راهنمای استفاده از پنل
ارسال پیامک

تهیه و تنظیم:
تیم پشتیبانی سامانه ارسال پیامک

ًوایٌسگی اؾساى الثطظ(ػیَضی)
عطاحی ٍ زٌظین ایي فایل ضاٌّوا زض اًحهاض زین خكسیثاًی ؾاهاًِ اضؾال خیاهه هی تاقس.

ظهاى ٍاضز قسى تِ خٌل اضؾال خیاهه تا زهَیط ظیط هَاخِ ذَاّیس ـز وِ ولیِ زؾسطؾی ّا ضا تِ زفىیه زَضیح
ذَاّین زاز.

زض گَقِ ؾور چح قوا گعیٌِ ای تِ ًام اضؾال خیاهه ؾطیغ ضا هكاّسُ هی وٌیس وِ تا ولیه تط ضٍی آى
خٌدطُ ای وَچه تاظ قسُ ٍ قوا تا زایح قواضُ زواؼ هَضز ًظط ٍ خیام ذَز زض ّواى لحظِ ٍ تسٍى ٍاضز قسى
تِ ؾایط تركْای خيل هیسَاًیس خیا هه ذَز ضا تالفانلِ اضؾال ًواییس
واضتطز ایي خٌدطُ خْر اضؾال خیاهه ّای زىی ٍ ٍ خْر ؾَْلر زض واض ٍ نطفِ خَیی زض ٍلر هی تاقس.هاًٌس
قىل ظیط:

هٌَی ؾور ضاؾر ضا اظ اٍلیي گعیٌِ تِ زطزیة زَضیح ذَاّین زاز.
اٍلیي گعیٌِ اضؾال خیاهه هی تاقس:

تا ولیه تط ضٍی ایي گعیٌِ تا خٌدطُ ظیط هَاخِ ذَاّیس قس وِ زاضای اهىاًاذ ظیط هی تاقس وِ تِ زفهیل قطح
زازُ ذَاّس قس:

تا ولیه تط ضٍی گعیٌِ اضؾال خیاهه زىی تا هٌَی ظیط هَاخِ ذَاّیس قس وِ زض لؿور قواضُ فطؾسٌسُ قواضُ
ای وِ تِ ًام قوا ثثر گطزیسُ ٍخَز زاضز ٍ زض قؾور قواضُ گیطًسگاى قوا هی زَاًیس قواضُ ّایی وِ تِ آًْا
لهس اضؾال خیاهه ضا زاضیس تِ زفىیه ٍاضز ًواییس.
زصوط:

قواضُ ّا ضا تا

 ENTERاظ ّن خسا ًواییس .حساوثط  5000قواضُ هاًٌس ٍ 09121111111 :

989121111111 ٍ 9121111111
زض وٌاض قواضُ فطؾسٌسُ هٌَی ًَع اضؾال ٍخَ زاض ز وِ خیكفطو تط ضٍی اضؾال تِ چٌیس قواضُ هی تاقس وِ تا
تاظ وطزى ایي هٌَی وكَی ٍ اًسراب اضؾال تِ گطٍُ ّای هراعثیي گعیٌِ ّایی تاظ هیگطزز (هاًٌس قىل ظیط) وِ
تِ قوا اهىاى اًسراب واضتطاى اظ گطٍُ ّای اظ خیف زؼییي قسُ زض زفسطچِ زلفي قوا (افعٍزى گطٍُ تِ زفسطچِ
زلفي زض ازاهِ زَضیح زازُ ذَاّس قس)تِ قوا هیسّس.

زض وٌاض قواضُ گیطًسگاى گطٍُ ّای هَخَز زض زفسچِ زلفي قوا هی تاقٌس وِ ّن هی زَاًیس فمظ تا ظزى زیه
وٌاض آًْا السام تِ اضؾال خیاهه تِ گطٍُ ذانی ًواییس ٍ ّن ایٌىِ ػالٍُ تط ٍاضز ًوَزى قواضُ ّا هی زَاًیس گطٍُ
ّایی ّن اًسراب ًواییس.

زضوٌاض ًام گطٍُ ّا زووِ اضؾال زؿر ٍخَز زاضز وِ واضتطز ایي گعیٌِ ایٌؿر وِ قوا لثل اظ اضؾال خیاهه تِ
قواضُ هَضز ًظط ذَز تا ٍاضز ًوَزى قواضُ زواؼ ذَز زض وازض وٌاض زووِ اضؾال زؿر ٍ ظزى ایي زووِ خیاهىی
وِ حاٍی هسي هَضز ًظط قوا تطای اضؾال تِ قواضُ هَضز ًظط قواؾر لثل اظ اضؾال تِ نَضذ زؿر زضیافر
هیىٌیس زا اظ چگًَگی اضؾال هغلغ گطزیس.
زض لؿور هسي خیاهه قوا تایس هسي هَضز ًظط ذَز ضا ٍاضز ًواییس وِ چِ تِ فاضؾی ٍ یا چِ تِ اًگلیؿی ٍاضز
ًواییس زؼساز واضوسطّای اؾسفازُ قسُ زض ظیط ایي وازض ًوایف زازُ هی قَز.
زصنً :وایف زؼساز واضوسطّای تطای اعالع اظ زؼساز نفحاذ خیاهه اضؾالی هی تاقس.
ض
زض ظیط خؼثِ هسي خیاهه گعیٌِ ی وكَیی هَخَز اؾر وِ ظهاى اضؾال خیاهه ضا زؼییي هی وٌس وِ اگط تط ضٍی
گعیٌِ خیف فطو گصاقسِ قَز ّن اوٌَى اضؾال هی گطزز وِ زض زهَیط زٍم آهَظـ ظهاى گصاضی تط ضٍی خیاهه
زازُ ذَاّس قس.

زض زهَیط ظیط قوا تا تاظ وطزى هٌَ ظهاى اضؾال ٍ اًسراب گعیٌِ زٌظین ؾاػر هٌَیی خسیس زض ظیط هٌَی هصوَض
تاظ ذَاّس قس وِ ؾِ هٌَی وكَیی اٍل اظ ؾور چح تطای زٌظین زاضید ضٍظ هاُ ٍ ؾال اضؾال خیاهه فَق هی
تاقس ٍ زٍ هٌَی وكَیی ؾور ضاؾر خْر زٌظین ؾاػر ٍ زلیمِ اضؾال خیاهه هصوَض هی تاقس.

تؼس اظ زٌظین ظهاى اضؾال زض ظیط هٌَی زٌظین ؾاػر گعیٌِ اهضا ٍخَز زاضز وِ اگط زض زٌظیواذ وِ زض فهل
ّای تؼسی گفسِ ذَاّس قس اهضای ذَز ضا فؼال ًوَزُ تاقیس تا فؼال وطزى زیه هَضز ًظط اهضای قوا زض خایاى
خیاهه اضؾال ذَاّس ـز .

زض ظیط ظهاى اضؾال گعیٌِ اضؾال تِ قواضُ زىطاضی ٍخَز زاضز وِ زض نَضذ فؼال ًوَزى ایي گعیٌِ اگط زض
لیؿر قوا قواضُ ّای زىطاضی هَخَز تاقس خیاهه تطای آًْا اضؾال هی گطزز.
زض خایاى گعیٌِ اضؾال خیام ضا تعًیس زا خیام قوا تِ قواضُ ٍ یا قواضُ ّای هَضز ًظط اضؾال گطزز.

هدسزا تِ هٌَی اضؾال خیام تاظ هی گطزین:
اضؾال خیام اظ طضیك زفسطچِ زلفي ّن تِ هاًٌس اضؾال خیاهه زىی هی تاقس وِ زض تاال زَضیح زازُ قسُ اؾر.
تط ضٍی گعیٌِ اضؾال َّقوٌس ولیه هی وٌین.

تا زَخِ تِ ػىؽ ظیط خؽ اظ ولیه تط ضٍی اضؾال َّقوٌس تا هٌَی ظی ض هَاخِ هی قَیس وِ اظ ایي هٌَ تطای
اضؾال خیاهه اظ عطیك زفسطچِ زلفي اؾسفازُ هی قَز وِ وِ هعایای ایي لؿور ایي اؾر وِ خؽ اظ اًسراب
گطٍّی اظ هراعثیي وِ زض زفسطچِ زلفي هَخَز هی تاقس زض هسي خیاهه تا اؾسفازُ اظ وس زؾسَضی #name#
ًام ٍ ًام ذاًَازگی هكسطن تِ نَضذ َّقوٌس زض خیاهه زضج هی قَز.
زض هسي خیاهه تِ نَضذ ظیط تایس خیاهه ًَقسِ قَز:
هكسطن گطاهی  #name#اظ ایٌىِ اظ ؾاهاًِ اضؾال خیاهه اؾسفازُ هیىٌیس اظ قوا ؾداؾگعاضین.
وِ اگط تِ نَضذ تاال هسي ضا ٍاضز وٌیس واضتط هَضز ًظط هسي ضا تِ نَضذ ظیط زضیافر هیىٌس.

هكسطن گطاهی ؾدْط ػیَضی اظ ایٌىِ اظ ؾاهاًِ اضؾال خیاهه هیسا اؾسفازُ هیىٌیس اظ قوا ؾداؾگعاضین.

هدسزا تِ هٌَی اضؾال خیاهه تاظ هیگطین:

تط ضٍی اضؾال خیاهه هسٌاظط ولیه وطزُ ٍ تا خٌدطُ ضٍتطٍ هَاخِ هی قَین:

ایي ترف تِ قوا اهىاى هی زّس وِ تطای ّط قواضُ یه هسي هسٌاظط زض ًظط گطفسِ ٍ یىدا اضؾال ًواییس
فایل اوؿل ٍضٍزی قوا تایس هاًٌس فایل ًوًَِ قاهل زٍ ؾسَى قواضُ ٍ هسي خیاهه تاقس
زلر ًواییس وِ ًام خسٍلی وِ قواضُ ّا زض آى لطاض زاضًس تایس  Sheet1تاقس
اگط ایي فایل اظ خایی  Exportقسُ اؾر ؾسَى قواضُ ضا زض یه فایل خسیس ودی ًواییس
زلر تفطهاییس وِ ؾغط اٍل فایل اوؿل ذَاًسُ ًوی قَز تٌاتطایي هیسَاًیس اظ آى تطای زضج ػٌَاى اؾسفازُ
وٌیس
خؽ اظ اًسراب فایل زووِ "اضؾال" ضا ولیه وطزُ زا ّط خیاهه تِ قواضُ هسٌاظط آى اضؾال گطزز

تط ضٍی گعیٌِ اضؾال خیاهه اظ عطیك فایل ولیه هی وٌیس ٍ تا هٌَی ظیط هَاخِ هی قَیس.

ایي ترف تِ قوا اهىاى هی زّس وِ تطای ّط قواضُ یه هسي هسٌاظط زض ًظط گطفسِ ٍ یىدا اضؾال ًواییس
فایل اوؿل ٍضٍزی قوا تایس هاًٌس فایل ًوًَِ قاهل زٍ ؾسَى قواضُ ٍ هسي خیاهه تاقس ( زاًلَز فایل ًوًَِ)
زلر ًواییس وِ ًام خسٍلی وِ قواضُ ّا زض آى لطاض زاضًس تایس  Sheet1تاقس
اگط ایي فایل اظ خایی  Exportقسُ اؾر ؾسَى قواضُ ضا زض یه فایل خسیس ودی ًواییس
زلر تفطهاییس وِ ؾغط اٍل فایل اوؿل ذَاًسُ ًوی قَز تٌاتطایي هیسَاًیس اظ آى تطای زضج ػٌَاى اؾسفازُ وٌیس
خؽ اظ اىزراب فایل زووِ "اضؾال" ضا ولیه وطزُ زا ّط خیاهه تِ قواضُ هسٌاظط آى اضؾال گطزز.
زصوط  :1تطای ًحَُ خایگعاضی نحیح ًام ٍ قواضُ زواؼ هراعثیي حسوا فایل ًوًَِ ضا زاًلَز ًواییس.
اضؾال خیاهه اظ عطیك فایل زىؿر ًیع تسیي نَضذ اؾر.

تِ هٌَی اضؾال خیاهه تاظ هیگطزین:

تط ضٍی گعیٌِ اضؾال اًثَُ وكَضی ّوطاُ اٍل ولیه هی وٌین ٍ هٌَی ظیط ظاّط هی گطزز:
زض اٍلیي گعیٌِ هٌَی وكَی اٍل ضا تاظ وطزُ ٍ ًَع ؾیوىاضذ (زائوی یا اػسثاضی ضا زؼییي هی وٌین.
زض گعیٌِ زطزیة اضؾا ل هٌَی وكَی ضا تاظ وطزُ یىی اظ گعیٌِ ّای زطزیثی ٍ یا زهازفی ضا اًسراب هی
وٌین (.زطزیثی یؼٌی تِ زطزیة ضًح قواضُ ّای هَخَز زض هٌغمِ ٍ زهازفی یؼٌی تهَضذ ضًسم تِ قواضُ ّای
هَخَز زض هٌغمِ خیاهه اضؾال قَز).
زض گعیٌِ هٌغمِ هٌَی وكَیی اٍل ضا تاظ وطزُ ٍ اؾساى هَضز ىظط ضا اًسراب هیىٌین ٍ تطای اًسراب هٌغمِ هَضز
ًظط اظ اؾساى هَضز ًظط هٌَی وكَیی زٍم ضا تاظوطزُ ٍ هٌغمِ هَضز ًظط ضا ًسراب هیىٌین.
زض گعیٌِ خیف قواضُ چٌاًچِ زوایل تِ اضؾال خیف قواضُ ًساضیس ذالی تگصاضیس ٍ اگطزوایل تِ اضؾال زاضیس تِ
ایي قىل ٍاضز ًوائیس 98911911

زض گعًِ گعاضـ زؼساز ّواًغَض وِ هكاّسُ هی وٌیس زؼساز قواضُ ّای هَخَز زض آى هٌغمِ ضا هكاّسُ هیىٌیس
وِ زض ایي لؿور یا هی زَاًیس تِ ّیچ گعیٌِ ای زؾر ًعزُ ٍ تِ ولیِ قواضُ ّا خیاهه اضؾال وٌیس ٍ یا هثال اظ
 1000قواضُ هَخَز زض ایي هٌغمِ زؾسَض اضؾال اظ قواضُ  1زا  100ضا تسّیس وِ زض ایٌهَضذ فمظ تِ 100
ذظ خیاهه اضؾال هی گطزز.
ؾدؽ هغاتك آهَظـ ّای لثلی هسي خیاهه ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ زٌظیواذ ظهاى اضؾال ضا اًدام زّیس.
زَخِ :لثل اظ اضؾال خیاهه حسوا زیه هماتل لَاًیي اضؾال اًثَُ وكَض ضا ذَاًسُ ٍ لثَل زاضم ضا فؼال ًوَزُ ٍ
ؾدؽ السام تِ اضؾال خیاهه ًواییس.
اضؾال اًثَُ وكَضی ایطاًؿل ّن تهَضذ آهَظـ فَق هی تاقس.

تِ هٌَی اضؾال خیاهه تاظ هیگطزین:

تط ضٍی گعیٌِ اضؾال تِ زفىیه ؾي ٍ خٌؿیر ولیه وطزُ ٍ هٌَی ظیط ظاّط هیگطزز:
ایي لؿور ًیع ّواًٌس اضؾال اًثَُ وكَضی هی تاقس تا ایى زفاٍذ وِ زض ایي هٌَ قوا هیسًَایس خٌؿیر زضیافر
وٌٌسُ خیاهه ٍ ّوچٌیي ضًح ؾٌی اٍ ضا زؼییس وٌیس ٍ قواضُ ّا تا زَخِ تِ زؼساز هَخَز تَزى آًْا زض تاًه
اعالػازی ظاّط هیگطزز.

تِ هٌَی اضؾال خیاهه تاظ هیگطزین:

ؾدؽ تط ضٍی گعیٌِ اضؾال اظ عطیك وس خؿسی ولیه وطزُ ٍ هٌَی ظیط ظاّط هیگطزز.
زصوط:
ّعیٌِ ؾفاضـ تؼس اظ افعٍزى وؿط ذَاّس قسز.
ؾفاضـ تؼس اظ زائیس واضقٌاؼ ٍ هطوع هراتطازی اضؾال ذَاّس قس.
ًطخ اضؾال وس خؿسی ًطخ فؼلی قوا هی تاقس.
زض لؿور وس خؿسی حسوا تایس  5ضلن اٍل وس خؿسی هٌغمِ هَضز ًظط ضا تعًیس ٍ ؾدؽ زووِ خؿدسَ ضا تعًیس زا
تط اؾاؼ تاًه اعالػازی زؼساز قواضُ زلفي ّای ّوطاُ فؼال زض آى هٌغمِ ًوایف زازُ قًَس.

گعیٌِ گعاضـ زؼساز ّن هاًٌس آهَظـ لثل ػول ًواییس ٍ زض اًسْا اضؾال وٌیس.

تِ هٌَی اضؾال خیاهه تاظ هیگطزین:

تط ضٍی گعیًِ اضؾال انٌاف ولیه وطزُ ٍ هٌَی ظیط ظاّط هی گطزز :
زض لؿور لیؿر انٌاف قوا عثك تاًه اعالػازی هَخَز هیسَاًیس نٌف هَضز ًظط ضا اًسراب وطزُ ٍ تا گعیٌِ
>> تِ ؾثس اًسراب ذَز اضافِ ًواییس ّ.وچٌیي تا اؾسفازُ اظ گعیٌِ << هیسًَایس ؾثس اًسراتی ذَز ضا ذالی
وٌیس.
تالی گعیًِ ّا ضا عثك آهَظقاذ لثلی اًدام زازُ ٍ خیاهه ضا اضؾال ًواییس .

حال تِ نفحِ انلی خٌل تاظ هی گطزین.

تط ضٍی هٌَی خیام ّا زض لؿور ؾور ضاؾر ولیه وطزُ ٍ هٌَی ظیط ضا هكاّسُ هیىٌین:

تط ضٍی گعیٌِ هسیطیر خیاهه ّای اضؾالی گلیه وطزُ ٍ هٌَی ظیط ظاُض هی گطزز .
زض ایي لؿور گعاضـ واهل خیاهه ّای اضؾال قسُ زَؾظ قوا ظاّط هی گطزز وِ تا ولیه تط ضٍی ػسز زؼساز
خیاهه هیسَاًیس اظ زضیافر قسى خیاهه زَؾظ واضتط اعویٌاى حانل ًواییس (اگط هماتل خیاهه ًَقسِ اضؾال قس
ظاّط گطزز یؼٌی خیاهه زحَیل واضتط زازُ قسُ اؾر ٍ اگط خیا م اضؾال ًكس ظاّط گطزز یؼٌی خیاهه تِ واضتط
زحَیل زازُ ًكسُ اؾر).
زصوط :خیاهه ّای زىی ٍ گطٍّی ّط یه ؾاػر یىثاض تطگكر زازُ هیكًَس .چٌاًچِ هٌهطف اظ اضؾال ذَز قسُ
ایس ضٍآیىَى ذاهَـ

ولیه ىهائیس زا ّعیٌِ اضؾالی تطگكر زازُ قَز .

هدسزا تِ هٌَ جیاهه ّای اضؾالی تاظ هی گطزین :

تا ولیه تط ضٍی گعیٌِ هسیطیر خیاهه ّای زضیافسی قوا هیسَاًیس اظ خیاهه ّای اضؾال قسُ تِ خٌل قوا ٍ
هسیطیر آًْا عثك قىل ظیط هغلغ گطزیس:

هدسزا تِ هٌَ خیاهه ّای اضؾالی تاظ هی گطزین:

تا ولیه تط ضٍی گعیٌِ نف خیاهه ّای اضؾالی قوا هیسَاًیس خیاهه ّایی ضا وِ زض نف اضؾال ّؿسٌس ٍ یا
اضؾال قسُ اًس ضا هسیطیر ٍ یا حصف وٌیس هاًٌس قىل ظیط:
زصوط هْن  :چٌاًچِ زوایل تِ اضؾال خیاهه ّای ثثر قسُ زض نف ضا ًساضیس هی زَاًیس اظ ّویي ایي لؿور
حصف وٌیس زا ّعیٌِ خیاهه ّا تهَضذ آًی تِ حؿاب قوا ٍاضیع گطزز.زض غیط ایي نَضذ هٌسظط تواًیس زا تط
اؾاؼ ًَتر هراتطازی خیاهه ّای قوا اضؾال گطزز.

هدسزا تِ هٌَ خیاهه ّای اضؾالی تاظ هی گطزین:

زیگط گعیٌِ ّای ایي هٌَ ًیع هاًٌس آهَظـ ّای لثلی هی زَاًٌیس هسیطیر وٌیس ٍ تسلیل ضٍاى تَزى واض تا خٌل
ًیاظی تِ زَضیح تیكسطی زض ایي ظهیٌِ ًیؿر.

حال تِ نفحِ انلی خٌل تاظ هی گطزین ٍ اظ هٌَی ؾور چح تط ضٍی گعیٌِ اتعاض ٍیػُ ولیه هی وٌین.

خؽ اظ ولیه تط ضٍی اتعاض ٍیػُ تا خٌدطُ ظیط هَاخِ هی قَین:

اتسسا تط ضٍی گعیٌِ وٌسطل اظ ضاُ زٍض ولیه هی وٌین زا خٌدطُ خسیس زیگطی وِ زض
قَز:

ظیط هكاّسُ هیىٌین ظاّط

واضتطز ایي اتعاض تطای وٌسطل خیام ّای اضؾالی ٍ زضیافسی اظ هَتایل واضتط هی تاقس وِ زٌْا قواضُ هَتایلی ضا وِ
ظهاى ثثر ًام واضتط زض ؾیؿسن ثثر گطزیسُ ض ا خْر اًدام ػولیاذ هَخِ هی زاًسٍّوچٌیي زضیافر یه ًؿرِ
اظ خیام ّای زضیافر قسُ تِ خٌل قوا تط ضٍی هَتایل هی تاقس.
تطای فؼالؿاظی اتسسا تایس گعیٌِ اضؾال خیاهه اظ طض یك هَتایل ضا تط ضٍی فؼال تگصاضیس.
ّوچٌیي تطای اضؾال خیاهه اظ عطیك هَتایل ذَز حسوا تایس قواضُ اذسهانی زاقسِ تاقیس ٍ اظ وس ّای ظیط
تطای اضؾال خیاهه اؾسفازُ ًوائیس

وس اضؾال زىی :
**m*0911XXXXXX**s*Salam

تطای اضؼال تِ یه گطٍُ یا چٌس گطٍُ :
**g*123**s*salam
زصوط:تطای زضیافر قٌاؾِ گطٍُ تِ زفسطچِ زلفي ذَز هطاخؼِ ًوائیس.
تا فؼالؿاظی گعیٌِ زضیافر تِ ایویل یه ًؿرِ اظ ولیِ خیام ّای اضؾالی ٍ زضیافسی قوا تِ آزضؼ ایویل قوا
فطؾسازُ هی قَز.
تا فؼالؿاظی اضؾال خیام تؼس اظ زضیافر خیاهه قوا هیسَاًیس تِ ّط واضتطی وِ تِ خٌل قوا خیاهه اضؾال هی وٌس
تؼس اظ زضیافر خیاهه تهَضذ ذَزواض هسٌی ضا وِ زض وازض ظیط ایي گعیٌِ ٍاضز هی وٌیس ضا ازَهازیه اضؾال وٌیس.
حال تِ هٌَ ظیط تاظ هیگطزین:

تط ضٍی گعیٌِ اًسمال زطافیه ولیه هیىٌین زا خٌدطُ ظیط ظاّط گطزز:

گعیٌِ افعٍزى ضا هیعًین زا تا خٌدطُ ظیط هَاخِ قَین:

اظ لؿور اًسمال زطافیه تطای هسهل ًوَزى خٌل اضؾال خیاهه تِ ٍتؿایر هی زَاًیس اؾسفازُ ًواییس وِ ایي اتعاض
هرهَل ٍتوؿسطاى ػعیع ٍ افطازی وِ ؾایر زاضًس هی تاقس.
ًحَُ واض:
یه ًؿرِ اظ ّط خیاهه زضیافسی تِ آزضؼ  URLهَضز ًظط قوا اًسمال زازُ ذَاّس قس.
زض ٍاضز وطزى آزضؼ ایٌسطًسی زلر ًواییس  ،زض نَضذ اقسثاُ تَزى ؾطٍیؽ غیط فؼال ذَاّس قس.
آزضؼ

ضا

تِ

ّوطاُ

""//:http

ٍ

""www

ٍاضز

ًواییس

تِ

ػٌَاى

هثال

"http://www.yoursite.com/get.php
" "@FROM" ٍ "@TO" ٍ "@TEXTتِ زطزیة تطای هسي خیاهه  ،قواضُ گیطًسُ ٍ قواضُ فطؾسٌسُ
اؾسفازُ وٌیس.
اظ خاضاهسط ّای•خاضاهسط ّا ضا تا واضاوسط "&" خسا ًواییس.
تِ

ػٌَاى

هثال

http://www.yoursite.com/get.php?to=@TO&body=@TEXT&from=@FROM

حال تِ هٌَی انلی تاظ هی گطزین:

:

تا ظزى گعیٌِ اهىاًاذ اظ هٌَی ؾور ضاؾر تا خٌدطُ ظیط هَاخِ هی قَیس:

تط ضٍی گعیٌِ هٌكی خیاهه ولیه هی وٌین زا هٌَی ظیط خسیساض گطزز:

زض ایٌدا قوا ّن هیسَاًیس اظ اتسسا تِ زلرَاُ هٌكی خیاهىی ایداز وٌیس ٍ یا اظ عطیك فیل اوؿل السام تِ ؾاذر
هٌكی ًواییس وِ تا ظزى گعیٌِ افعٍزى هٌكی اظ عطیك اوؿل ًوًَِ خیف فطو ضا زاًلَز ًواییس ٍ السام تِ ؾاذر
هٌكی ًواییس.
واضتط ایي اتعاض تطای ظهاًی وِ هثال قوا قواض ُ حؿاب ّای ذَز ضا تِ خٌل اضؾال خیاهه تسّیس ٍ یه ولیس ٍاغُ
هاًٌس ػسز  30ضا زؼییي ًواییس زا ّط واضتطی تا فطؾسازى ػسز

 30تِ قواضُ خٌل اضؾال خیاهه قوا تهَضذ

ذَزواض قواضُ حؿاب ّای قوا ضا زضیافر وٌس.
تط ضٍی گعیٌِ افعٍزى هٌكی ولیه هی وٌین زا خٌدطُ ظیط ظاّط گطزز:

زض گعیٌِ اٍل اتسسا تایس هَضَع هٌكی ضا زؼییي وٌیس
هثال :اضؾال قواضُ حؿاب ّای هي
زض گعیٌِ ؾَم زضیافر اظ  :تا تاظ وطزى هٌَی وكَیی ضٍتطٍی ایي گعیٌِ قوا هی زَاًیس ازراب وٌیس وِ فمظ اظ
چِ قواضُ ّای خیاهه قوا زضیافر گطزز:
زضیاف اظ ّوِ
زضیافر اظ زفسطزلفي
زضیافر اظ یه قواضُ ٍ ...

زض لؿور ولیس ٍاغُ ّواًغَض وِ زض تاال زَضیح زازُ قس قوا تایؿسی یه ػسز ضا تؼٌَاى ولیس ٍاغُ تطای هٌكی
زؼطیف ًواییس زا واضتط تا اضؾال آى ػسز تِ قواضُ قوا خیاهه ضا تهَضذ ذَزواض زضیافر ًوایس.
زؼساز زضیافر ٍ اضؾال خیام تِ ّط واضتط  :زض ایي زٍ گعیيُ قوا زؼییي هیىٌیس وِ ّط قواضُ ای وِ تِ خٌل اضؾال
خیاهه قوا خیاهه اضؾال هیىٌس زا چٌس هطزثِ هی زَاًس اظ هٌكی خیاهه اؾسفازُ ًوایس وِ اگط قوا ػسز یه ضا
لطاض زّیس ّط قواضُ زلفي فمظ هی زَاًس یىثاض اظ هٌكی خیاهىی قوا اؾسفازُ وٌس ٍ فمظ یىثاض تِ اٍ خیاهه
اضؾال هی گطزز.
زض گعیٌِ ّای تؼسی قوا هسي خیاهه ٍ ظهاى خایاى هٌكی ضا زؼییي هی وٌیس ٍ زض اًسْای وس اهٌیسی هكرم
قسُ زض زهَیط ضا ٍاضز وازض وطزُ ٍ السام تِ ؾاذر هٌكی هی ًواییس.

تِ هٌَی ظیط تاظ هی گطزین:

تط ضٍی گعیٌِ ًظط ؾٌدی ولیه وطزُ ٍ خٌدطُ ظیط ضا هكاّسُ هی ويین :

واضتطز ایي اتعاض تطای تطگعاضی ًظطؾٌدی هیاى واضتطاى هی تاقس.
هثالً :ظط ؾٌدی ًسیدِ زاضتی

تا ولیه تط ضٍی گعیٌِ افعٍزى ًظط ؾٌدی تا خٌدطُ ظیط هَاخِ هی قَیس:

زض اٍلیي گعیٌِ قوا تایس ؾَال ًظط ؾٌدی ضا ٍاضز وٌیس:
هثال :تِ ًظط قوا تطًسُ زضتی چِ زینی اؾر:
گعیٌِ ّای زضیافر اظ،زضیافر ٍ اضؾال خیاهه تِ ّط واضتط ٍ هسي خیاهه تطای خاؾرگَیی تهَضذ افعٍزى هٌكی
خیاهه هی تاقس وِ آهَظـ آى زض تاال زَضیح زازُ قسُ اؾر.
زض لؿور گعیٌِ ّای ًظط ؾٌدی قوا تایس اػسازی ضا تؼٌَاى ولیس ٍاغُ زؼطیف وٌیس ٍ زض لؿور ضٍتطٍی آى
هسي ضا زؼییي ًواییس.

هثال:
ولیسٍاغُ  = 1تطز اؾسمالل
ولیسٍاغُ  = 2تطز خطؾدَلیؽ
ّوچٌیي قوا هیسَاًیس تا اؾسفازُ اظ ولیس افعٍزى زؼساز گعیٌِ ّای ًظط ؾٌدی ضا افعایف زّیس.
زصوط :تطای ػولىطز ًظطؾٌدی حسوا تایس زیه وٌاضی ولیس ٍاغُ ّا ضا تعًیس.
زض خایاى ّن هسذ ظهاى ًظطؼًدی ضا زؼییٌٌوَزُ ٍ ػسز اهٌیسی ضا ٍاضز وازض وطزُ ٍ ًظط ؾٌدی ضا ایداز ًواییس.
هثال:
زؼییي ًواییس واضتط تا اضؾال ػسز  1یا  2تِ قواضُ خٌل قوا زض ًظط ؾٌدی قوا ضای زّس.
تِ هٌَی ظیط تاظ هی گطزین:

تط ضٍی گعیٌِ هؿاتمِ ولیه هی وٌین زا خٌدطُ ظیط تاظ قَز:

تط ضٍی گعیٌِ افعٍزى هؿاتمِ ولیه هیىٌین زا خٌدطُ ظیط ضا هكاّسُ وٌین:

ًحَُ واض تا ایي اتعاض ّن زلیما هاًٌس ًظطؾٌدی هی تاقس وِ زٌْا زفاٍذ آى افعٍزُ قسى گعیٌِ زؼساز تطًسُ
ّاؾر وِ قوا هیسًَایس زؼساز تطًسُ ّا ضا زؼییي وٌیس.
هثال:
هؿاتمِ قوا یه تطًسُ زاقسِ تاقس یِ زٍ تطًسُ ٍ یا ...
واضتط زؼییي زؼساز تطًسُ ّا:
خؽ اظ زؼییي زؼساز تطًسُ ّا ٍ خؽ اظ ازوام ظهاى هؿاتمِ وِ قوا زؼییي ًوَزُ ایس ؾیؿسن تهَضذ ذَزواض تیي
واضتطاى لطػِ وكی ًوَزُ ٍ تطًسُ ضا هكرم هی ًوایس.

تِ هٌَی ظیط تاظ هیگطزین:

گعیٌِ اضؾال اظ عطیك هَتایل ّن زض تاال واهال زَضیح زازُ قسُ اؾر.
تط ضٍی گعیٌِ خیاهه هٌاؾثر ّا ٍ ضٍیسازّا ولیه هی وٌین ٍ خٌدطُ ظیط ضا هكاّسُ هیىٌین:

واضتطز ای اتعاض  :اظ ایي اتعاض هی زَاى تطای زثطیه زَاز ٍ هٌاؾثر ّایی هاًٌس ؾالگطز ًاهعزی یا اظزٍاج اؾسفازُ
وطز.

تط ضٍی گعیٌِ افعٍزى هٌاؾثر ّا ولیه هی وٌین زا خٌدطُ ظیط تاظ قَز:

زضگعیٌِ اٍل قوا تایؿسی ًام هٌاؾثر ضا ٍاضز ًواییس.
زضگعیٌِ قواضُ زضیافر وٌٌسُ تایس قواضُ فطزی ضا وِ هیرَاّیس تِ اٍ خیاهه زثطیه اضؾال قَز ٍاضز وٌیس.
هسي اضؾالی زثطیه ذَز ضا زض وازض هطتَعِ ٍاضز ًواییس.
زض گعیًِ اضؾال تِ قه  :قوا تایس زؼییي ًواییس وِ ایي خیاهه زثطیه تهَضذ ضٍظاًِ (ّطضٍظ) هاّاًِ(ّطهاُ) ٍ یا
ؾاالًِ(ّطؾال) اضؾال گطزز.
زض گعیٌِ ظهاى اضؾال قوا تیؿسی ظهاى اضؾال خیاهه ضا تا ؾاػر زؼییي وٌیس ٍ ؾدؽ ولیس افعٍزى ضا ظزُ زا
ایداز گطضز.
تا اؾسفازُ اظ ایي اتعاض ـها هیسَاًیس تهَضذ ذَزواض تا زؼییي ظهاى ٍ تهَضذ هسَالی خیاهه ّای زثطیه ذَز ضا
اضؾال ًواییس.
تِ هٌَی ظیط تاظ هی گطزین:

تط ضٍی گعیٌِ هٌكی ػضَیر ولیه وطزُ زا خٌدطُ ظیط هكاّسُ قَز:

زض ایي لؿور قوا هی زَاًیس ولیسٍاغُ ای ضا زؼییي ن ًیس زا واضتط تا اضؾال آى ع زز تِ قواضُ قوا ػضَ گطٍُ
ّایی وِ قوا اظ خیف زض زفسط زلفي ذَز ؾاذسِ ایس تهَضذ ذَزواض گطزز.
واضتطز ایي اتعاض هرهَل ػضَیر زض گطٍُ ّای ٍیػُ  VIPهی تاقس.

تط ضٍی گعیٌِ افعٍزى ولیه هی وٌین زا خٌدطُ ظیط ًوایاى گطزز:

زض اٍلیي گعیٌِ هَضَع ػضَیر زؼییي قَز.
زض لؿور ػضَیر زضگطٍُ قوا تایس یىی اظ گطٍُ ّایی وِ زض زفسطزلفي ذَز ایداز وطزُ ایس ضا اًسراب ًواییس.
ولیس ٍاغُ ای وِ هَضز ًظط قواؾر تطای اضؾال خیاهه ٍ ػضَیر زض گطٍُ ضا ٍاضز ًواییس.
ٍ زض اًسْا عثك آهَظقاذ لثلی هسي ٍ ظهاى ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ هٌكی ضا ایداز وٌیس.

تِ هٌَی انلی تاظگطزیس:

اظ هٌَی ؾور ضاؾر گعیٌِ حؿاب هالی آذطیي زطاوٌف ّای هالی قوا اػن اظ قاضغ خٌل ٍ خیاهه ّای زضیافر
قسُ ضا تا ّعیٌِ هی زَاًیس هكاّسُ ًواییس.
تط ضٍی گعیٌِ زفسطچِ زلفي ولیه وطزُ ٍ تا خٌدطُ ظیط هَاخِ قَیس:

تط ضٍی گعیٌِ افعٍزى گطٍُ ولیه ًواییس زا هٌَی ظیط ظاّطگطزز:

واضتطز ایي لؿور تطای تْیٌِ ؾاظی ٍهسیطیر قواضُ ّا زض زفسط زلفي قواؾر.
زض گعیٌِ اٍل قوا تایس ًام گطٍُ ضا ٍاضز ًواییس:
هثال :زٍؾساى
زض خٌدطُ زَضیحاذ تِ زلرَاُ هی زَاًیس زَضیحی تطای یاآٍضی ذَز تگصاضیس یا حسی ذالی تواًس.
زض اًسْا زووِ افظٍزى گطٍُ ضا هیعًیس زا گطٍُ ؾاحسِ قَز.

تِ هٌَی ظیط تاظ هیگطزین:

تط ضٍی گعیٌِ افعٍزى هراعة ولیه هیىٌین زا خٌدطُ ظیط تاظ قَز:

زض گعًِ ّای ًام ٍ ًام ذاًَازگی ٍ ًام خسض هی زَاًیس اعالػاذ ضا ٍاضز ًواییس.
خط وطزى ًام خسض العاهی ًیؿر.
زض لؽهر قواضُ هَتایل زلفي ّوطاُ فطز هَضز ًظط ضا ٍاضز وٌیس.
زض لؿور گطٍُ قوا تایؿسی گطٍّی ضا وِ لثال ایداز وطزُ ایس ٍ زوایل زاضیس ایي واضتط زض آى لطاض تگیطز ضا
اًسراب وٌیس هاًٌس گطٍُ زٍؾساى.

زض گعیٌِ زاضید هٌاؾثر زض نَضزی وِ زوایل زاقسیس هیسَاًیس زؼییي وٌیس وِ ظ هاى زَلس ٍ یا هٌاؾثر ذانی
تطای ایي واضتط خیاهه زثطیه اضؾال گطزز.
تطای اؾسفازُ اظ ایي ؾیؿسن تایس گعیٌِ اضؾال خیاهه هٌاؾة ضا تط ضٍی تلی تگعاضیس.
زض اًسْا اگط لؿور اضؾال خیاهه هٌاؾة ضا فؼال ًوَزیس زض وازض هسي تایس هسي زثطیه ذَز ضا ٍاضز وٌیس ٍ
اگطگعیٌِ ضا فؼال ًىطزیس وازض هسي ضا ذالی تگصاضیس ٍ زووِ افعٍزى ضا تعًیس.
تِ هٌَی ظیط تاظ هیگطزین:

گعیٌِ افعٍزى هراعة گطٍّی ضا هی ظًین زا خٌدطُ ظیط تاظ قَز:

واضتطز:
زض ایي لؿور قوا هیسًَیاز زؼساز تؿیاضی قواضُ ضا تسٍى ًام ٍ ًام ذاًَازگی تِ گطٍّی اظ زفسطچِ زلفي خ
اضافِ ًواییس.
زض اتسسا گطٍُ ضا تایس زؼییي وٌیس ٍ ؾدؽ قواضُ ّاض ٍاضز وٌیس ٍ زض اًسْا زووِ افعٍزى ضا تعًیس.

ٍز

تِ هٌَ ظیط تاظ هیگطزین:

تط ضٍی گعیٌِ افعٍزى قواضُ اظ اوؿل ولیه ًواییس زا خٌدطُ ظیط تاظ قَز:

ضای ٍاضز وطزى اعالػاذ واضتطاى تَؾیلِ فایل اوؿل هی تایؿر تِ ًىاذ ظیط زَخِ ًوائیس:
ب
فطهر فایل اوؿل تایس ؾاظگاض تا  Microsoft Excel 97-2003تاقس.
ضزیف اٍل فایل اوؿل اذسهال زاضز تِ ًام زازُ ّا.
ًام زازُ ّا تایس تِ نَضذ ظیط تاقس:
ًام ًٍام ذاًَازگی
ًام خسض
قواضُ هَتایل

حسوا تطای فیلس ّایی اظ ًَع زاضید فطهر ؾسَى ضٍ زض فایل اوؿل  textاًسراب ًواییس زض غیط ایٌهَضذ اعالػاذ
تهَضذ ًازضؾر زض ؾیؿسن ثثر ذَاٌّس گطزیس.
زؼساز ؾسًَْا اذسیاضی اؾر ٍلی ؾسَى قواضُ هَتایل ضطٍضی ٍتایس زض فایل ٍخَز زاقسِ تاقس.
زض نَضزی وِ اعالػاذ قرهی لثال زضؾیؿسن ثثر قسُ تاقس ثثر ىذَاّس قس.
خْر ؾَْلر زض ّویي لؿور قوا هیسَاًیس تا ظزى گعیٌِ زاًلَز ًوًَِ فایل اوؿل تهَضذ زَضیحاذ تاال قواضُ
ّا ضا ٍاضز ًواییس.
تِ هٌَی انلی تاظ هی گطزین:

زض هٌَی ؾور ضاؾر تا اؾسفازُ اظ گعیٌِ ذطیس قاضغ آًالیي قوا هیسَاًیس تسٍى هحسٍزیر ٍ تِ ّط اًساظُ وِ ًیاظ
زاضیس اظ عطیك یىی اظ واضذ ّای تاًىی ػضَ قثىِ قسثا السام تِ قاضغ وطزى خٌل ذَز ًواییس.

اظ هٌَی ؾور ضاؾر گعیٌِ زٌظیواذ ضا ظزُ زا خٌدطُ ظیط تاظ قَز:

گعیٌِ ٍیطایف هكرهاذ ٍ زغییط ضهع ضا تعًیس زا خٌدطُ ظیط ضا هكاّسُ ًواییس:

زض ایي لؿور قوا هیسَاًیس ولیِ اعالػاذ ذَز ضا ٍیطایف ًواییس.

تِ هٌَی ظیط تاظ هی گطزین:

تط ضٍی گعیٌِ لیؿر ٍضٍز ٍ ذطٍج ولیه هی وٌین زا خٌدطُ ظیط تاظ قَز:

زض ایي لؿور آذطیي ٍضٍز ّا ٍ ذطٍج ّا تا شوط ظهاى ٍ زاضید ٍ آی خی ثثر هیگطزز.
ایي لؿور تطای اعالع واضتط اظ زؾسطؾی ّای غیط هداظ تِ خٌل ذَز هی تاقس.

تِ هٌَی انلی تاظ هیگطزین:

اظ هٌَی ؾور ضاؾر تط ضٍی گعیٌِ خكسیثاًی ولیه ًواییس زا خٌدطُ ظیط تاظ قَز:

اٍلیي گعیٌِ تطای افطازی هَضز اؾسفازُ هی تاقس وِ زض ؾیؿسن ثثر ًام ًوَزُ اًس ٍلی ٌَّظ السام تِ ذطیس
قواضُ ًىطزُ اًس.
گعیٌِ زٍم ضاٌّنای ٍب ؾطٍیؽ وِ قوا هیسَاًیس فایل ضاٌّوای اؾسفازُ اظ خٌل ضا زضیافر وٌیس.
گعیٌِ ؾَم اضؾال زیىسی

تط ضٍی گعیٌِ اضؾال زیىر ولیه ًواییس زا خٌدطُ ظیط ضا هكاّسُ وٌیس:

واضتطز:
زض ایي لؿور قوا هی زَاًیس ؾَاالذ ٍ هكىالذ ذَز ضا تا واضقٌاؾاًا قطور زض هیاى گصاقسِ ٍ ز ض اؾطع ٍلر
خاؾد ذَز ضا زضیافر ًواییس.
زض اتسسا ػٌَاى زیىر ذَز ضا ٍاضز هی وٌیس ٍ زض وازض هسي ًاهِ ؾَال ٍ یا هكىل ذَز ضا ٍاضز وطزُ ٍ زض اًسْا
ولیس اضؾال ضا هیعًیس.
واضقٌاؾاى قطور زض اؾطع ٍلر ًؿثر تِ خاؾد تِ زیىر قوا السام ذَاٌّس وطز.

تِ هٌَی ظیط تاظ هیگضزین :

تا اؾسفازُ اظ گعیٌِ زیىر ّای اضؾالی قوا هیسَاًیس آذطیي زضذَاؾر ّای خكسیثاًی وِ زازُ ایس ضا خیگیطی
ًواییس.

هَفك تاقیس.

