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افزونه خانه
برای نمایش صفحات اپلیکیشن به صورت منو یا لیست  ،شما می توانید از افزونه خانه استفاده کنید.

شماره  : )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  : )2در این قسمت شما می توانید یک تصویر برای هدر انتخاب کنید.
شماره  : )3با فعال کردن این گزینه تصاویر انتخاب شده به صورت اسالیدشو  ،نمایش داده می شوند.
شماره  : )4در این قسمت می توانید آیکنی را برای این صفحه انتخاب کنید (این آیکن می تواند از آیکن های پیش فرض یا به صورت
دلخواه باشد)
شماره  : )5در این قسمت می توانید عنوان صفحه را تغییر دهید.
نکته :آیکن و عنوان انتخاب شده در شماره های  4و  5فقط در همین صفحه خانه قابل نمایش هستند و در بقیه صفحات و منوی اپلیکیشن
همان آیکن های اصلی صفحه نمایش داده خواهد شد.
نکته :در انتخاب نام صفحه دقت کنید تعداد کاراکتر های نام صفحه بیش از  40کاراکتر نشود.
نکته :اگر می خواهید تصاویر به صورت اسالیدشو نمایش داده شوند حتما ً تصویر اصلی که به عنوان اولین تصویر نمایش داده می شود،
انتخاب کنید و بعد از آن تصاویر بعدی را انتخاب نمائید.

پنهان کردن  /نمایان کردن :برای مخفی کردن یا نمایان شدن افزونه در صفحه اصلی یا صفحه خانه مورد استفاده قرار می گیرد.
دمو  :برای مشاهده دموی اپلیکیشن از طریق مرورگر گوشی استفاده می شود.
حذف  :برای حذف کردن افزونه مورد نظر استفاده می گردد.
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آیکن صفحه  :با کلیک بر روی این گزینه صفحه طراحی و تنظیمات صفحه باز می شود که می توانید آیکن های آماده یا دلخواه را انتخاب
نمائید و همچنین قالب و چیدمان این صفحه و یک تصویر برای پس زمینه انتخاب نمائید.
نکته :استفاده از این  4گزینه تقریبا ً در تمامی صفحات وجود دارند.
نمونه :

افزونه تصویر ورودی

حتما ً در اکثر اپلیکیشن ها مشاهده کرده اید که قبل از شروع برنامه یک عکس نمایش داده می شود و بعد برنامه اجرا می شود  .برای
استفاده از این امکان شما باید از افزونه تصویر ورودی استفاده کنید.
دقت کنید که این افزونه در منوی اپلیکیشن نمایش داده نمی شود.
تصویر ورودی برای نمایش بهتر تصویر در گوشی های مختلف نیاز به دو عکس با مشخصات زیر دارد :
عکس اول :
طول  720 :پیکسل
ارتفاع  1280 :پیکسل
فرمت PNG :

عکس دوم :
طول  1280 :پیکسل
ارتفاع  720 :پیکسل
فرمت PNG :
نکته :در دموی آنالین اپتو امکان نمایش این افزونه وجود ندارد و فقط در فایل اندرویدی که شما دریافت می کنید ،اجرا می شود.
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افزونه محتوا (صفحه ای شامل متن و عکس)
برای داشتن صفحاتی که شامل عکس و متن هستند از افزونه محتوا استفاده کنید.

شماره  : )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  : )2در این قسمت شما می توانید یک تصویر برای هدر انتخاب کنید.
شماره  : )3با فعال کردن این گزینه تصاویر انتخاب شده به صورت اسالیدشو  ،نمایش داده می شوند.
شماره  : )4در این قسمت می توانید عنوان و متن صفحه را تغییر دهید.
نکته :سایز فونت پیشنهادی برای عنوان یا تیتر متن ها  24یا  36است و برای خود متن ها  16یا  18است.
نکته :اگر می خواهید تصاویر به صورت اسالیدشو نمایش داده شوند حتما ً تصویر اصلی که به عنوان اولین تصویر نمایش داده می شود،
انتخاب کنید و بعد از آن تصاویر بعدی را انتخاب نمائید.
نکته :گزینه ای که با عالمت ستاره مشخص شده به این منظور است که اگر می خواهید متنی را از فایل  wordکپی کنید ابتدا گزینه
"چسباندن از  "wordرا انتخاب و سپس متن مورد نظر را در صفحه کپی کنید .اگر می خواهید متن را از یک وب سایت کپی نمائید ابتدا
آن را در یک فایل  textمعمولی ذخیره و سپس متن را داخل پنل اپتو کپی کنید.

مرتب کردن متنها

برای اینکه متن های شما به زیبایی نمایش داده شوند لطفا ً به این نکته توجه فرمائید :
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شماره  : )1با انتخاب گزینه بلوک چین  ،متن های شما در یک خط قرار می گیرند.
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افزونه فهرست (منوی تو در تو) :
برای دسته بندی مطالب خود و ساخت منوهای تو در تو از افزونه فهرست استفاده کنید.

در افزونه فهرست تمامی صفحاتی که شما ساخته اید  ،نمایش داده می شود و شما می توانید هر کدام را که مایلید در فهرست قرار دهید.
شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2در این قسمت می توانید ترتیب قرار گیری منوها را با جابجا کردن آنها مشخص کنید.
شماره  )3لیست تمامی صفحاتی که ساخته اید در این قسمت نمایش می دهد.
شماره  )4در این قسمت می توانید عنوان صفحه را تغییر دهید.
شماره  )5در این قسمت می توانید آیکنی را برای این صفحه انتخاب کنید (این آیکن می تواند از آیکن های پیش فرض یا به صورت دلخواه
باشد)
شماره  6و  )7اگر آیکن به رنگ بنفش باشد یعنی این صفحه(افزونه) به این فهرست اضافه نشده است و شما می توانید با کلیک بر روی
آن  ،صفحه را به فهرست اضافه کنید و اگر آیکن به رنگ سبز باشد یعنی این صفحه(افزونه) در این فهرست وجود دارد و شما می توانید
با کلیک بر روی آن  ،صفحه را از فهرست حذف کنید.

مخفی کردن صفحات
اگر شما صفحاتی دارید که می خواهید در منوی اصلی یا خانه (در صورت استفاده) نمایش داده نشود و فقط در فهرست مورد نظر شما
دیده شود ابتدا باید به صفحه مورد نظر رفته و گزینه پنهان کردن که در کنار نام صفحه قرار دارد را انتخاب نمائید  .این کار باعث می
شود که صفحه فقط در فهرستی که در آن  ،صفحه را انتخاب کرده اید  ،نمایش داده شود.
مثال :فرض کنید که می خواهید یک منوی غذا داشته باشید که در آن دو دسته ساندویچ و پیتزا قرار دارد و در این دو دسته صفحاتی قرار
دارد که در مورد ساندویچ ها و پیتزاهای مختلف توضیح داده شده است.
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 .1سه فهرست بسازید با نام های منوی غذا  ،ساندویچ و پیتزا
 .2صفحاتی که درباره ساندویچ و پیتزا می خواهید توضیح دهید را بسازید (بهتر است با افزونه محتوا باشد)
 .3به فهرست ساندویچ بروید و صفحاتی که مربوط به آن است را انتخاب کنید و سپس ذخیره تغییرات را بزنید.
 .4به فهرست پیتزا بروید و صفحاتی که مربوط به آن است را انتخاب کنید و سپس ذخیره تغییرات را بزنید.
 .5به فهرست منوی غذا بروید و دو فهرست دیگر (ساندویچ و پیتزا) را انتخاب کنید و سپس ذخیره تغییرات را بزنید.
 .6حال برای اینکه صفحاتی که ساخته اید در منوی اصلی اپلیکیشن و صفحه خانه (در صورت استفاده) نمایش داده نشوند باید به
تمامی صفحات رفته و آنها را مخفی کنید.
حال شما فقط فهرست منوی غذا را دارید که در خانه (در صورت استفاده) و منوی اصلی اپلیکیشن نمایش داده می شود و وقتی روی آن
کلیک کنید دو فهرست دیگر که زیر دسته منوی غذا هستند  ،نمایش داده می شوند و اگر روی آنها نیز کلیک شود صفحاتی که برای آنها
ساخته اید  ،نمایش داده می شود.

افزونه وردپرس
اگر شما سایت وردپرس دارید و می خواهید یک اپلیکیشن متصل به آن داشته باشید از افزونه وردپرس استفاده کنید.
این افزونه به صورت آنالین می باشد و وقتی مطلبی را به قسمتی که به اپلیکیشن متصل کرده اید در ساییتان قرار می دهید بدون نیاز به
دریافت فایل موبایل این تغییرات ب روی اپلیکیشن اعمال می شود.
نکته :این افزونه به صورت آنالین عمل می کند و برای دریافت اطالعات سایت نیاز به اینترنت دارد.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2برای استفاده از این ویجت ابتدا افزونه اپتو را بر روی سایت خود نصب کنید.
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شماره  )3آدرس دقیق سایت وردپرس خود را در این قسمت وارد کنید .
نکته :به  https://و  http://دقت کنید که حتما ً برای لینک ها وارد شده باشند.
شماره  )4با کلیک بر روی این گزینه صحت آدرس سایت وارد شده  ،مشخص شده و کادر باال سبز رنگ می شود.
شماره  )5در این قسمت باید نوع مطالب خود را که در سایت وردپرس خود دارید را وارد کنید که پیش فرض آن  POSTباشد.
نوع مطالب همان  custom post typeاست.
شماره  )6نمایش اطالعات به چهار صورت انجام می شود :
 .1نمایش پست های اخیر :که بر اساس تاریخ  ،آخرین پست های شما را نمایش می دهد.
 .2نمایش پست ها  :دریافت پست ها با استفاده از تابع وردپرس wp_get_recent_posts
 .3نمایش پست ها بر اساس دسته  :با انتخاب این گزینه باید کمی منتظر بمانید تا گزینه شماره  7از سایت شما اطالعات دسته ها را
دریافت کند و شما می توانید پست ها را بر اساس دسته مشخصی نمایش دهید.
شماره  )8تعداد پست هایی که در هر بار  ،بارگذاری در اپلیکیشن نمایش داده خواهد شد  .توجه داشته باشید که با اسکرول کاربر به پایین
صفحه ادامه پست ها بارگذاری شده و در ادامه نمایش داده می شوند.
شماره  )9با انتخاب این گزینه دیدگاه های پست های سایت در اپلیکیشن قابل نمایش است.
شماره  )10با انتخاب این گزینه کاربران اپلیکیشن شما می توانند از داخل آن برای پست های شما دیدگاه خود را ارسال کنند.
شماره  )11با انتخاب این گزینه کاربران می توانند به سایت شما مراجعه کنند.
شماره  )12با انتخاب این گزینه تصویر شاخص مطلب شما در لیست مطالب نمایش داده خواهد شد.
شماره  )13با انتخاب این گزینه امکان جست و جو در مطالب را فراهم می کند.

افزونه حساب کاربری وردپرس :

یکی از ویژگی های سایتهای وردپرس داشتن صفحه ثبت نام و ورود ) (Login – Registerاست تا کاربران بتوانند با ثبت
نام در سایت شما از امکانات بیشتری بهرمند شوند در همین راستا اپلیکیشن ساز آنالین اپتو افزونه حساب کاربری وردپرس را
طراحی کرده تا به شما این امکان را بدهد تا کاربران سایت وردپرس و اپلیکیشن خود را یکجا داشته باشید و کاربران شما نیاز
به ثبت نام جداگانه در اپ و سایت نداشته باشند .همچنین بازگردانی رمز عبور نیز در این افزونه قرار داده شده تا در صورت
فراموشی رمز عبور نیاز به مراجعه به سایت نباشد و کاربر قادر باشد از طریق اپ رمز جدید خود را دریافت نماید.
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شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2با کلیک بر روی این گزینه  ،افزونه اپتو را نصب کنید.
شماره  )3آدرس سایت وردپررسی خود را در ان قسمت وارد نمائید.
شماره  )4جهت بررسی صحت آدرس سایت وارد شده بر روی این گزینه کلیک کنید که در صورت صحت  ،باکسی که سایت را وراد
کردید سبز رنگ خواهد شد.
نکته :در صورتی که نیار دارید کاربران از طریق اپ بتوانند در سایت ثبت نام کنند باید در وردپرسی خود گزینه ثبت نام را فعال کنند.
شماره  )5در این قسمت می توانید تعیین کنید که کاربر پس از ورود به کدام صفحه هدایت شود.
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شماره  )6در این قسمت نقش های تعریف شده در سایت وردپرس شما نمایش داده می شود که با استفاده از آنها می توانید مشخص کنید
که چه نقش هایی مجاز به مشاهده صفحه اپ هستند.
شماره  )7در این قسمت می توانید صفحاتی که نیاز به ورود یا  log inدارند را مشخص کنید.
نکته :در صورتی که می خواهید صفحه اصلی نیاز به ورود داشته باشد یعنی کاربر بالفاصله پس از باز کردن اپلیکیشن نیاز به ورود
داشته باشد صفحه اول را صفحه حساب کاربری انتخاب کنید.
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افزونه ووکامرس
برای تبدیل فروشگاه ووکامرسی خود به اپلیکیشن توسط اپتو مراحل زیر را انجام بدهید ،فرض را بر این میگذاریم که شما فروشگاه
خودتون را توسط افزونه ووکامرس راه اندازی کرده اید ،دقت کنید که پیوندهای یکتای سایت شما نباید در حالت پیش فرض یا ساده باشد،
برای بررسی ،در سایت وردپرسی خود به بخش "تنظیمات > -پیوندهای یکتا" مراجعه کنید.
برای این کار شما به لینک فروشگاهتون و یک کلید امنیتی اپتو و کلیدهای با دسترسی "خواندن و نوشتن" و کلیدهای با دسترسی "اطالعات
بیشتر" برای ووکامرس احتیاج دارید که باید در بخش افزونه ووکامرس اپتو وارد کنید .

 )1ابتدا افزونه اپتو برای ووکامرس را با کلیک دانلود افزونه اپتو برای ووکامرس انتخاب و بر روی سایت وردپرسی خود نصب کنید.
 (2سپس به منو "ووکامرس  >-پیکربندی" بروید و در بخش "همگانی" محتوی بخش" کلید امنیتی اپلیکیشن "را کپی کنید و آن را در
پنل اپتو بخش" کلید امنیتی اپلیکیشن ساخته شده در سایت وردپرسی شما "وارد کنید.
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 (3به بخش " "APIدر پیکربندی بروید و " "REST APIرا فعال کنید و تغییرات را ذخیره کنید سپس به بخش "کلیدها/برنامه ها" در
همان صفحه بروید.
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" )5کلید مصرف کننده" و "رمز مصرف کننده" ساخته شده را در بخش مربوط به افزونه ووکامرس در پنل اپتو کپی کنید.
پس از انجام این مراحل میتوانید اپلیکیشن فروشگاه خودتون را برای آندروید و  iOSداشته باشید ،دقت کنید که در نهایت اتصال به بانک
ها از سایت شما انجام میشود.
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افزونه فروشگاه ساز
افزونه فروشگاه  ،آنالین می باشد یعنی اگر در دسته ها ،محصوالت یا قیمت ها تغییری ایجاد کردید نیاز به دریافت فایل جدید نخواهد بود.
نکته :در صورتی که دسته ای اضافه نکنید  ،لیست کلیه محصوالت نمایش داده خواهد شد.

دسته ها:

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2نوع نمایش دسته ها شامل دو حالت است:
 نمایش به صورت اسالیدی در صفحه اول  :نام دسته ها را در صفحه اول نمایش می دهد.
 نمایش در یک صفحه جدا  :که لیست دسته ها را در صفحه جداگانه نمایش می دهد.
شماره  )3متن دکمه دسته ها را تغییر دهید.
شماره  )4برای افزودن دسته از این گزینه استفاده کنید.
نکته  :در صورتی که دسته ای اضافه نکنید لیست کلیه محصوالت نمایش داده خواهد شد.

برای نمونه اگر دسته اصلی شما کفش باشد  shoeرا انتخاب می کنید  .اگر برای کفش میخواهید مارک های مختلف را قرار دهید یک
دسته به نام  nikeیا  rebookایجاد کنید و از باکس پدر ،گزینه  shoeرا انتخاب نمائید تا  nikeو  rebookزیر دسته  shoeقرار
گیرند.
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محصوالت
شماره  )1نام محصول را وارد کنید.
شماره  )2در این قسمت توضیحی در رابطه با محصول اضافه کنید که اختیاری است.
شماره  )3تصاویر را به صورت اسالیدشو نمایش می دهد.
شماره  )4با انتخاب این گزینه  ،این محصول جزء محصوالت پیشنهادی قرار میگیرد .
نکته :در این بخش بیشتر از  10محصول نمایش داده نمی شود.
شماره  )5دسته هایی که می خواهید محصول در آنها نمایش داده شود را مشخص کنید.
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شماره  : (6جهت بارگذاری فایل هایی که برای فروش به اشتراک می گذارید  ،استفاده می شود که باید در پوشه ای که در باکس آبی رنگ
مشخص شده  ،آپلود شود  .این فایل با فرمت zipو حجم آن زیر  18مگ است.
نکته  :این گزینه مخصوص مد فروشگاه فایل در تب تنظیمات می باشد.
نکته  :اگر حجم فایل زیر  18مگابایت باشد فایل برای خریدار ایمیل می شود و در غیر اینصورت لینک دانلود برای خریدار ارسال می
شود .
شماره  )7قیمت اصلی محصول را وارد نمائید.
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شماره  )8اگر تخفیفی در نظر دارید در این قسمت وارد کنید.
شماره  : )9این باکس ( optionalاختیاری) است و می توانید در این قسمت عنوان ویژگی که برای محصول در نظر دارید  ،اضافه
نمائید .برای مثال اگر برای لباس رنگ های متفاوتی برای فروش دارید در قسمت عنوان  ،رنگ را تایپ نمائید.
شماره  )10با استفاده از این قسمت ویژگی های مختلف با قیمت های متفاوت برای محصول خود انتخاب نمائید .برای مثال اگر عنوان
ویژگی را در شماره  ، 9رنگ وارد کرده باشید در این گزینه می توانید رنگ ها را مانند سبز ،آبی و  ...وارد نمائید.

تنظیمات:
نکته ای که در این قسمت وجود دارد این است که با فعال کردن مد فروشگاه فایل  ،کاربر شما پس از خرید قادر به دانلود کردن فایل
خریداری شده می باشد ،همچنین یک نسخه از فایل برای کاربر ایمیل خواهد شد ،این بخش فقط برای درگاه زرین پال و کافه بازار طراحی
شده.

درگاههای پرداخت :
در این قسمت سه انتخاب برای پرداخت در نظر گرفته شده است:
 .1زرین پال  :ابتدا درسایت زرین پال ثبت نام نمائید و در قسمت درخواست درگاه پرداخت اطالعات فروشگاه خود را وارد نمائید که در
قسمت آدرس سایت لینک موجود در باکس آبی رنگ قرار داده شده را قرار دهید
 .2پرداخت درون برنامه ای کافه بازار  : RSAدریافتی برای برنامه شما که در کافه بازار ثبت نام کرده اید را وارد نمائید.

 .3پرداخت هنگام تحویل  :با انتخاب این گزینه می توانید محصوالت خریداری شده را پست نمائید که باید شماره تماس جهت پشتیبانی و
پیگیری را وارد کنید.
یک جیمیل اختصاصی ساخته و اطالعات خواسته شده مانند ایمیل فروشنده – فرستنده  ،سرور  SMTPایمیل  ،پورت ، SMTPنوع
اتصال ،گذرواژه ایمیل را طبق نمونه ای که زیر هر باکس مربوطه وجود دارد ،وارد نمائید.
نکته :جهت اطمینان از ارسال شدن ایمیل ها  ،اطالعات زیر را کامل کنید و به ایمیل مورد نظر خود تغییر دهید.
دقت کنید که برای جیمیل حتما ً گزینه  Access for less secure appsرا روشن کرده باشید:
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خریدها:
محصوالت خریداری شده در این قسمت برای شما لیست می شود که قابل مشاهده برای شما می باشد.
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افزونه فروشگاه فایل
افزونه فروشگاه فایل  ،آنالین می باشد یعنی اگر در دسته ها ،محصوالت یا قیمت ها تغییری ایجاد کردید نیاز به دریافت فایل
جدید نخواهد بود.
نکته :در صورتی که دسته ای اضافه نکنید  ،لیست کلیه محصوالت نمایش داده خواهد شد.

دسته ها:

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2نوع نمایش دسته ها شامل دو حالت است:
 نمایش به صورت اسالیدی در صفحه اول  :نام دسته ها را در صفحه اول نمایش می دهد.
 نمایش در یک صفحه جدا  :که لیست دسته ها را در صفحه جداگانه نمایش می دهد.
شماره  )3متن دکمه دسته ها را تغییر دهید.
شماره  )4برای افزودن دسته از این گزینه استفاده کنید.
نکته  :در صورتی که دسته ای اضافه نکنید لیست کلیه محصوالت نمایش داده خواهد شد.
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شماره  )1نام محصول را وارد کنید.
شماره  )2در این قسمت توضیحی در رابطه با محصول اضافه کنید که اختیاری است.
شماره  )3تصاویر را به صورت اسالیدشو نمایش می دهد.
شماره  )4با انتخاب این گزینه  ،این محصول جزء محصوالت پیشنهادی قرار میگیرد .
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نکته :در این بخش بیشتر از  10محصول نمایش داده نمی شود.
شماره  )5جهت بارگذاری فایل هایی که برای فروش به اشتراک می گذارید  ،استفاده می شود که باید در پوشه ای که در باکس
آبی رنگ مشخص شده  ،آپلود شود  .این فایل با فرمت  zipباید بارگذاری شود.
نکته  :اگر حجم فایل زیر  18مگابایت باشد فایل برای خریدار ایمیل می شود و در غیر اینصورت لینک دانلود برای خریدار
ارسال می شود .
شماره  )6قیمت اصلی محصول را وارد نمائید.
شماره  )7اگر تخفیفی در نظر دارید در این قسمت وارد کنید.
شماره  )8برای هر محصول می توانید از پنل کافه بازار یک شناسه دریافت کنید و در این قسمت وارد نمائید.

درگاه های پرداخت :
در این قسمت سه انتخاب برای پرداخت در نظر گرفته شده است:
 .1زرین پال  :ابتدا درسایت زرین پال ثبت نام نمائید و در قسمت درخواست درگاه پرداخت اطالعات فروشگاه خود را وارد
نمائید که در قسمت آدرس سایت لینک موجود در باکس آبی رنگ قرار داده شده را قرار دهید.
نکته :در صورتی که قصد قرار دادن اپلیکیشن در مارکت کافه بازار را دارید به جای پرداخت زرین پال باید از پرداخت درون
برنامه ای کافه بازار استفاده کنید.
 .2پرداخت درون برنامه ای کافه بازار  : RSAدریافتی برای برنامه شما که در کافه بازار ثبت نام کرده اید را وارد نمائید.
یک جیمیل اختصاصی ساخته و اطالعات خواسته شده مانند ایمیل فروشنده – فرستنده  ،سرور  SMTPایمیل  ،پورت
 ،SMTPنوع اتصال ،گذرواژه ایمیل را طبق نمونه ای که زیر هر باکس مربوطه وجود دارد ،وارد نمائید.
نکته :جهت اطمینان از ارسال شدن ایمیل ها  ،اطالعات زیر را کامل کنید و به ایمیل مورد نظر خود تغییر دهید.
دقت کنید که برای جیمیل حتما ً گزینه  Access for less secure appsرا روشن کرده باشید:
خریدها:
محصوالت خریداری شده در این قسمت برای شما لیست می شود که قابل مشاهده برای شما می باشد.
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افزونه اینستاگرام
اگر می خواهید صفحه اینستاگرام خود را در اپلیکیشن داتشه باشید تا در هر بار که در اینستاگرام جدید عکس جدید می گذارید در اپلیکیشنتان
نیز نمایش داده شود از این افزونه استفاده کنید.
نکته :این افزونه به صورت آنالین عمل می کند و برای دریافت اطالعات از اینستاگرام نیاز به اینترنت دارد.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره : User )2
این گزینه تصاویر صفحه اینستاگرام یک کاربر را نمایش می دهد .برای این کار باید بر روی دکمه متصل کردن اکانت اینستاگرام کلیک
کنید و با اکانت کاربری که می خواهید تصاویر آن نمایش داده شود در اینستاگرام الگین شوید.
این مراحل به صورت تصویر در ادامه نمایش داده شده است :
این مرحله برای الگین شدن در اینستاگرام است.

مرحله بعد برای تأیید اتصال اینستاگرام به اپلیکیشن ساز اپتو است که باید بر روی دکمه  Authorizeکلیک کنید.
اگر اکانت شما با موفقیت به اپتو متصل شده باشد صفحه زیر نمایش داده می شود که شما باید بر روی دکمه "برای اعمال تغییرات اینجا
کلیک کنید" را کلیک کنید.
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شماره  )3برای اتصال اینستاگرام به اپلیکیشن است .
شماره  )4تعداد تصاویری را که مایلید در اپلیکیشن نمایش داده شود را وارد کنید به عنوان مثال اگر شما  10را انتخاب کنید  10عکس
آخری که در اینستاگرام شما بوده است در اپلیکیشن نمایش داده می شود.
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افزونه فرمها
برای دریافت اطالعات کاربرانتان از طریق اپلیکیشن و ارتباط با آنها از افزونه فرمها استفاده کنید.
این افزونه اطالعات ارسال شده توسط کاربر را برای شما ایمیل می کند (در صورت وارد کردن ایمیل) که در قسمت اطالعات دریافتی
قابل مشاهده است.
نکته :این افزونه به صورت آنالین عمل می کند و برای ذخیره و ارسال اطالعات نیاز به اینترنت دارد.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2عنوان متن را وارد کنید.
شماره  )3متن مورد نظر را در این قسمت وارد کنید.
شماره  )4با گرفتن و کشیدن این دکمه می توانید ترتیب فیلدها را تغییر دهید.
شماره  )5نام فیلدهای مورد نظر را در این قسمت وارد نمائید.
شماره  )6در این قسمت می توانید نوع فیلد مورد نظر را تغییر دهید.
شماره  )7بعضی از انواع فیلدهایی که در شماره  6انتخاب می کنید نیاز به اطالعات بیشتری دارند که باید آنها را در این قسمت وارد
نمائید.
شماره  )8اگر می خواهید فیلد مورد نظر حتما ً توسط کاربر وارد شود فیلد را در حالت اجباری قرار دهید و در غیر اینصورت آن را غیر
فعال کنید.
شماره  )9برای حذف فیلد استفاده می شود.
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شماره  )10در این قسمت اطالعات ارسال شده توسط کاربر که برای شما ایمیل می شود ،قابل نمایش است (در صورت وارد کردن ایمیل)

شماره  )11در این قسمت می توانید متن دکمه ارسال را تغییر دهید.
شماره  )12ایمیل یا ایمیل هایی که مایلید اطالعات وارد شده توسط کاربر به آنها ارسال شود را در این قسمت وارد نمائید.
شماره  )13این پیام وقتی ظاهر می شود که اطالعات کاربر ثبت شده باشد و شما می توانید در این قسمت آن را تغییر دهید.
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افزونه حساب کاربری
با استفاده از افزونه حساب کاربری  ،کاربران قادر به ثبت نام در اپلیکیشن شما هستند و شما نیز می توانید صفحاتی را مشخص کنید که
کاربر برای مشاهده آنها حتما ً باید ثبت نام کنند.

کاربران
برای اضافه کردن کاربر اگر فیلدهای مربوطه را وارد نمایید می توانید کاربران را به طور دستی وارد نمایید.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2با این گزینه ،امکان اضافه کردن کاربر فراهم می گردد.

صفحات
در این قسمت می توانید دسترسی کاربران به صفحات را مشخص کنید که برای ورود به آن صفحه الزم است ثبت نام انجام شود .
در قسمت عملیات در جایی که با عالمت قرمز رنگ مشخص شده مشخص کنید که کاربران برای دسترسی به صفحه مورد نظر نیاز به
ثبت نام دارند یا خیر؟ اگر می خواهید برای مشاهده این صفحه نیاز به ثبت نام باشد این گزینه را برروی حالت سبز قرار دهید و یک نقش
یا چند نقش را برای ورود به این صفحه انتخاب نمایید  .با گرفتن دکمه  Ctrlمی توانید چندین نقش انتخاب کنید.
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نقشها
برای دسته بندی کاربران در نظر گرفته شده است .به این صورت که می توانید برای این قسمت مدیر ،کاربر اپلیکیشن یا  ...با توجه به
نیازتان اضافه کنید .

فرم ثبت نام

با کلیک بر روی گزینه "اضافه کردن فیلد" صفحه ای باز خواهد شد (طبق تصویر) که می توانید فیلدهای مورد نظر را وارد کنید.

شماره  )1عنوان فیلد را وارد کنید.
شماره  )2اگر وراد کردن مقدار فیلد الزامی است این گزینه باید بر روی حالت سبز قرار گیرد.
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شماره  )3محل قرار گیری فیلد
این قسمت دو گزینه دارد :
 .1نمایش فیلد در پروفایل کاربری  :این فیلد را در پروفایل کاربری نشان می دهد.
 .2نمایش در فرم ثبت نام و پروفایل کاربری  :فیلد را هم در فرم ثبت نام و هم در پروفایل کاربری نمایش می دهد.

تنظیمات:
یک ایمیل اختصاصی برای این کار در نظر بگیرید و ایمیل خود را به همراه رمز ورود و سایر اطالعات که مانند نمونه در زیر هر باکس
هست وارد نمایید .از طریق این ایمیل است که کد فعال سازی برای کاربر فرستاده می شود.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
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افزونه واقعیت افزوده
برای استفاده از این افزونه دو مرحله کلی داریم:
مرحله اول :تنظیم تصاویری که میخواهید آنها توسط اپلیکیشن شناسایی بشوند و اطالعات بر روی آنها ظاهر بشوند
 )1ابتدا در سایت  Vuforiaاز طریق لینک زیر ثبت نام کنید:
(ممکن است دسترسی به این سایت از ایران با محدودیتهایی روبرو باشد ،در صورت مواجه با محدودیت از روشهای مختلف برای
دسترسی به این سایت استفاده کنیدhttps://developer.vuforia.com/user/register ).
پس از پر کردن اطالعات الزم ،یک ایمیل تایید برای شما به ایمیلی که در  Vuforiaثبت نام کرده اید از طریق سایت  Vuforiaارسال
خواهد شد ،بر روی لینک تایید کلیک کنید ،ممکن است ایمیل به پوشه  spamشما برود پس تمامی بخشهای ایمیل خود را بررسی کنید .
 )2پس از تایید وارد پنل کاربری خود در سایت  Vuforiaبشوید و به بخش  Developبروید و بر روی گزینه Add License
Keyکلیک کنید.

بخش  Project Typeرا بر روی گزینه  Developmentتنظیم کنید ،در بخش  App Nameنام اپلیکیشن خود را به صورت
انگلیسی وارد کنید و  Deviceرا بر روی گزینه  Mobileتنظیم کنید.
سپس بر روی دکمه  Nextکلیک کنید.
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در صفحه بعدی قوانین  Vuforiaرا پذیرفته و بر روی گزینه  Confirmکلیک کنید.
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)3حاال به بخش  License Managerمنتقل میشوید ،در این بخش بر روی اسم اپلیکیشنی که وارد کرده بودید کلیک کنید ،کد ساخته
شده در بخش خاکستری رنگ را نزد خود نگه دارید تا بعدا در بخش مربوط به پنل اپتو وارد کنید.
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)4برای افزودن تصاویری که برای شناسایی شدن مد نظر دارید به بخش  Target Managerبروید و بر روی گزینه Add
Databaseکلیک کنید ،در بخش بعدی نام دیتابیس را وارد کنید و گزینه  Deviceرا انتخاب کنید و بر روی گزینه  Createکلیک
کنید.
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 )5سپس بر روی نام دیتابیسی که ساختید کلیک کنید ،در این بخش تمامی تصاویری که برای شناسایی شدن و نمایش اطالعات احتیاج دارید را با استفاده
از گزینه Add Targetاضافه کنید ،برای این کار بر روی گزینه  Add Targetکلیک کنید.
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بر روی گزینه  Single Imageکلیک کنید و در بخش  Fileفایل تصویر مورد نظر را انتخاب کنید ،طول تصویر مورد نظر را بنویسید
و یک نام برای تصویر انتخاب کنید ،دقت کنید که نام انتخاب شده نباید با عدد شروع شود و همچنین باید بدون فاصله و کاراکترهای
خاص باشد و باید تماما با حروف انگلیسی باشد.

 )5پس از اینکه تمامی تصاویر مورد نظرتون را به همین شکل (قسمت  )5به دیتابیس اضافه کردید ،گزینه Download Databases
را بزنید ،پس از دانلود فایل زیپ دانلود شده را باز کنید ،در این فایل یک فایل  xmlو یک فایل  datمشاهده میکنید ،که این دو فایل را
باید در مراحل بعدی در پنل اپتو بارگذاری کنید.
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مرحله دوم :تنظیم اطالعات بر روی پنل اپتو و وارد کردن اطالعات اضافی برای هر تصویر
)1پس از انجام مراحل قبل و تنظیمات انجام شده در پنل  Vuforiaو جمع کردن داده ها به پنل اپتو بروید و افزونه "واقعیت افزوده" را
انتخاب کنید.
در افزونه واقعیت افزوده سه بخش "محتوی"" ،تنظیمات" و "اطالعات هدفها" را مشاهده میکنید ،به همین ترتیب تنظیمات را انجام دهید
و بعد از تغییر در هر بخش ،گزینه ذخیره تغییرات را بزنید.
)2بخش "محتوی" ،در صورتی که نیاز دارید کاربرانتان را راهنمایی کنید در این بخش میتوانید متن مورد نظر را بنویسید و همچنین متن
گزینه رفتن به دوربین گوشی برای اسکن تصاویر را تغییر دهید.
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شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  : )2در این قسمت شما می توانید یک تصویر برای هدر انتخاب کنید.
شماره  : )3با فعال کردن این گزینه تصاویر انتخاب شده به صورت اسالیدشو  ،نمایش داده می شوند.
نکته :اگر می خواهید تصاویر به صورت اسالیدشو نمایش داده شوند حتما ً تصویر اصلی که به عنوان اولین تصویر نمایش داده می شود،
انتخاب کنید و بعد از آن تصاویر بعدی را انتخاب نمائید.
شماره  )4متن دکمه ارسال را وارد کنید.
شماره  )5در این قسمت می توانید متن راهنمایی برای استفاده را بنویسید .
)3سپس به بخش "تنظیمات" بروید و کد الیسنس دریافتی از سایت  Vuforiaرا وارد کنید ،همچنین فایلهای  xmlو  datدانلود شده از
بخش  Targetsدر سایت Vuforiaرا در این بخش بارگذاری کنید ،حتما پس از انجام این کار گزینه "ذخیره تغییرات" را بزنید و
سپس به مرحله بعد بروید.

 )4به بخش "اطالعات هدفها" بروید ،در این بخش ،تمامی تصاویری که در پنل Vuforiaبارگذاری کرده بودید با عنوان آنها برای شما
نمای ش داده میشود و شما میتوانید ،اطالعات اضافه ای که میخواهید بر روی تصویر نمایش داده شود را وارد کنید ،این اطالعات شامل
"عنوان"" ،لینک"" ،متن توضیحات" و "کد iframeویدئو آپارات" میشود.

اطالعات مورد نظر برای تصاویر را وارد کنید و گزینه "ذخیره تغییرات" را بزنید.
پس از انجام این مراحل ،شما میتوانید فایل  apkخود را دریافت کنید و از اپلیکیشن خود لذت ببرید ،دقت کنید که در صورتی که مایل به
تغییرات هستید ،پس از انجام تغییرات دوباره باید فایل موبایل را دریافت کنید.
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نحوه عملکرد:
پس از اینکه کاربر شما تصویر هدف را از طریق اپلیکیشن اسکن نمود ،گزینه ها به صورت شناور بر روی دوربین موبایل کاربر نمایش
داده خواهند شد و کاربر با انتخاب کردن هر کدام از گزینه ها بدون خارج شدن از اپ و یا فضای دوربین میتواند اطالعات وارد شده در
پنل را برای تصویر اسکن شده مطالعه یا مشاهده نماید.

افزونه ownar

با استفاده از این افزونه میتوانید امکان واقعیت افزوده را به صورت آنالین داشته باشید .
برای شروع ابتدا در پنل اونار ثبت نام کنید ،سپس در پنل اونار میتوانید تصاویر و موارد مورد نیاز خود را وارد کنید ،دقت
کنید که اپتو از ماژول های زیر از پنل اونار پشتیبانی میکنید .همچنین نوع نمایش ماژولها در اپلیکیشن ساخته شده متفاوت می
باشد .









تماس مستقیم
ارسال پیامک
نمایش وبسایت
نمایش فروشگاه
ویدیو
تصویر
نقشه
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شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2برای استفاده از این افزونه ابتدا باید در پنل  ownarثبت نام کنید.
شماره  )3با فعال کردن این گزینه تصاویر انتخاب شده به صورت اسالیدشو  ،نمایش داده می شوند.
شماره  )4ایمیلی که با آن در سایت  ownarثبت نام کرده اید را در این قسمت وارد نمائید.
شماره  )5متن دکمه اسکن را در این قسمت وارد کنید.
شماره  )6در این قسمت می توانید متن راهنمایی برای استفاده را بنویسید.
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گوگل آنالیتیکس
با استفاده از این افزونه می توانید آمار بازدید صفحات اپلیکیشن توسط کاربران را مشاهده نمائید که این آمار می تواند در بهبود کیفیت
صفحات اپ در اپدیت های بعدی به شما کمک کند.
بعد از اضافه کردن افزونه گوگل آنالیتیکس  ،در قسمت تنظیمات بر روی گزینه "گوگل آنالیتیکس" طبق تصویر کلیک می کنید  .در
صفحه ای که باز خواهد شد بایستی نام ایمیل و پسورد را وارد نمائید.

بعد از وارد کردن ایمیل وارد پنل گوگل آنالیتیکس خواهید شد که باید گزینه  adminرا انتخاب نمائید.

در قسمت  creat new account >- account >- adminstrationsرا انتخاب کنید.
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صفحه  new accountبرای ساخت اکانت و حساب کاربری جدید باز خواهد شد.

شماره  )1بر روی گزینه  mobile appکلیک کنید.
شماره  )2نام اکانت یا حساب کاربری خود را در این قسمت وارد نمائید.
شماره  )3نام اپ خود را وارد کنید.
شماره  )4با کلیک بر روی این گزینه لیستی باز خواهد شد که با توجه به موضوع اپ شما یکی از این گزینه ها را باید انتخاب کنید.
شماره  )5منطقه زمانی خود را در این قسمت انتخاب کنید.
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آخرین مرحله برای دریافت  tracking idکلیک بر روی دکمه  Get tracking idاست.

با کلیک بر روی گزینه  I acceptیعنی تمامی شرایط گوگل آنالیتیکس را پذیرفته اید.
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 Tracking idرا از این قسمت کپی کرده و در پنل اپتو در قسمت مورد نظر وارد نمائید.
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افزونه آلبوم موزیک
برای پخش کردن صوت با فرمت  MP3به صورت آنالین از این افزونه استفاده نمائید.
مزیت این افزونه ،آنالین بودن آن است یعنی شما می توانید برنامه خود را بسازید و در دسترس کاربرانتان قرار دهید و اگر بعد از مدتی
خواستید آهنگی را کم یا زیاد کنید می توانید وارد پنل شوید و تغییرات را اعمال کنید .این تغییرات بدون نیاز به گرفتن فایل موبایل جدید
بر روی برنامه اعمال می شود.
نکته :این افزونه به صورت آنالین عمل می کند و برای پخش آهنگ ها نیاز به اینترنت دارد.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2با گرفتن و کشیدن این گزینه می توانید ترتیب پخش آهنگ ها را تغییر دهید.
شماره  )3نام آهنگ را وارد کنید.
شماره  )4یک آیکن دلخواه می توانید  ،انتخاب کنید( .فرمت آیکن باید  PNGباشد)
شماره  )5لینک پخش آنالین آهنگ را وارد کنید.
نکته :به  https://و  http://دقت کنید که حتما ً برای لینک ها وارد شده باشند.
نکته :لینک آهنگ باید  MP3باشد.
نکته :لینک آهنگ را هم از سایتی که در نظر دارید  ،می توانید در این قسمت کپی کنید و یا اینکه آهنگ مورد نظر خود را بارگذاری
نمائید .
شماره  )6در صورتی که مایلید آهنگ قرار داده شده برای کاربران قابل دانلود باشد می توانید این گزینه را فعال کنید و اگر لینک دانلود
با لینک پخش متفاوت است لینک دانلود را در فیلد موجود وارد کنید.
نکته :در صورت فعال بودن گزینه دانلود آهنگ و نداشتن لینک دانلود برای دانلود از لینک پخش استفاده خواهد شد.
شماره  )7با این گزینه می توانید آهنگ را از آلبوم حذف کنید.
شماره  )8در این قسمت شما می توانید یک تصویر برای هدر انتخاب کنید.
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شماره  )9با فعال کردن این گزینه تصاویر انتخاب شده به صورت اسالیدشو  ،نمایش داده می شوند.
نکته :اگر می خواهید تصاویر به صورت اسالیدشو نمایش داده شوند حتما ً تصویر اصلی که به عنوان اولین تصویر نمایش داده می شود،
انتخاب کنید و بعد از آن تصاویر بعدی را انتخاب نمائید.
شماره  )10نام آلبوم را وارد کنید.
شماره  )11در این قسمت می توانید توضیحاتی در مورد آلبوم اضافه کنید.
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افزونه گالری تصاویر
برای نمایش تصاویر خود در اپلیکیشن به صورت آفالین از این افزونه استفاده کنید.
نکته :دقت داشته باشید که این تصاویر در فایل موبایل ذخیره می شوند و به صورت آنالین قابل تغییر نیستند.
نکته :برای زیباتر شدن این صفحه سعی کنید تمام عکس ها با یک سایز باشند .نسبت پیشنهادی برای تصاویر  1:2یا  1:1:3یا 1:1
سایزهای پیشنهادی :
طول  1024 :و ارتفاع 768 :
طول  765 :و ارتفاع 567 :

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2تعداد عکس ها در هر ردیف را مشخص کنید.
شماره  )3برای افزودن عکس جدید از این گزینه استفاده کنید.
شماره  )4با گرفتن و کشیدن این گزینه می توانید ترتیب نمایش عکسها را مشخض کنید.
شماره  )5تصویر مورد نظر خود را آپلود یا انتخاب نمائید.
شماره  )6متنی را که مایلید به همراه عکس نشان داده شود را در این کادر وارد کنید.
شماره  )7برای حذف عکس از گالری استفاده می شود.

افزونه گالری آنالین
برای نمایش تصاویر خود در اپلیکیشن به صورت آنالین از این افزونه استفاده کنید.
نکته :دقت داشته باشید که این تصاویر در فایل موبایل ذخیره نمی شوند و به صورت آنالین قابل تغییر هستند.
نکته :برای زیباتر شدن این صفحه سعی کنید تمام عکس ها با یک سایز باشند .نسبت پیشنهادی برای تصاویر  1:2یا  1:1:3یا 1:1
سایزهای پیشنهادی :
طول  1024 :و ارتفاع 768 :
طول  765 :و ارتفاع 567 :
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شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2تعداد عکس ها در هر ردیف را مشخص کنید.
شماره  )3برای افزودن عکس جدید از این گزینه استفاده کنید.
ش ماره  )4با گرفتن و کشیدن این گزینه می توانید ترتیب نمایش عکس ها را مشخض کنید.
شماره  )5تصویر مورد نظر خود را آپلود یا انتخاب نمائید.
شماره  )6متنی را که مایلید به همراه عکس نشان داده شود را در این کادر وارد کنید.
شماره  )7برای حذف عکس از گالری استفاده می شود.

تفاوت افزونه گالری تصاویر و گالری آنالین
تفاوت این دو افزونه در این است که در گالری تصاویر ،تصاویر در فایل موبایل ذخیره می شوند که این کار باعث باال رفتن حجم فایل می
شود و دوم اینکه شما برای تغییر آنها باید اوالً در پنل اپتو تصاویر را ویرایش کنید و بعد فایل موبایل جدید را دریافت کنید تا ویرایش ها
اعمال شود و سپس به کاربران درخواست اپدیت دهید  .مزیت این افزونه این است که تصاویر همیشه در گوشی یا تبلت کاربر وجود دارد
و می تواند از آن استفاده کند.
در افزونه گالری آنالین  ،تصاویر به صورت آنالین بر روی گوشی یا تبلت کاربر بارگذاری می شوند البته در صورت اتصال به اینترنت
.در ضمن برای این افزونه  cashنیز در نظر گرفته شده تا کاربر بتواند تا مدتی عکس ها را بر روی موبایل یا تبلت خود بدون اینترنت
مشاهده کند.
مزیت این افزونه در این است که که هرگاه شما تصاویر اپلیکیشن را در پنل اپتو ویرایش کنید بدون نیاز به دریافت فایل موبایل جدید این
تغییرات بر روی اپلیکیشن اعمال می شود.
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افزونه خبرها
اگر میخواهید به کاربران اپلیکیشنتان درباره خدمات یا محصوالتتان بدون نیاز به اپدیت اپلیکیشن اطالع رسانی کنید و این اطالع رسانی با
همراه با عکس و متن باشد از افزونه خبرها استفاده کنید .
نکته :این افزونه به صورت آنالین عمل می کند و برای نمایش خبرها نیاز به اینترنت دارد.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2برای اضافه کردن خبر بر روی این گزینه کلیلک کنید.
شماره  )3عنوان خبر را انتخاب کنید.
شماره  )4عکس خبر را انتخاب کنید.
شماره  )5توضیح مختصری درباره خبر را در این قسمت وارد کنید .این توضیح در صفحه خبرها نمایش داده می شود.
شماره  )6توضیح کامل خبر را در این قسمت وارد کنید .این توضیح در صفحه مختص به خبر نمایش داده می شود( .این گزینه می تواند
خالی باشد)
شماره  )7برای تأیید خبر این گزینه را کلیک کنید و در آخر برای درج خبر در اپلیکیشن گزینه ذخیره تغییرات را کلیک کنید.
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رأیگیری
افزونه رأی گیری یک افزونه آفالین می باشد یعنی اضافه کردن سؤاالت به صورت آفالین است اما نظر دادن کاربران و رأی دادن آنها به
صورت آنالین می باشد.
نکته :کاربر میتواند یک رأی دهد .

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2برای افزودن سوال بر روی این گزینه کلیک کنید.
شماره  )3برای افزودن جوابها بر روی این گزینه کلیک کنید.
شماره  )4برای مشاهده نتایج بر روی این گزینه کلیک کنید.
در تب تنظیمات میتوانند مانند تصویر زیر تنظیمات مربوطه را انجام دهید که در زیر هر باکس توضیحات مربوط به آن نوشته شده است.
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تماس با ما
اطالعات تماس خود مانند آدرس ،تلفن ،وبسایت ،ایمیل و  ...را در این صفحه وارد کنید و ارتباط کاربرانتان را با خود آسان کنید.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  : )2در این قسمت شما می توانید یک تصویر برای هدر انتخاب کنید.
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شماره  : )3با فعال کردن این گزینه تصاویر انتخاب شده به صورت اسالیدشو  ،نمایش داده می شوند.
نکته :اگر می خواهید تصاویر به صورت اسالیدشو نمایش داده شوند حتما ً تصویر اصلی که به عنوان اولین تصویر نمایش داده می شود،
انتخاب کنید و بعد از آن تصاویر بعدی را انتخاب نمائید.
شماره  )4عنوان متن مورد نظر را وارد کنید.
شماره  )5متنی که در مورد شرکت ،محصول و  ..است را وارد کنید.
شماره  )6آدرس محلی را که می خواهید در نقشه نمایش داده شود را وارد و روی گزینه "پیدا کن" کلیک کنید تا به صورت خودکار
فیلدهای شماره  6و  7پر شود .توجه کنید که به ترتیب نام کشور ،نام شهر و نام خیابان را وارد کنید.
شماره  )7در صورت داشتن طول جغرافیایی می توانید آن را در این قسمت وارد کنید و فیلد آدرس را خالی بگذارید و اگر آدرس را در
فیلد شماره  6را وراد کرده اید این فیلد را تغییر ندهید.
شماره  )8در صورت داشتن عرض جغرافیایی می توانید آن را در این قسمت وارد کنید و فیلد آدرس را خالی بگذارید و اگر آدرس را در
فیلد شماره  6را وراد کرده اید این فیلد را تغییر ندهید.
نکته :طول و عرض جغرافیایی دقیق خود را می توانید از لینک زیر بدست آورید http://www.google.com/map :
شماره  )9در این قسمت می توانید بزرگنمایی نقشه را تغییر دهید هر چه عدد بزرگتر باشد بزرگنمایی بیشتر است.
شماره  )10در این قسمت یک شماره تلفن از شرکت یا  ...را وارد کنید.
شماره  )11متن دکمه را در این قسمت وارد نمائید.
شماره  )12در این قسمت ایمیل شرکت یا  ...را وارد کنید.
شماره  )13متن دکمه را در این قسمت وارد نمائید.
شماره  )14با گرفتن و کشیدن این دکمه می توانید ترتیب فیلدها را تغییر دهید.
شماره  )15در این قسمت می توانید آیکن مرتبط با فیلدهای خود را انتخاب نمائید.
شماره  )16عنوان فیلدهای وارد شده را تغییر دهید.
شماره  )17مقادیر فیلدهای مورد نظر را در این قسمت ها وارد کنید.
نکته :اگر می خواهید در این قسمت لینکی قرار دهید که کاربر با کلیک بر روی آن بتواند در بروزگر خود مشاهده کند لینک را با http://
و  https://وارد کند.

http://appeto.ir

به عنوان مثال :
لینک به صورت متن :

 appeto.irیا www.appeto.ir
شماره  )18برای حذف فیلد استفاده می شود.
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افزونه درباره ما
اگر می خواهید درباره خود یا کسب و کار خود توضیحاتی در اپلیکیشن داشته باشید از افزونه درباره ما استفاده کنید .همچنین شما در این
افزونه می توانید لینک شبکه های اجتماعی خود را وارد کنید و کاربرانتان را بیشتر با خود آشنا کنید.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  : )2در این قسمت شما می توانید یک تصویر برای هدر انتخاب کنید.
شماره  : )3با فعال کردن این گزینه تصاویر انتخاب شده به صورت اسالیدشو  ،نمایش داده می شوند.
نکته :اگر می خواهید تصاویر به صورت اسالیدشو نمایش داده شوند حتما ً تصویر اصلی که به عنوان اولین تصویر نمایش داده می شود،
انتخاب کنید و بعد از آن تصاویر بعدی را انتخاب نمائید.
شماره  )4عنوان متن مورد نظر را وارد کنید.
شماره  )5متنی که در مورد شرکت ،محصول و  ..است را وارد کنید.
شماره  )6با گرفتن و کشیدن این دکمه می توانید ترتیب لینک ها را تغییر دهید.
شماره  )7در این قسمت می توانید آیکن مرتبط با لینک های خود را انتخاب نمائید.
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شماره  )8در این قسمت لینک های مورد نظر خود را به صورت کامل وارد کنید.
نکته :این لینک ها توسط بروزگر گوشی یا تبلت باز می شوند پس دقت کنید که آنها را کامل وارد کنید :
مانند

http://www.facebook.com :

نکته :به  http://و  https://دقت کنید که حتما ً برای لینک ها وارد شده باشند.
شماره  )9در این قسمت می توانید نام دکمه لینک های وارد شده را تغییر دهید.
شماره  )10برای حذف لینک ها استفاده می شود.
برای افزودن لینک جدید از گزینه افزودن ردیف استفاده کنید.
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افزونه نقشه گوگل
اگر می خواهید آدرس دقیق خود را بر روی نقشه به صورت آنالین نمایش دهید از افزونه نقشه استفاده کنید.
نکته :این افزونه به صورت آنالین عمل می کند و برای نمایش نقشه به اینترنت نیاز دارد.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2آدرس محلی را که می خواهید در نقشه نمایش داده شود را وارد و روی گزینه "پیدا کن" کلیک کنید تا به صورت خودکار
فیلدهای شماره  6و  7پر شود .توجه کنید که به ترتیب نام کشور ،نام شهر و نام خیابان را وارد کنید.
شماره  )3در صورت داشتن طول جغرافیایی می توانید آن را در این قسمت وارد کنید و فیلد آدرس را خالی بگذارید و اگر آدرس را در
فیلد شماره  6را وراد کرده اید این فیلد را تغییر ندهید.
شماره  )4در صورت داشتن عرض جغرافیایی می توانید آن را در این قسمت وارد کنید و فیلد آدرس را خالی بگذارید و اگر آدرس را در
فیلد شماره  6را وراد کرده اید این فیلد را تغییر ندهید.
نکته :طول و عرض جغرافیایی دقیق خود را می توانید از لینک زیر بدست آورید http://www.google.com/map :
شماره  )5در این قسمت می توانید بزرگنمایی نقشه را تغییر دهید هر چه عدد بزرگتر باشد بزرگنمایی بیشتر است.

افزونه جست و جو
اگر می خواهید کاربرانتان متن یا کلمه درون محتوای آفالین اپلیکیشن سرچ کنند از افزونه جستجو استفاده کنید.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2در این قسمت می توانید متن فیلد جستجو را تغییر دهید.
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افزونه رادیو
ساخت رادیو یکی از امکانات اپتو است که در حال حاضر برای هموطنان داخل کشور مشکل باشد زیرا سایتی در زمینه ایجاد رادیو
وجود ندارد و بیشتر برای هموطنان خارج کشور قابل استفاده است.
البته شما می توانید در سایت زیر ثبت نام کنید و از امکانات رایگان آن استفده نمائید http://mixlr.com :
این افزونه به صورت آنالین عمل می کند و برای پخش رادیو نیاز به اینترنت دارد.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2لینک رادیو خود را وارد کنید.
نکته :لینک رادیو باید لینک پخش آنالین رادیو باشد و نه لینکی که فایل صوتی را دانلود می کند  .برای تست صحیح بودن لینک  ،آن را
در برزر باز کنید که باید رادیو پخش شود.
نکته :به  http://و  https://دقت کنید که حتما ً برای لینک ها وارد شده باشند.
شماره  )3یک کاور برای رادیو انتخاب کنید.
شماره  )4نام رادیو را وارد کنید.
شماره  )5توضیحات درباره رادیو را در این قسمت وارد کنید.
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افزونه فید خبری (آر اس اس)
امروزه بیشتر سایت ها به فید خبری مجهز هستند از وبالگ ها تا سایت های دیگر استفاده کنید و مطالب آن ها را به صورت روزانه در
اپلیکیشن خود داشته باشید از افزونه فید خبری استفاده کنید.
نکته :این افزونه به صورت آنالین عمل می کند و برای دریافت اخبار از سایت نیاز به اینترنت دارد.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2در این قسمت لینک فید خبری (آر اس اس) را وارد نمائید .برای تست صحیح بودن لینک بر روی
تصویر ،سبز رنگ خواهد شد.
ً
نکته :به  http://و  https://دقت کنید که حتما برای لینک ها وارد شده باشند.
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کلیک کنید که مانند

افزونه صفحه وب
اگر می خواهید یک سایت را در اپلیکیشن نمایش دهید از افزونه صفحه وب استفاده کنید.
نکته :امروزه بیشتر سایت ها واکنش گرا هستند و برای اجرا در موبایل یا تبلت مناسبند ولی اگر سایت شما واکنش گرا نیست از نظر
ظاهری در اپلیکیشن ممکن است به هم ریخته نمایش داده شود.
نکته :این افزونه به صورت آنالین عمل می کند و برای دریافت اطالعات سایت نیاز به اینترنت دارد.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2در این قسمت شما باید لینک سایت مورد نظر را وارد کنید .توجه داشته باشید که لینک باید به صورت کامل مانند نمونه وارد
شود.
ً
نکته :به  http://و  https://دقت کنید که حتما برای لینک ها وارد شده باشند.
شماره  )3اگر می خواهید صفحه وبسایت مورد نظر در صفحه اپلیکیشن باز شود این گزینه را غیر فعال کنید اما اگر می خواهید وبسایت
توسط مرورگر موبایل یا تبلت نمایش داده شود این گزینه را مانند نمونه فعال نمائید .
با انتخاب این گزینه یک فیلد جدید (شماره  )4نشان داده خواهد شد که در آن می توانید متن لینک را مشخص کنید.
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آپارات
افزونه آپارات یک افزونه آنالین است که برای نمایش ویدئوها نیاز به اینترنت دارد و ویژگی مهم این افزونه آپدیت خودکار اپلیکیشن است
به این صورت که شما می توانید بدون نیاز به آپدیت اپلیکیشن ویدئوهای جدید خود را به کاربرانتان نمایش دهید .این افزونه به سه صورت
مختلف ویئوهای آپارات را نمایش می دهد:
ویدئوهای کاربر :در این روش شما می توانید نام کانال آپارات خود را وارد کنید و تمام ویدئوهایی که شما در کانالتان قرار داده اید یا از
این به بعد قرار می دهید به صورت خودکار وارد اپلیکیشن شما می شود و دیگر نیاز به آپدیت اپلیکیشن ندارید .به عنوان مثال :
نام کانال اپتو appeto.ir :
ویدئوهای یک طبقه از طبقههای کاربر :این روش نیز مانند روشهای ویدئوهای کاربر است با این تفاوت که شما می توانید یک دسته از
ویدئوهای کانال خود را به نمایش بگذارید تا فقط ویدئوهای همان دسته در اپلیکیشن نمایش داده شوند.
* با این روش شما می توانید چند بار از افزونه آپارات استفاده کنید و در اپلیکیشنتان ویدئوها را با دستهبندیهای مختلف مانند  :آموزشی،
تفریحی ،علمی و  ...نمایش می دهد.
لینک آپارات  :ممکن است شما در آپارات کانال نداشته باشید و بخواهید چند ویدئو از سایت آپارات را در اپلیکیشن خود نمایش دهید با این
روش به سادگی می توانید این کار را انجام دهید فقط الزم است لینک ویدئو مورد نظر را در پنل وارد کنید  .دقت کنید که در این روش
نیز شما می توانید در پنل اپتو لینک ویدئوهای جدید را وارد کنید و کاربرانتان بدون نیاز به آپدیت اپلیکیشن آنها را مشاهده خواهند کرد.
برای استفاده از این روش ابتدا به سایت آپارات رفته و ویدئو خود را انتخاب کنید سپس
 )1بر روی گزینه  >= :ویدئو در سایت شما کلیک کنید
 )2بر روی انتخاب نوع کد و اندازه نمایش کلیک کنید

 )3کد  iframeرا انتخاب کنید.
 )4کد نمایش داده شده در شماره  3را در پنل اپتو در قسمت لینک  iframeآپارات کپی کنید.
 )5دقت داشته باشید که اندازه نمایش بر روی واکنشگرا باشد.
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توضیحات پنل آپارات اپتو :

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2در این قسمت شما می توانید حالت نمایش ویدئو را انتخاب کنید که در باال توضیح داده شد.
شماره  )3می توانید ترتیب نمایش ویدئوها را در حالت "لینک آپارات" مشخص کنید.
شماره  )4انتخاب تصویر برای ویدئوها
شماره  )5لینک  iframeکه از سایت آپارات دریافت کرده اید و در باال توضیح داده شد.
شماره  )6توضیحاتی درباره ویدئو
شماره  )7حذف ویدئو از لیست نمایش
شماره  )8اضافه کردن ویدئو به لیست
شماره  )9برای ذخیره اطالعات حتما ً بر روی گزینه "ذخیره تغییرات" کلیک کنید.
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افزونه تماس مستقیم
اگر می خواهید کاربرانتان فقط با کلیک (تاچ) روی شماره تلفن شما با آن تماس بگیرند از افزونه تماس مستقیم استفاده کنید .
عملکرد :با کلیک کاربر بر روی آیکن این افزونه اپلیکیشن به قسمت شماره گیری رفته و آماده شماره گیری شماره وارد شده در قسمت
"شماره تلفن" می شود.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2شماره تلفن خود را بدون کاراکترهای اضافه وارد کنید مانند 09131234567
دقت کنید که فقط یک شماره تلفن وارد کنید.

افزونه ایمیل مستقیم
اگر می خواهید کاربرانتان به راحتی و فقط با یک کلیک به شما ایمیل بزنند از افزونه ایمیل مستقیم استفاده کنید.
عملکرد :با کلیک بر روی آیکن این افزونه  ،اپلیکیشن های ارسال ایمیل موجود در موبایل یا تبلت کاربر باز شده مانند  Yahooیا
 Gmailفیلدهای گیرنده ایمیل و موضوع

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
شماره  )2ایمیلی که می خواهید پیام های کاربران به آن ارسال شود را در این فیلد وارد کنید مانند apeto@chmail.ir :
شماره  )3موضوع ایمیل را در این فیلد وارد کنید تا ایمیل ها به این موضوع برای شما ارسال شوند .
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افزونه خروج از برنامه

مسلما ً هر برنامه یا اپلیکیشنی نیاز به دکمه خروج از برنامه دارد .شما نیز می توانید از این افزونه برای خروج سریع کاربرانتان از
اپلیکیشن استفاده کنید.

شماره  )1نام صفحه را وارد کنید.
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بخش دوم  :ارسال نوتیفیکیشن (اعالمیه به کاربران)
یکی از ویژگی های منحصر بفرد اپتو امکان ارسال نوتیفیکیشن برای کاربران اپلیکیشن است که می تواند برای تبلیغات و اطالع رسانی
بسیار هدفمند و بدون هزینه باشد.
برای ارسال نوتیفیکیشن از دو افزونه پوشه یا چشمک می توانید استفاده کنید.

نوتیفیکیشن پوشه
برای ارسال اعالن یا نوتیفیکیشن به کاربران ابتدا در وب سایت پوشه ) (pushe.coثبت نام کنید .

شماره  )1بر روی گزینه جدید کلیک کرده و سپس مانند نمونه گزینه اپلیکیشن را انتخاب نمائید .

با انتخاب گزینه اپلیکیشن مانند تصویر صفحه باال باز خواهد شد .
شماره  )2در این قسمت  ،نام پکیج موجود در قسمت دانلود فایل اندروید پنل اپتو را وارد نمائید.

شماره  )3نام اپلیکیشن را در این قسمت وارد کنید.
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شماره  )4از بین گزینه های موجود  ،گزینه  appeto.irرا وارد کنید .
شماره  )5برای ایجاد اپلیکیشن و تکمیل مراحل این قسمت ،این گزینه را انتخاب نمائید.

ارسال اعالن ساده
برای ارسال نوتیفیکیشن به همراه عکس مانند نمونه از قسمت جدید ،اعالن ساده را انتخاب نمائید .

شماره  )1در این قسمت  ،نام پکیج موجود در قسمت دانلود فایل اندروید پنل اپتو را وارد نمائید.
شماره  )2عنوان متن نوتیفیکیشن را در این قسمت وارد کنید .

شماره  )3متن نوتیفیکیشن را در این قسمت وارد نمائید.
شماره  )4عکسی که به همراه متن میخواهید ارسال شود را در این قسمت انتخاب کنید.
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شماره  )5زمانی که کاربر  ،نوتیفیکیشن دریافت میکند حالت کوچک یا بزرگ بودن نوتیفیکیشن را می تواند در این قسمت مشخص کند.
شماره  )6در این قسمت 5،انتخاب وجود دارد :
 بستن اعالن
 باز کردن نرم افزار
 نمایش HTML
 جوین کانال تلگرام
 دعوت به کانال تلگرام
که شما می توانید یکی از گزینه های موجود را انتخاب نمائید.
شماره  )7بسته به انتخاب یکی از گزینه های شماره  ، 6یک گزینه در این قسمت فعال می شود .همچنین متن دکمه و آیکن دلخواه را می
توانید در این قسمت انتخاب نمائید.
شماره  )8با انتخاب این گزینه ،نوتیفیکیشن به کاربران ارسال می گردد.
برای ارسال نوتیفیکیشن از پنل اپتو یا افزونه وردپرس می توانید از لینک زیر توکن موجود در پنل پوشه را دریافت و آن را در پنل اپتو
اضافه نمائید:

شماره  )1مشاهده توکن شما http://panel.pushe.co/profile :
شماره  )2توکن دریافتی از شماره  1را در این قسمت وارد کنید.
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نوتیفیکیشن چشمک
برای ارسال نوتیفیکیشن آنی با امکانات بیشتر به همراه آمارهای قوی و دقیق ،اپتو تصمیم بر استفاده از سامانه قدرتمند چشمک گرفته که
با همکاری تیم خوب چشمک این بخش به اپتو اضافه شد.
دقت کنید که برای داشتن نوتیفیکیشن برای اندروید باید از افزونه "چشمک" استفاده کنید و برای  iosاز افزونه "نوتیفیکیشن " iOSاستفاده
نمایید.
در صورت درخواست و خرید فایل ، iOSبخش  iOSتوسط اپراتور اپتو برای شما فعال خواهد شد.
طریقه راه اندازی چشمک در پنل اپتو:
ابتدا در وبسایت چشمک ثبت نام کنید https://www.cheshmak.me :
بعد از وارد شدن به پنل چشمک یرای ایجاد تنظیمات از سمت راست پنل گزینه "مدیریت برنامه ها" را انتخاب کنید .

بعد از انتخاب گزینه "ساخت برنامه جدید" پنجره ای با عنوان راهنمای نصب اپلیکیشن برای شما باز خواهد شد .

ایجاد اپلیکیشن :
شماره  )1نام اپلیکیشن  :نام اپلیکیشن مربوطه در این قسمت وارد کنید .
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شماره  )2در این قسمت لیستی برای شما باز خواهد شد که در رابطه با اپلیکیشن ،موضوع مورد نظر را انتخاب نمائید.
شماره  )3جنسیت مخاطبان خود را در این قسمت انتخاب کنید.
شماره  )4بازه سنی مخاطبان خود را در این قسمت می توانید انتخاب کنید.
شماره  )5برای اپلیکیشن خود یک آیکن انتخاب نمائید .
شماره  )6اطالعات وارد شده را با گزینه تایید ذخیره کنید تا وارد مرحله بعدی شوید.

انتخاب پلتفرم :
از بین پلتفرم های موجود در این قسمت  cordova ،را انتخاب نمائید .

مستندات :
در این قسمت نیازی به وارد کردن کد برنامه نویسی نیست و با استفاده از کدهای پیش فرض می توانید وارد مرحله بعدی شوید.
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درآمدزایی:
در حال حاضر اپتو از درآمدزایی پشتیبان نمی کند  .گزینه ذخیره را انتخاب کنید تا برنامه ساخته شده در لیست برنامه ها نمایش داده شود
جهت وارد کردن کلید  api key ،و شناسه اپلیکیشن در پنل اپتو باید مراحل زیر را طبق شکل انجام دهید .
مراحل زیر را طبق تصویر باید طی کنید تا کلید  api key ،و شناسه اپلیکیشن را دریافت نمائید.
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برای دریافت کلید مورد نیاز برای ارسال نوتیفیکیشن  ،گزینه دریافت کد را انتخاب کنید.

برای دریافت کلید ( api keyساختن  apiبا دسترسی کامل را انتخاب کنید) و شناسه اپلیکیشن این گزینه را انتخاب کنید.
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طریقه راه اندازی پنل چشمک :
بعد از انجام این مراحل و نصب اپلیکیشن بر روی موبایل هم می توانید از پنل چشمک و هم با پنل اپتو نوتیفیکیشن ارسال کنید .با انتخاب
گزینه ارسال پوش از سمت راست پنل چشمک هم می توانید نوتیفیکیشن ساده ارسال کنید و هم نوتیفیکیشن پیشرفته (مانند باز شدن لینک
و )...
با انتخاب ارسال پوش ساده پنجره ای برای شما باز خواهد شد که مانند نمونه می توانید اطالعات را وارد نمائید.

شماره  )1عنوان متنی است که در عنوان نوتیفیکیشن در دستگاه اندروید نمایش داده می شود و وارد کردن این فیلد الزامی می باشد.
شماره  )2متن کوتاه نوتیفیکیشن را در این قسمت وارد نمائید.
شماره  )3این متن در زیر عنوان پیام با فونت کوچکی نمایش داده می شود.
شماره  )4در این قسمت با انتخاب یکی از گزینه های لیست باز شده مشخص می کنید که بعد از کلیک بر روی متن نوتیفیکیشن چه اکشنی
روی دهد مانند باز شدن صفحه وب ،باز شدن تلگرام و ...
شماره  )5آیکنی که به همراه نوتیفیکیشن برای کاربران قابل نمایش خواهد بود( .آیکن های پیش فرض)
شماره  )6آیکن دلخواه خود را که به همراه نوتیفیکیشن نشان داده خواهد شد در این قسمت می توانید انتخاب کنید.

ارسال نوتیفیکیشن (اعالمیه) :
برای ارسال اعالمیه کافیست از طریق منوی سمت رایت پنل اپتو به صفحه اعالمیه ها بروید  .در این صفحه شما لیستی از اعالمیه هایی
که قبالً ارسال کرد اید را مشاهده می کنید .برای ارسال اعالمیه جدید باید روی گزینه اعالمیه جدید در باالی صفحه کلیک کنید.
این صفحه به این شکل هست:
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شماره  )1نام اپلیکیشنی که می خواهید به آن اعالمیه ارسال کنید  ،انتخاب نمائید.
شماره  )2در این قسمت مشخص کنید که این اعالمیه برای کاربران اندروید یا  iosیا هر دو مورد ارسال شوند.
شماره  )3پس از کلیک کردن کاربر بر روی اعالمیه این لینک باز می شود  ،در صورتی که این مقدار را خالی بگذارید  ،اپلیکیشن باز
خواهد شد.
شماره  )4عنوان اعالمیه را وارد کنید.
شماره  )5متن اعالمیه را وارد کنید.
در پایان دکمه ذخیره را کلیک کنید.
نکته :جهت مشخص کردن مدت زمانی که اعالمیه به کاربران ارسال می شود از قسمت تنظیمات در باالی اپلیکیشن مانند نمونه زمان
مورد نیاز را در قسمت  cashوارد نمائید.

در این مدت زمان هرگاه کاربر به اینترنت متصل شود اعالمیه ای برای آن ارسال می گردد.
نکته :تمام متن اعالمیه در هنگام نمایش آن در باالی گوشی قابل خواندن نیست که البته برای تمامی اپلیکیشن ها به همین شکل است
(ویژگی اندروید) .
نکته :صدای دریافت نوتیفیکیشن همان صدای پیش فرض اندروید است.
نکته :زمانی که شما اعالمه ای را از طریق پنل اپتو ارسال می کنید به صورت آنی به کاربران نخواهد رسید و در صورتی به کاربر می
رسد که اینترنت کاربر قطع و وصل شود ولی مطمئنا ً این اتفاق در طول روز حداقل یکبار رخ می دهد.
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قسمتهای آنالین اپلیکیشن
منظور از قسمت های آنالین اپلیکیشن  ،افزونه هایی هستند که برای نمایش یا ارسال اطالعات نیاز به اینترنت دارند.
معرفی افزونههای آنالین
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

وردپرس
ووکامرس
فروشگاه ساز
اینستاگرام
فرم ها
آلبوم موزیک
خبرها
نقشه
رادیو
فید خبری (آر اس اس)
صفحه وب
تبلیغات عدد
گالری آنالین
آپارات

نکته :برخی از این افزونه های آنالین این خاصیت را دارند که شما بدون اینکه نیاز به گرفتن فایل موبایل جدید داشته باشید در پنل اپتو
محتوای اپلیکیشن را تغییر دهید و در محتوای درون اپلیکیشن نیز تغییرات اعمال شود.
به عنوان مثال در افزونه خبرها شما می توانید از طریق پنل اپتو خبر جدیدی اضافه کنید و بدون اینکه نیاز به گرفتن فایل موبایل جدید
داشته باشید این خبر در اپلیکیشن قابل مشاهده باشد.
نام این افزونه ها:
 .1خبرها
 .2آلبوم موزیک
 .3گالری آنالین
در ضمن توجه داشته باشید که با تغییر محتوای افزونه های وردپرس ،اینستاگرام ،فید خبری(آر اس اس)  ،رادیو و صفحه وب در پنل های
مربوط به خودشان این صفحات درون اپلیکیشن نیز تغییر می کنند .به عنوان مثال اگر مشا عکس جدیدی در اینستاگرام قرار دهید این
عکس در اپلیکیشن نیز نمایش داده می شود.
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بخش چهارم  :قسمتهای آفالین اپلیکیشن
منظور بخشهایی از اپلیکیشن است که هیچ نیازی به اینترنت ندارند و در صورتی که محتوای آنها را در پنل اپتو تغییر دهید برای
اعمال تغییرات در اپلیکیشن نیاز به دریافت فایل موبایل جدید است .
معرفی افزونههای آفالین
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

خانه
تصویر ورودی (اسپلش اسکرین)
محتوا
فهرست
گالری
تماس با ما
درباره ما
جستجو
تماس مستقیم
ایمیل مستقیم
رأی گیری
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بخش پنجم  :طراحی
برای تعیین نوع منو ،پس زمینه ،آیکن  ،فونت و رنگ قالب اپلیکیشن از قسمت طراحی استفاده کنید.

طراحی منوی اپلیکیشن

شماره  )1نوع منوی اپلیکیشن را از این قسمت می توانید انتخاب کنید.
شماره  )2تنظیمات رنگبندی و سربرگ منو از این قسمت امکانپذیر است.

تنظیمات پس زمینه اپلیکیشن

شماره  )1در این قسمت می توانید رنگ دلخواهی را به عنوان پس زمینه انتخاب کنید.
شماره  )2در این قسمت می توانید از پس زمینه های آماده استفاده کنید.
شماره  )3در این قسمت می توانید پس زمینه دلخواه خود را انتخاب نمائید.
نکته :سایز مناسب برای پس زمینه 640*1136
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نکته :فرمت پس زمینه می تواند  jpgیا  pngباشد

تغییر آیکن برنامه

شماره  )1در این قسمت می توانید از آیکن های آماده برای اپلیکیشن انتخاب کنید.
شماره  )2در این قسمت می توانید آیکن دلخواه را برای اپلیکیشن انتخاب کنید.

تغییر فونت برنامه
برای تغییر فونت اپلیکیشن کافی است فایل فونت خود را در فرمت  ttfاز این بخش آپلود و انتخاب کنید ،برای دریافت فونتهای استاندارد ،ما به شما دو سایت زیر را
پیشنهاد میکنیم:
فونتهای رایگان http://fontonline.ir/:
فونتهای حرفهای غیر رایگانhttp://fontiran.com/ :

شماره  )1از فونت های رایگان و غیر رایگان می توانید استفاده کنید.
شماره  )2فونت دلخواه خود را از این قسمت می توانید آپلود کنید.
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تغییر رنگبندی/قالب برنامه

در این قسمت می توانید رنگ اصلی و فرعی اپلیکیشن را تغیر دهید.
رنگ اصلی با عالمت ستاره بنفش عالمت گذاری می شود.
رنگ اصلی با عالمت ستاره قرمز عالمت گذاری می شود.
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بخش ششم :چند نکته مهم
دانلود فایل  Error.zipبه جای فایل موبایل
طرز صحیح انتخاب نام پکیج
دموی اپلیکیشن
سواالت متداول

دانلود فایل  Error.zipبه جای فایل موبایل
اگر به جای فایل موبایل  APKفایل  Error.zipرا دانلود کنید به نکات زیر توجه کنید :
 .1به فرمت آیکن و پس زمینه اپلیکیشن توجه کنید که حتما ً باید  PNGباشد.
 .2دقت کنید که اسم پوشه ها و تصاویری که در رسانه ایجاد کرده اید فارسی نباشد و یا از کاراکترهای خاص و فاصله در آنها استفاده
نکرده باشید.
 .3دقت کنید که اسم پکیج را درست وارد کرده باشید (در قسمت بعد توضیح داده شده)
 .4اگر اسم پکیج را قبالً وارد کرده اید و دوباره آن را تغییر دهید فایل موبایل دانلود نمی شود پس توجه داشته باشید که نام پکیج فقط یکبار
قابل تغییر است.
 .5فایل موبایل را فقط با کامپیوتر یا لپ تاپ از پنل اپتو دانلود کنید و این کار را با موبایل یا تبلت انجام ندهید پس دریافت فایل موبایل این
فایل برای تمامی گوشی ها و تبلت های اندروید با ورژن  4به باال قابل دانلود و نصب می باشد.

طرز صحیح انتخاب نام پکیج
دقت کنید که نام پکیج از حداقل سه قسمت تشکیل شده که با نقطه از هم جدا می شوند و باید با حروف انگلیسی نوشته شوند.
در صورتی که سایت ندارید  ،نام اپلیکیشن را به عالوه موضوع اپلیکیشن به صورت انگلیسی بنویسید و در آخر هم می توانید کلکه app
را به آن اضافه کنید و هر بخش را با نقطه جدا کنید.
به عنوان مثال :
اپلیکیشنی با موضوع رستوران و نام کاکتوس cactus.resturan.app
در صورتی که سایت دارید  ،اسم سایت خود را به صورت برعکس بنویسید و نام اپلیکیشن را به صورت انگلیسی در آخر آن اضافه و هر
بخش را با نقطه جدا کنید  .به عنوان مثال  :برای سایت  http://www.mysite.comنام پکیج زیر مناسب است :
com.mysite.app
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دموی اپلیکیشن
شما میتوانید هر لحظه دموی اپلیکیشن خود را مشاهده کنید ولی اگر این دموی آنالین باعث کم شدن سرعت اینترنت شما شده است میتوانید
آن را خاموش کنید و بعد از اینکه تغییرات مد نظر را ایجاد کردید دوباره آن را فعال کنید و تغییرات داده شده را مشاهده کنید
در ضمن شما میتوانید با گوشی یا تبلت خود نیز دموی اپلیکیشن را از طریق گزینه "مشاهده دمو" واقع در باالی صفحه مشاهده کنید.
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سواالت متداول
اگر مثالً پنل نقره ای را خریداری کنیم آیا باید سالیانه مبلغ شارژ بپردازیم؟
برخی از افزونه های اپتو و ساخت فایل  apkنیاز به سرور دارند و این سرورها نیز هزینه سالیانه دارند لذا کاربران برای استفاده بیش
از یکسال باید پنل خود را تمدید کنند.
در صورتی که شما از افزونه های زیر استفاده کرده باشید نیاز به تمدید سالیانه دارید زیرا این افزونه ها برای دریافت اطالعات از
سرورهای اپتو استفاده می کنند:













فروشگاه ساز
فروشگاه فایل
رای گیری
اخبار
فرم
موزیک
آپارات
اینستاگرام
فید خبری
حساب کاربری
گالری آنالین
نقشه

آیا بعد از خرید اپلیکیشن می توان قسمتهایی از آن را تغییر داد؟
بله ،شما می توانید به مدت یکسال هر زمان که نیاز بود اپلیکیشن خود را بروز رسانی کنید.
آیا برای بروز رسانی اپلیکیشن نیاز به پرداخت هزینه است؟
-

خیر ،شما می توانید بدون هزینه اپلیکشین خود را آپدیت و فایل جدید را دریافت کنید.

نحوه گذاشتن مطلب جدید (همان بروزرسانی) چطور هست؟ آیا باید وارد پنل مدیریتی شد؟
بله ،شما برای بروز رسانی باید وارد پنل مدیریتی خود شوید  .برای درک بهتر پیشنهاد می کنیم بخش مربوط به ویجت های آفالین
و آنالین را مطالعه فرمائید.
آیا می توان اپلیکیشن های ساخته شده با اپتو را در مارکت هایی مانند کافه بازار یا گوگل پلی قرار داد؟
بله ،اپلیکیشنهای ساخته شده با اپتو کامالً استاندارد است و قابل قبول مارکت ها است به شرط آنکه شما نیز قوانین مارکت مورد نظر
را رعایت کنید.
آیا اسمی از اپتو در اپلیکیشن ما خواهد بود؟
 خیر ،هیچ اسمی از اپتو در اپلیکیشن شما نخواهد بود.اگر پنل یا اپ جدید را خریداری کنیم باید سالیانه مبلغ شارژ پرداخت کنیم ؟
 بله ،پنل خریداری شده نیازی به شارژ مجدد دارد و شما می توانید به مدت یکسال از اپ استفاده نمائید .الزم به ذکر است که شارژسالیانه اپ دارای تخفیف از  %10تا  %30می باشد و همچنین شارژ سالیانه برای هر اپ میباشد.
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در صورت عدم تمدید چه اتفاقی برای اپلیکیشن خواهد افتاد ؟
 پس از  3ماه اپلیکیشن شما از اپتو حذف خواهد شد ولی در صورتی که از افزونه های زیر استفاده نکرده باشید اپلیکیشن شما دچارمشکل نخواهد شد:













فروشگاه ساز
فروشگاه فایل
رای گیری
اخبار
فرم
موزیک
آپارات
اینستاگرام
فید خبری
حساب کاربری
گالری آنالین
نقشه

آیا می توان بخش هایی از اپ را تغیر داد بدون اینکه خروجی جدید دریافت کرد؟
 با توجه به اینکه برخی از افزونه ها آنالین و برخی دیگر آفالین می باشند اگر از افزونه آنالین مانند فروشگاه ساز ،وردپرس ،فرم،آلبوم موزیک ،نوتیفیکیشن ،خبرها ،گالری آنالین و … استفاده کنید نیازی به دریافت فایل مجدد نیست ولی اگر از افزونه آفالین مانند
خانه ،تصویر ورودی ،محتوا ،فهرست ،گالری ،تماس با ما ،درباره ما ،جستجو ،تماس مستقیم و ایمیل مستقیم و … استفاده می کنید باید
فایل جدید را دانلود کنید.
آیا سورس کد برنامه را در اختیار ما قرار می دهید ؟
-

خیر ،سورس کد برنامه در اختیار کاربران قرار نمی گیرد .در صورت نیاز فایل  keystoreبرنامه در اختیار کاربر قرار خواهد

گرفت.
آیا می توانم به پنل خود یک اپ جدید اضافه کنم ؟
 بله ،به هر تعداد میتوانید به پنل خود اپلیکیشن اضافه کنید در نظر داشته باشید با توجه به تعداد اپ بین  10تا ( %30برای هر اپ)به صورت خودکار به شما تخفیف داده خواهد شد.
چرا نام پکیج را بیش از یکبار نمی توان تغییر داد ؟
-

چون هر نام پکیج مختص و منحصر به یک برنامه می باشد.

آیا بعد از خرید اپلیکیشن  iosمی توان قسمت هایی از آن را تغییر داد؟
 بله ،ایجاد ویرایش در فایل  iosتا سه مرتبه امکان پذیر است و بعد از سه مرتبه به ازای هر بار اپدیت و ویرایش برنامه 40تومان از شما دریافت می گردد.
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تهیه شده توسط تیم اپتو
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