
  

 توکاجاهعه هجاسی  پورتال های ویژگی 
 

 ضْا تٚ پشتاً ایٔ. است افضایص تؼاٌّ ماستشآ دسٗٓ ساصّإی یا تشٗٓ ساصّإی ّ٘سد استفادٙ  تشای ت٘ما خاّؼٚ ّداصی پ٘ستاً 

دستاسٙ پست ٛای ینذیيش ٕظش دٖٛذ، غفحٚ ضخػی تساصٕذ، دٗستإطآ سا افضایص  ،دسج ْٕایٖذ پست ماستشآ تا ّیذٛذ اّنآ

 دٖٛذ، تا إٜٓا دس استثاط تاضٖذ ٗ سٗاتظ تداسی ایداد ْٕایٖذ

 ٛ٘ضْٖذ ت٘ماتداست  – 91تیش 

 



 قاتَیت ٛای ػّْ٘ی پ٘ستاً
 واسط کارتزی راحت و آساى .1

پ٘ستاً ت٘ما تشای ٗب سایت ٛای داخٌ ساصّإی، تشٗٓ ساصّإی ٗ ٗب سایت ٛای خثشی استفادٙ ْٕاییذ. ایٔ پشتاً تٚ 

 Workflowماستشآ ّحت٘اٛای خ٘د سا ّطاٛذٙ ْٕایٖذ، ّحت٘اٛا ت٘سظ ساٛثشآ دس یل چشخٚ ماس )ضْا اّنآ ّیذٛذ تا 

Engine.ّ٘سد تاییذ قشاس ّیيیشٕذ ٗ دس سشٗیس ّختَف ّحت٘ایی ْٕایص دادٙ ّی ضٕ٘ذ ) 

 یکپارچگی ساسهانی  .2

ساحتی ینپاسچيی ساصّإی خ٘د سا  تٚSingle Sign On (SSO) ت٘ما تٚ ضْا اّنآ ّیذٛذ تا تا استفادٙ اص سشٗیسپ٘ستاً 

 ( ّی ت٘إیذ تٚ ساصّآ خ٘د ّتػٌ ض٘یذDomain Controlداضتٚ ٗ تا ْٛآ ضٖاسٚ ماستشی ٗ سّض ػث٘س داّٖٚ )

 ایجاد ساسهاى، سایت و گزوه های کارتزی .3

 .پ٘ستاً ت٘ما تٚ ضْا اّنآ ّی دٛذ تا تت٘إیذ تؼذاد سایت ٛای ٕاّحذٗدی دس آٓ ایداد ْٕاییذ)سایت(

 پ٘ستاً ت٘ما تٚ ضْا اّنآ ّی دٛذ تا تت٘إیذ سایت ٛایی تا ساختاس دسختی ایداد ْٕاییذ)ساصّآ(

 پ٘ستاً ت٘ما تٚ ضْا اّنآ ّی دٛذ تا ىشٗٙ ٛای ماستشی اص ّیآ ْٛٚ سایت ٛا ایداد ْٕاییذ

 هعواری سزویس گزا .4

٘خٚ تٚ دستشسی آٓ اص سشیق یل ساختاس استإذاسد سشٗیس تٚ ضْا اّنآ ّی دٛذ تا تت٘إیذ اعالػات پ٘ستاً سا تا تایٔ 

 دس اختیاس ٕشُ افضاسٛای دیيش قشاس دٛیذ

 ضخصی ساسی کارتز .5

ماستشآ تا ت٘خٚ تٚ دستشسی خ٘د ّی ت٘إٖذ پ٘ستاً سا تشای خ٘د ضخػی ساصی ْٕایٖذ. ماستشآ ّی ت٘إٖذ غفحٚ تساصٕذ، 

ییش دٖٛذ. ّی ت٘إٖذ غفحات خ٘د سا تٚ غ٘ست ػّْ٘ی ْٕایص ٗیشایص مٖٖذ، تا مطیذٓ ٗ سٛا میذٓ خای پ٘ستَت سا تغ

 دٖٛذ ٗ یا إٓشا تشای خ٘د ٕيٚ داسٕذ

 هانیتورینگ کارتزاى و هانیتورینگ کارایی  .6

ایٔ سشٗیس تٚ ضْا مْل ّی مٖذ تا تت٘إیذ اص عشیق پ٘ستاً تٚ ّذیشیت ماسایی تپشداصیذ ٗ تٖا تٚ ٕیاص خ٘د پ٘ستاً سا 

 تٜیٖٚ ْٕاییذ

 ج خود تا پورتال در ارتثاط تاضیذاس دسکتا .7

ایٔ اّنآ سا تٚ ضْا ّی دٛذ تا تت٘إیذ فایٌ ٛای ّ٘سد ٕیاص  Syncتا استفادٙ اص یل ٕشُ افضاس خذاىإٚ تٚ ٕاُپ٘ستاً ت٘ما 

 خ٘د سا اص عشیق دسنتاج ّذیشیت ْٕاییذ ٗ دس پ٘ستاً قشاس دٛیذ

 2جستجو هطاتق تا فناوری های وب  .8

ٗ  خستد٘ی ٗاحذ تشای تْاّی تخص ٛا تٚ ماستش اّامٔ ّیذٛذ تا تت٘إذ اص یل دسىاٙ ّغاٍة خ٘د خستد٘ تش پایٚ تو ٛا 

 سا مطف ْٕایذ

 قاتلیت چنذ ستانه تودى .9

 صتآ صٕذٙ دٕیا 33تیثإی اص پط



 قاتلیت اتصال ته اتشارهای دیگز .11

 Intalio Workflow Engineقاتَیت اتػاً تٚ 

 Alfresco ECM قاتَیت اتػاً تٚ

 Pentaho اتػاً تٚ قاتَیت

 اهنیتی های سیاست حذف و ویزایص ایجاد، .11

 ...و نوایص نحوه ها، آدرس نام، تا هزتثط عووهی تنظیوات .12

 ...و اجاسه ها انواع اعتثارسنجی، نحوه قثیل اس کارتزاى اعتثاریاتی تنظیوات .13

 جذیذ کارتز ته هزتوط خودکار تنظیوات .14

 پزتال های Mail Serverته  هزتوط تنظیوات .15

 رسانی اطالع ایویل تنظیوات .16

 کارتزاى عثور رهش تعویض و کارتزاى ایجاد رویذادهای اس گشارضی .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهکانات جاهعه هجاسی پورتال

 

 ّغَغ ضٕ٘ذاص عشیق ایْیٌ ٛا اص اتفاقات آٓ  غفحات ضخػی ، دٗستآ ٗ تا دٕثاً مشدٓ پست ٛا ماستشآ ّی ت٘إٖذ

 اسساً ّی ىشددفؼاٍیت دیيش ماستشآ  ،مٚ اص عشیق ایْیٌ ٗ دس تحث ضشمت مٖٖذتش سٗی پست ٛا ٕظش دٖٛذ ماستشآ ّی ت٘إٖذ 

 ّی ت٘إٖذ پست ٛای دٗستآ خ٘د سا تپسٖذٕذ ماستشآ

 



دٗستی تشای ِٛ اسساً ْٕایٖذ. ایٔ فشایٖذ تا تاییذ عشف ّقاتٌ  ّشاخؼٚ تٚ غفحات ینذیيش ّیت٘إٖذ دسخ٘استخستد٘ ٗ ماستشآ تا 

 تنْیٌ ّی ىشدد

 

ماستشآ ّی ت٘إٖذ دس پ٘ستَت دٗستآ تٚ ّذیشیت 

 دٗستآ خ٘د تپشداصٕذ

 



   

 

 

 پزتال ضخصی ساسی

 غفحٚ دس ٛا پشتَت چیٖص .1

 إٜٓا ْٕایص ٕح٘ٙ .2

 ّشتثظ تٖظیْات إداُ .3

 

اعالػات ماستشی خ٘د ّی ت٘إذ  ٌٗیشایص ٗ تنْی تا ماستشٛش 

 اعالػات تیطتشی اص خ٘د سا دس اختیاس دیيش ماستشآ قشاس دٛذ

تش سٗی دی٘اس ینذیيش دٗستآ ّی تت٘إٖذ 

 پیغاُ ػّْ٘ی قشاس دٖٛذ



 پزتلت ها هذیزیت

 حزف، اضافٚ، ٗیشایص پشتَت .1

 تغییش ّنآ پشتَت ٛا دس غفحٚ دس سٚ سغح .2

 ِّذیش سیست 

  ٘سایتػض 

 ماستش ٕاضٖاس 

 دستشسی ّد٘صٛای تخػیع .3

 

 

 

  ساسی ضخصی و پزتال صفحات نوایص نحوه

 ضخػی، پشٗفایٌ ضخػی فضای یل داسای ، ماستشآ

 اهتیاستنذی و پزتال نظزدهی صفحات تا کارتز تعاهل تزقزاری

 اّنآ ستثٚ تٖذی غفحات 

 اّنآ دسج ٕظشات 

 پزتال هحتوای هذیزیت 

  ٚضذٙ خاسج اص پشتاًّذیشیت اسٖاد اضاف 

 ػنس ىاٍشی ٗ سٖذ متاتخإٚ ٛای پشتَت ٗسیَٚ تٚ سٖذ ّذیشیت  

 اّنآ ْٕایص تش اساس صیش ىشٗٙ ٛای ّختَف 

 

  هقاالت نوایص و ایجاد

 َدس ٗ ت٘دٙ طٗسٕاً تٚ ّشت٘ط خذیذ ّستٖذات ٗ ّقاالت ْٕایص ّحت٘ا، ْٕایص ّحت٘ا، تٍ٘یذ سیستِ ٜایتپشت 

  دسآیذ. ْٕایص تٚ سایت ٗدس ضذٙ ایداد ّحت٘ا ٛا آٓ ت٘سیَٚ ّدْ٘ع

 ػّْ٘ی ّی ض٘د ّطخع، ػنسٜای ٗ ّتٔ تا ّغَثی ٛش مٚ ٛستٖذ خایی طٗسٕاٍٜا یا ّقاالت. 



 ض٘د. ّطاٛذٙ یا ٗ ىشدد دسخ٘است پشتاً غفحٚ دس تا ساصد قادس سا طٗسٕاً ّقاٍٚ ّحت٘ا، ْٕایص پشتَت 

 ّغث٘ػاتی، ّغَة ّی ض٘د ّإٖذ  ّٖتطش خاغی ٕ٘ع دس مٚ ّقاالتی اّنآ ّطاٛذٙ ّقاالت، ْٕایص پشتَت 

 .إدْٔ یل دس ّقاٍٚ ػٖ٘آ تٚ مٚ إٓچٚ ٛش ٗ ّاٍی، تاسیخچٚ ٛای ىضاسش

 ٕطإذٖٛذٙ مٚ م٘چل آین٘ٓ یل ْٛشاٙ تٚ سا اسٖاد ّخضٓ تٚ ضذٙ اضافٚ اسٖاد آخشیٔ خذیذ، ّستٖذات پشتَت 

 .داسا تاضذ سا دستشسی ٛای اخاصٙ تؼییٔ ٗ اّنآ دٛذ ْٕایص تاضذ فایٌ ٕ٘ع

 ّقاالت ْٕایطی قاٍثٜای ّذیشیت 

 ،ّقاالت ٗیشایص حزف، ایداد 

 ّ٘قاالت آسضی 

 ْٔدستٚ تٖذی ٗ ْٕایص ّقاالت خاظ یل إد 

 خستد٘ی پیطشفتٚ دس ّقاالت 

 

  الگوها و ساختارها توسیله هحتوا ایجاد

 ّحت٘ا ایداد پشتَت ت٘سیَٚ قاٍثٜا ٗ ساختاسٛا ّذیشیت 

  ٌاستایWord دس ایداد اٍي٘ٛا ٗ ّحت٘ا 

 ینپاسچٚ ساصی دس اسٖادی مٚ ضثیٚ ِٛ ٛستٖذ تا ایداد قاٍة 

  اّنآ ْٕایص تاسیخچٚ ٛش سٖذ 

  ٓاّناVersioning دس اسٖاد 

  ایداد ساختاس تاXML 

  اسناد هخشى

  اّنآ اختػاظURL تٚ ٛش سٖذ 

 اّنآ دستٚ تٖذی اسٖاد 

 اّنآ تاصیاتی تدذیذ ٕظش دس ٛش سٖذ 

  ٓاّناHash  مشدٓ آدسس اسٖاد 

 اّنآ ایداد ّخضٓ ّشمضی اسٖاد ٗ ّذیشیت اسٖاد 

  تصاویز گالزی

 ٓپ٘ضٚ یل تٚ ّشاخؼٚ ٖٛياُ م٘چل ػنس یل ْٕایص ٗ اسالیذی ّطاٛذٙ اّنا 



  اّنآ اختػاظURL تٚ ٛش تػ٘یش 

 اّنآ ّطاٛذٙ تػاٗیش ّشتثظ 

 اّنآ دستٚ تٖذی تػاٗیش 

  تاسىزاسیدستشسی سشیغ ٗ آسآ تٚ تػاٗی 

 اّنآ تؼشیف سغ٘ح دستشسی تٚ تػاٗیش 

 اّنآ خستد٘ی پیطشفتٚ دس تػاٗیش تػ٘ست پاساّتشیل 

 سایت نقطه

 ٓپشتَت استخشاج خ٘دماس ٕقطٚ سایت ٗ ْٕایص آ 

  اّنآ اضافٚ ْٕ٘دٓ آدسس سایت ٛای ّشتثظ ت٘سظ ماستش 

 اّنآ اضافٚ ْٕ٘دٓ ٍیٖل ٛای ّفیذ 

 اّنآ ایداد ٍیٖل دٕٗی 

 کارتزهذایت 

 ٓغفحٚ تٚ غ٘ست ْٕ٘داس دسختی یل تٚ دستشسی ّسیش دادٓ اّنآ ٕطا 

 اضافٚ ْٕ٘دٓ تٚ تو ٛای غفحٚ تػ٘ست دایٖاّیل 

 اّنآ تاصىطت ٗ ّسیشیاتی ّنآ غفحٚ مٖٕ٘ی دس مٌ سایت 

 اخثار هذیزیت

 ،سایت دس اخثاس آسضی٘ ٗ ّذیشیت حزف، ٗیشایص، ایداد  

 اخثاس ْٕایص قاٍثٜای ّذیشیت 

  ٓتػ٘ست ْٕایص ٗ ػنس تذٗٓ یا ػنس ْٛشاٙ خثشٛا ستٕ٘ی ْٕایص ْٛچ٘ٓ ّختَف، ایداد قاٍثٜایاّنا 

 قاٍثی یا ٗ ّتحشك

  تٍ٘یذ غفحاتHTML اص اخثاس 

 خستد٘ی پیطشفتٚ دس اخثاس سایت 

 خثش ایداد ٖٛياُ اخثاس اّنآ ْٕایص ٗضؼیت 

 اّنآ اضافٚ ْٕ٘دٓ فایٌ ٛای چٖذ سسإٚ ای تٚ خثش 

  اّنآ تؼشیفTop News  ٗHot News  دس دٗسغح دستی ٗ اتّ٘اتیل تشاساس ٕظش ماستشآ ٗ ّذیشیت

 ساٛثش سایت

 دس آسضی٘ اخثاس تایيإی ٗ اخثاس تٚ آسآ دستشسی مشدٓ، ّتْشمض 



 RSS مشدٓ اخثاس 

  Forumگفتگو و تحث

 ٓماستش تا تؼاٌّ ٗ إٓالیٔ ٛای تحث ىفتي٘، تاالسٛای ایداد اّنا 

 ایداد إدْٔ ٛای ّ٘ض٘ػی 

 اسائٚ تخطٖاّٚ ٗ اعالػیٚ ٛای خذیذ 

 اّنآ اسساً ٕظشات دس تاپیل ٛای ّختَف 

 

 ها فزم هذیزیت

 فشُ ایداد ٗب  

 اّنآ رخیشٙ ساصی ساختاس فشُ دس تإل اعالػاتی 

 ٓاست ّْنٔ ّثاً ػٖ٘آ تٚ دسختی ساختاس عثق ٗ ّختَف دستٚ تٖذیٜای دس ػٖاٗیٔ ٗ ّ٘ض٘ػات ایداد اّنا 

 .تاضذ ّقاالت ضاخٚ تحت خاسخی ٗ داخَی ػّْ٘ی، داسای ّ٘ض٘ػات فشّی

  ٓتشای ّذیشیت سایت فزهها هذیزیت و نوایصاّنا 

 مْث٘ ٍیست، إتخاتی، ٜٛای ىضیٔ اٍحاقات، ّتٖی، فیَذ قثیٌ اص فشُ دس ّ٘خ٘د فیَذٛای ساختاس اّنآ ایداد ٗ 

 .ضٕ٘ذ تؼشیف فشُ دس ّ٘خ٘د ػٖاغش ت٘سیَٚ آٓ مٚ ...

 ٚماستشآ اّنآ ایْیٌ ٗب فشُ ت 

 جستجو

 ٙاّنآ خستد٘ تش اساس مَیذ ٗاط 

 ْٕایص ٕتایح خستد٘ تٚ غ٘ست دستٚ تٖذی 

 اّنآ ْٕایص اعالػات ّشتثظ تا ٕتایح 

 اسٖاد ٗ ّقاالت متاتخإٚ ساْٖٛا، ٛا، ٗتاله ىفتي٘، تاالس ماستشآ، اّنآ خستد٘ی اعالػات 

 ٘اّنآ رخیشٙ ساصی ٕتایح خستد 

  پاساّتشٛای ختد٘ ٗ ایداد قاٍةاّنآ رخیشٙ ساصی 

 نظزسنجی

 ّذیشیت ٕظشسٖدی خٜت إداُ اّ٘س ٕظش سٖدی، ىضاسضيیشی ٗ ّذیشیت س٘االت ٗ ٕظشات ماستشإی 

 ٕٓظشسٖدی ْٕایص صّإی تاصٙ تٖظیِ اّنا 



 اّنآ آسضی٘ ٕتایح ٕظش سٖدی 

 اّنآ ْٕایص ٕتایح ٕظش سٖدی تػ٘ست ْٕ٘داسی 

 اطالع رسانی

 ٓٛا تخطٖاّٚ ٗ آیٖذٙ سٗصٛای سٗیذادٛای خَسات، ٛا، اعالػیٚ آخشیٔ اص ماستشآ تٚ اعالع سسإی اّنا 

 و رویذادها تقوین

 ساً یا ٗ ّاٙ ٛفتٚ، سٗص، عً٘ دس ِّٜ اّنآ تؼشیف سٗیذادٛای 

 اّنآ ٗیشایص ٗ خستد٘ی سٗیذادٛا 

 ِّٜ اّنآ اعالع سسإی خَسات، ْٛایطٜا ٗ سخذادٛای 

  ّثٖای ّد٘صٛای دستشسیاّنآ دسج اعالػیٚ ٛا تش 

  ٓدػ٘تٖاّٚ ىشٗٛی غ٘ست تٚ ایْیٌ اسساًاّنا ٗ 

 

 فزآینذها و گزدش اطالعات

  تا مْل پیادٙ ساصی فشآیٖذٛای تٍ٘یذ اعالػاتIntalio 

  ّذیشیت اسٖاد تا استفادٙ اصAlfresco 

 

 نصة و راه انذاسی

 

 آّ٘صش ماٌّ ٕػة، پینشتٖذی ٗ ساٙ إذاصی سشٗسٛا 

  ساْٖٛا ٗ آّ٘صش پینشتٖذی سشٗسٛا ٗ ٕػة ٗ ساٙ إذاصیتح٘یٌ اسٖاد 

 Tuning DB Server  پیادٙ ساصی سٖاسی٘ ٛای(High Availability )تٚ ْٛشاٙ آّ٘صش 

 Tuning Application Server 

 

 توهی ساسی

 

  ٗ تّ٘ی ساصیlocalizing )... ٗ ضاٌّ صتآ، تاسیخ ( 

 

 



 SEO -تهینه ساسی هوتور جستجو 

   خستد٘ ضذٙ دس ّ٘ت٘سٛای خستد٘تٜث٘د خایياٙ ٗب سایت ٛا تشاساس ّ٘ض٘ػات 

  ّؼتثش ت٘دٓ مذٛایCSS , HTML  دسW3 

  ٌاّنإاتی اص قثیLazy Loading 
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