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 تعالي بسمه
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 سیستم مولد سایت
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 : مقدمه

سیستن هدیریت هحتَی ٍب سایت شركت هْیا ًت پس از بررسي چٌدیي ًرم افسار هشابِ داخلي ٍ خارجي 

هْیا ًت تَلید ٍ راُ اًدازی شد. ایي ًرم افسار با جدیدتریي تكٌَلَشی رٍز هطابقت داشتِ ٍ از تَسط تین فٌي 

 قَیتریي ًرم افسارّا ٍ زباًْای برًاهِ ًَیسي برای تَلید آى استفادُ شدُ است .

 

 

   هبتٌي برASP.NET     (.Net Framework 5.3) 

    پایگاُ دادُ قدرتوٌدMS SQL Server 8002 

 چٌد الیِ هعواری 

 چٌد زباًِ بَدى 

 هحيظ كاهال فارسي 

 (پشتيباًي از كليِ زباى ّای دًياUTF-2 Encoding) 

 قابليت استفادُ در هحيظ ایٌترًت ، ایٌتراًت ٍ شبکِ ّای داخلي 

  قابليت اتصال بِ سایت ّای دیگر از عریقXML(RSS) 

  اهکاى استفادُ ازWeb Service 

  استفادُ از تکٌَلَشیAjax 

 ارتباط با پایگاُ دادُ از عریق  برقراریADO.Net 
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 معرفي ماژولها :

 هاشٍل ایجاد هٌَی پَیا 

 هاشٍل اخبار 

 هاشٍل هدیریت فایلْا 

 کْاٌهاشٍل هدیریت لي 

 هاشٍل هدیریت هقاالت 

 هاشٍل آگْي ّا 

 هاشٍل عضَیت در سایت 

 هاشٍل هدیریت ًظرسٌجي 

 هاشٍل هدیریت آلبَم تصاٍیر 

 سایتْای دیگرتبادل ليٌک با  هاشٍل 

 ًوایش فيلن  هاشٍل 

 تصاٍیر هتحرک هاشٍل 

 ( هاشٍل هدیریت  ٍرٍدی خبرگساریْاRSS) 

 هاشٍل جوالت هتحرک 

 هاشٍل آب ٍ َّا 

 هاشٍل دیکشٌری آًالیي 

 هاشٍل آهار بازدیدكٌٌدگاى 

 هاشٍل تٌظيوات سایت 

 هاشٍل آٌّگ سایت 

 هاشٍل جستجَی حرفِ ای در سایت 

 هاشٍل ًقشِ سایت 

 

 


