درگاه پردانو  :راهنمای افزونه Vip
مای بولتین بورد یک اسکریپت کامالً حرفه ای و پرطرفدار در زمینه ی ساخت انجمن می باشد .این اسکریپ از
قدیمیترین اسکریپت های انجمن ساز با قابلیت بسیار زیاد محسوب می شود .افرادی که به دنبال یک اسکریپت
با قالب های متعدد و فراوان برای راه اندازی انجمن گفتگو هستند ،می توانند به طور کامال رایگان اسکریپت مای
بولتین بورد را دریافت نمایند و بر روی هاست خود نصب کنند .از آنجایی که انجمن های زیادی برای پشتیبانی
این اسکریپت در محیط وب وجود دارد به راحتی می توانید مشکالت خود را در چنین انجمن هایی مطرح و حل
نمایید .به مای بولتین بورد به اختصار  MyBBگفته می شود.

جهت راه اندازی یک انجمن ابتدا باید پالگین اصلی  MyBBرا از سایتی معتبر دانلود و نصب نمایید .پردانو افزونه
ی پرداخت مناسبی برای این پالگین تهیه کرده و در اختیار شما قرار داده است ،این افزونه عضویت آنی را پس از
پرداخت فراهم آورده و آن کاربر را در گروه ویژه کاربران  MyBBقرار می دهد.

راهنمای نصب افزونه پرداخت  vipپردانو
 (1ابتدا افزونه پرداخت  vipرا از این آدرس دانلود نمایید.
 (2فایل زیپ را از حالت فشرده خارج نمایید.
 (3سه فایل  gotb.phpو  pardano.phpو  pardano_verfy.phpرا در روت هاست خود آپلود نمایید.
 (4سه پوشه  incو  imageو  adminرا هر کدام را در پوشه ی مربوط به خود در هاست آپلود نمایید.
 (5پس از آپلود فایل ها وارد مدیریت انجمن ساز  MyBBشوید.

 (6اکنون جهت فعالسازی افزونه پرداخت  vipبه صورت زیر اقدام نمایید.
 )1-6صفحه ی اصلی >> منوی سمت راست >> افزونه ها

 )2-6پس از ورود به صفحه ی زیر روی فعالسازی کلیک نمایید.

 )7پس از فعالسازی جهت انجام تنظیمات درگاه پردانو به روش زیر عمل نمایید.
 )1-7منوی سمت راست >> تنظیمات

 )2-7پس از کلیک روی تنظیمات وارد صفحه ای جدید می شود که تنظیمات مربوط به افزونه در انتهای صفحه
قرار گرفته است.

 )3-7اکنون وارد تنظیمات درگاه پردانو می شوید.

 )1-3-7به پنل کاربری خود در پردانو مراجعه کنید و از منوی سمت راست >> درگاه ها >> درگاه های عادی/
درگاه های اختصاصی  apiدرگاه مورد نظر خود را کپی نمایید ( .به  apiمرچنت کد یا شناسه درگاه نیز گفته
می شود)

 ) 2-3-7مجدد به بخش مدیریت انجمن ساز خود رفته و  apiکپی شده را در فیلد  past ،ApiIDنمایید و در
آخر روی ذخیره تنظیمات کلیک کنید.

 )8جهت مشخص نمودن هزینه ای برای عضویت به روش زیر عمل نمایید.
 )1-8منوی سمت باال >> کاربرها و گروه ها >> منوی سمت راست >> بسته های عضویت آنی

 )2-8اکنون برای ایجاد بسته روی افزودن بسته ی تازه کلیک نمایید.

 )3-8پس از تکمیل تمامی فیلدها روی ثبت کلیک نمایید .اکنون انجمن ساز شما به یک درگاه پرداخت
اینترنتی مطمئن متصل است و کاربران شما می توانند با پرداخت هزینه ای مشخص در لیست کاربران ویژه شما
قرار گیرند.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت تجارت الکترونیک میهن ویژن (درگاه پردانو) محفوظ می

باشد.

