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1. CMSدارد؟ کاربردی چه و چیست؟ مخفف 

 آیا وردپرس فقط فروشگاه ساز می باشد؟ .2

 .ببرید نام را ساز فروشگاه نمونه چند .3

 چیست؟ Localhost معادل IP آدرس .4

 نام کاربری و پسورد ورود به بانک اطالعاتی چیست؟ .5

 از چه نرم افزارهایی میتوان برای ایجاد سرور مجازی استفاده کرد؟ .6

 چیست؟ پرستاشاپ جداول پیشوند .7

 شود؟ پاک باید ای پوشه چه مدیریت پنل صفحه به ورود برای پرستاشاپ نصب از بعد .8

با وارد کردن چه آدرسی در مرورگر میتوان به صفحه اصلی سایت پرستاشاپی دسترسی پیدا کرد.)صفحه اصلی سایت  .9

 میباشد(  wwwدر پوشه 

11. Front Office , Back Officeدهید توضیح را. 

 میشود؟ استفاده ماژولی چه از ایرانی کاربران نیاز با پرستاشاپ هماهنگی برای .11

 با مجوزهای یکسان چه کاری باید انجام شود؟برای ساخت چند کارمند  .12

 بومی چه کاراکترهایی غیرمجاز میباشد urlدر  .13

 هنگام ساخت شاخه جدید شااخه والد چه چیزی را مشخص میکند؟ .14

 ساخت؟ جدید نمایه میتوان قسمتی چه از .15

 چیست؟ فاوآیکن .16

17. URL چیست؟ آشنا 

 .دهید شرح را Database Cleaner کاربرد .18

 )مناطق انواع(میشوند؟ تقسیم دسته چند به کشور های استان معموال پست طریق از کاال ارسال برای .19

 چیست؟ سایت طریق از کاال ارسال در سرعت درجه .21

 .دهید توضیح سایت طریق از کاال یک ارسال هنگام را پیگیری آدرس .21

 چیست؟ پرستاشاپ در ایران پولی واحد .22

 میکند؟ سایت مشتریان به کمکی چه بندی شاخه و داده توضیح کاتالوگ مدیریت در را شاخه مفهوم .23

 .دهید توضیح را متا کلیدی کلمات و توضیحات ، عنوان .24

 .دهید توضیح را انگشتی بند تصاویر و بندی دسته نمای عکس تفاوت .25

 .دهید را توضیح Attributes features در قسمت نمایش محصوالت .26

 چیست؟ سایت در محصوالت کننده تامین تعریف از هدف .27

 باشد؟ داشته شرایطی چه باید سایت ، بانک از اینترنتی پرداخت درگاه دریافت برای .28

 زمان خرید آنالین چه اطالعاتی از کاربر دریافت میشود؟ .29

 آیا میتوان کد تخفیف را برای بعضی از کاربران تنهاتنظیم کرد یا خیر؟ .31

 چیست؟ الکترونیکی اعتماد نماد .31

 .دهید شرح را فتا پلیس وظیفه و چیست؟ مخفف فتا .32



 را توضیح دهید.  seoمفهوم .33

 .میکند بندی رتبه و بندی فهرست ، کاوش افزارهایی نرم چه بوسیله را وب صفحات جستجو موتورهای .34

 .ببرید نام را سئو افزایش راهکار دو .35

 سایت های ریسپانسیو چه قابلیتی دارند؟ .36

 چیست؟ Chrome inspect elementمفهوم  .37

 )گوگل در ثبت صفحه آدرس( کرد؟ ثبت گوگل در را سایت دامنه آدرس میتوان چگونه .38

 .ببرید نام را کلیدی واژگان تحقیق مزایای از نمنونه سه .39

 ببرید نام را دیجیتال بازاریابی ابزارهای از نمونه چهار .41

 


