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  مقدمه

كه نشان دهنده استقبال بي نظير شما دوستان و همكاران  1.5هزار دانلود كتاب جومال  50امروز بعد از بيش از 

را با كيفيتي باالتر و با استفاده از تجربيات كسب شده در كتاب   2.5م تا كتاب جومال يگرامي است بر آن شد

 . ميمنتشر نماي 1.5جومال 

اين كتاب مانند كتاب قبلي كمك كوچكي براي آموزش جومال باشد و كاربران بتوانند با هر سطحي م ياميدوار

  .از اين كتاب بهره ببرند

در اين جا دارد از آقاي ابوالحسن فيروزمندان كه زحمت ويراستاري اين كتاب را به عهده گرفته اند تشكر ويژه 
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  معرفي تيم مامبولرن

 بطور كه است محتوا تيريمد يها ستميس حوزه در متخصص افراد از متشكل مامبولرن يانتفاع ريغ گروه

 و رانيا در محتوا تيريمد يها ستميس يبانيپشت و آموزش امكانات، ساخت توسعه، ،يساز يبوم در داوطلبانه

 .كنند يم يهمكار كشورها ريسا

 عالقه بخاطر صرفا يهمگ مامبولرن ميت ياعضا و رانيمد. ستين وابسته يخاص شركت اي گروه چيه به مامبولرن

  .كنند ينم افتيدر كار نيا بابت يحقوق و كنند يم تيفعال مامبولرن در وب يمحتوا گسترش و يشخص

  :ميت سوابق

 يفارس زبان به جومال از يبانيپشت سال هفت •

 مامبو يرسم يبانيپشت و توسعه ،يساز يمحل سال هفت •

  SMF يبانيپشت و يساز يمحل سال چهار از شيب •

  :افتخارات و ها تيموفق

 جومال يبانيپشت و توسعه ،يساز يبوم يندگينما كسب •

 مامبو يبانيپشت و توسعه ،يساز يبوم يرسم يندگينما كسب •

 مامبو يمحتوا تيريمد ستميس) سازنده( دهنده توسعه ميت به وستنيپ •

 مشهد -برگزاري اولين سمينار بين المللي جومال دي در ايران  •

 مامبولرن ميت كار تيفيك و ها تالش از مامبو اديبن سيرئ Ric Shreves ريتقد •

 جومال يرسم انجمن يفارس بخش تيريمد •

 Joomla Groups, Joomla Community, Joomla Magazine يفارس يها بخش تيريمد •

 SMF انجمن تيريمد ستميس يبانيپشت و يساز يبوم يندگينما كسب •

 يفارس زبان به 1.5 جومال يراهنما كتاب انتشار و فيتأل •

 جومال 1.6 نسخه انتشار و توسعه در فعال مشاركت •

  جومال 1.7 نسخه انتشار و توسعه در فعال مشاركت •
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 )كاربر هزار 32 از شيب( رانيا در محتوا تيريمد يها ستميس كاربران جامعه نيبزرگتر دارنده •

 يفارس يها نسخه ريسا نيب در جومال شده يبوم يها نسخه از استقبال نيشتريب •

 جهان يكشورها ريسا نيب در مامبو شده يبوم يها نسخه از استقبال نيشتريب •
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  معرفي جومال: فصل اول
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  سيستم مديريت محتوا چيست؟

 يمعنا به كه است، CMS اي  content management system عبارت ترجمه محتوا، تيريمد ستميس

 نظام كه شود يم گفته ييافزارها نرم به و شود يم تيريمد محتوا آن كمك به كه است يا يافزار نرم ستميس

 وب به وابسته الزاما افزارها نرم نيا.  آورند يم فراهم محتوا يابيباز و يبروزرسان، ثبت در را يتيريمد قابل

 ستميس گونه نيا از نمونه كي صرفا ،ينترنتيا يها تيسا وب يمحتوا تيريمد يكاربرد يها برنامه و ستندين

 ستميس يافزارها نرم از شاخه نيا گسترش بعلت ران،يا ما كشور در لكن. باشد يم  محتوا تيريمد يها

 ،cms ت،يسا يطراح .شود يم اطالق تيسا وب تيريمد يافزارها نرم به تنها cms عبارت ،محتوا تيريمد

 ، pars cms با تيسا وب يطراح محتوا، تيريمد افزار نرم محتوا، تيريمد ستميس ساز، تيسا پرتال،

portal، اس ام يسcms لحظه از را ينترنتيا تيسا وب صفحات يزندگ چرخه محتوا تيريمد ستميس اي 

 يتخصص مباحث با يآشنا لزوما كه ،ها تيسا وب نيا صاحبان به و رنديگ يم بر در انقراض زمان تا جاديا

 حرفه ينحو به را خود يها تيسا بتوانند تا دهند يم اجازه ستند،ين وب تحت يسينو برنامه و وب ،نترنتيا

 .كنند تيريمد يا

 

. ديآ يم شمار به ينترنتيا يها تيسا وب  تيريمد و يطراح نهيزم در شگرف يتحول محتوا تيريمد ستميس

 راكد و ثابت صفحات با ييها تيسا وب مرور گريد و رفته باال اريبس وب يها تيسا نندگانيب توقع امروزه

 آن از يا گوشه در ينوع به بتوانند كه گردند يم ييها تيسا دنبال  به كاربران امروز. كند ينم جاديا آنها در يجانيه

 را آنها ت،يسا وب به كاربران رجوع بار هر در ديجد اطالعات و مطالب ،يمحتو ارائه و باشند داشته يسهم

 .دينما تيسا بنديپا

 

 فتنديب ينترنتيا تيسا  وب كي داشتن فكر به يكمتر افراد تا شد يم باعث ينوع به امروز تا كه يمشكالت از يكي

 يروين يتعداد نيا بر سابق ،ينترنتيا يتهايسا وب يطراح يبرا نمونه عنوان به بود، آن يطراح يباال يها نهيهز

 لذا شدند يم تيسا وب از يبانيپشت و راديا رفع و ماه نيچند در آن يطراح مشغول وب، طراح متخصص
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 گريد محتوا تيريمد يها ستميس بودن دسترس در با امروزه يول بود، باال تيسا وب يبانيپشت و يطراح نهيهز

 .ندارد وجود يمشكل نيچن

 

 در رقم نيا كه است يحال در نيا ،بود جهان سراسر در نفر ونيليم 13 تنها ينترنتيا كاربران تعداد 1995 سال در

 به ياديز كاربران تا شد موجب يانفجار رشد نيا. ديرس نفر ردايليم 1 به بعد سال ده فقط يعني 2005 سال

 به ،وب يجهان شبكه يرو بر وب صفحات تعداد سالها، نيا فاصله در و برده يپ وب و نترنتيا از استفاده لزوم

 نرم يساز ادهيپ و يطراح با تا داشت آن بر را وب طراح يشركتها ،افزون روز ازين نيا. ديرس صفحه ارديليم 60

 وب شتريب بتوان منعطف يقالب صورت به و باشد انيمشتر اغلب ازين بر منطبق كه منظوره همه جامع يافزارها

 ستميس اي محتوا تيريمد يافزارها نرم بعدها را افزارها نرم نگونهيا. كرد يانداز راه آنها با را ينترنتيا يتهايسا

 .دندينام) cms( محتوا تيريمد

 

 در فقط و نمودند يم برقرار مخاطبان با هيسو كي تعامل كي كه بود نيا محتوا تيريمد يافزارها نرم راديا اما

 كه بود يحال در نيا. بودند شده يساز ادهيپ و يطراح شان،يا به يرسان اطالع و يمحتو ارائه يراستا

 نيا به توجه با. باشند داشته يسهم آن از يا گوشه در ينوع به كه بودند ييتهايسا دنبال به وب، دكنندگانيبازد

 به پا كاربران، با هيسو دو ارتباط يبرقرار يها تيقابل با وب، تحت يمحتوا تيريمد يافزارها نرم موضوع،

 .كردند ميسه تيسا يمحتوا يبروزرسان در را تيسا مخاطبان ه،يسو دو يسهايسرو ارائه با و گذاشتند عرصه

 

  ياختصاص تيسا يطراح به نسبت محتوا تيريمد ستميس از استفاده يايمزا

 يها ستميس بستر در د،يينما يساز ادهيپ و يطراح تا ديدار نظر در كه يتيسا وب است ممكن ،ينادر موارد در

 ياختصاص يسينو برنامه به ازين عتايطب كه) منظوره خاص تيسا وب( نباشد فيتعر قابل محتوا تيريمد

 ي محتوا تيريمد يها ستميس از استفاده با ،ديخواه يم كه يتيسا وب مواقع اكثر در يول. داشت ديخواه
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 تيسا يطراح به نسبت ،)cms( محتوا تيريمد ستميس افزار نرم از استفاده يايمزا. اجراست قابل موجود

 :از اند عبارت ياختصاص

 

 وب كي يساز ادهيپ و يطراح كه يحال در :ها تيسا وب يروزرسانب و جاديا زمان در ييجو صرفه •

 قالب در تتانيسا اطالعات دادن قرار انجامد، يم طول به ماهها ،ياختصاص صورت به ينترنتيا تيسا

 نيا .ديكش نخواهد طول هفته دو يكي از شيب شده، يطراح شيپ از) cms( محتوا تيريمد ستميس كي

 افزار نرم كي با شما تيسا وب يطراح يبرا يخوب اريبس محرك احتماال زمان، در ييجو صرفه

 شيپ را انيمشتر يازهاين هيكل يا حرفه يمحتوا تيريمد ستميس كي .است cms اي محتوا تيريمد

 وب كي از يا نسخه است يكاف ت،يسا وب يطراح يبرا يمشتر درخواست از پس و كرده ينيب

 ادهيپ و يطراح نهيهز فيتوص نيا با. رديگ قرار وب يرو بر ،cms افزار نرم توسط شده يطراح تيسا

 .ابدي يم كاهش شدت به ينترنتيا تيسا وب كي يساز

 

 و شما يبرا بار كي معموال ،ياختصاص يتهايسا وب يطراح نكهيا به توجه با :تر مطمئن يبانيپشت •

 از تيسا طراح ميت چنانچه لذا ندارد، يكاربرد نيريسا يبرا و شود يم انجام شما ازين با متناسب

 يبانيپشت را اند نوشته گرانيد كه يتيسا وب توانست نخواهد زين يگريد كس د،نز باز سر آن يبانيپشت

 يشركتها كه است يحال در نيا. ديينما يزير هيپا اساس نيا بر را خود تجارت ديتوان ينم لذا كند

 اند مواجه يمشتر ياديز تعداد با باشند، يم محتوا تيريمد يها ستميس صاحب كه تيسا وب يطراح

 از يكامل يبانيپشت ستيبا يم شركتها نيا عتايطب. اند نموده استفاده افزار نرم نيا از آنها يبرا قبال كه

 داشته را امروز رقابت پر بازار در ماندن يباق شانس تا آورند عمل به خود يمحتوا تيريمد ستميس

 .باشند
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 تك يها تيسا وب از رتريپذ انعطاف اريبس محتوا، تيريمد يها ستميس :شتريب يريپذ نعطافا •

 قابل يها تيسا وب انواع ستيبا يم محتوا، تيريمد ستميس كي ليتحل يها ميت كه چرا اند، منظوره

 وب كي يساز ادهيپ آن يط كه كنند شنهاديپ را ييراهكارها و گرفته نظر در را افزار نرم با يانداز راه

 ،مستندات از ستيبا يم لذا .باشد يساز ادهيپ قابل افزار، نرم يها تيقابل بيترك با ينترنتيا تيسا

 .باشند برخوردار يشتريب يسادگ و آموزش

 

 تيريمد يها ستميس كمك به تيسا وب ياديز تعداد نكهيا به تيعنا با :تيسا وب باالتر تيامن •

 شيافزا و ها تيقابل ارتقاء ،راديا رفع حال در دائما طراح شركت لذا است، شده يانداز راه محتوا

 شده يطراح منظوره خاص ينترنتيا تيسا وب كي چنانچه گفت، ديبا بهتر عبارت به. است آن تيامن

 بلكه صدها، كه ستين يافزار نرم شدن هك با سهيمقا قابل شود، هك ت،يسا طراح شركت كي توسط

 يطراح در استفاده مورد يمحتوا تيريمد ستميس شدن هك و نموده استفاده آن از تيسا وب هزاران

 طراح ميت يبرا نيبنابرا بود، خواهد ينترنتيا يها تيسا وب آن يتمام شدن هك يمعنا به ها آن

 امن را خود يمحتوا تيريمد افزار نرم و رفته تيامن هنگفت يها نهيهز بار ريز كه بود خواهد معقول

 يمشتر يبرا نه و وب طراح شركت يبرا نه احتماال، ت،يسا تك كي يبرا كه است يحال در نيا. كنند

 ييباال نهيهز يرايپذ كه بود نخواهد صرفه به شود، يم يساز ادهيپ و يطراح يو يبرا تيسا كه يا

 .باشند  تيامن يبرا

 

 يتيسا طراح شركت كي از شما يوقت :ديينما يم يداريخر را يزيچ چه دينيب يم و ديدان يم شما •

 انجام يتالشها نديبرآ تاينها ديدان ينم كنند، يطراح شما يبرا ياختصاص تيسا وب تا ديخواه يم

 شما كه است يزيچ همان ،يينها محصول ايآ و شد خواهد چه شركت آن در ماه نيچند از بعد شده

 تيريمد ستميس كي با را خود تيسا يطراح شما يوقت كه است يحال در نيا. ديپروراند يم ذهن در

 يجا به نيبنابرا. ديكن يم يداريخر را يزيچ چه دينيب يم و ديدان يم د،يده يم انجام cms اي محتوا
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 را موجود يمحتوا تيريمد يافزارها نرم از يكي ديتوان يم نگرش، بدون و يانتزاع يريگ ميتصم

 .ديكن انتخاب

 

 ارائه يبرا ،ينترنتيا يها تيسا وب يطراح يها شركت :يكاف آموزش و راهنما مستندات، وجود •

 تيسا وب رانيمد تا آورند، يم فراهم را يمستندات خود، يمحتوا تيريمد ستميس كاربران به آموزش

 شركت يبانيپشت ميت به يوابستگ بدون بتوانند مستندات، اي راهنماها نيا به مراجعه با ينترنتيا يها

 اما ند،ينما تيآپد را تيسا وب يمحتوا و نموده تيريمد را خود ينترنتيا تيسا وب ت،يسا طراح

 فرصت ،يسينو برنامه ميت و بوده متفاوت كامل يشكل به ،ياختصاص تيسا وب كي يبرا داستان

 رد،يگ يم قرار استفاده مورد ينترنتيا تيسا وب كي در صرفا كه يمستندات يمحتوا ديتول يبرا ياديز

 .گذاشت نخواهند

  

  نرم افزار متن باز چيست؟

 گفت خواهند شود، دهيپرس دارند، يوتريكامپ دانش كه يافراد اغلب از افزار، نرم بودن آزاد/باز متن ميمفاه اگر

 شده، نوشته كه) ‚…Perl‚ PHP‚ C++‚ C( يزبان هر به برنامه هياول كد شامل ديبا باز متن/آزاد افزار نرم كه

 ...و باشد

. نمود ريتكث "آزاد" بطور ،يمراتب سلسله آنرا، بتوان زين آن از پس. داد رييتغ آنرا بتوان زين يمحل يكاربردها جهت

 در آنرا عيتوز و افزار نرم كاربرد از يگريد يها جنبه "باز متن افزار نرم" و "آزاد افزار نرم" يرسم ميمفاه البته

  .كند يم كمك اريبس اش يتجار و يخصوص انواع با افزار نرم نوع نيا يتفاوتها درك در كه رديگ يبرم

  

 

 :اند داده هيارا عبارت 9 در باز متن افزار نرم از يفيتعر باز متن شگامانيپ
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 داشته را آزاد صورت به عيتوز امكان فروش، يبرا يپرداخت هرگونه اي ازيامت حق به ازين بدون ديبا افزار نرم    

 .باشد

 را افزار نرم بتواند ديبا سينو برنامه ست،ين منبع كد شامل افزار نرم عيتوز اگر باشد؛ دسترس در ديبا منبع كد    

 )باشد download قابل وب، ي صفحه كي از مثال يبرا. (باشد داشته آنرا رييتغ امكان تا كند، دايپ يراحت به

 همان تحت بتوان ديبا را ديجد يها برنامه نيا و باشد ريپذ امكان برنامه يرو يبعد يكارها و راتييتغ اعمال    

 .كرد ريتكث ياصل افزار نرم و هياول ي برنامه طيشرا

 به ازين با چه و ،يا وصله يلهايفا عنوان به عيتوز جهت رييتغ به ازين با چه ه،ياول منبع كد تيتمام ينگهدار    

 .باشد ممكن متفاوت، ينگارشها وجود

 .باشد نداشته وجود گروهها و اشخاص نيب يزيتما و ضيتبع چگونهيه    

 .باشد نداشته وجود رد،يگ يم انجام افزار نرم يراستا در كه يتيفعال هر نيب يزيتما و ضيتبع چگونهيه    

 ازين آنها نكهيا بدون ابد؛ي اختصاص زين كند، يم افتيدر را برنامه از يكپ كي كه يكس هر به ديبا نامه اجازه    

 .باشند داشته يگريد ي نامه اجازه با يهماهنگ و توافق به

 .باشد داشته اختصاص يخاص عيتوز اي محصول به دينبا نامه اجازه    

 تعلق اند، شده ريتكث و عيتوز ،يجار ي مجوزگرفته ي پروژه طول در كه ييافزارها نرم گريد به دينبا نامه، اجازه    

 .رديبگ

 

OSI تيسا در را مصوب يها نامه اجازه از يفهرست http://www.opensource.org/license در. دارد 

 نها،يا اغلب. كردند منتشر را آزاد مجوز FSF، 56و باز متن مجوز 45 حدود فهرست OSI ،2003 سال سپتامبر

 نيتر محبوب GPL/LGPL. داشتند وجود ستيل دو هر در LGPL اي GNU Library و GNUGPL مثالً

 .هستند آزاد/باز متن يافزارها نرم يها نامه اجازه
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 باز متن يافزارها نرم يسكهاير و ايمزا

 محل، در اشكاالت كردن برطرف امكان فروشنده، به يوابستگ عدم. دارند ييايمزا كاربر نظر از آزاد يافزارها نرم

 ايمزا نيا ي جمله از(!) گرانيد كار از درآمد كسب زين و يآزاد كاربر، ازين مورد ديجد امكانات افزودن امكان

 يشتريب عده دسترس در برنامه نكهيا جمله از. برشمرد توان يم يمتعدد يايمزا زين كننده ديتول نظر از. باشند يم

 بهتر كننده ديتول شود، يم بهتر و بهتر سرعت به برنامه شود، يم دايپ عتريسر برنامه اشكاالت رد،يگ يم قرار

 شود يم داده افزارها نرم نيا دكنندگانيتول به كه ييهايآزاد ريسا نيهمچن دهد؛ نشان را خود يهاييتوانا تواند يم

 .باشند يم ايمزا نيا ي جمله از

 يدسترس با. آورد يم فراهم ينيب شيپ قابل يجينتا و دهد يم كاهش را توسعه و ديتول زمان كد، از مجدد استفاده

 و يفيك يهايژگيو. است شيافزا قابل ينامتناه طور به آنها يارتقا و باز متن يستمهايس عمر منبع، كد به

  :است ريز شرح به دارد، وجود باز متن يها پروژه در كه ييسكهاير

 

 كردن يسفارش تيقابل •

 اعتبار/ افزار نرم از استفاده تيقابل •

 ياتيعمل يتهايقابل •

 توازن •

 يريپذ انعطاف •

 عمر •

 ييكارا •

 يبانيپشت و سيسرو تيفيك •

 تيامن •

 يدشوار سطح/ تيريمد سهولت •

 كوچكتر يبخشها به پروژه ميتقس در سكير •

 كاربرد يها برنامه از استفاده تيقابل •
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  جومال چيست؟

 خود سمت به را وب دهندگان توسعه و طراحان از ياديز تعداد رياخ يها سال در كه است يافزار نرم جومال

 استفاده مورد يافزارها نرم نيكاراتر و نيتر محبوب از يكي عنوان به كوتاه اريبس يزمان در و است دهيكش

 آغاز مامبو پروژه از پروژه نيا شدن جدا با 2005 سال در جومال نسخه نياول. است گرفته قرار وب طراحان

 باز متن محتوا تيريمد ستميس كي انتشار به اقدام Miro شركت كه گردديم باز 2001 سال به مامبو پروژه. شد

 در دهندگان توسعه از يا عده مامبو، دهندگان توسعه نيب توافق عدم علت به 2005 سال در. نمود مامبو نام به

 مامبو مشابه كامال جومال نسخه نياول. دادند ليتشك را جومال ميت و شده جدا مجموعه نيا از 2005 آگوست

  .نداشت ستميس نيا با يخاص تفاوت چيه و بود

 و شد دانلود جومال يرسم تيسا از نفر ونيليم 2.5 توسط افزار نرم نيا جومال تولد از يكوتاه زمان مدت در

 نيا نوشتن حال در كه اكنون هم و كردند اعالم ستميس نيا توسعه يبرا را خود يآمادگ دهنده توسعه هزار 65

  .باشد يم ارياخت در ستميس نيا يبرا افزونه 9900 از شيب هستم كتاب

  

  

  

  

 جومال چگونه كار مي كند؟

قرار دارد با  HTMLمشاهده ميكنيد در يك وب سرور كه در آن صفحات  زيرهمانطور كه در تصوير 

 ، اين صفحه توسط وب)  http://www.example.com/index.htmlمثال (درخواست يك صفحه

  سرور فراخواني شده و در مرورگر كاربر نمايش داده مي شود
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مثال (مشاهده ميكنيد با فراخواني يك صفحه 1-2اما در يك سيستم مديريت محتوا همانطور كه تصوير 

http://www.example.com/index.php(  رخواست از وب سرور به جومال منتقل مي شود و جومال د

طلب را از پايگاه داده فراخواني كرده و در قالب از پيش تعريف شده قرار نسبت به صفحه درخواست شده م

را در نهايت براي وب سرور ارسال  HTMLميدهد و پردازش الزم را بر روي صفحه انجام داده و يك صفحه 

  .مينمايد كه همان صفحه به كاربر نمايش داده مي شود

 

سيستم مديريت محتوا ذخيره نمود الزم است كه اين محتواها به علت اينكه بتوان به سادگي يك مطلب را در 

  .در پايگاه داده ذخيره شوند تا به راحتي قابل دستيابي و ويرايش باشند

  چرا جومال؟

 يها افزونه و تنوع ،در دنيا انتخاب مي شود محتوا تيريمدسيستم  نيبهترچند سال است كه به عنوان  جومال

باعث شده كه جومال بهترين انتخاب ممكن براي كاربران و  يا حرفه امكانات با ها افزونه داشتن و شماريب

  .توسعه دهدگان وب باشد

 :دهد مناسب يپاسخ ها پرسش نيا به كه است يا سامانه يقو يمحتوا تيريمد ستميس
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  است؟ يامكانات يا و تيقابل چه يدارا CMS اي محتوا تيريمد ستميس: سوال

 .افزونه مي باشد كه امكانات متعددي را فراهم ميكند 9900جومال بيش از : جواب

  است؟ شده يفارس CMS اي محتوا تيريمد ستميس نيا ايآ: سوال

فارسي شده است كه از  )مترجم برگزيده جومال در ايران( تيم جومال فارسيبله جومال توسط : جواب

  .قابل دريافت است download/com.joomlafarsi.www://http/آدرس 

  دارد؟ ادامه يزمان چه تا يبانيپشت ني؟ا ستيچ CMS اي محتوا تيريمد ستميس از يبانيپشت قيمصاد: سوال

 03با بيش از  )com.joomlafarsi.forum://http( انجمن هاي بزرگي همچون انجمن جومال فارسي: جواب

 .مكان براي پشتيباني از كاربران مي باشدهزار عضو بهترين 

 آسان حد چه تا يا حرفه ريغ يمبتد آدم كي يبرا CMS اي محتوا تيريمد افزار نرم با كردن كار: سوال

  است؟

جومال با محيطي فارسي و كاربر پسند استفاده از اين سيستم را براي كاربران مبتدي نيز فراهم نموده : جواب

 .است

  است؟ دهيد تدارك يا حرفه كاربر كي كردن كار تر يقو و عتريسر يبرا يامكانات چه: سوال

 .افزونه هاي متعدد اين امكان را براي كاربران حرفه اي محيا نموده است: جواب

  دارد؟ وجود ستين محتوا تيريمد سامانه در كه كاربر يبرا ياختصاص يها تيقابل افزودن امكان ايآ: سوال

  .امكان توليد افزونه هاي اختصاصي را محيا مي كند mvcجومال با استفاده از معماري : جواب

  است؟ يقو و عيسر حد چه تا جستجو نيا كند؟ يم جستجو را يمطالب چه در جومال جستجو: سوال
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شدت سرعت جستجو را به  2.5جومال با استفاده از الگوريتم هاي پيشرفته و بهبود آن در نسخه : جواب

  .افزايش داده است

  است؟ باز ستيگراف دست حد چه تا تيسا يكل ساختار يكيگراف يطراح هنگام: سوال

ساختار قالب جومال به نحوي است كه هر گرافيستي مي تواند به سادگي طرح خود را در جومال : جواب

  .پياده سازي نمايد

  دارد؟ يامكانات چه ،تيسا در اطالعات ورود موتور عنوان به ،متن ويرايشگر: سوال

  .يك ويرايشگر قدرتمند را در اختيار دارد tinyMCEجومال با استفاده از ويرايشگر متن : جواب

   است؟ چگونهمستندات و يادگيري جومال : سوال

جومال با داشتن انجمن بزرگ پشتيباني، بخش مستندات و كتاب اين آموزش ها را محيا نموده : جواب

  .است

  كند؟ يم جاديا را كاربر با هيسو دو تعامل امكان ايآ: سوال

  .امكان تعامل دوسويه را بوجود اورده است... افزونه هاي مختلف انجمن ساز و : جواب

  ؟است دهيشيجستجواند يها موتور در رتبه ارتقاء يبرا يديتمه چه CMS اي محتوا تيريمد ستميس: سوال

 هدر جهت ارتقا رتبه در موتورهاي جستجوگر بهر SEOجومال به صورت پيش فرض از امكانات : جواب

  .مي برد

  دارد؟ را...  و يعرب ،يسيانگل ،يروس ،يفارس مختلف يها زبان به تيسا جاديا امكان ايآ: سوال

  .اين امكان را به صورت پيش فرض به وجود آورده است 2.5جومال در نسخه : جواب

  كند؟ يم يبانيپشت را Mozila , IE , Safari , Firefox از اعم مختلف ينترنتيا يمرورگرها ايآ: سوال

  .مروگرهاي استاندارد به خوبي كار مي كند همهجومال با استفاده از استاندارد هاي وب با : جواب
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  كنند؟ يم دايپ ارتقاء آن يها تيقابل كباري وقت چند هر است؟ زنده محتوا تيريمد افزار نرم ايآ

حال دريافت نظرات و ارتقا نسخه هاي جومال مي باشد و هم  رد تيم جومال به صورت مرتب: جواب

 .مي باشد 3اكنون اين تيم در حال كار بر روي نسخه 

  داد؟ گسترش تينها يب را تيسا توان يم اي دارد؟ اطالعات حجم و فضا زانيم در يخاص تيمحدود ايآ

ن آجومال هيچگونه محدوديتي در اين زمينه ندارد و شما مي توانيد به صورت نامحدود در : جواب

 .اطالعات وارد نماييد

  است؟ تيسا كاره همه نفر كي تنها ايآ يعني سازد؟ يم فراهم را شده عيتوز تيريمد امكان ايآ

خاص را به گروه هاي سطوح دسترسي در جومال امكان واگذاري هر قسمت، حتي يك صفحه : جواب

 .كاربري محيا نموده است

  است؟ ييها تيسا چه آن با شده انجام يكارها نمونه

  :از نمونه كارهاي انجام شده مي توان به نمونه هاي زير اشاره نمود: جواب
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  نصب جومال:  فصل دوم
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حله قابل انجام رم 2و اين موضوع در . مديريت محتوا جومال، نصب آن استاولين گام براي استفاده از سيستم 

  .نماييدو سپس نصب  است در مرحله اول بايد سيستم مديريت محتواي جومال را دانلود

  :نصب جومال در چهار مرحله انجام مي شود

 دريافت آخرين نسخه جومال •

 ايجاد پايگاه داده •

 استخراج فايل فشرده •

  كننده جومالاستفاده از نصب  •

  دريافت آخرين نسخه جومال

دانلود نماييد اما ما قصد  joomla.orgشما مي توانيد جومال انگليسي را از سايت اصلي جومال به آدرس 

 joomlafarsi.comداريم كه جومال فارسي را نصب نماييم به اين منظور به سايت جومال فارسي به آدرس 

ي مي باشد  مراجعه مي كنيم و بر روي عبارت دريافت جومال فارسي كه به عنوان نماينده رسمي زبان فارس

  .كليك مي كنيم
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 2.5 يفارس جومال نصب بستهكليك مي كنيم و در مقابل  2.5در صفحه باز شده بر روي دكمه دريافت نسخه 

  .را دانلود مي كنيم zipفرمت 

 

  

  نصب جومال

پرداخته  cPanelو windows 7 ،Directadmin ،Pleskدر اين قسمت ما به نحوه نصب جومال بر روي 

  .بخش مربوطه را مطالعه نماييد شما با توجه به نياز خود . ايم

 cPanelنصب جومال بر روي 

cPanel   براي . نصب مي باشد براي مديريت آنيكي از محبوب ترين سيستم هايي است كه بر روي هاست

  .مي شويم cPanelپس از دانلود آخرين نسخه جومال وارد مديريت  cPanelنصب جومال بر روي 



  5/2راهنماي استفاده از جومال 

 www.itn.ir |ناشر                                                                          www.JoomlaFarsi.com  | يفارس جومال ميت |   34

 

 

كليك مي كنيم تا بتوانيم پايگاه داده  MySQL® Database Wizardدر صفحه باز شده بر روي گزينه 

  :كنيمخود را ايجاد 

 

دقت . مي كنيمكليك  Nexp Stepرا به عنوان نام پايگاه داده وارد و بروي دكمه  joomlaاكنون عبارت 

پيشوند قبل از نامي كه شما وارد مي كنيد وجود دارد كه نام  به عنوان cPanelنام كاربري ورود به  كنيد كه

  .پايگاه داده شما به صورت كامل با اين پيشوند است
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 و رمز joomlaعبور آنرا وارد كنيم به اين منظور نام كاربري را  در اين مرحله بايد نام كاربر پايگاه داده و رمز

دقت كنيد كه يك پيشوند قبل از . كليك مي كنيم Create Userمرتبه وارد كرده و بر روي دكمه  2عبور را 

  .نامي كه شما وارد مي كنيد وجود دارد كه نام كاربر پايگاه داده شما به صورت كامل با اين پيشوند است

 

. كليك نماييد Next Stepكليك نموده و سپس گزينه  ALL PRIVILEGESدر اين مرحله بر روي گزينه 

اكنون پايگاه داده شما با موفقيت ايجاد شده است و بايد اطالعات آنرا جهت استفاده در نصب كننده جومال 

  .يادداشت كنيم
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كليك مي كنيم تا  File Managerبر روي گزينه  Cpanelپس از ايجاد پايگاه داده در صفحه اول مديريت 

  بخش مديريت فايل ها شويم وارد

 

كليك مي  Uploadمي شويم و در نوار ابزار باال بر روي دكمه  public_htmlدر صفحه باز شده وارد پوشه 

  .سپس فايل نصبي را كه دانلود كرده ايم انتخاب و آپلود مي كنيم. كنيم

 

  در نوار ابزار باال كليك مي كنيم Extractاكنون فايل فشرده شده جومال را انتخاب نموده و بر روي دكمه 
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  .كليك نماييم Extracts Filesيك پنجره باز شده كافي است بر روي دكمه 

 

  .اكنون فايل فشرده جومال استخراج شده است و ما مي توانيم مراحل نصب را آغاز كنيم

 

ا كليك بر روي عبارت ب. در مرورگر نام سايت خود را وارد نماييد تا صفحه نصب جومال نمايش داده شود

  .نصب جومال ، نصب جومال آغاز مي شود
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  زبان -مرحله اول 

 ادامهكه مخصوص ايران مي باشد را انتخاب نموده و بر روي دكمه  Persianگزينه در صفحه انتخاب زبان 

  .كليك نماييد تا به مرحله بعد برويد

 

  كنترل مراحل نصب - مرحله دوم 

كه ضروري مي باشند به شما نمايش داده مي شود كه بايد  ()phpinfoدر اين مرحله اطالعاتي براساس 

مشكالتي  ماجومال براي  عملكردهمگي سبز رنگ باشند اگر يكي از اين موارد قرمز باشد ممكن است بعدا در 

  .ايجاد شود
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  قوانين -مرحله سوم 

 منتشر  GNU GPLتحت مجوز جومال. شود يم داده شينما جومالاستفاده  به مربوط نيقوان مرحله نيا در

  .ديينما كيكل ادامه دكمه يرو بر آن از پس و ديينما مطالعه را قانون نيا است بهتر. است شده

 

  ديتابيس -مرحله چهارم 

مربوط به پايگاه داده بدين منظور شما بايد اطالعات . پايگاه داده ارتباط برقرار نمايدبا در اين مرحله جومال بايد 

  .كنيدنام كاربري، رمزعبور و نام پايگاه داده را كه قبال ايجاد كرده بوديم را وارد . درا وارد نمايي
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مي توانيد انتخاب كنيد كه اطالعات پايگاه داده شما حذف شود يا از  "فرآيند ديتابيس قديم"در قسمت 

پيشوند پايگاه داده را تغيير دهيد كه به صورت پيش فرض همچنين مي توانيد . شود تهيهاطالعات آن پشتيبان 

_jos كليك نماييد تا به مرحله بعد برويد ادامهبعد از وارد كردن اطالعات بر روي دكمه . مي باشد.  

 

  FTPتنظيمات  – پنجممرحله 

اين امكان را به شما  FTPاستفاده كند يا خير،  FTP اليه ازسايت در اين مرحله شما مي توانيد انتخاب كنيد كه 

را فعال مي كنيد بايد  FTPاگر شما . مي دهد تا ديگر نيازي به تغيير دسترسي فايل ها و پوشه ها نداشته باشيد

Safe Mode بر روي هاست شما خاموش باشد.   
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ات كليك نماييد تا مشخص شود كه اطالع FTPبر روي دكمه تاييد تنظيمات  FTPپس از وارد كردن اطالعات 

كليك كرده تا  "پيدا كردن خودكار آدرس ديسك"پس از آن بر روي دكمه  ،صحيح وارد شده است يا خير

  .و پس از آن بر روي دكمه ادامه كليك نماييد ،آدرس جومال براي شما به صورت خودكار وارد شود

  تنظيمات اصلي –  مرحله ششم

، توضيحات متا، كليدواژه نام سايت ،رمزعبور، ايميلنام كاربري،  ماننددر اين مرحله شما بايد اطالعات مهمي 

  .نماييد انتخابرا ها و وضعيت فعال بودن سايت 

 

  .كنيدبر روي دكمه ادامه كليك  فوق نمايش داده شده است پس از وارد كردن اطالعاتي كه در تصوير

  پايان نصب –  مرحله هفتم

را حذف نماييد  installtionاكنون نصب جومال به پايان رسيده است و شما بايد براي آخرين مرحله پوشه 

  .منظور كافي است بر روي دكمه حذف پوشه جومال كليك نماييد براي اين
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مديريت جومال  فراگيري اكنون شما موفق به نصب جومال شده ايد و مي توانيد با مراجعه به فصل بعد به

  .بپردازيد

  directadminنصب جومال بر روي 

يكي از سيستم هايي  directadminداخل كشور تهيه كرده باشيم سرورهاي اگر فضاي ميزباني خود را از 

پس  directadminبراي نصب جومال بر روي . معموال به عنوان مديريت هاست نصب شده استاست كه 

  .مي شويم directadminاز دانلود آخرين نسخه جومال وارد مديريت 

 

  .كليك مي كنيم MySql Managmentدر صفحه باز شده بر روي گزينه 
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  .كليك مي كنيم Create new Databaseدر صفحه باز شده بر روي گزينه 

 

كليك  Createمي كنيم و بر روي دكمه  در صفحه باز شده نام پايگاه داده ، نام كاربري و رمزعبور آنرا وارد

  .مي كنيم
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دقت كنيد كه يك پيشوند قبل از نامي كه شما وارد مي كنيد وجود دارد كه نام پايگاه داده و كاربر شما به 

  .صورت كامل با اين پيشوند است

كليك مي كنيم تا وارد مديريت فايل ها  filesاكنون اطالعات پايگاه داده را يادداشت نموده و بر روي گزينه 

  .شويم

 

  

 Upload filesمي شويم و در پايين صفحه بر روي دكمه  public_htmlدر صفحه باز شده وارد پوشه 

to current directory سپس فايل نصبي را كه دانلود كرده ايم انتخاب و آپلود مي كنيم. كليك مي كنيم.  
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  .در مقابل فايل كليك مي كنيم Extract را انتخاب نموده و بر روي دكمه اكنون فايل فشرده شده جومال

 

تا همه فايل هاي جومال جهت نصب استخراج . كليك مي كنيم Extractدر صفحه باز شده بر روي دكمه 

  .شوند
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 با كليك بر روي. در مرورگر خود نام سايت خود را وارد نماييد تا صفحه نصب جومال نمايش داده شود

  .عبارت نصب جومال، نصب جومال آغاز مي شود

 

  زبان -مرحله اول 

كه مخصوص ايران مي باشد را انتخاب نموده و بر روي  Persianبا انتخاب گزينه در صفحه انتخاب زبان 

  .كليك نماييد تا به مرحله بعد برويد ادامهدكمه 
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  كنترل مراحل نصب - مرحله دوم 

كه ضروري مي باشند به شما نمايش داده مي شود كه بايد  phpinfo()در اين مرحله اطالعاتي براساس 

مشكالتي  ماجومال براي  عملكردهمگي سبز رنگ باشند اگر يكي از اين موارد قرمز باشد ممكن است بعدا در 

  .ايجاد شود

 

  قوانين -مرحله سوم 

 منتشر  GNU GPLتحت مجوز جومال. شود يم داده شينما جومالاستفاده  به مربوط نيقوان مرحله نيا در

  .ديينما كيكل ادامه دكمه يرو بر آن از پس و ديينما مطالعه را قانون نيا است بهتر. است شده
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  ديتابيس -مرحله چهارم 

مربوط به پايگاه داده بدين منظور شما بايد اطالعات . پايگاه داده ارتباط برقرار نمايدبا در اين مرحله جومال بايد 

  .نام كاربري، رمزعبور و نام پايگاه داده را كه قبال ايجاد كرده بوديم را وارد مي كنيم. مرا وارد نمايي

مي توانيد انتخاب كنيد كه اطالعات پايگاه داده شما حذف شود يا از  "فرآيند ديتابيس قديم"در قسمت 

يد پيشوند پايگاه داده را تغيير دهيد كه به صورت پيش فرض همچنين مي توان. اطالعات آن پشتيبان گيري شود

_jos كليك نماييد تا به مرحله بعد برويد ادامهبعد از وارد كردن اطالعات بر روي دكمه . مي باشد.  
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  FTPتنظيمات  – پنجممرحله 

اين امكان را  FTPاستفاده مي كنيد يا خير ،  FTP اليه از جومال در اين مرحله شما مي توانيد انتخاب كنيد كه

را فعال مي  FTPاگر شما . به شما مي دهد تا ديگر نيازي به تغيير دسترسي فايل ها و پوشه ها نداشته باشيد

   .بر روي هاست شما خاموش باشد Safe Modeكنيد بايد 

  

 

  

  

يك نماييد تا مشخص بشود كه اطالعات كل FTPبر روي دكمه تاييد تنظيمات  FTPپس از وارد كردن اطالعات 

صحيح وارد شده است يا خير پس از آن بر روي دكمه پيدا كردن خودكار آدرس ديسك كليك كرده تا آدرس 

  .و پس از آن بر روي دكمه ادامه كليك نماييد. جومال براي شما به صورت خودكار وارد شود

  تنظيمات اصلي –  مرحله ششم

، توضيحات متا، كليدواژه نام سايت ،رمزعبور، ايميلنام كاربري،  ماننددر اين مرحله شما بايد اطالعات مهمي 

  .نماييد انتخابرا ها و وضعيت فعال بودن سايت 
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  .كنيدبر روي دكمه ادامه كليك  پس از وارد كردن اطالعاتي كه در تصويرفوق نمايش داده شده است

  نصبپايان  –  مرحله هفتم

را حذف نماييد  installtionاكنون نصب جومال به پايان رسيده است و شما بايد براي آخرين مرحله پوشه 

  .اين منظور كافي است بر روي دكمه حذف پوشه جومال كليك نماييد براي

  

 

  .بپردازيداكنون شما موفق به نصب جومال شده ايد و مي توانيد با مراجعه به فصل بعد به مديريت جومال خود 
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 Pleskنصب جومال بر روي 

يكي از سيستم هايي است كه  Plesk دداخل كشور تهيه كرده باشيسرور هاي اگر فضاي ميزباني خود را از 

پس از  Pleskبراي نصب جومال بر روي . ممكن است به عنوان مديريت هاست روي آن نصب شده باشد

  .مي شويم Pleskدانلود آخرين نسخه جومال وارد مديريت 

  

 

كليك مي كنيم تا  datebasesو سپس  Websites & Domainsدر صفحه باز شده بر روي گزينه 

  .بتوانيم پايگاه داده خود را ايجاد نماييم

  

 

  .كليك مي كنيم تا پايگاه داده خود را ايجاد نماييم Add New Databaseدر صفحه باز شده بر روي 



  5/2راهنماي استفاده از جومال 

 www.itn.ir |ناشر                                                                          www.JoomlaFarsi.com  | يفارس جومال ميت |   52

  

 

قرار داده و  MySQLرا برابر  Typeوارد نموده و  joomlaنام پايگاه داده را  Databse nameدر فيلد 

دقت كنيد كه يك پيشوند قبل از نامي كه شما وارد مي كنيد وجود دارد كه . كليك مي كنيم okبر روي دكمه 

  .نام پايگاه داده شما به صورت كامل با اين پيشوند است

 

وارد بخش ايجاد نام كاربري و رمزعبور پايگاه داه  Add New Database Userاكنون با كليك بر روي 

  .مي شويم

 

  .كليك مي كنيم OKو رمزعبور را وارد مي كنيد و بر روي دكمه  joomlaنام پايگاه داده را 
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كليك مي كنيم تا وارد مديريت  File managerو سپس  Websites & Domainsاكنون بر روي گزينه 

 Addمي شويم و در نوار ابزار باال بر روي دكمه  httpdocsدر صفحه باز شده وارد پوشه . فايل ها شويم

New File فقط بايد دقت . سپس فايل نصبي را كه دانلود كرده ايم انتخاب و آپلود مي كنيم. كليك مي كنيم

و ساير فرمت هاي فشرده سازي  tar.gzاز فرمت  Pleskاشد چون ب zipكنيم كه فايل فشرده بايد به فرمت 

  .لينوكس پشتيباني نمي كند

 

  كليك مي كنيم Extract Filesپس از آپلود فايل فشرده آنرا انتخاب نموده و بر روي دكمه 
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  .از حالت فشرده خارج خواهند شدفايل جومال جهت نصب  Extract Filesپس از كليك بر روي دكمه 

 

  

با كليك بر روي عبارت . در مرورگر نام سايت خود را وارد نماييد تا صفحه نصب جومال نمايش داده شود

  .نصب جومال، نصب جومال آغاز مي شود
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  زبان -مرحله اول 

 ادامهكه مخصوص ايران مي باشد را انتخاب نموده و بر روي دكمه  Persianگزينه در صفحه انتخاب زبان 

  .كليك نماييد تا به مرحله بعد برويد

 

  كنترل مراحل نصب - مرحله دوم 

كه ضروري مي باشند به شما نمايش داده مي شود كه بايد  phpinfo()در اين مرحله اطالعاتي براساس 

ايجاد جومال مشكالتي  عملكردهمگي سبز رنگ باشند اگر يكي از اين موارد قرمز باشد ممكن است بعدا در 

  .شود
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  قوانين -مرحله سوم 

 منتشر  GNU GPL تحت مجوز جومال. شود يم داده شينما جومالاستفاده  به مربوط نيقوان مرحله نيا در

  .ديينما كيكل ادامه دكمه يرو بر آن از پس و ديينما مطالعه را قانون نيا است بهتر. است شده
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  ديتابيس -مرحله چهارم 

بدين منظور شما بايد اطالعات مربوط به پايگاه داده . پايگاه داده ارتباط برقرار نمايدبا در اين مرحله جومال بايد 

  .نام كاربري، رمزعبور و نام پايگاه داده را كه قبال ايجاد كرده بوديم را وارد مي كنيم. درا وارد نمايي

  

مي توانيد انتخاب كنيد كه اطالعات پايگاه داده شما حذف شود يا از  "فرآيند ديتابيس قديم"در قسمت 

همچنين مي توانيد پيشوند پايگاه داده را تغيير دهيد كه به صورت پيش فرض . اطالعات آن پشتيبان گيري شود

_jos كليك نماييد تا به مرحله بعد برويد ادامهبعد از وارد كردن اطالعات بر روي دكمه . مي باشد  

 

  

  FTPتنظيمات  – پنجممرحله 

اين امكان را به شما  FTPيا خير،  كنداستفاده  FTPاليه از  جومال در اين مرحله شما مي توانيد انتخاب كنيد كه

را فعال مي كنيد بايد  FTPاگر شما . مي دهد تا ديگر نيازي به تغيير دسترسي فايل ها و پوشه ها نداشته باشيد

Safe Mode بر روي هاست شما خاموش باشد.   
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كليك نماييد تا مشخص بشود كه اطالعات  FTPبر روي دكمه تاييد تنظيمات  FTPپس از وارد كردن اطالعات 

پس از آن بر روي دكمه پيدا كردن خودكار آدرس ديسك كليك كرده تا آدرس  .صحيح وارد شده است يا خير

  .و پس از آن بر روي دكمه ادامه كليك نماييد. جومال براي شما به صورت خودكار وارد شود

  

  تنظيمات اصلي –  مرحله ششم

، توضيحات متا، كليدواژه نام سايت ،رمزعبور، ايميلنام كاربري،  ماننددر اين مرحله شما بايد اطالعات مهمي 

  .نماييد مشخصرا ها و وضعيت فعال بودن سايت 

 

  .بر روي دكمه ادامه كليك نماييد پس از وارد كردن اطالعاتي كه در تصويرفوق نمايش داده شده است
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  پايان نصب –  مرحله هفتم

را حذف نماييد  installtionاكنون نصب جومال به پايان رسيده است و شما بايد براي آخرين مرحله پوشه 

  .اين منظور كافي است بر روي دكمه حذف پوشه جومال كليك نماييد براي

 

  .اكنون شما موفق به نصب جومال شده ايد و مي توانيد با مراجعه به فصل بعد به مديريت جومال خود بپردازيد

  

 windows 7نصب جومال بر روي 

 wampserverابتدا نياز داريم كه كامپيوتر خود را براي نصب جومال آماده كنيم به اين منظور بايد نرم افزار 

  . را نصب نماييم

در اين صفحه از شما . تصوير زير را مشاهده خواهيد نمود wampserverبعد از اجرا كرد فايل اجرايي 

كليك نموده و به صفحه  Yesبر روي دكمه . ب نباشدي قبلي بر روي كامپيوتر شما نصي شود نسخه خواسته م

  :بعد برويد
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  :كليك كرده تا به صفحه بعد برويد Nextدر اين صفحه  بر روي دكمه 

 

كليك كرده تا به صفحه  Nextدكمه  را انتخاب و بر روي I accept the agreementدر اين صفحه گزينه 

 :بعد برويد

 

كليك  Nextدكمه  را انتخاب و بر روي مي باشد c:\wampدر اين صفحه مسير نصب نرم افزار را كه معموال 

  :كرده تا به صفحه بعد برويد
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بر  .در اين صفحه مي توانيد مشخص نماييد كه آيكون نرم افزار در كدام قسمت هاي كامپيوتر شما ايجاد شود

  :كليك كرده تا به صفحه بعد برويد Nextدكمه  روي

 

  

  . كليك نماييد تا عمليات نصب آغاز شود Installاكنون بر روي دكمه 

  .كليك نماييد تا نصب به پايان برسد Finishبعد از نصب بر روي دكمه 
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يك آيكون در كنار ساعت ويندوز قرار خواهد گرفت كه اگر سفيد رنگ باشد  wampserverبعد از اجراي 

  .به خوبي بر روي كامپيوتر شما كار ميكنند wampserverهمه امكانات 

 

از فايل هاي جومال را  c:\wamp\www\Joomla_Persian_2.5.6-Stable-Full_Packageدر پوشه 

در مرورگر خود صفحه اي مانند تصوير  http://localhostبا وارد كردن كلمه  .نماييد حالت فشرده خارج

  :زير را مشاهده خواهيد نمود

 

اين منظور جومال يك نصب كننده خودكار دارد كه اين براي .كنيدشما مي توانيد به سادگي جومال را راه اندازي 

  .امكان را مي دهد تا با دريافت اطالعات الزم خود را نصب كند
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-http://localhost/Joomla_Persian_2.5.6-Stableامپيوتر خود عبارت ابتدا در مرورگر ك

Full_Package را وارد نماييد تا صفحه نصب جومال نمايش داده شود.  

 

  زبان -مرحله اول 

 ادامهكه مخصوص ايران مي باشد را انتخاب نموده و بر روي دكمه  Persianگزينه در صفحه انتخاب زبان 

  .كليك نماييد تا به مرحله بعد برويد

 

  كنترل مراحل نصب - مرحله دوم 

كه ضروري مي باشند به شما نمايش داده مي شود كه بايد  phpinfo()در اين مرحله اطالعاتي براساس 

ايجاد جومال مشكالتي  عملكردهمگي سبز رنگ باشند اگر يكي از اين موارد قرمز باشد ممكن است بعدا در 

  .شود
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  قوانين -مرحله سوم 

 منتشر  GNU GPL تحت مجوز جومال. شود يم داده شينما جومال از استفاده به مربوط نيقوان مرحله نيا در

  .ديينما كيكل ادامه دكمه يرو بر آن از پس و ديينما مطالعه را قانون نيا است بهتر. است شده

  

 

  ديتابيس -مرحله چهارم 

بدين منظور شما بايد اطالعات مربوط به پايگاه داده . پايگاه داده ارتباط برقرار نمايدبا در اين مرحله جومال بايد 

  .نام كاربري، رمزعبور و نام پايگاه داده را كه قبال ايجاد كرده بوديم را وارد مي كنيم. مرا وارد نمايي
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مي توانيد انتخاب كنيد كه اطالعات پايگاه داده شما حذف شود يا از اطالعات  فرآيند ديتابيس قديمدر قسمت 

مي  jos_همچنين مي توانيد پيشوند پايگاه داده را تغيير دهيد كه به صورت پيش فرض . آن پشتيبان گيري شود

  كليك نماييد تا به مرحله بعد برويد ادامهبعد از وارد كردن اطالعات بر روي دكمه . باشد

  

  FTPتنظيمات  – پنجمرحله م

اين امكان را به  FTPاستفاده مي كند يا خير ،  FTPاليه از  جومال در اين مرحله شما مي توانيد انتخاب كنيد كه

را فعال مي كنيد  FTPاگر شما . شما مي دهد تا ديگر نيازي به تغيير دسترسي فايل ها و پوشه ها نداشته باشيد

   .بر روي هاست شما خاموش باشد Safe Modeبايد 

  

 

  



  5/2راهنماي استفاده از جومال 

 www.itn.ir |ناشر                                                                          www.JoomlaFarsi.com  | يفارس جومال ميت |   66

كليك نماييد تا مشخص بشود كه اطالعات  FTPبر روي دكمه تاييد تنظيمات  FTPپس از وارد كردن اطالعات 

پس از آن بر روي دكمه پيدا كردن خودكار آدرس ديسك كليك كرده تا آدرس  .صحيح وارد شده است يا خير

  .و پس از آن بر روي دكمه ادامه كليك نماييد. جومال براي شما به صورت خودكار وارد شود

  تنظيمات اصلي –  مرحله ششم

، توضيحات متا، كليدواژه نام سايت ،رمزعبور، ايميلنام كاربري،  ماننددر اين مرحله شما بايد اطالعات مهمي 

  .نماييد انتخابرا  ها و وضعيت عيرفعال بودن سايت 

  

 

  .بر روي دكمه ادامه كليك نماييد پس از وارد كردن اطالعاتي كه در تصويرفوق نمايش داده شده است

  پايان نصب –  مرحله هفتم

را حذف نماييد  installtionاكنون نصب جومال به پايان رسيده است و شما بايد براي آخرين مرحله پوشه 

  .اين منظور كافي است بر روي دكمه حذف پوشه جومال كليك نماييد براي
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  .اكنون شما موفق به نصب جومال شده ايد و مي توانيد با مراجعه به فصل بعد به مديريت جومال خود بپردازيد
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 جومال تيريمد مقدمات: سوم فصل
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  :قسمت است 2 شاملپس از نصب جومال سايت شما 

 www.yoursite.comقسمتي است كه در دسترس عموم و آدرس آن به اين صورت است : بخش كاربري

  :قسمتي است كه جهت مديريت كردن سايت استفاده مي شود و آدرس آن به اين صورت است: بخش مديريت

 www.yoursite.com/administrator 

  

براي مديريت سايت مي باشد و تغييراتي كه از طريق آن داده مي شود در سايت قابل مشاهده خواهد بخش اين 

را وارد ام كاربري و رمزعبور درخواست شده پس از وارد نمودن آدرس مديريت وب سايت نياز است تا ن. بود

  .نماييد

  

 

  

بخش مديرت جومال براساس تكنولوژي . را مديريت كنيمدر صفحه اي كه باز مي شود ما مي توانيم به جومال 

Ajax مورد در اينجا قسمت هاي مختلف مديريت جومال را . راه اندازي شده است تا استفاده از آن آسان باشد

  .بررسي قرار مي دهيم
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  منوها

با استفاده از اين منوها مي توان به . منوهاي بخش مديريت در باالترين قسمت بخش مديريت قرار گرفته اند

  .بخش هاي مختلف جومال دست پيدا كرد

 

  

از  نمايش وجود دارد كه با كليك بر روي آن مي توانيد يك پيش نمايش سايتهمچنين در نوار منوها دكمه 

  .هم مي توانيد از مديريت جومال خارج شويد خروجبا كليك بر روي دكمه . جومال را مشاهده نماييد

  

  نوار ابزار

را در تصوير زير  mainmenuزار وجود دارد كه ما براي نمونه نوار ابزار قسمت در اكثر صفحات يك نوار اب

  :قرار داده ايم
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در قسمت سمت راست نام ابزاري كه در آن قرار داريم نوشته شده است و در سمت راست آيكون هاي نوار 

  :ابزار قرار دارند كه يكي از آيكون هاي زير مي باشد

  عملكرد ابزار  نام ابزار

  .با كليك بر روي اين آيكون آيتم مورد نظر ذخيره شده و در همان صفحه باقي خواهيد ماند  ذخيره

با كليك بر روي اين آيكون آيتم مورد نظر ذخيره شده و به صفحه ليست آيتم ها باز مي   ذخيره و بستن

  .گرديم

يك صفحه جديد براي ايجاد آيتم با كليك بر روي اين آيكون آيتم مورد نظر ذخيره شده و   ذخيره و جديد

  .جديد باز مي شود

با كليك بر روي اين آيكون آيتم مورد نظر به صورت يك كپي جديد ذخيره شده و بر روي   ذخيره به صورت رونوشت

  . شدنخواهد  اعمالآيتم قبلي تغييري 

  .با كليك بر روي اين آيكون آيتم جديدي ايجاد مي شود  جديد

  .ويرايش نماييد انتخاب شده رابا كليك بر روي اين آيكون مي توانيد آيتم   ويرايش

  .با كليك بر روي اين آيكون آيتم مورد نظر شما فعال مي شود  انتشار

  .فعال مي شودغيربا كليك بر روي اين آيكون آيتم مورد نظر شما   منتشر نشده

  .حذف مي شود براي هميشه با كليك بر روي اين آيكون آيتم مورد نظر شما  حذف

  .با كليك بر روي اين آيكون آيتم مورد نظر شما به جاي حذف به سطل زباله منتقل ميشود  سطل زباله

  .انتخاب ميشودصفحه اول با كليك بر روي اين آيكون يك آيتم به عنوان پيش فرض   خانه

  .با كليك بر روي اين آيكون مورد نظر شما منتشر مي شود  انتشار
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  .با كليك بر روي اين آيكون مورد نظر شما از حالت انتشار خارج مي شود  عدم انتشار

  .با كليك بر روي اين آيكون كليه تغييرات بر روي آيتم لغو شده و به صفحه قبلي باز ميگرديد  بستن

  .با كليك بر روي اين آيكون آيتم مورد نظر شما بايگاني مي شود  آرشيو

  .روي اين آيكون يك راهنماي آنالين براي شما نمايش داده مي شودبا كليك بر   راهنما

  

  زيرمنوها

  :در زير نوار ابزار در برخي از قسمت هاي سايت يك سري زيرمنو وجود دارد

 

  

  .اين زيرمنوها شما را به قسمت هاي مختلف هدايت مي كند

  

  فيلترها

به عنوان مثال  .را نسبت به نياز خود مشاهده نماييدبا استفاده از فيلترها شما مي توانيد آيتم هاي هر قسمت 

يا اينكه آيتم هايي كه داراي يك متن خاص مي كرده ده هشما مي توانيد آيتم هاي را كه منتشر نشده اند را مشا

  .باشند نمايش داده شوند

 

  ليست ها

  :در اين ليست آيتم هاي موجود در قسمت مورد نظر شما نمايش داده مي شوند
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در كنار هر آيتم يك جعبه وجود دارد كه مي توانيد يك يا چند آيتم را انتخاب نماييد و عمليات خاصي را بر 

همچنين در قسمت چينش مي توانيد با وارد كردن اعداد در جعبه ها مقابل هر آيتم چينش 

  .ش را ذخيره نماييد

در صفحه اصلي مديريت جومال آيكون هايي بر روي صفحه اصلي وجود دارند كه اجازه ميدهند به صورت 

آيكون وجود دارد كه وضعيت به روز بودن جومال شما را مشخص مي كنند كه وقتي جومال و افزونه هاي 

 

همچنين در سمت راست قسمت مديريت ، تب هايي وجود دارد كه يك سري اطالعات مديريتي را در اختيار 
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در كنار هر آيتم يك جعبه وجود دارد كه مي توانيد يك يا چند آيتم را انتخاب نماييد و عمليات خاصي را بر 

همچنين در قسمت چينش مي توانيد با وارد كردن اعداد در جعبه ها مقابل هر آيتم چينش 

ش را ذخيره نماييدچين آن ها را به دلخواه تعيين نموده و با كليك بر روي آيكون 

در صفحه اصلي مديريت جومال آيكون هايي بر روي صفحه اصلي وجود دارند كه اجازه ميدهند به صورت 

  .سريع به قسمت هاي مختلف دسترسي داشته باشيد

آيكون وجود دارد كه وضعيت به روز بودن جومال شما را مشخص مي كنند كه وقتي جومال و افزونه هاي 

  .شما به روز باشند به صورت زير نمايش داده مي شوند

همچنين در سمت راست قسمت مديريت ، تب هايي وجود دارد كه يك سري اطالعات مديريتي را در اختيار 
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در كنار هر آيتم يك جعبه وجود دارد كه مي توانيد يك يا چند آيتم را انتخاب نماييد و عمليات خاصي را بر 

همچنين در قسمت چينش مي توانيد با وارد كردن اعداد در جعبه ها مقابل هر آيتم چينش . روي آن انجام دهيد

آن ها را به دلخواه تعيين نموده و با كليك بر روي آيكون 

  

  ساير موارد

در صفحه اصلي مديريت جومال آيكون هايي بر روي صفحه اصلي وجود دارند كه اجازه ميدهند به صورت 

سريع به قسمت هاي مختلف دسترسي داشته باشيد

آيكون وجود دارد كه وضعيت به روز بودن جومال شما را مشخص مي كنند كه وقتي جومال و افزونه هاي  دو

شما به روز باشند به صورت زير نمايش داده مي شوند

همچنين در سمت راست قسمت مديريت ، تب هايي وجود دارد كه يك سري اطالعات مديريتي را در اختيار  

  .شما قرار ميدهد
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  اهنمادكمه ر

در باالي تمام صفحات آيكون راهنما وجود دارد كه با كليك بر روي آن از سايت اصلي جومال يك راهنماي 

  .آن قسمت براي شما نمايش داده خواهد شد در رابطه بانالين آ

  تنظيمات كلي

  :را انتخاب نماييد تنظيمات كليگزينه  سايتبراي ورود به تنظيمات كلي از منوي 

 

تشكيل شده است كه هر قسمت  سرور ، مجوزها ، فيلتر متن،  سيستم،  سايتبخش  5كلي از  بخش تنظميات

ذخيره مي  configuration.phpتنظميات انجام شده در تنظيمات كلي در درون فايل . را توضيح مي دهيم

  .شود
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  سايت

  .پرداختخواهيم در رابطه با آنها توضيح  ي وجود دارند كه بهدر قسمت سايت گزينه هاي مختلف

  تنظيمات سايت

  .نام سايت خود را مي توانيد در اين قسمت وارد نماييد: نام سايت

با غيرفعال نمودن سايت ، . با اين گزينه مي توانيد سايت را به صورت موقت غيرفعال نماييد: سايت غيرفعال

  :كاربران تصوير زير را مشاهده خواهند نمود

 

  .كاربري و رمزعبور خود صفحه سايت را مشاهده نمايدفقط مدير مي تواند با نام 

پيغامي كه هنگام غيرفعال شدن سايت نمايش داده مي شود را مي توانيد در اين قسمت وارد : اختصاصيپيغام 

  .نماييد

  .فالين را نيز تغيير دهيدآ، شما مي توانيد تصوير صفحه  1.5برخالف جومال : نيآفال صفحه ريتصو

  .در اين قسمت مي توانيد ويرايشگر متن هاي داخل سايت را انتخاب نماييد: پيش فرض شگريرايو

با استفاده از اين گزينه مي توانيد در سايت خود از تصوير امنيتي استفاده نماييد تا از : )Captcha( يتيامن كد

  .حضور اسپمرها در سايت خود جلوگيري نماييد
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سطح دسترسي پيش فرض سايت را از عمومي به ساير دسترسي ها شما مي توانيد : فرض شيپ يدسترس سطح

ضا يا عبه صورت پيش فرض سايت براي همه قابل رويت است اما مي توانيد اين دسترسي را به ا. تغيير دهيد

  .گروه دلخواه تغيير دهيد

  .كنيدرا مشخص مي ليست مي شوند نمايش تعداد مطالبي كه در مجموعه ها : ستيل فرض شيپ تيمحدود

  .سايت نمايش داده مي شود RSSنمايش تعداد مطالبي كه در خروجي : خبر فرض شيپ تيمحدود

  .سايت RSSنمايش ايميل نويسنده خبر در خروجي : خبر ليميا

  Meta ماتيتنظ

  .اين تنظيمات براي معرفي بهتر سايت شما براي موتورهاي جستجو مي باشد

  .سايت براي موتورهاي جستجوتوضيحاتي درباره : تيسا META حاتيتوض

كليدواژه هايي براي سايت كه موتورهاي جستجو سايت شما را با اين كليدواژه : تيسا Meta يها دواژهيكل

  .ها بشناسند

  .تعيين وضعيت روبوتهاي موتورهاي جستجو در هنگام مراجعه به سايت: روبوتها

اين مورد براي موتورهاي . آن منتشر مي شوندقيد مجوزهايي كه محتواهاي سايت شما تحت : محتوا يمجوزها

  .جستجو كاربرد دارد

  :با فعال بودن اين گزينه تگ نام نويسنده زير در كد صفحه نمايش داده مي شود: سندهينو Meta شينما

<meta name="author" content="Administrator" />  

  .نمايش نسخه در تنظيمات متا: جومال نسخه شينما

  SEO ماتيتنظ
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  .فصل جومال و موتورهاي جستجو بررسي خواهند شد اين تنظيمات در

  .بهينه سازي صفحات وب سايت براي موتورهاي جستجوگر: جستجو يموتورها يبرا نهيبه يها آدرس

 mod_rewriteپاچي استفاده مي كنيد مي توانيد از قابليت آاگر از وب سرور : mod_rewrite از استفاده

  .تغيير نام دهيد htaccess. به را htaccess.txtهمچنين بايد بعد از اين كار حتما فايل . استفاده نماييد

 .با فعال كردن اين گزينه يك پسوند به همه آدرس هاي ايجاد شده اضافه مي شود: ها آدرس به پسوند افزودن

شده مي توانيد از حروف يونيكد استفاده با فعال كردن اين گزينه در آدرس هاي ايجاد : كديوني مستعار نام

 .نماييد

  .نام سايت در همه صفحات سايت وجود داشته باشد: صفحات عنوان در تيسا نام

  يكوك ماتيتنظ

 .اين تنظيمات در خصوص مديريت كوكي هاي سايت كاربرد دارد

 .نماييددر اين گزينه مي توانيد تنظيمات مربوط به كوكي ها را مشخص : Cookie دامنه

  .مسير معتبري كه براي كوكي ها در نظر گرفته ايد: Cookie ريمس

  سيستم

  تنظيمات سيستم

 

  .اگر ثبت وقايع در جومال فعال باشد، وقايع رخ داده در اين پوشه ذخيره مي شود: )log( عيوقا پوشه ريمس
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ميسر مي  xmprpcيا فعال بودن اين گزينه امكان اتصال وب سرويس ها از طريق : وب خدمات بودن فعال

  .شود

  .در اينجا شما مي توانيد سرور راهنما را براي نمايش راهنماي آنالين انتخاب نماييد:  سرور راهنما

  

   عيب يابي

خطاهاي رخ داده در سايت را تا دهند  برنامه هايي هستند كه به شما اين امكان را مي ،برنامه هاي خطايابي

  .كشف نماييد

 

 debugموقعيت با فعال كردن اين گزينه در هر صفحه پرس و جوهاي پايگاه داده در : سيستم عيب يابي

  .داده مي شودنمايش 
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اين رشته ها همانند . با فعال كردن اين گزينه رشته هاي كه ترجمه شده اند مشخص مي شوند: زبان عيب يابي

  :ير مشخص مي شوندتصوير ز

 

  ساز رهيذخ ماتيتنظ

در پوشه اي ذخيره شود تا ديگر ، PHPذخيره ساز اين امكان را به شما ميدهد تا صفحات ايجاد شده توسط 

اين امكان سرعت بارگزاري سايت . نياز به بارگذاري مجدد نداشته باشند و سريع از همان پوشه فراخواني شوند

  :را افزايش مي دهد

 

  .با فعال كردن اين گزينه امكان ذخيره سازي صفحات در سايت شما فعال مي شود: ساز رهيذخ

 پايگاه دادهيا  فايلشما مي توانيد نحوه ذخيره سازي صفحات را مشخص نماييد كه : يساز رهيذخ نحوه

  ) فايل فقط سرعت بارگذاري صفحات را افزايش مي دهد(باشيد
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توانيد طول عمر صفحات ذخيره شده را مشخص نماييد تا پس از اين مدت در اينجا شما مي : ساز رهيذخ زمان

  .مشخص شده مجددا ايجاد شوند

  جلسه ماتيتنظ

وقتي شما وارد وب سايت مي شويد يك جلسه ايجاد ميشود كه اگر در طول مدت زمان جلسه شما هيچ كاري 

  .در سايت انجام ندهيد به صورت خودكار از سايت خارج مي شويد

 

  .در اين گزينه مي توانيد طول عمر جلسه كاربران را تعيين نماييد: عمر جلسه طول

  .مي توانيد مشخص نماييد اطالعات جلسه در كجا ذخيره شود: جلسه نوع

  سرور

  .اين قسمت براي تنظيمات سرور مي باشد

  تنظيمات سرور

 

به محلي براي ذخيره به همين منظور نياز . ايجاد ميكند يجومال برخي اوقات فايل هاي موقت :موقت پوشه ريمس

  .اين پوشه محل اين فايل ها را مشخص مي نمايد. اين فايل ها دارد

اگر مرورگر و وب سرور هر دو اين امكان را پشتيباني كنند صفحات توسط جومال : GZIP صفحه يساز فشرده

  . اده مي شودذخيره شده و در مرورگر از حالت فشرده خارج و نمايش د
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  رخ ميدهد به چه صورت نمايش داده شود PHPايراداتي كه توسط : خطا گزارش

  

  توضيحات  نام گزينه

  گزارش ميشود php.iniايرادات براساس تنظيمات   پيش فرض سيستم

  هيچ ايرادي گزارش نمي شود  هيچ

 error_reportingايرادات به صورت   ساده

(E_ERROR|E_WARNING|E_PARSE( گزارش مي شود.  

  .گزارش مي شود)error_reporting (E_ALLايرادات به صورت   حداكثر

  

قبل از فعال سازي اين گزينه . در سايت استفاده شود يا خير SSLتعيين اينكه آيا از تنظيمات : SSLاستفاده از 

  .مطمئن شويد كه مجوز مربوطه بر روي سرور شما نصب شده باشد

  

  يمحل ماتيتنظ

 

  .با اين گزينه مي توانيد اختالف زماني سايت را با زمان سرور تعيين نماييد: منطقه زماني سرور
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  FTP ماتيتنظ

  .شود يا خير استفاده FTP اليه از ايآ كه ديكن مشخص و ديينما وارد را FTP ماتيتنظ ديبا شما قسمت نيا در

 

اين امكان را به شما مي دهند تا براي نصب و آپلود فايل ها ديگر نيازي به تغيير دسترسي پوشه  FTPتنظيمات 

  .به صورت خودكار اين عمل را انجام ميدهد FTPها نباشد و مشخصات 

  تنظيمات پايگاه داده

 

يمات سايت شما در صورت تغيير نادرست اين تنظ. تنظيمات مربوط به پايگاه داده شما در اين قسمت قرار دارد

  .كار خواهد افتاد زا

  ليميا ماتيتنظ

  .اين تنظيمات مربوط به ارسال ايميل ها از طرف جومال مي باشد
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  .انتخاب اينكه از كدام سرويس ايميل استفاده شود: ايميل سيستم

  .ايميل فرستنده ايميل: ايميل فرستنده

  .نام فرستنده ايميل: نام فرستنده

   .استفاده مي كنيد بايد مسير آنرا وارد نماييد sendmailو از  سرور شما لينوكس باشداگر : sendmailمسير 

  .استفاده بشودGmail و !Yahooانتخاب اينكه از سرورهاي ايميل خارجي مانند : SMTP تشخيص هويت

  .ن استفاده مي كندآاز SMTP پورتي كه : SMTP پورت

  .SMTPنام كاربري كاربر: SMTP نام كاربري

  .SMTP رمزعبور كاربر: SMTP رمزعبور

  .SMTPمسير سرور   :SMTP هاست
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  مجوزها

در اين قسمت تظيمات مربوط به گروه هاي كاربري مختلف قرار گرفته است كه توضيحات آن در فصل هاي 

  .بعدي داده شده است

  

 

  فيلتر متن

مي  ريتاث گروه در شده انتخاب كاربران توسط شده ارسال شگريرايو يها لديف تمام يرو متن لتريف ماتيتنظ

 شما. داشت خواهد شود، يم ارسال مطالب با همراه كه HTML يكدها يرو يشتريب كنترل نهيگز نيا. گذارد

 محافظت فرض شيپ ماتيتنظ. ديدهب كاربران به يشتريب يآزاد اي و ديباش ريگ سخت رابطه نيا در ديتوان يم

  .داد خواهد شما به حمالت به نسبت يخوب
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  مديريت كاربران

  :را انتخاب نماييد مديريت كاربرانگزينه  سايتبراي ورود به مديريت كاربران از منوي 

 

  :پس از ورود به مديريت كاربران تصويري مشابه تصوير زير مشاهده خواهيد نمود

 

در اين صفحه مشخصاتي نظير نام، نام كاربري، آيا كاربر در سايت وارد شده است، آيا كاربر فعال است، گروه 

  . كاربري، ايميل و آخرين بازديد كاربر نمايش داده مي شود
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  پارامترهاي مديريت كاربران

اين . صوير زير باز مي شودپس از ورود به مديريت كاربران با كليك بر روي آيكون پارامترها يك پنجره مانند ت

  .تنظيمات اجازه مي دهد تا موارد مربوط به كاربران را تنظيم نماييم

  

 

  

با فعال بودن اين گزينه كاربران مي توانند از بخش كاربري در وب سايت عضو : جديد كاربر نام ثبت اجازه

  .شوند

كه عضو مي شوند به صورت پيش در اين قسمت مي توان مشخص نمود كه كاربراني : گروه كاربران جديد

  .فرض چه نوع دسترسي داشته باشند

مهمان ها هنگام ورود به سايت چه سطح در اين قسمت مي توان مشخص نمود كه : گروه كاربران مهمان

  .دسترسي داشته باشند
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فعال شود اين گزينه مي توان مشخص نمود كه كاربر توسط مدير با : ديجد يكاربر حساب يساز فعال به ازين

  .يا اينكه نياز به فعال سازي نداشته باشد و يا اينكه لينك فعال سازي از طريق ايميل به كاربر ارسال شود

  

  .پس از عضويت كاربر جديد يك ايميل به مدير ارسال گردد يا خير: ريمد به يرسان اطالع كيالكترون پست

 .به كاربران نمايش داده شودآيا در هنگام عضويت تصوير امنيتي : )Captcha( يتيامن كد

با فعال كردن اين گزينه كاربران مي توانند از بخش كاربري زبان و زمان مورد : يكاربر بخش كاربر يپارامترها

  .نظر خود را انتخاب نمايند

 .آيا در هنگام عضويت كاربر امكان انتخاب زبان را داشته باشد: يكاربر بخش زبان

  .آيا كاربر امكان تغيير نام كاربري را داشته باشد يا خير  :يكاربر نام رييتغ

 يعني صفر عدد. باشد يم مجاز يزمان محدوده كي در كه عبور رمز رييتغ تعداد حداكثر :رييتغ تعداد حداكثر

 .ندارد وجود يتيمحدود چيه

    .دهد يم نشان را رمزعبور رييتغ تعداد يبرا ساعت به ،يزمان محدوده :ساعت به زمان
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  ايجاد كاربر جديد

از نوار ابزار كليك نمود تا صفحه اي مانند تصوير زير  جديدبراي ايجاد يك كاربر جديد بايد بر روي دكمه 

  :مشاهده نماييد

 

  مشخصات كاربر

  .نام كاربري كه ميخواهيد ايجاد نماييد: نام

  .بايد يكتا باشد كاربرينام اين . نام كاربري كه ميخواهيد ايجاد نماييد: نام كاربري

  رمزعبور و تاييد رمزعبور كاربر: رمزعبور و تاييد رمزعبور

  .آدرس ايميل كاربري كه ميخواهيد ايجاد نماييد: پست الكترونيك

  .كاربر ايميل هاي مربوط به سيستم ارسال شود يا خير براي انتخاب اينكه: سيستم ارسال ايميل هاي

  .انتخاب اينكه آيا كاربر فعال باشد يا خير: كاربر بلوك كردن
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كه به صورت پيش فرض وجود دارند را انتخاب شما مي توانيد گروه هاي كاربري : انتساب گروه هاي كاربري

كاربران بخش كاربري كه در . تقسيم مي شود بخش مديريتو  بخش كاربريگروه ها به دو دسته كلي . نماييد

كاربران گروه هاي نويسنده، ويرايشگر . زير معرفي شده اند فقط اجازه ورود از بخش كاربري در سايت را دارند

  .مي باشد ويژهو ناشر داراي دسترسي 

  دسترسي هاي گروه  نام گروه

  .مي باشدتمامي كاربران عضو شده در سايت داراي اين سطح عضويت   اعضا

  .كاربري كه مي تواند براي سايت مطلب ارسال نمايد اما اجازه انتشار آن را ندارد  نويسنده

  .كاربري كه مي تواند براي سايت مطلب ارسال نمايد و مطالب سايت را ويرايش نمايد اما اجازه انتشار آن را ندارد  ويرايشگر

  .نمايد و مطالب سايت را ويرايش نمايد و اجازه انتشار  را داردكاربري كه مي تواند براي سايت مطلب ارسال   ناشر

  

را تايپ نموده و سپس  administratorكاربران بخش مديريت براي ورود بايد در انتهاي وب سايت آدرس 

  :وارد سايت شوند كه در زير معرفي شده اند

  دسترسي هاي گروه  نام گروه

  :دسترسي دارد به جز وارد زيركاربري كه به موراد محتوا سازي   مدير

 مديريت كاربران -

 نصب ماژول و كامپوننت -

 تنظيمات كلي -

 تعريف حساب كاربري مديركل -

 ارسال ايميل همگاني -

 دسترسي به آيتم منو صفحه اصلي -



  5/2راهنماي استفاده از جومال 

 www.itn.ir |ناشر                                                                          www.JoomlaFarsi.com  | يفارس جومال ميت |   90

  تغيير يا ايجاد زبان ها و قالب ها -

  :وارد زير را داردماين كاربر تمام دسترسي هاي مدير كل به جز   مدير

 كليتنظيمات  -

 تعريف حساب كاربري مديركل -

 ارسال ايميل همگاني -

 دسترسي به آيتم منو صفحه اصلي -

  تغيير يا ايجاد زبان ها و قالب ها -

  .كاربري كه به تمامي قسمت هاي سيستم دسترسي كامل داشته و مي تواند هر تغييري را در سيستم اعمال نمايد  مدير كل

  

  تنظيمات مقدماتي

سري تنظميات شخصي سازي نظير زبان بخش كاربري و مديريت، زمان كاربر و در قسمت پارامترها يك 

  .راهنما سايت وجود دارد

  

  مديريت رسانه ها

  قابل دسترس مي باشد مديريت رسانه ها   گزينه سايتشما مي توانيد از طريق مديريت رسانه كه از منوي 

 

  .و مديريت نماييددر صفحه باز شده شما مي توانيد پسوندهاي مختلف را آپلود 
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شما مي توانيد مسير رسانه هاي سايت، پسوندهاي مجاز براي آپلود، حجم  بر روي آيكون انتخابها كبا كلي

  .فايل هاي آپلود شده و موارد وابسته به رسانه ها را تعيين نماييد

  

 

در . را مشاهده نماييد اتيجزئ مشاهدهو  بندانگشتي شينما  سرصفحه به نام هاي 2مديريت رسانه ها شما در 

و در قسمت  مي شوديك پيش نمايش كوچك از تصوير نمايش داده  بندانگشتي بصورت شينماقسمت 

  .يك سري جزئيات در مورد تصاوير نمايش داده مي شود اتيجزئ مشاهده

  ايجاد پوشه
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، پوشه مورد ايجاد پوشهو زدن دكمه  پوشهدر تصوير زير در مديريت رسانه ها مي توانيد با وارد نمودن نام 

  .نظر خود را ايجاد نماييد

 

  آپلود فايل

كليك نموده و فايل مورد نظر خود را  Browseبراي آپلود فايل از پايين صفحه مديريت رسانه بر روي دكمه 

  .، فايل انتخابي را آپلود نماييدآپلود فايلانتخاب نماييد و پس از زدن دكمه 

  مديريت قالب ها

  :گزينه مديريت قالب ها را انتخاب نماييد افزونه هامديريت قالب ها از منوي  براي ورود به

 

  :با ورود به مديريت قالب ها ليست تمام قالب هاي موجود در جومال را مشاهده خواهيد نمود

 

تشكيل شده است كه ميتوانيد در هر قسمت قالب هاي مربوطه را  مديرو  سايتمديريت قالب ها از دو قسمت 

براي  .در ستون پيش فرض هر قالب كه انتخاب شده باشد قالب پيش فرض سايت شما مي باشد .تغيير دهيد
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اينكه بتوانيد قالب مورد نظر خود را به عنوان قالب پيش فرض تعيين نماييد دكمه راديويي كنار قالب مورد نظر 

  .كليك نماييد پيش فرضخاب كرده و از نوار ابزار بر روي آيكون را انت

  موقعيت هاي قالب

اين موقعيت ها اين . هر قالب با توجه به طراحي خاص خود توسط سازنده قالب داراي موقعيت هايي است

به عنوان مثال شما مي  .امكان را به شما مي دهند تا ماژول هاي مختلف را در اين موقعيت ها نمايش دهيد

براي مشاهده اين موقعيت ها در نوار ابزار تصوير . توانيد نظرسنجي را در هر كدام از اين موقعيت ها قرار دهيد

پيش نمايش . كليك نماييد تا تصوير موقعيت هاي قالب خود را مشاهده نماييد پيش نمايشقبل بر روي آيكون 

  :زير مي باشدبه صورت  Yougridsموقعيت هاي قالب 
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  مديريت زبان ها

 

به اين منظور از . در قسمت مديريت زبان ها شما مي توانيد زبان قسمت مديريت و كاربري سايت را تغيير دهيد

با كليك بر روي اين گزينه صفحه اي مانند زير . را انتخاب نماييد مديريت زبان هاگزينه  افزونه هامنوي 

  :مشاهده خواهيد نمود

 

تشكيل شده است كه ميتوانيد در هر قسمت زبان سايت را تغيير  مديرو  سايتمديريت زبان ها از دو قسمت 

براي تغيير زبان دكمه راديويي كنار زبان مورد نظر خود را انتخاب نماييد و سپس بر روي دكمه پيش . دهيد

  .فرض كليك نماييد تا زبان پيش فرض بر روي سايت شما اعمال شود

  ماژول ها مديريت

هستند كه در موقعيت هاي مختلف قالب قرار ميگيرند مانند ماژول نظرسنجي كه يك  افزونه هاييماژول ها 

در قسمت مديريت ماژول ها مي توان اين ماژول ها را اضافه، حذف، ويرايش و . نظرسنجي را نمايش مي دهد

را انتخاب مي كنيم تا  مديريت ماژول هازينه گ افزونه هابراي ورود به مديريت ماژول از منوي . مديريت نمود

  :تصوير زير را مشاهده نماييم
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در مديريت ماژول ها دو قسمت سايت و مدير قرار دارد كه ماژول هاي بخش مديريت و كاربري را نمايش 

در اين قسمت نام هر ماژول، موقعيت در قالب، سطح دسترسي، چينش و وضعيت انتشار نمايش داده . ميدهد

  .ي شودم

  

  مديريت پالگين ها

به صورت پايه اي در جومال به كار ميروند مانند پالگين ويرايشگر كه امكان هستند كه  افزونه هاييپالگين ها 

در قسمت مديريت پالگين ها مي توان اين پالگين ها را اضافه، . ويرايش تمام متون سايت را به شما مي دهد

را  ها ينمديريت پالگگزينه  افزونه هابراي ورود به مديريت پالگين از منوي . حذف، ويرايش و مديريت نمود

  :انتخاب مي كنيم تا تصوير زير را مشاهده نماييم
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  .در مديريت پالگين ها نام هر پالگين، نوع، سطح دسترسي، چينش و وضعيت فعال بودن نمايش داده مي شود

  

  چك كلي

 

وقتي در مديريت جومال در حال ويرايش يك آيتم هستيد يك عالمت قفل در كنار آن آيتم به نمايش در مي 

را نزنيد و پنجره  بستنيا  ذخيرهو اگر شما براي آن دكمه . آيد تا ساير كاربران قادر به ويرايش آن نباشند

 ابزارهاشتن اين قفل در كل سيستم از منوي براي بردا .مرورگر را ببنيد اين قفل براي آن آيتم باقي خواهد ماند

  :را انتخاب نماييد تا اين عمل مانند شكل زير انجام شده و قفل ها باز شوند چك كليگزينه 
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  پاك سازي ذخيره ساز

را  ساز رهيذخ يساز پاكگزينه  ابزارهابراي اينكه صفحات ذخيره شده در سايت را حذف نماييد از منوي 

  :انتخاب نماييد تا صفحه اي مانند تصوير زير را مشاهده نماييد

 

  .آنها را حذف نماييد حذفدر اين قسمت مي توانيد با انتخاب صفحات ذخيره شده و زدن دكمه 

  اطالعات سيستم

، دسترسي پوشه ها و ساير اطالعات اضافي در PHPبراي كسب اطالعات در مورد هاست خود، مشخصات 

را دريافت نتخاب نماييد تا اطالعاتي كلي را ا اطالعات سيستمگزينه  راهنمامورد جومال مي توانيد از منوي 

  :نماييد
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  .و سيستم عامل موثر مي باشد PHPات نادرست ماين اطالعات براي رفع مشكالتي كه از سمت تنظي

  

  مديريت منوها

منوها يكي از امكانات اصلي هسته جومال مي باشد كه اجازه ميدهد منوي مورد نياز خود را ايجاد مديريت 

اكنون قصد داريم درباره ساخت . در فصل قبلي اندكي درباره ساخت آيتم منو براي مطالب توضيح داديم. نماييد

منو را انتخاب نماييد تا صفحه اي براي رفتن به مديريت منوها از منوي منوها گزينه مديريت . منو توضيح دهيم

  :مانند تصوير زير را مشاهده نماييد

 

يك سري . به صورت پيش فرض در جومال وجود دارد كه در تصوير باال مشاهده ميشود main menuمنوي 

  :آيكون در نوار ابزار وجود دارد كه آنها را توضيح مي دهيم
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 ايجاد منو جديد: جديد -

 انتخاب شدهويرايش منو : ويرايش -

 حذف منوي انتخاب شده: حذف -

 كپي منوي انتخاب شده: كپي -

 راهنمايي آنالين درباره مديريت منوها: راهنما -

كليك نماييد تا بتوانيد آيتم هاي  يكي از منوها عدد نمايش داده شده  بر روي شده منتشر #اكنون از ستون 

  :تصوير زير باشدرا مشاهده نماييد كه ممكن است تصويري مشابه آن منوي 

 

  :نها انجام دهيدآدر اين صفحه آيتم هاي منو را مشاهده مي كنيد و مي توانيد عمليات زير را بر روي 

 .با كليك بر روي اين آيكون به صفحه مديريت منوها باز ميگرديد: منوها -

با كليك بر روي اين آيكون منوي انتخاب به عنوان منوي پيش فرض سايت انتخاب مي : پيش فرض -

 .شود

 .با كليك بر روي اين آيكون منوي انتخابي منتشر مي شود: انتشار -

 .با كليك بر روي اين آيكون منوي انتخابي از حالت انتشار خارج مي شود: منتشر نشده -

 .آيكون آيتم هاي منوي انتخاب شده به سطل زباله منتقل مي شوندكليك بر روي اين  با: زباله دان -
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 .با كليك بر روي اين آيكون مي توانيم يك آيتم منو را كه انتخاب كرده ايد را ويرايش نماييد: ويرايش -

 .با كليك بر روي اين آيكون مي توانيد يك آيتم منوي جديد ايجاد نماييد: جديد -

 .كون مي توانيد از راهنماي آنالين در اين قسمت استفاده نماييدبا كليك بر روي اين آي: راهنما -

  ايجاد آيتم منو

اما در اين بخش قصد داريم آيتم هاي  مي كنيمتلف اين كتاب ما آيتم هاي منو را ايجاد خدر قسمت هاي م

 جديدگزينه  اين منظور از مديريت منوها بر روي براي. منويي ر ايجاد كنيم كه به هيچ قسمتي وابسته نيستند

  كليك نماييد

 

  در صفحه باز شده در مقابل فيلد نوع آيتم منو بر روي گزينه انتخاب كليك مي كنيم
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وجود دارد كه هر  گزينه منو و نام مستعار جدا كننده متن  خارجي،آيتم لينك آور، آدرس  4در صفحه باز شده 

  .يك را توضيح مي دهيم

  لينك آور

از يك سايت ديگر را درون وب سايت خود  IFrameلينك آور اين امكان را براي شما محيا مي سازد تا يك 

به عنوان مثال شما مي خواهيد با كليك بر روي آيتم منوي گوگل سايت گوگل درون سايت شما . نمايش دهيد

تا صفحه جديدي را مشاهده نمايش داده شود به اين منظور با كليك بر روي منوي لينك آور كليك نماييد 

  .آيتم منو را ايجاد نماييد ذخيرهنام منو و آدرس لينك آور را وارد نماييد و با كليك بر روي دكمه . نماييد

  خارجي آدرس 

. درس وب ديگر منتقل شدآيك آيتم منو ايجاد ميكند كه با كليك بر روي آن مي توان به يك  خارجيآدرس 

نام منو و . ي منوي آدرس وب كليك نماييد تا صفحه جديدي را مشاهده نماييدبه اين منظور با كليك بر رو

  .آيتم منو را ايجاد نماييد ذخيرهلينك را وارد نماييد و با كليك بر روي دكمه 

  جدا كننده متن 

يتم هاي منو زياد آيك منو جدا كننده در ميان ساير آيتم هاي منو ايجاد مي كند تا در صورتي كه   جداكننده متن

به اين منظور با كليك بر روي منوي فاصله انداز كليك نماييد تا صفحه . باشد بتوان ميان آنها فاصله انداخت

آيتم  ذخيرهنام منو كه يك فاصله انداز است را  وارد نماييد و با كليك بر روي دكمه . جديدي را مشاهده نماييد

  .منو را ايجاد نماييد

  

   نه منوگزي نام مستعار
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به عنوان مثال شما يك آيتم منو  .استنام مستعار يك آيتم منو ايجاد ميكند كه به يك آيتم منوي ديگر مرتبط 

منظور با كليك بر روي  براي اين .ن به يك آيتم منوي ديگر منتقل شودآداريد و ميخواهيد با كليك بر روي 

نام منو را وارد نموده و از قسمت پارامترها . نماييد منوي نام مستعار كليك نماييد تا صفحه جديدي را مشاهده

 ذخيرهو با كليك بر روي دكمه  كردهن را داريد را انتخاب آ، منويي كه قصد ارتباط با  منو يها تميآدر گزينه 

  .آيتم منو را ايجاد نماييد

  تنظيمات منوي صفحه اصلي

  :صفحه اي مانند تصوير زير را مشاهده خواهيد نمود منوي اصلي ،در  خانهبا كليك بر روي عنوان 

 

  :گزينه وجود دارد كه آنها را توضيح مي دهيم 3در سمت چپ در قسمت پارامترها اصلي 

  .تعداد مطالبي كه تمامي عرض صفحه را ميگيرند: برجستهمطالب  -

 .تعداد مطالبي كه در ستون ها قرار ميگيرد: مطالب مقدمه -

o هايي كه مطالب مختصر در آن قرار ميگيرد تعداد ستون: ستون ها. 

 .تعداد مطالبي كه فقط عنوان آنها در انتهاي صفحه قرار ميگيرد: لينك ها -
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 .كليك نماييد تا آيتم منو ذخيره شود ذخيرهبعد از انجام تنظيمات بر روي دكمه 
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 تيسايك  پادشاه  محتوا: چهارم فصل
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سيستم هاي مديريت محتوا، وظيفه اصلي جومال مديريت و سازماندهي محتوا در يك سايت مي 

در جومال مي توان به سادگي صدها و يا هزاران مطالب را ايجاد و آنرا در ساختار مورد نياز سازماندهي 

  .زيمدر اين فصل به نحوه مديريت محتوا در سيستم مديريت محتواي جومال مي پردا

اهيمي همچون رابطه براي يك كاربر تازه كار نحوه سازماندهي محتوا در جومال كمي پيچيده است و بايد با مف

در فصل اول در مورد چگونگي ساخت صفحات در جومال 

تا يك درك  دك بهتر اينكه جومال چگونه يك سايت را ساماندهي مي كند بهتر است اجازه بدهي

  .)اين مثال يك نمونه براي يك شركت تجاري كوچك مي باشد

 

درباره ما

سرويس سبز
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سيستم هاي مديريت محتوا، وظيفه اصلي جومال مديريت و سازماندهي محتوا در يك سايت مي 

در جومال مي توان به سادگي صدها و يا هزاران مطالب را ايجاد و آنرا در ساختار مورد نياز سازماندهي 

در اين فصل به نحوه مديريت محتوا در سيستم مديريت محتواي جومال مي پردا

  جومال چگونه صفحات وب را ايجاد مي كند؟

براي يك كاربر تازه كار نحوه سازماندهي محتوا در جومال كمي پيچيده است و بايد با مف

در فصل اول در مورد چگونگي ساخت صفحات در جومال . گ ها و ليست ها آشنا شود

ك بهتر اينكه جومال چگونه يك سايت را ساماندهي مي كند بهتر است اجازه بدهي

اين مثال يك نمونه براي يك شركت تجاري كوچك مي باشد(تصويري از يك سايت داشته باشيم

  .در ادامه به نحوه ساخت اين ساختار خواهيم پرداخت

خانه

سرويس ها

سرويس آبي

تماس با ما

خبر دوم
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سيستم هاي مديريت محتوا، وظيفه اصلي جومال مديريت و سازماندهي محتوا در يك سايت مي  مانند همه

در جومال مي توان به سادگي صدها و يا هزاران مطالب را ايجاد و آنرا در ساختار مورد نياز سازماندهي  .باشد

  .نمود

در اين فصل به نحوه مديريت محتوا در سيستم مديريت محتواي جومال مي پردا

جومال چگونه صفحات وب را ايجاد مي كند؟

براي يك كاربر تازه كار نحوه سازماندهي محتوا در جومال كمي پيچيده است و بايد با مف

گ ها و ليست ها آشنا شود، بالبين مجموعه ها

 .توضيحاتي را داديم

ك بهتر اينكه جومال چگونه يك سايت را ساماندهي مي كند بهتر است اجازه بدهيبراي در

تصويري از يك سايت داشته باشيم

در ادامه به نحوه ساخت اين ساختار خواهيم پرداخت

اخبار

خبر اول
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  ؟جومال چگونه مطالب را سازماندهي مي كند

بايد به ياد داشته باشيم كه هر مطلبي در . پيش روي ما مي گذاردانتخاب  دوجومال براي سازماندهي مطالب 

در يك سايت كوچك شما . سايت نوعي محتوا است به عنوان مثال يك اطالعيه يك مطلب محسوب مي شود

. ه نياز به سازماندهي داردمطلب داريد اما در يك سايت بزرگ بيش از صدها محتوا وجود دارد ك 10تا  5بين 

  .مدل سازماندهي مطالب در جومال بپردازيم 2اجازه بدهيد به 

  

  مطالب بدون مجموعه

در نظر بگيريد براي مثال . استفاده از مطالب بدون مجموعه براي سازماندهي مطالب در جومال بسيار ساده است

شما مي توانيد همه را در پوشه به نام طبقه . اريدكاغذ روي ميز داريد كه نياز به سازماندهي آنها د برگ چندين

  .بندي نشده قرار داده يا اينكه براي سازماندهي بهتر آنها را در دسته هاي مشخص دسته بندي نماييد

كاربرد دارد و براي دسته  "درباره ما"پس استفاده از مطالب بدون مجموعه فقط براي برخي مطالب مستقل مانند 

  .تر است كه آنها را از طريق مجموعه ها كه در  ادامه به آن مي پردازيم دسته بندي نماييممطلب به 1000بندي 

  

  مجموعه ها

مانند همه سيستم هاي مديريت محتوا جومال به ما اجازه مي دهد تا تعداد زيادي از مطالب را در مجموعه ها 

  .كنيمدسته بندي 

  

  

  :دسته بندي مي تواند به صورت زير باشد
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 1مجموعه  •

o مجموعه الف 

 1مطلب  �

 2مطلب  �

o مجموعه ب 

 1مطلب  �

  2مطلب  �

 2مجموعه  •

o مجموعه ج 

 1مطلب  �

 2مطلب  �

o مجموعه د 

 1مطلب  �

 2مطلب  �

  

  مجموعه ها

هر مجموعه نيز مي تواند داراي چندين مجموعه . مجموعه ها در اينجا نقش پوشه ها را براي ما بازي مي كنند

  .كوچكتر باشد

  

  مطالب

  .معماري مطالب هستند كه درون مجموعه ها جاي ميگيرندپايين ترين سطح در اين 
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  .كنيماجازه دهيد اكنون يك سايت علمي راه اندازي 

  سازماندهي مجموعه ها

و در بخش اخبار علمي، اخبار . بخش اصلي به نام اخبار علمي و مقاالت علمي داريم 2در اين سايت علمي ما 

بخش مقاالت، مقاالت فناوري اطالعات و مقاالت كشاورزي را فناوري اطالعات و اخبار نانو را داريم و در 

  .داريم

مجموعه اخبار علمي و مقاالت علمي را ايجاد مي كنيم و سپس در هر كدام مجموعه هاي  2پس براي شروع 

  .ذكر شده را مي سازيم

  سازماندهي محتوا

به عنوان نمونه خبر افتتاح . قرار دهيم اكنون ما يك سري اخبار و مقاله داريم كه بايد آنها را در مجموعه صحيح

يك ديتاسنتر را در مجموعه اخبار فناوري اطالعات و مقاله كاشت لوبيا را در مجموعه مقاالت كشاورزي قرار 

  :مي دهيم و در نتيجه به ساختار زير مي رسيم

 اخبار علمي •

o اخبار فناوري اطالعات 

 افتتاح ديتاسنتر �

 ساخت گوشي موبايل جديد �

o نواخبار نا 

 ساخت مداد نانو �

  ساخت لباس ضد چروك نانو �

 مقاالت علمي •

o مقاالت فناوري اطالعات 

 1مطلب  �
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 2مطلب  �

o مقاالت كشاورزي 

 كاشت لوبيا �

 محافظت از محيط زيست �

  مثال عملي

اكنون قصد داريم ساختاري را كه در ابتداي فصل براي يك شركت تجاري درج كرديم را در جومال ايجاد 

  .يك نگاه به سايت خواهيم ديد كه فقط داراي يك منو به نام خانه هستيم براي شروع با .نماييم

 

با توجه به اين موضوع كه درباره ما يك مطلب مستقل است و . براي شروع بايد قسمت درباره ما را ايجاد كنيم

منوي  به اين منظور از. تحت هيچ ساختار خاصي نيست ما آنرا به صورت مطلب بدون مجموعه ايجاد مي كنيم

در صفحه باز شده در نوار ابزار باال بر روي آيكون جديد كليك . محتوا گزينه مديريت مطالب را انتخاب نماييد

  .كنيد
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مي باشد نام مطلب را درباره ما و مجموعه آنرا بدون  يددر صفحه باز شده كه مربوط به ايجاد مطلب جد

قسمت متن مطلب وارد مي كنيم و سپس بر روي دكمه  مجموعه انتخاب نموده و متن مربوط به درباره ما را

  .ذخيره و بستن كليك مي كنيم
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همانطور كه در تصوير زير ميبينيد مطلب درباره ما با موفقيت ذخيره شده است و مجموعه آن به عنوان بدون 

  .مجموعه نمايش داده مي شود

 

  

  من كجاست؟معموال كاربران تازه كار اين سوال را مي پرسند كه مطلب 

 

  

ي براي نمايش آن انجام نشده پاسخ اين است كه مطلب شما در پايگاه  داده سايت ايجاد شده است و هنوز كار

  .يك لينك منو براي آن ايجاد نماييم و بايد براي نمايش آن
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  .به همين منظور از منوي منوها گزينه منوي اصلي را انتخاب مي كنيم

 

، براي ايجاد آيتم منو براي درباره ما بر كه فقط آيتم منو خانه وجود دارددر صفحه باز شده مشاهده مي كنيم 

  .روي آيكون جديد در نوار ابزار باال كليك مي كنيم

 

باز  زيردر صفحه باز شده بر روي آيكون نوع آيتم منو كليك مي كنيم تا پنجره در وسط صفحه مانند تصوير 

  . ، يك مطلب خاص انتخاب مي كنيما با توجه به نوع مطلب درباره ماشود اكنون نوع آيتم منو ر
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در صفحه باز شده عنوان منو را درباره ما وارد كرده و براي لينك آيتم منو به مطلب درباره ما از قسمت سمت 

  .كنيمل فيلد انتخاب مطلب كليك مي چپ بر روي دكمه تغيير در مقاب

 

در پنجره باز شده در وسط صفحه ليست همه مطالب موجود در سايت نمايش داده مي شود كه ما مطلب درباره 

  .كمه ذخيره و بستن كليك مي كنيمدما را انتخاب مي كنيم و سپس بر روي 
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  .مي شودپس از ذخيره شدن مطلب همانطور كه مشاهده مي كنيم آيتم منو درباره ما در سايت ايجاد 
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  .اكنون مي توانيم با مراجعه به سايت ببينيم كه آيتم منو درباره ما ايجاد شده است

 

مشاهده مي كه ايجاد كرديم، همانطور كه ميبينيم محتويات مطلبي را  ما پس از كليك بر روي آيتم منو درباره

  .شود
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اين مظور در بخش مديريت  براي. اكنون نياز داريم كه بخش هاي مربوط به اخبار و سرويس ها را ايجاد نماييم

در صفحه باز شده بر روي آيكون جديد در نوار  .از منوي محتوا گزينه مديريت مجموعه ها را انتخاب مي كنيم

  .ابزار كليك مي كنيم

 

انتخاب مي كنيم تا مشخص كنيم كه اين  درنموده و والد را بدون ما در صفحه باز شده عنوان را اخبار انتخاب

  .مجموعه زير مجموعه ساير مجموعه ها نيست و سپس بر روي دكمه ذخيره و بستن كليك مي كنيم

  

 

  :مجموعه ما ايجاد شده است 2اينكار را براي مجموعه سرويس ها نيز انجام مي دهيم و مشاهده مي كنيم كه 
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براي  .ايجاد كنيم يمطلب ها د مجموعه وارد مديريت مطالب مي شويم تا براي هر كدام از مجموعهپس از ايجا

  .اين منظور در مديريت مطالب بر روي آيكون جديد كليك مي كنيم تا صفحه ايجاد مطلب جديد باز شود

مجموعه را  )بدون مجموعهاينبار برخالف مطالب ولي ( ،به عنوان مثال خبر اول :عنوان مطلب را وارد مي كنيم

  .اخبار انتخاب مي كنيم و در متن مطلب، متن خبر را وارد مي كنيم و بر روي ذخيره و بستن كليك مي كنيم
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اين كار را براي تمام مطالب مانند خبر دوم در مجموعه اخبار، سرويس آبي و سرويس سبز در مجموعه 

  :مطالب صفحه ما به صورت زير باشدش از ذخيره يتا پ. سرويس ها انجام مي دهيم

 

اين منظور از براي . اكنون مجددا بايد براي قسمت اخبار و سرويس ها آيتم هاي منو مربوطه را ايجاد كنيم

 ابزار نوار در ديجد كونيآ يرو بر منو تميآ جاديا يبرامنوي منوها بر روي گزينه صفحه اصلي كليك نموده و 

 باز صفحه وسط در پنجره تا ميكن يم كيكل منو تميآ نوع كونيآ يرو بر شده باز صفحه در .ميكن يم كيكل باال

براي اخبار مجموعه بالگ و براي سرويس ها ليست  ،مجموعه نوع به توجه با را منو تميآ نوع اكنون شود

قسمت  به منو تميآ نكيل يبرا و كرده وارداخبار  را منو عنوان شده باز صفحه در .ميكن يم انتخاب مجموعه

فيلد انتخاب مجموعه گزينه اخبار را انتخاب مي كنيم و همين مراحل را براي سرويس ها نيز انجام مي  از اخبار

   .دهيم
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  تفاوت مجموعه بالگ و ليست مجموعه

اگر مي خواهيد كه مطلب يك مجموعه به صورت بالگ نمايش داده شود بايد گزينه مجموعه بالگ را انتخاب 

ر مي خواهيد كه ليست مطالب داخل مجموعه نمايش داده شود بايد ليست مجموعه را انتخاب نماييد ولي اگ

در نمايش مجموعه بالگ از هر مطلب عنوان و قسمتي از متن آنها نمايش داده مي شود كه مي توانيد با . نماييد

مطالب نمايش داده مي  كليك بر روي ادامه مطلب آن مطلب را مشاهده نماييد اما در ليست مجموعه فقط عنوان

  .شود كه با كليك بر روي هر عنوان، متن مطلب نمايش داده مي شود
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آيتم منو سرويس ها و اخبار ايجاد شده اند  2اكنون پس از ورود به بخش كاربري سايت مشاهده مي كنيد كه 

  كه با كليك بر روي هر كدام مطالب داخل آنها نمايش داده مي شود
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ساختاري را كه در اول فصل مثال زده بوديم را ساختيم، تنها قسمتي كه ايجاد نكرده ايم قسمت تماس با ما ما 

 .بود كه در فصل هاي بعدي آن را توضيح خواهيم داد
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  منوها: فصل پنجم
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بايد در جومال مشخص نماييد كه هر شما . منو ها و آيتم هاي منو يكي از مهمترين قسمت هاي جومال هستند

در اين فصل از كتاب قصد داريم تا شما را با نحوه ايجاد مدل  .آيتم منو به چه محتوا يا كامپوننتي وصل است

  .كنيمهاي مختلف آيتم هاي منو آشنا 

  منو چيست؟

  .منو در هر سايت جهت پيمايش آن سايت استفاده مي شود

  آيتم منو

از اين  ،لينك داده شود به آنها به صورت پويا ايجاد شده اند و نياز است تا در سايتدر جومال تمامي مطالب 

در فصل چهارم به  .نام مي بريم در ادامه رو آيتم هاي منو نقش هاي بسياري مهمي را بازي مي كنند كه آنها را

  .توانستيم كه آيتم هاي منو مربوطه را ايجاد كنيماهميت محتوا پي برديد و 

  ماژول منوها در مديريت ماژول ها مديريت

اگر از . منوهاي ايجاد شده كه داراي چندين آيتم منو مي باشند توسط ماژول ها در سايت نمايش داده مي شوند

منوي افزونه ها وارد مديريت ماژول ها شويم و از فيلترهاي باال انتخاب نوع را برابر منو قرار دهيم، ماژول هاي 

  :ير مشاهده مي كنيدمنو را مانند تصوير ز
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ول ها است با اين ژگزينه هايي را خواهيد ديد كه كامال شبيه به ساير ما اگر وارد هر كدام از اين ماژول ها شويد

تفاوت كه از گزينه هاي اصلي سمت چپ مي توانيد مشخص نماييد اين ماژول، آيتم هاي منو كدام منو را 

  .نمايش دهد

  

 

  

  ايجاد آيتم منو

  .كنيداز منوي منوها، در منو مورد نظر گزينه ايجاد آيتم منو جديد را انتخاب 
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  :در صفحه باز شده بر روي گزينه انتخاب كليك نماييد

 

  پس از كليك بر روي دكمه انتخاب پنجره زير در وسط صفحه نمايان مي شود

 

  :آيتم منو را انتخاب نماييد انواعاكنون بايد يكي از 

 شده يگانيبا مطالب •

 خاص مطلب كي •

 ها مجموعه همه ستيل •
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 بالگ مجموع •

 مجموعه ستيل •

 ژهيو مطالب •

  مطلب جاديا •

پس از انتخاب هر كدام از اين آيتم هاي منو، تنظيمات مربوطه را انجام داده و بر روي دكمه ذخيره و بستن 

  .كليك مي كنيم

  .مي پردازيم آيتم هاي منوبه معرفي برخي از اين  ادامهدر 

  بالگ مجموع

اگر شما مراحل فصل چهارم اين كتاب را انجام داده . به مديريت منوها برويد و منوي اصلي را انتخاب نماييد

اكنون بر روي آيتم منوي . خواهيد ديد كه تعدادي آيتم منو وجود دارد كه ما آنها را از قبل ايجاد كرده ايم ،باشيد

  .جموعه بالگ انتخاب شده استاخبار كليك نماييد كه نوع آيتم منوي آن م

 

  

در قسمت سمت چپ گزينه هايي به شما نمايش داده مي شود كه در ادامه به توضيح هر كدام از اين گزينه ها 

  .مي پردازيم

  انتخاب هاي مجموعه
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كه . اين تنظيمات كه در تصوير زير نيز مشخص شده اند در مورد نمايش اطالعات عمومي مجموعه ها مي باشد

  .توان از آنها به نمايش توضيحات و تصوير مجموعه اشاره نمودمي 

 

  انتخابهاي طرح بالگ

در تنظيمات اين قسمت كه در تصوير زير مشاهده مي كنيد به نحوه نمايش محتوا در صفحه پرداخته شده 

اكنون . يا چند ستونه كنيد دواينجا دقيقا مكاني است كه شما مي توانيد سايت خود را مانند اكثر سايت ها . است

  :به توضيح مهمترين آيتم ها مي پردازيم

  .تعداد مطالبي كه تمامي عرض صفحه را ميگيرند: برجستهمطالب  -

 تعداد مطالبي كه در ستون ها قرار ميگيرد: مطالب مقدمه -

o تعداد ستون هايي كه مطالب مختصر در آن قرار ميگيرد: ستون ها. 

 .فقط عنوان آنها در انتهاي صفحه قرار ميگيردتعداد مطالبي كه : لينك ها -
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  گزينه هاي مطلب

اين گزينه ها . گزينه هاي مطلب تنظيماتي هستند كه شما اجازه مي دهند تا نحوه نمايش مطالب را تغيير دهيد

مديريت مطالب با كليك بر روي گزينه انتخابها اين در سطح باالتر در . سطح در جومال وجود دارند دودر 

. اين تنظيمات بر روي تمامي قسمت هاي سايت به صورت پيش فرض لحاظ مي شود. تنظيمات انجام مي شود

. سطح دوم كه پايين تر از سطح اول است و در آيتم هاي منو و فقط براي آيتم هاي آن مجموعه لحاظ مي شود

. تخابي در سطح اول استفاده مي شوداز تنظيمات ان. اگر شما گزينه استفاده از تنظيمات عمومي را انتخاب نماييد

  .از اين تنظيمات مي توان به نمايش نام نويسنده يا تاريخ ايجاد مطلب اشاره نمود
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  مجموعه ستيل

اگر شما مراحل فصل چهارم اين كتاب را انجام داده . به مديريت منوها برويد و منوي اصلي را انتخاب نماييد

اكنون بر روي آيتم منوي . منو وجود دارد كه ما آنها را از قبل ايجاد كرده ايمخواهيد ديد كه تعدادي آيتم . باشيد

  .سرويس ها كليك نماييد كه نوع آيتم منوي آن ليست مجموعه انتخاب شده است

  

  طرحهاي ليست

تفاوت عمده بين ليست مجموعه و بالگ مجموعه در اين تنظيمات مي باشد كه در تصوير زير نمايش داده شده 

  .مابقي تنظيمات مانند تنظيمات در مورد بلگ مجموعه مطابقت دارد است و
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  افزونه هاي جومال: فصل ششم
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 ،است داده قرار محتوا تيريمد يها ستميس نيتر محبوب از يكي عنوان به را جومال كه ياتيخصوص جمله از

 يم قرار وب دهندگان توسعه ارياخت در را ياديز امكانات كه است ياريبس هاي افزونه يدارا كه است نيا

 يبرا. باشد يم گانيرا آنها درصد 80 از شيب كه دارد وجود جومال يبرا افزونه 9900 از شيب اكنون هم. دهند

و يا براي دانلود   http://extensions.joomla.org تيسا به ديتوان يم ي انگليسيها افزونه افتيدر

 .ديينما مراجعه  http://extensions.joomlafarsi.comنسخه فارسي به 

  .ميينما آشنا مختلف يها افزونه يانداز راه و نصب نحوه با را شما تا ميدار قصد كتاب از فصل نيا در

  

  كامپوننت و ماژول ها

افزونه ها از نوع . خط جداكننده تفاوت ميان ماژول و كامپوننت مانند خط جدا كننده رنگ سياه و سفيد نيست

  :در زير تفاوت هاي ميان ماژول ها و كامپوننت ها آمده است. كامپوننت بسيار پيشرفته تر از ماژول ها مي باشند

ماژول ها بيشتر براي نمايش مي باشد و امكانات زيادي ندارد به عنوان مثال ماژول نظرسنجي فقط  -

داراي امكانات بسيار زيادي  براي نمايش نظرسنجي مي باشد و امكان ايجاد آن را ندارد اما كامپوننت

 .بوده و مي تواند نظرسنجي را ايجاد نمايد

ماژول ها براي نمايش در يكي از موقعيت هاي قالب نمايش داده مي شوند اما كامپوننت ها اغلب براي  -

 نمايش نياز به يك صفحه مستقل دارند مانند كامپوننت گالري تصاوير

 .جود دارد اما در كامپوننت پارامترهاي زيادي وجود دارددر بخش مديريت ماژول پارامترهاي كمي و -

  

  پالگين

 توانند يم ها نيپالگ. دارند ارتباط جومال سطح نيتر نييپا با كه هستند اي شرفتهيپ افزونه هاي ها نيپالگ

  .دهند رييتغ مرورگر به ارسال از قبل را جومال يخروج
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 از به راحتي با استفاده اكه شما اطالعات ر كرداز پالگين هاي قابل درك جومال مي توان به ويرايشگر ها اشاره 

در پايگاه داده ذخيره شده و وقتي مي  HTMLاما اين اطالعات به صورت  ،ويرايشگر در جومال وارد مي كنيد

پايگاه داده توسط پالگين تبديل به اطالعاتي مي  HTMLخواهيد مجددا اطالعات را ويرايش نماييد اطالعات 

  .شود كه توسط ويرايشگر به دلخواه شما مي باشد

  نصب افزونه ها

  .شما مي توانيد با مراجعه به منوي افزونه ها، گزينه مديريت افزونه ها را جهت نصب افزونه ها انتخاب نماييد

 

  :روي سايت خود نصب نماييدطريق افزونه را بر  3در اين قسمت شما ميتوانيد از 
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مورد نظر را كه در كامپيوتر خود ذخيره كرده ايد  افزونهشما مي توانيد  :بارگزاري فايل بسته نصبي -

  .نصب نماييد

  .مورد نظر را از پوشه انتخاب شده نصب نماييد افزونهشما مي توانيد  :نصب از پوشه -

 مورد نظر را از آدرس انتخاب شده نصب نماييد افزونهشما مي توانيد  :وب نصب از آدرس -

  حذف افزونه ها

  :شما مي توانيد با مراجعه به تب مديريت هر كدام از افزونه ها را كه مايل باشيد حذف نماييد

 

. پس از آنكه يك افزونه را حذف كرديد و مجددا نياز به آن داشتيد مي توانيد به سادگي مجددا آنرا نصب نماييد

  .از حذف يك افزونه مطمئن نيستيد مي توانيد آنرا به صورت موقت غيرفعال نماييداگر شما 
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  مديريت افزونه ها

مديريت ماژول ها و مديريت . همه افزونه ها به جز كامپوننت از طريق منوي افزونه ها قابل مديريت مي باشند

  .پالگين ها از نظر شكا ظاهري بسيار شبيه به هم مي باشند
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  .قالب مي تواند فعال باشديك اما مديريت زبان ها و قالب ها كمي متفاوت است چون فقط يك زبان يا 
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  كامپوننت ها

كامپوننت مانند محتوا در مركز اصلي . كامپوننت ها نرم افزارهاي مجزايي هستند كه تحت جومال اجرا مي شوند

  .سايت نمايش داده مي شوند

  كامپوننت هاي هسته جومال

  :عدد كامپوننت را به صورت پيش فرض نصب مي كند 6جومال در هنگام نصب 

  كامپوننت ارجاع

كاربراني كه به  تااين كامپوننت يكي از كامپوننت هاي با ارزش جومال است كه اين امكان را به شما مي دهد 

  .صفحات قديمي مراجعه مي كنند را به صفحات جديد ارجاع دهد

  كامپوننت پيغام ها

البته بايد ذكر كرد كه افزونه . كامپوننت به شما اجازه مي دهد كه به همه كاربران عضو ايميل ارسال نماييداين 

هاي بسيار قدرتمندي براي اين موضوع براي جومال طراحي شده اند و معموال از اين كامپوننت براي ارسال 

  .ايميل به گروه مديران استفاده مي شود

  كامپوننت تبليغات
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 كه يكسان غاتيتبل تيريمد در. باشد يم تيسا در ها يمشتر و غاتيتبل تيريمد و جاديا يبرا پوننتكام نيا

   .داد قرار مرتبط يها مجموعه در ديبا را آنها غاتيتبل و هستند انيمشتر جزو دهند يم غيتبل

  .شوند يم داده شينما غاتيتبل ماژول توسط شده جاديا غاتيتبل

  كامپوننت تماس ها

 تيسا كاربران از كي هر يبرا ديتوان يم كامپوننت نيا با شما. باشد يم مجهز تماس ستميس كي يدارا جومال

 تواند يم ها مجموعه نيا. ديده قرار مختلف يها مجموعه در را آنها و ديينما جاديا مجزا تماس يها فرم

  .باشد شما سازمان مختلف يها دپارتمان

  كامپوننت جستجو

 انجام يجستجوها كامپوننت نيا با ديتوان يم شما و دهد يم شما به را تيسا در جستجو امكان كامپوننت نيا

  . ديينما ثبت را شده

  كامپوننت  جستجو هوشمند

جستجو در سيستم هاي مديريت محتوا يك پروسه بسيار سنگين مي باشد كه منابع سرور را بشدت مصرف 

  .كامپوننت و ايجاد فايل ايندكس جستجو بسيار سبك تر مي شودبا معرفي اين  2.5ميكند از اين رو در نسخه 

  كامپوننت خبرخوان

 تيسا وب در RSS قيطر از را ها تيسا ريسا يخبرها ديبتوان تا دهد يم شما به را امكان نيا كامپوننت نيا

  .ديده شينما شده فيتعر يها مجموعه در خود

  

  كامپوننت وب لينك ها 
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 ديبده را اجازه نيا كاربران به ديتوان يم شما و دارد كاربرد شما يبرا نكستانيل كي جاديا يبرا كامپوننت نيا

  .ندينما ارسال نكيل وب شما يبرا كه

  

  ماژول ها

شما مي توانيد از منوي . ماژول ها برادر كوچكتر كامپوننت هستند و استفاده و مديريت آنها بسيار ساده مي باشد

  .مديريت ماژول ها بپردازيد، مديريت ماژول ها به افزونه ها

 

  :هر ماژول داراي گزينه هايي به شرح زير مي باشد

  .عنوان ماژول كه در سايت نمايش داده مي شود :عنوان -

 تعيين نمايش عنوان ماژول :عنوان شينما -

  .موقعيت ماژول در قالب كه قصد داريد ماژول در كجاي قالب قرار بگيرد :نمايش ماژول تيموقع -

 تعيين وضعيت فعال بودن ماژول :حالت -

 انتخاب سطح دسترسي الزم براي مشاهده ماژول: دسترسي -

 انتخاب ترتيب نمايش ماژول: ترتيب -
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 تعيين تاريخ و ساعت براي انتشار ماژول: زمان انتشار -

  تعيين تاريخ و ساعت براي پايان انتشار ماژول :پايان انتشار -

  زبان نمايش داده شود انتخاب زباني كه ماژول بايد تحت آن :زبان -

 مديريتي در خصوص ماژول براي مراجعات آيندهتوضيحات  :يادداشت -

 شناسه ماژول: شناسه -

 توضيحات مربوط به ماژول :توضيحات ماژول -

  .شما مي توانيد مشخص نماييد كه ماژول در كدام منوها نمايش داده بشود يا نشود :منو صيتخص -

  ماژول هاي هسته جومال

  :نصب چندين ماژول را به صورت پيش فرض نصب مي نمايد جومال در هنگام

 :اين ماژول مسيري در سايت را كه در آن هستيم را نمايش مي دهد :ماژول مسير سايت -

 

  

  

  :اين ماژول داراي پارامترهاي زير است
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را در مسير سايت فعال يا  خانهدر تنظميات باال شما مي توانيد نمايش عبارت  نمايش صفحه اصليدر قسمت 

  .غيرفعال نماييد

  .اين ماژول كپي رايت جومال را موقعيت مشخص شده نمايش ميدهد :ماژول كپي رايت -

  .اين ماژول تبليغات ايجاد شده توسط كامپوننت تبليغات را در سايت نمايش ميدهد :ماژول تبليغات -

  :داراي پارامترهاي زير است اين ماژول يك منو را در ماژول نمايش ميدهد و :ماژول منو -

 

  .نام منويي كه قصد نمايش آن را داريد :منو انتخاب �

  .سطحي كه ميخواهيد نمايش منو از آن آغاز شود :سطح شروع �

  .سطحي كه ميخواهيد نمايش منو از آن به پايان برسد :پايانيسطح  �

  .تعيين اينكه زيرمنوها هميشه نمايش داده شوند :نمايش زيرمنوها �

 :اين ماژول فرم ورود كاربران به سايت را نمايش مي دهد :ورودماژول  -

  

 

  :و داراي پارامترهاي زير مي باشد
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  .متني كه در ابتداي ماژول ورود قرار بگيرد :پيش متن �

  .متني كه در انتهاي ماژول ورود قرار بگيرد :پس متن �

  .آدرسي كه كاربر بعد از ورود به سايت به آنجا منتقل مي شويد :صفحه ارجاع كاربر پس از ورود �

آدرسي كه كاربر بعد از خروج از سايت به آنجا منتقل  :صفحه ارجاع كاربر پس از خروج كاربر �

  .مي شويد

 .متن خوش آمد گويي بعد از ورود كاربر نمايش داده مي شود :ييآمدگو خوش نمايش �

  

  .اين ماژول آيتم هاي بايگاني شده را بر اساس تاريخ نمايش ميدهد :ماژول بايگاني -

  .اين ماژول بخش هاي مختلف را نمايش مي دهد :ماژول بخش ها -

اساس كليدواژه ها نمايش  اين ماژول آيتم هاي مرتبط با مطلب جاري را بر :ماژول آيتم هاي مرتبط -

  .مي دهد

  .اين ماژول يك صفحه خارجي را در موقعيت ماژول نمايش مي دهد :ماژول لينك آور -

  .سايت را نمايش مي دهد RSSاين ماژول خروجي  :تيسا يخروجماژول  -
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از سايت هاي ديگر خوانده و نمايش مي دهد و داراي پارامترهاي  RSSاين ماژول  :ماژول خبرخوان -

  :زير مي باشد

 

 .كه اخبار بايد از آن خوانده شود RSSآدرس صفحه  :خبرخوان آدرس �

  به صورت راست به چپ RSSنمايش : نمايش به صورت راست چين �

  RSSعنوان صفحه  :فيد عنوان �

  RSSتوضيحات صفحه  :فيد حاتيتوض �

   RSSتصوير صفحه  :خبر ورودي ريتصو �

  RSSتعداد آيتم هاي نمايش داده شده از صفحه  :ي فيدها گزينه �

  RSSنمايش توضيحات آيتم ها از صفحه  :مورد حاتيتوض �

  RSSتعداد حروف آيتم هاي صفحه  :كلمات تعداد �

  .اين ماژول كاربران آنالين در سايت را نمايش مي دهد :تيسا در نيحاضرماژول  -

  را نمايش مي دهد images/storiesاين ماژول تصاوير پوشه  :ماژول تصوير تصادفي -

  :نمايش مي دهد RSSاين ماژول اخبار سايت را به صورت  :ماژول خروجي سايت -
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  .اين ماژول مطالب يك بخش و مجموعه خاص را در موقعيت ماژول نمايش مي دهد :ماژول نكته ها -

  .اين ماژول آخرين اخبار سايت را نمايش مي دهد :ماژول آخرين اخبار -

  .مي دهد بازديد را نمايش اين ماژول مطالب پر :ديبازد پر مطالبماژول  -

- HTML اين ماژول يك ويرايشگر در اختيار شما قرار مي دهد و شما ميتوانيد محتواي  :يسفارش

 .دلخواه خود را در آن وارد نماييد

  .اين ماژول يك جعبه جستجو در سايت نمايش مي دهد :ماژول جستجو -

  پالگين ها

  .و به صورت گسترده در جومال استفاده مي شوند در پايين ترين سطحپالگين 

  پالگين هاي هسته جومال

  .جومال در هنگام نصب چندين پالگين را به صورت خودكار نصب مي نمايد
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  Authenticationپالگين هاي 

در ادامه . ي متفاوتي براي ورود به سايت داشته باشندااين پالگين ها اين امكان را به كاربران مي دهد تا شيوه ه

  :به معرفي هر يك از آنها مي پردازيم

  سيستم عضويت و ورود كاربران پيش فرض جومال :جومال -  تيهو صيتشخ -

يك پروتوكل است كه امكان عضويت و تشخيص هويت را از  LDAP: LDAP - تيهو صيتشخ -

اين امكان براي شبكه هاي داخلي اينترانت مناسب مي باشد تا .طريق دايركتوري امكان پذير مي سازد

  .كاربران خود را از طريق اكتيو دايركتوري تشخيص هويت نمايند

با استفاده از اين پالگين كاربران مي توانند با استفاده از ايميل گوگل و  :GMail -  تيهو صيتشخ -

  .رمزعبور خود وارد سايت شوند

  Contentپالگين هاي 

  .را نمايش مي دهد قبليو  بعدياين پالگين در زير مطالب لينك  :يبند صفحه - محتوا -

 .با اين پالگين كاربران امكان امتياز دادن به مطالب را خوهند داشت :يازدهيامت - محتوا -

اين پالگين اين امكان را به شما مي دهد تا كدهاي مورد  :)GeSHi( كدها دهنده شينما - محتوا -

 <pre> به اين منظور بايد كدهاي خود را در تگ . وارد نماييد HTMLنيازتان را در تگ هاي 

</pre> قرار دهيد، مثال:  

<pre>  

if ($number > 0){ echo $number;} else{ $number++; 

} 

</pre> 
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اين پالگين به شما اجازه مي دهد تا يك ماژول را در محتوا به صورت زير  :ماژول يبارگذار - محتوا -

  :فراخواني نماييد

{loadposition user1} 

  

  .صفحه شدن يك محتوا را به شما مي دهد اين پالگين امكان چندين :يبند صفحه - محتوا -

  Editorsپالگين هاي 

يك ويرايشگر خيلي ساده كه فقط يك جعبه متن ساده را در اختيار شما قرار مي  :ساده - شگريرايو -

 .دهد

كه امكان ويرايش متن هاي سايت را به صورت  TinyMCE 2.0ويرايشگر  :TinyMCE - شگريرايو -

  .پيشرفته مي دهد

  Editors-xtdپالگين هاي 

اين پالگين اين اجازه را به ويرايشگرها مي دهد تا در ويرايشگر از امكانات قراردادن تصوير و ادامه مطلب 

  .استفاده نمود

  Searchپالگين هاي 

  .اين پالگين ها امكان جستجو در قسمت هاي مختلف سايت را براي شما بوجود مي آورند

  Systemپالگين هاي 

 .اين پالگين اگر فعال باشد وقايع سيستم را ثبت ميكند :عيوقا ثبت -  ستميس -
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  .اين پالگين امكان خطايابي در سايت را ميدهد :ابي بيع -  ستميس -

 .اين پالگين امكان ذخيره سازي اطالعات سايت را ممكن ميكند :ساز رهيذخ -  ستميس -

  .را در قسمت كاربري فعال مي كند "بسپارمرا به ياد  "گزينه اين پالگين  :بسپار ادي به مرا -  ستميس -

  Userپالگين هاي 

  .ايجاد ميكند ،بعد از اولين تشخيص هويت موفق ،كاربر را در پايگاه داده ،اين پالگين

  مديريت قالب ها

  :گزينه مديريت قالب ها را انتخاب نماييد افزونه هابراي ورود به مديريت قالب ها از منوي 

 

  :قالب ها ليست تمام قالب هاي موجود در جومال را مشاهده خواهيد نمودبا ورود به مديريت 
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تشكيل شده است كه ميتوانيد در هر قسمت قالب هاي مربوطه را  مديرو  سايتمديريت قالب ها از دو قسمت 

تغيير دهيد در ستون پيش فرض هر قالب كه انتخاب شده باشد قالب پيش فرض سايت شما مي باشد براي 

اينكه بتوانيد قالب مورد نظر خود را به عنوان قالب پيش فرض تعيين نماييد دكمه راديويي كنار قالب مورد نظر 

  .كليك نماييد پيش فرضب كرده و از نوار ابزار بر روي آيكون را انتخا

  موقعيت هاي قالب

اين موقعيت ها اين . هر قالب با توجه به طراحي خاص خود توسط سازنده قالب داراي موقعيت هايي است

به عنوان مثال شما مي  .امكان را به شما مي دهند تا ماژول هاي مختلف را در اين موقعيت ها نمايش دهيد

براي مشاهده اين موقعيت ها در نوار ابزار تصوير . از اين موقعيت ها قرار دهيد يكتوانيد نظرسنجي را در هر 

پيش نمايش . كليك نماييد تا تصوير موقعيت هاي قالب خود را مشاهده نماييد پيش نمايشقبل بر روي آيكون 

  :مي باشدبه صورت زير  Yougridsموقعيت هاي قالب 
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  مديريت زبان ها

 

به اين منظور از . در قسمت مديريت زبان ها شما مي توانيد زبان قسمت مديريت و كاربري سايت را تغيير دهيد

با كليك بر روي اين گزينه صفحه اي مانند زير . را انتخاب نماييد مديريت زبان هاگزينه  ،افزونه هامنوي 

  :مشاهده خواهيد نمود

 

تشكيل شده است كه ميتوانيد در هر قسمت زبان سايت را تغيير  مديرو  سايتمديريت زبان ها از دو قسمت 

براي تغيير زبان دكمه راديويي كنار زبان مورد نظر خود را انتخاب نماييد و سپس بر روي دكمه پيش . دهيد

  .فرض كليك نماييد تا زبان پيش فرض بر روي سايت شما اعمال شود

  



  5/2راهنماي استفاده از جومال 

 www.itn.ir |ناشر                                                                          www.JoomlaFarsi.com  | يفارس جومال ميت |   149

  

  

  

  

  

  

  

  توسعه محتوا :فصل هفتم 
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براي افزودن و مديريت محتوا در جومال وجود دارد كه يكي استفاده از بخش كاربري و ديگري استفاده  هدو را

اما بخش كه مورد توجه بيشتر كاربران است، ورود محتوا از طريق بخش مديريت است . از بخش مديريت است

  .وجود دارد اطالعاتچون در اين بخش امكانات بيشتري جهت ورود 

  WYSIWYGويرايشگرهاي 

استفاده مي كنيد اما ممكن است تاكنون توجه نكرده باشيد كه از  WYSIWYGشما احتماال از ويرايشگرهاي 

قابليت اين ويرايشگرها در اين است كه زماني كه شما متني را تغيير مي دهيد بالفاصله . آنها استفاده مي كنيد

 Microsoft Wordمي توان به  WYSIWYGب از نمونه هاي خيلي خو. تغييرات را در آن مشاهده مي كنيد

  .اشاره نمود

ساده اي  WYSIWYGاز نرم افزار هاي  Gmailو  !Yahooجومال و ساير نرم افزار هاي تحت وب مانند 

  .استفاده مي كنند كه نمونه آن را در تصوير مشاهده مي كنيد

 

اين . مي باشد TinyMCEاست  Microsoft Wordويرايشگر پيش فرض جومال كه بسيار شبيه به ويرايشگر 

البته بايد بدانيد كه براي جومال . كار مي كند HTMLويرايشگر متني وب بوده با استفاده از جاوااسكريپت و 

  .ويرايشگرهاي ديگري نيز وجود دارد
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  WYSIWYGمديريت ويرايشگرهاي 

از سه طريق مي توانيد ويرايشگرها شما . اين كار با نصب بودن پالگين هاي مختلف در جومال امكان پذير است

  .كنيدرا در وب سايت خود مديريت 

ابتدا آنرا به عنوان ويرايشگر پيش فرض وب سايت خود انتخاب نماييد به اين منظور از منوي سايت گزينه 

  .سپس در قسمت ويرايشگر پيش فرض، ويرايشگر خود را انتخاب نماييد كردهتنظيمات كلي را انتخاب 

 

انتخاب ويرايشگر پيش فرض سايت شما مي توانيد براي هر كاربر ويرايشگر دلخواهش را انتخاب پس از 

نماييد به اين مظور از منوي كاربران گزينه مديريت كاربران را انتخاب نموده و بر روي يك كاربر جهت 

  .نماييد از قسمت ويرايشگر شما مي توانيد ويرايشگر كاربر را انتخاب. ويرايش آن كليك نماييد
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  ساير افزونه هاي ويرايشگر

TinyMCE  اما شما مي توانيد . نصب مي شود 2.5ويرايشگري است كه به صورت پيش فرض به همراه جومال

  .بيابيد extensions.joomla.orgتعداد بيشتري ويرايشگر را در سايت 

همه اين ويرايشگرها از نظر عملكردي . كم و بيش مانند هم كار مي كنند WYSIWYGهمه ويرايشگرهاي 

  : تشابه زيادي دارند و معموال كاربران مشكالت زير را با آنها دارند

معموال كاربران فراموش مي كنند كه بعد از ورود متن در ويرايشگر دكمه ذخيره، ذخيره و بستن يا  •

 .العات آنها ذخيره نمي شودذخيره و جديد را بزنند به همين علت اط

گاهي اوقات وقتي شما اندازه فونتي را بزرگتر و كوچكتر مي كنيد تغييري در نمايش سايت رخ نمي  •

 .رفع نماييد CSSدهد كه بايد اين مشكل را از طريق 

بخش و مجموعه را انتخاب نمايند و مدت زمان زيادي را بايد  كه كاربر ها فراموش مي كنند گاهي •

 .ا كردن مطلب خود نمايندصرف پيد
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به اين . بسيار رخ داده است كه قطع شدن ارتباط به اينترنت باعث حذف اطالعات بسياري شده است •

منظور پيشنهاد ميكنيم كه مطالب بلند را به صورت آفالين ايجاد و سپس به ويرايشگر اصلي منتقل 

 .نماييد

باشيد زيرا برچسب هايي كه به همراه بسيار دقيق  Microsoft Wordدر هنگام كپي و پيست از  •

 Internetكپي مي شوند باعث مي شود كه سايت در ويرايشگر  Microsoft Wordمطالب 

Explorer دچار مشكل شود. 

مطمئن شويد كه ويرايشگر صحيح را انتخاب نموده ايد چون بسيار رخ مي دهد كه ويرايشگري كه به  •

  .مورد نظر شما نيست عنوان پيش فرض انتخاب شده است ويرايشگر

  

  ايجاد و مديريت محتوا

شما كارهاي سخت مانند درك مجموعه ها، ليست، بالگ ها و . ورود محتوا در جومال بسيار ساده مي باشد

  .منوها را در فصل هاي قبلي انجام داده ايد و اكنون فقط بايد محتواي خود را وارد نماييد

  :دارددو راه براي ورود محتوا در جومال وجود 

مدير، مدير كل و مدير ارشد مي توانند محتوا را از طريق مديريت مطالب و تصاوير را  :بخش مديريت •

بخش مديريت به مراتب ساده تر از بخش . از طريق مديريت رسانه ها در بخش مديريت وارد نمايند

  .كاربري مي باشد

اما كار . مكان ورود محتوا را دارنددر بخش كاربري نويسندگان، ويرايشگرها و ناشرها ا :بخش كاربري •

  .با اين بخش نسبت به بخش مديريت كمي مشكل تر است

  

  مديريت محتوا از طريق بخش مديريت

  :كاربر زير را ايجاد نماييد 2براي درك بهتر اين بخش وارد بخش مديريت كاربران شويد و 
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 و سطح دسترسي مدير MrManagerيك كاربر با نام كاربري  .1

 و سطح دسترسي مديركلMrAdministrator با نام كاربري يك كاربر  .2

  

د، مشاهده مي كنيد كه بسياري از يبه بخش مديريت سايت وارد مي شو MrManagerزماني كه شما با كاربر 

اگر وارد مديريت مطالب شويم . و فقط منوهاي مفيد براي مديريت محتوا باقي مانده اند منوها حذف شده اند

  .مطلبي را كه در فصل هاي قبل ساخته ايم وجود دارند 4كه مشاهده مي كنيم 

  

 

  

  :اكنون به معرفي قسمت هاي مختلف مديريت مطالب مي پردازيم

شما مي توانيد چندين آيتم  ،در اين ستون كه در سمت راست قرار دارد: جعبه هاي انتخابي چندگانه •

  .منتشر، حذف، كپي و يا انتقال دهيد ،محتوا را انتخاب

شما مي توانيد با كليك بر روي اين ستون ترتيب نمايش مطالب را صعودي يا نزولي : ستون ترتيب •

  .كنيد



  5/2راهنماي استفاده از جومال 

 www.itn.ir |ناشر                                                                          www.JoomlaFarsi.com  | يفارس جومال ميت |   155

 .در اين ستون وضعيت مطالب ويژه و منتشر شده نمايش داده مي شود: آيكون ها •

يافتن يك مطلب بدون استفاده از فيلترها  ،در يك سايت بزرگ كه شامل هزاران مطلب است: فيلترها •

  .شما مي توانيد فيلتر را به مجموعه، نويسنده و ساير حاالت تغيير دهيد. غيرممكن است تقريبا

 .شما مي توانيد مطالب قديمي سايت خود را به سادگي آرشيو نماييد: آرشيو •

 

  افزودن مطلب از طريق بخش مديريت

تا به صفحه ايجاد  براي افزودن مطلب در بخش مديريت بر روي دكمه جديد در مديريت مطالب كليك نماييد

  .مطلب جديد برويد

  

 

  

براي افزودن مطلب كافي است عنوان مطلب را وارد نماييد و سپس مجموعه را انتخاب و متن مطلب را انتخاب 

  .در انتها كافي است بر روي دكمه ذخيره و بستن كليك كرده تا مطلب ذخيره شود .كنيد
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ادامه مطلب داشته باشيد به اين منظور كافي است كه ادامه مطلب را ممكن است مطلب شما بلند باشد و نياز به 

  .مطالعه نماييد

  مطالب بلند و دكمه ادامه مطلب

در دكمه پايين . شما مي توانيد در هنگام ارسال مطلب در جايي كه نياز داريد دكمه ادامه مطلب قرار بگيرد

  .در قسمت مورد نظر شما قرار بگيردويرايشگر بر روي دكمه ادامه مطلب كليك كنيد تا يك خط 
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اكنون مي توانيد با مراجعه به بخش كاربري مشاهده كنيد كه دكمه ادامه مطلب در زير مطلب شما قرار گرفته 

  .است

 

  گزينه هاي انتشار

زماني كه شما يك مطلب جديد در بخش مديريت ارسال مي كنيد مطلب شما به صورت آني در بخش كاربري 

فقط مطالبي كه توسط نويسندگان به سايت ارسال مي شود بايد توسط مدير سايت قبل از انتشار . شوددرج مي 

  .تاييد شوند

 

اين كار اين امكان را  .به شما مي دهد كه تاريخ انتشار يك مطلب را در آينده انتخاب نماييد را جومال اين امكان

همچنين شما مي توانيد . ه بايد منتشر شوند را ايجاد نماييدبه شما مي دهد تا قبل از رفتن به تعطيالت مطالبي ك

  .تاريخ پايان انتشار مطالب را نيز انتخاب نماييد
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  گزينه هاي مطلب

با كليك بر روي گزينه هاي مطلب اين قسمت باز شده و مي توان پارامترهاي نمايشي يك مطلب را تغيير 

  .ه ادامه مطلب نمايش داده شود يا خيربه عنوان نمونه شما مي توانيد مشحص كنيد ك. دهيد

 

  مجوزهاي مطلب

مجوزهاي مطلب اجازه مي دهد تا شما دسترسي الزم را براي يك مطلب خاص براي گروه هاي مختلف 

  .به صورت پيش فرض دسترسي ها براساس دسترسي هاي عمومي تنظيم شده است. مشخص نماييد

  

  گزينه هاي متا

با استفاده از گزينه متا مي توان براي هر مطلب متاديتا مربوط به آن مطلب شامل كليدواژه و توضيحات را وارد 

اگر بخواهيم به . در مورد كليدواژه ها در فصل هاي آينده به صورت مفصل توضيح داده شده است. نمود
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مرتبط با سايت و در قسمت  صورت خالصه يك توضيح بدهيم اين است كه در قسمت كليدواژه ها عبارات

  .توضيحات يك متن معرفي صفحه را وارد نماييد

  

  افزودن تصوير در محتوا

عمده ترين مشكل افزودن تصوير، اندازه . نمايش تصاوير يكي از بزرگترين چالش هاي ايجاد وب سايت است

شده باشد و شما آنرا آپلود  اگر تصوير شما با دوربين ديجيتال گرفته. بيش از حد بزرگ ابعاد تصوير مي باشد

چند . دپلود بهينه نماييآاز اين رو بايد تصاوير را قبل از . بارگزاري سايت شما بسيار زمان گير خواهد شد. كنيد

  :سايت زير به منظور بهينه سازي تصاوير مناسب هستند

  

• www.snipshot.com 
• www.webresizer.com 
• www.picresize.com 

  

  .مي توانيد استفاده كنيد  Photoshopينكار از نرم افزارهايي مانند همچنين براي ا

پس اجازه دهيد تا يك تصوير را در مطلب . جومال مي تواند تصاوير به سادگي و به سرعت در سايت قرار دهد

سپس در صفحه باز شده . اين منظور در مديريت مطالب  بر روي گزينه جديد كليك نماييد براي  .درج نماييم

  .در پايين ويرايشگر بر روي دكمه تصوير كليك نماييد
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اگر تصوير . در صفحه باز شده شما مي توانيد تصوير مورد نظر را انتخاب و بر روي دكمه درج كليك نماييد

تصوير مورد نظر خود را از روي  Browseي توانيد با كليك بر روي دكمه شما در ليست تصاوير نباشد شما م

فقط دقت كنيد قبل از آپلود نمودن . كامپيوتر خود انتخاب و با كليك بر روي دكمه آپلود آنرا آپلود نماييد

  .تصوير، آن تصوير را از نظر حجم و اندازه بهينه نماييد

  مديريت محتوا از طريق بخش كاربري

. يد كه فقط مديران، مديران كل و مديران ارشد قادر به مديريت محتوا از طريق  بخش مديريت بودندشما ديد

كاربراني كه در بخش كاربري . خش كاربري را نيز فراهم نموده استبجومال امكان مديريت محتوا از طريق 

  نويسنده، ويرايشگر و ناشر: امكان مديريت محتوا را دارند عبارتند از

  :مرحله است 3ليد محتوا در سيستم هاي مديريت محتوا داراي چرخه تو

 ارسال محتوا جديد به سيستم .1

 ويرايش محتوا در صورت لزوم .2

  انتشار محتوا .3

  .مرحله ما نياز به لينك هايي در منو در جهت ارسال مطلب داريم 3قبل از درك اين 

  ايجاد لينك ارسال مطلب در بخش كاربري 
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نيازي به ايجاد لينك ارسال  ،جومال اطالعات نمونه جومال را نيز نصب نموده باشيداگر شما در هنگام نصب 

اما اگر از جوماليي استفاده مي كنيد كه اين . مطلب در بخش كاربري نيست و اين لينك از قبل ايجاد شده است

ديد كليك نماييد لينك را ندارد در بخش مديريت از منوها وارد منوي مورد نظر خود شويد و بر روي آيكون ج

سپس در صفحه باز شده عنوان منو را وارد نماييد سپس در مقابل فيلد نوع آيتم منو بر روي دكمه انتخاب 

  .كليك نماييد تا يك پنجره در وسط صفحه باز شود

 

با اين كار . در صفحه باز شده گزينه ايجاد مطلب را انتخاب و سپس بر روي دكمه ذخيره و بستن كليك نماييد

  .آيتم منوي ارسال يك مطلب جديد براي ارسال مطالب از طريق بخش كاربري ايجاد شده است

 

  .اكنون به بررسي گروه هاي مختلف كاربري براي ارسال در بخش كاربري مي پردازيم
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  نويسندگان

به عبارت ساده تر . نويسندگان پايين ترين سطح كاربران براي مديريت محتوا در بخش كاربري جومال هستند

و  MrAuthorبا ورود با كاربر . نويسندگان فقط مي توانند مطالب را ثبت كنند و امكان انتشار آنرا ندارند

  :كليك بر روي منوي ارسال يك مطلب جديد تصوير زير را مشاهده مي كنيم

  

 

  

را  "مطلب شما با موفقيت ذخيره شد"عبارت  ماگر ما يك مطلب را در مجموعه دلخواه خود ايجاد نمايي

  . ممشاهده مي كني

  

با مراجعه به مديريت مطالب در بخش مديريت مي بينيد كه مطلب آزمايشي ايجاد شده توسط نويسنده به 

  .منتشر شودبررسي و صورت منتشر نشده وجود دارد كه بايد توسط مدير سايت 
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  ويرايشگرها

ويرايشگر ها مي توانند دقيقا مانند نويسندگان مطالب را ارسال نمايند اما نمي توانند آنرا منتشر نمايند همچنين 

  .ويرايشگران مي توانند همه مطالب وب سايت را ويرايش كنند

از بخش كاربري سايت وارد شويم مي بينيم كه كنار هر مطلب يك آيكون مداد اضافه  MrEditorاگر با كاربر 

  . شده است كه مي توان با كليك بر روي آن هر مطلب را ويرايش نمود
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  ناشرها

ناشرها همه قابليت هاي ويرايشگران را دارند و تنها تفاوت آنها با ويرايشگران امكان انتشار مطالب در وب 

  .استسايت 

اگر با كاربر . ناشرها مي توانند برخالف نويسندگان و ويرايشگرها مطالب منتشر نشده را نيز مشاهده نمايند

MrPublisher  از بخش كاربري وارد سايت شويم و بر روي ارسال يك مطلب كليك كنيم مشاهده مي كنيم

 .نمايش داده مي شود كه گزينه هاي بيشتري نسبت به نويسندگان و ويرايشگرها براي ارسال مطلب

 
 

 

 

  چك كلي

هستيد و در حال كار با يك پروژه هستيد شما بايد بر روي دكمه  windowsزماني كه شما در حال كار با 

Cancel  ياSave دقيقا جومال نيز به اين صورت است يعني وقتي شما . براي خروج از نرم افزار كليك نماييد

در حال ويرايش يك مطلب هستيد اين مطلب تا زماني كه شما آنرا نبسته ايد يا ذخيره نكرده ايد به صورت قفل 
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حال اين قفل . ا برطرف نمودكلي اين قفل ها ر كبه اين منظور بايد با استفاده از چ. شده نمايش داده مي شود

  :ها به چه منظور بوجود مي آيند

 بستن تصادفي پنجره مرورگر وب •

 توسط كاربر Backاستفاده از دكمه  •

 مخاموش شدن كامپيوتر يا هنگ كردن سيست •
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  شما تيسا يبرا كيتراف افتيدر: فصل هشتم
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 ،كيتراف بدون. باشد يم يضرور اريبس امر كي وبالگ اي و تيسا وب صاحب هر يبرا تيسا وب كيتراف

 .داشت دنخواه يداريخر و يمشتر چيه ما تيسا وب

 منسجم صورت به آن داشتن يبرا ديبا و شود ينم تيهدا ما تيسا سمت به فقط تيسا وب كيتراف متاسفانه

 .ميده انجام تالش و كار مداوم و

 از ٪5 تنها كه است يمعن بدان نيا. باشد يم ٪5 از كمتر معمول طور به conversion rate زانيم نيانگيم

 يبرا نيبنابرا. شوند يم داريخر و يمشتر كي به ليتبد كنند يم شما تيسا از ديبازد به اقدام كه يافراد

  .ديدار conversion rate و تيسا وب كيتراف شيافزا به ازين تان، تيسا وب در فروش رشد شيافزا

  .فصل به نحوه افزايش ترافيك وب سايت با استفاده از جومال مي پردازيمدر اين 

SEO ؟ ستيچ  

 وب صفحات يساز نهيبه. هستند بندهيفر و جالب جستجو يموتورها يبرا كه يوب صفحات كردن ديتول يعني

 از موضوع نيا تياهم. ديباش داشته را ازيامت نيشتريب بزرگ يجستجو موتور كي جينتا در شما كه است نيا

 خود نظر مورد محصول اي مطلب به دنيرس يبرا جستجو يموتورها از مردم اكثر كه شود يم يناش نجاآ

 .كننديم استفاده

 

 شده كه هم بار كي يبرا حداقل دارند، يكم چند هر ييآشنا وب با كه يافراد همه بايتقر كه گفت بتوان ديشا

 .اند دهيشن را SEO ي واژه

براي  يساز نهيبه است، Search Engine Optimization مخفف كه SEO يلغو يمعنا ست؟يچ SEO اما

 بندهيفر و جالب جستجو يموتورها يبرا كه يوب صفحات كردن ديتول يعني SEO. باشد يم جستجو موتور

 .هستند
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 داشتن يبرا نيبنابرا. كننديم نگاه جستجو جينتا اول ي صفحه به فقط مردم اكثر اهو،ي و گوگل در مثال عنوان به

 جستجو جينتا اول ي صفحه در شما تيسا كه است يالزام مسئله نيا جستجو، يموتورها طرف از باال كيتراف

 .رديگ قرار

 ها، تگ متا و ها تگ مناسب، ي صفحه عنوان مانند يفن يروشها مورد در جستجو موتور يساز نهيبه علم

 دوست جستجو يموتورها كه ييمحتوا كالً و تيسا مناسب حاتيتوض و يديكل عبارات و يديكل كلمات

 .كند يم مطالعه دارند،

. كننديم يبند فهرست و دايپ) عنكبوت( يخزندگ افزار نرم لهيوس به را وب صفحات جستجو يموتورها

 از يكي در شما وب صفحه اگر مثال يبرا. كنندينم كار جور كي يخزندگ يافزارها نرم تمام متاسفانه

 .نباشد نيچن نيا موتورها گريد در است ممكن باشد، داشته ييباال ازيامت جستجو يموتورها

 عملكرد راتييتغ تمام يريگيپ دهند،يم انجام جستجو يموتورها يساز هنهيب متخصصان كه ييكارها از يكي

 به. كنند يساز نهيبه راتييتغ نيا طبق بر را وب صفحات تواننديم آنها نيبنابرا. است جستجو يموتورها داخل

 .ي جستجو مي كنندموتورها نيا تابع را خود ،مختلف يجستجو يموتورها راتييتغ با همراه آنها عالوه

 نهيبه ي درباره طراح نيا از ديبا شما د،يكنيم انتخاب تانيتجار تيسا يطراح يبرا طراح كي شما كه يهنگام

 يموتورها يبرا يساز نهيبه اصول طبق بر ديبخواه او از ديبا و بپرسيد سوال جستجو يموتورها يساز

 كه ييها يطراح از تر يطوالن كار نيا كهيصورت در. كند شروع را شما تيسا وب صفحات ساخت جستجو

 تتانيسا كه اول بار همان در شما كه است تر معقول و تر آسان يليخ كار نيا. ستين د،يا داشته نيا از شيب شما

 .باشد جستجو يموتورها يبرا نهيبه كامال رد،يگ يم قرار وب يرو بر

 است؟ مهم SEO چرا

 :باشند يم موضوع نيا ليدال از يبرخ ليذ موارد. باشد يم ديمف جستجو يموتورها يبرا يساز نهيبه چرا

 .كنديم دعوت شما تيسا وب از داريد به را ياديز يها يمشتر جستجو جينتا در بودن برتر ▪
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 .دارند تيوضع كي صفحه كي از شما نندگانيب تمام صد در 87 ▪

 .كننديم استفاده جستجو يموتورها از نترنتيا كاربران از صد در 91 ▪

 .رديگيم انجام سيانگل كشور در روز در جستجو ونيليم 250 از شيب قاتيتحق نيآخر طبق ▪

 .شوديم آغاز جستجو يموتورها لهيوس به نيآنال معامالت صد در 73 ▪

 كي از يكسرها فقط كه است نيا نيا تيواقع اما هستند، پول رقابت سر بر هم با تيسا وب از ونيليب 3.5 ▪

 .رسند يم اول صفحه به درصد

 دارند؟ اجياحت SEO به يكسان چه

 يموتورها يبرا را خود وب صفحات ديبا كند،يم حركت يبازرگان و تجارت يسو به كه يتيسا وب هر

 .كند يساز نهيبه جستجو

 كابران از يميعظ پهنه كه است داده نشان مطالعات و باشد،يم ينترنتيا كاربران جلب تيسا وب كي يينها هدف

 .اند كرده دايپ يجستجو يموتورها در را ها تيسا وب ينترنتيا

 ديبا دارد را خود يميقد تيسا وب كردن روز به اي و ديجد تيسا وب كي ساخت به تمايل شما شركت اگر

 .دهد قرار اولويت در را SEO ديبا شرفتيپ يبرا كه ديباش داشته توجه

 .كنديم يمعرف بازار در را شما و برد يم بزرگ مسابقه به را شما SEO كه ديباش داشته خاطر به

 ست؟يچ SEO يابزارها

 آنها از يتعداد و ميكن صحبت جستجو يموتورها يبرا يساز نهيبه اي SEO يابزارها درباره ميخواهيم نجايا در

 .ميكن يمعرف را
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▪ Keyword Suggestion در يديكل كلمات ميگفت باال در كه همانطور: يديكل كلمات ي دهنده شنهاديپ 

 كلمات Keyword Suggestion از استفاده با ديتوانيم شما. دارند ييسزا به نقش جستجو يموتورها جذب

 .ديكن انتخاب را يتر جذاب و بهتر يديكل

▪ Google Rank Checker خاص يمحاسبات با گوگل يجستجو موتور: گوگل در شما ازيامت ي كننده چك 

 باالتر شما تيسا ارزش باشد باالتر گوگل در شما تيسا ازيامت چه هر مي دهد، ازيامت ها تيسا وب به قيدق و

 ارك SEO Toolsبا مرتبط يها تيسا شتريب در ابزار نيا اما ستين آسان ازيامت نيا كردن چك معموال. است

 .ديكن چك گوگل در را خود ازيامت يراحت به ديتوان يم شما و كرده آسان را شما

▪ Link Popularity يجستجو يموتورها در كه مي دهد نشان شما به نكيل تيبمحبو: نكيل تيمحبوب 

 كردن سهيمقا يبرا ابزار نيا از به تازگي و شود يم ظاهر جهينت تعداد چه كنند يم جستجو را شما يوقت مختلف

 .شود يم استفاده تيسا وب چند نيب

▪ Search Engine Position جينتا تعداد هم ابزار نيا: جستجو يموتورها در شما تيسا تيوضع 

 .دهد يم شينما بزرگ يجستجو يموتورها در را شما تيسا يجستجو

 يمتنوع و مختلف انواع تيسا وب يساز نهيبه يابزارها اي Web Site Optimization Tools كل در

 .دارند

 كه است شده يانداز راه www.dahio.com آدرس با! ويده نام به رانيا در ييجستجو موتور يتازگ به

 Search Engine Optimization رابطه در كامل يخدمات رانيا در بار نياول يبرا جستجو خدمات بر عالوه

  .دهد يم رائها

  

  تيسا در h1 تگ از استفاده

 تينها در و ها تگ كردن برجسته يبرا تگ نيهم از اسپم يها ستميس كه بس نيهم h1 تگ تياهم باب در

 !كنند يم استفاده جستجو يموتورها بيفر
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 از و وندريم كار به ها نوشته در تريت اي و عنوان كي يمهم دادن نشان يبرا h6 … و h1,h2,h3 يها تگ

 بر صحيح از آن استفاده جهت نيهم از و ستا h1 تگ ها، تگ نيا نيمهمتر. كنند يم كمك سئو به هم يطرف

 .ددار ييبسزا ريتاث سئو

 

 .بهتر است در هر صفحه تنها يكبار استفاده شود h1توجه داشته باشيد كه 

 

 :ددار دوجو راه دو h1 تگ استفاده از يبرا

 ها نوشته عنوان در h1 تگ بردن كار به

 تيسا هدر در h1 تگ بردن كار به

 

 h1 تگ

 ها نوشته عنوان در h1 تگ بردن كار به

 

 صورت در كه داشته باشيد توجه. بود خواهد h1 بصورت يداخل صفحه در نوشته هر عنوان روش نيا در

 دو روش نيا. ودبش مشخص … و h2 مانند رگيد يها تگ با ديبا عنوان ،شما هدر در روش، نيا از استفاده

 :مي كنيم اشاره به آنها ادامه در كه ددار مزيت
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 .دكن يم تر تياهم با را نوشته عنوان صفحه هر در اوال

 

 صحبت يا جداگانهموضوع  مورد در صفحه هر كه ددهيم نشون و تفاوت دارد صفحه هر يبرا h1 تگ دوما

 .دكن يم

 

رابطه  چه در قايدق صفحه نيا موضوع كهشود  متوجه عتريسر كهاين دو مورد به موتور جستجو كمك مي كند 

 .ستا يا

 

Joost de Valk افزونه طراح yoast مي گويد: 

 

 تيسا ياصل صفحه در فقط هم تيسا عنوان. باشد h1اول بايد به صورت  صفحه در شما يها نوشته عنوان    

 .شود شخصم h3 تگ با ديبا ها دسته و ها نوشته صفحات در تيسا عنوان و باشد h1 بصورت ديبا

 

 :تيسا هدر در h1 تگ بردن كار به

 

 دريگ يم قرار h1 تگ با تيسا هدر در تيسا عنوان روش نيا در و است يقبل روش از تر متداول روش نيا

 .مي شوند مشخص h2 تگ با نوشته صفحه در ها نوشته عنوان و ودش يم تكرار صفحات تمام در كه

 يبرا كه هم يليدل و است تر متداول دوم روش يول. مي شوند استفاده بزرگ يها تيسا توسط روش دو هر

 همه در و ميكن يمعرف هدر در h1 تگ با را تيسا عنوان يوقت ود اين است كهشيم شمرده بر استفاده از آن
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 تيسا كي در ميهخوايم يوقت يعني. نمايش داده مي شود بهتر تيسا ييمعنا ارزش ،تكرار شود هم صفحات

 نيا مباحثشود  مشخص تا گيرد قرار h1 تگ در سئو عنوان ديبا دهيم،  قرار h1 تگ 3eo.ir تيسا مثل

 .است سئو مورد دربيشتر  تيسا

 

 :البته نظر شخصي نويسنده براي سايت هاي متفاوت، فرق مي كند 

 

شخصي ما كه در رابطه با سئو است بهتر است از روش دوم براي آن استفاده  تيسامانند  يتيسابدين معني كه 

 .چرا كه اكثر مباحث آن در رابطه با سئو مي باشد. شود

 

اما يك سايت تفريحي و يا يك انجمن بهتر است كه از روش اول براي آن استفاده شود چرا كه مباحث زيادي 

 .را در بر مي گيرد و تنها روي يك موضوع تمركز نمي كند

  

   

  اهميت استفاده از كليدواژه ها

 همان يعني بود، خواهد مخاطبان نظر از بخش نيمهمتر همان جستجو، يموتورها نظر از متن بخش نيمهمتر

 موثر يابيبازار يمبنا. دارند تيسا به دنيرس زمان در را آن از استفاده و مطالعه قصد تيسا مخاطبان هك يمتن

 دايپ يبرا بالقوه مخاطبان هك ييها دواژهيلك است، خورده گره مناسب دواژهيلك انتخاب با جستجو يموتورها

 و دارد را محصول ينوع ديخر و استفاده قصد يفرد ردك تصور توان يم. نندك يم استفاده آن از تيسا ردنك

 نظر مورد ديبا ييها دواژهيلك داشت توجه ديبا است، نگرفته نظر در را يخاص يتجار نام و برند اسم نونك تا

 دواژهيلك رايز هستند آن به عالقمند رانيمد هك ييها دواژهيلك نه و نندك يم استفاده تيسا مخاطبان هك باشد
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 تيسا و جستجو يموتورها بالقوه انيمشتر ارتباط اركراه ت،يسا تيماه دادن نشان بر عالوه تيسا يك يها

 .بود خواهند

 

 بطور. شوديم محسوب تيسا يساز نهيبه يبرا تهايفعال نيمهمتر از يكي مهم و ياصل يها دواژهيلك انتخاب

 يخدمات اي محصول شوند، يم دهيپرس اغلب هك جيرا سواالت ،يتلفن اي رودررو يابيبازار يها ستميس در مثال

 رايز است دواژهيلك انتخاب يراهنما نيبهتر اربران،ك يها هخواست از ياريبس و است مخاطبان مدنظر معموال هك

 و نيتخم با. است نبوده شفكو حدس قابل دهندگان ارائه يبرا هك نندك يم استفاده يعبارات از انيمشتر يگاه

 دست يكترونكال گاهيپا يك يبرا ياحتمال يها دواژهيلك از يستيل به توان يم سرانجام شده، انجام يبرآوردها

 يمترادفها لمه،ك مفرد و جمع يحالتها لمات،ك بكيتر ديبا هكبل ستين يافك ها دواژهيلك نيا تنها اما افتي

 واژه ديلك تعداد. داشت نظر در را لماتك گريد يحالتها و اصطالحات خالصه و مخفف ج،يرا يغلطها موجود،

 تعداد مختلف ارشناسانك. است متفاوت تيسا ردكعمل و يمحتوا به بسته ،يكترونكال گاهيپا و تيسا يك يها

 200 يگروه و 50 تا 20 را تعداد نيا يگروه اند، ردهك اعالم تيسا يك يها دواژهيلك زانيم يبرا را يمختلف

 يك يبرا دواژهيلك تعداد نيبهتر حال هر در اما ،اند ردهك عنوان ها دواژهيلك تعداد يبرا رقم نيبهتر را لمهك

 يپارامترها و طيشرا به امالك و ستين يا شده نييتع شيپ از و ثابت عدد عنوان چيه به يكترونكال گاهيپا

 .است وابسته موجود

 

 مدنظر، يها دواژهيلك و عبارات ردنك مشخص از پس ت،يسا صفحات در ها دواژهيلك از نهيبه استفاده يبرا

 يمعنا به ها دواژهيلك  عيتوز. داد قرار تيسا  ضمائم و صفحه بدنه جمله از مختلف يبخشها در را آنها ديبا

 يرارهاكت يچگونگ و تعداد مناسب يگذاريجا و صفحه مختلف يبخشها در لماتك يريارگكب و نشيچ

 ست،ين سانيك جستجو يموتورها از يكهر يبرا صفحه يبرچسبها از دامكهر تياهم. است متن در دواژهيلك

 يموتورا از يگريد دسته هيكحال در دهديم ها متاتگ به يخاص تياهم جستجو يموتورها يبرخ مثال بطور

 رسد يم نظر به بهتر نيبنابرا. دهند يم قرار ضمائم ريسا بر را خود دكيتا و نداده ضمائم نيا به يتياهم جستجو

  .است يضرور ضمائم و متون تمام در ها دواژهيلك اي يديلك لماتك از استقاده هك
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 ه مناسب توصيه مي شود از ابزار مخصوص گوگل در آدرس زير استفاده نماييدژجهت انتخاب كليد وا

KeywordToolExternal/select/com.google.adwords://https 

در اين ابزار شما كلمه كلي مرتبط با موضوع خود را وارد مي كنيد و گوگل پيشنهادهاي خود را به شما ارائه مي 

  دهد

 

:keywords  قسمت در در قسمت كلمه كليدي مورد نظرتان را تايپ كنيد advanced options:all 

countries - all languages  در قسمت پايين سمت راست ا انتخاب كردهر columns را كليك كرده و 

Estimated Avg.CPC را انتخاب كرده و apply مورد نظر تايپ  كنيد كلمه ي باالي دكمه سرچ را در كادر

 .كنيد جستجوكنيد و 

 

 

 :به نكات زير براي انتخاب كليد واژه مناسب توجه فرماييد

 

تبليغ با استفاده از كلمات كليدي نا . كليدي را دقيقا مرتبط با سايت و موضوع تبليغتان انتخاب كنيدكلمات -

 .زيرا تنها باعث افزايش هزينه شما مي گردد و نتيجه اي در بر ندارد ،مرتبط اصال توصيه نمي شود

 

ي را سرچ كند و به دليل عدم اين كلمات كليد از انتخاب كلمات كليدي عمومي اجتناب كنيد زيرا وقتي كاربر-

ارتباط تبليغ شما با كلمه سرچ شده بر روي تبليغ شما كليك نكند به مرور زمان نسبت نمايش به كليك شما 

 .كاهش مي يابد و آن كلمه احتياج به افزايش هزينه كليك پيدا ميكند

 

 .كلمات خيلي تخصصي را انتخاب نكنيد طوري كه به ذهن كاربر نرسد-

 

كليدي خود را دو يا سه كلمه اي انتخاب كنيد عبارات تك كلمه اي ممكن است توسط كساني كه  عبارات-

همچنين عبارات طوالني ممكن است اصال  ،براي موردي غير از موضوعات شما در حال جستجو اند سرچ شود
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 كنند عباراتا سرويس شما را مشخص سرچ نشوند كال عباراتي كه با كمترين تعداد كلمه بتوانند محصول ي

 .مناسبي اند

 

، كلمات تركيبي يك كليد واژه محسوب ميشود: نكته( بهتر است از كلمات تركيبي استفاده كنيد تا تك كلمه اي-

 )يك كليد واژه مي باشد "فروش سريال"مثال 

 

بليغ احتياجي نيست طوري كليد واژه هاي خود را انتخاب كنيد كه نمايشتان زياد شود زيرا باعث مي شود ت-

بهتر است تمركزتان را روي مشتريانتان و آن محصولي كه مي  .شما كليك هرز بخورد و از اعتبارتان كم شود

 خواهيد تبليغ كنيد قرار دهيد زيرا كساني كه به اين وسيله وارد سايتتان مي شوند مشتريانتان هستند

 

نماييد زيرا تعداد زياد كليد واژه باعث ورود كليد واژه انتخاب  20تعداد كليد واژه هاي خود را كم و حد اكثر -

 .كاربران نا مرتبط مي شود

 

وجود داشته باشد در اين حالت  ،ن متصل مي باشدآتبليغ شما به  كه كليدواژه شما حتما بايد در صفحه اي-

ات در صورتي كه در صفحه تبليغ شما وجود نداشته باشد و در صفح(هزينه تبليغ شما به شدت كاهش مي يابد

 )نرا بررسي نمي نمايدآديگر سايت شما وجود داشته باشد گوگل 

 

 

مي  شما بايد كلمه كليدي خود را طوري انتخاب نماييد كه تعداد بيشتري از كاربران كه آن كلمه را جستجو-

  .در اين حالت نتيجه تبليغ شما بسيار بهتر خواهد بود كنند،تبليغ شما كليك  يرو كنند،

 .كلمات عمومي و يا نا مرتبط جدا پرهيز كنيدپس از انتخاب 

 

 

بصورت معمول حتما بايد كلمات فارسي و يا تركيب فارسي استفاده نماييد و از استفاده از كلمات خالص -
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زيرا هنگامي كه كاربر مثال كلمه اتومبيل را جستجو مي نمايد به دنبا يك وب سايت . انگليسي خودداري نماييد

فارسي زبان و يا ايراني مي گردد كه در مورد اتومبيل مطلب ارائه نموده و يا فروشنده اتومبيل است اما هنگامي 

ا جستجو مي نمايد پس حتما به ر  automobileه كه كاربر فارسي زيان و يا ايراني به جاي كلمه فارسي كلم

دنبال يك سايت غير فارسي زبان و يا خارجي بوده است كه اين كلمه را به انگليسي جستجو نموده است پس 

انتظار سايت شما كه يك سايت فارسي زبان و يا ايراني مي باشد را ندارد پس اين كاربر يك كاربر خوب و يا 

د بود پس الزم نيست بر روي آن سرمايه گزاري نماييد پس بهتر است هميشه كلمات مشتري بلقوه شما نخواه

شما فارسي يا تركيبي از فارسي مانند مثال باال باشد زيرا هنگامي كه فردي اين كلمه و يا عبارت را جستجو مي 

وانيد يك كاربر نمايد به دنبال يك سايت فارسي زبان يا ايراني مي گردد پس اين كاربر جستجو كننده مي ت

 .خوب يا مشتري بلقوه شما باشد

 

 

اگر عبارت كليدي شما جزئي از عبارت سرچ شده كاربر باشد ولي تطابق عيني نداشته باشد باز هم گوگل -

خودكار آبي "باشد و كاربر  "خودكار بيك "مثال اگر عبارت كليدي شما . تبليغ شما را به وي نشان خواهد داد 

 .بليغ شما را مي بيندرا سرچ كند ت "بيك

 

 

تعداد كلمات كليدي بيشتر نشان دهنده بازخورد بهتر نيست كافيست از كلماتي استفاده كنيد كه كاربر آنها را -

سرچ مي كند و دقيقا مربوط به تبليغ شماست و تمركزتان را روي مشتريانتان قرار دهيدو اين كار باعث مي 

نين موجب مي شود در كل وضعيت تبليغتان چر و بهينه تر شود و همشود كه شما مديريتتان روي تبليغ آسانت

  .بهتر شود
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  قالب كي جاديا: نهم فصل
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 يم شما تيسا وب مطالعه و گشتن به ميتصم يكوتاه اريبس زمان در تيسا وب كننده ديبازد كه ديدان يم ايآ

 .گردد يم خالصه تيسا وب مطالب يمعمار و تيسا كيگراف در زيچ همه! رد؟يگ

 يبرا درآمد كسب آن تبع به و يتلفن تماس كي به ليتبد را شما تيسا وب از ديبازد كه ينكات از يكي

 اطالعات، ارائه ساختار ،يبند رنگ شامل كه است تيسا وب كيگراف يطراح مساله كند، يم شما مجموعه

 تيسا وب كه ديندار دور نظر از را نكته نيا البته. شود يم يكيگراف طرح حجم و طرح در رفته بكار ريتصاو

 تا شوند يطراح باال يبارگزار سرعت با و سبك ستيبا يم  باشند، بايز ديبا كه زانيم همان به ينترنتيا يها

 تياهم به توجه با. ندينما افتيدر تيسا وب از را اطالعات نيشتريب ممكن زمان حداقل در دكنندگانيبازد

 ممكن يراهكارها يتمام ارائه با جومال ،يطراح نيا در موجود يراهكارها انواع و يكيگراف يطراح موضوع

 .دينما كمك تانيها خواسته شدن برآورده در را شما تا دارد را خود تالش تمام

 

 : است ريز ياجزا شامل شما تيسا وب يكيگراف يطراح

 تيسا يلوگو يطراح •

 تيسا وب يها دياسال و ها بنر يكيگراف يطراح •

 دمانيچ و رنگ و طرح لحاظ به شما تيسا يكل يبند ساختار •

 شما تيسا وب غاتيتبل يغاتيتبل بنر يطراح •

  صفحه هر موضوع كيتفك به يداخل صفحات و ياصل صفحه يكيگراف يطراح •

خود يك حرفه مي باشد در اين فصل ما فقط به ساختار ساده قالب در  ،با توجه به اينكه طراحي قالب در وب

  .ان وب بتوانند طرح هاي خود را در جومال پياده سازي نمايندحجومال مي پردازيم تا طرا

  اصول اوليه

  .آنها را داريم، آشنا شويدبراي طراحي يك قالب شما بايد با تكنولوژي هايي كه قصد كار با 

  معرفي شركت
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اين  براي. بازديدكنندگان وب سايت بايد بتوانند در اولين نگاه به وب سايت يك شركت به ماهيت آن پي ببرند

  .منظور بايد لوگوها و تصاوير مربوط به شركت را براي استفاده در قالب آماده نماييد

 HTML/XHTML ، CSS و XML  

HTML/XHTML،  CSS و XML  كه به معرفي هر يك از . در جومال بر پايه تكنولوژي اينترنت كار مي كنند

  .آنها مي پردازيم

 

HTML/XHTML 

. يك زبان برنامه نويسي نيست و فقط زبان توصيفي است HTML. مي باشد HTMLشبكه جهاني وب بر پايه 

HTML تگ زير يك سرفصل است مثال به عنوان. اصطالحا با تگ ها كار مي كند:  

<h1>اين يك سرفصل است</h1>  

  اين تگ ها باعث مي شود كه متن به صورت دلخواه در مرورگر نمايش داده شود

CSS  

Cascading Style Sheets  هاي افزونهيكي از HTML مي باشد. CSS  يك زبان برنامه نويسي نيست و

 3ه صورت يكي از ب HTMLو  CSSارتباط . را دارا مي باشد HTMLفقط يك سري ساختارها را براي اجزا 

 :رورش زير است

 HTMLدر فايل اصلي 

  :قرار ميگيرند HTMLمانند مثال زير در فايل اصلي  CSSدر اين روش دستورات 

<head> 

<title>title of the file</title> 

<style type="text/css"> 
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<!-- 

/* ... this is where the CSS commands are defined ... */ 

--> 

</style> 

</head> 

  مجزا CSSفايل 

در يك فايل جداگانه ذخيره شده و يك لينك براي ارتباط با فايل  CSSدر اين روش مانند مثال زير دستورات 

CSS اين روش در جومال استفاده مي شود. ايجاد مي شود.  

<head> 

<title>title of the file</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="formats.css"> 

</head> 

  HTMLدر تگ هاي 

  قرار ميگيرد HTMLدر ميان تگ هاي  CSSدر اين روش دستورات 

<body> 

<h1 style="… CSS commands ...">...</h1> 

</body> 

XML  

xml  مخفف نامExtended Markup Language مي باشد كه يك زبان مبتي بر متا مي باشد .xml  معموال

كاربرد هم قالب ها  يي مانندافزونه هااما در جومال براي نصب كردن  .كار مي رودببراي فايل هاي پيكربندي 

  .دارد
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  .اكنون با مطالبي كه در ابتداي اين فصل آموختيم به ايجاد قالب دلخواه خود مي پردازيم

همچنين بايد از يكي از نرم . خود را براي ايجاد قالب مشخص نماييد

شما مي  .استفاده نماييد Gimpيا يك نرم افزار متن باز مانند 

عنوان  نوع قالب ايجاد نماييد، در نوع اول اندازه قالب متناسب با صفحه مرورگر شما تغيير مي كند به

در اين نوع شما نمي  .پيكسل شود، قالب هم به همين اندازه بزرگ مي شود

در نوع دوم شما اندازه قالب را دقيقا تعيين مي كنيد به 

ريد و هرگونه تغيير اندازه مرورگر بر روي قالب 

لب قرار اشما بايد ساختار قالب خود را مشخص نماييد كه محتوا و قسمت هاي مختلف در چه مناطقي از ق
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اكنون با مطالبي كه در ابتداي اين فصل آموختيم به ايجاد قالب دلخواه خود مي پردازيم

خود را براي ايجاد قالب مشخص نماييد يقبل از شروع به كار شما خط مش

Adobe Photoshop  يا يك نرم افزار متن باز مانند

نوع قالب ايجاد نماييد، در نوع اول اندازه قالب متناسب با صفحه مرورگر شما تغيير مي كند به

پيكسل شود، قالب هم به همين اندازه بزرگ مي شود 2048مثال اگر عرض مرورگر شما 

در نوع دوم شما اندازه قالب را دقيقا تعيين مي كنيد به . توانيد ساختار قالب را به صورت دقيق تعيين نماييد

ريد و هرگونه تغيير اندازه مرورگر بر روي قالب گي در نظر مي لپيكس 900عنوان مثال شما عرض يك قالب را 

شما بايد ساختار قالب خود را مشخص نماييد كه محتوا و قسمت هاي مختلف در چه مناطقي از ق

  :لب نمونه را نمايش مي دهيمادر تصوير زير ما ساختار يك ق
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  ايجاد قالب شما

اكنون با مطالبي كه در ابتداي اين فصل آموختيم به ايجاد قالب دلخواه خود مي پردازيم

  كلي يخط مش

قبل از شروع به كار شما خط مش

Adobe Photoshopمانند  گرافيكيافزارهاي 

نوع قالب ايجاد نماييد، در نوع اول اندازه قالب متناسب با صفحه مرورگر شما تغيير مي كند به 2توانيد 

مثال اگر عرض مرورگر شما 

توانيد ساختار قالب را به صورت دقيق تعيين نماييد

عنوان مثال شما عرض يك قالب را 

  .تاثيري نخواهد داشت

  ساختار

شما بايد ساختار قالب خود را مشخص نماييد كه محتوا و قسمت هاي مختلف در چه مناطقي از ق

در تصوير زير ما ساختار يك ق. بگيرند

  بخش اول

محل قرار : قسمت اول -
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 محل قرار گرفتن فيلد جستجو: قسمت دوم -

  محل قرار گرفتن مسير سايت : قسمت سوم -

  بخش دوم

  محل قرار گرفتن منوها: قسمت چهارم -

 محل قرار گرفتن محتوا: قسمت پنجم -

  محل قرار گرفتن منوها: قسمت ششم -

  بخش سوم

  محل قرار گرفتن كپي رايت : قسمت هفتم -

  HTMLكار با 

 Dreamweaverدر اين مرحله بايد ويرايشگرهايي مانند 

(http://www.adobe.com/products/dreamweaver)  يا يك نرم افزار رايگان ويرايش مانند

HTML editors (http://www.thefreecountry.com/webmaster/htmleditors.shtml) 
در قالب هاي جومال . قرار ميگيرد index.php قالب هاي جومال در فايلي به نام HTMLكد . استفاده نماييد

با اكثر مرورگرها سازگار بوده و با  Divستفاده نماييد چون ا tableيا به جاي جدول  Divتوصيه مي شود از 

CSS ساختار . ها به خوبي كار ميكندHTML  فايل/index.php قالب ما به صورت زير است:  

<html>  

<head>  

<link href="/joomla/templates/joomla/css/template.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" />  

</head>  

<body>  
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<div id="part11">header / header<br /><br />  

<div id="section1">section1</div>  

<div id="section2">section2</div>  

</div>  

<div id="part2">main display area / main<br /><br />  

<div id="section3">breadcrumbs</div>  

<div id="section6">right side</div>  

<div id="section4">left side</div>  

<div id="section5">content</div>  

</div>  

<div id="part3">footer /footer<br /><br />  

<div id="section7">section7</div>  

</div>  

</body> 

</html> 

  

  :به صورت زير مي باشد css/template.css/و فايل 

body{ 

font-size: 12px; 
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font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; } 

#Part1{ /*header*/ 

float: left; 

border: 2px dotted green; } 

#Part2{ /*main*/ 

float: left; 

border: 2px dotted yellow; } 

#Part3{ /*footer*/ 

clear:all; 

border: 2px dotted red; } 

#Section1{ /*top right*/ 

float: left; width: 18em; 

margin: 0 0 1.2em; 

border: 1px dashed silver; background-color: #eee; } 

#Section2{ /*top left*/ 

float: right; width: 12em; 

margin: 0 0 1.1em; 

background-color: #eee; border: 1px dashed silver; } 
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#Section3{ /*breadcrumbs*/ 

border: 1px dashed silver; 

background-color: #eee; } 

#Section4{ /*left side*/ 

float: left; width: 15em; 

margin: 0 0 1.2em; 

border: 1px dashed silver; }  

#Section5{ /*content*/ 

margin: 0 12em 1em 16em; 

padding: 0 1em; 

border: 1px dashed silver; } 

#Section6{ /*right side*/ 

float: right; width: 12em; 

margin: 0 0 1.1em; 

background-color: #eee; border: 1px dashed silver; } 

#Section7{ /*footer*/ 

margin: 0 0 1.1em; 

background-color: #eee; border: 1px dashed silver; } 
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خود را در مسير  HTMLبعد از ايجاد اين فايل ها ، فايل 

[PathtoJoomla]/templates/joomla/directory    با نامindex.php   و فايلCSS  را در مسير

[PathtoJoomla]/templates/joomla/css/  با نامtemplate.css ذخيره نماييد  

  ساختار پوشه قالب

پوشه هاي زير  ،به صورت استاندارد. ه با ساختار دقيق پوشه هاي يك قالب آشنا شويدن است كآاكنون زمان 

  :در يك قالب وجود دارد

[PathtoJoomla]/templates/[نام قالب]/ 

[PathtoJoomla]/templates/[ نام قالب  ]/CSS/ 

[PathtoJoomla]/templates/[ نام قالب  ]/images/ 

گر از كاراكترهاي خاص استفاده كنيد در هنگام نصب ا. نام قالب نبايد شامل فاصله يا كاركترهاي خاص باشد

ساخته شده  joomlaنام  ادر اين فصل پوشه قالب ما ب .بودقالب سيستم عامل قادر به ايجاد اين پوشه نخواهد 

  :كردبررسي خواهيم ا رادر ادامه همه آنهكه  وجود دارندفايل هاي متفاوتي در قالب  .است

علت . قرار دارد templates/joomla/index.php/قالب در پوشه  HTMLفايل ساختار : فايل ساختار

  .را در قالب بكار برد phpمي باشد اين است كه بتوان در صورت لزوم كدهاي  phpاينكه پسوند اين فايل 

  

شامل يك تصوير  templates/joomla/template_thumbnail.png/فايل : تصوير پيش نمايش

اين تصوير بندانگشتي در . پيكسل مي باشد 150در  200بندانگشتي از قالب مي باشد كه معموال ابعاد آن 

  .مديريت قالب ها قابل رويت مي باشد و وجود آن الزامي نيست
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شامل اطالعات متاديتا در مورد  templates/joomla/templateDetails.xml/فايل : متاديتا هاي قالب

ساختار اين فايل معموال به صورت زير . شوداين اطالعات در معرفي و نصب قالب استفاده مي . قالب مي باشد

  :است

templateDetails.xml:  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 2.5//DTD template 1.0//EN" "http://www.joomla.org/xml/dtd/1.6/template-install.dtd"> 

<extension version="2.5" type="template" client="site"> 

 <name>beez_20</name> 

 <creationDate>25 November 2009</creationDate> 

 <author>Angie Radtke</author> 

 <authorEmail>a.radtke@derauftritt.de</authorEmail> 

 <authorUrl>http://www.der-auftritt.de</authorUrl> 

 <copyright>Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.</copyright> 

 <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license> 

 <version>2.5.0</version> 

 <description>TPL_BEEZ2_XML_DESCRIPTION</description> 

 

 <files> 

  <folder>css</folder> 

  <folder>html</folder> 

  <folder>images</folder> 

  <folder>javascript</folder> 

  <folder>fonts</folder> 

  <folder>language</folder> 

  <filename>index.html</filename> 

  <filename>index.php</filename> 

  <filename>templateDetails.xml</filename> 

  <filename>template_preview.png</filename> 

  <filename>template_thumbnail.png</filename> 

  <filename>favicon.ico</filename> 

  <filename>component.php</filename> 

  <filename>error.php</filename> 

 </files> 

 

 <positions> 

  <position>debug</position> 

  <position>position-0</position> 

  <position>position-1</position> 

  <position>position-2</position> 

  <position>position-3</position> 

  <position>position-4</position> 

  <position>position-5</position> 

  <position>position-6</position> 

  <position>position-7</position> 

  <position>position-8</position> 

  <position>position-9</position> 

  <position>position-10</position> 

  <position>position-11</position> 

  <position>position-12</position> 

  <position>position-13</position> 

  <position>position-14</position> 

 </positions> 

 

 <!--  For core templates, we also install/uninstall the language files in the core language folders. 

 --> 

 <languages folder="language"> 

  <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.tpl_beez_20.ini</language> 

  <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.tpl_beez_20.sys.ini</language> 

 </languages> 

 

 <config> 

  <fields name="params"> 

   <fieldset name="advanced"> 

    <field name="wrapperSmall"  class="validate-numeric" type="text" default="53" 

     label="TPL_BEEZ2_FIELD_WRAPPERSMALL_LABEL" 

     description="TPL_BEEZ2_FIELD_WRAPPERSMALL_DESC" 

     filter="integer" /> 

 

    <field name="wrapperLarge"  class="validate-numeric" type="text" default="72" 

     label="TPL_BEEZ2_FIELD_WRAPPERLARGE_LABEL" 

     description="TPL_BEEZ2_FIELD_WRAPPERLARGE_DESC" 

     filter="integer" /> 

 

    <field name="logo" type="media" 

     label="TPL_BEEZ2_FIELD_LOGO_LABEL" description="TPL_BEEZ2_FIELD_LOGO_DESC" /> 

 

    <field name="sitetitle"  type="text" default="" 
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     label="TPL_BEEZ2_FIELD_SITETITLE_LABEL" 

     description="TPL_BEEZ2_FIELD_SITETITLE_DESC" 

     filter="string" /> 

 

    <field name="sitedescription"  type="text" default="" 

     label="TPL_BEEZ2_FIELD_DESCRIPTION_LABEL" 

     description="TPL_BEEZ2_FIELD_DESCRIPTION_DESC" 

     filter="string" /> 

 

    <field name="navposition" type="list" default="center" 

     label="TPL_BEEZ2_FIELD_NAVPOSITION_LABEL" 

     description="TPL_BEEZ2_FIELD_NAVPOSITION_DESC" 

     filter="word" 

    > 

     <option value="center">TPL_BEEZ2_OPTION_AFTER_CONTENT</option> 

     <option value="left">TPL_BEEZ2_OPTION_BEFORE_CONTENT</option> 

    </field> 

 

    <field name="templatecolor" type="list" default="nature" 

     label="TPL_BEEZ2_FIELD_TEMPLATECOLOR_LABEL" 

     description="TPL_BEEZ2_FIELD_TEMPLATECOLOR_DESC" 

     filter="word" 

    > 

 

     <option value="nature">TPL_BEEZ2_OPTION_NATURE</option> 

     <option value="personal">TPL_BEEZ2_OPTION_PERSONAL</option> 

 

    </field> 

 

 

   </fieldset> 

  </fields> 

 </config> 

</extension> 

  .در كد باال فايل هايي كه بايد كپي شوند را مشخص ميكند filesتگ 

استاندارد قالب به نام  CSSنام فايل . باشد CSSقالب شما مي تواند شامل چندين فايل  :CSSفايل 

/templates/joomla /css/template.css مي باشد .  

 templates/joomla/تصاوير و فايل هاي گرافيكي مربوط به قالب در پوشه : يگرافيكفايل هاس تصاوير و 

/images/ قرار دارند.  

  استفاده از ماژول هاي جومال

اين ماژول ها بسيار . خود قرار دهيد HTMLمي توانيد ماژول هاي جومال را در فايل  jdocبا استفاده از تگ 

به عنوان مثال با بكار بردن عبارت زير در فايل خود عنوان . كاربردي مي باشند و قالب شما را پويا مي نمايند

  :قالب از تنظيمات كلي جومال فراخواني مي شود

<head> 

<jdoc:include type="head" /> 

</head> 
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  :د عبارات زير را خواهيد ديد كه نتيجه استفاده از ماژول باال بوده استصفحه خود را مشاهده كني كداگر  

<head>  

<base href="http://localhost/joomla/" />  

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  

<meta name="robots" content="index, follow" />  

<meta name="keywords" content="joomla, joomla!, Joomla, Joomla!, J!" />  

<meta name="description" content="Joomla! - dynamic portal-engine and Content-Management-System" />  

<meta name="generator" content="Joomla! 2.5 - Open Source Content Management" />  

<title> جومال joomlafarsi.com</title>  

<link href="/joomla/index.php?format=feed&amp;type=rss" rel="alternate"  

type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" /> 

<link href="/joomla/index.php?format=feed&amp;type=atom" rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom 1.0" />  

<script type="text/javascript" src="/joomla/media/system/js/mootools.js"></script>  

<script type="text/javascript" src="/joomla/media/system/js/caption.js"></script> 

... 

ول ژقعيت ها به ما اجازه مي دهند تا مااكنون به قرار دادن موقعيت مختلف ماژول در قالب مي پردازيم اين مو

 jdoc:include>به عنوان مثال دستور . هاي خود را در مكان هاي مختلف قالب قرار دهيم

type="modules" name="top" style="none" />  موقعيتtop را در قالب ايجاد ميكند .style  در

  :دستور باال مي تواند امكانات جدول زير را به شما بدهد

  خروجي  ارامترپ

table  ول در جدول نمايش داده مي شودژخروجي ما  

horz  خروجي ماژول به صورت عمودي نمايش داده مي شود  

xhtml   خروجي ماژول براساسXTML نمايش داده مي شود  
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rounded   خروجي ماژول داراي گوشه هاي گرد مي شود و كالسmoduletable  هب module غيير ميكندت  

beezDivision   عنوان ماژول فقط در قالبBeez قابل تغيير مي باشد  

none  خروجي ماژول به صورت ساده نمايش داده مي شود  

  :موقعيت هاي ماژول متفاوتي ايجاد شده است jdocزير با ستفاده از  index.phpبه عنوان مثال در فايل 

<html><head> 

<jdoc:include type="head" /> 

<link href="/joomla/templates/joomlabook/css/template.css"  

rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

<div id="Part1">header / header 

<div id="Section1">Section1 <jdoc:include type="modules"  

name="user3" style="xhtml" /> 

</div> 

<div id="Section2">Section2 <jdoc:include type="modules"  

name="top" style="xhtml" /> 

</div> 

</div> 

<div id="Part2">main display area / main 

<div id="Section3">breadcrumbs <jdoc:include type="modules"  

name="breadcrumb" 

style="xhtml" /></div> 

<div id="Section6">right side <jdoc:include type="modules"  

name="right" 

style="xhtml" /></div> 

<div id="Section4">left side <jdoc:include type="modules" name="left" 

style="xhtml" /></div> 

<div id="section5">content <jdoc:include type="component" style="xhtml" /></div> 

</div> 

<div id="Part3">footer /footer 

<div id="Section7">Section7<jdoc:include type="modules" name="footer" style="xhtml" /> 

</div> 

</div> 

</body></html> 
اكنون قالب جديد شما داراي موقعيت هاي بسياري است و مي توان در اين موقعيت ها ماژول هاي دلخواه را 

  .قرار داد

  بدون تغيير در هسته جومال HTMLتغيير در خروجي 

ي هسته، كامپوننت و يا در برخي از فايل ها ، تغييراتيدر جومالهاي نسخ قبل براي تغيير در خروجي قالب

يك راه حل ارائه شده است كه ديگر نيازي به تغيير كامپوننت ها  2.5در جومال . مي شدبايد اعمال  ماژول،

ن را داريد مانند آبه اين منظور پوشه كامپوننتي كه قصد تغيير  .نخواهد بود
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[PathtoJoomla}/components/com_content/view/article/tmpl/*.*  كپي و قسمت هاي

مورد تغيير را در قالب خود به صورت 

[PathtoJoomla}/templates/[yourtemplate]/html/com_content/article  قرار دهيد تا

  .ا تغيير در اين فايل ها تغييرات خاص قالب خود را مشاهده نماييدبتوانيد ب

  نتيجه گيري

موزش ها بايد داراي توانايي هايي آهر چند كه در كنار اين . در اين فصل با اصول طراحي يك قالب آشنا شديد

  .د نماييدباشيد تا بتوانيد يك قالب منحصر به فرد و زيبا ايجا CSSو  HTMLنظير طراحي هاي گرافيكي، 
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  سطوح دسترسي در جومال: فصل دهم
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به  2.5سطوح دسترسي يكي از مهمترين امكانات سيستم هاي مديريت محتوا مي باشد كه اين امكان در جومال 

اين فصل در . بلوغ خود رسيده است و شما مي توانيد تا ريزترين سطوح دسترسي را در جومال تعريف نماييد

  .نحوه ايجاد و اختصاص اين سطوح دسترسي مي پردازيم

  

  

 تعريف سطوح دسترسي

كند كه كدام كاربران يا سيستم پردازش اجازه دسترسي به  مطابق با ويكي پديا، سطوح دسترسي مشخص مي

  .هايي بر روي اشياء مجازند كه اجرا شوند اشياء را دارند، همچنين چه عمليات

  .ما دو جنبه جدا براي سطوح دسترسي داريمدر مورد جومال، 

توانند دسترسي داشته باشند؟ براي مثال، انتخاب يك منو براي كدام  هايي مي كدام كاربران به چه بخش .1

 كاربر فعال خواهد بود؟ 

تواند يك  تواند بر روي اشياء داشته باشد؟ براي مثال، آيا كاربر مي كاربر مي) يا اقداماتي(چه عمليات  .2

 مطلب را ارسال يا ويرايش كند؟ 

 2.5بررسي اجمالي سطوح دسترسي در جومال 

  .كنيم را بررسي مي 1.6و نسخه  1.5نسخه  در اين بخش تفاوت سطوح دسترسي بين جومال

 ها و سطوح دسترسي كاربران، گروه

 2.5نسخه  ها در يك سايت با جومال با تعريفي در ذهن، بياييد نگاهي به چگونگي تنظيمات سطوح دسترسي

  .دهد را نشان مي 1.5نسخه  اي از تغييرات در جومال جدول زير خالصه. داشته باشيم
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 جومال 2.5نسخه  جومال 1.5نسخه 

 ها  گروه

ثبت نام  عمومي،(گروه ثابت شامل  هفت

، مدير، مدير شده، نويسنده، ويرايشگر، ناشر

  )تارشد و مدير كل ساي

  .ها بدون محدوديت در تعريف گروه

كاربران و 

 ها  گروه

تواند تنها به يك گروه اختصاص  كاربر مي

  .يابد

هاي مختلفي اختصاص  تواند به گروه كاربر مي

  .يابد

سطوح 

 دسترسي 

، ثبت نام عمومي(ثابت  سطح دسترسي  3

 )شده، ويژه
  .بدون محدوديت در تعريف سطوح دسترسي

سطوح 

دسترسي و 

 ها  گروه

بت اها ث ارتباط بين سطوح دسترسي و گروه

  .بود

  ها به سطوح دسترسي مختلف دسترسي گروه

تواند در هر  ها مي هر تركيبي از گروه. دارند

  .قرار گيرند  سطح دسترسي

  

هاي نامحدود و سطوح  ساخته شده و بسيار انعطاف پذيرند و با گروه سطح دسترسيبينيم كه در هر مورد  مي

هاي متعدد با سطوح دسترسي مختلف يا به هر گروه كاربري يا هر  دسترسي كه قادر است يك كاربر را به گروه

  .سطحي دسترسي اختصاص دهد

 ها و وراثت اقدامات، گروه

در اينجا دوباره يك . دهد براي انجام عملياتي روي اشياء را مي به كاربر اجازه از طرف ديگر سطح دسترسي

عمليات مجاز براي يك  1.5نسخه  در جومال. بوجود آمده است 2.5و نسخه  1.5نسخه  تغيير بزرگ بين جومال

تواند يك مطلب را ارسال كند در حاليكه  به عنوان مثال يك كاربر در گروه نويسنده تنها مي. گروه ثابت بود

 همچنين در جومال. تواند يك مطلب را ارسال، ويرايش و حتي منتشر كند ي كه در گروه ناشر هست ميكس
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ها  تواند همه مطلب يك كاربر عضو در گروه ويرايش فقط مي. مجوزها يا براي همه بود يا هيچكس 1.5نسخه 

  .را در سايت ويرايش كند

  .دهد ا نشان مير 2.5و  1.5نسخه  جدول زير تغييرات عمده بين جومال

 

  2.5نسخه   1.5نسخه 

ها و  گروه

 اقدامات 

هاي مختلف  عمليات مجاز توسط گروه

  .ثابت است

ها توسط مدير  عمليات مجاز براي هر يك از گروه

  .سايت تعريف شده است

اجازه محدود 
كاربر داراي مجوز يكسان . تمام سايت

  .براي همه اشياء سايت است

: در سطوح مختلف طبقه بندي كرد توان مجوزها را مي

  .سايت، كامپوننت، مجموعه، اشياء

  .قابل اجرا نيست اجازه وراثت 
هاي  هاي باالتر و مجموعه توان از گروه مجوزها را مي

  .باالتر به ارث برد

  

 كنند مجوزها چگونه كار مي

  :اند چهار مجوز براي اعمال وجود دارد كه در زير مشخص شده

، اين "غير مجاز"تعريف شده است، اما بر خالف مجوز  "غيرمجاز"ها براي  پيش فرض  :تنظيم نيست •

تواند لغو شود و سلسله وار به  هاي زير مجموعه و سطوح پايين تر مي مجوزها در تنظيمات گروه

  .كند اين مجوز فقط در مجوزهاي تنظيمات كلي صدق مي. تبديل شود "مجاز"

ها به  اين اجازه شامل تمام سطح. از گروه باالتر يا از يك سطح باالترارث بردن خصوصيات  :ارث بري •

  .شود استثناء تنظيمات كلي مي
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اين عمل به طور سلسله وار روي  :مهم .كند عملي كه روي سطح و گروه را غير مجاز مي: غير مجاز •

ير مجموعه و هاي ز مجاز كردن گروه. رسد هاي زيرمجموعه و سطوح پايين تر به ارث مي همه گروه

  .سطوح پايين تر اثري ندارد

  .هاي زيرمجموعه و سطوح پايين تر دسترسي داشته باشند دهد كه گروه اجازه مي :مجاز •

 مجوز سلسله وار سطوح

  :توان به چهار دسته تقسيم كرد كه به شرح زير است را مي 1.6سطح تعريف مجوزها در نسخه 

  .هر عمل و گروه تعيين مجوز پيش فرض براي: تنظيمات كلي .1

. تواند ناديده گرفته شود مي مجوزهاي پيش فرض براي اين كامپوننت: مجوزها ← انتخاب كامپوننت .2

 )، بنرها و غيرهمطالب، منوها، كاربران: راي مثالب(

تواند ناديده  ها مي مجوزهاي پيش فرض براي اشياء در يك يا تعداد بيشتري از مجموعه: مجموعه .3

ها را  ها و وب لينك ها، مطالب، تبليغات، مخاطبين، خبرخوان با مجموعه ها كامپوننتهمه . گرفته شود

  .شود شامل مي

 . اين سطح فقط شامل مطالب است. تواند ناديده گرفته شود ويژه مي براي مطالب: مطالب .4

  .ديگر فقط در سطح يك تا سه مجاز هستند هاي كامپوننت

 تنظيمات كلي

دهد كه چطور سطوح دسترسي  اين صفحه به شما نشان مي. مجوزها ←تنظيمات كلي  ← در مديريت جومال

  .دهد را براي هر گروه، هر عمليات تنظيم كنيد، تصوير زير محيط اين كار را نشان مي
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ستون تنظميات اعمال شده، تنظيمات صورت گرفته . ها براي هر متغير موروثي، مجاز يا غير مجاز هستند انتخاب

  .مجاز يا رد شده است ،)پيش فرض(اين تنظيمات يا غير مجاز . دهد را نشان مي

ها، از  رسيدر قسمت دست. براي اعمال تنظيمات روي يك گروه، بر روي نام آن گروه كليك و آن را باز كنيد

  .ليست كشويي تنظيمات مورد نظر را انجام دهيد

توجه كنيد كه ستون تنظيمات اعمال شده تا زمانيكه شما روي دكمه ذخيره كليك نكنيد تغييرات داده شده را 

براي اعمال تنظيمات، روي دكمه ذخيره كليك كرده و ستون تنظيمات اعمال شده را كنترل . كند اعمال نمي

  .نماييد

 ها  دسترسي←هاي كامپوننت نتخابا

اين صفحه مشابه . ها در نوار ابزار امكان پذير است با كليك روي آيكن انتخاب دسترسي براي هر كامپوننت

ها در نوار ابزار مديريت منوها كليك كنيد  روي آيكن انتخاب:   براي مثال. باشد تصوير تنظيمات كلي در باال مي

  .زير نمايش داده شودتا تصوير تنظيمات منو مشابه 



  5/2راهنماي استفاده از جومال 

 www.itn.ir |ناشر                                                                          www.JoomlaFarsi.com  | يفارس جومال ميت |   199

 

 ها فقط براي كاربراني از گروه كه اين حق دسترسي را در تنظيمات براي هر كامپوننت دسترسي به آيكن انتخاب

بنابراين كاربران عضو اين گروه . در مثال باال گروه مدير كل مجوز گزينه تنظيمات را دارد. دارند فعال است

  .دسترسي به اين صفحه را دارند

 عهمجمو

ويرايش مجموعه، با ليست كشويي كه در : ها دسترسي به مجوزهاي مجموعه وجود دارد در مديريت مجموعه

  .شود در اين صفحه پنج مجوز وجود دارد كه در زير نمايش داده مي. صفحه قرار دارد ميسر است

 

در مثال باال، ما . دهيد مي، شما كار روي مجوزها را براي يك كاربر گروه در يك زمان انجام هدر اين صفح

  .كنيم را ويرايش مي (Administrator) هاي گروه مدير ارشد مجوز
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شود، بنابراين اين  در سطح مجموعه اعمال نمي ها توجه داشته باشيد كه تنظيمات و دسترسي به كامپوننت

  .شود اقدامات را شامل نمي

اگر اين چنين باشد، . رت سلسله وار مرتب شوندتوانند بصو ها مي همچنين توجه داشته باشيد كه مجموعه

هاي پايين تر  شود بطور اتوماتيك كليه خواص آن به مجموعه عمليات روي مجوزهاي مجموعه باالتر باعث مي

ها  خروس ← حيوانات خانگي ←براي مثال اگر شما يك مجموعه سلسله مراتبي از حيوانات  .نيز اعمال شود

ها كه در زير نمايش داده خواهد  سلسله وار براي يك مطلب در مجموعه سگداشته باشيد پس مجوز كامل 

  .شد، داريد

 تنظيمات كلي  •

 دسترسي  ←ها  انتخاب ←مديريت مطلب  •

 مجموعه حيوانات  •

 مجموعه حيوانات خانگي  •

 ها  مجموعه خروس •

 مطالب ويژه  •

 مطلب

مطلب، با ليست كشويي كه در ويرايش : تنظيم مجوزهاي يك مطلب در مديريت مطلب قابل دسترس است

  .دهد اين تصوير سه عمل را به شما نشان مي. صفحه قرار دارد ميسر است
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توانيد مجوزهاي زير ستون  براي ويرايش هر گروه با كليك بر روي آن و انتخاب ليست كشويي، شما مي

ه كليك كنيد و در ستون براي مشاهده اين تغييرات روي دكمه ذخير

. توجه داشته باشيد كه تنظيمات و دسترسي به كامپوننت، و ايجاد يك عمل جديد تاثيري در سطح مطلب ندارد

مجوز براي ايجاد يك مطلب در يك سطح باالتر به طور سلسله وار 

  .دهد ويژه را نشان مي تصوير زير سطح دسترسي

 

سطح ويژه دسترسي شامل مدير، . 

بنابراين . هاي زيرمجموعه هم هستند
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براي ويرايش هر گروه با كليك بر روي آن و انتخاب ليست كشويي، شما مي

براي مشاهده اين تغييرات روي دكمه ذخير. انتخاب تنظيمات جديد را تغيير دهيد

  .تنظيمات اعمال شده، تغييرات را ببينيد

توجه داشته باشيد كه تنظيمات و دسترسي به كامپوننت، و ايجاد يك عمل جديد تاثيري در سطح مطلب ندارد

مجوز براي ايجاد يك مطلب در يك سطح باالتر به طور سلسله وار . شود بنابراين اين عمليات را شامل نمي

تصوير زير سطح دسترسي. ساده و انعطاف پذير است 2.5 سطوح دسترسي در جومال

. خواهيد شامل اين دسترسي باشد، انتخاب كنيد به سادگي هر گروه را كه مي

هاي زيرمجموعه هم هستند ه ها همچنين شامل گرو وهاين گر. نويسنده و گروه مشتريان خواهد بود
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براي ويرايش هر گروه با كليك بر روي آن و انتخاب ليست كشويي، شما مي

انتخاب تنظيمات جديد را تغيير دهيد

تنظيمات اعمال شده، تغييرات را ببينيد

توجه داشته باشيد كه تنظيمات و دسترسي به كامپوننت، و ايجاد يك عمل جديد تاثيري در سطح مطلب ندارد

بنابراين اين عمليات را شامل نمي

  .شود اعمال مي

 سطوح دسترسي

سطوح دسترسي در جومال

به سادگي هر گروه را كه مي

نويسنده و گروه مشتريان خواهد بود
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هاي  ويرايشگر، ناشر و گروه. شود، چون زيرمجموعه گروه مديريت است

توجه كنيد كه ما ميتوانيم .(شود فروشندگان فروشگاه، همينطور زيرمجموعه گروه نويسنده را نيز شامل مي

استفاده شده بكار برده  1.5نسخه 

اگر سطح عمومي . به آن اختصاص داده شده است

به  به هر حال، فقط كاربران آن گروه كه سطح دسترسي

هاي منو و  سطوح دسترسي به آيتم

 .اختصاص داشته باشند

  .دهد كه ويرايش آيتم منو با ليستي از سطوح دسترسي در دسترس است

 

ما اين تنظيمات اوليه را براي . نصب شده است، تنظميات پيش فرض اوليه اعمال شده است

  .دهيم كرد مورد بحث قرار مي
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شود، چون زيرمجموعه گروه مديريت است گروه مدير كل را نيز شامل مي

فروشندگان فروشگاه، همينطور زيرمجموعه گروه نويسنده را نيز شامل مي

 ).موعه و هر چيز ديگري را بررسي كنيم

نسخه  هنگاميكه سطوح دسترسي ايجاد شد، آنها به همان روشي كه در جومال

به آن اختصاص داده شده است هر شيء در صفحه اصلي سايت يك سطح دسترسي

به هر حال، فقط كاربران آن گروه كه سطح دسترسي. شته باشدتواند به آن دسترسي دا

سطوح دسترسي به آيتم. آنها اختصاص داده شده، ممكن است به اين شيء دسترسي داشته باشند

اختصاص داشته باشند تواند به يك سطح دسترسي هر يك تنها مي. اند ها اختصاص داده شده

دهد كه ويرايش آيتم منو با ليستي از سطوح دسترسي در دسترس است نشان مي

 تنظيمات پيش فرض سطوح دسترسي

نصب شده است، تنظميات پيش فرض اوليه اعمال شده است

كرد مورد بحث قرار ميدرك بهتر از نحوه عملكرد كنترل دسترسي و اينكه چگونه كار خواهند 
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گروه مدير كل را نيز شامل مي

فروشندگان فروشگاه، همينطور زيرمجموعه گروه نويسنده را نيز شامل مي

موعه و هر چيز ديگري را بررسي كنيمهاي زيرمج گروه

هنگاميكه سطوح دسترسي ايجاد شد، آنها به همان روشي كه در جومال

هر شيء در صفحه اصلي سايت يك سطح دسترسي. شود مي

تواند به آن دسترسي دا باشد، پس هر كسي مي

آنها اختصاص داده شده، ممكن است به اين شيء دسترسي داشته باشند

ها اختصاص داده شده ماژول

نشان مي صفحه زير: براي مثال

تنظيمات پيش فرض سطوح دسترسي

نصب شده است، تنظميات پيش فرض اوليه اعمال شده است زمانيكه جومال

درك بهتر از نحوه عملكرد كنترل دسترسي و اينكه چگونه كار خواهند 
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 هاي پيش فرض گروه

 2.5نسخه  وقتي شما جومال. هاي مورد نظر خود را تعريف كنيد دهد تا گروه به شما اجازه مي 2.5نسخه  جومال

  .كنيد هاي پيش فرض تنظيم شده است كه در تصوير زير مشاهده مي كنيد گروه را نصب مي

 

همانطوريكه در باال بحث شد . دهد را نشان مي) فرزند –پدر (هاي باالتر و پايين تر  ها ارتباط بين گروه اين فلش

ها  كنيد، اين مجوز به طور اتوماتيك به تمام زيرمجموعه زمانيكه شما يك مجوز براي گروه بزرگ تنظيم مي

 .تواند لغو شود اي زيرمجموعه ميه هاي مجاز به ارث برده شده در گروه دسترسي. شود منتقل مي

  .هاي زيرمجموعه باقي خواهد ماند تواند لغو شود و هميشه رد شده براي همه گروه مجوزهاي رد شده نمي

  

 تنظيمات كلي

شما به راحتي  2.5 به هر حال با نسخه. نصب خواهد شد 1.5نسخه  يبا همان مجوزهاي آشنا 2.5نسخه  جومال

  .نياز، سايت خود را تغيير دهيدتوانيد با توجه به  مي
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هاي باالتر به  همانطور كه قبالً گفته شد مجوزها براي هر عملي از سطوح باالتر به صورت سلسله وار از گروه

براي تنظيمات سايت به مسير . شود

 

ورود به بخش كاربري، ورود به بخش مديريت ، مدير 

اينها اقداماتي هستند كه . برتر، دسترسي به كامپوننت، ايجاد ، حذف، ويرايش، ويرايش حالت، خود ويرايش

معني خاص هر عمل به محتوا بستگي دارد، در صفحه تنظيمات 
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همانطور كه قبالً گفته شد مجوزها براي هر عملي از سطوح باالتر به صورت سلسله وار از گروه

شود بياييد ببينيم چگونه اينكار انجام مي. ها منتقل خواهد شد

  .مجوزها مطابق تصوير زير برويد ←تنظيمات كلي 

ورود به بخش كاربري، ورود به بخش مديريت ، مدير : عمل هست 9توجه كرد به آن 

برتر، دسترسي به كامپوننت، ايجاد ، حذف، ويرايش، ويرايش حالت، خود ويرايش

معني خاص هر عمل به محتوا بستگي دارد، در صفحه تنظيمات . ودبكار ر تواند روي يك شيء در جومال

  .اند كلي اين گونه تعريف شده

 

  .ورود به صفحه اصلي سايت

 

  .ورود به بخش مديريت سايت
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همانطور كه قبالً گفته شد مجوزها براي هر عملي از سطوح باالتر به صورت سلسله وار از گروه

ها منتقل خواهد شد زيرمجموعه

تنظيمات كلي  ← مديريت جومال

به آن كه بايد  موردياولين 

برتر، دسترسي به كامپوننت، ايجاد ، حذف، ويرايش، ويرايش حالت، خود ويرايش

تواند روي يك شيء در جومال مي

كلي اين گونه تعريف شده

  :ورود به بخش كاربري

ورود به صفحه اصلي سايت

  :ورود به بخش مديريت

ورود به بخش مديريت سايت
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  :مدير برتر

توانند  ربراني كه اين مجوز را دارند ميتنها كا. تواند هر كاري بر روي سايت انجام دهد كاربر با اين مجوز مي

  .تواند محدود باشد اين مجوزها نمي. تنظيمات كلي را تغيير دهند

اي براي  مهم است تا اين مطلب را درك كنيد اگر يك كاربر عضو گروه مدير برتر باشد هر مجوز تعيين شده

تواند  ي ميبچه سطوح دستيا اگر. م دهدتواند هر كاري بر روي سايت انجا كاربر مي. اين كاربر نامفهوم است

  .بينند را كنترل كنند ها مي ها بر روي سايت تعيين شده باشد تا آنچه اين گروه

  :دسترسي به كامپوننت

  .)مديريت كاربر، مديريت منو، مديريت مطلب و غيره( باز كردن صفحه مديريت كامپوننت

  :ايجاد

  .)ها و غيره آيتم منو، مطالب، وب لينككاربران، : براي مثال(ايجاد يك شيء 

  :حذف

  .حذف كردن اشيايي كه وجود دارد

  :ويرايش

  .ويرايش كردن اشيايي كه وجود دارد

  :ويرايش حالت

  )آرشيو و پاك سازي, انتشار، عدم انتشار(تغيير حالت اشياء 

  :خود ويرايش

  .ويرايش اشيايي كه خودمان ايجاد كرديم
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در ) با اطالعات نمونه نصب شده(

م وجود داشتند به عالوه دو گروه ديگر كه گروه مشتريان و 

هاي ما با همان مجوزهايي  توجه داشته باشيد كه گروه

توانيم هر يك از اين مجوزها را با توجه به نوع 

  .قرار داده شده است، مطابق تصوير زير

 

 "عمومي"كه ياز آنجا. است "وراثت

گروه سطح باال است و چون تنظيمات كلي در سطح بااليي از سلسله مراتب اجراست، چيزي براي وراثت 

همچنين مهم است كه بدانيد چيزي 

هاي زيرمجموعه يا سطح پايين تر 
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(در اين حالت  .خواهيد با كليك بر روي نام آن باز كنيد

م وجود داشتند به عالوه دو گروه ديگر كه گروه مشتريان و ه  1.5گروه استاندارد كه در نسخه 

توجه داشته باشيد كه گروه. شوند وجود دارند گروه فروشندگان فروشگاه ناميده مي

توانيم هر يك از اين مجوزها را با توجه به نوع  همينطور ما مي. دان وجود داشتند تنظيم شده

  .خواهيم تغيير دهيم

قرار داده شده است، مطابق تصوير زير "نشدهتنظيم "همه چيز روي 

وراثت"همان  "نشدهتنظيم "اين مسئله ممكن است كمي گيج كننده باشد، اساساً 

گروه سطح باال است و چون تنظيمات كلي در سطح بااليي از سلسله مراتب اجراست، چيزي براي وراثت 

  .شود استفاده مي "وراثت"بجاي  " نشدهتنظيم 

همچنين مهم است كه بدانيد چيزي . ين همانطور كه انتظار داريم گروه عمومي مجوزهاي خاص ندارد

هاي زيرمجموعه يا سطح پايين تر  همه اين مجوزها ممكن است بوسيله گروه. براي رد شدن تنظيم نشده است
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خواهيد با كليك بر روي نام آن باز كنيد ميهر گروهي را كه 

گروه استاندارد كه در نسخه  7حال حاضر 

گروه فروشندگان فروشگاه ناميده مي

وجود داشتند تنظيم شده 1.5كه در نسخه 

خواهيم تغيير دهيم كار و امنيتي كه مي

همه چيز روي  عمومي •

 

اين مسئله ممكن است كمي گيج كننده باشد، اساساً 

گروه سطح باال است و چون تنظيمات كلي در سطح بااليي از سلسله مراتب اجراست، چيزي براي وراثت 

تنظيم "وجود ندارد، بنابراين 

ين همانطور كه انتظار داريم گروه عمومي مجوزهاي خاص نداردبنابرا

براي رد شدن تنظيم نشده است

 .لغو شود

 



  5/2راهنماي استفاده از جومال 

 www.itn.ir |ناشر                                                                          www.JoomlaFarsi.com  | يفارس جومال ميت |   207

چيزي به جز دسترسي اين گروه هر . يك گروه زيرمجموعه از گروه عمومي است Manager - مدير •

تواند از صفحه  بنابراين يك عضو از اين گروه مي. دسترسي دارد ،و بخش مديريت ها به كامپوننت

  .استفاده كند هاي كامپوننت اصلي و مديريت بجز تنظيمات كلي و انتخاب

ي برد و همچنين برا تمام مجوزهاي مديريت را به ارث مي Administrator - مديريتكاربران گروه  •

  .مجوز دارند دسترسي به كامپوننت

. همان مجوزهاي عمومي براي ورود به بخش كاربري را دارند Registered - ثبت نام شدهگروه  •

از آنجاكه . توانند وارد سايت شوند ها هستند و مي يعني اعضاي اين گروه در گروه ثبت نام شده

زيرمجموعه هم اجازه دسترسي دارد، هاي  مجوزهاي پيش فرض وراثتي هستند، بدين معني كه گروه

  .هاي زير مجموعه از گروه ثبت نام شده نيز قادر به ورود به بخش كاربري هستند همه گروه

اي از گروه ثبت نام شده است كه مجوزها را براي ايجاد و ويرايش  زيرمجموعه Author - نويسنده •

ويرايشگر و ناشر مجوز ورود به بخش مديريت در حالي كه نويسنده ، . برد مطالب خويش به ارث مي

  .را ندارند، ما در ادامه در اين باره بحث خواهيم كرد

اي از گروه نويسنده است و به اين گروه مجوز ويرايش نيز اضافه  زيرمجموعه Editor - ويرايشگر •

  .شده است

  .شود اضافه مي عضوي از ويرايشگر است كه به آن مجوز ويرايش حالت نيز Publisher - ناشر •

گروهي نمونه است در صورتيكه شما اطالعات نمونه را  Shop Suppliers – فروشندگان فروشگاه •

  .نصب كرده باشيد وجود خواهد داشت

در صورتيكه شما اطالعات نمونه را  .گروهي نمونه است Customer Group – گروه مشتريان •

  .وجود خواهد داشت اين گروه نصب كرده باشيد
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به اين دليل . گروهي كه مجوز دسترسي به بخش مديريت را دارد Super Users – ارشدر مدي •

توانند به  آنها تنها كاربراني هستند كه مي. سايت را دارنددسترسي به همه بخشهاي اعضاي اين گروه 

 كاربران با مجوز براي. ها دسترسي داشته باشند و آن را ويرايش كنند حتي در تنظيمات كلي داده

  :مشخصات خاصي دارند مديريت جومال

o تواند هر كاري در هر  كاربري كه مجوز مدير برتر را دارد نيازي به مجوزهاي ديگر ندارد و مي

  .قسمت از سايت انجام دهد

o هاي ديگر را ايجاد ، ويرايش يا حذف  توانند ديگر كاربران يا گروه تنها كاربران مدير برتر مي

  .كنند

هاي باالتر منتقل  يكي اينست كه چطور مجوزها از گروه : درك بهتر اين صفحه وجود دارد دو نكته مهم براي

  .توان مجوزهاي پيش فرض را به وسيله گروه اعمال و كنترل كرد دوم چطور مي. شوند مي

اين موضوع قابل انعطاف است، براي مثال اگر فروشندگان فروشگاه بخواهند به بخش مديريت وارد شوند، 

اگر نخواهيد به اعضاء اجازه دهيد كه در . تغيير دهيد "مجاز"وانيد براي آنها ورود به بخش مديريت را به ت مي

ها به وراثت  توانيد آن را حذف يا تغيير دهيد، يعني شما مجوزهايشان را در اين ستون گروه مدير كل باشند مي

  .يا غير مجاز تغيير دهيد

اين به شما اجازه . كه توانايي داشتن زيرمجموعه كامال اختياري استدرك كنيد  تاهمچنين خيلي مهم است 

ها را  توانيد همه گروه اگرچه دوست داشته باشيد مي. را ذخيره كنيد يهاي جديد گروه اوقاتدهد تا بعضي  مي

  .هاي اصلي منتقل نكنيد داشته باشيد و هيچ مجوزي از گروه يبه عنوان اصل "عمومي"در 

 ها كامپوننت و دسترسيهاي  انتخاب

 1.5از مجوزهاي نسخه  2.5 حال اجازه دهيد ببينيم كه چطور مجوزهاي پيش فرض بخش مديريت براي جومال

  .باشد مي 1.5همانند گروه مدير كل در نسخه  2.5گروه مدير كل در نسخه . تقليد كرده است
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مديريت كه مجوزهاي مشخصي دارند نشان 

توانند هر كاري كه در تنظيمات كلي نياز دارند انجام دهند در 

هم  1.6اين موضوع در نسخه . هاي منو كار كنند

ها در نوار ابزار كليك كنيم، تصوير زير را 

 

 

 1 ريتصو
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مديريت كه مجوزهاي مشخصي دارند نشان  تنها به صفحه باالي تنظيمات كلي نگاه كنيد گروه مدير كل و گروه

توانند هر كاري كه در تنظيمات كلي نياز دارند انجام دهند در  مديران كل مي 1.5گرچه در نسخه 

هاي منو كار كنند حالي كه مديران اجازه ندارند كاربران را اضافه يا با انتخاب

ها در نوار ابزار كليك كنيم، تصوير زير را  برويم و روي انتخاب ←مديريت كاربر  ←
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تنها به صفحه باالي تنظيمات كلي نگاه كنيد گروه مدير كل و گروه

گرچه در نسخه . شود داده مي

حالي كه مديران اجازه ندارند كاربران را اضافه يا با انتخاب

  .است صادق

←به بخش كاربران اگر ما 

  :خواهيم ديد
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ها تنها بر روي كاربران تاثير  باشد به جز اينكه اين روش اين صفحه شبيه صفحه مجوزهاي تنظيمات كلي مي

  .كند كار مي اين بخش چگونهبياييد ببينيم . گذارد مي

 براي ورود به بخش مديريت را دارد و گروه "مجاز"مجوز  Administrator ابتدا توجه كنيد كه گروه

Manager  به خاطر داشته باشيد كه ورود به بخش مديريت در . براي اين عمل را دارد "زغيرمجا"مجوز

در اين صفحه ورود به بخش مديريت به شما . خواهد صفحه تنظيمات كلي مجوزهاي كاربر مدير كل را مي

د ولي توانند اين كار را انجام دهن بنابراين گروه مديران كل مي. ها را ويرايش كنيد دهد تا انتخاب اجازه مي

  .توانند مديران نمي

در اين صفحه  .دنبرد و گروه مديران اين مجوز را ندار توجه كنيد كه مدير كل اقدامات مديريتي را به ارث مي

از زماني كه مدير كل مجوز . امكان مديريت يك گروه و دادن دسترسي به مديريت كاربر امكان پذير است

به اين معني كه آنها مجوز مجاز براي كنترل . شود وز منتقل ميدهد بطور پيش فرض به مج كنترل عمل را مي

توانند به مديريت كاربران دسترسي  اعضا نمي .كند در حالي كه گروه مدير اين مجوز را رد مي. عمل را دارند

  .توانند هيچ اقدامي در رابطه با كاربران انجام دهند داشته باشند و بنابراين نمي

مديريت منو نگاه كنيد، شما تنظميات پيش فرض مشابهي براي مديريت كاربر  ← هاي منو اگر به انتخاب

تواند مديريت كند و تنظيمات پيش فرض را براي دسترسي به  دوباره، گروه مدير كل مي. خواهيد داشت

  .تواند هاي منو در مديريت منو بدهد در حاليكه گروه مديران نمي آيتم

هاي مديران كل و مدير بدهيم، براي اينكار از  هاي مختلف را به گروهتوانيم مجوز به طور خالصه ما مي

  .هاي مجوز در صفحه مديريت كاربران و مديريت منوها قابل استفاده است ها فرم دسترسي ←ها  انتخاب

ها تنظيماتش براي مجوزهاي  دسترسي ←ها  همچنين اين موضوع بسيار حائز اهميت است كه بدانيد انتخاب

ها،  يكسان است اين موارد شامل اشياء، مديريت مديا، بنرها، تماس در تمام بخش جومالپيش فرض 

. شود ها، و زبان مي ها، قالب ها، پالگين ها، ضميمه ها، ماژول ها، ارجاع، آمارهاي جستجو، وب لينك خبرخوان
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هاي بخش مديريت را تنظيم هاي كاربر با تنظيمات خاص داريد كه مجوز اي براي ايجاد گروه بنابراين شما گزينه

  .كند مي

 مجوزهاي صفحه اصلي

مديريت  ←به محتوا . ها قرار گرفته است مجوزهاي پيش فرض براي صفحه اصلي سايت در قسمت انتخاب

ابتدا به مجوزهايي كه براي مديريت داده شده در تصوير زير نگاه . مجوزها برويد ←ها  انتخاب ←مطالب 

  .كنيد

 

 

توانند هر  بنابراين اعضاي گروه مديريت مي. براي تمامي اقدامات به جز براي تنظميات را داردمدير مجوز 

  .ها انجام دهند كاري با مطالب به جز بازكردن صفحه انتخاب

  .حال نگاهي به منوي مدير كل بياندازيد كه در پايين نمايش داده شده است
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  .ها را ويرايش كنند توانند صفحه انتخاب مديران كل ميمدير كل مجوز تنظميات را دارد بنابراين 

  .يرايش و حتي تغيير دهندوتوانند مطالب را ايجاد، حذف و  هر دو گروه مي

  .شوند هاي ناشر، ويرايشگر و نويسنده بياندازيد و ببينيد چطور مجوزهايشان تنظيم مي اكنون نگاهي به گروه

  .توسط خودشان را دارند كه در تصوير زير نشان داده شده استها فقط مجوز ايجاد و ويرايش  نويسنده

 

 

 

اند،  توانند مطلبي را كه آنها ايجاد كرده توانند مطلبي را ايجاد كنند و حتي مي به اين معني كه نويسندگان مي

 آنها ممكن نيست كه بتوانند مطلب را حذف كنند، وضعيت انتشار مطلب را تغيير دهند يا. ويرايش كنند

  .اند ويرايش كنند هايي را كه ديگران ايجاد كرده مطلب

  .كه در پايين نمايش داده شده است. ويرايشگرها مجوزهاي مشابهي براي تدوين و تغيير مطلب دارند

 

  .توانند مطالبي را كه توسط هر كسي نوشته شده است ويرايش كنند بنابراين ويرايشگران مي
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به عالوه مجوز تدوين و ويرايشگري  ،انجام دهند را دهند كه ويرايشگران انجام ميتوانند هر كاري را  ناشران مي

  .را نيز داشته باشند كه در زير نشان داده شده است

 

هاي ممكن شامل مطلب منتشر شده، منتشر  حالت. توانند وضعيت نشر مطلب را تغيير دهند بنابراين ناشران مي

  .باشد نشده، بايگاني و حذف شده مي

   .دارند براي تنظيمات و دسترسي به كامپوننت) الينفكي(ها مجوز كلي  تمام اين گروه

 

اي از گروه ثبت نام شده است و گروه ثبت نام شده هيچ مجوز  به خاطر داشته باشيد كه نويسنده زيرمجموعه

وزي براي تنظيمات به اينكه گروه ثبت نام شده مج با توجه. پيش فرضي مگر براي ورود به بخش كاربري ندارد

ندارد در حالي كه مجوزهاي نويسنده براي اين امور موروثي است، پس نويسندگان اين  و دسترسي به كامپوننت

بنابراين به وسيله . رسد از نويسنده به ويرايشگر و از ويرايشگر به ناشر مي ،اين مجوز مشابه. مجوزها را ندارد

   .ازه فعاليت در بخش مديريت را ندارندها اج اين پيش فرض هيچ كدام از اين گروه

 

ها و مطالب و  بسيار مهم است تا به خاطر داشته باشيد كه اين مجوزها تنها تنظيمات پيش فرض براي مجموعه

هاي  توانند براي گروه بنابراين آنها مي. ، هستندايد اي كه آنها را ايجاد كرده هاي زيرمجموعه براي گروه

   .براي مطالب ويژه لغو كنند ها و زيرمجموعه، مجموعه
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. همچنين، توجه داشته باشيد كه مجوزهاي غير مجازي براي هيچ عملي در تنظيمات پيش فرض وجود ندارد

 آنبخاطر داشته باشيد كه اگر يكبار از . دهد تا مجوزها را در هر سطحي اعمال كنيد اين به شما اجازه مي

براي . تر به صورت سلسله وار رد خواهد شد استفاده كنيد و غير مجاز را تنظيم كنيد اين كارها در سطح پايين

، شما ) به جاي وراثتي(مثال اگر شما ورود به بخش مديريت را براي ثبت نام شده غير مجاز تنظيم كنيد 

   .توانيد مجوزهايي براي اين عمليات به ناشران اعطا كنيد نمي

  

  

 

 ها مديريت مطالب و نمودار فعاليت

هاي متفاوت بر روي صفحه مديريت  دهد كه چطور هر عملي در فرم مجوزها با انتخاب نمودار زير نشان مي

  .شود مرتبط مي
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  .را مشاهده و تغيير دهيد هاي كامپوننت دهد كه انتخاب به شما اجازه مي تنظيمات •

بدون اين مجوز هيچ . دهد كه مديريت مطالب را هدايت كنيد ميبه شما اجازه  دسترسي به كامپوننت •

  .عمل ديگري ممكن نيست

  .دهد مطالب جديد ايجاد كنيد به شما اجازه مي ايجاد •

توجه كنيد دكمه زباله دان تنها در نوار . دهد مطالب بال استفاده را حذف كنيد به شما اجازه مي حذف •

  .شود رده باشيد به حالت زباله دان نشان داده ميابزار زماني كه شما مطلب را انتخاب ك

  .دهد به شما اجازه ويرايش مطالب موجود را مي ويرايش •

  .دهد كه انتشار، عدم انتشار، بايگاني يا حذف مطالب را انجام دهيد به شما اجازه مي ويرايش حالت •

البي را كه خودتان توانيد مط مشابه گزينه ويرايش است با اين تفاوت كه فقط مي خود ويرايش •

  .ايد، ويرايش كنيد نوشته

 ها هاي منو و ماژول فقط دسترسي به آيتم –اجازه به مهمان 

توانايي ايجاد يك سطح دستيابي براي مشاهده سايت توسط مهمان را دارد، همانطور كه در زير نشان  2.5نسخه 

توانيد  شما مي چگونهدهد كه  ير نشان ميمثال ز) عضو نشده استكه به اين معني كه كاربري . (داده شده است

  .دجديد را ايجاد كني اتتنظيم

تصوير .(يك گروه كاربري جديد با نام مهمان ايجاد كنيد و آنرا زيرمجموعه گروه عمومي قرار دهيد .1

 )زير
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تصوير .(با نام مهمان ايجاد كنيد كه فقط به سطح گروه مهمان دسترسي داشته باشد

 )تصوير زير. (عمومي را ويرايش كنيد و گروه مهمان را به آن اضافه نماييد

برويد و گروه كاربري مهمان را كه پيش فرض آن 
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با نام مهمان ايجاد كنيد كه فقط به سطح گروه مهمان دسترسي داشته باشد يك سطح دسترسي

 

عمومي را ويرايش كنيد و گروه مهمان را به آن اضافه نماييد

 

برويد و گروه كاربري مهمان را كه پيش فرض آن  كامپوننت ← ها انتخاب ←به مديريت كاربر 

 )تصوير زير. (تغيير دهيد "مهمان"است به 
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يك سطح دسترسي .2

 )زير

عمومي را ويرايش كنيد و گروه مهمان را به آن اضافه نماييد سطح دسترسي .3

به مديريت كاربر  .4

است به  "عمومي"
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مهمان اختصاص دهيم، بدون اينكه  سطح دسترسي ،چيز ديگري يك منوي آيتم، ماژول يا هربه حاال اگر ما 

مهمان  براي مثال اگر ما يك منوي جديد با سطح دسترسي. بود قابل دسترس خواهد ،كاربري وارد سايت شود

 :تايجاد كنيم همانطور كه در زير نمايش داده شده اس

 

 

 

خروج در صفحه اصلي /ورود. ند فعال استاين آيتم منو فقط براي بازديدكنندگاني كه به سايت وارد نشد

  .به منظور ديدن تغييرات صورت گرفته) ها براي تغيير داده در بخش داده(سايت 

 بكارگيري سطوح مجوز و گروه با هم

همانطور كه در باال بحث شد ممكن است به صورت سلسله وار اين گروه را تعريف كنيد كه هر عملي از گروه 

: براي مثال. شود ها همچنين از سطح مجوز باال منتقل مي مجوز فعاليت. موعه منتقل شودبزرگتر به گروه زيرمج
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يك مجوز مدير مطلب از مجوزهاي مشابه در تنظيمات كلي جدا نشدني است، و يك مجوز در مجموعه 

شود  كه در ادامه ذكر مي يمثال به. تواند مفيد باشد

  .دستياران معلمان تاريخ

خواهيم معلمان تاريخ و  ما مي. تكاليف تاريخ داريم

  .توانند مطالب جديدي تنها در مجموعه اختصاصي تاريخ ايجاد كنند

توانند مطلب را نشان دهند يا در غير اينصورت مجوز ويرايش 

  .شود دهد كه ايجاد يك عمليات چطور تنظيم مي
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يك مجوز مدير مطلب از مجوزهاي مشابه در تنظيمات كلي جدا نشدني است، و يك مجوز در مجموعه 

  .كوچكتر از مجوز مجموعه بزرگتر جدا نشدني است

تواند مفيد باشد و هم ميتواند باعث سردرگمي شود 

دستياران معلمان تاريخ ←معلمان تاريخ  ←اي با تعدادي معلم داريم 

تكاليف تاريخ داريم ←ما همچنين يك طبقه بندي سلسله وار از تكاليف 

  :را داشته باشند

توانند مطالب جديدي تنها در مجموعه اختصاصي تاريخ ايجاد كنند

توانند مطلب را نشان دهند يا در غير اينصورت مجوز ويرايش  مي) نه دستيارانشان(تنها معلمان تاريخ 

  .حالت را داشته باشند

دهد كه ايجاد يك عمليات چطور تنظيم مي مينمودار زير نشان . ها بسيار ساده است
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يك مجوز مدير مطلب از مجوزهاي مشابه در تنظيمات كلي جدا نشدني است، و يك مجوز در مجموعه 

كوچكتر از مجوز مجموعه بزرگتر جدا نشدني است

تواند باعث سردرگمي شود  اين ميراث دوگانه هم مي

  .دقت كنيد

اي با تعدادي معلم داريم  ما مدرسه

ما همچنين يك طبقه بندي سلسله وار از تكاليف 

را داشته باشنددستياران مجوزهاي زير 

توانند مطالب جديدي تنها در مجموعه اختصاصي تاريخ ايجاد كنند هر دوگروه مي •

تنها معلمان تاريخ  •

حالت را داشته باشند

ها بسيار ساده است كنترل دسترسي
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در پايين طرف راست نشان داده شده و سلسله مراتب گروه در 

. شود مجوزها در پايين و باال قرار گرفتند و به صورت محور نشان داده مي

. گذاريم ردن مجوزهاي خواسته شده ما فضاي خالي تنظيمات كلي براي هر سه گروه را باقي مي

. كنيم ها منتقل مي به طور مشابه در مديريت مطالب و تعيين مجموعه، ما با ايجاد مجوز آنها را به تمام گروه

طالب به طور كلي، يا براي ها مجوزي براي م

حاال در صفحه مجوزهاي . به طور خالصه ما هيچ مجوز خاصي براي رسيدن به اين نكته تنظيم نكرديم

 اين تنظيم بازنويسي نرم. هاي تاريخ اين اجازه را بدهد

غير مجاز است كه ما به وسيله اين پيش فرض و دادن مجوز به اعضاء گروه براي ايجاد محتوا 

اين سازماندهي مجاز توسط گروه دستياران معلمان تاريخ 

مانت كنيم در حالي كه اين مجوز را دستياران آنها 
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در پايين طرف راست نشان داده شده و سلسله مراتب گروه در ) ترتيبي(در نمودار مجوز سلسله وار مجوزها 

مجوزها در پايين و باال قرار گرفتند و به صورت محور نشان داده مي. مقابل باال نمايش داده شده است

ردن مجوزهاي خواسته شده ما فضاي خالي تنظيمات كلي براي هر سه گروه را باقي مي

به طور مشابه در مديريت مطالب و تعيين مجموعه، ما با ايجاد مجوز آنها را به تمام گروه

ها مجوزي براي م همانطور كه در نمودار نشان داده شده اين موارد در اين گروه

  .كنند مطالب در گروه تخصيص يافته، ايجاد مي

به طور خالصه ما هيچ مجوز خاصي براي رسيدن به اين نكته تنظيم نكرديم

هاي تاريخ اين اجازه را بدهد اختصاصي تاريخ ما مجوزي را تعيين كرديم تا به گروه

غير مجاز است كه ما به وسيله اين پيش فرض و دادن مجوز به اعضاء گروه براي ايجاد محتوا 

اين سازماندهي مجاز توسط گروه دستياران معلمان تاريخ . براي اين مجموعه داريم) 

مانت كنيم در حالي كه اين مجوز را دستياران آنها پس ما بايد مجوز وضعيت ويرايش معلمان تاريخ را ض

  .بينيد اين موضوع انجام شده كه در نمودار پايين مي
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در نمودار مجوز سلسله وار مجوزها 

مقابل باال نمايش داده شده است

ردن مجوزهاي خواسته شده ما فضاي خالي تنظيمات كلي براي هر سه گروه را باقي ميبراي تكميل ك

به طور مشابه در مديريت مطالب و تعيين مجموعه، ما با ايجاد مجوز آنها را به تمام گروه

همانطور كه در نمودار نشان داده شده اين موارد در اين گروه

مطالب در گروه تخصيص يافته، ايجاد مي

به طور خالصه ما هيچ مجوز خاصي براي رسيدن به اين نكته تنظيم نكرديم

اختصاصي تاريخ ما مجوزي را تعيين كرديم تا به گروه

غير مجاز است كه ما به وسيله اين پيش فرض و دادن مجوز به اعضاء گروه براي ايجاد محتوا ) ضمني(افزاري 

) ها مطالب و زيرمجموعه(

  .شود منتقل مي

پس ما بايد مجوز وضعيت ويرايش معلمان تاريخ را ض

اين موضوع انجام شده كه در نمودار پايين مي. ندارند
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اين تنظيمات مشابه موارد باالست به استثناء زماني كه ما مجوز وضعيت ويرايش را در مجموعه تكاليف تاريخ 

اين بدان معني است كه دستياران معلمان تاريخ قادر 

تنها دو مجوز در طبقه بندي تاريخ به اتمام رسيد 

  .تياران آنها اجازه داده نشد

هاي خاص استفاده كنيد  توانيد از سطوح دسترسي براي موقعيت

فقط براي مطالب و  دسترسي به مديريت جومال

هاي مديريت مطالب استفاده  اعضاي اين گروه بايد قادر باشند از تمام ويژگي

كنيم كه در زير نشان داده  اد مييك گروه جديد با نام مديريت مطالب و همانند گروه اصلي عمومي ايج

   .به اين دليل گروه اصلي عمومي است، چون اين گروه هيچ مجوزي بطور پيش فرض ندارد

  5/2راهنماي استفاده از جومال 

www.JoomlaFarsi.com                                                    

اين تنظيمات مشابه موارد باالست به استثناء زماني كه ما مجوز وضعيت ويرايش را در مجموعه تكاليف تاريخ 

اين بدان معني است كه دستياران معلمان تاريخ قادر . مهاي دستياران معلمان تاريخ را نپذيري

  .نخواهند بود تا اين مطالب را انتشار يا عدم انتشار كنند

تنها دو مجوز در طبقه بندي تاريخ به اتمام رسيد ) سازمان دهي(توجه كنيد اين موضوع به وسيله تنظيم كردن 

تياران آنها اجازه داده نشدبه معلمان تاريخ اجازه داده شد و براي دس

 

توانيد از سطوح دسترسي براي موقعيت در اينجا چند مثال براي اينكه چطور شما مي

 مديريت مطالب در مديريت جومال

دسترسي به مديريت جومالبا مجوز  "مديريت مطالب"خواهيم گروهي به اسم مدير 

اعضاي اين گروه بايد قادر باشند از تمام ويژگي. هاي منو ايجاد كنيم

  .شود كنند كه شامل سازماندهي مجوزهاي مطالب مي

يك گروه جديد با نام مديريت مطالب و همانند گروه اصلي عمومي ايج

 

به اين دليل گروه اصلي عمومي است، چون اين گروه هيچ مجوزي بطور پيش فرض ندارد
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اين تنظيمات مشابه موارد باالست به استثناء زماني كه ما مجوز وضعيت ويرايش را در مجموعه تكاليف تاريخ 

هاي دستياران معلمان تاريخ را نپذيري داريم تا گروه

نخواهند بود تا اين مطالب را انتشار يا عدم انتشار كنند

توجه كنيد اين موضوع به وسيله تنظيم كردن 

به معلمان تاريخ اجازه داده شد و براي دس): كامل شد(

 هاي سطوح دسترسي مثال

در اينجا چند مثال براي اينكه چطور شما مي

  .كنيم بيان مي

مديريت مطالب در مديريت جومال

  :مشكل

خواهيم گروهي به اسم مدير  ما مي

هاي منو ايجاد كنيم نه انتخاب

كنند كه شامل سازماندهي مجوزهاي مطالب مي

  :راه حل

يك گروه جديد با نام مديريت مطالب و همانند گروه اصلي عمومي ايج .1

 .شده است

به اين دليل گروه اصلي عمومي است، چون اين گروه هيچ مجوزي بطور پيش فرض ندارد
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با اين روش . كنيد سطوح دسترسي، ويرايش سطح ويژه و گروه جديد را اضافه مي ←در كاربران  .2

 .ها دسترسي پيدا كرد و ماژول توان به مديريت جومال مي

 

 

شوند، بنابراين اگر شما  ها در دسترسي ويژه بخش مديريت تنظيم مي هاي منو و ماژول به طور پيش فرض آيتم

ويژه اضافه كنيد، شما هيچ ماژول يا آيتم منويي را نخواهيد  هاي جديد به سطح دسترسي فراموش كنيد تا گروه

   .ديد تا زمانيكه شما در گروه جديد به عنوان كاربر عضو شويد

 

مجوزها، با كليك بر روي مديريت مطالب و تغيير مجوزهاي گروه ،  ←تنظميات كلي  ←در سايت  .3

ورود به بخش مديريت، ايجاد، حذف، ويرايش، ويرايش حالت، و خود : اجازه فعاليت را بدهيد

 .دهد تصوير زير وضعيت فعلي قبل از ذخيره كردن را به شما نشان مي. ويرايش
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 .شود وضعيت مجوزها به صورتي كه در زير نشان داده شده تبديل مي بعد از ذخيره كردن،

 

به اين معني است كه مجوز براي . دهيم همچنين توجه داشته باشيد كه ما به گروه مجوز سرپرستي سايت را نمي

اين مهم است يعني اينكه اين . شود ترجمه مي) غيرمجاز(اجزا تعريف شده و جز الينفك است، كه به صورت 

بنابراين ناچاريم فقط يك جزء را كه . گروه قادر خواهند بود به اجزايي كه تعريف شده دسترسي داشته باشند

اگر ما موردي داشته باشيم كه  .خواهيم تغيير دهيم، الزم نيست جايي را كه ضرورت ندارد تغييردهيم مي

نيم اين اجازه را بدهيم يا براي يك توا بخواهيم يك دسترسي گروهي به هر چيزي غير از يك جز بدهيم، ما مي

. بنابراين كاربران در اين گروه قادر نخواهند بود تا در صفحه اصلي عضو شوند. جزء اجازه را دوباره بگيريم

   ).دهيم اگر ما بخواهيم اين اجازه را بدهيم ما فقط مجوز را براي مجاز كردن مديريت سايت تغيير مي(

 

 مجوزها، تغيير مجوزها براي اين گروه، دسترسي به كامپوننت ← ها انتخاب ←در مديريت مطالب  .4

 .شود كه در زير نشان داده شده است مجاز مي
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 تواند به مديريت جومال به خاطر داشته باشيد كه اين گروه مي

  .انجام دهد تواند كار ديگري در مديريت جومال

بيند زماني كه آنها به مديريت  دهد كه چطور يك كاربر مديريت مطالب را مي
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به خاطر داشته باشيد كه اين گروه مي. اينها تمام چيزهايي بود كه نياز بود انجام دهيم

تواند كار ديگري در مديريت جومال يوارد شود و در مديريت مطالب هر كاري انجام دهد اما نم

دهد كه چطور يك كاربر مديريت مطالب را مي براي مثال، صفحه زير نشان مي
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اينها تمام چيزهايي بود كه نياز بود انجام دهيم

وارد شود و در مديريت مطالب هر كاري انجام دهد اما نم

براي مثال، صفحه زير نشان مي

  .اند وارد شده جومال
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  جومال ارتقا: ازدهمي فصل
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اين . سيستم مديريت محتوا مي باشد مديرانارتقا سيستم هاي مديريت محتوا هميشه يكي از دغدغه هاي 

يك هدف بسيار  ،موضوع از آنجا بسيار مهم است كه در صورتي كه يك سيستم مديريت محتوا به روز نشده

  .االيي برخوردار استپس به روز نمودن يك وب سايت از اهميت ب. عالي براي هكران و خرابكاران مي باشد

  قبل از ارتقا

قبل از انجام هرگونه ارتقا و تغييري پيشنهاد مي شود كه حتما يك نسخه پشتيبان از وب سايت خود تهيه نماييد 

  .چونكه ممكن است بسياري از مشكالت پيش بيني نشده باعث صدمه ديدن اطالعات شما شود

  2.5 جومال به 1.0 جومال و 4.6 مامبو از ارتقا

به اين . است 2.5به جومال  1.0و جومال  4.6مشكل ترين ارتقايي كه در حال حاضر وجود دارد ارتقا مامبو 

اين بحث .ارتقا دهيد 2.5و سپس به جومال  1.5و سپس آنرا به جومال  1.0منظور ابتدا بايد مامبو خود را جومال 

ست بدين منظور پيشنهاد مي شود كه اگر و غيره ا utf-8داراي مشكالت زيادي نظير عدم همخواني كدگذاري 

داريد و قصد ارتقا آن را داريد، اين كار را به يك شخص خبره واگذار  1.0يك وب سايت با مامبو يا جومال 

  .نماييد

  

  2.5به جومال  1.5ارتقا از جومال 

  .م دهداين ارتقا تقريبا كار ساده اي است و يك كاربر تازه كار هم مي تواند اين ارتقا را انجا

  پيش نياز ارتقا

اين كامپوننت از .داريد كه عمل ارتقا را ساده مي كند JUpgradeبراي آماده شدن جهت ارتقا شما به كامپوننت 

  :مسير زير قابل دريافت است

http://redcomponent.com/jupgrade  

  :اين كامپوننت به همراه جومال قادر به ارتقا افزونه هاي زير نيز مي باشد
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• Adminpraise 

• Kunena 

• K2 

• JoomComment 

• Virtuemart 

• redSHOP 

• CommunityBuilder 

• JCE 

• Contact Enhanced 

• JomSocial 

• redFORM 

• JEvents 

• Akeeba Backup 

• Jumi 

• redMEMBER 

  قبل از ارتقا

  :حتما موارد زير را كنترل نماييد 2.5قبل از ارتقا به جومال 

پس مطمئن شويد كه . است 1.5.26آخرين نسخه جومال  حاضردر حال . شما حتما به روز باشد 1.5جومال  - 1

  .نباشد 1.5.19شما آخرين نسخه است و مثال  1.5نسخه جومال 

فقط تعداد  JUpgradeچون . مطمئن شويد كه همه افزونه هايي كه استفاده مي كنيم قابل ارتقا باشند - 2

  .خاصي از افزونه ها را ارتقا مي دهد

  .چون اين تغييرات پس از ارتقا حذف خواهند شد. اصلي جومال تغييراتي نداده باشيدمطمئن شويد در فايل  - 3

نحوه ارتقا  هاگر موجود نيست در ادام. موجود باشد 2.5مطمئن شويد قالبي كه استفاده مي كنيد براي جومال  - 4

  .مي دهيمقالب را به شما آموزش 
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  .ضوع براي زبان فارسي وجود داردبه زبان شما ترجمه شده باشد كه اين مو 2.5جومال  -5

داريد كه به خوبي  1.5اگر يك سايت جومال . داريد 2.5مطمئن شويد كه آيا واقعا نياز به ارتقا به جومال  -6

  .دست نگه داريد 2.5عمل ميكند هنوز مي توانيد براي ارتقا به جومال 

 wampsنصب 

به اين منظور پيشنهاد مي كنيم نرم افزار   .م دهيدبهتر است سايت خود را به لوكال منتقل و ارتقا را انجا

wamps را دانلود نموده و نصب نماييد.  

  JUpgradeنصب 

  .حذف را انتخاب نماييد/از منو افزونه هاي گزينه نصب 1.5در جومال  JUpgradeپس از دانلود 

 

را انتخاب نماييد و بر روي دكمه  JUpgradeكليك كرده و فايل  browseدر صفحه باز شده بر روي دكمه 

  .نصب كليك نماييد &آپلود نمودن 
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  .با موفقيت نصب شده است JUpgradeبا مشاهده پيغام موفقيت نصب مشخص مي شود كه كامپوننت 

 

  

  Mootools Upgradeفعال سازي پالگين 

فعال سازي اين پالگين  .را فعال نماييد System - Mootools Upgradeدر مديريت پالگين ها ، پالگين 

  .به درستي عمل نخواهد كرد jUpgradeاگر اين كا را انجام ندهيد . بسيار مهم مي باشد
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  jUpgradeاجراي 

  .كليك نماييد Start Upgradeدر منوي كامپوننت ها بر روي آيكون  jUpgradeپس از اجراي 
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  امنيت جومال: فصل دوازدهم
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به امنيت آن  نسبتبسياري از مديران وب سايت ها ، جومال به سادگي نصب و پيكربندي مي شود از آنجاييكه

هر . كامپيوتري نياز به حفاظت در برابر نفوذگران را دارد يجومال نيز همانند ساير سيستم ها. بي تفاوت هستند

  .جومال را بداندسايت بايد اصول اوليه اي براي حفاظت از وبمدير 

شما بايد  .Joomla و Apache ، PHP ، MySQL : مورد توجه بيشتري داشت 4بايد به  جومالبراي ايمني 

در نظر گرفته نشود هر  PHPامنيت هر قسمت را براي جومال تامين نماييد به عنوان مثال اگر موارد امنيتي در 

در اين فصل به نكاتي . گرفته و هك شودرد حمله قرار سايت شما مي تواند مو ،چقدر هم ساير موارد امن باشد

مي نامند  Wild Wild Westدر مورد امن كردن سرور جومال در شبكه جهاني اينترنت كه برخي آن را 

  .خواهيم پرداخت

  انواع حمالت

 روش هاي رايج حمله معموال . در اين كتاب به انواع روش هايي كه به سايت حمله مي شود خواهيم پرداخت

password ، SQL Injection ،cross-site scripting هر مدير وب سايتي بايد با اين . و مشابه مي باشد

به بررسي راهكارها و روش هاي هكرها در ادامه اين فصل . نها مقابله نمايدآنوع حمالت آشنا باشد تا بتواند با 

براي حمله به وب سايت خواهيم پرداخت و همچنين خواهيم آموخت تا چگونه يك سرور را براي جلوگيري 

  .از حمالت امن نماييم

  حمله به رمزعبور

 بسياري از نرم افزارها هستند كه مي توانند رمزهاي عبور متعددي را با الگوريتم هاي خاص براي ورود به

مي  "password"يا  "123456"بسياري از كاربرها داراي رمزهاي عبوري نظير . چك كنند را مديريت سايت

  .هستندحدس قابل باشند كه به راحتي توسط اين نرم فزارها 

راه كارهاي جلوگيري از اين حمالت بسيار ساده است و بايد رمزعبور امن انتخاب نمود به اين منظور موارد 

  :تخاب رمزعبور در نظر بگيريدزير را در ان

 رمزعبورتان بيش از هفت كاراكتر باشد -
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 از حروف كوچك و بزرگ استفاده نماييد -

  از كاراكترهاي عددي نيز استفاده نماييد -

SQL Injection  

در اين نوع حمله نفوذگر تالش مي كند تا يك .مي باشد SQL Injectionمعمول ترين نوع حمله از نوع 

  .از را در ادامه يك پرس و جو وارد نمايد تا بتواند تغييرات الزم را در سايت اعمال نمايدغير مج SQLدستور 

  فيلدهاي متن فيلتر نشده

به صورت عادي كاربر نام خود را در . داريد كه براي دريافت نام كاربر مي باشد HTMLبه عنوان مثال يك فرم 

نام وارد شده در  PHPدر كدهاي . خود را وارد مي نمايد SQLاين فيلد وارد مي كند ولي نفوذ گر عبارت 

  :ذخيره مي شود مانند كد زير name$متغير 

$sql = “Select * From jos_users Where name = ‘“ . $name . “‘;”; 

  :نفوذگر نام خانوادگي خود را اينگونه وارد مي نمايد

dummytext or 'a' = 'a' 

  :خواهد بود ايجاد شده به صورت زير SQLكد 

Select * From jos_users Where name = ‘dummytext’ or ‘a’ = ‘a’; 

پس نفوذگر به تمام كاربران . را بر مي گرداند Trueبوده و عبارت  ’a’ = ‘a‘وقتي اين پرس و جو انجام شود 

 اي مانند  SQLدر اين جدول دسترسي دارد و مي تواند عبارات 

dummytext’; Drop Table jos_users; Select * From jos_polls Where title = ‘  

با يك متن ساده مي توان خسارات كه پس دريافتيد . را اجرا نمايد كه باعث حذف جدول كاربران مي شود

  .زيادي را وارد نمود
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 PHPاصالح فيلدها در جومال و 

به عنوان مثال در . ذخيره نمي كندجومال داراي ساختاري است كه هر نوع كاراكتري را در پايگاه داده خود 

قبل آن قرار گرفته و سپس ذخيره ) \(در پايگاه داده به صورت عادي ذخيره نمي شود بلكه يك ) ‘(جومال يك 

با اين كار ديگر نفوذگران نمي توانند با اين روش به سايت شما حمله . مي شود) ’\(مي شود كه به صورت 

  .بكنند

با  MySQLو  PHPاما ا اعمال شود نياز به كدنويسي است براي همه كاراكتره ،افيبراي اينكه اين كاراكتر اض

اين كاراكتر را به صورت خودكار به صفحات اضافه  ()mysql_real_escape_stringتابعي جديد به نام 

  :مي كند و به اين صورت به كار مي رود

$name = mysql_real_escape_string($name); 

كاراكترهاي اضافي اطالعات خوانده شده از پايگاه داده را حذف مي  ()getEscapedاز تابع  جومال با استفاده

  :كند و در جومال به صورت زير به كار مي رود

$db =& JFactory::getDBO(); 

$name = $db->getEscaped($name); 

  :رشته بي خطر مي شود SQL Insertionدر مثال اول در مورد حمله از نوع 

dummytext or 'a' = 'a' 

  

  :و در مثال دوم نيز به صورت زير مي شود

dummytext\’; Drop Table jos_users; Select * From jos_polls Where title = \’ 

توانستيم جلوي اين نوع حمله را بگيريم براي استفاده از اين  ()mysql_real_escape_stringپس با تابع 

نيازي به فعال بودن اين گزينه نيست چون اين  PHP6در . فعال باشد  magic quotesبايد  PHPتابع در 

  .گزينه به صورت پيش فرض در هسته فعال مي باشد
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  فيلدهاي بدون نوع

نوع ديگر حمله، حمله اي است كه براساس فيلدهاي بدون نوع انجام مي شود و اين فيلدها مستقيم در پرس و 

  :ه عنوان مثال در پرسش و جوي زيراستفاده مي شود ب  SQLجو 

$sql = “Select * From jos_users Where id = “ . $id . “;”; 

  :مي توان با عبارتي مانند زير

1; Drop Table jos_users; 

  :را از نوع عددي مانند زير id$ولي اگر نوع متغير . به سايت حمله نمود 

$id = intval($id); 

  .مخرب وجود دارد SQLبا اين عمل امكان قرار دادن كدهاي . تعريف كنيم

Cross-Site Scripting (XSS)  

XSS  يك روش حمله مي باشد كه با اجرايJavaScript  در كدهايHTML اي نوع حمله . همراه است

كه كاربر به آن دسترسي دارد  HTMLدر فيلدهاي  >object> , <script<معموال با قرار دادن كدهاي 

  .صورت مي پذيرد

PHP  در اينجا با تابعstrip_tags() اين تابع كدهاي . به شما كمك مي كندHTML  را به رشته اي بي تاثير

در . تبديل مي نمايد HTMLاطالعات را از رشته بي تاثير به كد  ()htmlentitiesتبديل مي كند و با تابع 

م و نام خانوادگي با استفاده از دستور زير مي توانيد ورود اطالعات را به حروف الفبا و مورد فيلدهايي نظير نا

  :اعداد محدود نماييد

$myString = preg_replace(“/[^a-z 0-9]/i”, “”, $myString); 

  پيمايش پوشه
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يك كاربر مي تواند به سادگي  .برخي مرورگرها به كاربر اين اجازه را مي دهند كه پوشه ها را پيمايش نمايند

  index.php ياdefault.htm ،default.asp ، index.htmlتمامي فايل هاي پوشه هايي را كه شامل 

پيمايش پوشه ها از نفوذگران دعوت مي كند تا به اطالعات زيادي در مورد نرم . نمي باشند را مشاهده نمايد

اگر  .پيمايش در وب سرور ها فعال است كه بايد غيرفعال شودگاهي اوقات امكان . افزار شما دست پيدا نمايند

جومال در تمامي پوشه ها يك . يك وب سرور ضعيف باشد امكان فعال كردن پيمايش پوشه ها ممكن است

  .قرار داده است تا امكان مشاهده فايل هاي داخل پوشه ها امكان پذير نباشد index.htmlفايل خالي 

  Denial of Service (DoS)حمله 

 DoS عبارت مخففDenial-of-Service  كارافتادن از باعث حمله نوع نيا. است سيسرو رشيپذ عدم اي 

 حفره موارد، شتريب در. شود يم استفاده رقابليغ كه يحد تا شود يم وتريكامپ اندازه از شيب شدن مشغول اي

. كرد خواهند يريجلوگ حمله از يتيامن يها وصله نيآخر نصب لذا و است حمالت نيا انجام محل يتيامن يها

 حمله در كه است ممكن رد،يگ يم قرار DoS حمله كي هدف شما وتريكامپ نكهيا بر عالوه است ذكر انيشا

DoS يم باعث استفاده يب و مورد يب كيتراف جاديا با نفوذگران. شود داده شركت زين گريد ستميس كي هيعل 

 نيا به يدگيرس ريدرگ ينوع به اي مصرف شبكه باند يپهنا و دهنده سيسرو منابع از ياديز حجم كه شوند

. كند يم دايپ ادامه آورد در زانو به را دهنده سيسرو دستگاه كه ييجا تا تقاضا نيا و شود مورد يب يتقاضاها

 نيا بردن نيب از و يا شبكه و يوتريكامپ منابع از حيصح استفاده از يريجلوگ DoS حمالت ريتأث و هياول تين

  .است منابع

 به متصل يها ستميس گشته، مصرف يخرابكار و نفوذ هيعل يساز منيا يبرا كه يمنابع و تالش رغميعل

  .هستند مواجه DoS حمالت نام به مداوم و يواقع يديتهد با نترنتيا

  

 شده ليتشك محدود منابع از كامالً سازند، يم را نترنتيا كه متصل بهم يها شبكه و ها ستميس رساختيز

 حمالت معمول يها هدف و محدود يهمگ ،يساز رهيذخ يها تيظرف و پردازش قدرت باند، يپهنا. است

DoS در منابع از يتوجه قابل مقدار كردن مصرف با كنند يم يسع حمالت نيا انجام با مهاجمان. هستند 
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 ممكن اند شده استفاده و يطراح يبدرست كه يمنابع وفور. شوند ها سيسرو از يزانيم قطع باعث دسترس،

 كاركرد در يحت حمله يامروز ابزار و ها وهيش اما باشد، DoS حمله كي ريتاث زانيم كاهش يبرا يعامل است

  .كند يم جاديا اختالل زين منابع نيتر فراوان

 يم صورت هستند، يرونيب عامل يقربان شبكه اي ستميس ديد از كه نقطه چند اي كي از معموالً DoS حمالت

 يتيامن يها سوءاستفاده قيطر از كه است ستميس چند اي كي شامل حمله آغاز نقطه موارد، ياريبس در. رنديگ

. رديگ ينم صورت نفوذگر خود يها ستميس اي ستميس از حمالت لذا و اند گرفته قرار نفوذگر كي ارياخت در

 از يريجلوگ به بلكه كند، يم كمك نترنتيا با مرتبط اموال از حفاظت به تنها نه نفوذ هيبرعل دفاع ن،يبنابرا

 نكهيا به توجه بدون پس. كند يم كمك زين ها ستميس و ها شبكه ريسا به حمله يبرا اموال نيا از استفاده

 ، DoS مشخصاً و حمله انواع از ياريبس معرض در گرفتن قرار شوند، يم محافظت زانيم چه به تانيها ستميس

  .دارد ياديز يبستگ نترنتيا يها قسمت ريسا در يتيامن تيوضع به

 يدستكار و ها بسته لتركردنيف تقاضا، زانيم محدودكردن. ستين يعمل بحث كي تنها DoS حمالت با مقابله

 كه يبشرط اما كند، كمك DoS حمالت اثر محدودكردن به تواند يم موارد يبعض در يافزار نرم يپارامترها

 يواكنش دفاع كي توان يم تنها موارد، ياريبس در. نباشد موجود منابع تمام كردن مصرف حال در DoS حمله

 حمله طول در IP آدرس جعل از استفاده. شوند مشخص حمله منابع اي منبع كه است يصورت در نيا و داشت

 به ديبا كه يكسان مقابل در را يشگيهم چالش كي موجود يابزارها و شده عيتوز حمله يها روش ظهور و

  .است داده قرار دهند، پاسخ DoS حمالت

 ارسال »مقصد كي به منبع كي« از و ديتول را ها بسته كه بود يا ساده ابزار شامل هياول DoS حمالت يتكنولوژ

 هدف به منبع نيچند از« ،»هدف نيچند به منبع كي« از حمالت ياجرا حد تا ابزارها زمان، گذشت با. كرد يم

  .اند كرده شرفتيپ ،»هدف نيچند به منبع نيچند« و »تنها يها

 است مقصد كي به بسته ياديز اريبس تعداد ارسال بر يمبن CERT/CC به شده گزارش حمالت نيشتريب امروزه

 عنوان به معموالً يحمالت نيچن از. شود يم شبكه باند يپهنا مصرف و اديز اريبس ييانتها نقاط جاديا باعث كه
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 يكمتر گزارش »هدف نيچند به حمله« مورد در اما. شود يم ادي) Packet flooding( بسته انيطغ حمالت

  .است شده افتيدر

  HTTPاستراق صمع 

اين بسته ها در طول رسيدن به مقصد از . در اينترنت اطالعات به صورت بسته ارسال و دريافت مي شوند

مي تواند با استراق صمع اطالعات مهم كامپيوترهاي متعددي عبور ميكنند در ميان اين كامپيوتر ها يك نفوذگر 

  .شما را  بخواند

و  EffeTechارسال و دريافت مي شوند و نرم افزارهايي نظير  HTTPبسته ها در وب با استفاده از پروتوكل 

HTTP Sniffer مي توانند اطالعات را استراق صمع نمايند.  

قسمتي . استفاده مي شود HTTPساير سايت ها براي دريافت و ارسال اطالعات از پروتوكل  ماننددر جومال نيز 

  .از اطالعات كه بسيار حياتي هستند نام كاربري و رمزعبور كاربران جومال است

استفاده نمود كه اطالعات شما را كدگذاري مي نمايد  SSLبراي جلوگيري از اين نوع مشكالت بايد از سرويس 

. اطالعات كاربري را كدگذاري نمايد SSLمي تواند با استفاده از  زجومال ني. ن استراق صمع ممكن نباشدتا امكا

در ورود كاربران  SSLبراي فعال كردن گزينه  .فراخواني مي شوند //:httpsبه اين ترتيب صفحات به صورت 

  :در جومال  در قسمت ايجاد يك آيتم منوي مانند تصوير زير

 

  



  5/2راهنماي استفاده از جومال 

 www.itn.ir |ناشر                                                                          www.JoomlaFarsi.com  | يفارس جومال ميت |   239

  :را انتخاب نماييد تا صفحه اي مانند صفحه زير را مشاهده نماييد فرم ورود ���� ديريت كاربرانماز قسمت 

 

با كليك بر . كليك نماييد ذخيرهگزينه روشن را انتخاب نموده و بر روي گزينه  امندر اين صفحه از قسمت 

  .ايجاد مي شود SSLروي آيتم منوي ايجاد شده در سايت يك صفحه ورود امن با استفاده از 

  

  امنيت وب سرور

معموال وب سايت هاي اينترنتي با استفاده از دو وب . پايين ترين سطح حمله ، حمله به وب سرور مي باشد

از لحاظ امنيت و  Apache. ميزباني مي شوند Microsoft IISو  Apache Web serverسرور معروف 

  .قدرت داراي توان مندي بيشتري بوده و توصيه مي شود كه از اين وب سرويس استفاده شود

  Apacheامنيت 

اده آن امنيت را تا حد زيادي سيكي از امن ترين وب سرورهاي دنيا مي باشد و نصب  Apacheوب سرور 

  .يت ان را به صورت زيادي افزايش دهيمباال مي برد اما ما مي توانيم با اعمال يك سري تغييرات امن

  htaccess.پيكربندي 

Apache با استفاده از.htaccess  اين امكان را محيا مي كند تا بر روي پوشه ها دسترسي خاصي ايجاد نمود

  .يا بر روي يك پوشه رمزعبور قرار داد
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  ServerSignatureدستور 

يكي از روش هايي كه نفوذ گران با استفاده از آن مي توانند بهتر حمله كنند اين است كه بدانند بر روي سرور 

براي جلوگيري از استخراج اين اطالعات دستور زير را در فايل . چه سيستم عامل و نسخه اي نصب است

httpd.conf  قرار دهيد:  

ServerSignature Off 

  ServerTokensدستور 

اين دستور اين امكان را مي دهد تا مشخص نماييد چه مقدار اطالعات از يك صفحه درخواست شود كه داراي 

  .مي باشد ProdوFull، OS، Minimal، Minor، Majorپارامتر  6

  :از دستور زير استفاده نماييد بهتر است

ServerTokens Prod 

  

  عدم دسترسي به برخي فايل ها

به . ين است كه امكان مشاهده برخي پسوندها توسط مرورگر قابل نمايش نباشديك راه امن كردن سايت ا

  .در مرورگر نمايش داده نشود log.عنوان مثال شما مي توانيد تعيين كنيد تا پسوند فايل هايي با 

شما اگر . توسط مرورگر وجود ندارد htaccess.امكان دسترسي به   httpd. confبه صورت پيش فرض در 

  :در تنظيمات دقت كنيد مي توانيد عبارت زير را مشاهده نماييد

<FilesMatch “^\.ht”> 

Order allow,deny 

Deny from all 

</FilesMatch> 
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   را محدود نماييم log.اكنون با دستور زير مي توانيم دسترسي به فايل ها با پسوند 

<FilesMatch ~ “\.log$”> 

  :و با دستور زير دسترسي به يك پوشه را حدود نماييم

<Directory ~ “C:/Program Files/Apache Software 

Foundation/Apache2.2/htdocs/libraries”> 

Order allow,deny 

Deny from all 

</Directory > 

  . را مشاهده خواهد نمود Forbidden 403در مرورگر، كاربر پيغام   libraries\با وارد كردن آدرس پوشه 

  

htaccess .محدود كردن به فايل  جهتindex.php 

 

مي باشد شما مي توانيد با استفاده از  index2.phpو  index.phpاز آنجا كه فايل اجرايي جومال فقط 

  جلوگيري نماييد PHPاز اجراي ساير فايل هاي متفرقه  htaccess .دستوارت زير در 

deny from all 

<FilesMatch "index.php"> 

allow from all 

</FilesMatch> 

<FilesMatch "index2.php"> 
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allow from all 

</FilesMatch> 

  

  PHPامنيت 

زيرا اگر در جومال نيز مشكل امنيتي رخ دهد و تنظيمات . يكي از قسمت هاي مهم سرور مي باشد PHPامنيت 

PHP صحيح باشد جلوي حمالت گرفته خواهد شد.  

 

PHP disable_functions 

 

disable_functions    ندارند و ممكن  يدر جومال كاربردكه اين امكان را مي دهد تا تعدادي از توابع را

  :براي مثال با كد زير مي توان چند تابع را غيرفعال نمود. است براي حمله استفاده شوند را غير فعال نماييد

 

 

disable_functions = file,fopen,popen,unlink,system,passthru,exec,popen, 

proc_close,proc_get_status,proc_nice,proc_open,proc_terminate,shell_exec  

PHP disable_classes 

است كه به جاي غيرفعال كردت توابع مي تواند كالس هاي شي گرايي را  disable_functionsمانند 

  .را غير فعال مي كند Directoryر كالس غيرفعال نمايد به عنوان مثال  دستور زي

 

disable_classes=Directory 

PHP display_errors 
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اين ايرادات مشاهده شده . مي توان ايراد رخ داده در سيستم را مشاهده نمود display_errors با استفاده 

براي رفع مشكالت سيستم مفيد است اما وقتي يك نفوذگر اين اطالعات را ببنيد مي تواند به اطالعات بسياري 

 :زير را قرار دهيدكد  PhP.iniدست پيدا كند پس در 

display_errors = Off 

PHP expose_php  

expose_php  به صورت پيش فرض فعال مي باشد و يك سري اطالعات در مورد سرور را دراختيارتان قرار

  .بهتر است كه غيرفعال باشد اماميدهد 

  

  امنيت جومال

ن بسيار اندك است و راه هاي آسيستم مديريت محتواي جومال داراي امنيت بااليي مي باشد و امكان نفوذ به 

با . رطرف شده و امكان نفوذ اگر تنظيمات سرور صحيح باشد به شدت كم استنفوذ كشف شده سريعا ب

  .مواردي كه مطرح مي كنيم امنيت جومال شما افزايش مي يابد

  Installationحذف پوشه 

را حذف نماييد چون يك منبع بسيار عالي براي حمله نفوذگران  Installationبعد از نصب جومال حتما پوشه 

در  2.5البته جومال  .كاربران اين پوشه را تغيير نام ميدهند كه بايد حتما آن را حذف نمايند برخي از. مي باشد

  .پايان نصب امكان حذف اين پوشه را محيا مي كند

  جومال HTMLويرايشگر 
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با تنظمياتي در ويرايشگر جومال مي . توسط ويرايشگر وجود دارد XSSهمانطور كه گفتيم امكان حمله از نوع 

كليك  TinyMCE -  شگريرايودر مديريت پالگين ها بر روي پالگين . را بگيريد XSSتوانيد جلوي حمالت 

  :نماييد تا صفحه زير را مشاهده نماييد

  

 

  

تعريف شده است عبارت  n/aكه فقط  ممنوعه يها المانبراي امنيت در اين ويرايشگر در فيلد 

object,applet,iframe  را وارد نماييد تا در برابر اكثر حمالتXSS سايت شما امن شود.  

  

  

  اجرا در سيستم

الحقات جديد كه ايجاد مي  PHPاست كه بايد در صفحات  افزونه هاموضوع ديگر در امنيت جومال امنيت 

  :كنيد عبارت زير قرار بگيرد تا امكان دسترسي به جز جومال به آنها ميسر نباشد

defined( ‘_JEXEC’ ) or die( ‘Restricted access’ ); 
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  سواالت متداول در جومال:  فصل سيزدهم
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  .كه براي كاربران به صورت رايج رخ مي دهد مي پردازيم ت رايجيسواالدر اين فصل به 

  

  سرور  به لوكال از تيسا انتقال

 هيته بانيپشت خود داده گاهيپا از PHPMyAdmin در چگونه مياموزيب شما به ميكن يم يسع قسمت نيا در

 را خود ييجومال تيسا نيهمچن. ديينما وارد PHPMyAdmin با دوباره را شده هيته بانيپشت ليفا و نموده

   .ديده انتقال بالعكس و لوكال به هاست از چطور

   .باشد مند بهره PHPMyAdmin باز متن افزار نرم از ديبا شما سرور ساز هيشب اي و سرور منظور نيا به

 عامل ستميس تحت يافزارها نرم از كنم يم شنهاديپ  ست،ين مند بهره افزار نرم نيا از شما سرور اگر رو نيا از

   .ديينما استفاده Wamps همچون

   .باشد يم موجود سرور يسازها هيشب و ها نگيهاست اكثر يرو بر PHPMyAdmin اصوالً

  م؟يده انتقال را جومال يها پوشه و ها ليفا چگونه

 در چنانچه و ديكن فشرده را خود يجومال به مربوط پوشه كل ديه اكرد نصب پوشه در را جومال چنانچه ابتدا

   .ديكن  دانلود را آن سپس د،يكن فشرده و انتخاب را ها پوشه و ها ليفا هيكل دارد قرار هاست ياصل شهير

 پوشه همان يعني wamp فولدر شهير در را آن wampserver در ديدار كه يساز هيشب نوع به توجه با

www در و xampp فولدر در htdocs مثال عنوان به يا پوشه در joomla ديده  قرار.   

  

  

  

  بانيپشت ليفا كي جاديا قهيطر
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  :و سپس از سمت چپ وارد ديتابيس جومال خود شويد ديشو PHPMyAdmin وارد

 

   .ديكن كيكل Export نهيگز يرو بر بانيپشت ليفا كي استخراج بمنظور 

   .ديكن يم مشاهده را ريز ريتصو Export نهيگز يرو بر كيكل از پس

 

   

و سپس بر روي دكمه  ديينما انتخاب را gzipped اي zipped يها نهيگز از يكي Save as file  قسمت رد

Go كليك نماييد.  

   .ديينما هيته بانيپشت خود ياطالعات بانك از تا ديا توانسته شما اكنون
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  ياطالعات بانك كردن وارد

   .ديبساز را مربوطه سيتابيد و ديشو PHPMyAdmin وارد

   .ديكن import را سيتابيد از شده هيته بانيپشت سپس و ديكن كيكل شده جاديا سيتابيد يرو بر آن از پس

 

   

   .ديكن يفراخوان را قبل مرحله در شده هيته بانيپشت File to import قسمت در

 دكمه يرو سپس و باشد شده انتخاب utf-8 نهيگز Character set of the file عبارت مقابل كه ديكن دقت

Go ديكن كيكل.   

 شما يبرا شد وارد تيموفق با ليفا نكهيا بر يمبن يغاميپ. شود وارد PHPMyAdmin به شما ليفا تا ديكن صبر

   .شود يم داده شينما

  configuration.php ليفا ماتيتنظ

   .نماييد وارد را سيتابيد نام و عبور رمز ،يكاربر نامكرده و  شيرايو را configuration.php ليفا

var $host = 'localhost'; 
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var $user = ' '; 

var $password = ' '; 

var $db = ' '; 

var $dbprefix = 'validPrefix_'; 

  

   .ديده انتقال بالعكس و لوكال به هاست از را خود ييجومال تيسا ديتوان يم يراحت به آموزش نيا با

  جيرا يها افزونه يمعرف

در اين قسمت از . خود دچار مشكل بوده اندهميشه كاربران در انتخاب افزونه هاي مناسب براي وب سايت 

  .كتاب قصد داريم كه افزونه هاي  پر كاربرد را به شما معرفي نماييم

  ريتصو يگالر

مي تواند يك انتخاب  Phoca galleryاگر به دنبال يك گالري تصاوير خوب و با كيفيت مي گرديد گالري 

  .بسيار مناسب باشد
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  شنهاداتيپ و انتقادات

مي تواند شما را  Phoca Guestbookاگر نياز به بخشي براي ارسال نظرات و پيشنهادات كاربران خود داريد 

  .در اين كار ياري دهد

  

  تيسا نقشه

نقشه سايت براي بهبود رتبه سايت شما در موتورهاي جستجوگر بسيار مهم است و يكي از مهمترين نقش هاي 

   .مي باشد googleاين افزونه ايجاد نقشه سايت 

  

  ويديو پخش

. حتما اين موضوع براي شما هم رخ داده است كه نياز به پخش فيلم يا صوت در سايت خود داشته باشيد

به عنوان يك پخش كننده عالي بسياري از فرمت هاي مختلف صوتي و تصويري را  allvideosافزونه 

  .پشتيباني مي كند
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  ساز انجمن

. استفاده نماييد kunenaميتوانيد به جومال اعتماد كرده و از افزونه  ،قوي هستيد اگر به دنبال يك انجمن سازي

بسياري از نقص هاي آن در سطح  2.5اين افزونه در زمينه ساخت انجمن قدرت زيادي دارد و با ظهور جومال 

  دسترسي نيز رفع شده است

 

  

  يريگ بانيپشت

مشكل پشتيبان گيري از اطالعات سايت هميشه يك مشكل دائم براي مديران سايت ها بوده است اما با استفاده 

  .ه پشتيبان تهيه نماييدخمي توانيد از سايت خود به سادگي نس Akeebaاز افزونه 
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  فروشگاه

اگر . ين صحبت اشتباه استهميشه اين نقص به جومال گرفته شده است كه قادر به انجام هر كاري نيست اما ا

اين  virtuemartبه دنبال يك فروشگاه كامل و تمام عيار هستيد مي توانيد همين امروز با نصب افزونه 

  .فروشگاه در جومال ايجاد و مديريت نماييد

 

  


