازه تصویر در :Photoshop
تصویر مورد نظر را در برنامه  Photoshopباز کنید:
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طول یا Width

Image Size

Image
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ارتفاع یا Height

 -1منوی image
 -2از منوی  imageگزینه  image sizeرا انتخاب کنید.
 -3طول یا Width

1

 -4ارتفاع یا  ،Heightدر کادر باز شده  Widthو  Heightرا به اندازه الزم تنظیم نمایید ،توجه داشته
باشید که کادر مقابل  Widthو  Heightبر روی  Pixelsتنظیم باشد.
 -5سپس بر روی دکمه  okکلیک کنید.

 ذخیره کردن تصویر در  Photoshopبا حجم کم برای جایگذاری در سایت:
پس از تغییر اندازه تصویر ،حال می خواهیم تصویر را با حجم کمتر ذخیره کنیم:

Save for Web & Devices
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File

1

انتخاب گزینه
JPEG
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Save

 -1منوی File
 -2از منوی  Fileگزینه  Save for Web & Devicesرا انتخاب کنید.
 -3از منوی دراپ دان گزینه  JPEGرا انتخاب نمایید.
 -4بر روی دکمه  Saveکلیک کنید.

 نکات مربوط به ویدئو:
 -1در صورتیکه می خواهید ویدئو آپلود نمایید بایستی فایل شما پسوند  Flvداشته باشد.
 -2ویدئوهای خود را با نام واقعی آپلود نمایید و از کاراکترهای التین برای عنوان فارسی (فینگلیش) و
اعداد در اسم فایل خودداری کنید.
 -3از قرار دادن ویدئو با حجم باال در سایت خودداری نمایید ،فایل ویدئویی که آپلود می کنید حداکثر باید 4
مگابایت باشد.

