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 سازی افزونه فعال .۱

ندارد. شما پس    یخاص ماتیو تنظ  یدگیچیپ  گونهچیساده هست و ه   اریافزونه بس  نیاستفاده از ا
ابتدا باید با وارد کردن الیسنس خود تمام امکانات افزونه را فعال کنید. افزونه    یساز از نصب و فعال

مراجعه    احراز هویت به بخش  از بخش منوی کناری محیط مدیریت وردپرس  برای این کار ابتدا  
بدست آورید را وارد کنید   تژاک  توانید از پنل کاربری خود در  و کلید الیسنس را که آن را می  ؛کنید

 الیسنس کلیک کنید. ثبتو بر روی 

 

 
با پیغامی مواجه شدید که به عدم نصب یا فعال بودن  یا پایین بودن نسخه  اما در صورتی که 

 کند به بخش انتهایی این آموزش مراجعه کنید.اشاره می کیوبیون 

توانید از تمامی امکانات آن افزونه به صورت کامل فعال شده و می  ،پس از نصب موفق الیسنس
 استفاده کنید. 

توانید بر روی حذف الیسنس در صورتی که تمایل داشتید کلید الیسنس را تغییر دهید به سادگی می
 کلیک کرده و مجددا الیسنس جدید را به ثبت برسانید.

 

باشد. همینطور بهتر از که    5.0خه وردپرس شما باالی  شود که برای کارکرد بهتر افزونه نستوصیه می
 توانید از طریق پشتیبانی خود جویا شوید. باشد که این مورد را می  7.0سرور شما باالی    PHPنسخه  



 

 نگاراحراز هویت پیشرفته کاربران انگشت 3

 انجام تنظیمات عمومی. ۲

تنظیمات عمومی افزونه در همان بخشی که در قسمت قبلی گفته شد قرار دارد. یعنی باید از منوی 
کلیک کنید. در این بخش تعداد فیلد مشاهده   احراز هویتکناری محیط مدیریت وردپرس بر روی  

به  مربوط  که  فیلد  اولین  داد.  خواهم  توضیح  فیلدهارو  این  تمامی  تک  به  تک  که  کرد  خواهید 
 نس افزونه است در بخش قبلی توضیح داده شد. الیس

 

 " عمومی". بخش ۲-۱

 فیلد مکان منو تنظیمات

این فیلد به محل قرار گرفتن لینک تنظیمات افزونه در منوی کناری مرتبط است و دو گزینه دارد.  
قرار بگیرد، گزینه "فهرست    احراز هویت  ←کاربران  اگر مایل بودید که لینک تنظیمات افزونه در مسیر  

 کاربران" را انتخاب کنید. در غیر این صورت گزینه "فهرست اصلی" را انتخاب کنید. 

 

 های مجاز فیلد نقش 

تواند مشخصات کاربران را تأیید  های کاربری می توانید تعیین کنید که چه نقش توسط این فیلد می 
هایی که مجاز هستند در فرایند تأیید یا رد احراز هویت کاربران نقشی  یا رد کند. در واقع نقش

ای این کار توانید انتخاب کنید. امکان انتخاب بیش از یک نقش وجود دارد و برداشته باشند را می
 های مورد نظر کلیک کنید.را نگه داشته و بر روی گزینه Ctrlباید کلید 

 

 های مجاز فیلد احراز هویت کاربران نقش

های مجاز قرار گرفتند نیازی به احراز هویت نخواهند با فعال کردن این گزینه، کاربرانی که در نقش 
 خواهد بود. ها همواره "تأیید شده" داشت و حساب کاربری آن

 

 کاربران  IPفیلد ثبت 

کاربران ثبت    IPتوانید تعیین کنید که آیا سوابق  توسط این فیلد همانطور که از نامش پیداست، می
 و ذخیره شود یا خیر. 
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 کاربران  IPحداکثر ثبت فیلد 

توانید حداکثر تعداد  اگر فیلد قبلی را روشن کرده باشید )تیک را فعال کرده باشید( در این فیلد می
IP  100تا    1شود را تعیین کنید. در این فیلد مجاز هستید که عددی بین که از یک کاربر ذخیره می  

 را انتخاب کنید.

 

 شدن  دییتأ  یرساننوع اطالعفیلد 

اطالع   اوبه چه صورت به    دیکرد  دییرا تأ  یکه اگر مشخصات کاربر   دیکن  نییعت   دیتوانیم  لدیف  نیدر ا
رسانی به کاربر سه گزینه قابل انتخاب است. گزینه اول "اطالع نده" که هیچ گونه اطالع داده شود؟ 
کند که البته باید  شود. گزینه دوم "اطالع با ایمیل" که توسط یک ایمیل کاربر را مطلع میارسال نمی

  SMSمک  پیا  یککاربر یک ایمیل تأیید شده داشته باشد. و گزینه سوم "اطالع با پیامک" که توسط  
شود که البته باید کاربر یک شماره موبایل تأیید شده داشته باشد. در رابطه به کاربر اطالع داده می

 با ایمیل و شماره موبایل تأیید شده در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد. 

 

 شدن رد  یرساننوع اطالع لدیف

به چه صورت به او اطالع   دیکرد  ردرا    یکه اگر مشخصات کاربر   دیکن  نییعت  دیتوانیم  لدیف  نیا  در
به کاربر  یرسانگونه اطالع چیاول "اطالع نده" که ه نهیقابل انتخاب است. گز  نهیداده شود؟ سه گز 

  د یکه البته با  کندیمکاربر را مطلع    لیمیا  کی" که توسط  لیمیدوم "اطالع با ا  نهی. گز شودیارسال نم
  SMS  امکیپ  یک" که توسط  امکیسوم "اطالع با پ  نهیشده داشته باشد. و گز   دییتأ  لیمیا  کی کاربر  

شده داشته باشد. در رابطه   دییتأ   لیشماره موبا  کیکاربر    دیکه البته با  شودیبه کاربر اطالع داده م
 ح داده خواهد شد. یتوض شتریشده در ادامه ب دییتأ لی و شماره موبا لیمیبا ا

 

 رسانی در انتظار اطالعفیلد نوع 

کاربری مشخصات خود را جهت تأیید ارسال کرد به چه  که اگر    دیکن  نییعت  دیتوانیم  لدیف  نیا  در
گونه   چیاول "اطالع نده" که ه   نه یقابل انتخاب است. گز   نهی؟ سه گز شکل به شما اطالع داده شود

را مطلع  شما  لیمیا کی" که توسط لیمیدوم "اطالع با ا نهی. گز شودیارسال نم شمابه  یرساناطالع
 .شودیاطالع داده م شمابه  SMS امکیپ یک" که توسط امکیسوم "اطالع با پ نهی. و گز کندیم
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 ت یر ی مد لیمیآدرس افیلد 

های مربوط به مدیریت به آن ارسال رسانیدر این فیلد باید یک آدرس ایمیلی را وارد کنید که اطالع
قرار گرفته مورد   وردپرس  ایمیلی که در تنظیمات  آدرس  گزینه خالی گذاشته شود،  این  اگر  شود. 

 گیرد.استفاده قرار می

 

 ت یر ی مد لیشماره موبافیلد 

ا به آن   تی ر یمربوط به مد  یهایرسانکه اطالع   دیرا وارد کن  شماره موبایلی   کی  دیبا  لدیف  نیدر 
 رسانی ارسال نخواهد شد. هیچ پیامک اطالعگذاشته شود،  یخال نهیگز  نیارسال شود. اگر ا

 

 های محدود شده فیلد آدرس 

هایی که در این فیلد  هایی از صفحات سایت خود را وارد کنید. آدرستوانید آدرس در این فیلد می
ها اطالع واهد بود و با پیامی به آن قرار بگیرند، برای کاربران احراز هویت نشده، در دسترس نخ

داده خواهد شد تا مراحل احراز هویت حساب کاربری خود را تکمیل کنند. در هر خط یک آدرس 
 های پویا و یا داینامیک تعریف کنید.لینک *توانید با استفاده از شما همچنین می  باید وارد شود.

 

 های مورد نیازفیلد فرم 

ها احراز هویت و تأیید شده باشد تا بتواند  هایی که کاربر باید حداقل در یکی از آنفرمدر این فیلد  
ها در ادامه  های محدود شده را مشاهده کند را باید انتخاب کنید. در رابطه با فرم لینک و آدرس 

 تر ذکر شده. فایل آموزش توضیحات کامل

 

 فیلد نوار پیام 

اند اما احراز هویت  ا که مایل هستید به کاربرانی که عضو شدهتوانید متنی ردر این فیلد شما می
اند نمایش داده شود را وارد کنید. در صورتی که خالی رها شود پیامی نمایش  خود را انجام نداده

 داده نخواهد شد. این پیام به صورت ثابت در همه صفحات سایت شما نمایش داده خواهد شد. 
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 نوار پیام موقعیت فیلد 

تعیین کنید که نوار پیام ثابت اگر نمایش داده شود، در کجا قرار گیرد. توانید  در این فیلد شما می
 باال یا پایین صفحه. 

 

 نوار پیام بستنفیلد 

تواند  ن در کنار نوار پیام ثابت ظاهر خواهد شد که کاربر میفیلد، یک دکمه بستبا فعال کردن این  
 آن، نوار پیام را بسته و در صورت تمایل مجددا باز کند. با کلیک بر 

 

 " الگوها". بخش ۲-۲

 نام فرستنده ایمیلفیلد 

های این افزونه، با این نام به کاربر ارسال شود.  در این فیلد شما باید نامی را انتخاب کنید تا ایمیل
نام می نام این  از  این فیلد خالی رها شود،  اگر  باشد.  یا هر مقدار دیگری  نام سایت شما،  تواند 

 فرض که وردپرس تعیین کرده استفاده خواهد شد.پیش

 ت یوضع رییتغ لیمیا یالگوای فیلده

سه فیلد برای این قسمت قرار گرفته که مربوط به محتوای ایمیلی است که هنگام تغییر وضعیت 
شود. برای مثال هنگامی که کاربر از وضعیت در انتظار به تأیید شده یا رد شده کاربر به او ارسال می 

"پیام به کاربر"    تغییر کند. در فیلد "موضوع ایمیل" باید عنوان ایمیل ارسالی را وارد کنید. در فیلد 
تواند دو متغیر داشته باشد.  باید متن پیامی که به کاربر ایمیل خواهد شد را وارد کنید. این متن می

به بخشی که وضعیت    %SECTION%کند و متغیر  به وضعیت کاربر اشاره می  %STATUS%متغیر  
ده خواهد شد. و در فیلد  ها در ادامه توضیحات الزم داکاربر در آن تغییر کرده. در رابطه با بخش 

دو   تواندیمتن م  نیا"پیام به مدیر" باید متن پیامی که به مدیر ایمیل خواهد شد را وارد کنید.  
که    ی% به بخشSECTION%  ریو متغ  کندیکاربر اشاره م  شناسه به    %ID%  ریداشته باشد. متغ  ریمتغ

 کرده.  رییکاربر در آن تغ تیوضع
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 ی ساز فعال لیمیا یالگوفیلدهای 

دو فیلد برای این قسمت قرار گرفته که مربوط به محتوای ایمیلی است که هنگام تغییر ایمیل کاربر  
. دیرا وارد کن  یارسال  لیمیعنوان ا  دی" بالیمی"موضوع ا  لدیدر فشود.  جهت تأیید آن، به او ارسال می

 ریمتغ  یک  بایدمتن    نیا  .دیخواهد شد را وارد کن  لیمی که به کاربر ا  یامیمتن پ  دی" باامی"پ  لدیدر ف
 سازی ایمیل است.که حاوی کد تأیید یا فعال % TOKEN% ریداشته باشد. متغ

 

 ت یوضع رییتغ امکیالگو پفیلدهای 

 ر یی است که هنگام تغ  SMSپیامک یا    یقسمت قرار گرفته که مربوط به محتوا  نیا  یبرا  لدیف  دو
شده   دییدر انتظار به تأ  تیکه کاربر از وضع  یمثال هنگام  ی. براشودیکاربر به او ارسال م  تیوضع

خواهد شد را وارد    SMSکه به کاربر    ی امیمتن پ  دیبه کاربر" با  امی"پ  لد یکند. در ف  رییرد شده تغ  ای
  کند یه مکاربر اشار   تی% به وضعSTATUS%  ریداشته باشد. متغ  ریدو متغ  تواندیمتن م  نی. ادیکن

ها در ادامه  کرده. در رابطه با بخش  رییکاربر در آن تغ  تیکه وضع  ی% به بخشSECTION%  ریو متغ
خواهد    SMS  ریکه به مد  یامیمتن پ  دی" باریبه مد  امی"پ  لدیخواهد شد. و در ف  دهالزم دا  حاتیتوض

  کندی%به شناسه کاربر اشاره مID%  ریداشته باشد. متغ  ریدو متغ   تواندیمتن م  نی. ادیشد را وارد کن
 کرده. ریی کاربر در آن تغ تیکه وضع ی% به بخشSECTION% ریو متغ

 

 یساز فعال امکیپ یالگوفیلد 

  ر یی است که هنگام تغ  SMSپیامک یا    ی قسمت قرار گرفته که مربوط به محتوا  نیا  یبرا  لدیف  یک
که به کاربر   ی امیمتن پ  دی" باامی"پ  لد ی. در فشودیآن، به او ارسال م  دییکاربر جهت تأ  شماره موبایل

SMS  ریداشته باشد. متغ  ریمتغ  کی  د یمتن با  نی. ادیخواهد شد را وارد کن  %TOKENی % که حاو  
 است.  شماره موبایل یساز فعال  ای دییکد تأ
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 انجام تنظیمات فرم احراز هویت . ۳

فرم احراز برای ورود به تنظیمات این بخش باید در همان صفحه اصلی تنظیمات افزونه بر روی زبانه  
 کلیک کنید.  هویت

 

 " عمومی ". بخش ۳-۱

 Font Awesomeفیلد نسخه 

خانه یک کتاب  Font Awesomeرا انتخاب کنید.    Font Awesomeتوانید نسخه  توسط این فیلد می 
توانید بیش از هزار آیکون مختلف را در سایت خود فراخوانی کنید.  آیکون است که توسط آن می

از   را غیرفعال کند، میپشتیبانی می  Font Awesomeدر صورتی که قالب شما  این گزینه  توانید 
می پیشنهاد  این صورت  غیر  در  نسخه  کنید.  مواقع    5شود  برخی  در  کنید.  فعال  است را  ممکن 

را    5خانه استفاده کرده باشند که در این صورت اگر نسخه  این کتاب  4های دیگر از نسخه  افزونه
خواهند  ( نمایش داده  ?ها با یک عالمت سوال )شده و آیکونانتخاب کرده باشید باعث تداخل  

اطالعات   را انتخاب کنید تا تداخل رفع شود. برای کسب  4توانید نسخه  که در این صورت می  شد
 توانید وارد لینک زیر شوید: خانه میبیشتر از این کتاب

https://fontawesome.com/ 

 

 ها فیلد وضعیت اولیه بخش

های فرم احراز هویت را در بارگذاری اولیه صفحه تعیین کنید. توانید وضعیت بخش در این فیلد می
ها بسته خواهند  سه گزینه وجود دارد. اگر گزینه "اولین بخش باز باشد" را انتخاب کنید، همه بخش

ها باز  ی بخشها باز باشد" را انتخاب کنید، تمامبود به غیر از اولین بخش. اگر گزینه "همه بخش 
ها در ابتدا  ها بسته باشد" را انتخاب کرده باشید، تمامی بخشخواهند بود و اگر گزینه "همه بخش

رابطه با بخش برای باز شدن هر بخش روی آن کلیک کنید. در  ها در ادامه  بسته خواهد بود و 
می فعال  اما  شد.  خواهد  داده  تکمیلی  توضیحات  تصویر  آموزش  به  نگاهی  بعدتوانید   صفحه 

 بیاندازید: 

https://fontawesome.com/
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فیلدهای درون آن   باز شده و  این فرم تصویر فوق پنج بخش وجود دارد که بخش سوم آن  در 

 اند.مشخص شده

 

 هاالعمل بخش نوع عکس فیلد 

ها به  العمل دیگر بخش توانید تعیین کنید که هنگام کلیک بر روی هر بخش عکسدر این فیلد می
ها" را انتخاب کنید با کلیک ارد. اگر گزینه "بسته شدن بقیه بخشچه شکل باشد. دو گزینه وجود د

ها"  شود. اگر گزینه "تغییر نکردن بقیه بخش ها بسته میبر روی هر بخش، آن بخش باز و بقیه بخش 
ها دیگر در همان حالتی شود، اما بخش را انتخاب کنید، با کلیک بر روی هر بخش، آن بخش باز می

 کنند.مانند و تغییر نمی میکه قرار دارن باقی 
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 ها:استایل دکمه

ازی کنید تا متناسب با  سهای فرم احراز هویت را شخصیتوانید رنگ دکمهلدها میتوسط این فی
 رنگ قالب شما شود. 

 

 IP هیناح تیمحدودفیلد 

اند  غیر ایرانی وارد سایت شده  IPبا فعال کردن این گزینه، فرم احراز هویت برای کاربرانی که با  
 ایرانی وارد صفحه احراز هویت شود. IPشود که با شود و از کاربر درخواست مینمایش داده نمی

 

 سازی ایمیلانقضای فعال 

در این فیلد باید زمان مورد نیاز جهت منقضی شدن کد تأییدیه آدرس ایمیل را وارد کنید. اگر کاربر  
شود. این کد تا زمانی  خود را تأیید کند یک کد به آدرس ایمیل او ارسال میبخواهد آدرس ایمیل  

بایست مجددا که شما تعیین کرده باشید اعتبار خواهد داشت و پس از آن منقضی شده و کاربر می
 است.  1سازی کند. عدد باید به دقیقه وارد شود. حداقل مقدار قابل قبول  درخواست ارسال کد فعال

 

 سازی ایمیلفعال ارسال مجدد

در این فیلد شما باید یک بازه زمانی را تعیین کنید که کاربر پس از آن بتواند درخواست ارسال 
یک شمارش معکوس شروع    مجدد کد تأیید را کند. اگر کاربر بخواهد آدرس ایمیل خود را تأیید کند،

برسد کاربر    0معکوس به    شود. پس از این که شمارششود که مقدار آن در این فیلد تعیین میمی
عدد باید به دقیقه وارد شود. حداقل مقدار قابل    تواند درخواست ارسال مجدد کد تأیید را کند.می

 است. 1قبول 

 

 موبایل سازی انقضای فعال 

در این فیلد باید زمان مورد نیاز جهت منقضی شدن کد تأییدیه شماره موبایل را وارد کنید. اگر کاربر  
شود. این کد تا زمانی  شماره موبایل خود را تأیید کند یک کد به شماره موبایل او ارسال میبخواهد  

بایست مجددا که شما تعیین کرده باشید اعتبار خواهد داشت و پس از آن منقضی شده و کاربر می
 ست.ا  1سازی کند. عدد باید به دقیقه وارد شود. حداقل مقدار قابل قبول  درخواست ارسال کد فعال
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 موبایل سازی ارسال مجدد فعال

در این فیلد شما باید یک بازه زمانی را تعیین کنید که کاربر پس از آن بتواند درخواست ارسال 
مجدد کد تأیید را کند. اگر کاربر بخواهد شماره موبایل خود را تأیید کند، یک شمارش معکوس  

د برس  0شود. پس از این که شمارش معکوس به  شود که مقدار آن در این فیلد تعیین میشروع می 
عدد باید به دقیقه وارد شود. حداقل مقدار   تواند درخواست ارسال مجدد کد تأیید را کند.کاربر می 

 است. 1قابل قبول 

 

 خط ثابت سازی انقضای فعال 

در این فیلد باید زمان مورد نیاز جهت منقضی شدن کد تأییدیه خط ثابت را وارد کنید. اگر کاربر  
شود. این  تأیید کند یک کد از طریق تماس اپراتور به او اعالم میبخواهد شماره خط ثابت خود را  

کاربر  و  آن منقضی شده  از  اعتبار خواهد داشت و پس  باشید  کرده  زمانی که شما تعیین  تا  کد 
سازی کند. عدد باید به دقیقه وارد شود. بایست مجددا درخواست تماس جهت دریافت کد فعال می

 .است 1حداقل مقدار قابل قبول 

 

 خط ثابت سازی ارسال مجدد فعال

در این فیلد شما باید یک بازه زمانی را تعیین کنید که کاربر پس از آن بتواند درخواست تماس  
مجدد جهت دریافت کد تأیید را کند. اگر کاربر بخواهد شماره خط ثابت خود را تأیید کند، یک 

شود. پس از این که شمارش  ن میشود که مقدار آن در این فیلد تعییشمارش معکوس شروع می
عدد باید   تواند درخواست تماس مجدد جهت دریافت کد تأیید را کند.برسد کاربر می  0معکوس به  

 است. 1به دقیقه وارد شود. حداقل مقدار قابل قبول  

 

 ای آدرس ایمیل تغییر دو مرحله 

اند و اکنون قصد دارند  تأیید کردهبا فعال کردن این گزینه، کاربرانی که از قبل یک آدرس ایمیل را  
شوند این کار را در دو مرحله انجام دهند.  آدرس ایمیل تأیید شده خود را تغییر دهند، مجبور می 

شود و کاربر باید با وارد کردن به این صورت که ابتدا یک کد تأیید به آدرس ایمیل قبلی ارسال می
 شود. به آدرس ایمیل جدید میاین کد وارد مرحله بعدی یعنی ارسال کد تأیید 



 

 نگاراحراز هویت پیشرفته کاربران انگشت 12

 شماره موبایل ای تغییر دو مرحله 

اند و اکنون قصد دارند  با فعال کردن این گزینه، کاربرانی که از قبل یک شماره موبایل را تأیید کرده
شوند این کار را در دو مرحله انجام دهند.  شماره موبایل تأیید شده خود را تغییر دهند، مجبور می

شود و کاربر باید با وارد کردن رت که ابتدا یک کد تأیید به شماره موبایل قبلی ارسال میبه این صو
 شود.این کد وارد مرحله بعدی یعنی ارسال کد تأیید به شماره موبایل جدید می

 

 شماره خط ثابت ای تغییر دو مرحله 

اند و اکنون قصد  د کرده با فعال کردن این گزینه، کاربرانی که از قبل یک شماره خط ثابت را تأیی
شوند این کار را در دو مرحله انجام دارند شماره خط ثابت تأیید شده خود را تغییر دهند، مجبور می 

شود و  دهند. به این صورت که ابتدا یک کد تأیید به شماره خط ثابت قبلی طی تماسی خوانده می
س برای کد تأیید به شماره خط ثابت کاربر باید با وارد کردن این کد وارد مرحله بعدی یعنی تما

 شود.جدید می

 

 

 "هافرم . بخش "۳-۲

توانید  ها" است. در این قسمت شما میدومین قسمت از تنظیمات فرم احراز هویت مربوط به "فرم
توانید بسته به نیاز سایت و کسب و کار نهایت فرم میهای احراز هویت خود را ایجاد کنید. بیفرم 

ایجاد کنید. برای مثال یک فرم احراز هویت مربوط به فروشندگان، یک فرم احراز هویت مربوط خود  
فرض یک فرم در این صفحه وجود به صورت پیش.    به خریداران، فرمی دیگر برای نویسندگان و ...

" م جدید+ افزودن فرتوانید با کلیک کردن بر روی دکمه "های بیشتری نیاز دارید میدارد. اگر به فرم
کنید.  فرم  ایجاد  رو  نیاز خودتون  تنظیمات فرم های مورد  به صورت تصویر  صفحه  بعدها   صفحه 

 است: 
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 شود حاوی چندین فیلد است که توضیحات هر یک در ادامه ذکر شده است: هر فرمی که ایجاد می

 

 شناسه فرم 

توان فرد دارد. از این شناسه میمنحصربهشود برای خود یک شناسه یکتا و  هر فرمی که ایجاد می
" defaultفرض "در موارد زیادی استفاده کرد که در ادامه به آن پی خواهید برد. شناسه فرم پیش 

 شود.کنید در همان لحظه ایجاد می هایی که خودتون اضافه میاست و شناسه بخش

 

 کد کوتاه فرم 

آ از  توانید برای نمایش فرم احراز هویت در  ن می هر فرم یک کد کوتاه مختص به خود دارد که 
 های مورد نیاز سایت خود استفاده کنید.قسمت 

 

 عنوان فرم 

فیلد می این  نام در قسمت در  این  کنید.  نام تعیین  احراز هویت خود یک  فرم  برای  های توانید 
وظیفه آن مختلف نمایش داده خواهد شد. بنابراین بهتر است نامی انتخاب شود که بیانگر هدف و  

می است،  فروشندگان  مختص  که  فرمی  برای  مثال  برای  باشد.  را فرم  "فروشندگان"  عنوان  توان 
 انتخاب کرد.
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 فعال

 توانید فرم احراز هویت خود را فعال یا غیرفعال کنید.توسط این فیلد می

 

 فرم  مکان

  نه ی. اگر گز دیکن  نییخود تع  تیرا در سا  تیفرم احراز هو  یر یمکان قرار گ  دیتوانیم  لد یف  نیتوسط ا
کد شورت  ایرا با کد کوتاه    تیفرم احراز هو  دیبا  د،یدلخواه" را انتخاب کرده باش  یک جایاول "در  

ووکامرس"    "حساب من  نهیگز   اگر.  دیکن  یفراخوان  دیبود  لیخود که ما  تیاز سا  ییدر هرجا  اختصاصی
در پنل حساب من ووکامرس   تیو افزونه ووکامرس فعال باشد، فرم احراز هو  د یرا انتخاب کرده باش

  نه یبه استفاده از کد کوتاه نخواهد بود. اگر گز   یاز ین  گریبه صورت خودکار اضافه خواهد شد و د
که افزونه دکان فعال باشد، به داشبورد   یفرم در صورت  نیا  ز،ین  دی"پنل دکان" را انتخاب کرده باش

 به استفاده از کد کوتاه نخواهد بود.  یاز یو ن شودیه مکاربر اضاف

 

 آدرس فرم 

احراز    فرمکه    یاصفحه   نکیل  دی کرد  نییتع  یقبل  لدیکه مکان فرم را در ف  نی پس از ا  لدیف  نیدر ا
 .دیدر آن قرار گرفته را وارد کن تیهو

 

 کاربر  نقش کاربری هنگام تأیید شدن

گر کاربری در این فرم به صورت کامل احراز هویت شد، توانید تعیین کنید که اشما می  لدیف  نیدر ا
 اش تغییر کند یا خیر. نقش کاربری 

 

 کاربر  شدنننقش کاربری هنگام تأیید 

از حالت تأیید شده خارج شد، گر کاربری در این فرم  توانید تعیین کنید که ا شما می  لد یف  نیدر ا
 خیر. ر کند یا اش تغیینقش کاربری 
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 توضیحات فرم 

احراز هویت خود را ذکر کنید. این توضیحات  توانید توضیحاتی مرتبط با فرم  در این فیلد شما می
 دقیقا باالی فرم احراز هویت به کاربر نمایش داده خواهد شد. 

 

ها توانید اقدام به تکمیل آن های مرتبط با یک فرم را توضیح دادیم حال میحال که تمام گزینه 
کلیک جدید    فرمن  + افزودتوانید مجدد بر روی دکمه  های بیشتر میکنید. برای اضافه کردن فرم

کنید. شاید از اضافه کردن یک بخش صرف نظر کرده باشید و دیگر تمایل نداشته باشید که آن فرم 
توانید موس را بر روی همان فرم قرار دهید تا  در سایت شما وجود داشته باشد. به راحتی شما می

ینه، فرم مربوطه بالفاصله برای شما نمایش داده شود. با کلیک بر روی این گز   حذفگزینه قرمز رنگ  
جا کنید. این کار نیز  اید را جابههایی که ایجاد کرده توانید فرمشود. عالوه بر آن شما می حذف می 

  جایی جابهبه آسانی قابل انجام است. صرفا کافیست موس را بر روی فرم مورد نظر ببرید و گزینه  
بکشید. توجه کنید که تمامی تغییرات شما زمانی    را نگه دارید و در همین حین آن را به باال یا پایین

فرض با شناسه کلیک کرده باشید. فرم پیش   ذخیره تنظیماتذخیره خواهد شد که بر روی دکمه  
default .قابل حذف شدن نیست 

 

 ها" "بخش . بخش ۳-۳

باید در تنظیمات   هابخش رسیدیم. برای ورود به صفحه تنظیمات  هابخش خب باالخره به قسمت 
شوید. قبل از بررسی تک به تک   هابخش به سپس زیربخش    فرم احراز هویتافزونه وارد زبانه  

فرم احراز هویت این افزونه   ها" داده شود.فیلدها، ابتدا بهتر است توضیحی در رابطه با "بخش
خش "آدرس ب  سهفرم احراز هویت  هر  تواند از چندین بخش تشکیل شود. به صورت پیشفرض  می

ها کامال دارد که قابل تغییر نیستند. اما بقیه بخشو "شماره خط ثابت"  ایمیل" و "شماره موبایل"  
می  و  شماست  کنید.  دست  اضافه  خود  هویت  احراز  فرم  به  رو  دارید  نیاز  که  بخشی  هر  توانید 

دستهبخش  نوع  یک  درواقع  مرتها  که  فیلدهایی  مثال  برای  فرم شماست.  فیلدهای  با  بندی  بط 
توانید در بخش "مشخصات هویتی" قرار بدین. یا فیلدهایی که  هویت شخصی کاربر است را می

مرتبط با محل کار کاربر است را در بخش "مشخصات کاری" قرار بدین. و همینطور مشخصاتی که 
با حساب  البته تمامی مرتبط  قرار بدین.  را در بخش "مشخصات مالی"  بانکی است  های مالی و 

ها یک نوع مثال هستند و این شما هستید که باید تصمیم بگیرید فرم احراز هویت شما چه این
 هایی باید داشته باشد.بخش 
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بهتر  میآن شد ماتیها" داده شد و وارد صفحه تنظدر رابطه با "بخش یتر کامل حاتیحال که توض
راهنما به  شروع  که  تنظ  یهایی است  با  رابطه  در  کن  نیا  ماتیالزم  محمیقسمت   ماتیتنظ  طی. 

 :دیمشاهده کن زیردر  دیتوانیها" را م "بخش  ماتیاز تنظ یر یمتفاوت است. تصو یها" کم"بخش

 
اید. به  هایی است که در مرحله قبل ایجاد کردهشود تب یا زبانه فرماولین چیزی که مشاهده می

تب،   هر  روی  بر  کلیک  با  شد.  خواهد  ظاهر  زبانه  یا  تب  باشید،  کرده  ایجاد  فرم  که  تعداد  هر 
 ها وارد یکی از تب   برای شروع ابتداتوانید.  شود که میهای مربوط به همان فرم ظاهر میبخش 

کلیک کنید. با انجام این کار بالفاصله یک بخش جدید    + افزودن بخش جدیدبر روی دکمه    شوید و
اضافه می این به صفحه  بررسی تک تک  به  دارد. حال شروع  گزینه  شود که همراه خود چندین 

 کنیم. ها میگزینه 

 

 

 

 شناسه فرم 

 شود. داده مینمایش ، در آن قرار دارد هدر اینجا شناسه فرمی که بخش اضافه شد
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 شناسه بخش

توان فرد دارد. از این شناسه میشود برای خود یک شناسه یکتا و منحصربههر بخشی که ایجاد می
بخش ثابت فرم یعنی    سهشناسه    در موارد زیادی استفاده کرد که در ادامه به آن پی خواهید برد.

است.   landlineو    mobileو    emailبه ترتیب  و "شماره خط ثابت"  "آدرس ایمیل" و "شماره موبایل"  
 شود.کنید در همان لحظه ایجاد مین اضافه میاهایی که خودتشناسه بخش

 

 عنوان بخش 

کرده اضافه  که  برای بخشی  باید  فیلد شما  این  کندر  تعیین  نام  یا  عنوان  مثال  اید یک  برای  ید. 
 "مشخصات هویتی" یا "مشخصات مالی" و یا هر نوع عنوانی که دلتان بخواهد!

 

 ها دکمه گزینه

با کلیک کردن بر روی این دکمه تمامی تنظیمات مرتبط با این بخش برای شما ظاهر خواهد شد.  
 مواردی که قابل تنظیم هستند به صورت زیر است: 

 

 آیکون بخش 

توانید برای بخش خود یک آیکون یا نماد تعیین کنید. این آیکون در صفحه میدر این فیلد هم  
فرم احراز هویت به کاربر نمایش داده خواهد شد و بهتر است که این آیکون، یک تعریفی از هدف 

روش    وبخش باشد. اگر خالی رها شود، هیچ آیکونی نمایش داده نخواهد شد. برای تعیین آیکون د
جا پیکسل( را آپلود کرده و لینک آن را در این   30در    30ین که یک تصویر )ترجیحا  وجود دارد. یا ا

برای دسترسی به فهرست تمامی    استفاده کنید!  Font Awesomeهای  قرار دهید یا این که از کالس 
 وارد لیک زیر شوید:  Font Awesomeهای آیکون 

https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free 

 

درست نمایش داده نشود. صد البته    IPاین صفحه ممکن است بدون استفاده از ابزارهای تغییر  
ها به صورت مجزا در  ون این مسئله به هیچ وجه سایت شما را درگیر خود نخواهد کرد و فایل آیک

در ها استفاده خواهیم کرد.  سایت شما قرار دارد و از این صفحه تنها برای دسترسی به نام کالس

https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free
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این فهرست بر روی هر آیکونی که نیاز داشتید کلیک کنید تا وارد صفحه آن آیکون شوید. در این  
یدا کنید و قادر به مشاهده  توانید به اطالعات خوبی نسبت به آیکون مورد نظر دست پصفحه می

که باالی    HTMLهای مختلف آن خواهید بود. برای دریافت کالس آیکون باید بر روی کد  حالت 
 آیکون قرار گرفته کلیک کنید تا کپی شود. به تصویر زیر که یک نمونه است نگاه بندازید: 

 
شود. بنابراین هنگام پیست کردن آن تنها قسمت کالس  کپی میبا کلیک بر روی این قسمت کل کد  

 های کد را پاک کنید. مانند مثال زیر: آن را نگه دارید و بقیه بخش 

 
ظاهر حال اگر کالس هر آیکونی را در فیلد "آیکون" قرار دهید، همان آیکون در کنار عنوان آن بخش  

گونه ها مطابق رنگ فونت قالب شما خواهد بود و بنابراین نگران هیچرنگ این آیکون  خواهد شد. 
 ها را نداشته باشید. ناهماهنگی رنگ

 

 باکس "فعال" چک 

شود. بنابراین شما  با فعال کردن تیک این گزینه، بخش مورد نظر در فرم احراز هویت شما فعال می
این تنظیمات اضافه کنید که هنوز فعال نیستند و قصد دارید در زمان هایی رو در  توانید بخشمی

 آن را فعال کنید.خاصی 

 

 

 

<i class="fas fa-id-card"></i> 

fas fa-id-card 

 بر روی این قسمت کلیک شود
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 باکس "ضروری" چکس 

با فعال کردن این گزینه، این بخش ضروری خواهد شد. بنابراین کاربر برای این که وضعیت کلی  
صورتی که این گزینه فعال نباشد،  اش فعال شود، باید این بخش را تکمیل کند. اما در  حساب کاربری 

 اگر کاربری این بخش از فرم را تکمیل نکند، مشکلی در احراز هویت برایش ایجاد نخواهد شد.

 

 " تأیید خودکار "باکس چک 

با فعال کردن این گزینه، اگر کاربر احراز هویت این قسمت را تکمیل و ارسال کند، بالفاصله بدون  
های فرم  شود. بنابراین اگر مایل بودید که برخی از بخشتأیید می  بررسی مدیریت، مشخصات کاربر

احراز هویت به صورت خودکار تأیید شود، این گزینه به کار شما خواهد آمد. اما اگر نیاز بود که  
 تأیید مشخصات این بخش از فرم را مدیریت انجام دهد تیک این قسمت باید حذف شود.

 

 سریع" باکس "افزودن ردیف چک 

تر با  باشد )پایین   1های این بخش بیشتر از  با فعال کردن این گزینه در صورتی که تعداد ردیف
تواند بدون ویرایش این بخش، اقدام به اضافه کردن ردیف  ویژگی ردیف آشنا خواهد شد(، کاربر می

 جدید کند. 

 

 نیازها پیش

هایی هستند  نیاز، بخشهای پیشبخشنیاز را تعیین کنید.  های پیشدر این قسمت باید بخش 
نیاز که اگر ارسال نشده باشند، کاربر مجاز به ارسال مشخصات بخش فعلی نباشد. برای مثال اگر پیش

بخش "مشخصات مالی" بخش "مشخصات هویتی" باشد، کاربر تا زمانی که "مشخصات هویتی"  
نیازها  نخواهد بود! برای تعیین پیش  خود را ارسال نکرده باشد، قادر به ارسال "مشخصات مالی" خود 

نیاز این باید شناسه هر بخش مورد نظر را در این قسمت وارد کنید. اگر بیش از یک بخش پیش
 دیگر جدا شود.بخش باشد باید با | از یک
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 ویرایش 

تعیین می شما  گزینه  این  میدر  وقت  چه  کاربر  که  مجدد کنید  را  خود  ارسالی  تواند مشخصات 
ویرایش کند. چهار گزینه وجود دارد. اگر "هیچ وقت" انتخاب شود، کاربر پس از ارسال مشخصات 

تواند مشخصات این بخش را تغییر دهد. اگر "در وضعیت در انتظار" انتخاب و تأیید شدن دیگر نمی
تواند  ود کاربر وقتی مشخصات خود را ارسال کرد، تا زمانی که از طرف مدیریت تأیید نشده، میش

تواند ویرایش کند. اگر گزینه اقدام به ویرایش مجدد مشخصات کند. اما اگر تأیید شد، دیگر نمی
  "در وضعیت تأیید شده" انتخاب شده باشد، کاربر پس از ارسال مشخصات، تا زمانی که از طرف 

تواند اقدام به ویرایش مجدد مشخصات این بخش کند. اما اگر از  مدیریت تأیید نشده باشد، نمی
تأیید شد، می "همیشه"  طرف مدیریت  گزینه  اگر  کند.  ویرایش مجدد مشخصات  به  اقدام  تواند 

 تواند مشخصات ارسالی خود را ویرایش کند. انتخاب شود، کاربر در هر شرایطی می 

ر کاربری مشخصات خود را ارسال کرد و مدیریت آن را تأیید کرد، در صورت ویرایش  توجه کنید که اگ
مجدد توسط کاربر، وضعیت از حالت "تأیید شده" خارج شده و مدیریت باید مجدد مشخصات 

 جدید کاربر را تأیید کند.

 

 ویرایش بعد از

أیید شد و مجوز ویرایش درحالت تأیید اگر کاربر ت توانید تعیین کنید که  توسط این گزینه شما می
او داده شود؟ برای مثال اگر این مجوز به  بعد از تأیید شدن  شده را داشته باشد، پس از چند روز  

ماه پس از تأیید شدن حق ویرایش مشخصات را داشته باشد، در این   1تمایل دارید که کاربر تنها  
 را وارد کنید. 30لد باید عدد فی

 

 حداکثر ردیف 

این گزینه شما می بتوانتوسط  کاربر به چه تعداد  را توانید تعیین کنید که  د یک سری مشخصه 
مثال زد. برای   های مرتبط با مشخصات مالیتوان برای بخشمی را  این گزینه    دتکمیل کند. کاربر

مثال اگر مایل باشد که کاربر در بخش مشخصات مالی، بتواند چندین حساب بانکی خود را ثبت 
اگر  کند، می برای مثال  افزایش دهید.  را  ردیف  کاربر حداکثر   تعیین شده  3توانید حداکثر  باشد، 

 تواند سه حساب بانکی یا شماره کارت خود را ثبت کند.می
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 انقضا 

توانید برای بخش یک تاریخ انقضا تعریف کنید. باید یک عدد برحسب روز  توسط این گزینه می
وارد شود و کاربری مشخصات این بخش را ارسال و مدیریت آن   90وارد شود. برای مثال اگر عدد 

روز وضعیت کاربر    90روز اعتبار خواهد شد و پس از گذشت    90تأیید کرد، مشخصات کاربر تنها  را  
در صورتی که   از حالت تأیید شده خارج شده و کاربر باید مجددا مشخصات خود را ارسال کند.

 وارد شود.  0نیازی به اعمال تاریخ انقضا ندارید عدد 

 

 پیام موفقیت 

شود  پیامی که کاربر پس از ارسال موفق اطالعات، به او نمایش داده میتوانید در این فیلد شما می 
 سازی کنید. را شخصی

 

 توضیحات بخش 

این بخش صرفا جنبه نمایشی دارد و شما باید توضیحاتی را در رابطه با این بخش وارد کنید تا 
تکمیل مشخصات خود کاربر هنگام مشاهده فرم، توضیحات شما را خوانده و مطابق آن اقدام به  

 کند. اگر خالی گذاشته شود، هیچ توضیحی نمایش داده نخواهد شد.

 

توانید اقدام به  های مرتبط با یک بخش را توضیح دادیم حال میبسیار خب! حال که تمام گزینه
آن  اضافه کردن بخش تکمیل  برای  کنید.  روی دکمه  های بیشتر میها  بر  افزودن  توانید مجدد   +

کلیک کنید. شاید از اضافه کردن یک بخش صرف نظر کرده باشید و دیگر تمایل نداشته  بخش جدید  
توانید موس را باشید که آن بخش در فرم احراز هویت شما جایی داشته باشد. به راحتی شما می

برای شما نمایش داده شود. با کلیک بر   حذف بر روی همان بخش قرار دهید تا گزینه قرمز رنگ  
هایی که توانید بخششود. عالوه بر آن شما مینه، بخش مربوطه بالفاصله حذف میروی این گزی

جا کنید. این کار نیز به آسانی قابل انجام است. صرفا کافیست موس را بر اید را جابهایجاد کرده 
را نگه دارید و در همین حین آن را به باال یا پایین   جاییجابهروی بخش مورد نظر ببرید و گزینه  

  ذخیره تنظیمات بکشید. توجه کنید که تمامی تغییرات شما زمانی ذخیره خواهد شد که بر روی دکمه  
 کلیک کرده باشید.
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 " فیلدها". بخش ۳-۴

، حال باید سراغ دخود را ایجاد و ذخیره کردی  هایمهای اصلی فربخشها و  فرمپس از این که  
بروی فیلدهای هر بخش  کردن  تنظورود  برای  .  داضافه  تنظ  دیبا  فیلدها  ماتیبه صفحه    ماتیدر 

صفحه تنظیمات این قسمت از   . دیشو  فیلدها  ربخشیسپس ز   و  تی فرم احراز هوافزونه وارد زبانه  
هایی است که شما در بخش تشکیل شده که درواقع همان بخش تب یا زبانه و چندین  چندین  

سری دکمه قرار گرفته که با  اید. در داخل هر بخش یک ایجاد کرده  های خودبرای فرم   قسمت قبلی
اند، همانند فیلدهایی که اضافه شده  کند.کلیک بر روی هر کدام، یک فیلد به همان بخش اضافه می 

شود که موس بر روی های آن زمانی ظاهر میجایی را دارند و گزینهها، قابلیت حذف و جابهبخش 
برای شروع ابتدا بر روی تب یا زبانه فرم مورد نظر کلیک کنید و سپس   باشد.هر فیلد قرار گرفته  

توانید  فیلدهایی که در حال حاضر می  اقدام به اضافه کردن فیلد در هر بخش از فرم مورد نظر کنید.
 است:  زیربه فرم اضافه کنید به صورت 

 است. مقداراین یک فیلد فضای تک خطی برای وارد کردن یک  فیلد متنی: •
 توان وارد کرد.در این فیلد تنها عدد می فیلد عددی: •
 شود.توان وارد کرد. یک فضای انتخاب تاریخ ظاهر میتنها تاریخ می فیلد تاریخ: •
 رد.توان یک متن طوالنی و چند خطی وارد کدر این فیلد می فیلد فضای متنی: •
 تواند از بین چند گزینه یکی را تیک بزند.در این فیلد کاربر می رادیو: •
 تواند یک گزینه را تأیید کند یا تیک بزند.در این فیلد کاربر می  باکس:چک  •
 رد.های موجود، یکی را انتخاب کتوان از بین گزینهدر این فیلد می فیلد منو آبشاری: •
 تواند مختصات دقیق را از روی نقشه انتخاب کند. در این فیلد کاربر می نقشه: •
 رد. توان یک فایل آپلود یا بارگذاری کتوسط این فیلد می فیلد فایل: •
 الگوریتم( )تشخیص وارد کند.صحیح تواند کد ملی کاربر تنها می کد ملی: •
 تواند شماره کارت صحیح وارد کند. )تشخیص الگوریتم( کاربر تنها میکارت اعتباری:  •
 تواند شماره شبا صحیح وارد کند. )تشخیص الگوریتم(کاربر تنها می شماره شبا: •
 تواند در یک صفحه سفید چیزی را رسم کند.کاربر می  نویس:دست •

 

هایی را خواهد داشت که در ادامه به  سری گزینه هنگامی که یک فیلد اضافه شد، همراه با خود یک
ها عمومی هستند و در تمامی فیلدها، یکسانند ها خواهم پرداخت. یک سری از گزینه توضیح آن 
 ها را توضیح خواهم داد.که ابتدا آن
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 شناسه فرم 

 کند.اکنون در آن اضافه شده را مشخص میاین قسمت شناسه یکتا فرمی که فیلد هم

 

 شناسه بخش

 کند.اکنون در آن اضافه شده را مشخص می این قسمت شناسه یکتا بخشی که فیلد هم

 

 شناسه فیلد

شود، یک اضافه میکند. هر فیلدی که  این قسمت شناسه یکتا فیلدی که اضافه شده را مشخص می
 فرد و یکتا خواهد داشت که هنگام ایجاد شدن به وجود خواهد آمد.شناسه منحصربه

 

 نوع فیلد

کند. طبیعتا همان نوعی است که بر روی این قسمت نوع فیلدی که اضافه شده را مشخص می 
در صورتی که نوع فیلد اشتباه انتخاب شده باشد یا بعد از مدتی قصد    دکمه آن کلیک شده است.

 توانید از همین قسمت نوع فیلد را تغییر دهید.تغییر نوع فیلد را داشته باشید می

 

 عنوان

اید را وارد کنید. این عنوان در فرم احراز هویت به  در این قسمت باید عنوان فیلدی که اضافه کرده
خواهد شد تا طبق آن مشخصات خود را تکمیل کند. برای مثال اگر برای نام کاربر   کاربر نمایش داده 

 توانید از عناوینی مانند "نام"، "نام کوچک" و ... استفاده کنید.اید، مییک فیلد ایجاد کرده

 

 پهنا 

دسترس اید را مشخص کنید. چهار گزینه در  توانید پهنای فیلدی که اضافه کردهدر این قسمت می
" انتخاب شود، یک فیلد تمام عرض به فرم اضافه خواهد شد. اگر گزینه  1/1شماست. اگر گزینه "

درصد  33" انتخاب شود، 1/3" انتخاب شود، فیلد نصف پهنای فضا را اشغال خواهد کرد. اگر "1/2"
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ه شده،  درصد فضا توسط فیلد اضاف  25" انتخاب شود،  1/4از پهنای فضا اشغال خواهد شد و اگر "
 شود. دو فیلد "فضای متنی" و "فایل" فاقد این گزینه هستند.اشغال می

 

 راهنما 

توانید یک راهنمای مختصر در رابطه با فیلد مربوطه وارد کنید. در صورتی که این  در این قسمت می
  قسمت را پر کنید، در کنار فیلد یک عالمت سوال ظاهر خواهد شد که کاربر با بردن ماوس بر روی

 شود. در صورتی که خالی رها شود، عالمت سوال ظاهر نخواهد شد. آن، توضیحات شما ظاهر می

 

 ضروری 

اگر این گزینه را فعال کنید فیلد ضروری خواهد شد و اگر کاربر هنگام ارسال مشخصات این فیلد را  
تکمیل شود تا اجازه  تکمیل نکرده باشد، به او خطایی نمایش داده خواهد شد که فیلد مربوطه باید  

 ارسال مشخصات داده شود.

 

 حداقل )ویژه فیلد عددی(

توانید حداقل مقدار مجاز را وارد کنید. اگر خالی رها شود، محدودیت حداقل در این قسمت می
 اعمال نخواهد شد. 

 

 )ویژه فیلد عددی( حداکثر

خالی رها شود، محدودیت حداکثر توانید حداکثر مقدار مجاز را وارد کنید. اگر  در این قسمت می
 اعمال نخواهد شد. 

 

 (رادیومقادیر )ویژه فیلد 

دیگر خود را تعیین کنید. مقادیر باید توسط | از یک   رادیو  هایتوانید مقادیر فیلددر این قسمت می 
 جدا شوند. برای مثال:

 مقدار اول|مقدار دوم|مقدار سوم
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 باکس( مقدار )ویژه فیلد چک 

کند را وارد باکس که کاربر با تیک زدن، آن را تأیید می توانید مقدار فیلد چکقسمت می در این  
 کنید.

 

 مقادیر )ویژه فیلد منو آبشاری(

این قسمت می  )در  آبشاری  فیلد منو  کنید. dropdownیا    selectتوانید مقادیر  را تعیین  ( خود 
 مثال:دیگر جدا شوند. برای مقادیر باید توسط | از یک 

 مقدار اول|مقدار دوم|مقدار سوم

 

 پسوندها )ویژه فیلد فایل(

توانید پسوند )فرمت( های مجاز جهت آپلود را مشخص کنید. پسوندها باید با  در این قسمت می
 دیگر جدا شوند. برای مثال:| از یک

png|jpg|jpeg 

 حداکثر حجم مجاز )ویژه فیلد فایل(

می  قسمت  این  به توانید  در  باید  مقدار  کنید.  را مشخص  آپلود  جهت  فایل  مجاز  حجم  حداکثر 
 ( وارد شود. اگر خالی رها شود، هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد. KBکیلوبایت )

 

 حجم مجاز )ویژه فیلد فایل( حداقل

قسمت می این  به  در  باید  مقدار  کنید.  را مشخص  آپلود  جهت  فایل  مجاز  حجم  حداقل  توانید 
 ( وارد شود. اگر خالی رها شود، هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد. KBکیلوبایت )

 

 " بریریزی و بروندرون ". بخش ۳-۵

اید را در یک سایت  ها و فیلدهایی که ایجاد کرده بخشها،  فرم ممکن است بخواهید که تمامی  
ها، فرم دیگر نیز ایجاد کنید. در چنین شرایطی مجبور خواهید بود که شروع به اضافه کردن تک تک  
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ها و فیلدها کنید که اگر تعداد این فیلدها زیاد باشد، این کار زمان زیادی را از شما خواهد بخش 
ایم تا این کار را تنها با چند بر" را ایجاد کردهریز و برونبخش "درون   گرفت. بنابراین ما برای شما

از   اگر بخواهید  انجام دهید! شما  فیلدهای خود یک نسخه کپی بخش ها،  فرم کلیک ساده  و  ها 
شود را کپی کنید. و اگر بخواهید بری" به شما نمایش داده میبگیرید باید کدی که در قسمت "برون

را در فیلد  ها و تنظیمبخش  باید کد کپی شده  را در سایت دیگر وارد کنید،  ات کپی گرفته شده 
کلیک کنید. اگر کد کپی شده صحیح باشد و عملیات    ریزیدرون ریزی" قرار داده و بر روی دکمه  "درون 
ریزی با موفقیت انجام بگیرد، با یک پیام به شما اطالع داده خواهد شد. و اگر کد صحیح درون 

همچنین    عملیات با موفقیت انجام نگیرد، با یک خطا این مورد را به شما اطالع خواهد داد.  نباشد یا
ریز در فایل دانلودی همراه افزونه قرار ایم! این فایل درون ریز نیز آماده کردهبرای شما یک فایل درون

دمو را در سایت  ها و فیلدهای  بخش ها،  فرم توانید تمامی  گرفته و با استفاده از کد درون آن می 
 ریزی کنید! خود درون 
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 ها سرویس. انجام تنظیمات وب۴

تنظ  یبرا به  تنظ  هاسرویس وب  ماتیورود  رو  دیافزونه شو  ماتیوارد صفحه  بر  زبانه    یو سپس 
اتصال مربوط به    شوندیداده م  شی قسمت نما  نیکه در ا  ییلدهای. فدیکن  کی" کلهاسرویس وب"

 ها است.سرویس وب به

 

 امک یپ سیسرو وب

( است. درحال حاضر  SMSتنظیمات این بخش مربوط به تعیین افزونه منبع جهت ارسال پیامک )
کند و در افزونه احراز هویت پیشرفته کاربران از دو افزونه رایگان جهت ارسال پیامک استفاده می

 ها را انتخاب کنید.اینجا شما باید یکی از آن

 در مخزن وردپرس:  WP SMSلینک افزونه 

https://wordpress.org/plugins/wp-sms/ 

 در مخزن وردپرس:  Persian WooCommerce SMSلینک افزونه 

https://wordpress.org/plugins/persian-woocommerce-sms/ 

 

کنند و همچنین  در ایران را پشتیبانی می SMSهای ارسال ها طیف وسیعی از پنل هر دو این افزونه 
توانید یکی از این دو افزونه را در این تنظیمات میاند. شما  طرفداران زیادی برای خود کسب کرده

کنند و بنابراین ممکن است پیامک انتخاب کنید. این دو افزونه به صورت عادی پیامک ارسال می
های شما  شما کمی دیر به مقصد برسد. اگر مایل نیستید پیامکی ارسال شود یا تمایل دارید پیامک 

های دیگری استفاده نشود" را ارسال سریع( گزینه "از افزونهبه صورت پترن یا الگو ارسال شوند )
 انتخاب کنید.

 

 با پترنسرویس پیامک وب

ها را به اجرا های ارسال پیامک روش و متد جدیدی برای ارسال سریع پیامک جدیدا برخی از پنل 
هایی که از این طریق اند که به ارسال سریع پیامک با پترن یا الگو معروف هستند. پیامک در آورده 

ویژگی   رسد. اینارسال شوند بدون نیاز به تأیید شدن از طرف پنل بالفاصله به دست گیرنده می

https://wordpress.org/plugins/wp-sms/
https://wordpress.org/plugins/wp-sms/
https://wordpress.org/plugins/wp-sms/
https://wordpress.org/plugins/persian-woocommerce-sms/
https://wordpress.org/plugins/persian-woocommerce-sms/
https://wordpress.org/plugins/persian-woocommerce-sms/
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ها بسیار مفید خواهد بود. تنظیمات  رسانی ها مانند ارسال کد تأیید و یا اطالعبرای برخی از پیامک
 این بخش شامل چند فیلد است که توضیحات آن در ادامه قرار گرفته. 

 

 سرویس: گزینش وب 

بانی شده  های پشتیسرویس سرویس پنل پیامکی مورد نظر را از میان وبدر این فیلد شما باید وب
انتخاب کنید. اگر مایل نیستید از این ویژگی استفاده کنید گزینه "ارسال پیامک به صورت عادی" را 

 انتخاب کنید.

 

 نام کاربری و رمزعبور: 

سرویس به نام کاربری و رمزعبور پنل پیامک های ارسال پیامک برای دسترسی به وببرخی از پنل 
مکی شما به چنین چیزی احتیاج داشت در این قسمت وارد سرویس پنل پیااحتیاج دارند. اگر وب

 کنید.

 

 : APIکلید 

پنل از  به وببرخی  برای دسترسی  پیامک  ارسال  کلید  های  به  احتیاج وب  APIسرویس  سرویس 
 سرویس پنل پیامکی شما به چنین چیزی احتیاج داشت در این قسمت وارد کنید.دارند. اگر وب

 

 شماره فرستنده: 

وب از  اگر سرویس برخی  باشد.  شده  تعیین  فرستنده  شماره  که  دارند  نیاز  پیامک  ارسال  های 
نده را در این قسمت وارد سرویس پنل پیامکی شما به چنین موردی نیاز داشت، شماره فرستوب

 کنید.

 

 نام الگو و متغیر:

پیام تغییر "، "پیام تغییر وضعیت به کاربر" و  سازی"تنظیمات این قسمت به سه بخش "پیام کد فعال
 تنظیمات هر سه بخش مشابه هم هستند. وضعیت به مدیر" تقسیم شده.
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الگو یا پترن نیاز داشت، باید نام الگو نام  ها به  سرویس مورد نظر شما برای ارسال پیامک اگر وب 
های چنین برخی از پنل ساخته شدن در پنل پیامکی خودتان را در قسمت مربوطه وارد کنید. هم

به نیز  شما  سرویس پنل پیامکی  پیامکی عالوه بر نام الگو به نام متغیر نیز احتیاج دارند و اگر وب 
 نام متغیر نیاز داشت در قسمت مربوطه وارد کنید.

 

 تماس سرویس وب

نگار نیاز به تأیید شماره خط ثابت به صورت خودکار دارید، باید در صورتی که در افزونه انگشت
 های مربوط به این قسمت در ادامه ذکر شده:تنظیمات آن را در این قسمت کامل کنید. گزینه

 

 سرویس: وب گزینش 

های پشتیبانی سرویس سرویس پنل تماس صوتی مورد نظر را از میان وبدر این فیلد شما باید وب
 شده انتخاب کنید. اگر مایل نیستید از این ویژگی استفاده کنید گزینه "تماس نگیر" را انتخاب کنید.

 

 نام کاربری و رمزعبور: 

سرویس به نام کاربری و رمزعبور پنل احتیاج  وبهای تماس صوتی برای دسترسی به  برخی از پنل 
 سرویس تماس صوتی شما به چنین چیزی احتیاج داشت در این قسمت وارد کنید.دارند. اگر وب

 

 : APIکلید 

پنل  از  به وببرخی  برای دسترسی  کلید  های تماس صوتی  به  احتیاج وب  APIسرویس  سرویس 
 چیزی احتیاج داشت در این قسمت وارد کنید. سرویس تماس صوتی شما به چنیندارند. اگر وب

 

 : تماس گیرندهشماره 

های تماس صوتی نیاز دارند که شماره تماس گیرنده تعیین شده باشد. اگر سرویس برخی از وب 
سرویس تماس صوتی شما به چنین موردی نیاز داشت، شماره تماس گیرنده را در این قسمت وب

 وارد کنید.
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 نام الگو و متغیر:

سرویس تماس صوتی مورد نظر شما برای تماس صوتی به نام الگو یا پترن نیاز داشت، باید ر وباگ
چنین برخی  نام الگو ساخته شدن در پنل تماس صوتی خودتان را در قسمت مربوطه وارد کنید. هم

ل تماس  سرویس پن های تماس صوتی عالوه بر نام الگو به نام متغیر نیز احتیاج دارند و اگر وباز پنل 
 صوتی شما نیز به نام متغیر نیاز داشت در قسمت مربوطه وارد کنید.

 

 سرویس نقشه وب

های احراز توانید تأیید کنید افزونه احراز هویت از کدام پلتفرم نقشه در فرم در این فیلد شما می 
احتیاجی به تغییر این  هویت شما استفاده کند. اگر تمایلی به استفاده از نقشه در فرم خود ندارید، 

 فیلد نیست. 

 

 نشان نقشه  APIکلید 

اگر تمایل دارید که در فرم احراز هویت خود از نقشه نشان استفاده کنید باید ابتدا در سایت پلتفرم  
برای خود ایجاد کرده و آن را در این فیلد قرار دهید. برای این کار وارد لینک    APIنشان یک کلید  

 زیر شوید و اگر حساب کاربری ندارید، یک حساب جدید ایجاد کنید: 

https://platform.neshan.org/ 

 

" کلیک کند. یک فضای جدید ایجاد کلید دسترسیپس از وارد شدن به حساب کاربری بر روی دکمه "
خود تعیین کنید. مورد   APIشود که در اینجا باید در فیلد نام، یک نام برای کلید  برای شما باز می 

سایت خود و ... . نوع کلید چندان مهمی نیست. اما بهتر است که نام صحیحی باشد. مانند نام وب
API    در قسمت دامنه و  را روی "نقشه وب" قرار دهید. وIP  های مجاز، دامنه یاIP    هاست خودتان

را به صورت صحیح وارد کنید. اگر این موارد به صورت صحیح وارد نشود نقشه نمایش داده نخواهد  
 توانید این مورد را خالی رها کنید تا محدودیتی اعمال نشود. چنین در صورت تمایل می شد. هم

ایجاد شده را کپی و در فیلد مربوطه در تنظیمات    APIو کلید    در انتها بر روی ذخیره کلیک کرده
 افزونه قرار دهید. 

 

https://platform.neshan.org/
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 Mapboxنقشه  APIکلید 

نقشه   از  احراز هویت خود  فرم  در  دارید  تمایل  در سایت    Mapboxاگر  ابتدا  باید  کنید  استفاده 
Mapbox    یک کلیدAPI    برای خود ایجاد کرده و آن را در این فیلد قرار دهید. برای این کار وارد

 لینک زیر شوید و اگر حساب کاربری ندارید، یک حساب جدید ایجاد کنید:

https://account.mapbox.com/access-tokens/ 

 

" کلیک کند. یک صفحه جدید Create a tokenاب کاربری بر روی دکمه "پس از وارد شدن به حس
خود تعیین کنید.    API، یک نام برای کلید  Nameشود که در اینجا باید در فیلد  برای شما باز می

سایت خود و ... .  مورد چندان مهمی نیست. اما بهتر است که نام صحیحی باشد. مانند نام وب
دامنه سایت خودتان را به صورت    URLرا فعال کنید. و در قسمت    Public scopesهای  تمام گزینه 

نخواهد شد.   داده  نمایش  نقشه  نشود  وارد  به صورت صحیح  موارد  این  اگر  کنید.  وارد  صحیح 
 توانید این مورد را خالی رها کنید تا محدودیتی اعمال نشود.چنین در صورت تمایل میهم

ایجاد شده را کپی و در فیلد مربوطه در    APIلیک کرده و کلید  ک  Create tokenدر انتها بر روی  
 تنظیمات افزونه قرار دهید. 

 

 

 

 

   

https://account.mapbox.com/access-tokens/
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 ها ادغام  ماتیانجام تنظ. ۵

ها"  ها وارد صفحه تنظیمات افزونه شوید و سپس بر روی زبانه "ادغام برای ورود به تنظیمات ادغام
سازی با شوند مربوط به ادغام و همگاممیکلیک کنید. فیلدهایی که در این قسمت نمایش داده  

های دیگر است. و بنابراین اگر افزونه مربوط به یکی از فیلدها در سایت فعال نباشد، آن فیلد  افزونه
 به شما نمایش داده نخواهد شد.

 

 ادغام با وردپرس  ماتیتنظ. ۵-۲

 وردپرس  لیم یآدرس ا یساز همگام

کاربری آدرس ایمیل خود را در فرم احراز هویت تغییر دهد و آن را با فعال کردن این گزینه، اگر  
تأیید کند، به صورت خودکار، آدرس ایمیلی که در پروفایل اصلی کاربر در وردپرس قرار دارد نیز تغییر  

 کند.می

 

 تس یجیادغام با د ماتیتنظ. ۵-۳

 ل یشماره موبا یساز همگام

کاربری شماره موبایل خود را در دیجیتس ثبت و تأیید کند، به صورت با فعال کردن این گزینه، اگر 
 خودکار در فرم احراز هویت نیز، شماره موبایل کاربر تغییر کرده و تأیید خواهد شد.

 

 ادغام با ووکامرس  ماتیتنظ. ۵-۴

 های مورد نیاز فرم 

فرم  باید  قسمت  این  آندر  از  یکی  در  حداقل  باید  کاربر  که  تا  ها  هایی  باشد  هویت شده  احراز 
 های تعیین شده در ووکامرس بر او اعمال نشود را وارد کنید.محدودیت 
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 IP هیناح تیمحدود

با   که  کاربرانی  تنها  گزینه،  این  کردن  فعال  وارد سایت شده  IPبا  ثبت سفارش  ایران  به  قادر  اند 
غیر ایرانی وارد سایت شده باشد، با نمایش دادن خطایی کاربر را    IPخواهند بود. و کاربری که با  

 مطلع خواهد کرد. 

 

 سفارش  تیمحدود

با فعال کردن این گزینه، تنها کاربرانی که فرم احراز هویت خود را تکمیل کرده و توسط مدیریت  
اند، قادر خواهند بود تا سفارشی را ثبت کنند. اگر کاربری تأیید نشده باشد و اقدام به  د شدهتأیی

 ثبت سفارش کند، سیستم اجازه نداده و با پیامی کاربر را از این وضعیت مطلع خواهد کرد.

 

 دانلود  تیمحدود

با فعال کردن این گزینه، تنها کاربرانی که فرم احراز هویت خود را تکمیل کرده و توسط مدیریت  
. اگر کاربری تأیید نشده  های خریداری شده را دانلود کنندفایلاند، قادر خواهند بود تا  د شدهتأیی

به   اقدام  این وضعیت مطلع    دانلود فایلباشد و  از  را  کاربر  پیامی  با  کند، سیستم اجازه نداده و 
 خواهد کرد.

 

 محدودیت جمع کل سفارش 

نشده، حداکثر تا چه مبلغی را بتوانند  توانید تعیین کنید که کاربران احراز هویت  در این فیلد می
وارد    500000ثبت سفارش کنند. یک عدد باید به واحد اصلی فروشگاه وارد شود. برای مثال اگر  

 هزار تومان ثبت کنند. 500توانند سفارشاتی باالتر از شود، کاربران احراز هویت نشده، نمی

 

 محدودیت روش پرداخت 

های پرداختی که مایل هستید کاربران احراز هویت نشده نتوانند  هتوانید درگادر این فیلد شما می
های انتخابی برای کاربرانی که احراز هویت  ها استفاده کنند را انتخاب کنید. در این صورت درگاهاز آن

توانید بیش از یک مورد را انتخاب کنید. برای  اند نمایش داده نخواهد شد. میخود را انجام نداده
 را نگه داشته و موارد را انتخاب کنید. Ctrlد مورد کلید انتخاب چن
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 سازی فیلدها همگام

کند را با مقادیر  در فرم احراز هویت خود وارد می توانید مواردی که کاربر  توسط این گزینه شما می
حراز هویت ایجاد  ازی کنید. یعنی اگر تغییراتی در فرم اسحساب ووکامرس همگام فیلدهای صورت 

خواهد شد. این  حساب هم اعمال  موارد تعیین شده در فیلدهای صورتشد و تغییرات تأیید شدند،  
، شماره آدرس ایمیلتوانید  شما میاست. در قسمت اول    لی تشکیل شدهقسمت از دو بخش اص

سازی کنید. در مگام هحساب  بایل و شماره خط ثابت تأیید شده را با فیلدهای مربوطه در صورتمو
حساب و  را از میان فیلدهای صورت ه تعداد دلخواه موارد بیشتری  توانید بقسمت بعدی شما می

 اید انتخاب کنید.دهای احراز هویت که شما ایجاد کردهفیل

 

 محدودیت قابل خریداری بودن محصول

سازی با ووکامرس است جایی که مربوط به همگامفیلد این قسمت در تنظیمات نیست. اما از آن
در همین جا توضیح داده شده. شما با وارد شدن به صفحه ویرایش هر محصول در ستون کناری،  

تیک گزینه قابل خرید    گرجدید تحت عنوان "محدودیت احراز هویت" را خواهید دید. ا  بلوکیک  
را فعال کنید و محصول را ذخیره کنید، این محصول برای کاربران احراز هویت نشده قابل خرید  

 نخواهد بود. 

 

 ادغام با دکان ماتیتنظ. ۵-۵

 های مورد نیاز فرم 

فرم  باید  قسمت  این  که  در  آنهایی  از  یکی  در  حداقل  باید  تا  کاربر  باشد  هویت شده  احراز  ها 
 های تعیین شده در دکان بر او اعمال نشود را وارد کنید.محدودیت 

 

 فروش  تیقابل یساز همگام

حساب کاربریش  با فعال کردن این گزینه، اگر کاربری توسط مدیریت، تأیید شود، به صورت خودکار  
خواهد شد. و اگر توسط مدیریت رد شود، این امکان از حساب  در دکان برای فروش محصول باز  

  آن کاربر سلب خواهد شد.
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 دییمشاهده کاربران در انتظار تأ   یهاراه. ۶

پس از اینکه تمامی تنظیمات افزونه انجام گرفت، حال فرم احراز هویت کامال آماده است تا کاربران 
وضعیت   در  کرد،  ارسال  و  تکمیل  را  خود  مشخصات  کاربری  که  این  از  پس  کنند.  تکمیل  را  آن 

واند  تگیرد و مدیریت باید آن را تأیید کند. حال مدیر سایت از چه طریقی می"درانتظار" قرار می
مشاهده کاربران در  ها شود؟ در ادامه به چند روش  کاربران در انتظار را مشاهده کند و متوجه آن

 اشاره خواهیم کرد.انتظار تأیید 

 

 دریافت پیامک یا ایمیل

اگر تنظیمات افزونه را طوری تعیین کرده باشید که هنگامی که کاربری مشخصات خود را ارسال کرد 
توانید متوجه  ارسال شود، به راحتی با این روش می )از طریق ایمیل یا پیامک(  به شما یک اطالعیه  

 شوید که کاربری در انتظار تأیید توسط شما است.

 

 تولبار یا نوار ابزار وردپرس

طور که اطالع دارید، وردپرس به همراه خود یک نوار ابزار در باالی سایت دارد که اطالعات و همان 
ها در آن قرار گرفته. اگر کاربر یا کاربرانی در انتظار  هایی جهت دسترسی سریع به بعضی بخش لینک

با کلیک بر روی    تأیید توسط شما باشند در نوار ابزار یک لینک "کاربران در انتظار" اضافه خواهد شد.
 این لینک وارد صفحه فهرست کاربران در انتظار خواهید شد.

 
 

 ویجت یا ابزارک داشبورد مدیریت وردپرس 

ها جهت مطلع شدن از کاربران در انتظار، ویجت داشبورد محیط مدیریت وردپرس  یکی از بهترین راه 
نارنجی رنگ، تعداد کاربران در انتظار زمینه  است. اگر کاربری در انتظار تأیید باشد، با عددی با پس

را به شما اطالع خواهد داد. که با کلیک بر روی دکمه زیر آن، وارد صفحه فهرست کاربران در انتظار  
شود باید از باالی تأیید خواهید شد. در صورتی که این ویجت در داشبورد شما نمایش داده نمی

ای از "کاربران در انتظار" را فعال کنید. نمونهصفحه بر روی تنظیمات صفحه کلیک کنید و ویجت  
 توانید مشاهده کنید:این ویجت را در صفحه بعد می
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 مراجعه مستقیم به فهرست کاربران در انتظار 

راه دیگر برای مشاهده کاربران در انتظار تأیید، مراجعه مستقیم به این فهرست است! برای مراجعه 
 شوید.  کاربران در انتظار  ←کاربران  به این فهرست باید از منوی کناری محیط مدیریت وارد قسمت  

 

 مشاهده لیست کاربران تأیید شده

کاربران تأیید شده هر فرمی که ایجاد کردین   بر روی لینک  کاربرانتوانید از قسمت  شما همچنین می
 ید. ا به لیست کامل کاربران تأیید شده در آن فرم دسترسی داشته باشکلیک کنید ت
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 احراز هویت کاربران. ۷

 
باید وارد صفحه فهرست   کاربر  انتظار تأیید برای احراز هویت یک  کاربران در  کاربران یا فهرست 

شوید. سپس موس را بر روی کاربر مورد نظر ببرید و بر روی لینک "احراز هویت" کلیک کنید. با  
انجام این کار وارد صفحه احراز هویت کاربر خواهید شد. این صفحه از چندین بخش تشکیل شده  

 ها خواهیم پرداخت.که به توضیح آن

ای و اصلی حساب کاربری را نمایش  اولین قسمت این صفحه یک بخشی است که اطالعات پایه 
و لینک ورود به پروفایل وردپرس    IDدهد. در این قسمت اطالعاتی مانند شناسه کاربری یا همان  می

و تاریخ عضویت کاربر مشخص است. همچنین شماره موبایل و آدرس ایمیل و وضعیت تأییدیه 
 این قسمت قابل مشاهده است.هر دو در 
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توانید فهرستی جا می های ثبت شده کاربر" است که در اینIP"فهرست    از ستون کناری اولین قسمت
را مشاهده کنید. حداکثر تعداد  IPاز آخرین   که در این    IPهایی که کاربر با آن وارد سایت شده 

مربوطه وارد کرده باشید. برای    قسمت قابل مشاهده است، بستگی به مقداری دارد که در تنظیمات
چنین با جا قابل مشاهده خواهد بود. همدر این   IP  100وارد کرده باشید، حداکثر    100مثال اگر  

 و ...( ISPتوانید اطالعات بیشتری از آن کسب کنید )مانند ناحیه، کشور، می IPکلیک بر روی هر 

د که  است  کاربر"  توسط  بارگذاری شده  "مدارک  دیگر  اینبخش  میر  یکجا  تمامی توانید  به  جا 
هایی که کاربر از طریق فرم احراز هویت بارگذاری کرده، دسترسی داشته باشید. با کلیک بر روی فایل 

هر فایل، اگر فایل یک تصویر باشد، تصویر را مشاهده خواهید کرد و در غیر این صورت، فایل دانلود  
که فایل در آن بارگذاری شده است قرار گرفته که به    خواهد شد. در زیر نام هر فایل، نام فیلدی 

چنین با قرار  توان از طریق آن تشخیص داد که این فایل مربوط به چه چیزی است. همراحتی می
شود که با زباله ظاهر می گرفتن موس بر روی نام هر فایل، در کنار آن یک آیکون قرمز رنگ سطل 

 شود.کلیک بر روی آن، فایل از سایت حذف می 

جا توانید مشخصات و مدارک کاربر را یک بخش دیگر "دریافت" نام دارد که از طریق این بخش می 
تمامی    فشرده  لیفا  کیمدارک در    یتمام  افتیدر دریافت یا دانلود کنید. با کلیک بر روی لینک  

دریافت خواهید کرد. با کلیک بر   ZIPهایی کاربر بارگذاری کرده است را به صورت یک فایل  فایل 
در یک فایل متنی   تمامی مشخصات کاربر  یمتن  لیفا  کیمشخصات در    یتمام  افتیدر روی لینک  

TXT    اکسل  لی فا   کیمشخصات در    ی تمام  افتیدر دریافت خواهد شد و با کلیک بر روی لینک 
توان تمامی  همچنین می  دریافت خواهد شد.  XLSXتمامی مشخصات کاربر در یک فایل اکسل  

را در یک فایل   کاربر  بر روی    JSONمشخصات  فایل  با کلیک  دریافت تمامی مشخصات در یک 
JSON  .دریافت کرد 

" بر اساس کاربر  یکل  تیوضعاولین قسمت "رسیم. در ستون اصلی  های اصلی میو در آخر به قسمت
توانید به وضعیت کلی کاربر دسترسی داشته  ای است که از طریق آن میهر فرمی که ایجاد کرده

های آن فرم احراز هویت است. برای های تمامی بخش باشید. وضعیت کلی کاربر مجموع وضعیت 
رار داشته ها تأیید شده باشد اما در یک بخش در وضعیت در انتظار ق مثال اگر کاربر در تمامی بخش

ها تأیید شده باشند، باشد، وضعیت کلی کاربر "در انتظار" خواهد بود. یا برای مثال اگر تمامی بخش
ها تأیید نشده باشد، وضعیت کلی "تأیید نشده" خواهد بود. البته اگر آن بخش اما یکی از بخش

ش خواهد  شده"  "تأیید  کاربر  کلی  وضعیت  باشید،  کرده  تعیین  ضروری"  "غیر  همینطور  را  د. 
هایی که فعال نیستند، در تعیین وضعیت کلی کاربر نقشی نخواهند داشت. در اینجا استراتژی بخش 

این شما مهم است که مایل هستید کاربر تحت چه شرایطی به وضعیت کلی تأیید شده برسد. در  
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ت ها و فیلدهایی اسها، درواقع همون بخش صفحه چند بخش قابل مشاهده است که این بخش 
چنین مقادیری که اید. در هر بخش فیلدهای آن، و همکه شما در فرم احراز هویت خود ایجاد کرده 

کاربر وارد کرده قابل مشاهده است. شما با بررسی و تطبیق دادن مشخصات وارد شده و مدارک  
می کنیآپلود شده  رد  را  آن  که  این  یا  کنید  تأیید  را  این مشخصات  که  بگیرید  تصمیم  د!  توانید 

وضعیت هر بخش در کنار فیلدها مشخص است و با پیامی رنگی به شما نمایش داده خواهد شد.  
قابل مشاهده است که با کلیک کردن بر روی هر   رد کردنو    تأیید کردنهای  در زیر این پیام دکمه

توانید یک پیام در صورت رد شدن مشخصات، می  شود.ها، مشخصات تأیید یا رد مییک از آن
ی علت رد شدن مشخصات وارد کنید تا کاربر متوجه شود مشخصات و مدارک ارسالی به چه  حاو

ویرایش توسط مدیریت است و   قابلچنین مشخصاتی که کاربر ارسال کرده  همعلت تأیید نشده.  
 تواند مشخصات کاربر را اصالح یا تغییر دهد.در صورت لزوم مدیریت می

شود. یعنی از این گزارش تغییرات وضعیت کاربر به صورت کامل نمایش داده می  در قسمت بعدی
مورد نظر را در چه تاریخ و زمانی به چه    ه کاربری وضعیت کاربرچتوانید بررسی کنید که  ت میقسم

 تغییر داده. چیزی
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 کدهاشورت. ۸

 نمایش فرم احراز هویت کد شورت . ۸-۱

توانید فرم احراز هویت خود را در هرجایی که نیاز باشد قرار کد شما میبا استفاده از این شورت
سازها در یک بالک قرار بدین، یا به صورت مستقیم در یک  دهید. برای مثال با استفاده از صفحه

 قسمتی از قالب خود این فرم را فراخوانی کنید.برگه یا نوشته فرم را قرار بدین یا این که در 

 
شناسه فرمی که مایل هستید نمایش   FORM_IDیک پارامتر دارد که باید به جای  کد  این شورت

فرض فرم با شناسه  را وارد کنید، به صورت پیش   idدر صورتی که پارامتر    .داده شود را وارد کنید 
default .نمایش داده خواهد شد 

 

 نمایش محتوای مخصوص کاربران تأیید شدهکد . شورت ۸-۲

توانید قسمتی از محتوای برگه یا نوشته و یا هر نوع محتوایی از سایت کد میتوسط این شورت 
اند.  احراز هویت خود را انجام داده و تأیید شدهخود را تنها برای کاربرانی نمایش دهید که فرایند  

های باز کد بسیار ساده است. تنها کافیست محتوای مورد نظر را در بین تگ استفاده از این شورت
 کد قرار بدین. مانند مثال زیر: و بسته این شورت

 
این   کنید که با رنگ قرمز مشخص شده.  CONTENTدر این مثال باید محتوای خود را جایگزین  

پارامتر  شورت نیز یک  به جای    idکد  باید  و  تا   FORM_IDدارد  باشید  کرده  وارد  را  شناسه فرمی 
 مشخص شود کاربر برای مشاهده محتوای محدود شده، باید در چه فرمی احراز هویت شود.

  

[mnsfpt_authentication_page id= "FORM_ID"] 

[mnsfpt_content id= "FORM_ID"]CONTENT[/mnsfpt_content] 
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 های شماره موبایل شمارهاضافه کردن پیش. ۹

های بیشتر در شماره موبایل، شما باید طبق توضیحات زیر یک قطعه  شماره برای اضافه کردن پیش
فعال   98شماره  فرض تنها پیش قالب خود قرار دهید. در حالت پیش   functions.phpکد را در فایل  

ه موبایل سایر کشورها را نیز بتوانند تأیید کنند  ، کاربران شمارهست. اما در صورتی که نیاز دارید
 باید طبق الگوی زیر یک کد نوشته و در فایل توابع قالب خودتان قرار دهید:

add_filter('mnsfpt_mobile_codes', function($codes) { 

 

    $codes['1'] = 'United States'; 

    $codes['90'] = 'Turkey'; 

 

    return $codes; 

     

}); 

 

قالب خود قرار بدین، کد دو کشور آمریکا و   functions.phpاگر شما مستقیما کد فوق را در فایل  
ها را حذف کرده شمارهتوانید طبق این الگو این پیش ترکیه به لیست اضافه خواهد شد. اما شما می

و کد کشورهای مورد نظر خودتان را وارد کنید. تنها کاری که باید انجام بدین رعایت همین الگو کد  
  ارد شوند.و یا + و 0، 00کدها باید بدون  هست.
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 ionCube Loaderآموزش نصب . ۱۰

مواجه   کیوب یا پایین بودن نسخه آنیون اگر پس از نصب افزونه با پیغام عدم نصب بودن لودر  
این لودر در سرور یا هاست خود هستید.    یا بروزرسانی  شدین، برای اجرا شدن افزونه نیازمند نصب

را    کیوبیون در صورتی که مدیریت سرور برعهده شما نیست، از پشتیبانی خود درخواست کنید تا  
کند. اما در صورتی که مدیریت سرور برعهده شماست یا افزونه را در   یا بروزرسانی  فعال  ونصب  
در وب توانید به آسانی این لودر را  زیر میاید با استفاده از آموزش  نصب کرده  localhostمحیط  

 کنید. و فعال نصب سرور خود 

 برای این منظور ابتدا وارد آدرس زیر شوید: 

https://www.ioncube.com/loaders.php 

 

بر  Installing with the Loader Wizardدر این صفحه بخشی مشابه تصویر زیر وجود دارد. در قسمت 
 کلیک کنید تا فایل راهنمای نصب آسان برای شما دانلود شود. ZIPروی لینک مرتبط با فایل 

 
لوکال در  را  آن  و محتوای  کرده  خارج  فشرده  حالت  از  را  دانلود شده  خود  فایل  یا سرور  هاست 

 جا نصب شده است قرار دهید.( که وردپرس شما در آن root)ترجیحا 

وارد آدرسی  ایدقرار داده  rootدر محتوا را حال این فایل را در مرورگر خود اجرا کنید. برای مثال اگر 
 مشابه زیر شوید: 

http://localhost/ioncube/loader-wizard.php 

پس از باز کردن این صفحه چند ثانیه صبر کنید تا اسکریپت نصب آسان اجرا شود. پس از اجرای 
صفحه با  اسکریپت  شد.  کامل  خواهید  مواجه  بعد  صفحه  تصویر  مشابه  که ای  صورتی  در  البته 

کیوب از قبل نصب شده باشد و نیاز به بروزرسانی داشته باشید، صفحه با اندکی تغییر برای  یون 
 شما ظاهر خواهد شد. اما روال کار یکسان است و نیاز به انجام دادن مراحل مجزایی نیست. 

https://www.ioncube.com/loaders.php
http://localhost/ioncube/loader-wizard.php
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 وضیح داده شده است.کیوب به صورت کامل تمراحل نصب یون   Installation Instructionsدر قسمت  

برای   آن را دانلود کنید.باید  کند که  اول لودر مناسب سرور شما را برای دانلود آماده میقسمت  در  
 کلیک کنید. zipدانلود بر روی لینک 

محتوای فایل دانلود شده را در کجا قرار دهید. در این مرحله کند که  در قسمت دوم مشخص می
حالت فشرده خارج کنید. سپس فایل لودر موجود در آن را در مسیر گفته   ابتدا فایل دانلود شده را از

توانید از  دهید که دقیقا کدام فایل را باید منتقل کنید می  یصشده قرار دهید. اگر نتوانستید تشخ
کند. برای مثال در  مرحله بعدی کمک بگیرید. کد گفته شده در مرحله سوم به نام فایل اشاره می

را باید به مسیر گفته شده    ioncube_loader_win_7.3.dllکند که فایل  تصویر فوق این کد مشخص می 
 منتقل کرد. 

را با یک ویرایشگر متن باز کرده و کد گفته    php.iniبه مسیر گفته شده رفته و فایل    در قسمت سوم
 قرار بگیرد:   php.ini  ابتدایآن اضافه کنید. برای نمونه در این مثال باید کد زیر در    ابتدایشده را به  

 
تا لودر  کرده( خاموش)روشن و استارت بار ری سرور خود را یک  گفته شده که وب چهارمدر قسمت 

 نصب شده فعال شود. 

zend_extension = "F:\XAMPP\php\ext\ioncube_loader_win_7.3.dll" 
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و در آخر در صورتی که تمامی چهار مرحله صفحه قبل را انجام دادین روی لینک قسمت پنجم کلیک 
یون  بروزرسانی  یا  از صحت نصب  تا  در صورتی که نصکرده  یون کیوب مطلع شوید.  با ب  کیوب 

ای مانند تصویر زیر مواجه خواهید شد. در غیر این صورت مراحل موفقیت انجام شده باشد با صفحه
 گفته شده را مجددا تکرار کنید. 

 
 

کیوب با موفقیت انجام شد حتما اسکریپت نصب آسان را از سرور خود  پس از این که نصب یون
است این مورد خیلی مهم نیست، اما در سرورهای   localhostحذف کنید. در صورتی که سرور شما  

  را به صورت کامل حذف کنید.   wizardکیوب فایل  اصلی از نظر امنیتی الزم است تا بعد از نصب یون 
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  دیدار   یشنهادیپ  ایقرار گرفته باشه! اگر انتقاد    زیعز   دارانیافزونه مورد پسند همه خر   نیکه ا  دوارمیام
در ژاکت   کتیبخش ت  قیاز طر   د یتوانیم  د،یدر افزونه و عملکرد آن مشاهده کرد  یمشکل  نکهیا  ایو  

 .دیبا بنده در ارتباط باش

 

 با احترام 

 هومن منصوری


